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Abstract
Catharanthus osseous is one of the most important and
most commonly used ornamental and medicinal plants of
the family Apocynaceae. The plant originates in tropical
regions such as southern India, Indonesia and
Madagascar. So far, about 130 types of alkaloids have
been extracted from Catharanthus roseous and this plant
is one of the most important plant species with indole
alkaloid of reserpine. The amount of these alkaloids in
the Catharanthus roseous is very low and All parts of
this plant, even the seeds, contain alkaloids. Both
vinblastine and vincristine alkaloids are commercially
extracted from large quantities of Catharanthus roseous
that both have anti-tumor effects and that's why they are
so important in the pharmaceutical industry.
Experimental and clinical studies have examined the
efficacy of using Catharanthus roseous in the recovery
of Bronchitis, Angina, Leukemia, Nasal Bleeding,
Hemorrhoids, Mental powers, Tonsillitis, Gingivitis,
expansion of vascular ducts and Cancer, have proven.
But we should be careful in using this plant, because its
raw consumption through the mouth is dangerous and
can be hallucinatory. Catharanthus roseous is a valuable
plant for chemotherapy with a set of Vinca alkaloids
(including vincristine, ...) to treat a variety of cancers.
Therefore in this article some of the Botanical,
Phytochemical and Pharmacological Properties of this
plant are investigated.
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Alkaloid,
Vinblastine, Vincristine.
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roseous,

چکیده

) یکی ازCatharanthus osseous( پروانش یا پریوش با نام علمی

مهمترین و پرمصرفترین گیاهان زینتی و دارویی خانواده آپوسیناسه
) است که منشا این گیاه مناطق حاره و گرمسیر مانندApocynaceae(

 نوع031  تاکنون حدود.یباشد
  اندونزی و ماداگاسکار م،جنوب هند
آلکالوئید از پروانش استخراج شده است و این گیاه یکی از مهمترین
 مقدار این.گونههای گیاهی دارای ایندول آلکالوئید از نوع رزرپین است
یباشد و تمام بخشهاي اين گياه
 آلکالوئیدها در گیاه پروانش بسیار اندک م
نکریستین
  دو آلکالوئید وینبالستین و وی.حتي دانه نیز داراي آلكالوئيد است
به صورت تجاری از مقدار زیادی گیاه پروانش استخراج میشوند که هر دو
اثر ضدتوموری دارند و به همین دلیل در صنایع داروسازی از اهمیت
 مطالعات تجربی و بالینی اثر استفاده از گیاه.بسیاری برخوردار هستند
 قوای، بواسیر، خونریزی بینی، لوسمی، آنژین،پروانش را در بهبود برونشیت
 بازکردن مجاری عروقی و سرطان ثابت، ورم لثهها، ورم لوزتین،ذهنی
 زیرا مصرف خام آن از راه، اما در استفاده این گیاه باید دقت نمود.کردهاند
 پروانش گیاهی ارزشمند جهت.یتواند توهمزا باشد
 دهان خطرناک بوده و م
)... ،شیمی درمانی با مجموعه آلکالوئیدهای وینکا (از جمله وینکریستین
 لذا در این مقاله برخی خصوصیات.برای درمان انواعی از سرطانها است
.یگردد
  فیتوشیمیایی و فارماکولوژیکی این گیاه بررسی م،گیاهشناسی
. وینکریستین، وینبالستین، پروانش، آلکالوئید:کلمات کلیدی
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یشود.
فشار خون ،قطع خونریزی و غیره استفاده م 

مقدمه و کلیات
استفاده از گیاهان دارویی در درمان بیماریها
بیشینهای به اندازه زندگی انسان روی کره زمین دارد.
این گیاهان از زمانهای قدیم در سراسر جهان به
عنوان یک منبعی دارویی جهت درمان و پیشگیری
یشدند و در حال
یها استفاده م 
بسیاری از بیمار 
حاضر نیز در تمام جهان به سرعت جانشین بسیاری
یشوند
از داروهای شیمیایی م 
.)ida ham omhahS

(and ropilA, 2017

از جمله دالیل اهمیت و رویکرد

بشر به گیاهان دارویی ،مشخص شدن عوارض جانبی
داروهای سنتز شده به روش شیمیایی است .همچنین
مشخص شد که بشر قادر نیست ،برخی از
بهای دارویی را به روش شیمیایی سنتز کند و
ترکی 
بها تنها به صورت طبیعی از گیاهان قابل
این ترکی 
 .) hariat Sاین

