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بررسی خواص فیتوشیمیایی اسانس گیاهی 

گیاه گشنیز 
و ترکیب درصد مواد تشکیل دهنده آن 

تحت دو روش عصاره گیری 

شکل،  دوکی  و  قائم  ریشه  نیزه ای،  سر  سبز  برگ های  دارای  که  است  ساله  یک  گیاه  یک  گشنیز  شکل، گیاه  دوکی  و  قائم  ریشه  نیزه ای،  سر  سبز  برگ های  دارای  که  است  ساله  یک  گیاه  یک  گشنیز  گیاه 
7070 سانتی متر می باشد. خواص  سانتی متر می باشد. خواص  تا  تا    2020 ارتفاع بین  و  یا سفید  به رنگ های صورتی و  ارتفاع بین گل های چتری شکل  و  یا سفید  به رنگ های صورتی و  گل های چتری شکل 
درمانی و فعالیت زیستی گیاه گشنیز در گستره بزرگی از فعالیت های بیولوژیکی شامل آنتی اکسیدان، درمانی و فعالیت زیستی گیاه گشنیز در گستره بزرگی از فعالیت های بیولوژیکی شامل آنتی اکسیدان، 
ضد سرطان، محافظت کننده عصبی، ضد اضطراب، خواب آوری، ضد تشنج، ضد التهاب، ضد درد و ضد ضد سرطان، محافظت کننده عصبی، ضد اضطراب، خواب آوری، ضد تشنج، ضد التهاب، ضد درد و ضد 
دیابت گزارش شده است که عمدتا به علت وجود ماده غالب لینالول در عصاره گشنیز می باشد. لینالول دیابت گزارش شده است که عمدتا به علت وجود ماده غالب لینالول در عصاره گشنیز می باشد. لینالول 
یک ترپن الکل است که در طبیعت به وجود می آید و در بیش از یک ترپن الکل است که در طبیعت به وجود می آید و در بیش از 200200 گونه گیاه از جمله گشنیز وجود دارد.  گونه گیاه از جمله گشنیز وجود دارد. 
بررسی های انجام شده بر روی میزان ترکیب درصد مواد شیمیایی تشکیل دهنده اسانس گیاهی گشنیز بررسی های انجام شده بر روی میزان ترکیب درصد مواد شیمیایی تشکیل دهنده اسانس گیاهی گشنیز 
روییده شده در  کشور های ترکیه، برزیل، پاکستان، عربستان سعودی، ایاالت متحده آمریکا و کره جنوبی روییده شده در  کشور های ترکیه، برزیل، پاکستان، عربستان سعودی، ایاالت متحده آمریکا و کره جنوبی 
و همچنین در مناطق مختلف دیگری که این گیاه پرورش داده شده است، با یکدیگر متفاوت می باشد. و همچنین در مناطق مختلف دیگری که این گیاه پرورش داده شده است، با یکدیگر متفاوت می باشد. 

در این مقاله به بررسی این تفاوت ها در اسانس گیاهی گشنیز و ترکیب درصد آن پرداخته شده است. در این مقاله به بررسی این تفاوت ها در اسانس گیاهی گشنیز و ترکیب درصد آن پرداخته شده است. 

واژه های کلیدی: گشنیز، اسانس روغنی، لینالول، آنتی اکسیدانواژه های کلیدی: گشنیز، اسانس روغنی، لینالول، آنتی اکسیدان
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بازگشت به فهرست اصلی بازگشت به سرفصل



گشنیز به عنوان یک ماده نگه دارنده طبیعی مواد 
اکسیدان های  آنتی  از  جایگزین  استفاده  برای  غذایی 
و  تولوئن  هیدروکسی  بوتیل  )دی  شیمیایی  سرطان زا 
هیدوکسی انیسول بوتیله شده( به دلیل فعالیت های 
باال  اکسیدانی  آنتی  قدرت  و  قارچی  ضد  و  باکتری  ضد 
که  لینالول  از  همچنین  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
اسانس هایی  تولید  برای  است  گیاه  این  اصلی  ماده 
از جمله پرتقال، گل رز، لیمو، بنفشه و غیره به عنوان 
ماده اولیه استفاده می شود که در صنایع عطرسازی، 
آرایشی  صنایع  در  دارد.  کاربرد  غذایی  صنایع  و  تقطیر 
گزارش  فراوانی  استفاده های  گشنیز  از  نیز  بهداشتی 
شده است به عنوان مثال در صنعت آرایشی از گشنیز 
سنتی  آرایشی  فرمول  دهنده  تشکیل  ماده  عنوان  به 
رنگ  شفاف سازی  برای  هندی(  سنتی  )طب  آیورودا 
می توان  دیگر  صنایع  از  است.  شده  استفاده  پوست 
به تولید صابون و صنعت تنباکو نیز اشاره کرد.عصاره 
از نظر چربی غنی می باشد. دانه های این گیاه  گشنیز 
های  )اسید  روغن  درصد   ۱۸ دارای  متوسط  طور  به 
گیاهی  اسانس  درصد   ۰/۸۴ و  گلیسرید(  تری  و  چرب 

