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که از مشـتقات   یفنول دیجد بیترک کیو  دراتیه نپئوسدانییاکسبه نام  یخط نیفورانوکومار کیشدند:  يجداساز

- سـه یمقا يبرا تیشد. در نها يارگذنام التیسیسال لیدکا اکتان یاپوکس -3و2ب،یترک نیا باشد،یم دیاس کیلیسیسال

ه شـد و  بهـره گرفتـ   کـال یتیآنال TLC کیاز تکن ستگاهیسه ز نبی ریجاش اهیگ يهیثانو هايتیمتابول یفیو ک یکم ي

  نمود.    دییتأ زین گرید ستگاهیشده را در دو ز يجداساز هايبیوجود ترک ج،ینتا
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    1تعریف فیتوشیمی - 1 – 1

توان گفت: است، به بیان دیگر میترکیبات شیمیایی گیاهی  يفیتوشیمی دانش بررسی و مطالعه       

این  يترکیبات شیمیایی گیاهان است. از جمله ياي از علم شیمی است که موضوع آن، مطالعهشاخه

تر، فیتوشیمی با شیمی گیاهان . در مفهوم اختصاصیهستندگیاهان  يهاي ثانویهترکیبات، متابولیت

 ).1374نایع داروسازي دارد (امیدبیگی، دارویی مرتبط است و این علم نقش اساسی و مهم در ص

ي این علم اهمیت زیادي در شناسایی، تجزیه، استخراج، میزان و ساختار بیوشیمیایی ترکیبات مؤثره      

میکروسکوپی و هاي روشهایی نظیر ها و روشدارویی، با استفاده از تکنیک گیاهانر موجود د

،  HPLC(3(، کروماتوگرافی مایع با کارایی باال  2)TLC(نازك  يکروماتوگرافی الیه مانندکروماتوگرافی 

 گازي متصل به طیف و کروماتوگرافی 5(VLC)مایع در خأل  گرافیکروماتو،  GC(4گازي ( کروماتوگرافی

به همین جهت توجه زیاد به این شاخه از علوم گیاهی، ما را در جهت  .دارد GC/MS(6(سنجی جرمی 

کند. به گیاهی نزدیک میأ داروهایی با منش يینی گیاهان دارویی، تولید و تهیهشناخت بهتر اثرات بال

ناسی) و صنایع داروسازي (داروش 7دیگر فیتوشیمی گیاهان دارویی، کمک زیادي به فارماکولوژي عبارت

هاي و شیوع عفونت هاي جدیدها، ظهور ویروسمقاومت دارویی میکروب ).1388(قاسمی، نماید می

عواملی هستند که کشف داروهاي گیاهی جدید و در نتیجه افزایش مطالعات فیتوشیمی را می  قارچی،

  ).Kayser & Quax, 2007طلبد (

                                                
1   - Phytochemistry 
2 - Thin layer chromatography 
3 -High performance liquid chromatography 
4 -Gas chromatography 
5 -Vaccume liquid chromatography 
6 -Gas chromatography/ Mass spectroscopy 
7 -Pharmacology 



13  

  علم فیتوشیمی يپیشینه - 1 -  1 -  1

  توسط یهاي بزرگ، مانند چین، هندوستان قدیم و آفریقاي شمالاري از گیاهان از دیرباز در تمدنبسی  

  شناسی، به صورت علمیپدر علم گیاه8 تشدند. اولین بار تئوفراستفاده میدارو اس توسط انسان به عنوان

 ,Phillipsonود (به بررسی خاصیت دارویی گیاهان پرداخت و خواص ترکیبات فالونوئیدي را بیان نم

 شتند از گیاهانجهانی دوم، تعداد زیادي از ترکیبات طبیعی که کاربرد بالینی دا ). قبل از جنگ1995

و در اواخر قرن هجدهم، دانشمندان به طور عمده شروع به جداسازي ترکیبات  عالی استخراج شدند

از پوست دارچین توسط  9دارویی از گیاهان نمودند. بزرگترین رویداد در این زمینه، کشف کوئینین

طالعات بسیار یب، اهاي مورد استفاده در جداسازي این ترکفرانسوي بود که در رابطه با روش دانشمندان

