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 ده ی چک 

 ی کند. طبق گزارشها  یم   فایا  یجهان  تیرفاه در جمع  جادیدر ا  یو توسعه انسان نفش اصل  شتیبا کمک به مع  یستیز  تنوع

WHO  ییدارو  اهانیگ  ونیاند. امروزه اکثرداروها وجود خودرا مد  یمتک  یاهیگ  یجهان هنوز به داروها  تیدرصد جمع  80، حدود  

  ن ی)ازگل انگشتانه(، ارگوتام  تالیژیمانند د  یی که داروها  کردند،یعمل م  یدرمان  یاروهاها به عنوان منابع دمدت  یعیهستند. مواد طب

آلوده(، سال ب  هاالت یسی)از چاودار  نمونه دی)پوست  ازجمله  منابع طب  کیکالس  یها(  از  دارو    کردیرو  کیشامل    یعیهستند. کشف 

  اهانی بر گ  یمبتن  یکشف دارو  ن، یاست . بنابرا  یمولکول  و  یکیولوژیب  ،ییایمیتوشیف  ، یشناس  اه یگ  ی ها  کیتکن  ب یبا ترک  یچندوجه

.    شودیم  یی اهداف دارو  یدر راستا  ی مهم  ج یموضوع منجر به نتا  نیدرا  قیحوزه مهم وکشف نشده است، تحق  کیهمچنان    ییدارو

ز تنوع  بردار  ه،یرو  یب  یی، جنگل زدا  عیشدن سر  یصنعت  ،یجهان  تیجمع  شی افزا  جهینت  یستیکاهش  حد منابع    از  شیب  یبهره 

  ی اصل  باتیو ترک  یتنوع ساختار  جاد یا  یبرا  ی اهیگ  یستیاست . حفظ تنوع ز  ی جهان  یی آب و هوا  راتییتغ  تا یو  نها  ی آلودگ  ،یعیطب

  یی جا  کند، یم  دایپ   یشتریب  تی در حال توسعه اهم  یکشورها  یموضوع برا   نیمهم است . ا  یتمدن بشر  داریتوسعه پا  یبرا  ندهیدر آ

کمک کند و در دراز مدت به نفع   ی ستیبه حفظ تنوع ز  تواندیم رمخرب یغ   یسازیهمراه با تجار  شدهیزیربرنامه یستیکه اکتشاف ز

مختلف دربرابر    یاهیمتنوع محصوالت گ  یدرمان   یدانش ما در مورد کاربردها  یروز رسانبه    یبرا  یحاضر تالش  یبشر باشد.  بررس

 . گراستیالتهاب، درد و موارد د  ، یکروبیم   یعفونت ها  ، یعروق   یعملکرد قلب   نسان، مختلف مانند سرطان، عملکرد مغز ا  یی اهداف دارو

 
   کروبیضد التهاب، ضدسرطان، ضد م  دان،یاکس  یآنت  ،ییدارو  اهانیگ  : دواژه ی کل 
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 مقدمه 

زندگ   ییایدن  نیا آن  در  ما  از    م ی کن  یم   یکه  پر 

تواند ساده باشد.    ی است که کشف نشده اند و نم  یی رازها

مف  باتریز ب  د یاز  تحس  شتریبودن؛  بردن    ن یقابل  لذت  و 

ا تا  گ  نکهیاست  قرار  استفاده  )هنرردیمورد    د یوید  ی.« 

هزاران سال، نوع   ی. برا(Sen et al. 2014)  (1387ثورو،  

بهبود   یبرا نیغذا و همچن یبرا اهانیبشر به شدت به گ

  شه ی هم  ی عیبوده است. محصوالت طب   ی ها متک  ی ماریب

مدرن داشته اند و هنوز    ی به توسعه پزشک   یاد یکمک ز

 Sen etدر کشف دارو دارند )  ی هم همچنان نقش مهم

al. 2014مدرن، متوجه    یپزشک   خچهیبه تار  ی(. با نگاه

گل اختالالت    یراب  سی تال یژید   ی دهایکوزی کاربرد  درمان 

عروق  ی قلب م  یو  هجدهم  قرن  همچن  می شویدر    ن یو 

تب دار    ی هایمار ی کنترل درد و ب  یبرا  د یپوست درخت ب

 .Sen et al)  گرفت یمورد استفاده قرار م  یبه طور عموم 

از منابع    دیجد  یدرمان  باتیترک  ی(.  جستجو برا2014

چندقرن  یبرا  ی عیطب به  و  است  داشته  ادامه    ن یها 

  ها، ک ی وتیبیمهم منجر شده است که شامل آنت  کتشافا

  ی ها م و مسکن  ی ضد التهاب  بات یعوامل ضد سرطان، ترک 

گسترده موجود    ی کی (. تنوع ژنتSen et al. 2014باشد )

گ م  واناتیح   اهان،یدر    ی هافرصت  ها، سمیکروارگانی و 

غذا، مواد و دارو ارائه    دیانسان ها در تول   یرا برا  یفراوان

)دهدیم  .Sen et al. 2014گ دل  اهانی(.  تنوع   لیبه 

منبع منحصر به فرد    باتشان،یترک   یک یولوژیو ب  ی ساختار

  د یجد  یست ی ز  ی کشف مولکول ها  یرا برا  ی ریدپذیو تجد

(.  Sen et al. 2014فراهم کرده اند )  ی فعال از نظر درمان

کوچک   نیباا بخش  تنها  گ  ی حال،  قلمرو    یبرا   یاهی از 

قرار    ل یو تحل  ه یآنها مورد تجز  ی تمال اح  یی دارو  ی کاربردها

تکن است.  و    یبی ترک  یم یش  دتریجد   ی هاک ی گرفته 

گ  یغربالگر همچن   یاه یمحصوالت  دنوو   ی طراح  نیو 

 .Sen et alاست ) دیجد  ی کشف دارو  یاصل  ه یاکنون پا

  د یجد  یی ایمی ش  ی واحد ها  یجستجو برا  نی(. بنابرا2014

از تنوع    یم( همچنان به عنوان منبع مه یع ی)با منشاء طب

  یی شناسا  یبرا  یژنوم  قاتیکند. تحق  یعمل م   ی ساختار

مولکول م  ییها  یمار یب  یبرا  یاهداف    توانند یکه 

ادامه    یخاص   یها  شیآزما  یهاسنجش  ، را شامل شود 

بزرگ    ییدارو  ی(. تمام شرکت هاSen et al. 2014دارد )

  ی جداساز  ،یرا  همچون مواد مصنوع  یاهیگ   یعصاره ها

اغل  یم طب  ب،کنند.    ی ساختارها  ی حاو  ی عیمحصوالت 

به   یبرا  یی ای می ش  راتییاست که نقطه شروع تغ  ی عیطب

(.  Sen et al. 2014کامل است )  ی دارو  کی دست آوردن  

تکن  آن،  موازات  از    یب یترک  وسنتزیب  دیجد  یهاک یبه 

مواد    ییشناسا  یرا برا  یامکانات   کس«ی »اوم  کرد یجمله رو

 .Bezerra et al)  دهندیارائه م  دیجد

 2013.) 

  ی اهیگ   یدرمان با داروها WHO  ی گزارش ها  طبق

  ت یدرصد از جمع 80 باًیتوسط تقر  یاهی گ  یعصاره ها ای

 (.Sen et al., 2014شود. ) ی جهان انجام م

گ  حاضر،  حال  تقر  ک ی   ی درمان  اه یدر    1٤  باًیصنعت 

م  یدالر  اردیلیم شامل  را  سال  که حدود    یدر    5شود 

فعل بازار  از  است    یدالر  اردیل یم  280  یدرصد  سال  در 

(Sen et al., 2014 .) 

  ی الزم به ذکر است که بواسطه تفاوت ها  نجایا  در

ا ب  ی منطقه  توجه  و    افته یتوسعه    یکشورها  ن یقابل 

گ توسعه،  محصوالت  ترت  یاهی درحال    80و    25  بیبه 

تشک را  داروها  از  )  ی م   لیدرصد   .Scott et alدهند. 

1998.) 

شده در    زیتجو  یمصنوع  یدرصد داروها  56  نیب  از

حاضر،   ها  2٤حال  گونه  مشتقات    9  ،یاه یگ  یدرصد 

شده از محصوالت    یمدل ساز  یبی درصد محصوالت ترک

استخراج    ی اهیگ  یاز گونه ها  ماًی درصد مستق   6  ، یعیطب

 Kushiro etدارند. )  یوانیدرصد منشا ح  5شوند و    یم

al 2003.) 

وس  نیا  با منابع  مورد    یع یمحصوالت طب  عی حال،  هنوز 

زده شده    نیقرار نگرفته اند. تعداد کل تخم   یداربهره بر
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ها ب  یگونه  که    550000تا    350000  نیموجود  است 

  ی بررس  ییدارو  لیدرصد از آنها، از نظر  پتانس   20کمتر از  

 (. Wink. 2005شده است. ) 

  ی درصد از گونه ها  10حدود    لیعنوان مثال، برز  به

  ی درصد از گونه ها  1جهان را دارد که کمتر از    ی اهیگ

ش  یاهیگ خواص  نظر  از  مورد    ییدارو  ایو    ییایمی آن 

(.  Palavan-Unsal et al. 2009قرار گرفته اند. )  یبررس

برا  یخاص  یها  گروه مردم  از    یمتماد  یهاسال  یاز 

اکوس  یعیطب   یهاستمی اکوس  لیتبد تحت    یهاستمیبه 

بهره و  انسان  تنوع ز  یبردارتسلط  نقش داشته    ی ستیاز 

  یی دستاوردها  ن ی( متأسفانه، چنSen et al. 2014اند )

ق   شهیهم ز  متی به  تنوع  دادن  دست    ب یتخر  ، یستیاز 

تشد  ستمیاکوس  دیشد برا  د یو  ها  یفقر    گرید  یگروه 

  که ی حال(. درSen et al. 2014مردم، به دست آمده است )

  م یکرده ا  یبالقوه ا یایاز مزا یبرخ ییساما شروع به شنا

جستجو از  است  ممکن  منابع    نیا  ک ی ستماتیس  یکه 

که کاهش    م ی متوجه شده ا  د،یایبه دست ب  یاه یگ  عیوس

موجود رخ داده که ممکن است عواقب    یدر تعداد گونه ها

 (. Chivian et al. 1993داشته باشد)  یفاجعه بار

ز  نیا تنوع  در  ز  یستیکاهش  حد    جه ینت  یادیتا 

جنگل    ای  عت یطب  د یشد  ر ییمانند تغ   یانسان  ی ها  تیفعال 

ا  یی زدا توسعه    یبرا  ی جد  یدیتهد   ها دهیپد  نیاست. 

  نیتراز مهم  یک یما    اره یس  یاتنوع گونه  رایهستند ز  دار یپا

  ار یاست که ما در اخت   ینیگز یجا  رقابلیمنابع غ   نیو همچن

 (. Sen et al. 2014) م یدار

  یموضوع مهم برا  ک ی   ی ستیحفظ تنوع ز  ن،یبنابرا

نگران    اریبس  یبه موضوع  جهیاست و در نت   یتمدن بشر

تبد فور  ل یکننده  اقدامات  که  است،    ی برا  یشده 

ب  یریجلوگ کاهش  دارو  شتری از  ب  ییعوامل    ی ک یولوژیو 

  ی بررس  ن ی(.  در اSen et al. 2014طلبد )  یبالقوه را م 

  ی درمان  یها به چالش  توجهبا    ی ستیتنوع ز  ت یما بر اهم

دو    یست ی و تنوع ز  ییایمی . تنوع شمی کنیمدرن تمرکز م

گ  ک ی   یرو محصوالت  آن  در  که  هستند    ، یاهی سکه 

دهند که    ی را نشان م   ییایمی از تنوع ش  ی عیمجموعه وس

ا مجموعه  است  ممکن  خود  نوبه  ساختارها   یبه    یاز 

 (.Sen et al. 2014را ارائه دهد ) ن یادیبن

ب  جالب که  است  درمان  یاجزا  شتریتوجه    ، یفعال 

  ف یبا ط  توانند یهستند که م  ی اهی گ  هیثانو  یهاتیمتابول

ماکرومولکول  ی متنوع پروتئ از  مانند  و    DNA  ها،نیها، 

  ی عملکردها  نیموارد مشابه تعامل داشته باشند و بنابرا

م   ی مهم   ی کیولوژیب نشان  م  دهند یرا  آنها    توان یکه  از 

استفاده   ی درمان  ت یاهم یدارا  ی هاومولکولیب د یتول یبرا

 (.  Sen et al. 2014کرد )
 

 د یجد   یست ی منابع ز  ( 1

  ی عصب  ستم یو نقش آن بر س  یاهی گ   ییا یم یمواد ش  1- 1

 انسان 

ط  انسان مکمل    ی عیوس   فیها  و  داروها  غذاها،  از 

کنند که    یرا مصرف م  اهانیمشتق شده از گ  ییغذا  یها

س تغCNS)  یمرکز  یعصب  ستمیعملکرد  را    ی م  ریی( 

تغ افکار    ی ردهندگییدهند. خواص    ا ی رفتار، خلق و خو، 

ا متابول  نیادراک  وجود  به    ی اهی گ  هیثانو  یها  تیمواد، 

م متابول  یمربوط  نقش  اهم  هیثانو  یها  تی شود.    ت یبا 

 (. Sen et al. 2014است. )

کل  به بصورت  آنها  مثال،  نقش    ی دارا  ی عنوان 

کنندگ فعال   ی حفاظت  مثل    ، یدانیاکس  ی آنت   تیهستند 

را    اه ی، و گUVآزاد، جذب کننده نور    ی ها  کال یحذف راد 

  ی ها  سم یکروارگانی از م  نی و همچن  اهخواریگ   وانات یاز ح

  روس یها، قارچ ها و و  یمختلف مانند باکتر  یزا  یماریب

 (.  Sen et al. 2014کنند )  یها محافظت م 

کنند    ی را کنترل م  اهان ی گ  نیروابط ب  نیهمچن  آنها

در برابر   اه یرشد گ  ی فضا  کی و به عنوان مدافعان آللوپات

م  ب یرق   اهان یگ  (Wink et al. 2005)کنند.    ی عمل 

(Tahara et al. 2007) ن یاز موارد، اثرات ا ی اری. در بس  

ش س   یاه یگ  ییایم یمواد  انسان    یمرکز  ی عصب  ستمیبر 

ا  نقش  به  است  زندگ  یک یکولوژممکن  در    ا ی  اهی گ  یآنها 
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  اهان ی گ  ی ولوژیدر ب  یی ایم یوشیو ب  ی مولکول  یشباهت ها

 (.  Sen et al. 2014مرتبط باشد ) یعال  واناتیو ح
 

 گونه ها  ن ی ب  ی کی ولوژ ی ب  ی شباهت ها   1- 1- 1

ها   میاز آنز ییثابت شده است که گروه ها یخوب به

ب و در  دارند  سم    وسنتز، یدر همه موجودات زنده وجود 

)  باتیترک   سمی و متابول  ییزدا  Bezerra etنقش دارند 

al. 2013.) 