می باشند.

معطر  گرم،  شیرین،  گشنیز؛  گیاهی  اسانس   
آستانه  مقدار  که  می باشد  پائین  گرانروی  با  مایعی  و 
 ppm  ۳۷ میزان  به  گشنیز  روغن  عطر  تشخیص 
اسانس  ارگانولپتیک  خصوصیات  است.  شده  گزارش 
گیاهی آن در مدت طوالنی ذخیره سازی به ویژه اگر در 
معرض نور و هوا بماند، تخریب می شود. البته ذخیره 
خصوصیات  تاریکی  در  یکسال  مدت  به  روغن  این 

ارگانولپتیک روغن را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

استخراج اسانس گیاهی گشنیز
بـه منظـور اسـتخراج اسـانس گیاهـی گشـنیز، دو 
روش مرسـوم و تجـاری تقطیـر بـا آب  کـه بـه اختصـار بـا 
HD و تقطیـر بـا آب بـه کمک مایکروویو که به اختصار با 
MAHD نمایـش داده می شـود، وجـود دارد. تحقیقـات 
بـه  گشـنیز  گیـاه  از  عصاره گیـری  روی  بـر  شـده  انجـام 
دو  ایـن  کـه  اسـت  داده  نشـان  روش  دو  ایـن  کمـک 
روش در مقادیـر درصـد ترکیـب اسـانس گیاهـی، مقادیر 
اکسـیدانی  آنتـی  خاصیـت  آن،  در  موجـود  فنول هـای 
و مقاومـت اسـانس گیاهـی در برابـر اکسـید شـدن بـا 
یکدیگـر تفـاوت دارنـد. در جـدول ۲ مقادیر گزارش شـده 

از دو روش عصاره گیـری قابـل مشـاهده می باشـد.
اسـانس  ترکیـب  درصـد  مقـدار  بررسـی  ایـن  در 
گیاهـی، مقـدار فنـول و مقاومت در برابر اکسـید شـدن 
در روش تقطیـر بـا آب بـه صـورت جزئـی کمتـر از روش 
بـود ولـی در مـورد  بـه کمـک مایکروویـو  بـا آب  تقطیـر 
بـا آب عملکـرد  خاصیـت آنتـی اکسـیدانی روش تقطیـر 
بهتـری نسـبت بـه روش دیگـر دارا اسـت. ار ایـن رو ایـن 
بررسـی نشـانگر بهینه تـر بـودن روش MAHD نسـبت بـه 
HD  در عصاره گیـری از گیـاه گشـنیز می باشـد. خـواص 
شکسـت  ضریـب  مخصـوص،  وزن  همچـون  فیزیکـی 
و رنـگ اسـانس گیاهـی اسـتخراج شـده توسـط ایـن دو 
روش عصاره گیـری بررسـی شـد و نتایـج آن در جـدول ۳ 
قابـل مشـاهده اسـت. ایـن بررسـی نشـان می دهـد کـه 
این دو روش در مقادیر ضریب شکسـت و همچنین در 
مقادیـر وزن مخصـوص تفـاوت نداشـته و تنهـا تفـاوت 
اسـتخراج  اسـانس گیاهـی  از  رنـگ مشـاهده شـده  در 

