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Abstract
Clearly, medicinal plants are the most important and best
source of secondary metabolites that have been
recognized as valuable resources. Secondary metabolites,
in addition to their complex biosynthetic pathways for
production, also have complex structures and this has led
them to study at a low rate. However, the high value of
these compounds in industries such as medicine,
pharmaceuticals and food industries makes the chemical
study of these compounds inevitable. Carnosic acid is
one of the secondary metabolites of the terpene family
that has many properties including antioxidant and
antiviral properties. The use of this substance in the food,
cosmetics and health industries is increasing today.
Carnosic acid was first identified in Salvia officinalis. In
later studies, it was detected in higher amounts in the
rosemary. Few studies are currently performed on the
biochemical, physiological and molecular properties of
this substance. This article reviews recent advances in
the study and identification of carnosic acid,
biosynthesis, accumulation and its role and applications
in the plant. Finally, prospects and the necessity for
future studies on the functional roles of carnosic acid are
highlighted.
Keywords: Antioxidants, Rosemary, Secondary
Metabolites, Terpenes.
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چکیده
تهای ثانویه
  گیاهان دارویی مهمترین و بهترین منبع تولید متابولی،بدون شک
 متابولیتهای.یشوند
 هستند که همواره به عنوان منابع ارزشمند شناخته م
 دارای ساختار،ثانویه بهجز مسیر بیوسنتزی پیچیدهای که برای تولید دارند
 این.پیچیده نیز هستند و همین امر مطالعه آنها را با کندی مواجه کرده است
،در حالی است که ارزش باالی این ترکیبات در صنایعی همچون پزشکی
 ضرورت مطالعه شیمیایی این ترکیبات را اجتناب،دارویی و صنایع غذایی
تهای ثانویه از خانواده
  کارنوسیک اسید یکی از متابولی.ینماید
 ناپذیر م
نها است که دارای خواص فراوان از جمله خاصیت آنتیاکسیدانی و
 تر پ
 آرایشی و، امروزه استفاده از این ماده در صنایع غذایی.ضدویروسی است
 کارنوسیک اسید ابتدا در گیاه مریم گلی مورد.بهداشتی رو به افزایش است
 در مطالعات بعدی این ماده در مقادیر باالتر در گیاه.شناسایی قرارگرفت
 در حال حاضرمطالعات کمی بر روی خواص بیو.رزماری تشخیص داده شد
، در این مقاله. فیزیولوژی و ملکولی این ماده صورت گرفته است،شیمیایی
،تهای اخیر در بررسی و شناسایی کارنوسیک اسید
 مروری بر پیشرف
 در انتها نیز. نقش و کاربردهای آن در گیاه انجام شده است، تجمع،بیوسنتز
چشم اندازها و ضرورت مطالعات آینده مربوط به نقشهای کاربردی
.کارنوسیک اسید برجسته شده است
  متابولی، گیاه رزماری،نها
  ترپ،یاکسیدان
  آنت:کلمات کلیدی
تهای ثانویه
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به مقدار کمی در سلول ذخیره شده و عمدتا در

مقدمه و کلیات
متابولی 
تهای گیاهی :سلولهای گیاهی دو دسته از
تهای اولیه و متابولیتهای
ترکیبات ،شامل متابولی 
تهای اولیه ،مستقیما
یکنند .متابولی 
ثانویه را تولید م 
در رشد و متابولیسم گیاه درگیر بوده و شامل
نها و اسیدهای
تها ،لیپیدها ،پروتئی 
کربوهیدرا 
یباشند .این ترکیبات در حجم زیاد با
نوکلئیک م 
یشوند و عمدتا به
ارزش اقتصادی پایین تولید م 
یها
عنوان ماده خام صنعت ،مواد غذایی و افزودن 
کاربرد دارند .روغنهای گیاهی ،اسیدهای چرب و
ترکیباتی مانند ساکارز ،نشاسته ،پکتین و سلولز
تهای اولیه هستند .قیمت این
مثالهایی از متابولی 
قبیل ترکیبات به طور میانگین ارزان بوده و تولید آنها
در حجم انبوه امکان پذیر است .البته برخی از
تهای اولیه مانند میواینوزیتول و بتاکارتن
متابولی 
گران هستند که علت قیمت باالی آنها ،سختی
استخراج و تخلیص آنها میباشد)et al., 1965

