
ترکیبات دارویی تولید 
 شده در کارخانه

 سلول گیاهی 
 

مواد فعال موجود در گیاهان اساس 
بسیاری از دارو های مدرن عصر 

 .حاضر است 
برای مثال آسپرین از درخت بید )

 (و افدرین از گیاه چینگ ماهو آنگ
البته ترکیب دقیق مواد موثره   

گیاهان دارویی به درستی شناخته 
نشده اند، ولی اثرات مفید بیشتر 
گیاهان به دلیل یک یا چند نوع از 

 .ترکیب فعال بیولوژیک می باشد 
 

 بیو تکنولوژی گیاهان دارویی
 

 دکتر مهدی رحیم ملک
 دانشگاه صنعتی اصفهان
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هستند نوع دو داروئی گیاهان موثره مواد: 
 اولیه ازمتابولیسم حاصل اول نوع   
 انتهایی و فرعی ترکیبات عنوان به که ثانویه وساز سوخت از حاصل دوم نوع 

 این .شوند می نامیده ثانویه متابولیت شوندکه می گرفته نظر در اولیه متابولیسم
 تخصصی های سلول در عمدتا و شده ذخیره سلول در کمی مقدار به ترکیبات

 آلکالوئیدها، آنها مهمترین .شوند تولیدمی گیاه چرخه از خاصی مرحله در و
  تولید .باشند می غیره و فالونوئیدها ها، تاتن ضروری، های روغن فنولیکها،

 را ترکیبات این گیاه ولی باشد می بر هزینه و گران گیاه برای ترکیبات این
 .دارد آنها ذخیره و ترشح تولید، جهت خاصی اهداف و کند نمی تولید بیهوده



 مهترین وظایف این ترکیبات به شرح زیر است: 

 
 دفع عوامل پاتوژن  -

 دفع آفات وحیوانات گیاهخوار-
افزایش توان رقابتی گیاه بر سر منابع نور ،آب  -

 و مواد غذایی 

 جلب حشرات گرده افشان -
رفع تنش های غیر زنده و حفاظت در -

 (UV)برابراشعه ی ماورای بنفش 
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 محیط تاثیر زیادی در ایجاد، کیفیت و کمیت مواد
مهمترین عوامل تغییر در .موثره گیاهان داروئی دارد

این زمینه، نور، حرارت، میزان بارندگی و بخصوص 
نقش نور در . خواص شیمیای فیزیکی زمین می باشد

تولید مواد موثره گیاه، جوانه زدن دانه ها و بخصوص 
حرارت در باال بردن . تکامل در ریشه گیاه می باشد

کمیت مواد موثره اثر دارد و بارندگی تاثیر مهمی در 
باالبردن ارزش مواد متشکله گیاهان داروئی دارا می 

 . باشد



زمان دانستن گیاهان موثره مواد بیشتراز بازده آوردن بدست برای 
 دارای گیاهان آن طی که داروئی ورشدگیاهان تکامل از هایی
  در زمینی زیر های اندام .است اهمیت حائز باشد، می موثره مواد
 را موثره مواد مقدار باالترین پائیز و گیاه استراحت دوره طول

 گل از قبل اغلب ها پوست از بعضی و ها وساقه ها برگ و دارند
 در که تغییراتی .باشند می موثره ماده بیشترین دارای گیاه دادن
 روز یک ساعات در حتی و سال طول در گیاه موثره مواد میزان
  که زمانی در را داروئی گیاهان آوری جمع اهمیت دارد، وجود

 . سازد می نمایان است موثره مواد میزان حداکثر دارای گیاه
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به فرار های روغن داشتن علت به داروئی گیاهان خام فراوردهای از بسیاری  
  فرار روغن و موثره مواد بیشتر ولی شود می مصرف پزشکی در مستقیم طور

 . برند می کار داروبه عنوان وبه نموده جدا خام مواد از را
آنها فیزیولوژیکی خواص اساس بر روغنی های اسانس دارویی مصرف  

 کننده عفونی ضد خاصیت مخاط، و پوست روی آنها اثرمحرکه مزه، مانند
  زیره انیسون، اسانس مثال، برای .است استوار آنها بودن باکتری ضد و
  و شده دفع ریه طریق از آنها زیرا روند می کار به آور خلط اغلب...و

  از و بوده مفید غذا برای آنها جذب .کنند می عفونی ضد را مجاری مستقیماٌ
 .باشد می نیز باد دافع و صفرا، دفع معده، تقویت برای آنها