می باشـد. شـده 
مقادیـر مـواد تشـکیل دهنـده اسـانس گیاهی بر 
اسـاس بخش گیاه گشـنیز اسـتفاده شـده در اسـتخراج 
گیـاه  رویـش  محـل  و  پریـکارپ(  میـوه،  بـرگ،  )دانـه، 
روی  بـر  شـده  انجـام  بررسـی های  در  اسـت.  متفـاوت 
بـرگ گیاه گشـنیز کـه در کشـورهای مختلـف، تفاوت در 
درصـد ترکیـب مـواد تشـکیل دهنـده اسـانس گیاهـی 
قابـل مشـاهده می باشـد. در بـرگ گیـاه گشـنیز رویـش 
دهنـده  تشـکیل  اجـزاء  سـعودی  عربسـتان  در  یافتـه 
آلدهیدهایـی  و  الکل هـا  آن  گیاهـی  اسـانس  اصلـی 
بـا زنجیـر بلنـد )فتـی الـکل و آلدهیـد( ماننـد ۱-دكانـول 
ترانـس-۲- و  درصـد(   ۱۱/۰۴( دكانـال  درصـد(،   ۱۷/۸۵)
ماننـد  مونوترپـن  و  درصـد(   ۷/۸۷( دودکـن-۱-اول 
منتـون )۶/۷۱ درصـد( مـی باشـند. ایـن دسـته از الکل ها 
و آلدهید هـا در بسـیاری از سـبزیجات و میوه هـا وجـود 
دارنـد. سـیس-۲-دکنال، ترانس-۲-دودکنـال، ترانـس-
ترانس-۲-دکنـال  و  ۱-دودکانـول  ۲-دودکـن-۱-اول، 
بـرگ  بـوی  و  عطـر  سـبب  کـه  هسـتند  اصلـی  ترکیبـات 

مقدمه 
در  که  می باشد  چتریان  تیره  اعضای  از  گشنیز 
غرب مدیترانه کشف شده است و در اروپا، آفریقا و آسیا 
علت  به  را  گیاه  این  مصری ها  است.  یافته  گسترش 
بودند.  نامیده  خوشبختی  گیاه  آن،  تب  ضد  خاصیت 
گیاه گشنیز یک گیاه یک ساله است که دارای برگ های 
گل های  شکل،  دوکی  و  قائم  ریشه  نیزه ای،  سر  سبز 
چتری شکل می باشد. دانه های این گیاه اسکیزوکارپ 
خشک کروی است و دارای برآمدگی های طولی سطحی 
می باشند. تمامی بخش های این گیاه )حتی دانه های 
آن( خوراکی می باشند و در غذاها و درمان های محلی 
به  گیاه  این  همچنین  می گیرند.  قرار  استفاده  مورد 
غربی  غذاهای  در  ادویه  عنوان  به  آن  مزه  و  بو  علت 
محصوالت  و  چای  در  گشنیز  دانه  می شود.  استفاده 
این  از  مختلف  بخش های  می شود.  استفاده  گوشتی 
گیاه به علت ترکیب درصد مواد شیمیایی مختلف در 

اسانس روغنی آن بوی متفاوتی دارا می باشند.
عالوه بر بو و مزه این گیاه ارزش غذایی باالی آن 
مورد توجه قرار گرفته است، زیرا گشنیز شامل مقادیر 
فراوانی از ویتامین C )به میزان ۱۶۰ میلی گرم در هر ۱۰۰ 
 A فولیک اسید (، ویتامین ( B9 ویتامین ، )گرم از گیاه
)به میزان ۱۲ میلی گرم در هر ۱۰۰ گرم از گیاه(، ویتامین 
گیاه(  از  گرم   ۱۰۰ هر  در  میلی گرم   ۶۰ میزان  )به   B12
گالیک  اسید،  کافئیک  اسید،  )فرولیک  فنول ها  پلی  و 

اسید و کلروژنیک اسید( می باشد.
شامل  متفاوت  گونه  دو  دارای  گشنیز  گیاه 
از  گونه ها  این  می باشد.  میکروکارپیوم  و  ولگارو 
یکدیگر  با  گیاهی  اسانس  عملکرد  و  میوه  اندازه  نظر 
متفاوت هستند. گونه ولگارو دارای میوه های به قطر 

۳ تا ۵ میلی متر و بازده اسانس روغنی بین ۰/۱ تا ۰/۳۵ 
درصد را دارا می باشند، ولی گونه میکروکارپیوم دارای 
بازده اسانس  تا ۳ میلی متر و  میوه هایی به قطر ۱/۵ 
روغنی بین ۰/۸ تا ۱/۸ درصد است. در جدول ۱ رده بندی 
گیاه گشنیز به صورت کامل قابل مشاهده می باشد.