  یرهایها و مس از مولکول  یاطور مشابه، مجموعه  به

  واناتیو هم در ح   اهانیمرتبط، هم در گ   دهندهگنالیس

( بKushiro et al. 2003نقش دارند.  عنوان مثال،    ه(. 

کلNO)  ک ی ترین  دی اکس نقش  س  یدی(    ی ده  گنالیدر 

گ  ،یسلول در  ح   اهانیهم  در  هم  دارد.    واناتیو 

(Palavan-Unsal et al. 2009ا بر  عالوه   ن، ی(. 

س  یهاجنبه ب  یسلول  ی ده گنالیمتعدد  ردوکس    ن یو 

 Scandalios) (Dalle-Donne et al. 2009)ها  گونه

et al. 2005)  ژن مشابه در پاسخ به عوامل    ان یجمله ب  زا

  ج یرا  ی سیرونو  ی که توسط فاکتورها  ، یسلول   یزا  استرس

 .Scandalios et al)شوند  میحفظ    شوند،یم   میتنظ

2005) 

که   ییمانند آنها  یاهیگ دهنده گنالیس   یهامولکول

اس م   یها  د یاز  مشتق  جاسمونات    شوند،یچرب 

و    کیجاسمون  دیجاسمون، اس-سیرشد )س   کنندهمیتنظ

بس   لیمت و  مولکول  یار یجاسمونات(    ن یپاراکر  یها از 

پروستاگالند جمله  از  سا  هانیپستانداران،    ریو 

طر  دها،یکوزانوئیا شده    همشاب  یرهایمس  قیاز  حفظ  و 

 ( Lee et al. 2008)شوندیسنتز م  یک یژنت

  «، ی»انسان  کال ی میمواد نوروش  شتریعنوان مثال، ب  به

نوروپپت  هورمونNässel. 2010)دها یمانند   ، ها  ( 

(Klowden. 2007انتقال و   ، از    ،یعصب   یهادهنده( 

دوپام گاما    ن،یسروتون  ن، یجمله  و  گلوتامات، 

 .Marder) (Wolf et al. 2003)  دیاس  ک یرینوبوتیآم

 .شوندیم  افتیدر حشرات  زین (2007

عصب  ن،یاکتوپام  یحت دهنده    ل یتعد  /ی انتقال 

  ی مهره داران  از نظر عملکرد  ر یکننده منحصر به فرد غ

 (. Farooqui. 2007است)  نیمشابه نورآدرنال  یو ساختار 

و هم    واناتیتوانند هم در ح  ی م  کال ی میمواد نوروش  نیا

ها نقش  حشرات  داشته    ی گاه  ایمشابه    ی در  متفاوت 

مطالعه    یبرا  یی هابه عنوان مدل  ن یباشند. حشرات همچن

رژ  یرفتار  یهاپاسخ با    ی داروها  ،ییغذا  م یمرتبط 

الکل  ( Wolf et al. 2003) (Giurfa. 2007])ادآوریاعت

(Mixson et al. 2010  )،  خواب  از    تیمحروم(Ho et 

al. 2005  ) ،   سن  مرتبط با    یشناخت   یو کاهش عملکردها

(Horiuchi s et al. 2005رفتار اثرات  جمله  از    ی ( 

(,،  Thamm et al. 2010)سروتونرژیک    ییعوامل دارو

(،  Mustard et al. 2010)کینرژی دوپام

و  Hassani et al. 2009)ک ی گلوتاماترژ گابا   ،)

 اند. ( استفاده شدهIsmail et al. 2008) ک ی نرژیکول

  ی خاص  یی مشاهده شده است که عوامل دارو  نیهمچن  

کنند، ممکن    یم   م یرا تنظ   کی نرژیکول  ستم ی س  ت یکه فعال

حافظه را هم در پستانداران    ی ندهایاست به نوبه خود فرآ

که کاهش آن    یو هم در حشرات بهبود بخشند، در حال

 ( Guez et al. 2010کند. )   یم  جادیاثرات معکوس ا
 

بر عملکرد    ه ی ثانو   ی ها  ت ی ها: چرا متابول   هی فرض   2- 1- 1

 گذارند؟   یم   ری انسان تأث   ی عصب ستم ی س

  هیثانو  ی ها  تیاثرات متابول  ح یتوض   یبرا  ه یفرض  دو

  ی اریانسان وجود دارد. اول؛ بس   ی عصب  ستم ی بر عملکرد س

ها حفظ  گونه  نیکه ب  یمولکول   نگ یگنالیس   یرهایاز مس

تولشده به  متابول  دیاند،  سنتز  کمک    هیثانو  یهاتیو 

 (.Schultz et al. 2002)کنند یم

تأث  شباهت  راتیدوم؛  بر    ستم ی س  نیب  یهاآن 

  یی ایمیمواد ش  ن،یاست. بنابرا  خواراناهی انسان و گ  یعصب

حفظ    یع یانتخاب طب  ندی)که سنتز آنها توسط فرآ   ی اهیگ

توانا اساس  بر  است(،  با    ییشده  تعامل  در    CNSآنها 

(، ممکن است با  ستیدر حشرات همز  ی)گاه   اهخوارانیگ
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تعامل داشته باشند.)احتماالً از    زیانسان ن  یعصب   ستمیس

در    ا یمشابه،    یمشابه، با اثرات رفتار  یهاسمیمکان  قیطر

 (.Sen et al. 2014)  رمشابهیموارد غ  یبرخ
 

 علم   یفعل   تی وضع   3- 1- 1

  ی ع یطب  ی از عصاره ها  یاد یشود که تعداد ز  یم   ادعا

گ ش  یاهیو  مواد  مف   ییای می و  عملکرد    یدیاثرات  بر 

حال    ر(. د Sen et al. 2014انسان دارند. )  یعصب   ستمیس

  اهان، ی و مواد مشتق شده از گ  اهانی از گ  یاری حاضر، بس

حش  سامن  ی )مار  وایسات  شیمانند  پاپور    فرومی جوانا(، 

  س ی(، کاتا ادول نی)کافئ   کای(، قهوه عربنیو هروئ  ن ی)مورف 

ونونی)کات  و  سا   نیتافری)و  فرای سومن  ا ی تانی(،    ریو 

  د مور  ای شوند و    یطور گسترده استفاده م( به  دهایدآنولیو

 ( Roth et al. 2004. )رندیگ ی سوء استفاده قرار م
 

  ی به عنوان عوامل ضد التهاب   ی اهی گ  ییا یم یمواد ش    -2

 بالقوه 

عفونت    ای   یبافت   بی به آس  ی ا  دهیچ یپاسخ پ  التهاب 

  ،یمشخص مانند قرمز  یژگ یو  نیاست که اغلب با چند

از دست دادن عملکرد، مشخص م    ی گرما، تورم، درد و 

( عروقSen et al. 2014شود  پاسخ  با  التهاب حاد    ی(. 

  ی پل  ی ( و جذب سلول هاه یخون در ناح  انیجر  شی)افزا

ها، و به دنبال آن    لیمورفونوکلئر، به طور معمول نوتروف 

همراه    ابند، ی   یم   زیها، که بعداً به ماکروفاژها تما  تیمونوس

منجر به فعال    ی (. پاسخ التهابSen et al. 2014است )

که    شودیمختلف م   نگیگنال یس  ی رهایشدن همزمان مس

تنظ ب  می در  جمله    ی التهاب  یهاواسطه  ان ی و  از  مختلف 

  و، یوازواکت  ی هانیآم  ها، نیتوکایسا  ها،نیکموکا

آنز  دهایکوزانوئیا نقش    کی تیپروتئول  ی هامیو  مختلف 

 (.  Sen et al. 2014دارند )

  ی دوره زمان  ک ی در    یالتهاب   طیکه که شرا  ی هنگام 

ممکن است منجر به التهاب مزمن شود،    ابد،ی   یادامه م

با چند   ی ت یوضع از جمله سرطان،    ی مار ی ب  نیکه  مزمن 

چند  یالتهاب  یماریب  ت،یآرتر و    گرید  ی ماریب  نیروده 

 (.Sen et al. 2014مرتبط است )

  یقابل توجه  یها  شرفتیطول دو دهه گذشته، پ  در

زم فارماکولوژ  یمونولوژیا  نهی در  صورت    یمولکول   یو 

ا توانسته  ما  امروزه  و  است  اهداف    یتعداد  میگرفته  از 

حاد   یالتهاب  طیکنترل موثر شرا  یمختلف را برا ی مولکول

جمله   از  مزمن  تول  COX1/COX2و  واسطه    دیبه 

ها،    نی،پروستاگالند  ک یدونی آراش  دیاس   یها  تیمتابول

لPAFها،    نیلکوتر هاNOها؛  نیپوکس ی ،  فعال    ی؛گونه 

ساROS)  ژن یاکس اTNFaها)   ن یتوکی (،    ن ینترلوکیو 

آنزIL-1  ،IL-6  ،IL-10  یها و   ) کننده    لیتبد  می، 

TNFa (TACE)نترفرونی ؛ ا    ( هاIFNa2  ،b1   ،g    ، )

پروتئ  یها  رندهیگ با  شده  هاG  نیجفت  مولکول    ی ؛ 

سل عملکرد    ی)آنت    LFAمانند  ی ولتعامل  با  مرتبط  ژن 

لنفوستیلکوس  ن یمونوگلوبولی ا  ک ی توتوکسیس   T  ت ی(؛ 

   ی شامل فاکتور هسته ا  یسیرونو  ی ؛ فاکتورها  ٤-ژن  یآنت

(NF)- Kbپروتئ م   ینازها یک  ن ی،  با  شده    توژن یفعال 

(MAPKsک و  c-Jun-Nterminal (JNK)  ناز ی (،   ،

  م یکن   یی چسبنده  را شناسا  ی و مولکول هاp38  ی نازهایک

(Sen et al. 2014 .) 

که    جالب  است    می تنظ  یبرا  kB-(NF)توجه 

ژن  ی تعداد  یسیرونو مس  ریدرگ   ی هااز    ی رهایدر 

سلول   ، یالتهاب/ی منیا چسبندگ   ،یاسترس    ی آپوپتوز، 

 (.Sen et al. 2014شناخته شده است ) ریو تکث  یسلول

گزارش  بر الگو    صیتشخ  یهارندهیگ   ر،یاخ  یهااساس 

(PRRs همچن شناسا  نی(    ی هامولکول  ییمسئول 

سلول  یزادرون از  شده  و    دهیدبیآس  یها آزاد  هستند 

(  DAMPs)   بیمرتبط با آس   یمولکول   یعنوان الگوهابه

 (.  Sen et al. 2014)  شوندیشناخته م 

  یها  رندهیحاضر، چهار کالس مختلف از گ حال در

شناسا  صیتشخ اند.    ییالگو   .Takeuchi et al)شده 

2010) (Akira et al. 2016)  نیا  PRR  شامل ها 

 Tollشبه  یهارندهیمختلف مانند گ  ییغشا  یهارندهیگ
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(TLRs)   گ و    C (CLRs)نوع    نی لکت   یهارندهیو 

القا  ی توپالسم یس   یهارندهیگ ژن  رت  یی مانند    کی نوئیبا 

-NOD( و  RLRs)های  ، شبه رسپتور  I- (RIGاسید )

like receptors (NLRs)   یم  (  .Sen et alباشد 

2014.) 

PRR   به عنوان تنظ ژن    یس یرونو  یکننده    م یها 

 شناخته شده اند.  یالتهاب  یدر پاسخ ها ل یدخ یها

التهاب   همانطور پاسخ  شد،  مشخص  قبال  توسط    یکه 

فاکتور نکروز تومور    یالتهاب  ش یپ   ی ها  ن یتوکایسا مانند 

(TNFو ا )ن ینترلوک ی  (IL)-1  ،IL-1b  و ،IL-6    م یتنظ  

 (. Sen et al. 2014شود ) یم

  کی توسط    pro-IL-1bبه برش    از ین  IL-1b  بلوغ

  TLR  یده   گنال یدارد که مستقل از س   1-پروتئاز، کاسپاز 

م )  یفعال  که    ی کمپلکس(.  Sen et al. 2014شود 

  ی عنی  یکند به عنوان عامل التهاب  یرا فعال م   1-کاسپاز

(NLRP1  ،NLRP3  ،IPAF  وAIM2م شناخته    ی ( 

کمپلکس    ل یشدن تشک  ل (. فعا Sen et al. 2014شود )

-IL  یالتهاب  شیپ   ی ها  نی توکایمنجر به ترشح سا  ی التهاب

1b    وIL-18  ممکن است منجر به    تیکه در نها   شود؛یم

سلول )  یمرگ  برخSen et al. 2014شود  در  از    ی(. 

  م یاز تنظ   NLRP3  یالتهاب  تیفعال   ،یاکتساب   ی هایماریب

م  ا  نیبنابرا  شود، یخارج  مؤثر  را    ها یماریب  نیکنترل 

آنتاگون  توانیم با    ای    IL-1b  یها   ستیبا 

به دست آورد.     IL-1b  رندهیدر برابر گ  ییهاستیآنتاگون

(  .Schroder et al. 2010 )تعداد  به مشابه،    ی طور 

  ک ی نرژیپور  ی ها  رندهیگزارش وجود دارد که به نقش گ 

شده است که    مشاهدهکند.    ی در التهاب و درد اشاره م 

P2X3R    وP2X2/3R  انتخاب طور  ف د  یبه    یبرهای ر 

مح نقش    یم  انیب  یط یآوران  به درد  پاسخ  در  و  شوند 

مشاهده شده    نیهمچن  (.Bezerra et al. 2013دارند )

تحر که  ترشح    ATPتوسط    P2X7  کیاست  باعث 

  NOو  IL-1b  ،IL-18  ،TNF-aمختلف    ی ها  ن یتوکایس

ا  یم   ا ی  ATPتوسط    ک ینرژی پور  یهارندهیگ  نیشود. 

  ، یعصب  ک یکه منجر به تحر  شوندیم   ک یگلوتامات تحر

 (.  Sen et al. 2014)   شودیهمراه با درد و التهاب م 

  ی اریبس  ی جد  یبالقوه و عوارض جانب  یعوارض جانب 

داروها برا  ،ی مصنوع  ی از  التهاب  یکه  اختالالت    ی درمان 

  تیمحبوب ج ی شوند باعث شده که آنها به تدر یاستفاده م 

نوشته مشهود    نیخود را از دست بدهند. همانطور که از ا

ب  ی اهیگ   ی داروها  ت یاست، اهم قرار    ی شتریمورد توجه 

( است    ی عیطب   محصوالت (.  Sen et al. 2014گرفته 

  نگ، یگنال یمهار س  ا ی  میمختلف با تداخل در عملکرد آنز

 .Sen et alکنند )  ی سرکوب م  ا یرا مهار    ی پاسخ التهاب

ها  از(.  2014 به    ی اهیگ   یداروها  م،ی قد  یزمان  )که 

م استفاده  ضماد  و  پودر  رنگ،  عصاره،  شدند(    یصورت 

سا  نیتسک  یبرا و  استفاده    یالتهاب  طی شرا  ریدرد  مورد 

  ی ک ی   دیدرخت ب  ایآلبا    کسیقرار گرفته است. )پوست سال 

درد و التهاب است.(    یشناخته شده برا  یداروها  نیاز اول

(Sen et al. 2014  .) 