استخراجاند (msam a Sh , 1995

دسته از مواد یا به طور کلی ساختمان شیمیایی
ناشناختهای دارند و یا به دلیل داشتن ساختمان
شیمیایی بسيار پيچيده تهیهی آنها به صورت
مصنوعی در صنایع داروسازی مشکل و هزينهبر است
( .)Ghasemi, 2009پروانش

(

Catharanthus

 Vince rosea)roseousیکی از گیاهان خانواده
آپوسیناسه ( )Apocynaceaeو یک گیاه زینتی است
یباشد
که دارای خواص درمانی نیز م 
.) Ghahsareh i sem ahG and

(ifaK, 2007

پروانش یکی از مهمترین

گونههای گیاهی دارای ایندول آلکالوئید است و
مقدار این آلکالوئیدها در گیاه پروانش بسیار اندک
شهای گیاه از جمله برگ،
یباشند .تقریب ًاًا تمام بخ 
م
گل و ریشه و حتي دانه نیز داراي آلكالوئيد است که
برای درمان دیابت ،آلزایمر ،کاهش قند خون ،کاهش

همچنین گیاه پروانش دارای ترکیبات ضدسرطان
نبالستين و وینکریستین است که به
موثری مانند وی 
عنوان داروهای ضدتوموری به کار میروند
( .)Foladvand et al., 2011وجود مقادیر بسیار
ناچیز این آلکالوئیدها در گیاه که تنها منبع تهیه
کنندهی آن است به همراه تقاضای زیاد و قیمت
شهای زیادی
باالی این داروها موجب انجام پژوه 
با هدف دستیابی به راههای جدید به منظور افزایش
شهای زیستفناوری جهت تولید ارزانتر
تولید و رو 
این داروها شده است

(2017

lipor ,

and

.)ida ham omhahSA

تاریخچه و اهمیت
پروانش در مناطق مختلف ایران با نامهای محلی
متفاوت از جمله پریوش ،گل تلفنی ،ونکهی صغیره
یشود .در زبان انگلیسی
و قصاب مصری شناخته م 
نیز

به

نامهای

pe a

C nkle iwir pe

و

 wink i per ra sc agadaMمعروف است .از دیگر
یتوان به
نامهای رایج این گیاه در زبانهای مختلف م 
ochnera

reich

rosea ،L rosea

A is llaco mm

و inca

 Vro multiflاشاره نمود (.)th ak b Azad , 2000
پروانش از جمله گیاهان زینتی مهم است که در
طراحی فضای سبز و یا جهت کشت در باغچههای
خانگی کاربرد فراوانی دارد .همجنین این گیاه در
طب سنتی و جدید و در تهیه داروها در داروسازی
نیز اهمیت بسزایی دارد ( .)Khalighi, 1996رومیان
یدادن و مرگ
باستان وجود این گیاه را برابر قربان 
یدانستند .در ایتالیا ،پروانش را گل مرگ نامیده و
م
لهای آن را روی مزار کودکان فوت شده
شاخه گ 