  ).Phillipson, 1999باشد (کمی در دست می

خوشبختانه در ایران نیز تاکنون تحقیقات متعددي در خصوص فیتوشیمی گیاهان دارویی بومی و مهم     

ي هاي متعددي از کشف ترکیبات ثانویهایران صورت گرفته است، به طوري که در چند سال اخیر، گزارش

ارویی از سوي پژوهشگران فیتوشیمی کشور در مجامع بین المللی ارائه شده جدید موجود در گیاهان د

  ).1388 است (قاسمی،

  فیتوشیمی يمراحل یک مطالعه- 2- 1- 1

  

  ي فیتوشیمی عبارتست از:مراحل مختلف یک مطالعه

ي فعال، روش استخراج باید به دقت طراحی شود، چون انتخاب انتخاب منبع گیاهی و استخراج عصاره

 گذارد.راج بر نوع ترکیبات نهایی اثر میروش شیمیایی استخ نوع

ها هاي مختلف کروماتوگرافی و نگهداري آنکوچکتر با استفاده از روش ي فعال به اجزاءتفکیک عصاره

  هاي فعال.براي جداسازي مولکول

                                                
8   -  Theophrastus 
9  - Quinines 
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 ,Wolf & Siems(سنجی هاي طیفي روشتعیین ساختمان مولکولی ترکیبات جدا شده به وسیله

2007.(  

  

      

  ردهاي فیتوشیمیبکار - 3- 1- 1

     شناسی علم فیتوشیمیکاربرد زیست- 1- 3- 1- 1

  

داده است که  قارچی از گیاهان، نشانو ضد میکروبیترکیبات شیمیایی داراي فعالیت ضدجداسازي      

و قرن در د ).Press, 1996(باشند قارچی طبیعی میضدمیکروبی و ضد عوامل اي از گیاهان منبع بالقوه

هاي متابولیسمی و کاربردي مهمی درگیاهان تولید گیاهان نقش يهاي ثانویهاخیر ثابت شده که متابولیت

افشانی و پراکنده نمودن دانه توان به جذب حشرات جهت گردهجمله میها برعهده دارند. از ي آنکننده

ها و همچنین رقابت بین گیاهان اشاره کرد باکتريهاي پاتوژن و رده، دفاع شیمیایی در برابر قارچهاي گ

)Taiz & Zaiger, 2002.( 

  

  کاربرد پزشکی و دارویی علم فیتوشیمی-2- 3- 1- 1

  

کار  هاي مختلف بهاند که در درمان بیماريزیادي از ترکیبات شیمیایی گیاهی شناسایی شدهشمار      

 اشاره کرد. فرنگید در گوجهموجو 10توان به لیکوپناز این ترکیبات می روند.می

  ).Liu, 2004(رود کار می عروقی و سرطان پروستات به -هاي قلبیبراي درمان بیماري این ترکیب     

هاي سرطانی سلول درمانمشتق شده است، در  Taxus brevifoliaگیاه از که  11همچنین داروي تاکسول 

یک  12آرتمیزین .)Phillipson, 1999; Liu, 2004(کاربرد دارد هاي سرطانی تخمدان از جمله سلول

هاي هاي ناشی از مقاومت دارویی گونهضد ماالریا است و در درمان آلودگی ترکیب گیاهی و داروي

                                                
10   -  lickopen 
11- Taxol 
12 -Artemisin 
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-می IIترکیب دیگري است که مانع فعالیت آنزیم توپوایزومراز  13اتوپسید شود.استفاده می پالسمودیوم

  .) Phillipson, 1999; Liu, 2004(رود کار می سرطان بیضه به و ریه شود. اتوپسید در درمان سرطان

  

  کاربرد فیتوشیمی در کشاورزي - 1- 1- 3- 3

هاي کش و کودهاي شیمیایی در نظامکش، قارچکش، علفي بیش از حد سموم آفتامروزه، استفاده   

ط زیست، سالمتی بشر هاي صنعتی در محیکشاورزي رایج با آلودگی مواد غذایی وافزایش غلظت آالینده

