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  چكيده
سرخدار درختي  .است Taxaceaeيكي از سوزني برگان متعلق به خانواده  .Taxus baccata Lدرخت سرخدار با نام علمي      

اي و برخي  هاي مرطوب نواحي مديترانه هاي جنگلي، در اشكوب زيرين جنگل است سايه پسند كه به صورت مخلوط با ساير گونه
با نام تجاري  Paclitaxelبه واسطه وجود ماده  T. baccataارزش دارويي گونه . شود نقاط آسيا مثل شمال ايران يافت مي

در  DNAبا تشكيل دوك تقسيم غيرطبيعي، موجب توقف رونويسي  تاكسول .باشد اي سوزني آن ميه در برگ (Taxol)تاكسول 
براي درمان  1977تاكسول در سال . شود هاي در حال تكثير مي تقسيم ميتوز شده و بدين ترتيب موجب مرگ سلول G2/Mمرحله 

نظير كشت سلول،  Taxolهاي جديد تهيه  داع روشبا وجود اب. مورد تاييد قرار گرفت FDAسرطان رحم و سرطان پستان توسط 
  .هنوز استخراج از منبع گياهي اهميت و جايگاه خود را در تامين اين داروي ارزشمند حفظ كرده است

  
  ، تاكسولTaxus baccataسرخدار، : گل واژگان
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  مقدمه
به معناي سم و همچنين  Toxicاز ريشه كلمه  Taxusنام      

ر يوناني به معناي كمان مي باشد گرفته شده كه د bowاز كلمه 
ها به دليل مقاومت و قابليت  در گذشته وايكينگ. است

پذيري زياد چوب سرخدار از آن براي تهيه كمان  انعطاف
در زبان عربي به اين گياه رجل ]. 1،3[اند،  كرده استفاده مي

 Yewيا  European yewالجراد و زرنب و در انگليسي به آن 

tree 2[گويند  يم.[  
االيام مورد شناسايي مردم بوده است و به  سرخدار از قديم     

دهد، مردم ماقبل تاريخ آن را  كه شواهد تاريخي نشان مي طوري
شناخته و از چوب آن شانه چوبي و وسايلي نظير آن  مي
تئوفراست نيز در قرن سوم قبل از ميالد، از اثرات . اند ساخته مي

  ].2[وندگان اطالع داشته است سمي آن در اسب و ج
تحقيقاتي را  (NCI)انستيتو ملي سرطان  60در طي دهه      

روي اثرات ضدسرطاني گياهان شروع كرد و در نهايت ماده 
Taxol  3[را كشف نمود .[ Taxol نام تجاري ماده

Paclitaxel  است كه توسط شركتBristol- Myers 

squibb اي اولين بار توسط اين ماده بر. به ثبت رسيده است
Wani  وWall  از پوست گونه  1971در سالT. brevifolia 

Nutt.  اين دارو براي اولين بار در سال ]. 3[استخراج شد
براي درمان  FDAبه صورت تجربي تست شد و توسط  1977

sarcoma  Kaposiسرطان رحم، سرطان پستان و
,
s  مورد تصويب

و دكتر  Monroe wall دكتر 1973در سال . قرار گرفت
Mansukh wani  تركيباتي را از پوست گونهT. brevifolia 

وسيعي روي تومورهاي استخراج كردند كه فعاليت ضدسرطاني 
ها نشان داد كه ماده موثر اصلي در  ادامه پژوهش. خرگوش داشت

از اين ماده قادر به جلوگيري ]. 4[است  Paclitaxelيا  Taxolگياه، 
سيله بلوكه كردن تقسيم سلولي در فاز تكثير مولكولي به و

G2/M بدون اينكه روي سنتز ] 3[چرخه سلولي است  در
DNA ،RNA 3[داري داشته باشد  ها تاثير معني و پروتئين.[  

    10- Deacetylbaccatin III  كه همولوگTaxol  است به
اين ]. 3[وجود دارد  T. baccataهاي گونه  مقدار زياد در برگ

ل كندي رشد گياه، فراواني كم و پايين بودن ميزان گونه به دلي
Taxol  در پوست آن، منبع بسيار محدودي براي توليد ماده  

  

  
  

  

Taxol يابي به ماده  به شمار آمده و تحقيقات براي دست
Taxolسنتتيك، كشت بافت و  ، از مسيرهاي سنتتيك، نيمه