 



 علیه خارجی مصرف برای ها اسانس آمیز تحریک اثرات از  
  درد، رفع برای منتول و کافور.شود می استفاده روماتیسم

  می مصرف پماد و روغن شکل به جلدی خارش و سوزش
 و شوند می مغزی مراکز تحریک باعث ها اسانس بعضی .شوند

 از زیادی تعداد . نمایند ایجاد صرعی تشنجات توانند می
 ضد خاصیت علت به .دارند سپتیک آنتی هاخاصیت اسانس
 غذا با همراه قدیم های زمان از را ادویه بودن معطر و باکتری
  از جلوگیری باعث ادویه در اسانس وجود و نمودن می مصرف

   . است بوده غذائی مواد فساد شدن وکم ها میکروب سریع رشد
  تهیه غذائی مواد ساختن معطر جهت وعصاره اسانس از همچنین

  . شود می استفاده آرایشی لوازم و سازی عطر ادویه
 



 انواع اسانس ها-5-2
 

5-2-1- روغنيهاي اسانس 
  ای هستند که از  های روغنی ترکیبات معطر، طبیعی و پیچیدهاسانس

این ترکیبات عمدتاً به  . اندترکیبات ثانویه گیاهان معطر گرفته شده
ها به  اسانس. شوندهای تقطیر از گیاهان معطر جداسازی میروش

،  (ضد قارچ، باکتری و ویروس ) عنوان ترکیبات ضد عفونی کننده 
این ترکیبات در نگهداری مواد  . انددارویی و معطر شناخته شده

کننده ها، برطرفها، خواب آورها، ضد التهابغذایی، مسکن
با پیشرفت علم . کنندکننده موضعی ایفای نقش میاسپاسم ، بیهوش

ها و کاربردهای جدیدتر این ترکیبات کشف  و تکنولوژی مکانیسم
 .  اند شده

 



این از که اندشده شناخته روغنی اسانس 3000 حدود در امروزه  
 مصارف در تجاری صورت به ترکیب 300 حدود در بین

 عطر و آرایشی بهداشتی، زراعی، دارویی، غذایی، مختلف
 geranyl چون ترکیباتی مثال عنوان به .دارند کاربرد سازی

acetate،  D-limonene و D- carvone در 
  کنندهمعطر و غذایی هایافزودنی صابون، ادکلن، ساخت
 هایاسانس از برخی .دارند نقش دهندهشستشو هایمحلول
 برخی نقص یا بدن در سیستمی نواقص برخی درمان در روغنی

 .می گیرند قرار استفاده مورد هااندام از
 



تركیب شیمیايي  -5-2-2
 هااسانس

 
از معمول طور به که هستند ایپیچیده ترکیبات هااسانس 

 آنها .اندشده تشکیل مختلف هایغلظت در ترکیب 60-20
 در( 20 - 70% ) باال هایغلظت در اصلی ترکیب سه یا دو با

  .شوندمی مشخص ترکیب سایر با مقایسه
هستند یکدیگر از مجزا سنتزی گروه دو شامل ترکیبات این  

  ترکیبات سایر و هاترپنشبه ، هاترپن شامل اصلی گروه
 . باشندمی آلیفاتیک و آروماتیک

 



 هاترپن 
  

از هاآن .دهندمی تشکیل را متفاوتی گروه کاربردی و ساختاری نظر از هاترپن  
-شده تشکیل دارند، نام ایزوپرن که (C5) کربنی پنج واحدی چندین ترکیب

  شدن اضافه ،(IPP) فسفات دی پنتیل ایزو سنتر شامل هاترپن سنتزبیو .اند
 از بسیاری سازپیش عنوان به فسفات دی پرنیل ایجاد برای IPP تکراری

 سنتتاز آنزیم توسط فسفات دی پرنیل آللیک تغییر ترپنی، مختلف هایکالس
  اسکلت روی آنزیمی ثانویه تغییرات پایان در و ترپن اسکلت تولید برای خاص
    .باشدمی هاترپن در خاص کاربردی خصوصیات ایجاد برای ترپنی

شوندمی تقسیم مختلفی هایگروه به ایزوپرن واحدهای زیر براساس هاترپن:   
1 - ترپن همی ( C5 )، 2 - مونوترپن ( C10 ) ، 3 - ترپن سزکوئی ( 

C15 ) ، 4- ترپن دی  ( C20 )، 5 - ترپن تری ( C30 ) ، 6 - تتراترپن ( 

C40 ) 
 