مروری بر خصوصیات گیاهشناسی23 ...،

یگذاشتند .در انگلستان نیز در قرون وسطی،
م

گدرشت) که شباهت زیادی به گیاه
(پیچ تلگرافی بر 

پروانش نشاندهندهی اعدام بوده است .در فرانسه

پریوش دارند و برخی بوتهای ،برخی همیشهسبز،

یدانستند .همچنین در قدیم،
این گیاه نماد دوستی م 

برخی خزاندار و برخی علفی یکساله هستند که

پروانش به نام گیاه جادوگر معروف بوده و آن را با

شاخههای آنها روی زمین گسترده میشود و به عنوان

نام بنفشهی جادوگران میشناختند .از نظر تاریخچه و

پوشش سبز بکار میروند مانند minor

 . V .در

اهمیت درمانی نیز ،پروانش از قدیماالیام یکی از

صورت مساعد بودن شرایط اقلیمی پروانش میتواند

یهای
گیاهان دارویی شناخته شده جهت درمان بیمار 

به عنوان گیاه گلدار چندساله نیز استفاده گردد ،اما در

متعددی بوده است .استفاده از این گیاه در اروپا از

یباشد
لهای یکساله حساس به سرما م 
باغبانی جزء گ 

یباشد که در آن
حدود  50سال پیش از میالد مسیح م 

که در باغچه به عنوان گل حاشیهای در بهار کشت

زمان مردم عوام از این گیاه برای جلوگیری از

یر و د .
یشود و در پاییز در اثر سرما از بین م 
م

خونریزیها ،درمان زخمها ،دندان درد ،استفاده

پروانش به عنوان گیاه گلدانی هم پرورش داده

یکردند .همچنین در اروپا قرنهاست که از این گیاه
م

لها در بهار و تابستان بوده و
یشود .زمان ظهور گ 
م

برای درمان دیابت استفاده میشود .در هند نیز جهت

تا شروع سرما گل م 
یدهد (.) rielahiVaz , 1996

کاهش قند خون و درمان نیش زنبور استفاده

یباشد و
طول دوره رویشی این گیاه نسبت ًاًا طوالنی م 

یگردد .در چین برای درمان سرفه و به عنوان
م

از آغاز رویش بذر تا رسیدن و کامل شدن میوه

قابض ادرارآور استفاده میشود .این گیاه دارای

حدود  180تا  002روز نیاز دارد .همچنین رشد

و

اولیهی گیاه ،بسیار کند است .ارتفاع گیاه پروانش به

وینکریستین است که هر دو اثر ضدتوموری دارند و

یرسد .ریشه این گیاه
حدود  30تا  35سانتیمتر م 

به همین دلیل در صنایع داروسازی از اهمیت بسیاری

بهای کمی دارد و طول ریشهی اصلی آن
انشعا 

برخوردار است (.)Sajadi and Verport, 2000

حدود  20تا  40سانتیمتر است .پروانش دارای

گیاهشناسی

ساقهای استوانهای و مستقیم است که سبز یا قرمز کم

آلکالوئیدهای

مهمی

مانند

نبالستین
وی 

Madagascar

یباشد و قسمت فوقانی آن انشعابهای
رنگ م 

Catharanthus

گها ،ساده و فاقد دندانه ،کشیده،
بیشتری دارد .بر 

 Vinca rosea)roseousیکی از گیاهان خانواده

بیضی شکل ،براق با طول حدود  1/5تا  3سانتيمتر و

پروانش یا پریوش با نام عمومی
 periwincleو نام علمی (

آپوسیناسه ( )Apocynaceaeو راسته nales ai Gent

است ( .)Zahedi, 1994در جنس  Vincaشش گونه
گیاهی وجود دارد با نامهای

difformis

,V.

V. psubescen ,V. herbacea ,V. a erect
گریز) و V. major
( V. minor ,پیچ تلگرافی بر 

پهناي حدود  2تا  9/5سانتيمتر به رنگ سبز تیره و
متناوب یا فراهم هستند و دمبرگ کوتاهی به اندازه 2
گهای روشن آن به
تا  2/8سانتيمتر نیز دارند .رگبر 
یکند .برگهای این گیاه،
تشخیص گیاه کمک م 
لها دارای 5
کاربرد دارویی دارد ( .)Zargari, 1990گ 
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گلبرگ 5 ،پرچم و  2برچه آزاد یا پیوسته است که به

قوه نامیه مناسب ،انتخاب و در اواخر زمستان تا اوایل

رنگ سفید ،صورتی تا قرمز در انتهای ساقههای

تماس و در عمق
بهار در بستر حاوی کوکوپیت و پی 

یگردد .گلبرگها پیچیده در
اصلی و فرعی تشکیل م 

یگردند (.)o Zha et al., 2001
 ۶میلیمتری کشت م 

یباشند که در هنگام شکفتن گل بر خالف
غنچه م 

بذور در طول زمان جوانهزنی به آب فراوان نیاز دارد

یشوند .میوه پروانش،
جهت پیچیدگی باز م 

و باید سطح خاک همواره مرطوب باشد ،بنابراین

استوانهای شکل و حاوی دانههای سیاه رنگ به

بهتر است روی سینی نشاء یا گلدان با پالستیک

اشکال مختلف کپسول سته یا شکوفاست که پس از

شفاف پوشانده شود و گلدان را در محل گرم با دمای

فهای طولی باز شده و بذرهای داخل
رسیدن با شکا 

 ۲۴تا  ۲۵درجه سانتیگراد و در برابر نور غیرمستقیم

یریزند .طول هر بذر حدود  3میلیمتر و
آن بیرون م 

خورشید قرارگیرد .در شرایط مناسب جوانههای گیاه

وزن هزار دانه آن حدود  2تا  2/4گرم است ( ,

حدود  ۳تا  ۵روز پس از کشت بذر ظاهر میشود.