قرن    لیخود از اوا  یی خواص دارو  یبرا  دها یلکالوئآ

  ی نوزدهم مورد استفاده قرار گرفتند. بر اساس گزارش ها

به    ندول یو ا  ن ینولیزوکیا  ن،ینولیک   ی دهایموجود، آلکالوئ

التهاب  لیدل به تفص  ی خواص ضد  مورد مطالعه    لیخود  

( اند.  گرفته  آلکالوئیدهای Sen et al. 2014قرار   .)  

  ی مطالعه را برا نیشتریب ندول یو ا نولون یک  ن، ینولیزوکیا

گفته    به(.  Sen et al. 2014داشتند. )  ی ضد التهاب  تیفعال 

درصد    ٤9(، حدود  Koehn et al. 2005کوهن و کارتر. ) 

  1981  یهاسال  نیکه ب  ی د یجد  ییایم یش  یاز واحد ها

  نیهمچن   داشتند.  یعیشدند، منشأ طب  یمعرف   2002و  

 هیثانو  یهاتیکه انواع مختلف متابول  دیجالب است بدان

ساختار  ی اهیگ تنوع  و  یکه    یی ای میوشیب  ی هایژگیو 

  دها،یترپنوئ  دها،یاستروئ  دها، ی)آلکالوئی اگسترده

  دها یپ یچرب و ل  یدهایاس  دها،یپروپانوئ  لیفن  ها،فنولیپل

  ن یادیبن  بات یآنها را به ترک   دهند، ی( از خود نشان م رهیو غ

 Sen. )کندیم   لیتبد  یالتهاب  طیکنترل شرا   یبرا  یمؤثر

et al. 2014 .) 
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 دوارکننده ی ام   یضد التهاب  تی با فعال   یاه یگ   باتی ترک   1- 2

  بات یاز ترک یادیموجود، تعداد ز ی گزارش ها طبق

التهاب گ  یضد  منابع  شده    یاه یاز  گرفته 

از    ی دهایآلکالوئاست. شده    Sophoraجدا 

subprostata  ب  Alstonia scholaris(،  ان ی)تلخ 
 Evodia)وسمه( و  Isatistinctoria(، طانی)درخت ش 

rutaecarpa  مهار   ستمی )س  COX  ستمیس  ی خواص 

مسCOX)  ژناز یکلواکسی س  یمیآنز   زور یکاتال  یاصل   ری( 

پروستاگالند  دی اس  کیدونی آراش  لیتبد )  ن یبه  (  PGsها 

  ی حال  در  (.Sen et al. 2014دهند. )  ی( را نشان م است

آلکالوئ )زرشک(،    Berbaris crataegin  یدهایکه 
Hydrastis   Canadensis   طال (،  یی)خوک 

Chulerphylonailryhooxceتعداد و  ثابت    گر،ید  ی ، 

 .Sen et alکنند. )  یم  یریشده است که از ادم جلوگ 

و    Prunus persica  یدهایآلکالوئ(  .2014
Cissampelos sympodialis  د ی در تول  ر ییتغ  یبرا  NO  

التهاب ضد  خواص  اند.  شده   Evodia  یشناخته 

rutaecarpa    و است  شده  شناخته  که  سالهاست 

در    Evodiamineو    Rutaecarpine  یدها یآلکالوئ

 Sen etکنند. )  یرا مهار م   PGE2  ی شگاهی آزما  طیشرا

al. 2014.)  ا  عالوه مهار    دهایآلکالوئ  نیا  ن،یبر  توسط 

NF-kBب م   COX  ر یمس  ان ی،  سرکوب  کنند.    یرا 

(Gautam et al. 2009 ) 

Ligunstrazine  ،از    دیآلکالوئ  ک ی شده  جدا 

Ligusticum wallichii  کوه از  ی)کرفس   ،  )

مهار    ق ی، از طر  ATP  ری تحت تاث   یی غشا  ون یزاسیدپالر

P2X3R  یم  یریجلوگ   ( کندBezerra et al. 2013 .)

در  دیدوئیریا  د یکوزیگل   ک ی )  دینوزیورم وفور  به  که   ،)

د   Kigelia ricanaکلرومتان    یعصاره 

(Bignoniaceae)  ش  رهی)ت   افتی(طان ی جوالدوزک،انار 

التهاب  یم ضد  توجه  یشود خواص  م   یقابل  نشان    ی را 

در    NOو انتشار متعاقب    iNOS  انیدهد که به مهار ب

سلول موش    یرده  م   J774.A1ماکروفاژ  داده    ی نسبت 

جدا شده از    ی ها  گنان یل  ( Picerno et al. 2003)شود.  
Phyllanthus amarus (Euphorbiaceae)  

گروه  ( انیونی)فرف ترک  ی شامل  مانند    ی اه یگ  بات ی از 

 Senاست. )  نیالنتیو ف  ن یرانتین  ن،یرتترال ین  ن،یلتترالیف 

et al. 2014 .) 

    د ی مهار تول  یبرا  نیرتترال یتنها کاربرد ن  ان،ی م  نیا  در

IL1-b  که کل    یآشکار شد، در حال   یالتهاب   یدر بافت ها

ناش  پا  و  ادم دست  توجه  قابل  باعث کاهش  از    ی عصاره 

( و  PAFفعال کننده پالکت )  یفاکتورها  ن،ینیک  یبراد

 ( Kassuya et al. 2005شد. ) 1-نیاندوتل

گونه   نیها جدا شده از پوست ساقه چند  نان ینئول

Piper kadsura (Piperaceae) ی، برا(  اهان ی ل س)فلف  

چند التهاب  نیدرمان  م  ی اختالل  گرفته  نظر  در    ی مهم 

فنLin et al. 2006شوند)   ی دهایپروپانوئ  لی( 

از گونه  ، یضدالتهاب  Illicium)  ومیسی لیا  یهاجدا شده 

tashiroi  ،Illicium anisotum    وIllicium 

arborescens )  (آزماان یباد هنگام   ، رو  شی(    یبر 

  ی موش، آزادساز  لیبازوف   RBL-2H3  یلوسم   یهاسلول

ترک  ی ناش  نیستام یه م  A23187  ب یاز  .  کنندیرا مهار 

 (Ito et al. 2007 ) 

  نون یمانند نفتوک  یاه یگ  باتیاز ترک   ی دیدسته جد 

گ  از  شده  خانواده    اهان یجدا  به   Iridaceaeمتعلق 

(Eleutherine Americana)  یخواص ضد التهاب   ی دارا  

 (Min et al. 2008هستند. ) یقو

ها  کی   ن،یلوتئول برگ  از  شده  جدا    ی فالون 

Perilla nankinensisارغوان در  (  ی)نعناع  که  است، 

مقا  زین  گرید  اه یگ  نیچند در  دارد،  سا  سه یوجود    ریبا 

آنت  دها،یفالونوئ التهاب  ،یدانی اکس  ی خواص  ضد    ی ضد  و 

 .Seelinger et alدهد. )  یبالقوه را نشان م   تیحساس

لکوس  مشخص(  2008 نفوذ  م  ی تیشد که    ی را سرکوب 

را در ترشحات    keto-PGF1a-6سطح    نیکند و همچن

  ی کاهش م  COX2  ریمس  ان یکاهش ب  قیاز طر  ی التهاب
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 ( اسکلت    ن یلوتئ  (Yongmei et al. 2007دهد.  با  ها 

جعفری(  )گل    Tagetes erectaاز    هیپا  ی دیکاروتنوئ
به  Compositaeخانواده  ) به طور گسترده  که  عنوان  ( 

شود، مشتق شده اند. آنها    ی شناخته م   " بهار  شهی گل هم"

آنها    ییدارند که احتماالً به توانا  یقو  یخواص ضد التهاب

  ی نسبت داده م  د یسوپراکس  ی ها  کال ی بردن راد  نیدر از ب

( گزارSindhu et al. 2007شود.  که    ش (.  است  شده 

از    ی رگروهی)ز  ی ها  ترپن یسسکو ها( جدا شده  ترپن  از 

ها  Yacon Smalianthus)  اکونی درخت    یبرگ 

sonchifolia) (Asteraceae)قابل    ی ضد التهاب  ت ی، فعال

بر    ی م  جاد یا  یتوجه آنها  اقدامات  از  که  )همانطور  کند 

ها  یرو مشهود    RAW264.7  ی سلول  موش  ماکروفاژ 

 .NO( )Lee et al  دیمهار تول  قیاز طر  است و احتماالً

2008.) 

متعلق به کالس مشتق شده تروپولون    ولیتی نکیه

وفور در به  و  داخلheart wood است  متراکم    ی )بخش 

  Cupressaceaeمتعلق به خانواده     اهان  ی تنه درختان( گ

مهار    قی(. از طرSen et al. 2014( وجود دارد. )انی)سرو

TNF-αرا در رده    ی ادوارکنندهیام  ی ضد التهاب  ت ی، فعال

با    یماکروفاژها  یسلول شده  .  کندیم   جادیا  LPSالقا 

(Byeon et al. 2008  از جمله    د یجد  یضد التهاب  عوامل

میوه  ، جدا شده از    II  دیوآمیروتکارپن و گوشو  ن،یامیا وود

Evodia rutaecarpa (Rutaceae)   مرکبات(    رهی)ت

  PGE2نسل    ی بر رو  یاثر مهار  ق یخود را از طر  تیفعال 

)  جادیا و    نیزلیپل  (Shin et al. 2006کردند. 

جدا شده از قسمت    لبن،ی اسکلت است  ی دارا  ن، یلویسیپل

برگ  یا  وهیم  یها  Polyozellus multiplex  یهاو 

(Thelephoraceae)    و ها(  قارچ   Pinus)خانواده 

densiflora (Pinaceae)  (به  تیره -NF  ب،یترتکاج( 

kB  د یرا همراه با سرکوب تول  NO   از    ی ناشLPS    کاهش

  (Lee J et al) (Lee SH et al. 2006).  دهندیم

از    دتری کالس جد  ک ی شده رسوراترول،    لهیپرن  مشتقات 

التهاب ضد  فعال  یعوامل  که  التهاب  ت یهستند  را    ی ضد 

طر از  آنز  قیاحتماالً  م   COX2  میمهار  دهند.    یانجام 

(Patel et al. 2005   ) 

مانند    ی اهیگ  هیثانو  یها تیاز متابول  یدیجد  گروه

ت  نونیدروک یه   مویت  نون، یموک یتید از    نون یموک یو 

شده(  Ranunculaceae)  دانهاهیس  یهادانه اند.  جدا 

(Sen et al. 2014مشخ .) بات ی ترک  نیشده است که ا  ص  

مس دو  قابل    COX2و    COX1  میآنز  ریهر  طور  به  را 

 ( Marsik et al. 2005کنند. ) ی مهار م یتوجه

از کل    ییایمی ش  بیترک   ک ی  گانتول،یگ  جدا شده 

  Cymbidium goeringii (Orchidaceae)  اهیعصاره گ 

  ان یبر ب  ی قابل توجه یاثر مهار  ی( ، داراانی )خانواده ثعلب

iNOS    وCOX2    است، همانطور که از سطحmRNA  

سلول رده  است)   RAW 264.7  یدر   Won etمشهود 

al. 2006 ) 

آمنتوفالون از    ن،یمانند امود  یعیمسکن طب   یتعداد

Rheedia longifólia  ،ligunstrazine    وPuerarin  
که به    (.De Sánchez Rojas et al.1996)وجود دارند  

.  کنندیعمل م   کینرژیپور  ی هارندهیگ  ستیعنوان آنتاگون

(Alves et al. 2013 )  د ی کوزیگل  یضددرد   تیخاص  

شناخته    ز ین(  Rheum officinale)  ن یامود  نون،یآنتراک

  P2X7Rو    P2X3R  سم یگونیآنت  قیشده است که از طر

  یشود، عمل م   ی م  انیب  ه یاول  یحس   یکه در نورون ها

  (.Sen et al. 2014کند. )

 

 ی عروق  ی قلب  یها   یمار یو ب   یاه ی گ  ییای م یمواد ش -  3

  ی عروق   ی قلب یهایمار یچند دهه گذشته، ب  یط   در

(CVDs به عنوان )ها و مرگ   یماریاز علل عمده ب یک ی

  یو هم در کشورها   افته یتوسعه  یهم در کشورها   ر،یو م

م گرفته  نظر  در  توسعه  امروزه،  شوندیدر حال   .CVD  

عمده در سراسر جهان است، اما شدت    یبار  سالمت  ک ی

ار  ی ماریب و  است  غذا  ی ک ینزد  تباطمتفاوت  نوع    ی با 

م   جاتی)سبز  یمصرف  ) هاوهیو  دارد.   )Hartley et al. 

2013)CVD  از حاالت را پوشش    یا  ده ی چیپ   فیها ط
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به دل  یم شوند.    یم   جادیا  ی عوامل متعدد  لیدهند که 

از نقص در خود اندام است،    ی ناش  ط یاز شرا  یاگرچه برخ

  ی عروق   ستم یمشکالت مربوط به س  ل یبه دل  گر ید  یبرخ

 (. Sen et al. 2014است. )

  ی متماد  انی سال  یاختالالت ط  ن یا  یبرا  یاصل   خطر

باال مقدار  شامل  و  هستند  شده  کلسترول    ی شناخته 

چگال   نیپوپروتئیل )   یبا  روانLDLکم  عوامل  و    ی(، 

س  ی اجتماع  باال،    دن، یکش  گار ی)استرس(،  خون  فشار 

  ، یچاق  ز،یاختالالت غدد درون ر  ابت،ی د  ،یویاختالالت کل

ز فعال  ادیمصرف  عدم  و  بدنی الکل  م   یت  باشد    یمنظم 

(Sen et al. 2014د .) ی ها ی ماریانواع مختلف ب انی م ر  

شا  ، یعروق   ی قلب خون  فشار  اختالل    نیتر  ع یاختالل 

مستعد    یی شناسا را  مبتال  فرد  اغلب  و  است  شده 

م مغز  وکارد،یانفارکتوس  نارسا  یسکته    یویکل  ییو 

  قات ی تحق   ن یهمچن(.  Nguelefack et al. 2007)کندیم

مشکالت    سک یر  ترقیدق   فیکمک به تعر  یبرا  ی مستمر

  ی ژگیو  ،ی کیفرد با توجه به عوامل ژنت  ک ی  یعروق  یقلب

انجام شده    ی التهاب  یو نشانگرها  ده یچی پ  ی ها  یچرب  یها

هستند که    یبات یترک  یدارا  اهانی از گ  یبزرگ  گروهاست.

