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چکیده
گياهان دارويي يکي از منابع دارويي است که از هزاران سال پيش کاربرد داشتهاند .مواد
مؤثره موجود در آنها به صورت مستقيم يا غيرمستقيم اثر درماني داشته و بهعنوان دارو
مورد استفاده قرار ميگيرند .در عصر جديد پيشرفت های زيستي بي شماری جهت
افزايش مواد موثره گياهان دارويي صورت گرفته است .سازمان بهداشت جهاني تخمين
زده است که بيش از  80درصد از مردم بهصورت سنتي يا مدرن از گياهان دارويي استفاده
ميکنند .در فن آوری های نوين از راهکارهايي مانند کشت سوسپانسيون سلول و اندام،
که قادر به تکثير سريع و زيادی از ريزنمونه های گياهي بخصوص ماده موثره گياهي را
فراهم مي آورد .القاء ريشه موئين در گياهان نيز برای توليد متابوليت های ثانويه مورد
استفاده قرار مي گيرد .استفاده از القاگرهای زيستي و غيرزيستي يکي ديگر از روش های
پرکاربرد جهت افزايش متابوليت های ثانويه در گياهان دارويي مورد استفاده زيادی قرار
گرفته است .دستورزی ژنتيکي گياهان دارويي از طريق پلي پلوئيدی نيز بصورت گسترده
در جهت افزايش زيست توده گياهان و غلظت ترکيبات دارويي خاص آنها مورد استفاده
قرار گرفته است .اين مقاله مروری با تاکيد بر روش های نوين فن آوری های زيستي جهت
افزايش متابوليت های ثانويه گياهان دارويي است.

مقدمه
گياهان دارويي عالوه بر ارزش غذايي ،به دليل ترکيبات فعال زيستي خود به شدت مورد
مطالعه قرار گرفته اند .)Che and Zhang, 2019( .عالوه بر متابوليتهای اوليه ضروری،
گياهان قادرند انواع مختلفي از ترکيبات را که متابوليت ثانويه يا گياه تخصصي ناميده مي
شوند را سنتز کنند که نقش مهمي در برهم کنش های گياهي با محيط دارند ( Pagare et
 .)al., 2015مقدار متابوليت های توليدی گياهان دارويي کم است ( حدود يک درصد وزن
خشک( و اين ميزان بسته به مراحل فيزيولوژيکي و رشد گياه ،و همچنين فاکتورهای
محيطي متفاوت است .عالوه بر اين ،بسياری از متابوليت های ثانويه فقط به تعداد کمي از
انواع محدود مي شوند ،و حتي دراين ميان ،ماشين بيوسنتز و تنظيم خاص آن مي تواند
بسيار متنوع باشد .نمونه های قابل توجه از متابوليت های ثانويه که به عنوان دارو استفاده
مي شوند عبارتند از مورفين ،کدئين ،کوکائين ،آلکالوئيدهای تروپان (هيوسسيامين و
اسکوپوالمين) ،کلشي سين ،فيزوستيگمين ،پيلوکارپين ،رزرپين ،بربرين ،پاکليتاکسل،
توبوکورارين و کينين و همچنين آلکالوئيدهای ضد سرطان مشتق شده از
(Catharanthus roseusوينبالستين و وينکريستين)و استروئيدها مانند ديوسژنين،
ديگوکسين و ديجيتوکسين .)Croteau et al., 2000( .ارزش جهاني تجارت گياهان
دارويي تا سال  2050بيش از  5تريليون دالر برآورد شده است .نمونه هايي از گياهان
دارويي مهم که برنامه های کشت و کار آنها بطور گسترده انجام مي شوند
شامل،Hypericum perforatum ،Artemisia umbelliformis ،Artemisia annua :
Thymus vulgarisمي باشند.