.) Ghahraman 1998

در اردیبهشت پس از رفع خطر یخبندان ،زمانی که

مبدا و پراکنش

جوانههای گیاه به حدود  ۵تا  ۸سانتیمتر رسیدند،

پروانش گیاهی است بومی جنوب شرقی و شرق
ماداگاسکار که در نواحی مدیترانه پراکندگی دارد.
منشا این گیاه مناطق حاره و گرمسیر مانند جنوب
تها و
یباشد و در دش 
هند ،اندونزی و ماداگاسکار م 
تپههایی که  005متر از سطح دریا ارتفاع دارند نیز
یروید .در كشورهاي آمر كي ا ،آلمان ،مجارستان،
م
ايتاليا ،انگلستان ،هندوستان ،روسيه و فلسطين در
سطوح وسيع كشت ميشود .در ایران نیز در غالب
نواحی حاره از جمله مناطق جنوبی کشور مانند
خوزستان ،بوشهر و هرمزگان به میزان فراونی کشت

م
یگردد (.) rian a Mozaf , 2005

تکثیر پروانش از طریق جنسی با کشت بذر،
نشاءکاری و از طریق غیرجنسی با قلمه زدن صورت
یگیرد
م

(2007

ifaK,

یگیرد .فاصله مناسب کاشت این گیاه در بستر
م
باغچه حدود  20تا  30سانتیمتر است .در شرایط
ایدهآل و نور کافی  12تا  14هفته زمان برای گلدهی
الزم است .برخی از ارقام این گیاه توسط قلمه نیز
یگردد .قلمههایی به طول  8تا  10سانتیمتر
تکثیر م 
در اواخر زمستان یا اواسط بهار ،تهیه شده و
یگردد و در بستری سبک
گهای پایینی آنها جدا م 
بر 
و مرطوب حاوی پیتماس و خاک برگ قرار
یگیرند .قلمهها باید در مکانی گرم و به دور از نور
م
مستقیم آفتاب قرارگیرد و از آبیاری بیش از اندازه
قلمهها نیز پرهیز گردد ،زیرا میتواند موجب

کاشت و تکثیر

and

انتقال از خزانه به گلدان اصلی یا فضای باز صورت

i sem ahG

پوسیدگی آنها شود (.)Khosh khui, 2013
نیازهای اکولوژیکی و عملیات زراعی
درجه حرارت :پروانش گیاهی است گرمسیری که به

 .) Ghahsarehبهترین و آسانترین روش ازدیاد این

گرما و خشکی مقاوم و به سرما حساس است ،اگر

گیاه کاشت بذر است .به این ترتیب که ابتدا بذور با

یگردند .این
هوا خنک شود ،به تدریج برگها زرد م 

مروری بر خصوصیات گیاهشناسی25 ...،

گیاه اگر گیاهان در گلخانه نگهداری شود ،بزرگ

لها و برگها و در نهایت
کاهش گلدهی و ریزش گ 

یدهد .درجه حرارت
شده و هر سال گل زیادی م 

موجب افزایش پوسیدگی ساقهها و از بین رفتن آن

مطلوب برای رویش بذر حدود  20تا  22درجهی

خواهد شد .بنابراین باید بین هر دو نوبت آبیاری،

سانتیگراد و بهترین میزان گلدهی در دمای  25تا 27

سطح خاک رطوبت خود را از دست داده و خشک

درجه سانتیگراد است .رشد این گیاه در دمای 10

شده باشد .از طرفی خشکی طوالنی مدت موجب

درجهی سانتیگراد متوقف و خود گیاه در صفر

گه ا و
گها ،ریز شدن بر 
سوختن نوک و حاشیه بر 

یشود به
درجه سانتیگراد در اثر سرمازدگی خشک م 

لها خواهد شد .بنابراین این گیاه باید در
ریزش گ 

بیانی حداقل دمای قابل تحمل صفر درجه سانتیگراد

تابستان هفتهای دو مرتبه و در زمستان فقط یک مرتبه

است .با گرم شدن هوا باید به آبیاری آن بیشتر توجه

در هفته آبیاری گردد .همچنین این گیاه در طول

گردد .همچنین با فرارسیدن اواسط تابستان و گرم

رویش به بارندگی زیاد نیاز دارد .بارندگی ساالنهی

شدن بیش از اندازه محیط بهتر است ،مکان گیاه به

مورد نیاز برای رویش پروانش  008تا 0001

گونهای باشد که یا نور فیلتر شده به آن بتابد و یا از

یمتر است .آبیاری منظم و به موقع تاثیر عمدهای
میل 

نور مستقیم آفتاب در بعد از ظهر در امان باشد.