دارند و ممکن    ی خون  یهابر قلب و رگ  ی می مستق   ریتأث

ح  در  نامطلوب    ی هاواکنشکننده  مصرف  واناتیاست 

)  جاد یا  د یشد شده    شناخته  (.Sen et al. 2014کنند 

که    یقلب   یدهایکوزی گل  بات یترک  نیا  نیتر هستند 

از    یک ی(  foxgloveموجود درگل انگشتانه )  ن یگوکسید

تر   ن یگوکسید  یی آنهاست. خواص دارو  ن یشناخته شده 

اثرات آن   لیشناخته شده است. به دل یمدت طوالن یبرا

درمان در سطوح  قلب  برا  ، یبر  معمول  طور  درمان    یبه 

و    یاش ن  یقلب   یی نارسا انسان  در  خون،  شدن  جمع  از 

طور    به (.Sen et al. 2014شود )  یاستفاده م   واناتیح

گ    Crataegus oxycanthaمانند    یاهانی مشابه، 
قلب  آنژ  ، ی)زالزالک()اثرات  و    نال، یضد  خون  فشار  ضد 

چرب و  ی کاهش   )Terminalia arjuna 
نارسا  ،یقلب   یماری)آرجوان()ب کرونر،  و    یقلب  ییعروق 

  ی درمان   د یفوا  یخون( به طور گسترده برا  یکاهش چرب

ب در  است   یقلب   یها  ی ماریخود  م   فادهمورد    رند یگیقرار 

(Sen et al. 2014 .) 

و   یشام   لی)زنجب   Inula racemosaاز    ی بیترک  )

Commiphora mukul  )ازرق آ  )ملق  )طب  ورودایدر 

برایهند   ی سنت آنژ  ی(  قفسه    ی )نوعنیکنترل درد  درد 

در    انیاز کاهش جر  ی ناش  نهیس و  است(  قلب  به  خون 

برا خاص  تنگ   یموارد  آنژ  یکنترل  با  همراه    نینفس 

  ی که مدام عود م   نه یقفسه س  ی ناراحت  ا ی) درد  س یپکتور

 (  Miller. 1998کند( استفاده شده است. )

م  وجوجست عظ  ان ی در  حجم   ، از    ی می مقاالت 

گ خواص  مورد  در  ترک   اهانیاطالعات  و    بات یمختلف 

موارد،    شتری. در بدهدیرا نشان م  اهانی مشتق شده از گ

اهداف    ی خالص آنها بر رو  باتیترک   ای   یاهی گ  یهاعصاره

تولLuna-Vázquez et al. 2013  ی متعدد مانند    د ی ( 

NO مس مس cGMP  ری،  مسPGI2  ری،  ،  cAMP  ری، 

پتاس  یهاکنندهفعال   ی هاکانال  ی هابازدارنده  م، ی کانال 

ها  ی می کلس ولتاژ،مهارکننده  با    ی فسفود  یفعال شونده 

  رنده یگ  ل یپتانس  ی کانال ها  یفعال ساز   ؛ (  PDE5استراز )

  نازیک   ن یپروتئ  ی( ، مهارکننده ها TRP)  ال یاندوتل  ی گذرا

C (PKCو پاکساز ) کنندیم آزاد عمل  یها  کال ی راد ی. 

تعداد  نیهمچن   که  است  شده  ترک  ی مشخص    بات ی از 

از گ و  اه، ی مشتق شده   .Zeng et al)دها یآلکالوئ  ژه یبه 

2007) (Chiou et al. 1994)  ،  ها  فنول    یپل(  .Oh et 

al. 2007فالونوئ  .de Sánchez Rojas et al)  دها ی، 

1996)  (  ،Alvarez et al. 2006ساپون ها    نی( 

(Ojewole et al. 2008  )،  ها    نیدیانیتوسپروآن

(Kawakami et al. 2011  ) ،  ( گزانتون هاWang et 

al. 2009  و  .Luna-Vázquez et al)گلیکوزیدها  ( 

 دهند.  یاز قلب را نشان م  ی( ،خواص محافظت 2013

برا  نیا  با ا   یاریبس  یحال،  اصول    اهان، ی گ  نیاز 

  ازین  ن، ینشده است.عالوه بر ا  یی آنها هنوز شناسا  تیفعال 

فعال مشتق    بات ی ترک  نیاز ا  یاریاثر بس  سم یبه درک مکان
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  ی اهانی وجود دارد.پس، مطالعه گسترده گ  اهانی شده از گ

مورد استفاده قرار    CVSکنترل    یبرا  یکه به طور سنت

قلب   ها شگاهیدر آزما   ا ی  گرفتند یم   ی عروق   یاز نظر اثرات 

(  Sen et al. 2014امروزه است )  ازی ن  شدند،یم  یغربالگر

عصاره  برخی قلبی (  1)جدول  ی اهیگ   یها از    محصوالت 

که به نوبه خود   کنند یم د ی را تول یادوارکنندهیام  یعروق 

و توسعه    ق یتحق   یبرا  یارزشمند  یممکن است مدرک ها 

ا  شتریب از  توسعه   یبرا  ی ادی ز  نهیرو، زم  ن یفراهم کند. 

خالص    ی مولکول ها  ای استاندارد شده    ی اهی گ  ی عصاره ها

دارد   تنها  کهوجود  به  است  عنوان    ای   ییممکن    ک ی به 

عمل کنند.    CVSاز اختالالت    ی کنترل برخ  یبرا  بیترک

(Somova et al. 2001 ) 

 

منبع   یی دارو   اهان ی گ -  ٤ عنوان  به  ضد    یکه  عوامل  از 

 شوند.   یسرطان استفاده م 

مشکل عمده مربوط به سالمت   ک یسرطان    امروزه

گزارش   طبق  است.  جهان  سراسر  بWHOدر  از    ش ی، 

گزارش شده    2012مورد سرطان در سال    ونیلیم  1.1٤

زن مبتال شده اند(    ونیلیم   6.7مرد و    ونیل یم  7.٤است. )

(Sen et al. 2014 .) 

سرطان،    قات ی تحق   ی المللنیگزارش صندوق ب  طبق

سال   وجود    ونی لیم  2٤حدود    2035تا  سرطان  مورد 

که    دهد ینشان م   ی نظرسنج  یها خواهد داشت. گزارش

وده بزرگ، پروستات و پستان در  ر  ه، یر  یهاسرطان  وعیش

در    ؛یغرب  یکشورها و گردن  سر  و  دهانه رحم  سرطان 

شا حال  عیهند  در  سرطان    ی است،  م  معده که    ان ی در 

)  عیژاپن شا  تیجمع  .  .Khuda-Bukhsh et alاست 

2014) 

دهه    در آلکالوئ1950طول  کشف    نکا یو  یدهای، 

و  نینبالست ی)و جداسازن یستی کر  ن یو  و    ی ( 

برا  ها،نیلوتوکسیپودوف  را  محصوالت    یراه  دانشمندان 

متنوع   ی عیطب منابع  در  جو  و  جست  با  تا  کرد  هموار 

  د یجد  ی ضد سرطان  ی ستی ز  ی ها، مولکول  ی اهی گ  ی ست یز

)  یشتریب کنند  کشف    امروزه،(.Sen et al. 2014را 

آلکالوئ  یجدا مولکول  یتعداد  نکا، یو  یدهایاز    ی هااز 

تاکسان  ی عیطب مانند  )پکلضدسرطان    تاکسل، ی ها 

  د، ی)مشتقات شامل اتوپوز ن یلوتوکسیدوستاکسل(، پودوف 

کمپتوسد یپوزیتن ا  نی(،  و  و  کانینوتیری)توپوتکان   ،)

  ن، یکی اگزوروب  ن،یکی)دکسوروب  هانیکلیآنتراس

کشف    ن،یکیاگزوروب  ن، یکیوباگزور  ن،یکیاگزوروب  ) و... 

بودن آنها ثابت شده است  موثر  ینی شده اند،که از نظر بال

(Sen et al. 2014.) تعداد  به مشابه،  مواد    یطور  از 

کورکوم  ییغذا  ی اهیگ   یی ای میش   ن، یستئی جن  ن، یمانند 

د قرمز(،  )انگور  و    نیس یآل  د، یسولف  لیآل  یرسوراترول 

 .Sen et alهستند  )  یخواص ضد سرطان  ی دارا  کوپن یل

گ  ی(. در گزارش 2014 در مورد    قا ی آفر  یی دارو  اهانیکه 

ضد    لیپتانستوسط هاستتمن و همکاران منتشر شد، به  

ز  یسرطان گ  یاد یتعداد  از    ی اهی عصاره  شده  مشتق 

چاGuittiferae   اهان  یگ علف  (،  قونی ،هوفاری)خانواده 

Rubiaceae  (،  انی )روناسApocynaceae    خرزهره(

و  انیونی )فرف   Euphorbiaceae(  انیا  )Solanaceae   

 .Hostettmann et al( اشاره شده است.. )انی)بادنجان

2000) 

گفت که    توانیمنتشر شده، م  ی هااساس گزارش  بر

از تارگت ها،    ی عیوس  فی ط   ی بر رو  ی اهی گ  ی هامولکول

در آپوپتوز،    نگ یگنالیس  ریمس   ،ی چرخه سلول  یرو  یعنی

PI3/Akt  ،p38/MAPKکاپا    ی ا، فاکتور هستهB (NF-

jB)  گذارد )  ی م  ری تاث  ژناز یکلواکس ی س  م یو آنزSen et al. 

جدای 2014 ا  (.  مولکول  یار ی بس  نها، ی از  مشتق    ی هااز 

گ از    ها، نیدیانیآنتوس  دها، ی)آلکالوئ  اهان ی شده 

  دهاینوئیها، ترپفالون ها،نیها، کاتچ کالکن ها،نونیآنتراک

زانتن نو  شده  ز یها(  مکانشناخته  که    ی اپ  ی هاسمیاند 

م   یک یژنت متعادل  نت  کنند یرا  در    ل یپتانس   جهیو 

م  یادوارکنندهیام نشان  سرطان  برابر  در  .  دهندیرا 

(Schnekenburger et al. 2014) ی به خوب  نیهمچن  

  ، ژاپنی( طب )کامپو  طب   ، ین یچ ی که طب سنت م یدانیم
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برا  ی )طب سنت  ورودایآ باستان(  کنترل و درمان    یهند 

آس  یسرطان، در کشورها قد  یی ایمختلف  استفاده    می از 

)شدندیم  .Sen et al. 2014  )ها  نیا   یسنت   یدرمان 

ها  درمان  عنوان  به  کشورها   نیگزیجا  ی اکنون    یدر 

 شده اند.   جی را گریمختلف د

 

 ی ضد سرطان  ت ی ثبت شده با فعال  یها   ومولکولی ب   1- ٤

  ی برا  یاندهیفزا  ی هاتالش  ریاخ  ی هاسال  در

منابع طبمولکول  یو جداساز   یی شناسا از  وجود    ی ع یها 

بازدارندگ خواص  که  است  و    ی داشته  رشد  مقابل  در  را 

 (. Sen et al. 2014) دهد یمتاستاز تومور نشان م 

 

  یضد سرطان ت ی با فعال   ی اهی گ  ی عصاره ها  2- ٤

و    م یعظ  ی مال  ی ها  ی گذار  ه یدارو ها به سرما  توسعه

دارد. در    از ین  ی طوالن  یزمان  یفشرده و بازه ها  قات ی تحق 

اغلب منجر به توسعه    یمطالعات   ن یاز موارد چن  ی اریبس

ها ه  یم   ییمولکول  است  ممکن  که    ت یمز  چی شود 

موجود نداشته باشند. از    ی نسبت به مولکول ها  ی مشخص

سال  نیا در  عالقهیاخ   یهارو  شاهد  ما  به    یار،  دوباره 

با منشأ    یعل   ن، یگزیجا  ی هادرمان الخصوص محصوالت 

 (.Sen et al. 2014. )میهست  ی اهیگ

  ی کروب یکه به عنوان منبع عوامل ضد م   ییدارو   اهانیگ -  5

 شوند.   یاستفاده م 

فعال   مطالعات    بات یترک   ی کروبی ضد م  ت یمربوط به 

بروز مقاومت    عیسر  شیافزا  لیبه دل  اهانیمشتق شده از گ

  بر(.Sen et al. 2014است )  تیحائز اهم  اری بس  ییدارو

علم  اطالعات  عصاره  یاساس  مورد  در  و  موجود  ها 

ضد عفونت،    یسنت   یهاو دانش درمان  یاه یگ   یهاروغن

علم جوامع  توجه  طب  ی اکنون  محصوالت  سمت    ی ع یبه 

با خواص    د یجد  ی هامولکول  یی و شناسا  ی جداساز  یبرا

 (.Sen et al. 2014معطوف شده است ) یکروبیضد م 

  یی ای میتنوع ش  یبرا  یمنبع اصل  ک ی  هیثانو  یها  تیمتابول

بنابرا داروها  ن،یهستند،  بالقوه  منبع   یبرا  دی جد  یآنها 

شوند.    یدر نظر گرفته م  ییمبارزه با خطرات مقاومت دارو

(Sen et al. 2014 .) 

  ی اهی گ   ییا یم یدر مواد ش   ر ی اخ   یها   یبه روز رسان   1- 5

 ی کروب یضد م 

  تیاغلب متابول اهانی حاصل از گ یها کروبی م ضد

  ت یاز فعال  یگسترده ا  فی هستند و ط  ی اهیگ  هیثانو  یها

و آب و هوا کشور    یها را دارند، مطابق با گونه، توپوگراف 

ها دسته  شامل  است  ممکن  اجزا  یمبدا،  از    یمختلف 

    Arruda et al) (Assob et al. 2011)فعال باشند. .  

پل   یها  فنل   (2011 و  ها  یساده    د یاس  ی فنول 

  ی ستیفعال ز  ی هاکالیتوکمی ف   ن یتراز ساده  ی کبرخی فنول

اس کافئ  ک ی نام یس   یدهای مانند  از    ک،ی و  حلقه    کیکه 

تشک  نیگزیجا  ی فنل نماشده  ل یشده    ج ی را  ندگان یاند، 

وس ترک  یعیگروه  فن  باتیاز  از  شده  پروپان    لیمشتق 

( دست    کی کافئ  دیاس (. Sen et al. 2014هستند.  به 

به عنوان موثر   شنیهمچون ترخون و آو  یاهانی آمده از گ

برابر و باکتر  روسیدر  قارچ ها شناخته شده    یها،  ها و 

ها  فنل  و    لهیدروکس یه  یاست.  کاتکول  جمله  از 

سم   سمی کروارگانیم  یبرا  روگالول یپ هستند.    یها 

(Ciocan et al. 2007 ) 

 نون یکو 

 Quinones   ار ی بس  کیارگان  بات ی کالس از ترک  کی  

  ی الکترون  یها  رندهیاست که معموال به عنوان گ  یواکنش 

همه جا هستند   عتی در طب بات یترک ن یکنند. ا ی عمل م

  د یاز فنل ها و کاتچول ها تول  یو شناخته شده اند به راحت 

 (. Sen et al. 2014شوند ) یم

،   نون یشده توسط ک  د یآزاد تول دار ی پا ی ها کال یراد

  نه یآم  یدهای قابل برگشت با اس  ریکمپلکس غ  ک ی  دیتول

میکند که    یکروبی م  یها  نیموجود در پروتئ  یلینوکلئوف 

 Saleemشود. )  ی منجر به از دست دادن عملکرد آنها م

et al. 2010 ) 

Anthraquinones  ف یط  یآنترا کوئینون ها دارا  

ا فعال   ی گسترده  باکتر  یها  تیاز  )از    ییای ضد  هستند 
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  یی توانا  ل ی( به دلومیکوباکتریآنها در برابر ما  تیجمله سم 

مانند    ییایباکتر  ی ها  نیآنها در غیرفعالسازی بافت پروتئ 

باند    ی ها  میآنز  ا ی  یسلول  وارهید  دی پپت  یپل   ، یچسبندگ

 Kurekشود. )  ی پاتوژن ها م  بیبه تخر  جرمن  ،ییغشا

et al. 2011 و فالونول ها فالون    دها ی( فالون ها، فالونوئ

هستند و    لیگروه کربون  ی حاو  کی فنول  یها ؟ ساختارها

شده هستند. آنها     ل یدروکسیه  ی مشتقات فنل  دهایفالونوئ

گ م  اهان ی توسط  عفونت  به  پاسخ  م  یکروبیدر    ی سنتز 

  نیحضور دارند. ا  اهان یگ  لفمخت  یشوند و در بخش ها

ها    سم یکروارگانی از م  یگسترده ا  فیدر برابر ط  باتیترک

  یی توانا  لیآنها به دل  تیرسد فعال  یموثر هستند. به نظر م

خارج    یها  ن یبا پروتئ  ییکمپلکس ها  لیتشک  یآنها برا

  ی ایجاد م  ییایباکتر  یغشاها  نیو محلول و همچن   یسلول

 (Cowan et al. 1999) (Fowler et al. 2011)شود .  