تهای ثانویه گروه متنوعی از
 .(Wenkertمتابولی 
مولکولهایی هستند که در سازگاری گیاهان در مقابل
تهای ثانویه از
شرایط محیطی نقش دارند.متابولی 
یآیند و به
تهای اولیه به دست م 
بیوسنتز متابولی 
عنوان ترکیبات نهایی در فرآیند فرعی و انتهایی
یشوند .همچنین این
متابولیسم اولیه در نظر گرفته م 
یشوند.
ترکیبات در فرآیندهای متابولیسمی وارد نم 
تهای ثانویه آلکالوئیدها ،فنولیکها،
مهمترین متابولی 
نها و
نها ،تان 
نهای ضروری ،استروئیدها ،لگنی 
روغ 
فالوونوئیدها

م
یباشند)2003

al.,

et

.(Del

تهای ثانویه عمدتا در گونه و خانوادههای
متابولی 
یشوند .این ترکبات
خاصی از سلسله گیاهان تولید م 

سلولهای تخصصی و در مرحله خاصی از چرخه
یشوند و همین امر استخراج و
زندگی گیاه تولید م 
تهای اولیه که در
تخلیص آنها را در مقایسه با متابولی 
یکند .گیاهان
تمام سلولها تولید میشوند ،دشوار م 
دارویی از لحاظ میزان متابولیتهای ثانویه بسیار غنی
یباشند .برخی از متابولیتهای ثانویه از مهم ترین
م
ترکیبات دارویی هستندو در نتیجه این ترکیبات،
داروهای گیاهی طبیعی نام گرفته اند .عموما استفاده
از داروهای با منشاء گیاهی بدون انجام فرآوری
یگیرد .اگرچه تعدادی از این
خاصی صورت م 
داروها نیز فرموله شده و به طرز مصنوعی برای
مصارف درمانی ساخته میشوند ،ولی هنوز بسیاری
از آنها از منابع طبیعی به دست م 
یآیند (Halliwell,
) .1994به محض اینکه اثر فیزیولوژیکی یک گروه
شها برای یافتن
دارویی خاص کشف شود ،تال 
خصوصیات دقیق شیمیایی ماده موثره آن (داروی
گیاهی) و در پی آن ،یافتن روش تولید شیمیایی این
ترکیبات به طور تجاری صورت میگیرد, (Dewick

) .2002برای تعیین خصوصیات شیمیایی و شناسایی
یک متابولیت ثانویه ،جداسازی آن به صورت کامال
یو اولین قدم است .روشهای جداسازی
خالص الزام 
گوناگون و مراحل آن اکثرا طوالنی است.
تهای ثاتویه به صورت خالص و با
متابولی 
یشوند .البته
تهای مشخص در پزشکی استفاده م 
نسب 
در کنار خالص سازی مواد موثره گیاهان دارویی ,آنها
بدون تغییر نیز در سامانههای مختلف تهیه دارو
یشوند .این نکته را نباید فراموش کرد که
استفاده م 
تهای
در کنار متابولیتهای ثانویه ،تعدادی ازمتابولی 
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اولیه نیز اثرات فیزیولوژیکی قوی دارند .اکثرا این

تهای اولیه با اثر فیزیولوژیکی قابل مالحظه
متابولی 

ترکیبات پروتئینی بوده و عملکردهای مختلفی دارند.

یباشند  .مسيرهاي اصلي متابوليتهاي ثـانويه در
م

هورمونها مثالهایی از پروتئینهای با اثر فیزیولوژکی

گيـاه و ارتباط آنها با متابوليسم اوليه به صـورت

نها و تعدادی از پلی
قوی هستند .آنتی بیوتیک ،واکس 

در شکل 1نشان داده شده است.

شـمات كي

ساکاریدها که نقش هورمونی دارند ،ازجمله

تهاي ثـانویه در گيـاه و ارتباط آنها با متابوليسم اوليه ()Wink and Oskar, 2010
شکل -1مسيرهاي اصلي متابولي 

میگیرند .ترپنها یا ترپنوئیدها بزگترین گروه

طبقهبندی متابولیتهایثانویه
تهاي ثـانويه از
پـيش مادههاي ساختاري متابولي 
يشوند .از مسیرهای
تهـاي اوليـه حاصل م 
متابوليـ 
تهای ثانویه میتوان به سه مسير
اصلی بیوسنتز متابولی 
اصلي ،شامل مسيرهاي اسید – مالونـات ،اسـید –
موالونـات

و

اسـيد

ش كي م كي 

اشاره

کرد.