ملت هــا  از  بســیاری  ســنتی  طــب  در  گشــنیز 
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت و خــواص دارویــی 
ــنتی  ــان س ــنیز در درم ــت. از گش ــده اس ــایی ش آن شناس
ــی، ادرار آور،  ــای گوارش ــتها آور و محرک ه ــوان اش ــه عن ب
عاملــی بــرای کاهــش چربــی و گلوکــز و عامــل ضــد 
ــان  ــرای درم ــن ب ــود. همچنی ــتفاده می ش ــی اس میکروب
خونــی،  اســهال  زردی،  )اســهال،  گوارشــی  اختــالالت 
نفــخ شــکم و اســتفراغ(، بیماری هــای سیســتم عصبــی 
بــی خوابــی و تشــنج(، اختــالالت  مرکــزی )اضطــراب، 
ــی و  ــای التهاب ــرفه(، بیماری ه ــیت و س ــی )برونش تنفس
ــی  ــا کاف ــیر ن ــا، ش ــد اگزم ــا مانن ــر از بیماری ه ــی دیگ برخ
بعــد از زایمــان و رکتوســل مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. 
در اســانس گیاهی گشــنیز برنئول و لینانول وجود دارد 
ــن  ــد و همچنی ــک می کنن ــوارش کم ــه گ ــن دو ب ــه ای ک
داده  نشــان  یــک  شــکل  در  آن  ســاختار  کــه  لینالــول 
ــیدانی  ــی اکس ــت آنت ــی خاصی ــل اصل ــت، عام ــده اس ش
قــوی در ایــن گیــاه می باشــد. وجــود ســینئول، برنئــول، 
لیمونــن، آلفا-پینــن و بتا-فالنــدرن در ایــن گیــاه ســبب 
دارا  گشــنیز  اســت.  شــده  آن  باکتــری  ضــد  خاصیــت 
مقادیــری از لینولئیــک اســید، اولئیــک اســید، پالمیتیــک 
اســید، اســترئیک اســید و اســید آســکوربیک اســت کــه 
باعــث کاهــش کلســترول دیواره هــای رگ و شــریان ها 

می شــود.

Plantaeگیاهانفرمانرو )سلسله(

Tracheobiontaگیاهان آوندیزیر فرمانرو )زیر سلسله(

Spermatophytaگیاهان دانه دارسرگروه

Magnoliophytaگیاهان گل دارشاخه

Magnoliopsidaگیاهان دو لپه ایرده

Rosidaeرزیدهازیر رده

Apialesکرفس سانانراسته

Apiaceaeچتریانتیره

.Coriandrum Lگشنیزجنس

.Coriandrum sativum Lگشنیز خوراکیگونه

جدول 1 - رده بندی گیاه گشنیز 

در  موجود  ترکیبات  از  برخی  شیمیایی  ساختار   -  1 شکل 
اسانس گیاهی گشنیز
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گیـاه گشـنیز می شـوند. یافته هـا در گشـنیز عربسـتان 
سـعودی بـا یافته هـای حاصـل از گیـاه گشـنیز روییـده 
را  ترکیبـات  از  مشـابه ای  درصـد  تقریبـًا  ترکیـه،  در  شـده 
ارائـه می دهنـد. در طـی تحقیقاتـی کـه بر روی بـرگ گیاه 
جمـع آوری  ترکیـه  مختلـف  منطقـه  پنـج  از  کـه  گشـنیز 
بـرگ  اصلـی  اجـزای  کـه  داد  نشـان  نتایـج  اسـت،  شـده 
درصـد(،   ۸/۲۹-۱۶/۱۶( ۱-دکانـول  شـامل  گیـاه  ایـن 
۲-دودکـن- ترانـس  و  درصـد(   ۹/۹۵-۱۶/۵۳( دکانـال 
اسـانس  در  می باشـد.  درصـد(   ۶/۴۶-۱۲/۶۵( ۱-اول 
اسـتخراج شـده از بـرگ گشـنیز کشـت شـده در برزیـل، 
دکانـال )۱۹/۰۹ درصـد( بـه عنـوان جـز اصلـی، بـه دنبـال 
درصد(،۲-دکـن-۱-اول   ۱۷/۵۴( ترانس-۲-دکنـال  آن 
(۱۲/۳۳ درصـد( و سـیکلودکن )۱۲/۱۵ درصـد( بـه عنـوان 
مـواد تشـکیل دهنـده اصلی بـرگ گیاه گشـنیز معرفی 