  ی کروبیضد م   ت یدهد که فعال  ی نشان م  ریاخ  ی ها  گزارش

برگ    دیفالونوئ عصاره  از  شده  جدا  ی  ها 

(Eriocaulaceae) Leiothrix Spiralisتول   کی   دی، 

م   تیفعال  است.    دواریام  ی کروبیضد  کرده  کننده 

(Araujo et al. 2011 ) 

مهار  نیهمچن   دیفالونوئ  باتیترک  در    یاثرات  را 

  یمتعدد نشان دادند. مطالعات متعدد   یها  روسی برابر و

سورت   یی دهایفالونوئ  یاثربخش   د، ی فرانچس  ی مانند 

 Critchfield)  نیزی( و کران یب  نیری)از ش   نیزیریس یگل

et al. 1996 را در برابر)HIV    .مستند کرده اند 

 Mangiferaجدا شده از انبه    یضد قارچ   یدهایفالونوئ

indica   رو  یادوارکنندهیام  ت یفعال   یهاگونه  ی را 

.  دهندینشان م  Aspergillus spمختلف قارچ از جمله   

(Johann et al. 2010 ) 

 ها   تانن

هستند که    ی فنل  یمر یگروه از مواد پل  کی ها    تانن

  ر یغ  قیکننده از طر  دواری ام  یکروبی ضد م  تیبخاطرفعال 

  میشدن چسب ها یا ادهزین ها، پوشش سلول، آنزفعال  

مختلف حامل شناخته شده اند. آنها را    ی ها  ن یها و پروتئ

به دو گروه تقس  یم قابل    ی تانن ها  یعن یکرد،    می توان 

چگا  ز یدرولیه فعاللو  ها  تانن  گروه  دو  هر  ضد    ت ی. 

کنند    یم   دیتول  ی خواص ضد انعقاد  قیرا از طر  یکروبیم

را مهار    E. coli uropathogenicو به طور خاص رشد  

 (. Sen et al. 2014کنند ) یم

عصاره    یکروبی ضد م  تیفعال  ر،یاخ  ی بر اساس گزارش ها 

  ی ها  نیفعال شدن پروتئ  ریبه غ   نیاز گالواتان  ی غن  یها

 ( Engels et al. 2011شود. )  یمربوط م یی باند غشا

 ن ی کوماور 

ها  نیکومار حلقه  شامل  پ  ی ها  و  با    رون، یبنزن 

فعال  ونجهیمشخصه    یبو م  ت یهستند.    یکروبی ضد 

و    یگاوان مورد بررس  ی مورف   یها توسط مارجور  نیکومار

است    شده    کیScopoletin  (Cowan 1999)ثبت 

، یافت شده    Fatuoa Pilosaکومارین و دو چالکون از  

  وم یکوباکتری ما  رکننده در براب  دواری که  خواص ضد سل ام

دارو)  یها چند  به  (،نشان  Garcia et al. 2012مقاوم 

حالدهدیم در  ه  ی .  مشتقات    ی شده    لیدروکس یکه 

دهند   یرا نشان م   ی قو یضدقارچ   ی تهای ها فعال  ن یکومار

( .Tian et al. 2012 ) 

 ها و اسانس ها   د ی ترپنوئ 

  یمربوط به حضور اسانس حاو  اهانیگ  یو بو  عطر

ترپنوئ  یغلظت ها  و  ترپن ها  اسانس    دیباالی  ها است. 

ها  یها خانواده  از  شده  مانند    یمشتق  مختلف 

Pinaceae  ،Cupressaceae  ،Apiaceae  ،
Burseraceae  ،ANA Cardiaceae  ،Palmaceae  ،

Euphorbiaceae  ،Dracenaceae    وFabaceae   

و ضد پروتوزوال را نشان    ، یخواص ضد قارچ، ضد باکتر

 Paraschos) (Termentzi et al. 2011)می دهند .  

et al. 2012)   ی)داروها   ج یاز هو  ژهیهایی که به و  اسانس  

  هیپنومون  کوپالسمای هر دو ما  ه یکاراکو( یافت شده، بر عل

  ی عمل آنها بر رو  قی، احتماال از طر  ی لوریپ  کوباکتر یو هل

سلول  داخل  سلولی  بوده    یاسکلت   است.موثر 

(Wangchuk et al. 2011 )   خواص ضد    ریاخ  مطالعات
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مختلف را    یی دارو  اهان یاز گ   ی ضرور  ی روغن ها  یقارچ 

 Yigit et) (Huang et al. 2010)دهند    یگزارش م

al. 2009)  پولگونPulegone    وPiperitone    پیپریتون

 Menthaمشتق شده از   ی موجود در اسانس ها د،ی اکس

Suaveolensموثر   نال ی واژ داهای یدر برابر کاند  ژهیه و، ب

( به  Pietrella et al. 2011هستند  عالقه   .)

Eugenol  و سینامالدهید  Cinnamaldehydeاوژنول  

  ی ها  تیشوند، فعال   یم  افتی   یضرور  ی که در روغن ها

عل   دواریام را    C. albicans  لم یوف یب  ل یتشک  هیکننده 

ا و  دادند  افزا  ن یهمچن  باتیترک  ن ینشان  با    ییهم  را 

نشان    یشگاه یدر شرایط آزما  fluconazoleفلوکونازول  

    ( Khan et al. 2012دادند. )

 
 ؛ عصاره های گیاهی با فعالیت قلبی عروقی امیدوار کننده 1جدول 

 گیاه/عصاره )خانواده(  تاثیر دارویی منابع 

(Fathiazad et al. 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Panda et al. 2009) 

 

 

 

 

 

( Zanwar et al. 2011) 

 

 

 

 

 

( Rahman et al. 2006) 

 

 

 

 

 

 

(Kumar et al. 2010) 

Ocimum basilicum    عملکرد بطن چپ را همراه با    وفشار شریانی

از   ناشی  چپ  بطن  دیاستولیک  انتهای  فشار  همزمان  کاهش 

 ( بهبود میبخشد. ISOایزوپروترنول )

فعالیت های شل کننده عروق و ضد پالکتی وابسته به اندوتلیوم هم  

نشان میدهد و همچنین پراکسیداسیون لیپیدی را هم در سرم و هم  

 در میوکارد مهار می کند.

 

 

فعالیت  فعا آن؛  اکسیدانی  آنتی  اثرات  به دلیل  از قلب  لیت محافظت 

را نشان     ISOمحافظتی میوکارد مشخص شده در نکروز قلبی ناشی از  

 می دهد

 

 

نتایج   با  آن  اکسیدانی  آنتی  خواص  دلیل  به  قلبی  محافظتی  اثر 

 همودینامیک، بیوشیمیایی و هیستوپاتولوژیکی ایجاد میشود. 

 

 

 CK)  ،LDH  ،SGOT  ،(SGPTای نشانگر قلبی  سازی آنزیم ه  نرمال

 و کاهش پراکسیداسیون لیپیدی بافت   Iو تروپونین  

 

 

 کاهش تاکی کاردی و فیبریالسیون بطنی؛

پالکتی. ضد فشار خون؛  LDLکاهش کلسترول تمام سرم،   ، تجمع 

کاهش پراکسیداسیون لیپیدی و بهبود وضعیت آنتی اکسیدانی. مهار  

 آنژیوتانسیون آنزیم مبدل  

عصاره اتانولی اندام هوایی  

 Ocimumگیاه  

basilicum 

(Lamiaceae ) 

 

 

 

 

 

بیلوبا   جینکو  عصاره 

(Ginkgoaceae  و  )
Ocimum sanctum 

(Lamiaceae ) 

 

 

 

 

 ( Linaceae)لینوم  

 

 

 

اتانولی   عصاره 
Hybanthus 

enneaspermus 

(Violaceae) 
 

 

ساتیوم   آلیوم  روغن 

(Amaryllidaceae ) 
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 دها ی آلکالوئ 

متنوع  ک ی   دها یآلکالوئ ترک  ی گروه    ی آل   باتیاز 

بوده و    یقو یی خواص دارو  ی دار هستند که دارا تروژنین

طب در  ها  یسم   عت یاغلب  زمان  از    م، یقد  ی هستند. 

آنها    ی کروبیخواص ضد م   یبرا  دیاز آلکالوئ  ی غن  اهان یگ

 (Ghoshal et al 1996مورد استفاده قرار گرفته است.  

از  Diterpenoid  د یترپنوئید   یدها یآلکالوئ شده  جدا   ،

  Ranunculaceaeآالله(    رهیمتعلق به خانواده )ت   اهان یگ

م  یدارا )  ی کروبیخواص ضد   Omulokoli etهستند. 

al. 1997) نینولیزوکوئیا  دیآلکالوئ  ک ی  

(isoquinolineبربر   ون یکات  ک ی (،  berberine)  نی(، 

  یبرا ی به طور گسترده در طب سنت است که  دروفوب یه

  روسیها، قارچ ها، و  یباکتر  مرتبط با  یدرمان عفونت ها

 (.  Kim et al. 2002) شود  ی ها و پروتوزو ها استفاده م

ها  باتوجه گزارش  ا  ی به  انباشته    ب یترک  نیموجود،  با 

د  با  ها،  سلول  داخل  ا  یشدن     ابد؟ ی   یم   ش یافزا  ی ان 

 (Iwasa et al. 2001 و همچن )یها  تیبا فعال  نی  RNA  

ژ  IV  زومرازیتوپوا  مراز، یپل ا  رازیو  کند    یم   جاد ی تداخل 

(Yi et al. 2007ومنجر به سرکوب رشد و تکث )ی سلول  ری  

 .شودیم

 

 ها   د یپپت   یپل

ضد    ی دهایپپت  اه، یگ  هیثانو  ی ها  تیاز متابول  ریغ  به

ها  ای   یعیبه صورت طب   یکروبیم عفونت  به  پاسخ    یدر 

است و    ی ذات  ی منیاز ا  یشود که بخش  یم   دی تول  یکروبیم

مختلف   یخط اول دفاع در برابر کالس ها  ک یبه عنوان  

  ن یا (.Sen et al. 2014پاتوژن ها شناخته شده است. ) 

دهند و    ی را نشان م   یگسترده ا  ی ها تنوع مولکول  دی پپت

  ی سوم آنها طبقه بند  یدر حال حاضر بر اساس ساختارها

شا  یم پروتئ  ن یتر  ع یشوند،    ن یونیت  ی ها  ن یآنها 

(Thioninsد،)ن یفنسی  (Defensinپروتئ   ی ها  نی(و 

که    یی( از آنجاStotz et al. 2013هستند)   یانتقال چرب

تما  یونیکات   دها یپپت   نیا با غشا  لیهستند،  تعامل    ی به 

منجر به    تیدارند که در نها   یبا بار منف  یکروبی م  یسلول

شوند.   ی غشاء م  یرینفوذپذ ر ییمنافذ همراه با تغ  ل یتشک

(Sen et al. 2014جالب توجه است از آنجا .)ن یکه ا یی  

مقاومت نسبتاً    جاد یبا غشاها تعامل دارند، شانس ا  دها ی پپت

آنها    جه ی(  و در نتStotz et al. 2013)  ابد ی  ی کاهش م 

جا م  ریسا  یبرا  یمناسب   نیگزیرا    یها   یکروبی ضد 

 کند.   یم  یمصنوع

 

 در سرطان  یی دارو  اهان ی کاربرد گ- 6 

دوم  whoگزارش    طبق و    نیسرطان  مرگ  عامل 

نفر بر    ونیلیم  9.6،    2018در جهان است. در سال    ریم

اثر سرطان جان خود را از دست دادند.از هر شش مرگ  

جهان،   م   یک یدر  رخ  سرطان  علت  به  آنها   دهد.  یاز 

ا  یداروها  نیهمچن درمان  جهت  استفاده    ن یمورد 

دارا  ، یماریب جانب  ی خود  به    یاری بس  یعوارض  هستند. 

ش در  مثال  ها  ،ی درمان  ی م یطور  سلول  بر    ی عالوه 

ها  ،یسرطان مغز    ل یتشک  ی سلول  در  خون  دهنده 

دهان، دستگاه    یمو و سلول ها  ی ها  کل یاستخوان، فول 

تناسل  دستگاه  و  آس  ز ین  یگوارش    ی جد  ی اه  ب یدچار 

  یی دارو  اهان ی استفاده از گ  ت یاهم  ط یشرا  ن یو ا   شوندیم

ما به   نجایدر ا  کندیضدسرطان را دو چندان م  تیبا خاص

و درمان    ،کنترل یریشگیموثر در پ   اهان یگ   ی تجرب   یبررس

 .می پردازی م یمار یب نیا

 

 ی ضد سرطان  ت ی با خاص  اهانیگ  -6.1

Cicer arietinum  )نخود( 

جدا شده از    C-25  ن یپروتئ  ک ی توتوکسی س  تیفعال 

Cicer arietinum  دهان و    یسرطان  یسلول ها  یبر رو

  ی سلول   ریمورد مطالعه قرار گرفت.تکث   ی عیطب   ی سلول ها

ها با    ی سلول  را  انسان  دهان    ID50  37.5سرطان 

  ی رو  ی اثر سم  چ یکاهش داد.وه  تریل   ی لیبر م  کروگرم یم

هسته  یهاسلول مح  یاتک  انسان    ی ع یطب  ی ط یخون 

غلظت  ی حت م   کروگرمیم  600باالتر    ی هادر    تر یلیلیبر 

  ی ابیارز (. نتایجAl-Ashaal et al. 2011مشاهده نشد )



ن ی گز ی جا   ی درمانها   افتن ی و    ی وتکنولوژ ی و نقش آنها در ب   یی دارو   اهان ی گ | 88  

 

از    ی هازوفالونیا  یسلول   تیسم شده   Cicerجدا 

arietinum  (10  ،20  ،٤0  ،80  ،160    کروگرم یم   360و  

-MCFسرطان پستان    ی( در برابر رده سلول تری لیلیبر م

مها7 سلول  ر،  رشد  دوز  به  داد    یوابسته  نشان  را 
(Valligatla et al. 2014) (Esmail et al. 2016) 

 

Cichorium intybus  ( ی)کاسن 

تومور را در    یاثر مهار  ی کاسن   شهی ر  یاتانول   عصاره

  ش یدر موش نشان داد. افزا  خی ارل  تیآس  نوم یبرابر کارس

  kg/ mg day/    500  قی در طول عمر با تزر  یدرصد  70

داخل صفاق  دوز مشاهده شد    8بر    می تقس  ،ی به صورت 

(Esmail et al. 2016) (Hazra et al. 2002). 