يثانويهگياهـان معمـوال بـر اساس مسير
تها 
متابولي 
تهـاي
متابوليسمي آنها طبقهبندي ميشوند .متابوليـ 
ثـانويه در سـه خـانواده مولكـولي بـزرگ شامل
گـروه تر يك بات نيتروژن دار ،ترپنها و فنولها قرار

یشوند .مواد متنوع این
تهای ثانویه را شامل م 
متابولی 
گروه معموال در آب غیر محلول بوده و به وسیله
منشاء بیوسنتزی مشترکشان به هم میپیوندند.کلیه
ترپنها از اجزای واحد  5کربنی که اسکلت کربنی
شاخه دار ایزوپنتان را دارا میباشند ،مشتق شده اند
نها به نام واحدهای
که این اجزای ساختمانی ترپ 
ایزوپرن نامیده میشوند (شکل )2که از طریق مسیر
یشوند (Bourgaud et al.,
موالنیک اسید ساخته م 

).2001
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شکل  : 2واحد ایزوپرنی

نها از استیل کوآنزیم  Aو از طریق مسیر
بیوسنتز ترپ 
یگیرد .در این زنجیره از
اسید موالنیک صورت م 
واکن 
شها ،سه مولکول استیل کوآنزیم  Aبه صورت
مرحله ای به هم پیوسته و ترکیب  6کربنه حد
ی آی د
واسطی به نام موالنیک اسید به وجود م 
لهای  3و  .)4اسید موالنیک پیرو فسفریله شده
(شک 
و متعاقب آن پس از دکربوکسیله و هیدراته شدن،

شکل :3مسیرسنتزی اسید موالونیک) (YJ

یکند.
تولید ایزو پنتیل پرو فسفات (ایزوپنتیل )ppم 
ایزوپنتیل ppو ایزومر آن دی متیلیل ppاجزای
نها هستند که با یکدیگر
ساختمانی  5کربنه فعال ترپ 
ترکیب شده و ملکولهای بزرگتری را ایجاد میکنند.
ایزو پنتیل پیرو فسفات و دی متیلیل پیرو فسفات با
یکدیگر واکنش انجام داده و ژرانیل دای فسفات
یکنند که تقریبا این ملکول پیش ماده 10
تولید م 
نها است .ژرانیل دای
کربنی اولیه تمام مونوترپ 
یتواند با ایزوپنتیل پیرو فسفات پیوند
فسفات م 
برقرار کرده و تشکیل فارنسیل پیرو فسفات ( )C15را
نها
بدهد که این ملکول ماده اولیه ی سزکوپی ترپ 
است .اگر فارنسیل پیروفسفات با اسکوالین پیوند
ی آ ور د
برقرار کند ،تری ترپنها را به وجود م 
(شکل(Wink and Oskar, 2010).)3

نها
شکل :4مسیر سنتز تری ترپ 

نها اعمال مشخصی در رشد و نمو گیاه به
اکثر ترپ 
یتوان آنها را به عنوان
عهده دارند و لذا بیشتر م 
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آن

در

مورد

ویروس

سنسشیال

تهای اولیه (تا ثانویه) در نظر گرفت .به عنوان
متابولی 

ویروسی

مثال پیش ماده اسید آبسزیک یک سزکویی ترپن

تنفسی( )Respiratory Syncytial Virusو نقص ایمنی اکتسابی

است و دی ترپن ،انت کائورن ،ترکیب حد واسط

( )HIVنیز گزارش شده است).(Barni et al., 2012

اسید جیبرلیک است که اینها هر دو از هورمونهای
گیاهی مهم م 
یباشند.(Christen, 2000
کارنوسیک اسید
کارنوسیکاسید برای اولین بار در سال  1964در مریم
گلی( )Salvia officinalisکشف شد .در مطالعات
بعدی Wenkertو همکاران (  ) 1965کارنوسیکاسید
گهای رزماری
را در سطح بسیار بیشتری در بر 
کشف کردند).) Wenkert et al., 1965این ترکیب
سها و گونههای خانواده نعناعیان
بعدا در دیگر جن 
یتواند
طرشد م 
نیز پیدا شد .زمینههای ژنتیکی و شرای 
بر میزان کارنوسیکاسید تاثیر داشته باشد.
کارنوسیکاسید