شـده اسـت.
اسـانس بدسـت آمـده از چنـد نـوع برگ گشـنیز که 
در پاکسـتان رشـد کـرده اسـت، شـامل ترانس-۲-دکنال 
(۳۲/۲۳ درصـد(، لینالـول )۱۳/۹۷ درصـد(، و ترانـس-۲-
دودکنـال )۷/۵ درصـد(  بـه عنـوان ماده اصلی تشـکیل 
دهنـده اسـانس گیاهـی بـود. ترکیـب اسـانس گیاهـی 
بـود،  شـده  کشـت  آمریـکا  در  کـه  گشـنیز  برگ هـای 
ترانس-۲-دودکنـال  ترانس-۲-دکنـال،  کـه  داد  نشـان 
موجـود  ترکیبـات  فراوان تریـن  ترانس-۲-تترادکنـال  و 
اسـانس گیاهـی  اسـت.  اسـانس های گیاهـی  ایـن  در 
برگ هـای گشـنیز کشـت شـده در کـره بـا ترکیبـات اصلی 

سـیکلودودکانول )۲۳/۱۱ درصـد(، تترادکانـال، ۲-دکنال، 
و  دودکنـال  ۱-دودکانـول،  ۱۳-تترادکنـال،  ۱-دكانـول، 
۱-آندکانـول نشـان می دهـد کـه ترکیبات شـیمیایی این 
گیـاه بـا گیـاه کشـت شـده و معرفی شـده در عربسـتان 
متفـاوت اسـت. در چندیـن مطالعه دیگر گزارش شـده 
اسـت که اسـانس گیاهی برگ گشـنیز به طـور معمول 
ترانس-۲-دکنـال  درصـد(،   ۲-۳۶( ۱-دكانـول  حـاوی 
 ۳-۲۰( لینالـول )۲۶-۰ درصـد(، دکانـال  (۳۰-۱ درصـد(، 
درصـد(، ترانس-۲-دکـن-۱-اول )۱۹-۰ درصـد(، ترانـس-
۲-دودکـن -۱-اول )۱۸-۰ درصـد(، ترانس-۲-تترادکنـال 
بـه  درصـد(   ۰-۵( ۲-آندکنـال  ترانـس  و  درصـد(،   ۰-۱۳)

عنـوان اصلـی تریـن مـواد تشـکیل دهنـده اسـت.
گیاهــی  اســانس  شــد،  گفتــه  کــه  همان طــور 
دارای  گیــاه  مختلــف  بخش هــای  از  شــده  اســتخراج 
ــه  ــان گون ــتند. هم ــی هس ــای متفاوت ــب درصده ترکی
کــه در جــدول ۴ مشــاهده می شــود، درصــد ترکیــب 
توکوفرول هــا و اســترول های متفــاوت در ســه بخــش 
میــوه گیــاه گشــنیز )کل میــوه، دانــه، پریــکارپ( بررســی 
شــده اســت. کل محتــوای توکوفــرول و توکوترینــول 
اســانس  گــرم   ۱۰۰ در  میلی گــرم   ۲۸/۷۸ )توکــول( 
گیاهــی در میــوه کامــل، ۲۶/۴۲ میلی گــرم در ۱۰۰ گــرم 
 ۱۰۰ در  دانــه و ۵/۳۶ میلی گــرم  در  اســانس گیاهــی 

گــرم اســانس گیاهــی در پریــکارپ وجــود دارد.
ــدار  ــه دارای مق ــوه و دان ــی می ــانس های گیاه اس
بــه  آلفا-توکوفــرول  و  المبدا-توکوترینــول  از  باالیــی 

ترتیــب ۱۹/۵۶ میلی گــرم در ۱۰۰ گــرم اســانس گیاهــی و 
۱/۸۲ میلی گــرم در ۱۰۰ گــرم اســانس گیاهــی می باشــد. 
کیلوگــرم  در  گــرم   ۳۶/۹۳ اســترول  کل  محتــوای 
کیلوگــرم  در  گــرم   ۶/۲۹  ، بــذر  در  گیاهــی  اســانس 
اســانس گیاهــی در میــوه و ۴/۳۰ گــرم در کیلوگــرم 
اســانس های  در  بــود.  پریــکارپ  در  گیاهــی  اســانس 
میــوه و پریــکارپ بتا-سیستواســترئول بــا نســبت باالیــی 