هاي  يابي به ميكروارگانيسم سلول، جستجو براي دست
هاي جنس  دكننده تاكسول، جداسازي آن از ساير گونهتولي

Taxus شامل :T. baccata ،T. caspidata و هيبريدهاي ... و
و عالوه بر آن  T. xmedia Hicksiiهاي مثل  بين گونه

هاي گياهي مثل برگ، ساقه، چوب،  استخراج از ساير اندام
]. 3) [1جدول شماره ( هاي ساقه نيز آغاز شد ريشه و پوسته

هاي گياه به همراه پيچيدگي  غلظت پايين تاكسول در اندام
. ساز است سازي تاكسوييدها بسيار مشكل استخراج و خالص
ها و پوسته ساقه منبع بهتر و  براي مثال برگ

سازي  هستند، اما خالص Taxolتري براي  شونده جايگزين
، (Waxes)ها  تاكسوييدها از اين منابع به دليل وجود موم

تر  ها، بسيار مشكل و ساير تركيبات خاص در اين اندام كلروفيل
نياز به پوست سه درخت   Taxolبراي تهيه يك گرم]. 3[است 
تفاوت عمده در ميزان تاكسول در گياه . باشد ساله مي 100بالغ 

به منطقه جغرافيايي، فصل برداشت و فاكتورهاي محيطي 
  ].5[بستگي دارد 

  
  شناسي گياه

،  .Taxus baccata Lاست با نام علمي سرخدار درختي     
متر و متعلق به خانواده سرخدار  5 – 15پرشاخه، به ارتفاع 

(Taxaceae) . خانواده سرخدار شامل سه جنس به شرح ذيل
  ]:6[باشد  مي

هاي مرطوب كالدوني رشد  در جنگل Austrotaxusجنس      
 5داراي  Torreyaجنس . كند و بومي اين سرزمين است مي
گونه آن در شرق آسيا و دو گونه آن در  3نه است كه گو

 8كه شامل  Taxusآمريكاي شمالي موجود است و جنس 
اروپا، آسيا و آمريكاي شمالي   كره شمالي، گونه است و در نيم

 ]3. [اند پراكنده

درنظر  .baccata Tهاي مختلفي براي گونه  گاهي واريته     
تفاوت . نيز رسيده است عدد 72گيرند كه تعداد آنها به  مي

هاي  ها اغلب از حيث ارتفاع، رنگ برگ عمده اين واريته
 ].6[باشد  سوزني و مقاومت آن به سرما مي
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  ]Taxus ]6هاي جنس  نام علمي، نام انگليسي و پراكنش گونه -1جدول شماره 
  پراكنش نام انگليسي نام علمي

T. baccata L. European yew اروپا، غرب آسيا و شمال آفريقا 

T. brevifolia Nutt. Pacific yew غرب آمريكا 

T. canadaessis Marsh. Canadian yew شرق آتالنتيك 

T. celebica Li. Chinese yew چين 

T. cuspidate siebet zucc. Japanese yew ژاپن 

T. floridana Nutt. Florida yew فلوريدا 

T. globosa schleched Mexican yew مكزيك 

T. wallichiana Zucc. Himaliayan yew هيماليا 
  
  
  
  
  

  
هايي باريك و دراز كه در  سرخدار درختي است با برگ     

سطح فوقاني پهنك به رنگ سبز تيره و شفاف بوده ولي سطح 
 2-3ها به  طول برگ. تحتاني آن به رنگ سبز روشن ميباشد

هاي گياه  گل. رسد متر مي ميلي 2- 3متر و عرض آن به  سانتي
باشند و به دو صورت نر و ماده، واقع  عاري از كاسه و جام مي

 4 - 12گل نر آن . شوند بر روي دو پايه جداگانه ظاهر مي
پرچم فشرده و گل ماده آن كه شبيه به يك جوانه كوچك است 

اي به صورت  منحصراً يك تخمك برهنه واقع در درون محفظه
دار و قرمز رنگ شده، منظره يك  شتپياله دارد كه تدريجاً گو

رنگ . كند ميوه بسته را كه در قسمت انتهايي باز است پيدا مي
سرخدار درختي . اي مايل به قرمز است پوست درخت قهوه

ساله آن نيز در  1500تا  1000است كند رشد ولي ديرزي كه 
هايي از  به طور طبيعي جست. طبيعت مشاهده شده است

زند كه در سوزني برگان كمتر  ن مياطراف ريشه آن بيرو
]. 6[شود و ماده رزين نيز در چوب آن وجود ندارد  مشاهده مي