یک

دیترپنفنلی

با

فرمول

ملکولی )Error! Reference source ( (C20H28O4

 )not found.است که به یکی از بزرگترین گروههای
متابولی 
یشوند
تهای ثانویه که ترپنوئیدها نامیده م 
تعلق دارد ،ولی از انجایی که دارای یگ گروهفنلی
یشود .با این
لها طبقه بندی م 
یفن 
است در دسته پل 
حال توزیع سلولی ،مسیر بیو سنتز ،خواص حاللیت
لها
شهای قابل مالحظه اش با اکثر پلی فن 
و نق 
متفاوت است و در عوض شبیه به ترپنوئیدهایی از
قبیل توکوفرول و کاروتنوئیدها است )et al., 2010

 .(Tounektiکارنوسیکاسید دارای خواص دارویی و
یتوان به
بهداشتی زیادی است که از آن جمله م 
فعالیت ضدتومری ،ضددیابتی ،آنتی باکتریایی ،محافظ
یاکسیدانی باالی آن اشاره کرد
نورونی و خاصیت آنت 
) .( Huang and Chi-Tang, 1997اخیرا فعالیت ضد

شکل  :5ساختار ملکولی کارنوسیک اسید

طبقهبندی ،مورفولوژی و توزیع سلولی کارنوسیک
اسید
امروزه کارنوسیک اسید تنها در تعداد اندکی
ازگونههای گیاهی شناسایی شدهاست که همگی این
ق به خانواده نعناعیان ()Lamiaceae
گونهها متعل 
هستند .تنها چند جنس از  70جنس خانواده نعناعیان
دارای کارنوسیک اسید هستند که از آن جمله میتوان
به جنسهای ،Lepechinia ،Rosmarinus ،Salvia
 Oreganumو Thymusاشاره کرد ( !Error

 . )Reference source not found.در گونههای
متعلق به جنسهای اشاره شده در باال مقدار
کارنوسیکاسید متفاوت است .اما به طور کلی در
رزماری و به دنبال آن در برخی ازگونههای مریم
گلی ،بیشترین مقدار کارنوسیکاسید را میتوان
مشاهده کرد .تفاوتهای قابل توجه درون جنسی و
درون گونه ای در مورد مقدار و محتوای
کارنوسیکاسید وجود دارد .درگونههای مختلف مریم
گلی ،کارنوسیک اسید با غلظتهای  21 /8-0/1میلی
گرم بر گرم وزن خشک وجود دارد .این در حالی
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است که مقدار کارنوسیک اسید در گونههای رزماری

گها به مراحل رشد و نمو نیز
کارنوسیک اسید در بر 

بسته به مرحلهی رشد و نمو وشرایط محیطی از سه

بستگی دارد به طوری که مقدار کارنوسیک اسید در

میلی گرم بر گرم وزن خشک متغیر

برگهای جوان رزماری تقریبا سه برابر مقدار

تا

50

است).(Brieskorn and Dömling ,1967

کارنوسیک اسید گیاهانی است که سه ماه از رشد آنها
گها
گذشته است اما در گیاه مریم گلی با پیر شدن بر 
ییابد .همچنین
مقدار کارنوسیک اسید افزایش م 
شرایط محیطی نیز تاثیر بسزایی بر مقدار کارنوسیک
اسید دارد به طوری که دمای باال و بارش کم همراه با
گها
از دست دادن آب در دسترس گیاه توسط بر 
یشود .یکی دیگر از
موجب کاهش کارنوسیکاسید م 
عوامل تاثیر گذار بر مقدار کارنوسیک اسید دسترسی
به مواد مغذی است به طور مثال تنش شوری در اثر
غلظت باالی سدیم سبب کاهش غلظت کارنوسیک
گهای مریم گلی شده در حالی که اضافه
اسید در بر 
کردن کلسیم و پتاسیم منجر به تجمع کارنوسیک
گهای مریم گلی شده است .مطالعات
اسید در بر 
درون سلولی کارنوسیک اسید نشان داده است که
جایگاه این ترکیب در درون پالستیدها است هرچند
هنوز جایگاه دقیق آن مشخص نیست اما کارنوسیک