وجــود دارد.
گشــنیز گیاهــی یــک ســاله از خانــواده چتریــان 
اضطــراب،  ضــد  درد،  ضــد  ســرطان،  ضــد  کــه  اســت 
بــه عنــوان  اکســیدان می باشــد و  آنتــی  آور و  خــواب 

مــاده غذایــی و دارویــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. از 
ایــن مــاده در صنایــع آرایشــی بهداشــتی، صنایــع غذایــی، 
می شــود.  اســتفاده  تنباکــو  و  صابــون  داروســازی، 
مــواد غالــب موجــود در ایــن گیــاه غالبــًا آلدهیدهــا 
از  برخــی  در  امــا  لینالــول  ماننــد  الکل هــا هســتند  و 
دیــده  آروماتیــک  اســید های  بــودن  غالــب  گونه هــا 
ــنیز  ــی گش ــانس گیاه ــد اس ــب درص ــت. ترکی ــده اس ش
بــه انــدام مــورد اســتفاده گیــاه، محیــط رویــش گیــاه و 
روش عصاره گیــری آن بســتگی داشــته و هــر یــک از ایــن 

مــوارد بــر درصــد اســانس گیاهــی تأثیرگــذار اســت. 

روش عصاره گیری
 درصد ترکیب اسانس

گیاهی
)%, v/w(

مقدار فنول ها
)mg GAE/100 g(

 خاصیت آنتی
اکسیدانی
)mg/ml(

 مقاوت در برابر اکسید
)h( شدن

HD0.31 ± 0.0140.164 ± 0.00431.875 ± 0.0095.20 ± 0.028

MAHD0.325 ± 0.0210.1895 ± 0.00226.973 ± 0.0115.345 ± 0.021

خاصیت فیزیکی تقطیر با آب تقطیر با آب به روش مایکروویو

0.911 _ 0.002 0.910 _ 0.004 وزن مخصوص

1.4610 _ 0.0004 1.4608 _ 0.0002 ضریب شکست

بی رنگ زرد کم رنگ رنگ اسانس گیاهی

جدول 2 - مقایسه دو روش تقطیر با آب و تقطیر با آب به کمک مایکروویو در عصاره گیری از گیاه گشنیز

جدول 4 - ترکیب درصد توکوفرول ها )میلی گرم/100 گرم اسانس( و استرول های )درصد کل استرول ها( موجود در اسانس گیاهی 
کل میوه، دانه و پریکارپ گیاه گشنیز

جدول 3 - بررسی خواص فیزیکی اسانس گیاهی گشنیز با دو روش عصاره گیری تقطیر با آب و تقطیر با آب به کمک مایکروویو

پریکارپدانه مقدار در کل میوه نام فارسی ترکیب نام انگلیسی ترکیب

TOCOPHEROLتوکوفرول ها

A-TOCOPHEROL1/120/3٤1/82آلفا-توکوفرول

B-TOCOPHEROL6/0٤0/05بتا-توکوفرول-

r-TOCOPHEROL0/٤8-0/05گاما-توکوفرول

r-TOCOTRIENOL0/330/160/67گاما-توکوترینول

Δ-TOCOPHEROL1٩/561٩/551/71سیگما-توکوفرول

Δ-TOCOTRIENOL0/0٩0/68-سیگما-توکوترینول

TOTAL TOCOPHEROLS0/6٩0/61مجموع توکوفرول ها-

STEROLاسترول ها

CHOLESTEROL2/181/02٤/7٤کلسترول

CAMPESTEROL7/068/82٤/٩2کمپسترول

STIGMASTEROL21/762٩/5٤٤/02استیگماسترول

B-SITOSTEROL36/7٩2٤/82٤٩/٤٤بتا-سیسترول

Δ5-AVENASTEROL3/3٤٤/811/٩6دلتا 5-اوناسترول

Δ5-24-STIGMASTADIENOL-2٤-5دلتا
استیگاستادینول

٩/38٩/2٤27/76

Δ7-STIGMASTEROL16/٩216/35/2٩دلتا7-استیگماسترول

Δ7-AVENASTEROL٤/755/٤٤1/87دلتا7-اوناسترول
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