هاي کاربردي فیتوشیمی در کشاورزي، ). یکی از جنبه 1388 را به مخاطره انداخته است (قاسمی،

باشد هاي هرز میي کمتر از سموم شیمیایی و ارائه راهکارهاي بیولوژیک در مبارزه با علفاستفاده

هاي هرز در اتیک جهت کنترل علف). مزایاي استفاده از مواد شیمیایی آللوپ2006(رحیمی و همکاران،

تر هستند و اثرات پذیري زیستی ایمنهاي مصنوعی در این است که به علت تجزیهکشمقایسه با علف

  ).1389شوند (مرادي و همکاران، ها تجزیه میي میکروارگانیسممحیطی طوالنی ندارند زیرا به وسیله

 14گیاهان دارویی - 2 – 1

  

شود که تمام یا اجزایی از آن به صورت تازه، خشک شده یـا فـرآوري   هی گفته میگیاه دارویی به گیا    

شده جهت تشخیص، درمان، پیشگیري، کمک به اعمال فیزیولوژیـک و حفـظ بهداشـت بـدن انسـان یـا       

راهبردي گیاهان دارویـی،   يهاي تدوین برنامهرود (گزارش فنی کمیتهحیوانات و دیگر گیاهان به کار می

1387.(  

  شوند:گیاهان دارویی با خصوصیات زیر شناخته می   

و باشـند  مـی شوند که داراي خواص متعـددي  در پیکر این گیاهان مواد خاصی ساخته و ذخیره می-الف

  ها مورد استفاده قرار گیرند. (دارویی) براي مداواي برخی از بیماري مؤثرهتوانند به عنوان مواد می

                                                
13 - Etopside 
14- Medicinal Plants 
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ي بیوشیمیایی بـه مقـدار بسـیارکم، معمـوالً     فرآیندهاي ویژه و پیچیده مواد فعال مذکور طی یک سلسله

(امیـدبیگی،  نیز معروف هسـتند  15 هاي ثانویهشوند و به متابولیت% وزن خشک گیاه ساخته می1کمتر از 

1374 .(     

  

این  یی مورد نظر باشد. ازها، گل و ... حاوي مواد دارواندام خاصی چون ریشه، ساقه، برگ ممکن است- ب

  ). 1374(امیدبیگی، دارویی مورد نظر دانست  يهاي گیاه مذکور را منبع مادهتوان تمام اندامرو نمی

 تأثیر ها باید تحتانداماین  و شودهاي مورد نظر به صورت تازه استفاده نمیاز اندام معموالً -ج

 و پس از آن مورد استفاده خاصی چون تمیز شدن، هوا خوردن، خشک شدن و ... قرار گیرند فرآیندهاي

 ).1374(امیدبیگی،  واقع شوند

 در کشاورزي چون غـالت و  استفادهثره در مقایسه با عموم گیاهان مورد ؤگیاهان دارویی حاوي مواد م-د

خاصـی قابـل   و ، در مـوارد معـدود   گیرندقرار میانسان  يها که به طور عام و روزمره مورد استفادهسبزي

 ).1374امیدبیگی، ( باشندمیاستفاده 

جهان از گیاهان  يبرداري از این گیاهان، به ویژه در زمانی که استفادهلزوم تحقیقات همه جانبه و بهره    

تـه اسـت کـه از مـا، بـا داشـتن       بهداشتی و غذایی چنان شـتابی گرف  -  دارویی در صنایع دارویی، آرایشی

پیشی گرفته است، بسـیار ضـروري    ، بسیاربوده ینا که از پیشگامان این علمسهایی چون ابوعلیشخصیت

دهد که برخی هان نشان میاین گیا يثرهؤمباشد. تحقیقات انجام شده در کشور، در مورد بررسی مواد می

 هاي دارویی بومی ایران از ارزش دارویی و صـنعتی بـاالیی برخـوردار بـوده و در صـورت کشـت و      گونه از

 (گزارش فنی بدون رقیب وارد شوند ،هاي جهانین نیاز بازار داخل، در بازارمیأتوانند عالوه بر تآوري میفر

  ).1387راهبردي گیاهان دارویی،  يهاي تدوین برنامهکمیته

                                                
15 - Secondary metabolits 
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  گیاهان دارویی يتاریخچه - 1- 2- 1