جدا    1β-hydroxyeudesmanolide  ک ی   د،یال یمگنول

رده    ن ی، چندCichorium intybus  ی ها  شه ی شده از ر

-HL  یسلول ها  زیتومور را مهار کرد و باعث تما  یسلول

 ای  تیمونوس  یبه سلول ها  یانسان  یلوسم  U-937و    60

- یآب  عصاره  ( Lee KT et al. 2000ماکروفاژ مانند شد. )

  ی ریکثاثر ضد ت  Cichorium intybus  یهابرگ  یلکلا

رده کرد    کیآماالنوت  C32مالنوم    یسلول   یهابر  اعمال 

(Conforti et al. 2008خواص )  سرطان عصاره    یضد 

رو  Cichorium intybus  یآب از    یسلول   یهارده  یبر 

سلول انسان  PC-3  یهاجمله  پروستات    ، یسرطان 

س   T47D  یهاسلول سلول  نهیسرطان  و    ی هاانسان 

RKO    عصاره گرفت.  قرار  مطالعه  مورد  کولون  سرطان 

Cichorium intybus  را    ی مهار متوسط رشد سلول  ک ی

 Cichoriumنشان داد.    یسرطان  یدر هر سه رده سلول 

intybus    )ی ریپذ  ستی در ز  یدرصد مهار  5-2٤)دانه ها  

غلظت   به مدت    10تا    1.0سلول در  ساعت    2٤درصد 

 (.Nawab et al. 2011)  ادندنشان د

Cistanche tubulosa  ( ابانی )سنبل ب 

ها  عصاره سم  اه یگ  ییهوا  یاندام  نظر  با    تیاز 

larvae of Artemia salina  عصاره    ی غربالگر شد. 

Cistanche tubulosa  ب  ت یسم   نیشتریب در    8  ن یرا 

داد،    اهیگ که    ی ژگیو  کینشان   Cistancheخاص 

tubulosa    عنوان به  سرطان  اهیگ  ک ی را  بالقوه    یضد 

 (.Keymanesh et al. 2009کرد )  یمعرف 

 

Citrullus colocynthis  )هندوانه ابوجهل( 

تکث   اثر   ن یتاسیکوکورب  یدها یکوزی گل  یریضد 

در    سینتیکولوس  ترولوسیس  یاستخراج شده از برگ ها

قرار    نه یسرطان س   ی رشد سلول ها انسان مورد مطالعه 

گل و  استخراج  برگها    ن یتاسیکوکورب  یدهایکوزی گرفت. 

B/E  جداساز عصاره  ترک  یاز    د ی کوزیگل  ب یشد. 

  نه یس  سرطان   ی سلول  ی( رشد رده ها1:1)  ن یتاسیکوکورب

را مهار    ER-MDA-MB-231و    ER+ MCF-7انسان  

با    مارینشان داد که ت   یچرخه سلول  لیو تحل  هیکرد. تجز

جدا شده منجر به تجمع    ن یتاسیکوکورب  د یکوزی گل  بیترک

  ی . سلول هاشودیم  یچرخه سلول  G2/Mها در فاز  سلول

کاهش سر  مار یت پروتئ  یع یشده    ن یدر سطح کمپلکس 

نشان   توز یو شروع م  G2خروج   م ی تنظ ی الزم برا ی دیکل

نشان    p34CDC2/cyclin B1کمپلکس    یعن یدادند  

باعث    ن یهمچن  ن یتاسیکوکورب  د یکوزی گل  ماریدهد. ت   یم

  کی فرم دراز به    کی سلول از    ی کل  یدر مورفولوژ  یراتییتغ

  ن یتاس یدرمان با کوکورب  دهدیسلول گرد شد که نشان م

سازمانده در  اختالل  اکت  ی باعث  .  شودیم  ن یرشته 
(Grossman et al. 2007) (Esmail et al. 2013) 

 

 یی دارو   اهانیو گ   ابت ید   -7

  ی کاف   ی شخص نتواند به اندازه  کیکه بدن    ی زمان

درست    دیتول  نی انسول  ای کند    دیتول  نیانسول را  شده 

به د با    ابتی استفاده کند، آن شخص  مبتال خواهد شد. 

  یمحصوالت با قند ها   شتری و مصرف ب  یشهر  ی رواج زندگ 

  ی و مصرف کنترل نشده    یکاهش تحرک بدن  یمصنوع

.  میهست یماریب نیا افزونروز  شینشاسته ها، شاهد افزا

  نیو کنترل ا  یریشگی پ  یبرا   یاری بس  ییایم یش   یدارو ها

  زین  ی اری بس  یی دارو  اهانی شود. اما گ  ی م   زیتجو  ی ماریب

توان از اثرات بالقوه آنها  در کنترل    یوجود دارند که م 
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آشنا    اهانیگ  نیاز ا  یبهره برد در ادامه با تعداد  یماریب

 شد.   میخواه

 
Abelmoschus moschatus Medik  

(Malvaceae) (ی عطر  ی )ختم 

بوم  ییدارو  اهیگ  نیا است.  یمعطر    هندوستان 

Myricelin  ، ت یاست که حساس  اهی گ  ن یجز فعال ا  ک ی  

پس    نیانسول   یدهگنالیس  شیافزا  ق یرا از طر  نیبه انسول

افزا  رندهیگ واسطه  و    PI3-kinase  ت یفعال  ش یبه 

GLUT 4    مرتبط باIRS-1  چاق    یهادر عضالت موش

ممکن است به عنوان    Myricetin.  بخشدیزوکر بهبود م

استفاده    ابتی ضد د  بات یتوسعه ترک   یماده مدل برا  کی

(  Liu et al. 2007.) Acacia arabica (Lam)شود 

Wild. (Mimosaceae)  ()در سراسر    اهی گ  این آکاسیا

عامل ضد    ک یبه عنوان    اه ی شود. عصاره گ  یم   افتیهند  

انسول  ابتید کند. در موش    یعمل م   نیو ترشح کننده 

ه   یها در    ی م  جادی ا  یسم ی پوگلیکنترل  نه  اما  کند 

  ی هنگام  A. arabica  ی. پودر دانه هازهیآلوکسان  واناتیح

( ازا  ٤و    3،  2که  به  ک  ی گرم  در    لوگرمیهر  بدن(  وزن 

  ی شود، با شروع آزادساز  ی م   زینرمال تجو  ی خرگوش ها

پانکراس، اثر کاهش قند خون    ی بتا  ی از سلول ها  نیانسول

 (.Wadood et al 1989کند )   یرا القا م 

 
Achyranthes aspera L (Amaranthaceae) 

مصرف    یم  ی ریگرمس   اه یگ  ک ی   اهی گ  نیا باشد. 

اثر کاهش قند خون وابسته به    A. asperaپودر   یخوراک

  ن یو همچن  یمعمول  یرا در خرگوش ها  یدوز قابل توجه

ها خرگوش  آب  یم  جاد یا  ی ابتی د  یدر  عصاره  و    یکند. 

ن  یمتانول ها  زیآن  در خرگوش  را  گلوکز خون    ی سطح 

م  یمعمول   ی ابتید کاهش  آلوکسان  مطالعه    یو  دهد. 

ه  ت یسم خرگوش  در  جانب   چ ی حاد  عوارض    ا ی  ی گونه 

  یخوراک   ی را در دوزها  انهیعام   یدارو  ن یا  ی عوارض جانب

ک  8تا   بر  ا  لوگرمیگرم  نداد.  با    یم   اهیگ   نینشان  تواند 

  م، یزیمن  ،یرو  م،ی مانند کلس  یعناصر ضرور  یبرخ  نیتأم

 Akhtar etند )بتا عمل ک  ی منگنز و مس به سلول ها

al. 1991 ) 

 
Achyrocline satureioides (Less) DC 

(Asteraceae)  ( انی)کاسن 

  روفوران، یآک  د،یشده جد  لهیبنزوفوران پرن  ید  ک ی

از    ی بیترک قابل    A. satureioidesمشتق شده  به طور 

هنگام  یتوجه را  خون  گلوکز  صورت    یسطح  به  که 

 زیدر روز تجو  لوگرم یگرم بر ک  یل یم  20با دوز    یخوراک

  یآب  عصاره (.Ruffa et al. 2002شد، کاهش داد )  یم

هوا بروموبنزن   A. satureioides  ییاندام  از  قبل  که 

(BB  با دوز )شد، از    زیتجو  لوگرم یگرم بر ک  ی لیم  300

که    یکرد، در حال   یریکبد جلوگ  ASTو    ALT  شیافزا

تاث تحت  دهنده    یمحتوا  شیافزا  BB  ریکبد  واکنش 

م   د یاس  کیتوریوباربیت نشان    زان یم  ن یدهد. همچن  یرا 

صفرا را در موش ها به    ان یکبد و جر  ونیکاهش گلوتات

آمده با  دستبه  ج یدهد. نتا  یم   شیافزا  یطور قابل توجه

آب را در طب    A.satureioides  یعصاره  آن  از  استفاده 

  د ییتأ  یو گوارش  یعامل محافظ کبد  ک ی عنوان  به  جیرا

طر  کند، یم از  است  ممکن  آن  اثرات    ی هاتیفعال   قیو 

کلرت  یدانی اکسیآنت )   هواسط   کیو   Kadarian etباشد 

al. 2002.) 

 

 اهان یگ  گر ی د   -8

مهم  زین  ییدارو  اهان یگ اختالالت    ینقش  در 

 (Nema et al. 2011) (Dixit et al. 2013)ی کبد

(Okamoto et al. 2000) (Krishnaveni et al. 

 Sen et)   (Kumar et al. 2012، زخم معده ) (2010

al. 1998) (Sen et al. 1993) (Hussain et al. 

2013) (Rozza et al. 2013) Gadekar et al. 

2010) (Schmeda-Hirschmann et al. 2005  )

خو  یبرا  نیهمچن گلوکز  سطح  دکنترل  در    ابت ین 

 (Salimifar et al. 2013)  نیریش   ای  توسیمل

(DiNardo et al. 2012) (Li GQ et al. 2012) 

(Hayasaka et al. 2012ا ) مانند:  ی اهانیگ  کرده اند.  فا ی 
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حاوMomordica Charantia)  کارال  که  عصاره    ی ( 

تلخ   پپتید  Vicine،    (Charantin)خربزه  پلی    ،

Polypeptide P  است، عصاره ریشه قبطی    دها یآلکالوئ، و

  ی که منبع غن    Coptis chinensisچینی یا چینسیس  

( سیلوستر    گیمنما(است.  Berberineبربرین  

(Gymnema Sylvestreها برگ  و    Fenugreek  ی(، 

 .Sen et alموثر بوده است. [ )  IIنوع    ابتیدر د  نیدارچ

د  اهان ی گ  نیا (.2014 فرموالس  ی ابتی ضد    ی ها  ون یو 

(  II)   ن،یترشح انسول  شی( افزاIبه دست آمده در)   ی اهیگ

ها بافت  توسط  گلوکز    ، یو عضالن  یچرب  یبهبود جذب 

 (III( کاهش جذب گلوکز و )iv کاهش تول )گلوکز در    د ی

دارند    تیهپاتوس نقش   (Hui et al. 2009)ها 

(Salimifar et al. 2013) 

 

 ی ر ی گ  جه ینت 

همراه    یع یاز منابع طب  هیرو  یتوجه به استفاده ب  با

کرد    ین یب  شیتوان پ  یم  ،یست یتنوع ز  عیبا کاهش سر

ممکن    یاه یگ  یاز گونه ها  یقرن حاضر، برخ  انیکه در پا

ا باشند.  نداشته  وجود  بس  نی است  دادن  دست    اریاز 

بنابرا بود و  اثرات منف   نیگسترده خواهد    ی ممکن است 

زم  ی ق ی عم ساکنان  )یبر  باشد  داشته   .Sen et alن 

تواند   ی رفتن گونه ها م  نی از ب  ،ی در علوم پزشک (.2014

نها  ب  تیبر روند کشف دارو و در  تأث  ی ماریکنترل    ر یها 

 (.Sen et al. 2014بگذارد. ) ینامطلوب

ز  جهی درنت  تنوع  مهم    اری بس  یاه یگ  ی ستی ، حفظ 

  ن یادیبن  بات یترکرا در قالب    ی است تا بتواند تنوع ساختار

حفظ کند.    ندهیآ  یهادر سال  یاهداف درمان   یبرا  د،یجد

ا  ن یهمچن ذکر  است  که    نی ممکن  است  مهم  نکته 

  ی ستی و در حال توسعه با تنوع ز  افته یتوسعه    ی کشورها

  ن یاز چن  یعلم   یبهره بردار  یاقدامات الزم را برا  دیبا  ی غن

ز  یی ها  نهی گنج تنوع  از  و  دهند  محافظت    یست یانجام 

را در دسترس عموم    یاهی گ  یحال داروها  نیکنند و در ع

 (.Sen et al. 2014مردم قرار دهند )

 

 

 منابع: 

 

1.  Tuhinadri Sen and Samir Kumar Samanta, 

(2014), Medicinal Plants, Human Health and 

Biodiversity: A Broad Review, Adv Biochem 

Eng Biotechnol, DOI: 10.1007/10_2014_273 

Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014 

2.  Bezerra RJS, Calheiros AS, Ferreira NCS, 

Frutuoso VS, Alves LA (2013) Natural products 

as a source for new anti-inflammatory and 

analgesic compounds through the inhibition of 

purinergic P2X receptors. Pharmaceuticals 

(Basel) 6(5):650–6   

3.  Scott JG, Liu N, Wen Z (1998) Insect 

cytochromes P450: diversity, insecticide 

resistance and tolerance to plant toxins. Comp 

Biochem Physiol C: Pharmacol Toxicol 

Endocrinol 121:147–155 

4. Kushiro T, Nambara E, McCourt P (2003) 

Hormone evolution: the key to signalling. 

Nature 422:122 

5. Wink M (2000) Interference of alkaloids with 

neuroreceptors and ion channels. Stud Nat Prod 

Chem 21:3–122 

6. Palavan-Unsal N, Arisan D (2009) Nitric oxide 

signalling in plants. Bot Rev 75:203–229 

7. Chivian E, McCally M, Hu H, Haines A (eds) 

(1993) Critical condition: human health and the 

environment. MIT Press, Cambridge, MA 

8. Tahara S (2007) A journey of twenty-five years 

through the ecological biochemistry of 

flavonoids. Biosci Biotechnol Biochem 

71:1387–1404 

9. Wink M (2003) Evolution of secondary 

metabolites from an ecological and molecular 

phylogenetic perspective. Phytochemistry 64:3–

19 



 1٤00و زمستان،    ز یی سال هفتم، شماره دوم، پا   یی دارو   اهان ی گ   ی فناور   ست ی مجله ز  | 91

 

10. Dalle-Donne I, Rossi R, Colombo G, Giustarini 

D, Milzani A (2009) Protein Sglutathionylation: 

a regulatory device from bacteria to humans. 