در افزایش آلکالوئیدهای آن دارد (ropilA, 2017

گرمای بیش از اندازه یکی از دالیل کاهش گلدهی

.)ida ham omhahSand

این گیاه است (.)g Omidbai , 2007

بستر کاشت و کوددهی :پریوش برای رشد مناسب

نور :این گیاه در طول رویش به نور کافی نیاز و

به خاکی با بافت متوسط و حاوی مقدار مناسبی مواد

مکان آفتابی نیاز دارد و باید چند ساعت در روز در

و عناصر غذایی نیاز دارد .بستری حاصل از ترکیب

نور مستقیم خورشید قرارگیرد ،اما نور نباید بسیار

ماده آلی ،خاک پیت و ماسه به نسبت مساوی

شدید باشد .وجود نور مستقیم آفتاب حداقل به مدت

یتواند ترکیب مناسبی برای پریوش باشد .برای
م

 6ساعت بخصوص زمانی که دما نیز در حد معتدل و

کشت آن در گلدان نیز مخلوطی از خاک باغچه،

مناسب باشد ،منجر به گلدهی فراوان این گیاه خواهد

خاکبرگ و کمی ماسه مناسب است

( ,

شد .اما روزهای گرم تابستان که دمای هوا بسیار گرم

 .) aigi b Omid 2007همچنین خاک غنی از مواد

یشود ،مکان نیمهسایه ،مناسب است .در مکانهای
م

غذایی برای این گیاه مناسب نیست و منجر به عدم

کم نور نیز ساقهها بیش از اندازه بلند و علفی

یشود .البته کمبود بیش از اندازه مواد
گلدهی آن م 

یشوند و گلدهی کاهش م 
م
ییابد (.)Tehrani, 2014

غذایی بخصوص عناصری مانند نیتروژن ،آهن،

آبیاری :آبیاری از نکات مهم در رشد و نگهداری

منیزیم و فسفر نیز منجر به زردی ،ریزش برگها و

پروانش است .این گیاه نه تنها به خشکی خاک مقاوم
است ،بلکه مرطوب بودن همیشگی بستر کاشت و
میزان آبیاری بیش از اندازه آنان در ابتدا موجب

عدم گلدهی آن میشود .بنابراین استفاده از کود
حیوانی برای افزایش عملکرد ریشه و پیکر رویشی
یگ ر م
یگردد .افزایش  40تا  50میل 
پروانش ،توصیه م 
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ازت و  60تا  80کیلوگرم اکسید پتاس در هر هکتار

اندکی پس از آلودگی ،خشک شده و از بین برده

در فصل پاییز به خاک موجب تسریع در رویش و

شوند .همچنین برای کنترل بیماری باید از آبیاری

r

زیاد خوددداری نمود .بالیت هم توسط دو قارچ

افزایش

عملکرد

یشود
م

(

al.,

et

.) npouGhol i amhosse 2014

 Phoma sp.و Phomopsis sp.ایجاد میشود که

هرس :یکی از نکات مهم در نگهداری این گیاه،

موجب سیاهشدگی شاخهها در قاعده و در نهایت از

یدهد.
هرس است .پروانش به هرس پاسخ خوبی م 
در هرس شاخههای بیش از حد قطور یا بلند حذف
یگردند .شاخهها باید تا جایی هرس شوند که
م
جوانه روی ساقه وجود داشته باشد .سرزنی گل و
کوتاه کردن ساقهها به رشد عرضی گیاه و چیدن
لهای جدید کمک
لهای پژمرده نیز به ظهور گ 
گ
یشود که گیاه
ینماید .همچنین هرس موجب م 
م
لتر شود .شاخههای هرس شده نیز
متراکمتر و پر گ 
یتواند به عنوان قلمه استفاده گردد .جهت انجام
م
هرس باید از کاتر یا قیچی که ضدعفونی شده و تیز
باشد استفاده شود (.)Khosh khui, 2013
یها :گیاهان دارویی در تأمین بهداشت
آفات و بیمار 
و سالمتی جوامع هم به لحاظ درمان و هم پیشگیری
از بیماریها از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار
شهای زیادی جهت
بوده و هستند .بنابراین تال 
افزایش تولید و یا کاهش تلفات ناشی از عوامل
مختلف از جمله شناسایی و مبارزه با آفات و بیماری
یگیرد .پروانش معموًالًال مورد حملهی آفات
صورت م 
یگیرد ،گاهی فقط وجود شته مشکالتی را
قرار نم 
یهای
ایجاد مینماید ( .)Safaie et al., 2013بیمار 
رایج آن هم شامل پوسیدگی پیتیومی ریشه و ساقه که
در آن قارچ  Pythium spp.روی ساقه و ریشه
ییابد،
زخمهایی تولید کرده و به سرعت گسترش م 
است .برای کنترل بیماری باید گیاهان آلوده با فاصله