توان گفت پیش از اند. میها بودههاي بسیار کهن مورد توجه انسانگیاهان دارویی بدون شک از زمان    

هاي اولیه، گیاهان پیرامون خود را براي استفاده به عنوان سوخت، مکتوب و از زمانی که انسان تاریخ

     ها نیز پی بردند. کم و بیش به خواص آن ،برداري قرار دادندو غذا شناختند و مورد بهرهپوشاك، پناهگاه 

و معطرکننده مرسوم بوده است.  عفونی کنندهعنوان دارو، ضددر ایران باستان نیز استفاده از گیاهان به 

پیامبر باستانی به خوبی شناخته شده بودند. علم ، شتتگیاهانی مانند هوم، اسپند و آویشن از زمان زر

سینا متحول شد و به اوج شکوفایی خود ابوعلی چونبه دست دانشمندانی  قدیم گیاهان دارویی در ایران

  .)1387رسید (کیانمهر، 

هاي بیوشیمیایی، بستگی به ان دارویی مبتنی بر انجام آزمایشد و ترکیبات گیاههمچنین شناخت موا    

بیستم توسعه یافت. بنابراین سیر تحوالت  يها و ابزار پیشرفته داشت که بیشتر در سدهتکنیکها، روش

وري ده است. به طدانش گیاهان دارویی نیز مانند برخی علوم دیگر مراحل مختلفی را تا به امروز طی کر

استعمال کرده گیاهان دارویی را  يثرهؤم هاي پیشرفته، موادها، ابزار و دستگاهتوان به کمک شیوهکه می

  .)1387(کیانمهر،  دها بیشتر واقف شو به ارزش واقعی آن

  دالیل رویکرد به گیاهان دارویی- 2- 2- 1

  

نقش مهمی را در زندگی بشر ایفا  ي اکولوژي،ي زنجیرهي تشکیل دهندهبه عنوان اولین حلقه گیاهان    

ي خویش به گیاهان، وابستگی کامل داشته و این نیاز، او را ملزم هاي روزمرهکنند. انسان به دلیل نیازمی

هاي علمی و دانش موجود، اطالعات بیشتري را در مورد گیاهان کسب نماید نموده است تا به یاري روش

هاي شیمیایی و سنتزي به شدت نیم قرن گذشته استفاده از دارو چه در). اگر1390(سلطانی و همکاران، 

ها بر زندگی انسان سبب گرایش مجدد به گیاهان دارویی شد بار آنرواج یافت، اما به سرعت آثار زیان

  ).1388(موسوي و همکاران، 
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خصوص  استفاده از گیاهان دارویی، افزایش تقاضاي جهانی در يمتعددي مانند پیشینهدالیل     

ها به دلیل تغییر نگرش مردم نسبت به داروهاي شیمیایی، نیاز ه از این گیاهان در درمان بیمارياستفاد

شیمیایی و ناشی از مصرف داروهاي  يمبرم صنایع داروسازي به مواد اولیه، عوارض جانبی و ناخواسته

 يثرهؤمافزون مواد ن اهمیت روزایی و همچنیاي از داروهاي حیاتی به شکل شیمیناتوانی در تولید پاره

گیاهان دارویی در صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی سبب شده که توجه و پژوهش پیرامون این دسته از 

يثرهؤمی و کیفی مواد گیاهان در زمینه هاي گوناگون از جمله تولید و مصرف تشدید شود (شناسایی کم 

  ).1394 ،قات، آموزش و ترویج کشاورزيتحقی يسسهؤگونه از گیاهان دارویی، م 553

هاي کشورهاي توسعه یافته و هم در ي روزافزون مردم از گیاهان دارویی، هم در کشوربنابراین، استفاده    

ي مواد دارویی به داروهاي داراي منشأ گیاهی هاي تولید کنندهدر حال توسعه و همچنین تمایل شرکت

  داد:توان نسبت را به دالیل زیر می

برخوردارند، به طور مصنوعی فعال که در صنایع دارویی از اهمیت بسیار  يثرهؤم تهیه برخی از مواد - 1