اين درخت در منطقه مديترانه و برخي نقاط آسيا مانند ايران به 
اين درخت در مازندران و گرگان ]. 2[رويد  حالت وحشي مي

به سرخدار، سرخه دار و سخدار، در كتول به سوختال و در 
  .]7[ر و آستارا به سيردار موسوم استسخت س

. پذير است زدن امكان تكثير گياه از طريق كاشت بذر و قلمه     
جوانه زدن آن نامنظم و گاهي . رسد بذر گياه در مرداد ماه مي

هاي دمايي  بذور تيمار شده با استرس. كشد سال طول مي 3-2
و يك ) گراد درجه سانتي 30(به صورت يك ساعت گرما 

ساعت موجب  24به مدت ) گراد درجه سانتي - 5(ت سرما ساع

وزن هزار دانه بذر خالص آن . شود زني مي افزايش درصد جوانه
سال  2- 3هاي به دست آمده از بذر را  معموالً نهال. گرم است 50

  ].6[كنند  دارند و سپس به زمين اصلي منتقل مي در خزانه نگاه مي
  

  پراكنش و اكولوژي
ختي است سايه پسند كه به محيط سايه مقاوم سرخدار در     

هاي فيزيولوژيك خود را با وجود  بوده و قادر است فعاليت
، گياه در سنين جواني از نور ]1،6[مقادير اندك نور ادامه دهد 

گريزان است اما نورپخش را به خوبي مورد استفاده قرار 
هاي بسيار  به همين دليل اشكوب زيرين جنگل. دهد مي

ارتفاع سرخدار . دهد و مه گرفته را در اروپا تشكيل مي مرطوب
رسد و در  متر مي 30هاي پونه آرام سياه رودبار به  در جنگل

اما در منطقه هزار جريب واقع . گيرد اشكوب فوقاني جاي مي
به شكل  T. baccataدر ارتفاعات شرق شهرستان ساري 

ر اشكوب متر، فقط د 15درختاني با ارتفاع متغير و كمتر از 
در مقابل، ارتفاع ]. نگارنده[زيرين درختان جنگلي مشاهده شد

متر ذكر نشده و عالوه بر آن،  15سرخدار در اروپا بيش از 
هايي نظير  سرخدار اروپا همواره در اشكوب تحتاني جنگل

  ].1[گيرد  راش قرار مي
در اغلب كشورهاي اروپايي، حتي  T. baccataگونه      

 61نروژ، جنوب سوئد و تا عرض جغرافيايي  انگلستان، جنوب
 1400هاي آلپ تا ارتفاع  درجه شمالي، كشورهاي بالتيك و كوه

هاي  هاي كارپات، قفقاز، تركيه و جنگل متر از سطح دريا و كوه
شمال ايران و شمال آفريقا، و به صورت جزيي در ساير نقاط 
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هاي آن به صورت مخلوط همراه با  جنگل. پراكنده است
  ].6[شود  هاي راش و ممرز ديده مي ونهگ

متري از  900 – 1800سرخدار در ايران در ارتفاعات      
آباد گسترش  هاي شمال، از آستارا تا علي سطح دريا در جنگل

دارد و تنها در ناحيه زرين گل به حالت جنگلي يعني متشكل 
درختان سرخدار . شود از چندين توده تقريباً خالص، يافت مي

د در ايران، از بقاياي به جاي مانده سرخدارهاي دوران موجو
باشند كه در اوايل اين دوران در دنيا ظاهر  شناسي مي سوم زمين

اين گونه در . و در تمامي نيمكره شمالي پراكنده شده است
هاي بيشتري بوده ولي امروزه به علت  گاه گذشته داراي گسترش

رويه  هاي بي داريبر تر شدن شرايط آب و هوايي و بهره خشك
  ].1[و مفرط، در حالت انقراض و اضمحالل قرار گرفته است 

رغم  نتايج حاصل از بررسي تجديد حيات نشان داد كه علي     
منطقه پونه (وجود قوه ناميه در بذور سرخدار در منطقه پونه آرام 

كيلومتري شرق روستاي سياه رودبار در فاصله  17آرام در حدود 
آباد كتول از توابع  جنوب شرقي شهرستان عليكيلومتري  27

تنها به دليل عدم وجود شرايط ) باشد شهرستان گرگان واقع مي
مناسب و چراي گياهان سبز و قابل دسترس وحوش در زمستان كه 