القاء ریشه مویین با استفاده از باکتری رازوزنز
 Agrobacterium rhizogenesباعث توليد زخم در بسياری از گونه های گياهي مي شود و
باعث ايجاد ريشه های موئين زيادی مي شود .اين باکتری باعث توليد ريشه های موئين
حتي در محيط بدون هورمون مي شود .پيشرفت های اخير اين سيستم را برای توليد
متابوليت های ثانويه در گياهان به وفور مورد استفاده قرار داده است( Guillon et al.,
 .)2006استفاده از کشت ريشه های موئين ترايخته جهت توليد متابوليت های گياهان
دارويي مورد توجه محققان زيادی قرار گرفته است .برتری ريشه های موئين نسبت به
گياهان مادری توان توليدی زياد و پايداری ژنتيکي آنها است .کشت ريشه های موئين در
بسياری از گياهان دارويي مانند ; Isatis )Huang et al., 2014(Gentiana scabra
)Yousefian et al., 2020(; Mentha spicata L )Gai et al., 2015(Tinctoria L
استفاده گرديده است.

پلی پلوئیدی
در گياهان پلي پلوئيد ،اندازه گل ،برگ ،ميوه و دانه اغلب افزايش مي يابد( Hartwel et
 .)al., 2004فعاليت آنزيمي و توليد متابوليت های ثانويه مسئول طعم يا خواص زيست
فعال نيز مي تواند توسط پلي پلوئيدی افزايش يابد (.)Gonzalez and Weathers, 2003

تکثير ژنوم و تعداد ژنهای موجود در اتوپلي پلوئيدها مي توانند منجر به افزايش عملکرد
متابوليت شوند (.)Lavania, 2005

کشت بافت گیاهان دارویی
استفاده از تکنيکهای کشت بافت و باززايي گياهان دارويي در محيط درون شيشهای
باعث ميزان تکثير باال و توليد گياهان عاری از بيماری مي شودKayser and Quax, ( .
 .)2007ازدياد در شرايط درون شيشهای دارای پتانسيل عظيمي برای توليد گياهان
دارويي با کيفيت باال ميباشد که اين مهم ،ميتواند از طريق روشهای مختلف ريزازديادی
به دست آيد ( .)Kayser and Quax, 2007با توجه به اينکه توليد متابوليت ها در
گياهان فرايندی طوالني است بنابراين استفاده از روش کشت بافت برای توليد سريع و
انبوه گياهان موجود در طبيعت از فنون کشت سلول و بافت گياهي به طور بهينه استفاده
مي شود ( .)Hasanlu et al., 2008برای توليد شيکونين و بربرين از کشت سلول استفاده
شده است ( .)Fujita and Tabata, 1987توليد رزمارينيک اسيد و سانگينارين از
 )Eilert and kurz, 1985; Ulbrich et al., 1985( Papaver somniferumنمونه ای از
يک محصول دارويي ارزشمند است که با بطور موفقيت آميزی از کشت سلول گياهي به
دست آمده استTaxus brevifolia .يک عامل ضد سرطاني است که ابتدا از پوست
 60ها
روش
درخت مواد و
ساله اقيانوس آرام استخراج شده است .تحقيقات متعددی در
سرخدار -50
زمينه بسياری از گياهان دارويي از جمله ريزازديادی استويا ( Smitha and Umesha,
 ،)2012سرخدار (سهيال نراقي ،)1384 ،آنغوزه ( ،)Nourozain et al., 2016سير (قرباني و
همکاران )1398 ،صورت گرفته است.

استفاده از محرک های زیستی
محرکها با القاء سيستم ايمني گياه باعث افزايش بيوسنتز و انباشت متابوليتهای ثانويه مي
شوند( .)Zhao et al., 2005تحقيقات نشان مي دهد که کاربرد برونزاد محرکهايي نظير
اسيد ساليسيليک و اسيد جاسمونيک ،سيستم ايمني گياه را با واسطه توليد گونه های
اکسيژن فعال سوپر اکسيد دسموتاز( ،)ROSپراکسيد هيدروژن ( )H202و افزايش فعاليت
سوپراکسيد دسموتاز( )SODمنجر به افزايش توليد ترپنوئيدها و آلکالوئيدهای با ارزش
دارويي در گياهان مي شود(.)Montiel et al., 2011
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