Trends Biochem Sci 34:85–96 

11. Scandalios JG (2005) Oxidative stress: 

molecular perception and transduction of signals 

triggering antioxidant gene defenses. Braz J Med 

Biol Res 38:995–1014   

12. Lee D-S, Nioche P, Hamberg M, Raman CS 

(2008) Structural insights into the evolutionary 

paths of oxylipin biosynthetic enzymes. Nature 

455:363–368 

13. Nässel DR, Winther AM (2010) Drosophila 

neuropeptides in regulation of physiology and 

behavior. Prog Neurobiol 92:42–104 

14. Klowden MJ (2007) Physiological systems in 

insects. Academic, London 

15. Marder E (2007) Searching for insight. In: North 

G, Greenspan RJ (eds) Invertebrate 

neurobiology. Cold Spring Harbor Laboratory, 

Cold Spring Harbor, New York 

16. Wolf FW, Heberlein U (2003) Invertebrate 

models of drug abuse. J Neurobiol 54:161–178 

17. Farooqui T (2007) Octopamine-mediated 

neuromodulation of insect senses. Neurochem 

Res 32:1511–1529 

18. Giurfa M (2007) Invertebrate cognition: 

nonelemental learning beyond simple 

conditioning. In: North G, Greenspan RJ (eds) 

Invertebrate neurobiology. Cold Spring Harbor 

Laboratory, Cold Spring Harbor, New York 

19. Mixson TA, Abramson CI, Bozi J (2010) The 

behavior and social communication of honey 

bees (Apis mellifera carnica poll). Under the 

influence of alcohol 1, 2. Psychol Rep 106:701–

717 

20. Ho KS, Sehgal A (2005) Drosophila 

melanogaster: an insect model for fundamental 

studies of sleep. Methods Enzymol 393:772–793 

21. Horiuchi J, Saitoe M (2005) Can flies shed light 

on our own age-related memory impairment? 

Ageing Res Rev 4:83–101 

22. Thamm M, Balfanz S, Scheiner R, Baumann A, 

Blenau W (2010) Characterization of the 5-HT 

1A receptor of the honeybee (Apis mellifera) and 

involvement of serotonin in phototactic 

behavior. Cell Mol Life Sci 67:2467–2479 

23. Mustard JA, Pham PM, Smith BH (2010) 

Modulation of motor behavior by dopamine and 

the D1-like dopamine receptor AmDOP2 in the 

honey bee. J Insect Physiol 56:422–430 

24. Hassani AK, Dupuis JP, Gauthier M, 

Armengaud C (2009) Glutamatergic and 

GABAergic effects of fipronil on olfactory 

learning and memory in the honeybee. Invert 

Neurosci 9:91–100 

25. Ismail N, Christine S, Robinson GE, Fahrbach 

SE (2008) Pilocarpine improves recognition of 

nestmates in young honey bees. Neurosci Lett 

439:178–181 

26. Guez D, Zhu H, Zhang S, Srinivasan M (2010) 

Enhanced cholinergic transmission promotes 

recall in honeybees. J Insect Physiol 56:1341–

1348 

27. Schultz JC (2002) Shared signals and the 

potential for phylogenetic espionage between 

plants and animals. Integr Comp Biol 42:454–

462 

28. Roth BL, Lopez E, Beischel S, Westkaemper 

RB, Evans JM (2004) Screening the 

receptorome to discover themolecular targets for 

plant-derived psychoactive compounds: a novel 

approach for CNS drug discovery. Pharmacol 

Ther 102:99–110 

29. Akira S, Uematsu S, Takeuchi O (2006) 

Pathogen recognition and innate immunity. Cell 

124:783–801 

30. Takeuchi O, Akira S (2010) Pattern Recognition 

Receptors and Inflammation. Cell 140:805–820 

31. Schroder K, Tschopp J (2010) The 

inflammosomes. Cell 140:821–832 

32. Koehn FE, Carter GT (2005) The evolving role 

of natural products in drug discovery. Nature 

4:206–220 

33. Gautam R, Jachak SM (2009) Recent 

developments in anti-inflammatory natural 

products.nMed Res Rev 29:767–820 

34. Picerno P, Autore G, Marzocco S, Meloni M, 

Sanogo R, Aquino RP (2005) Antiinflammatory 

activity of verminoside from Kigelia africana 



ن ی گز ی جا   ی درمانها   افتن ی و    ی وتکنولوژ ی و نقش آنها در ب   یی دارو   اهان ی گ | 92  

 

and evaluation of cutaneous irritation in cell 

cultures and reconstituted human epidermis. J 

Nat Prod 68:1610–1614 

35. Kassuya CA, Leite DF, de Melo LV, Rohder 

VL, Calixto JB (2005) Anti-inflammatory 

properties of extracts, fractions and lignans 

isolated from Phyllanthus amarus. Planta Med 

71:721–726 

36. Lin LC, Shen CC, Shen YC, Tsai TH (2006) 

Antiinflammatory neolignans from Piper 

kadsura. J Nat Prod 69:842–844 

37. Ito C, Itoigawa M, Okada T, Furukawa H (2007) 

Anti-inflammatory activity of phenylpropanoids 

and phytoquinoids from Illicium species in 

RBL-2H3 cells. Planta Med 73:662–665 

38. Min HY, Nam JW, Lee NY, Wiryawan A, 

Suprapto W et al (2008) Identification of a new 

naphthalene and its derivatives from the bulb of 

Eleutherine Americana with inhibitory activity 

on lipopolysaccharide induced nitric oxide 

production. Chem Pharm Bull 56:1314–1316 

39. Seelinger G, Merfort I, Schempp CM (2008) 

Antioxidant, antiinflammatory and antiallergic 

activities of luteolin. Planta Med 74:1667–1677 

40. Yongmei Z, Nan Z, Ning T, Baolin L (2007) 

Evaluation of the anti-inflammatory activity of 

luteolin in experimental animal models. Planta 

Med 73:221–226 

41. Sindhu ER, Kuttan R (2007) Antioxidant and 

anti-inflammatory activity of lutein and its ester. 

Amala Res Bull 27:261–270 

42. Lee SA, Han XH, Lee MH, Hwang S, Park JS 

et al (2008) Melampolides from the leaves of 

Smallanthus sonchifolius and their inhibitory 

activity of LPS-induced nitric oxide production. 

Chem Pharm Bull 56:199–202 

43. Byeon SE, Lee YG, Kim JC, Han JG, Lee HY, 

Cho JY (2008) Hinokitiol: a natural tropolone 

derivative, inhibits TNF-alpha production in 

LPS-activated macrophages via suppression of 

NF-KB. Planta Med 74:828–833 

44. Shin EM, Kim YS, Cai XF, Lee JJ, Kim HP 

(2006) Anti-inflammatory principles from the 

fruits of Evodia rutaecarpa and their cellular 

action mechanisms. Arch Pharmacal Res 

29:293–297 

45. Lee SH, Kim JY, Zhao YZ, Park EJ, Lee BS et 

al (2006) Polyozellin inhibits nitric oxide 

production by down-regulating LPS-induced 

activity of NF-kB and SAPK/JNK in RAW 

264.7 cells. Planta Med 72:857–859 

46. Lee J, Jung E, Lim J, Lee J, Hur S, Kim SS et al 

(2006) Involvement of nuclear factor-kB in the 

inhibition of pro-inflammatory mediators by 

pinosylvin. Planta Med 72:801–806 

47. Patel B, Patel S, Hoffman R (2005) Inhibition of 

cyclo-oxygenase-2 expression in mouse 

macrophages by 4-(3-methyl-but-1-enyl)-

3,5,3’,4’-tetrahydroxystilbene: a resveratrol 

derivative from peanuts. Phytother Res 19:552–

555 

48. Marsik P, Kokoska L, Landa P, Nepovim A, 

Soudek P, Vanek T (2005) In vitro inhibitory 

effects of thymol and quinones of Nigella sativa 

seeds on cyclooxygenase-1-and-2- catalyzed 

prostaglandin E2 biosyntheses. Planta Med 

71:739–742 

49. Won JH, Kim JY, Yun KJ, Lee JH, Back NI, 

Chung HG et al (2006) Gigantol isolated from 

the whole plants of Cymbidium goeringii 

inhibits the LPS-induced INOS and COX-2 

Expression via NF-kB inactivation in RAW 

264.7 macrophages cells. Planta Med 72:1181–

1187 

50. Alves LA, Bezerra RJ, Faria RX, Ferreira LG, 

da Silva Frutuoso V (2013) Physiological roles 

and potential therapeutic applications of the 

P2X7 receptor in inflammation and pain. 

Molecules 18:10953–10972 

51. Hartley L, Igbinedion E, Holmes J, Flowers N, 

Thorogood M, Clarke A, Stranges S, Hooper L, 

Rees K (2013) Increased consumption of fruit 

and vegetables for the primary prevention of 

cardiovascular diseases. Cochrane Database 

Syst Rev. doi:10.1002/14651858.CD009874. 

pub2 

52. Nguelefack TB, Dongmo AB, Dimo T, 

Kamanyi A (2007) Phytopharmacology of some 

medicinal plants used in cameroonian traditional 

medicine to handle cardiovascular diseases. In: 

Capasso A (ed) Recent developments in 

medicinal plants research. Research Signpost, 



 1٤00و زمستان،    ز یی سال هفتم، شماره دوم، پا   یی دارو   اهان ی گ   ی فناور   ست ی مجله ز  | 93

 

Trivandrum, Kerala, India, ISBN:978-81-308-

0160-5 

53. Miller AL (1998) Botanical influences on 

cardiovascular disease. Altern Med Rev 

3(6):422–431 

54. Luna-Vázquez FJ, Ibarra-Alvarado C, Rojas-

Molina A, Rojas-Molina I, Zavala-Sánchez MA 

(2013) Vasodilator compounds derived from 

plants and their mechanisms of action. 

Molecules 18(5):5814–5857 

55. Chiou WF, Chou CJ, Liao JF, Sham AY, Chen 

CF (1994) The mechanism of the vasodilator 

effect of rutaecarpine, an alkaloid isolated from 

Evodia rutaecarpa. Eur J Pharmacol 257:59–66 

56. Zeng Y, Gu B, Ji X, Ding X, Song C, Wu F 

(2007) Sinomenine, an antirheumatic alkaloid, 

ameliorates clinical signs of disease in the lewis 

rat model of acute experimental autoimmune 

encephalolmyelitis. Biol Pharm Bull 30:1438–

1444 

57. Oh KS, Ryu SY, Kim YS, Lee BH (2007) Large 

conductance Ca2+-activated K+(BKCa) 

channels are involved in the vascular relaxations 

elicited by piceatannol isolated from Rheum 

undulatum rhizome. Planta Med 73:1441–1446 

58. Alvarez E, Campos-Toimil M, Justiniano-

Basaran H, Lugnier C, Orallo F (2006) Study of 

the mechanisms involved in the vasorelaxation 

induced by (-)-epigallocatechin-3-gallate in rat 

aorta. Br J Pharmacol 147:269–280 

59. de Sánchez Rojas VR, Somoza B, Ortega T, 

Villar AM (1996) Different mechanisms 

involved in the vasorelaxant effect of flavonoids 

isolated from Satureja obovata. Planta Med 

62:554–556 

60. Ojewole JA (2008) Cardiovascular effects of 

mollic acid glucoside, a 

1alphahydroxycycloartenoid saponin extractive 

from Combretum molle R Br ex G Don 

(Combretaceae) leaf. Cardiovasc J Afr 19:128–

134 

61. Kawakami K, Aketa S, Sakai H, Watanabe Y, 

Nishida H, Hirayama M (2011) 

Antyhipertensive and vasorelaxant effects of 

water-soluble proanthocyanidins from 

persimmon leaf tea in spontaneously 

hypertensive rats. Biosci Biotechnol Biochem 

75:1435–1439 

62. Wang Y, Shi JG, Wang MZ, Che CT, Yeung JH 

(2009) Vasodilatory actions of xanthones 

isolated from a Tibetan herb Halenia elliptica. 

Phytomedicine 16:1144–1150 

63. Luna-Vázquez FJ, Ibarra-Alvarado C, Rojas-

Molina A, Rojas-Molina I, Zavala-Sánchez MA 

(2013) Vasodilator compounds derived from 

plants and their mechanisms of action. 

Molecules 18(5):5814–5857 

64. Somova LI, Shode FO, Moodley K, Govender 

Y (2001) Cardiovascular and diuretic activity of 

kaurene derivatives of Xylopia aethiopica and 

Alepidea amatymbica. J Ethnopharmacol 77(2–

3):165–174 

65. Khuda-Bukhsh AR, Das S, Saha SK (2014) 

Molecular approaches toward targeted cancer 

prevention with some food plants and their 

products: inflammatory and other signal 

pathways. Nutr Cancer 66(2):194–205 

66. Hostettmann K, Marston A, Ndjoko K, 

Wolfender JL (2000) The potential of African 

plants as source of drugs. Curr Org Chem 4:973–

1010 

67. Schnekenburger M et al (2014) Plant-derived 

epigenetic modulators for cancer treatment and 

prevention. Biotechnol Adv 29. 

doi:10.1016/j.biotechadv.2014.03.009. (Epub 

ahead of print) 

68. Fathiazad F, Matlobi A, Khorrami A, 

Hamedeyazda S, Soraya H, Hammami M, 

Maleki- Dizaji N, Garjani A (2012) 

Phytochemical screening and evaluation 

ofcardioprotective activity of ethanolic extract 

of Ocimum basilicum L. (basil) against 

isoproterenol induced myocardial infarction in 

rats. DARU J Pharm Sci 20:87 

69. Panda VS, Naik SR (2009) Evaluation of 

cardioprotective activity of Ginkgo biloba and 

Ocimum sanctum in rodents. Altern Med Rev 

14(2):161–171 

70. Zanwar AA, Hegde MV, Bodhankar SL (2011) 

Cardioprotective activity of flax lignin 

concentrate extracted from seeds of Linum 



ن ی گز ی جا   ی درمانها   افتن ی و    ی وتکنولوژ ی و نقش آنها در ب   یی دارو   اهان ی گ | 9٤  

 

usitatissimum in isoprenalin induced myocardial 

necrosis in rats. Interdiscip Toxicol 4(2):90–97 

71. Rahman K, Lowe GM (2006) Garlic and 

cardiovascular disease: a critical review. J Nutr 

136:736S–740S 

72. Senthilkumar GP, Moses MF, Sengottuvenlu S, 

Rajarajan T, Sarvanan G (2010) 

Cardioprotective activity of garlic (Allium 

sativum) in isoproterenol induced rat myocardial 

necrosis: a biochemical and histoarchitectural 

evaluation. Int J Pharm Sci Nanotech 2(4):779–

784 

73. Assob JC, Kamga HL, Nsagha DS (2011) 

Antimicrobial and toxicological activities of five 

medicinal plant species from Cameroon 

Traditional Medicine. BMC Complement Altern 

Med 11:70–81 

74. Arruda AL, Vieira CJ, Sousa DG, Oliveira RF, 

Castilho RO (2011) Jacaranda cuspidifolia Mart. 