شود، تجديد حياتي از اين گونه  هاي سرخدار را نيز شامل مي نهال
  ]. 1[گردد  پرارزش مالحظه نمي

هاي  كند ولي در خاك ها رشد مي اغلب خاكسرخدار در      
هاي ضعيف و خشك رشد خوبي  در خاك. رسوبي بهتر رشد نمايد

سرخدار به مواد معدني مانند پتاسيم، فسفر و كلسيم احتياج . ندارد
تخريب خاك و كمبود مواد معدني در خاك يكي از داليل . دارد

آلودگي هوا مقاومت سرخدار به . باشد نقصان سرخدارهاي اروپا مي
را در شهرها به عنوان درخت زينتي  زياد است به همين دليل آن

و هيدروژن فلوريد  SOدرخت در مقابل گاز . كنند استفاده مي
كه  رساند به طوري مقاوم است اما سرماي سخت به گياه آسيب مي

برد و به  را از بين مي گراد كامالً آن درجه سانتي 21سرماي منفي 
  ].6[ال نياز دارد رطوبت نسبي با

  
  تركيبات

. دهند ها تشكيل مي تركيبات اصلي سرخدار را تاكسان     
  ترپنوييد  ها يا تاكسوييدها از نظر اسكلت اصلي، دي تاكسان

  هاي آنها دچار اكسيداسيون شده  كه تعدادي از كربن. باشند مي

هاي هيدروكسيل،  و در نتيجه هيدروژن متصل به آنها به گروه
هاي  ، اتري و يا اپوكسيدي تبديل گرديده و گروهكتوني

توانند با اسيدهاي آلي مختلف  هيدروكسيل در آنها مي
  ].8،9،10[پيوندهاي استري ايجاد كنند 

اي از مشتقات باكاتين  توان دسته همچنين تاكسانها را مي     
III  آنها  13دانست كه گروه هيدروكسيل متصل به كربن شماره

تاكنون پنج . نيل ايزوسرين استري شده استتوسط مشتقات ف
هاي جنس سرخدار شناسايي شده كه براي  نوع تاكسان در گونه

  ].11[نامگذاري آنها از حروف الفباي انگليسي استفاده شده است 
هاي مختلف  در گونه) مشتقات دي ترپنوييد(تاكسان  350بيش از      

Taxus ز گروه كوچك تشخيص داده شده است و تاكسول يك عضو ا
و يك زنجير  oxetaneتركيباتي است كه داراي يك حلقه چهارتايي 

باشند كه هر دوي آنها داراي  جانبي استري كمپلكس در ساختمانشان مي
 ].5[فعاليت اختصاصي ضد توموري هستند 

     (Docetaxel) Taxotere  آنالوگ تاكسول است كه به روش
شكل ( شود توليد مي IIIتين استيل باكا دي - 10سنتتيك از   نيمه

اين ماده محلول در آب بوده و در درمان سرطان پستان ). 1شماره 
  ]. 5،12[شود  استفاده مي

استيل باكاتين  دي - 10درصد  1/0هاي درخت بيش از  در برگ     
دي متوكسي فنل  - 4و 2وجود دارد كه در زمستان به مقدار زياد با 

يميايي موجود در اين گياه عبارتند تركيبات ش]. 5[شود  جايگزين مي
  ]. 12،20[تاكسين، ميلوسين، تاكسي كوتين، رزين، تانن و اسانس : از

ترپنوييدهاي تاكسيني كه با نام  براي استخراج دي     
هاي معمول استخراج و  شوند از روش تاكسوييدها نام برده مي

. شود از يك حالل آلي داراي قطبيت متوسط استفاده مي
سازي تاكسوييدها طي مراحل مختلف و با استفاده از  خالص
كروماتوگرافي ستوني و هاي كروماتوگرافي اليه نازك،  روش

HPLC 13،14،15،16،17،18[گيرد  صورت مي.[  
تحقيقات نشان داده كه باالترين غلظت ماده تاكسول در      

 – 055/0(ها  هاي مختلف درخت سرخدار در برگ بين بخش
 - 047/0(ها  و بعد از آن در ريشه) زن خشكدرصد و 0285/0
  ها  تاكسول در شاخه. وجود دارد) درصد وزن خشك 023/0

  . نيز موجود است) درصد وزن خشك 005/0-0013/0(
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  ها اشكال ساختماني برخي از تاكسان -1شكل شماره 

  
  