یگردد و برای کنترل باید از آبیاری
بین رفتن گیاه م 
کردن گیاه از باال پرهیز و از قارچ کشهای مناسب
استفاده شود .کپک خاکستری که موجب قهوهای
لها و ایجاد پوشش خاکستری در سطح آنها
شدن گ 

م
یگردد ،توسط قارچ  B yti r ot s cinereaایجاد

لهای پیر و
یشود .رعایت بهداشت و جمعآوری گ 
م
یدهد .پرهیز از
خشکیده پتانسیل آلودگی را کاهش م 
لها به هنگام آبیاری و کاهش تراکم
خیس شدن گ 
گیاهی هم به برقراری جریان هوا کمک نموده و در
کنترل بیماری موثر است .پوسیدگی ریشه و ساقه هم

توسط قارچ  Rhizoctonia solaniایجاد و موجب
پژمردگی ،اضمحالل و زوال اندامهای هوایی و در
ادامه خشکیدن کامل گیاه میشود و اغلب همراه با
گهای خارجی زرد
پوسیدگی ریشه و طوقه است .بر 
یشود.
یشوند و در نهایت گیاه خشک م 
و خشک م 
زخمهایی هم به رنگ سیاه اغلب در نزدیک سطح
یشوند .کنترل این بیماری
خاک روی ساقه تشکیل م 
یباشد.
مشکل است ،بنابراین پیشگیری بسیار مهم م 
تنظیم تراکم مناسب گیاهی معموًالًال مفید است ،از
کهای سنگین باید
آبیاری زیاد به خصوص در خا 
پرهیز شود و گیاهان شدید آلوده هم حذف و نابود
گردند .بالیت فيتوفتورایی اندام هوایی توسط جنس
فيتونتورا ایجاد میشود ،اغلب در دوره زمانی کوتاه
یگردد.
موجب پژمردگی و از بین رفتن سریع گیاه م 
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در بیماری پژمردگی مخطط ،ويروس نكروز لکهای

عوامل خارجی ،گیاه توانایی سنتز ترکیبات شیمیایی

گل حنا موجب بدشکلی شدید و سیاه شدگی

تهای ثانویه
یآورد که متابولی 
زیادی را به دست م 

یشود که این ویروس به وسیله
گهای جدید م 
بر 

تها از بیوسنتز
یشوند .این متابولی 
نامیده م 

یگردد ،بنابراین با مشاهدهی اولین
تریپس منتقل م 

یآیند و به عنوان
تهای اولیه بدست م 
متابولی 

سهای ناقل،
عالئم آلودگی برای کنترل جمعیت تریپ 

ترکیبات انتهایی و فرعی متابولیسم اولیه در نظر

یشوند .در بیماری زردی،
گیاهان آلوده نابود م 

یشوند .این ترکیبات در فرآیندهای
گرفته م 

فیتوپالسما عامل بیماری موجب پیدایش زردی و

وارد

متابولیسمی

یشوند
نم 

(

al.,

et

رگبرگ روشنی در برگهای جدید و کم شدن

تهای ثانویه
 .)issuoneS2009مهمترین متابولی 

یگردد.
فاصلهی میان گرهها در ساقهی اصلی م 

شامل آلکالوئیدها ،استروئیدها ،روغنهای ضروری،

لهای آلوده کوچک ،بدشکل و غیرطبیعی
گیاهان و گ 

یباشد .آلکالوئیدها
نها و فالونوئیدها م 
نها ،تان 
لیگنی 

لها ،فیلودی دارند یعنی قسمتهای
شده و اغلب گ 
یشوند.
زایشی تبدیل به اندام رویشی و برگ مانند م 
عالئم بیماری همیشه وجود ندارند و بر اساس زمان
و نوع گیاه متغیر است .انتقال بیماری به وسیلهی
کها بوده و پاتوژن دامنهی میزبانی وسیعی دارد،
زنجر 
کها را کنترل
بنابراین باید میزبانهای ثانوی و زنجر 
و گیاهان آلوده را نابود نمود .در لکه برگی توسط
قارچ  Alternaria sp.روی برگ ،ساقه و گلها،
لکههای قهوهای تیره و سیاه و مدور تا نامنظم ایجاد
گهای زیرین از بین
یشود .در اثر آلودگی شدید بر 
م
یریزند .برای کنترل بیماری باید آبیاری به
رفته و م 
گونهای باشد که تا فرارسیدن شب سطح گیاه خشک
شود و همچنین استفاده از بنومیل و مانکوزب با
مشاهده عالئم بیماری توصیه م 
یگردد ( Razinataj,
.)2010
ترکیبات فیتوشیمیایی
گیاهان به دلیل عدم تحرک دارای انعطافپذیری
قدادن خود با شرایط
فیزیولوژیکی زیادی برای تطاب 
متغیر خارجی هستند.در هنگام پاسخ دادن گیاه به