این دسته از مواد یا  پذیر نبوده و تنها به صورت طبیعی از گیاهان موردنظر قابل استخراج هستند.امکان

تن ساختمان شیمیایی بسیار پیچیده، اي دارند و یا به دلیل داشور کلی ساختمان شیمیایی ناشناختهبه ط

  ). 1374(امیدبیگی، بسیار است  يشکل و مستلزم هزینهها به طور مصنوعی مآن يتهیه

ها به طور مستقیم قابل استفاده نیستند. ولی اگر این اد طبیعی گیاهی، از قبیل سوالنینبرخی از مو -  2

نیمه طبیعی  یی قرار گیرند و در واقع به صورتیایندهاي شیمآثیر برخی فرأمواد در صنایع دارویی تحت ت

  ). 1374(امیدبیگی، فعال و قابل استفاده خواهند شد  نیمه مصنوعی در آیند، تبدیل به موادي - 

باشند ولی أثیر مشخص نیز میبخشند و داراي یک ت، اثر میمواد دارویی مصنوعی البته به طور سریع - 3

گذارند. در حالی که مواد دارویی حاصله از نسان برجاي میبدن ا دری ها عوارض جانبی نامطلوباکثر آن

از  زیادي باشند و از این رو فوایدبخشند، ولی داراي اثرات مفیدي میأثیر میکه به تدریج ت گیاهان با آن

 ). 1374(امیدبیگی، نظر دوام سالمت بدن دارند 
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متعدد و متفاوتی در صنایع لوازم  يوارد استفادهها مگیاهان به خصوص عطرها و اسانس يثرهؤم مواد - 4

هاي هوا و امثال ، صابون، عطر، ادکلن، خوشبوکنندهآرایشی و صنایع مواد شیمیایی خانگی (نظیر شامپو

  ). 1374(امیدبیگی، ها) دارند آن

 رنگ و بوي محصوالت ،امروزه از این مواد به طور وسیع در صنایع غذایی جهت بهتر شدن طعم -  5

و سبب هضم  بودهآور نیز ها اشتهابرخی از آن ،شود. عالوه بر اینی بدون هیچ اثر جانبی استفاده میغذای

  ). 1374(امیدبیگی،  گردندد غذایی و سالمت دستگاه گوارش میموا

  ترکیبات طبیعی- 3- 1

  

وزن مولکولی پایین  ها در تولید طیف وسیعی از ترکیبات باهاي مهم گیاهان، توانایی آنیکی از ویژگی    

از این ترکیبات به عنوان  شوند.هاي ثانویه نامیده میباشد که در اصطالح، ترکیبات طبیعی یا متابولیتمی

) Croteau et al.,2000( شوداستفاده می رنگ، پلیمر، فیبر، چسب، روغن، واکس، چاشنی غذا، عطر و دارو

ها زا و باکتريهاي بیماريخوار، قارچگیاه علیه جانورانهاي ثانویه، به عنوان ترکیبات دفاعی متابولیت

 & Taiz(  افشان ایفا کنندتوانند نقش جاذب براي جانوران گردهکنند. این ترکیبات همچنین میعمل می

Zaiger, 2002(.  

  طبقه بندي متابولیت هاي ثانویه - 1- 3- 1

  

  شوند: مجزا تقسیم بندي می هاي ثانویه به سه گروهمتابولیت    

  دار ترکیبات نیتروژن - 1

  ها ترپن - 2

  ).Taiz & Zaiger, 2002(ها فنول - 3
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  دارترکیبات نیتروژن- 1- 1- 3- 1

شوند. ترکیبات دفاعی یدهاي معمولی ساخته میاسدار از آمینوي نیتروژنهاي ثانویهاکثر متابولیت

ها و ها در انساند که به علت سمیت آنگیرناین دسته قرار می در 16خواران مانند آلکالوئیدهاضد گیاه

خاصیت  ،این ترکیبات ).Taiz & Zaiger، 2002(اند ویی به شدت مورد توجه قرار گرفتهداشتن خواص دار

   ).1374نمایند (امیدبیگی، تولید نمک می قلیایی دارند و در محیط اسیدي

  ترکیب دوم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
16- Alkaloids 
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