هاي  ندامتحقيقات همچنين نشان داد كه ميزان تاكسول در ا
مختلف تحت تاثير منطقه رويش بوده و در منطقه نور در استان 
مازندران ميزان تاكسول به ترتيب باالتر از ميزان آن در منطقه 

  ].19[گرگان بود 
نتايج تحقيقات انجام شده در مورد توليد تاكسول از طريق      

هـاي سـاقه در مقايسـه بـا      كشت بافت نشان داد كه جداكشـت 
اي برگ عالوه بـر توليـد كـالوس بيشـتر، محتـوي      ه جداكشت

تاكسول باالتري هم هستند و بنـابراين بـراي كشـت بافـت بـه      
همچنـين در بـين   . باشـند  تـر مـي   منظور توليد تاكسول مناسـب 

قندهاي بررسي شده، سـاكارز بـه عنـوان بهتـرين قنـد معرفـي       
گردد زيرا ضمن توليد كالوس بيشتر، محتوي كالوس را نيـز   مي

  ].19[برد  ميباال 
  

  هاي شناسايي تاكسوييدها روش
با فاز   HPLCبه وسيله يدها اساساًيدر حال حاضر تاكسو     

شوند و تنها تعداد كمي گزارش آناليز  آناليز ميمعكوس 
را مورد بحث قرار  فاز نرمال HPLCيدها به وسيله يتاكسو
ژيكي يدها در مواد گياهي و مايعات بيولويآناليز تاكسو. اند داده

مقدار تاكسول در گياهان  اوالً :ستا با مشكالت زير روبرو
هاي گياهي حاوي مواد  اً عصارهثاني است،جنس تاكسوس پايين 

يدها اختالف چنداني ياً ساختار تاكسوثالثباشند و  داخلي متنوعي مي

اغلب  HPLCيدها توسط يترتيب آناليز تاكسو بدين. با هم ندارند
احتياج به زمان و هايي با تفكيك پايين شده  وجود آمدن پيكه باعث ب

  . ]7[ طوالني براي آناليز دارد
يدها به وسيله يتعددي براي آناليز تاكسوم فازهاي ثابت     

HPLC  اخيراً . گيرند مورد استفاده قرار ميبا فاز معكوس
 Phenomenexها از جمله  فازهاي جديد و مخصوص تاكسان

Taxol (Curosil, RP on silica) ،Whatman TAC 1 ،
Metachem Taxil ،Supercosil LC-F ) هر سه
pentafluorophenyl  ،بر روي سيليكاRP ( وZorbax SW-

taxane عالوه بر اين يك . اند شده ارايهيدها يبراي آناليز تاكسو
 (branched polyfluorinated alkyl, bonded to silica, RP)ستون

Floufix مورد  يد شناخته شدهيپنج تاكسو براي آناليز تاكسول و
  . ]7[ استفاده قرار گرفته است

يدها در يروش شناسايي معمول تاكسو UV جذب طيف     
HPLC به هر حال تاكسول و تركيبات مربوط از . باشد مي

مشابهي با  UV جذب baccatin IIIجمله سفالومانين و 
تر نانوم 225-232در  حداكثرنانومتر و  210-215حداقل در 

نسبتاً ها  اين طول موجبنابراين انتخابي بودن  ،باشند دارا مي
اگرچه بيشتر آناليزهاي انجام شده توسط . باشد پايين مي

HPLC  د، طول يرگ نانومتر انجام مي 228يا  227در طول موج
 گيري اندازه. باشد مورد استفاده مي نانومتر هم 230هايي تا  موج
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نانومتر خيلي نادر است  210 مثل تر پايين هاي در طول موج
و كاهش حساسيت و انتخابي   noiseزيرا در اين منطقه افزايش

  . ]7[ شود بودن مشاهده مي
ها  ترين تكنيك يكي از قدرتمند NMRبا  HPLCتركيب      

. باشد براي جداسازي و تعيين ساختمان تركيبات ناشناخته مي
Hostettmann  و همكاران شرح كاملي از كاربردLC-NMR 

كه در شناسايي تاكسوييدها نيز  ندا هه كرديارا تركيباتدر آناليز 
 ].7[به كار رفته است 

سازي تاكسول از  از نخستين روزهاي جداسازي و خالص     
هاي  بافت گياهي و مشاهده اثرات ضدتوموري قوي آن، گروه

اند ولي به دليل وجود  تحقيقاتي زيادي درصدد سنتز آن برآمده
هاي عاملي متعدد، سنتز  فضايي پيوندها و وجود گروه آرايش