گترین گروههای ترکیبات ثانویه در
یکی از بزر 
گیاهان هستند .ماده اولیه بیوسنتزی آلکالوئیدها از
برخی اسید آمینههای معمول مانند لیزین ،اورنتین،
تیروزین ،تریپتوفان ،اسید آسپارتیک و غیره است که
از نظر نوع اسید آمینه به ردههای مختلفی تقسیم
یشوند .تاکنون  031نوع آلکالوئید از گیاه پروانش
م
استخراج شده است که مقدار آن را در پیکر رویشی
گیاه حدود  0/2تا  %1م 
یباشد .ایندولها ()Indole
یکی از آلکالوئیدهای مهم هستند ،پروانش یکی از
مهمترین گونههای گیاهی دارای ایندول آلکالوئید از
نوع رزرپین ( )Reserpineاست .مهمترین آلکالوئیدها
عبارتند از روباسین ( )Robaxinکه از ریشه استخراج
یشود
م

و

وینبالستین

()Vinblastine

و

نکریستین ( )Vincristineکه برگها ساخته و
وی 
یشوند .بعضی از آلکالوئیدهای آن از جمله
ذخیره م 
لیوروزین

(،)Leurosine

لیوروکریستین

( ،)Leurocristineوینکالئو ( Vincaleukoblastine,

 ،)VLBکوبالستین ( ،)Coblastineلیوروزیدین
( ،)Leurosidinلیوروزیوین ( ،)Leurosivinرویدین
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( )Rovidinو کاتارانتین ( )Katarantynخاصیت
ضدسرطان خون دارند (شکل  .)1مقدار این
یباشند.
آلکالوئیدها در گیاه پروانش بسیار اندک م 
شهاي اين گياه حتي دانه نیز داراي آلكالوئيد
تمام بخ 
است که مقدار آلکالوئید در اندامهای مختلف گیاه
یباشد ،در ریشه حدود –1/22
پروانش متفاوت م 
 0/ 78درصد ،در ساقه حدود  0/ 26 – 0/ 31درصد،

در برگ حدود  0/6 – 0/ 67درصد و در گل حدود

 0/500 –0/700درصد است .خواص دارویی این
گیاه مربوط به وجود ترکیباتی مانند کاتارانتین و
یدیابتیک (پایین آورندهی قند
ویندولین با خواص آنت 
شدهندهی فشار
خون) ،آجمالیسین با خاصیت کاه 
خون ،سرپنتین با خاصیت کاهندگی فشار و
آرامبخشی است ( .)uX & g Don , 2005همچنین
نکریستین به صورت
دو آلکالوئید وینبالستین و وی 
تجاری از مقدار زیادی گیاه پروانش استخراج
یشوند .وی 
م
نبالستین ( )Vinblastineموجود در

گهاي پروانش یکی از آلکالوئیدهای مهم پروانش
بر 
و مورد استفاده در پزشکی مدرن با خاصیت
ینئوپالستیک ()Antineoplastic
ضدسرطانی و آنت 
برای درمان بیماری  Hodginkاست .همچنین
وینبالستین در درمان سرطانهای پستان و بیضه،
لنفوم،

نوروبالستوم،

غیرهوچکین،

لنفوم

میکوزفونگوئید

هوچکین

و

هیستوسیتوز

و

سارکوم کاپوسی کاربرد دارد .فعالیت میتوزى را با
متوقف کردن سلولها در مرحلهي متافاز از طریق

یکند.
تناپذیر به توبولین مهار م 
اتصال برگش 
وینکریستین هم آنالوگ شیمیایی وینبالستین است
که مقدار آن در برگها حدود  0/300درصد است و
گهای خشک پروانش فقط  3گرم از
از ی ک ت ن ب ر 
نکریستین
این آلکالوئیدها استخراج میگردد .وی 
دارای خاصیت کاهندگی فشار و آرامبخشی است
(.)Ghasemi, 2009