(Bignoniaceae) as antibacterial agent. J Med 

Food 14:1604–1608 

75. Ciocan ID, Ba˘ra II (2007) Plant products as 

antimicrobial agents. Analele Stiintifice ale 

Universita˘ tii ,,Alexandru Ioan Cuza’’, 

Sectiunea Genetica˘ si Biologie Moleculara˘, 

TOM VIII 

76. Saleem M, Nazir M, Ali MS et al (2010) 

Antimicrobial natural products: an update on 

future antibiotic drug candidates. Nat Prod Rep 

27:238–254 

77. Kurek A, Grudniak AM, Kraczkiewicz-Dowjat 

A, Wolska KI (2011) New antibacterial 

therapeutics and strategies. Pol J Microbiol 

60:3–12 

78. Cowan MM (1999) Plant product as 

antimicrobial agents. Clin Microbiol Rev 

12:564–582 

79. Fowler ZL, Baron CM, Panepinto JC, Koffas 

MA (2011) Melanization of flavonoids by fungal 

and bacterial laccases. Yeast 28:181–188 

80. Araujo MG, Hilario F, Nogueira LG, Vilegas 

W, Santos LC, Bauab TM (2011) Chemical 

constituents of the methanolic extract of leaves 

of Leiothrix spiralis Ruhland and their 

antimicrobial activity. Molecules 16:10479–

10490 

81. Critchfield JW, Butera ST, Folks TM (1996) 

AIDS Res Hum Retroviruses 12:39 

82. Johann S, Sà NP, Lima LA et al (2010) 

Antifungal activity of schinol and a new 

biphenyl compound isolated from Schinus 

terebinthifolius against the pathogenic fungus 

Paracoccidioides brasiliensis. Ann Clin 

Microbiol Antimicrob 9:30 

83. Engels C, Schieber A, Gänzle MG (2011) 

Inhibitory spectra and modes of antimicrobial 

action of gallotannins from mango kernels 

(Mangifera indica L.). Appl Environ Microbiol 

77:2215–2223 

84. Cowan MM (1999) Plant products as 

antimicrobial agents. Clin Microbiol Rev 

12:564–582 

85. Garcia A, Bocanegra-Garcia V, Palma-Nicolas 

JP, Rivera G (2012) Recent advances in 

antitubercular natural products. Eur J Med Chem 

49:1–23 

86. Tian J, Ban X, Zeng H et al (2012) The 

mechanism of antifungal action of essential oil 

from dill. (Anethum graveolens) on Aspergillus 

flavus. PLoS ONE 7:e30147 

87. Termentzi A, Fokialakis N, Skaltsounis AL 

(2011) Natural resins and bioactive natural 

products thereof as potential antimicrobial 

agents. Curr Pharm Des 17:1267–1290 

88. Paraschos S, Mitakou S, Skaltsounis AL (2012) 

Chios gum mastic: a review of its biological 

activities. Curr Med Chem 19:2292–2302 

89. Wangchuk P, Keller PA, Stephen GP et al 

(2011) Evaluation of an ethnopharmacologically 

selected Bhutanese medicinal plants for their 

major classes of phytochemicals and biological 

activities. J Etnopharmacol 137:730–742 

90. Yigit D, Yigit N, Ozgen U (2009) An 

investigation on the anticandidal activity of 

some traditional medicinal plants in Turkey. 

Mycoses 52:135–140 

91. Huang Y, Zhao J, Zhou L et al (2010) 

Antifungal activity of the essential oil of Illicium 

verum fruit and its main component trans-

anethole. Molecules 15:7558–7569 

92. Pietrella D, Angiolella L, Vavala E et al (2011) 

Beneficial effect of Mentha suaveolens essential 



 1٤00و زمستان،    ز یی سال هفتم، شماره دوم، پا   یی دارو   اهان ی گ   ی فناور   ست ی مجله ز  | 95

 

oil in the treatment of vaginal candidiasis 

assessed by real-time monitoring of infection. 

BMC Complement Altern Med 11:18 

93. Khan MS, Ahmad I (2012) Antibiofilm activity 

of certain phytocompounds and their synergy 

with fluconazole against Candida albicans 

biofilms. J Antimicrob Chemother 67:618–621 

94. Ghoshal S, Prasad BNK, Lakshmi V (1996) 

Antiamoebicactivity of Piper longum fruits 

against Entamoeba histolytica in vitro and in 

vivo. J Ethnopharmacol 50:167–170 

95. Omulokoli E, Khan B, Chhabra SC (1997) 

Antiplasmodial activity of four Kenyan 

medicinal plants. J Ethnopharmacol 56:133 

96. Kim SH, Lee SJ, Lee JH, Sun WS, Kim JH 

(2002) Antimicrobial activity of 9-O-acyl and 9-

O-alkylberberrubine derivatives. Planta Med 

68:277–281 

97. Iwasa K, Moriyasu M, Yamori T, Turuo T, Lee 

D, Wiegrebe V (2001) In vitro cytotoxicity of the 

protoberberine-type alkaloids. J Nat Prod 

64:896–898 

98. Yi ZB, Yu Y, Liang YZ, Zeng B (2007) 

Evaluation of the antimicrobial mode of 

berberine by LC/ESI-MS combined with 

principal component analysis. J Pharm Biomed 

Anal 44:301–304 

99. Stotz HU, Waller F, Wang K (2013) Innate 

immunity in plants: the role of antimicrobial 

peptides. In: Hiemstra PS, Zaat SAJ (eds) 

Antimicrobial peptides and innate immunity, 

Springer, Basel 

100   . -Ashaal HA and El-Sheltawy ST (2011) 

Antioxidant capacity of hesperidin from citrus 

peel using electron spin resonance and cytotoxic 

activity against human carcinoma cell lines. 

Pharm Biol; 49(3):276-282 . 

101  .Valligatla Sukanya SG and Gayathri G. 

Variability in the distribution of daidzein and 

genistein in legume sprouts and their anticancer 

activity with MCF-7 breast cancer cells. 

Academic Journal of Cancer Research 2014; 7 

(3): 173-178 . 

102  .Ali Esmail Al-Snafi. The medical Importance 

of Cicer arietinum - A review IOSR Journal of 

Pharmacy 2016; 6(3): 29-40. 

103  .Hazra B, Sarkar R, Bhattacharyya S and Roy 

B. Tumour inhibitory activity of chicory root 

extract against Ehrlich ascites carcinoma in 

mice. Fitoterapia 2002; 73(7-8):730–733 . 

104  .Ali Esmail Al-Snafi. Medical importance of 

Cichorium intybus – A review IOSR Journal of 

Pharmacy 2016; 6(3): 41-56 . 

105  .Lee KT, Kim JI, Park HJ, Yoo KO, Han YN 

and Miyamoto KI. Differentiation-inducing 

effect of magnolialide, a 1β-

hydroxyeudesmanolide isolated from Cichorium 

intybus, on human leukemia cells. Biological 

and Pharmaceutical Bulletin 2000; 23(8): 1005-

1007 . 

106  .Conforti F, Ioele G, Statti GA, Marrelli M, 

Ragno G and Menichini F. Antiproliferative 

activity against human tumor cell lines and 

toxicity test on Mediterranean dietary plants. 

Food and Chemical Toxicology 2008; 46(10): 

3325-3332 . 

107  .Nawab A, Yunus M, Mahdi AA and Gupta S. 

Evaluation of anticancer properties of medicinal 

plants from the Indian sub-continent. Mol Cell 

Pharmacol 2011; 3(1): 21-29. 

108  .Keymanesh K, Hamedi J, Moradi S, 

Mohammadipanah F and Sardari S. 

Antibacterial and antifungal and toxicity of rare 

Iranian plants. Int J Pharmacology 2009;5(1):81-

85. 

109  .Grossman S, Dovrat S, Gottlieb HE and 

Bergman M. Growth inhibitory activity of 

cucurbitacin glucosides isolated from Citrullus 

colocynthis on human breast cancer cells. 

Biochem Pharmacol 2007; 73(1): 56-67 . 

110  .Ali Esmail Al-snafi. Chemical constituents and 

pharmacological effects of Citrullus colocynthis 

- A review. IOSR Journal of Pharmacy 2016; 

6(3): 57-67 . 

111  .Liu IM, Tzeng TF, Liou SS, Lan TW. 

Improvement of insulin sensitivity in obese 

Zucker rats by myricetin extracted from 

Abelmoschus moschatus. Planta Med 2007, 73, 

1054-1060 . 

112  .Wadood A, Wadood N, Shah SA.Effects of 

Acacia arabica and Caralluma edulis on blood 



ن ی گز ی جا   ی درمانها   افتن ی و    ی وتکنولوژ ی و نقش آنها در ب   یی دارو   اهان ی گ  | 96  

 

glucose levels on normal and alloxan diabetic 

rabbits. J Pakistan Med 1989, 39, 208-212 . 

113.Akhtar MS, Iqbal J. Evaluation of the 

hypoglycaemic effect of Achyranthes aspera in 

normal and alloxan- diabetic rabbits. J 

Ethnopharmacol 1991, 31, 49-57. 

114.Ruffa MJ, Ferraro G, Wagner ML, Calcagno 

ML, Campos RH, Cavallaro L. Cytotoxic effect 

of Argentine medicinal plant extracts on human 

hepatocellular carcinoma cell line. J 

Ethnopharmacol 2002, 79,335,339 

115  .Kadarian C, Broussalis AM, Miño J, Lopez P, 

Gorzalczany S, Ferraro G, Acevedo 

C.Hepatoprotcctive activity of Achyrocline 

satureioides (Lam) D. C. Pharmacol Res 2002, 

45, 57-61 . 

116  .Nema AK, Agarwal A (2011) Hepatoprotective 

prospective of herbal drugs and their vesicular 

carriers—a review. Int J Res Pharm Biomed Sci 

2(2):360–374 

117  .Dixit PK, Mittal S (2013) A comprehensive 

review on Hepatoprotective herbal agents. Int J 

Pharm Sci Rev Res 20(1):165–170 

118  .Krishnaveni M, Mirunalini S (2010) 

Therapeutic potential of Phyllanthus emblica 

(amla): the ayurvedic wonder. J Basic Clin 

Physiol Pharmacol 21(1):93–105 

119 .Okamoto T, Hino O (2000) Drug development 

with hints from traditional Indian Ayurveda 

medicine: hepatitis and rheumatoid as an 

example. Int J Mol Med 6(6):613–615 

120  .Kumar KTMS, Puia Z, Samanta SK, Barik R, 

Dutta A, Gorain B, Roy DK, Adhikari D, 

Karmakar S, Sen T (2012) The gastroprotective 

role of Acanthus ilicifolius—a study to unravel 

the underlying mechanism of anti-ulcer activity. 

Sci Pharm 80(3):701–717 

121  .Sen T, Ghosh TK, Chaudhuri AK (1993) 

Studies on the mechanism of anti-inflammatory 

and anti-ulcer activity of Pluchea indica–

probable involvement of 5-lipooxygenase 

pathway. Life Sci 52(8):737–743 

122  .Sen T, Basu A, Chaudhuri AK (1998) Studies 

on the possible mechanism of the gastric 

mucosal protection by Calotropis procera–

involvement of 5-lipoxygenase pathway. 

Fundam Clin Pharmacol 12(1):82–87 

123  .Hussain H, Al-Harrasi A, Abbas G, Rehman 

NU, Mabood F, Ahmed I, Saleem M, van Ree T, 

Green IR, Anwar S, Badshah A, Shah A, Ali I 

(2013) The genus Pluchea: phytochemistry, 

traditional uses, and biological activities. Chem 

Biodivers 10(11):1944–1971 

124  .Rozza AL, Pellizzon CH (2013) Essential oils 

from medicinal and aromatic plants: a review of 

the gastroprotective and ulcer-healing activities. 

Fundam Clin Pharmacol 27(1):51–63 

125  .Gadekar R, Singour PK, Chaurasiya PK, Pawar 

RS, Patil UK (2010) A potential of some 

medicinal plants as an antiulcer agents. 

Pharmacogn Rev 4(8):136–146 

126  .Schmeda-Hirschmann G, Yesilada E (2005) 

Traditional medicine and gastroprotective crude 

drugs. J Ethnopharmacol 100(1-2):61–66 

127  .Salimifar M, Fatehi-Hassanabad Z, Fatehi M 

(2013) A review on natural products for 

controlling type 2 diabetes with an emphasis on 

their mechanisms of actions. Curr Diabetes Rev 

9(5):402–411 

128  .Li GQ, Kam A, Wong KH, Zhou X, Omar EA, 

Alqahtani A, Li KM, Razmovski- Naumovski V, 

Chan K (2012) Herbal medicines for the 

management of diabetes. Adv Exp Med Biol 

771:396–413 

129  .DiNardo MM, Gibson JM, Siminerio L, Morell 

AR, Lee ES (2012) Complementary and 

alternative medicine in diabetes care. Curr Diab 

Rep 12(6):749–761 

130  .Hayasaka S, Kodama T, Ohira A (2012) 

Traditional Japanese herbal (kampo) medicines 

and treatment of ocular diseases: a review. Am J 

Chin Med 40(5):887–904 

131  .Hui H, Tang G, Go VLW (2009) 

Hypoglycemic herbs and their action 

mechanisms. Chin Med 4:11 

132  .Salimifar M, Fatehi-Hassanabad Z, Fatehi M 

(2013) A review on natural products for 

controlling type 2 diabetes with an emphasis on 

their mechanisms of actions. Curr Diabetes Rev 

9(5):402–411   



 1٤00و زمستان،    ز یی سال هفتم، شماره دوم، پا   یی دارو   اهان ی گ   ی فناور   ست ی مجله ز  | 97

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicinal plants and their role in biotechnology and finding alternative 

treatments 
2Mehsa Ahmadi  2Mehta Shalilian,  2Nagin Tahmasabi,  1*Maryam Rahimi,  

1-Assistant Professor, Department of Biology, Faculty of Science, Malayer University, Iran 

Rahimimaryam61@gmail.com Responsible author 

2- Master's student in Biotechnology, Malayer University, Iran 

 

 

 
 

Abstract 

 

Biodiversity plays a major role in the well-being of the world population by contributing to 

human livelihood and development. According to WHO reports, about 80% of the world's 

population still relies on herbal medicines. Today, most of the drugs are self-contained medicinal 

plants. Natural substances have long served as sources of therapeutic drugs, such as digitalis (from 

foxglove), ergotamine (from infected rye), salicylates (willow bark) being classic examples. Drug 

discovery from natural sources includes a multifaceted approach by combining botanical, 

phytochemical, biological and molecular techniques. Therefore, drug discovery based on 

medicinal plants is still an important and undiscovered area, research in this issue leads to 

important results in line with medicinal goals. The decrease in biodiversity is the result of the 

increase in global population, rapid industrialization, excessive deforestation, overexploitation of 

natural resources, Pollution and ultimately global climate change. Preserving plant biodiversity is 

important for creating structural diversity and main compounds in the future for the sustainable 

development of human civilization. This issue becomes more important for 

 

 

Journal of Medicinal Plants Biotechnology 

Vol 7, No 2, Autumn & Winter  2022 

 