كامل هسته دي ترپنوييدي از پيچيدگي خاصي برخوردار است 
]26،27.[  

براي تهيه تاكسول به روش نيمه سنتزي نياز به سنتز      
باشد تا در اثر واكنش  مشتقاتي از اسيد آمينه فنيل ايزوسرين مي

 IIIشتقي از باكاتين م 13با گروه هيدروكسيل كربن شماره 
بتواند پيوند استري بدهد و زنجيره جانبي تاكسول را بر روي 

  ].23،24،25[اين كربن ايجاد كند 
  

  خواص درماني
توان به اثرات آن بر روي قلب،  از خواص اين گياه مي     

از آنجا كه اين . كنندگي و مخدربودن آن اشاره كرد رحم، فلج
همچنين . كننده دارد اثر فلجگياه بسيار سمي است بر قلب 

ترين بخش  ها سمي برگ. ممكن است باعث سقط جنين شود
توان  گياه هستند در حالي كه ميوه را بعد از جدا كردن هسته مي

  ].20[خورد 
اي از آلكالوييدها نظير تاكسين،  سرخدار شامل مجموعه     
 اگر چه از. باشد ها مي ها، تانن و رزين ها، ليگنان ترپن دي

هاي  سرخدار در دزهاي كم جهت درمان روماتيسم، بيماري
شود ولي سميت زياد اين  كبد و مشكالت ادراري استفاده مي

 ].21[گياه، آن را يك گياه غير ايمن ساخته است 

كننده، رفع سرفه و ملين  ميوه عاري از دانه گياه اثر نرم     
دانه اين ميالدي از ميوه عاري از  1790در سال  Perey. دارد

كرد كه روزانه به مقدار  درختچه نوعي شربت و ژله تهيه مي
هاي مزمن، سياه سرفه و حتي دفع  چند قاشق جهت رفع سرفه

  . ]7[ داد سنگ كليه و رفع نزله به بيماران خود مي
يدها در بدو يفارماكولوژيكي تاكسو يكي وژبررسي اثرات بيولو     
بيشتر مطالعات . ياه بوده استسمي گ خاطر يافتن علت آثاره امر ب

يدها مربوط به اثرات يانجام شده درباره اثرات بيولوژيكي تاكسو
امروزه اين  .ستا ها سيتي آنها از طريق تاثير بر توبولين سيتوتوكسي
سميت قلبي . در ارتباط است شناسي انساني و دامي كامالً گياه با سم

موجود در آن ) ها تاكسين(يدهاي يعصاره سرخدار را به آلكالو
   .]7[ اند نسبت داده

از طريق تاثير آنها برروي  ها احتماالً سميت قلبي تاكسين     
هاي يوني است كه موجب توقف جريان سديم و كلسيم  كانال
. مكانيسم اين فعاليت درسطح مولكولي ناشناخته است. شود مي

باشد و علت  ها از نظر سميت قلبي مشكل مي بررسي تاكسين
ها و مشكل جداسازي آنها از  پايداري مولكولي تاكسينآن نا

و  Aبررسي انجام شده بر روي دو تاكسين  .باشد يكديگر مي
B  نشان داده است كه تاكسينB  يك تركيب سمي باLD 

  . ]7[ در موش استگرم بر كيلوگرم  ميلي 5/4معادل 
كمي از خود نشان  در حالي كه تاكسول سميت قلبي نسبتاً     
ي از ييدي و مقادير جزيده است اما وجود ناخالصي آلكالودا

 .كند تواند اهميت باليني پيدا در فراورده دارويي مي Bتاكسين 
ه زياد تاكسول ب اين اهميت زماني بيشتر خواهد بود كه دز نسبتاً

 در دوز كمتر از  Bتاكسين  يبرا شود زيرا آنومالي قلبي ردهبكار 

همچنين توقف  .گزارش شده است گرم بر كيلوگرم ميلي 5/0
ها و  گذاري و جلوگيري از النه گزيني در خرگوش تخمك
   .]7[ هاي سفيد توسط عصاره سرخدار گزارش شده است موش
در هر دو گروه تركيبات تاكسوييدي و غيرتاكسوييدي      

، استخراج شده از سرخدار تركيبات ديگري نيز )ها ليگنان(
سيتي كمتري نسبت به  سيتوتوكسي وجود دارد كه داراي اثرات