شکل  :6وجود کارنوسیک اسید در خانواده نعناعیان ()Birtić et al., 2015

کارنوسیک اسید به طور مساوی در گیاهان توزیع
نشده و بیشتر در قسمتهای هوایی گیاهان موجود
است .کارنوسیک اسید در رزماری بیشتر در
گها و
گها ،کاسبر 
تهای فتوسنتز کننده مانند بر 
باف 
گها با
یشود ،که در این بین بر 
گها یافت م 
گلبر 
داشتن میزان  10 - 15میلی گرم بر گرم وزن خشک
گها - 10
بیشترین مقدار را دارند و به دنبال آن کاسبر 
گها کمتر از
 5میلی گرم بر گرم وزن خشک و گلبر 
دو میلی گرم بر گرم وزن خشک را دارند .مقدار

گهای رزماری در
اسید موجود در کلرو پالست بر 
مقایسه با کل مواد برگی حدود شش برابر بیشتر
یدهند کارنوسیکاسید بیشتر در
است که نشان م 
تها متمرکز میشود .کارنوسیک اسید در
کلرو پالس 
شبکه اندوپالسمی ،جسم گلژی و غشاء پالسمایی
پیدا نشده و در واقع هنوز مشخص نشده که آیا
کها ازجمله واکوئل
کارنوسیکاسید در دیگر اندام 
حضورد دارد یا خیر اما با این حال با توجه به ویژگی
چربی دوست بودن کارنوسیک اسید در صورت
احتمال حضورش در دیگر اندامکها حضور آن در

بررسی مسیر بیوسنتز کارنوسیک اسید17 ...

کها منطقی تر به نظر
شهای چربی دوست اندام 
بخ 

کربی آروماتیک و وزن ملکولی Abietane ( 072

یرسد .از این رو برای بررسی توزیع درون سلولی
م

یک دی ترپن است که اساس ساختاری بسیاری از

کها و
کارنوسیک اسید در پالستیدها و دیگر اندام 

ترکیبات شیمیایی مانند Carnosic ،Abietic Acid

لهای تجمع کارنوسیک اسید
مشخص شدن سایر مح 

یدهد و به طور کلی
 Acidو Ferruginolرا تشکیل م 

نیازبه تحقیقات بیشتری است).(Birtić et al., 2015

به عنوان

بیوسنتز کارنوسیک اسید

شناخته میشود) یک حد واسط مناسب در مسیر بیو

مسیر بیو سنتز کارنوسیک اسید هنوز به طور کامل
روشن نشده است و تحقیقات اساسا بر روی
ترپنوئیدهای عمومی و با مطالعه ی خاص در مریم
گلی متمرکز شده است و به ندرت به رزماری توجه
شده است .احتماال بیو سنتز کارنوسیک اسید از قانون
یتوان ساخت
بیوژنتیک ایزوپرنها پیروی میکند که م 
و ساز کارنوسیک اسید را که شامل طویل سازی
آنزیمهای الکترو فیلی و حلقه ای شدن و باز آرایی
تهای ابتدایی است را منطقی فرض
اسکل 
کرد) .(Fischedick et al., 2013کارنوسیک اسید به
دسته ای از ترپنوئیدها به نام  Labdanتعلق دارد که
احتماال بیوسنتز این ترکیب با واکنشهای حلقه ای
یشود .با توجه به
تهای پی درپی آغاز م 
شدن جف 
نها ،دی ترپنهای
محل پالستیدی سنتز دی ترپ 
گیاهی به طور نرمال از مسیر بیو سنتزی پالستیدی 1-

یگیرند،
 deoxyxylulose-5-phosphteمنشاء م 
گرچه از مسیر بیوسنتزی موالونات سیتوسولی هم
یبرند .درواقع تعداد زیادی از
محروم نیستند و سهم م 
مطالعات ،همکاری بین این دو مسیر را نشان داده
است.گرچه هنوز مسیر بیوسنتزی کارنوسیک اسید
برای رزماری گزارش نشده است (Petrucci et al.,

)2007اما محققین در تحقیق دیگری اظهار داشته اند
که دی ترپن سه حلقه ای  Abietaneبا حلقههای