شکل  .1برخی آلکالوئیدهای مهم پروانش

Fig 1: Some Alkaloid in Catharanthus roseous

مروری بر خصوصیات گیاهشناسی29 ...،

خواص فارماکولوژیکی و درمان
گیاهان دارویی از هزاران سال پیش توسط بشر
شناخته شده و به عنوان یک منبع جهت درمان و
التیام درد حائز اهمیت بودهاند .شاید مصرف گیاهان
دارویی به قدمت حضور انسان روی کره خاک باشد.
تقریب ًاًا در تمام اقوام و قبایل انسانها از گیاهانی که در
یگرفتهاند .از
یروییده بهره م 
طبیعت اطراف آنها م 
دوران باستان تاکنون ،از گیاهان جهت درمان و
یشده است.
پیشگیری بسیاری از بیماریها استفاده م 
پروانش یکی از مهمترین گونههای گیاهی با خواص
متعدد دارویی است و یکی از عمدهترین دالیل توجه
به گیاه پروانش در میان گیاهان دارویی ،استفاده از
کترین
این گیاه در درمان سرطان است .یکی از مهل 
یهای جامعه بشری در حال حاضر بیماری
بیمار 
یباشد که انواع مختلفی دارد .با این که
سرطان م 
پژوهشگران راههای درمانی متفاوتی برای درمان این
بیماری معرفی کردهاند ،ولی استفاده از گیاهان
دارویی در درمان سرطان به دلیل عوارض جانبی
کمتر از اهمیت فوق العادهای برخوردار است و
تمایل به استفاده از ترکیبات با منشأ گیاهی به عنوان
داروهای ضدسرطان رو به افزایش است .همچنین،
داروهای ضدسرطان که به صورت مصنوعی سنتز
یشوند ،عموم ًاًا به دلیل قیمت باال توسط قشر
م
ضعیف و متوسط جوامع ،قابل استفاده نیستند .در
حالی که گیاهان دارویی معموًالًال در دسترس بوده و
شهای فراوانی در زمینه
یتر هستند .پژوه 
اقتصاد 
تاثیر گیاهان دارویی بر پیشگیری و درمان انواع
سرطانها صورت گرفته است .شیمی درمانی از
شهای درمانی است که امروزه برای انواعی از
رو 

سرطانها استفاده میشود .اصليترین مشكل در
شیمي درماني سرطان ،سّمّمیت دراز مدت داروهای
ًال شناخته شده است .در عین حال تأثیر
شیمیایي کام ًال
و ایمني گیاهان و فرآوردههای مشتق شده از آنها در
درمان و مدیریت انواع سرطان به اثبات رسیده است.
گهای آنها به
بسیاری از فرآوردههای طبیعي و آنالو 

عنوان عوامل بالقؤە ضدسرطان شناخته شدهاند و
خواص ضدسرطاني گیاهان متعدد با مواد مؤثر گیاهي

نیز مشخص شده است .چندین داروی ضدسرطان
نبالستین
بر پایهی گیاهي شامل تاکسول ( ،)Taxolوی 
(،)Vinblastine

وینکریستین

(،)Vincristine

مشتقات کامپتوتسین ( ،)Camptothecinتوپوتكان
(،)Topotecan

ایرینوتكان

(،)Irinotecan

اپيپودوفیلوتاکسین ( )Epipodophyllotoxinsو دو
ماده جدید به نامهای شیشكنین ( )Schischkinninو
مونتامین ( )Montamineدر تمام دنیا مصرف بالیني

دارند ( .) ili la Mirj , 2018شیمی درمانی با مجموعه
آلکالوئیدهای وینکا (از جمله وینکریستین )... ،نیز از

شهای درمانی است که امروزه برای انواعی از
رو 
یشود .از پروانش به عنوان
سرطانها استفاده م 
متوقفکنندی تقسیم سلولی ( )Cytostasticدرمان
بیماری لنفوم ( )Hodgkinلوسمی (،)Leukemia
برخی سرطانها و به خصوص کنترل سرطان خون
یشود .مهمترین آلکالوئیدهای
در کودکان استفاده م 
نبالستین و وینکریستین است که
این گیاه شامل وی 
یروند.
به عنوان داروهای ضدتوموری به کار م 
شها نشان داده که این آلکالوئیدها میوز را در
پژوه 
نها
مرحله متافاز متوقف کرده و با اتصال به توبولی 
یشود و در نتیجه به
مانع از تشکیل دوک تقسیم م 
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 بنابراین با. پیشنهاد شده است،یهای دیگر
 بیمار

عنوان ترکیبات ضدسرطان مورد استفاده قرار

،توجه به اهمیت باالی این گیاه در صنایع داروسازی

 وجود مقادیر بسیار ناچیز این آلکالوئیدها.یگیرند
م

خصوصیات

تحقیقات

et al., ( در گیاه که تنها منبع تهیه کنندهی آن میباشد

 فیتوشیمیایی و فارماکولوژیکی آن مورد،گیاهشناسی
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