مخصوصاً بعضي از تاكسوييدهاي . تاكسول هستند
و سنتزپروتئين در  DNAتوانند رونويسي  غيرآلكالوييدي مي

مكانيسمي براي اين اثر . هاي سرطاني را متوقف كنند سلول
تاكسوييدها شناخته نشده است و تنها تعداد معدودي از 

  ].11،27[اند  هتركيبات از اين نظر امتحان شد
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كننده تقسيم  ممانعت( antimitoticتاكسول از عوامل      
ها و  است كه سبب افزايش اجتماع ميكروتوبول) سلولي

تاكسول ]. 5،12[شود  مقاومت آنها در مقابل دپليمريزه شدن مي
ها  سين باعث تثبيت ميكروتوبول بالستين و كلشي برخالف وين

محل . دهد مريزاسيون سوق مي شود و تعادل را به سمت پلي مي
است كه   هايي اتصال تاكسول به ميكروتوبول جداي از محل

. شود بالستين اشغال مي سين و وين و كلشي GTPتوسط 
 invitroهاي شكل گرفته در حضور تاكسول در  ميكروتوبول

كامالً محكم و استوار هستند و خصوصياتي غيراز 
مريزاسيون توبولين  پلي تاكسول. هاي طبيعي دارند ميكروتوبول
كند و همچنين  نيز تحريك مي MAPsيا  GTPرا در نبود 
مريزاسيون كه به وسيله يون كلسيم  ها را به پلي ميكروتوبول

تاكسول حتي موجب . كنند شود مقاوم مي تحريك مي
گراد  درجه سانتي 4مريزاسيون توبولين در دماي كمتر از  پلي
 GTPريزاسيون در اين حالت به م پليشود ولي براي حداكثر  مي
  ].22،27[نياز است  MAPsيا 

تاكسول با اين اثر باعث تشكيل دوك تقسيم غيرطبيعي در      
شود و در نتيجه رونويسي سلول را در  طي عمل ميتوز مي

بدين ترتيب  كند و تقسيم سلولي متوقف مي Mو يا  Gمرحله 
  .]22[شود  هاي در حال تكثير مي باعث مرگ سلول

 Taxolتوان  هاي موجود در بازار دارويي مي از فرم     
اياالت متحده و  Bristol-Myers Squibbساخت شركت 

Anzatax  ساخت شركتMayne Pharma P/L  استراليا
  ].28[را نام برد 

  

  منابع

. ها و مراتع موسسه تحقيقات جنگل. سرخدار. لساني محمدرضا .1
 .1378. دام استان گلستان مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور

انتشارات . چاپ پنجم. گياهان دارويي. زرگري علي .2
 .41- 45، جلد پنجم، صفحات 1374. دانشگاه تهران

3. Itokawa H. and Lee K-H. Taxus the genus 
Taxus. Taylor and Francis. 2002. London and new 
york. 

4. On The History of Taxol. Available from: 
URL: http://www.botanical-online.com/taxol.htm 

5. Evans W.C. Trease and Evans pharmacognosy. 
2002. W.B.Saunders. Edinburgh, London, new 
york. 

   tree  The yewدرخت سرخدار .مصدق احمد .6
.(Taxus baccata L.) 1372 .گزارش پژوهشي دانشگاه بركلي كاليفرنيا. 

تخراج، جداسازي و اس. ريزي محمدرضا ورديان .7
هاي گياه  سازي تاكسوييدهاي موجود در سرشاخه خالص

 - نامه دكتراي داروسازي پايان(.Taxus baccata L). سرخدار 
 .1383. دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران

8. Woods M.C. & Nakanishi K. and Bhacca N.S. 
The NMR Spectra of taxinine and its derivatives. 
Tetrahedron. 1966; 22: 243-260. 

9. Wani MC, Taylor HL, Wall ME, Coggon P 
and Mcphall A. Plant Antitumor Agent. VI. The 
Isolation and Structure of Taxol, a Novel 
Antileukemic and Antitumor Agent From Taxus 
brevifolia. J. Am. Chem. 1971; 93: 2325-8. 

10. Miller RW. A Brief Survy of Taxus Alkaloids 
and Other Taxane Derivatives. J. Nat. Prod. 1980; 
43: 425-437. 

11. Appendino G. Naturally Occuring Taxoids. In 
the Chemistry and Pharmacology of Taxol and its 
Devivatives. ed. Fraina V. Amsterdam. Elsevier 
Science. 1995; PP: 13-32.  