 Abetanesیا Abietan diterpenes

یآید و درواقع
سنتز کارنوسیک اسید به شمار م 
گروههای کاتکول معمولی با هیدروکسیالسیونهای
دوتایی روی حلقههای کربنی  Abietatrieneایجاد
م
یشوند) .( Birtić et al., 2015محققان بیان کردند
یحلقه ای شدن ژرانیل ژرانیل دای
که محصول عموم 
فسفات ) (GGDPتوسط ترپن سنتتازهای مولد الفین
سهای زنجیرههای باز کربنی غیر
(هر یک از کال 
یگویند) ملکولی است با
اشباع مانند اتیلن را الفین م 
حجم ملکولی  272بجای  072در نتیجه غیر منطقی
به نظر م 
یرسد که  abietatrieneمحصول مستقیم این
آنزیمها باشد .پژوهشگران بیان کردند که مسیر
بیوسنتز کارنوسیک اسید شامل تبدیل  GGDPبه
 )CDP( Copaly diphosphateاست که به
 Miltiradienتبدیل میشود Miltiradien .دارای یک
بخش  Cyclohexa-1, 4-dieneاست که بر روی
حلقههای دیستال که مناسب برای آروماتیک شدن
هستند پیکر بندی مسطح را اعمال میکند .همچنین
در ریشه مریم گلی نشان داده اند که اتمهای مرکزی
اضافی در اثر یونیزاسیون پیوندهای دی فسفات در
 CDPو تشکیل کربو کاتیون در حلقههای بعدی
یشوند و این واکنش توسط دسته ی اول
تولید م 
ترپن سنتتازها که شامل  Kaurene synthaseمانندها
( )KSLکه دارای یک بخش  DDXXDدر ناحیه
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یشود .در این مرحله
آلفای آنزیم هستند کاتالیز م 

خانواده نعناعیان حداقل در مراحل اولیه ی مسیر

 CDPمیتواند به انواع دی ترپنهای چند حلقه ای از

بیوسنتز
Labdaneهای دی ترپن مانند در ریشه و


جمله کارنوسیک اسید تبدیل شود ،این یافتهها اخیرا

تهای بین آنزیمهای
برگها مشترک هسنتد .شباه 

در رزماری هم تائید شده اند .محققان نشان داده اند

 CYPو همچنین بین دو آنزیم  SmKSLو RokSLs

که  RoCPS1در ترکیب با  RoKSl1یا  RoKSL2از

در رزماری و مریم گلی به شبا هتهای مرفولوژیکی

یکند .عملکرد
 GGDPتولید  Miltiradieneم 

بین این دو جنس اضافه شده است و این سوال به

 RoCPS1و RoKSL1شناسایی شده و گزارش شده

صورت جدی تقویت شده است که آیا رزماری و

است که این آنزیمها به عنوان کاپالی فسفات سنتتاز

مریم گلی باید در دو جنس جدا باقی بمانند (Kim et

) (CPSجدید عمل کرده و در نتیجه کاپالی دای

).al., 2011

یکنند .محققان در
فسفات ) (CDPنرمال تولید م 
شرایط آزمایشگاهی و غیر آزمایشگاهی نشان دادند
که آنزیم  CYP76AH1اکسیداسیون  4الکترون
یکند
منحصر به فرد را روی Miltiradieneکاتالیز م 
تا  Ferruginolرا تولید کند .مشخص شده است که
 Miltiradieneبه طور خود بخودی به Abitatriene

تبدیل میشود و  CYPدر رزماری مشابه
 ،CYP76AH4یک اکسید آروماتیک حدواسط،
 Abitatrieneرا با هیدروکسیالسیون به Ferruginol

یکند .دانشمندان با بیان SmKSLیا با
تبدیل م 
مشارکت بیان  RoCPS1و  RoKSLدر برگهای تنباکو
هم  Miltiradieneو هم  Abitatrieneرا شناسایی
کردند .با این حال بررس 
یهای آزمایشگاهی با KSL
تنها منجر به بازیابی  Miltiradieneشده است و این
یافتهها این مفهوم را م 
یرساند که  Abitatrineneدر
گیاهان بجای فعالیت آنزیمی آنزیم  KSLبه صورت
یشود .مطالعاتی بر روی مسیر
خود بخودی تشکیل م 
بیو سنتز
Labdaneهای دی ترپن مانند به ترتیب در

ریشه و برگهای گیاه رزماری و مریم گلی انجام شده
یرسد گیاهان از دو جنس
است .از این رو به نظر م 

شکل  : 7مسیر بیو سنتز کارنوسیک اسید

مروری بر کاربردهای کارنوسیک اسید
مطالعات

اخیر

حول

محور

کاربردهای

کارنوسیکاسید در شرایط آزمایشگاهی نشان داده
است که کارنوسیک اسید میتواند با فعال کردن
ژنهای  eap1/Nrf2/Areدر مسیرهای بیو سنتزی از
مرگ سلولهای عصبی در اثر اکسیداسیون جلوگیری
یهای نوروژنیک موثر باشد
کند و در نتیجه در بیمار 
کاسید نیز گزارش
 .فعالیت آنتی توموری کارنوسی 
شده است به طوری که دارای فعالیت فارماکولوژیک

بررسی مسیر بیوسنتز کارنوسیک اسید19 ...
لهای لوسمی  HL-60و U937
است و از تکثیر سلو 

گسترده از کارنوسیک اسید برای فعالیت آنتی

یکند،
ایجادکننده سرطان خون حاد جلوگیری م 

اکسیدانی بجای آنتی اکسیدانهای مصنوعی مانند

همچنین با سرکوب بیان ژن  MMPsاز مهاجرت

هیدروکسیل تولوئن بوتیله شده ( )BHTو انیزول

سلولهای ماهیچههای آئورت نیز جلوگیری

نهای سویا،
هیدروکسیل بوتیله شده ( )BHAدر روغ 

م
یکند) .(Philibert et al., 2007در رابطه با خواص

کلزا وآفتاب گردان راگزارش کرده اند (Augustyniak

ضد ویروسی کارنوسیک اسید نیز میتوان اشاره کرد

).et al., 2010; Pan et al., 2011

یاکسیدان طبیعی
که کارنوسیک اسید به عنوان یک آنت 

نتیجهگیری کلی

استفاده شده در شرایط آزمایشگاهی فعایت ضد
ویروس  HRSVنشان داده است .سازوکار عمل
کارنوسیکاسید در مقابل این ویروس به این گونه

این تحقیقات در انتها بر اهمیت و ضرورت تحقیق
بیشتر در گیاهان دارویی و به ویژه در گیاه رزماری
برای شناسایی کامل مواد شیمیایی آنها نظیر

است که با ممانعت کردن از همانندسازی این

کارنوسیک اسید که تاثیرات ارزشمندی در سالمت و

(Shin et al.,

تغذیه انسان دارند تاکید دارد .فاصله زیادی باقی

ویروس مانع از عمل آن میشود

). 2013بیشترین خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره
یباشد،
رزماری بخاطر کارنوسیک اسید و کارنوزول م 
گرچه هنوز این موضوع به صورت کامل تایید نشده
خهای
است .این سهم باالی کارنوسیک اسید در پاس 
آنتی اکسیدانی عصاره رزماری احتماال به فراوانی
باالی کارنوسیک اسید در مقایسه با دیگر دی
یشود.گزارش شده
ترپنهای فنلی رزماری مربوط م 
تهای رادیکالهای کارنوسیک اسید از
است که فعالی 
مکانیسم آنتی اکسیدانهای مشابه از جمله a-

 tocopherolپیروی میکند که توسط وجود دو گروه
 O-phenolic hydroxylبر روی کربن  11و  12ایجاد
م
یشود) .(Firuzi et al., 2011تخریب کارنوسیک
اسید در شرایط مختلف از جمله افزایش دما در
نهای فنلی کمتر است و این
مقایسه با دیگر ترپ 
توانایی باالی کارنوسیک اسید به مقاومت در برابر
تهای باال به برتری کارنوسیک اسید در داشتن
حرار 
خاصیت آنتی اکسیدانی بیشتر منجر میشود .استفاده

مانده است تا به شناسایی وتشخیص کامل
فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی و نقشهای مختلف
کارنوسیک اسید از جمله خاصیت آنتی اکسیدانی آن
پی برد .خواص مفیدی برای ماده خالص و عصاره
گیاهی حاوی کارنوسیک اسید گزارش شده است ،که
ضرورت مطالعات تکمیلی در حوزههای شناسایی،
یکند.
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