12. DerMarderosian A. The review of natural 
products. Facts and comparisons. 2001. PP: 642-3. 

13.  Se′nilh V, Belechert S, Guenard D, Picot F, 
Potir F and Varenne. Mise en Evidence de 
Nouveaux Analoguesde Taxol extraits de Taxus 
baccata. J.Nat.Prod. 1984; 47: 131-7. 

14. Miller RW, Powell RG, Smith JCR. 
Antileukemic Alkaloids From Taxus Wallichian a 
Zuce. J. Org. Chem. 1981; 46: 1469-1475. 

7



 

 ... مروري بر گياه سرخدار

 

15. Mclaughlin JL, Miller RW, Powell RG and 
Smith JRCR. 19-Hydroxy baccation III, 10-
Deacetyl cephalomannine and 10-Deacetyl taxol: 

New Antitumor Taxanes From Taxus Wallichiana. 
J. Nat. Prod. 1981; 44: 312-9. 

16. Kingston DGI, Hanwkins DR and Ovington L. 
New Taxanes From Taxus brevifolia, J. Nat. Prod. 
1982; 45: 466-470. 

17. Keisey RG and Vance NC. Taxol and 
Cephalomannine Concentrations in the foliage and bark 
of Shade- Grown and Sun- Exposed Taxus brevifolia 
trees. J.Nat.Prod. 1992; 55: 912-917. 

18. Appendino G, Gariboldi P, Pisetta A, Bombardelli 
E and Gabetta B. Taxanes from Taxus baccata. 
Phytochemistry. 1992; 31: 4235-4257. 

بررسي اثر عوامل مختلف محيطي بر روي غلظت  .دالور كورش .19
. (.Taxus baccata L)تاكسول در گياه كامل و كشت بافت سرخدار 

 . 1377. نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس پايان

. امامي احمد، شمس اردكاني محمدرضا، مهرگان ايرج .20
مركز تحقيقات طب سنتي و . فرهنگ مصور گياهان دارويي

  .1383.كي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيمفردات پزش
21. Chevallier Mnimh A. The Encyclopedia of 
Medicinal Plants. Dorling Kindersly. London. 
1996, pp: 273. 
22. Landino L. M. and Macdonald T.L. The 
Biochemical Pharmacology of Taxol and 
mechanisms of Resistance. In The chemistry and 
Pharmacology of Taxol and its Derivatives. ed. 
Farina, V. Amsterdam, Elsevier Science. 1995, PP: 
301-311.  

23. Gou DM. and Liu YC. and Chen CS. A Practical 
Chemoenzymatic Synthesis of the Taxol C-13 Side  
 

Chain N-Benzoyl- (2R, 3S) 3-Phenylisoserine. J. Org. 
Chem. 1993; 58: 1287-9. 

24. Ojima I, Habus I., Zhao M. Efficinent and 
Practical Asymmetic Synthesis of the Taxol C-13 
Side Chain. N-Benzolyl- (2R, 3S)- 3- 
Phenylisoserine, and its Analogues Via Chiral 3-
Hydroxy –4 aryl- β-lactams through Chiral Ester 
Enolate-Imine Cyclocondensation. J. Org. Chem. 
1991; 56: 1681-3. 

25. Kant Y. The Chemistry of the Taxol side 
Chain: Synthesis, Modifications and 
Conformational Studies. In the chemistry and 
Pharmacology of Taxol and its Devivatives. ed. 
Farina, V. Amsterdam, Elsevier Science. 1995, PP: 
255-280.  

26. Gueritte-Voegelein. F, Guenard D. and Potier 
P. Taxol and Derivatives: A Biogenetic 
Hypothesis. J. Nat. Prod. 1987; 50: 9-18. 

استخراج، جداسازي و شناسايي تاكسول . اكبر عاطفي علي .27
  دهاي هم خانواده آن از گياه سرخدار بومي ايرانترپنويي و دي

(Taxus baccata L.) .دانشكده . نامه دكتراي داروسازي پايان
 .1376. داروسازي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

ــي .28 ــاران  پيرعلـ ــي و همكـ ــداني مرتضـ ــازي . همـ جداسـ

Taxezopidine-G ــرگ ــاقه   از ب ــوزني و س ــاي س ــاي  ه ه
. 1384. گياهـان دارويـي   فصلنامه. .Taxus baccata Lجوان

 .53-7صفحات . شماره چهاردهم

 
 
 
 

8


