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ســاخته  دارویــی عنوان یــک متابولیــت ثانویــه در گیاهــانبــه کــه بــوده فــرار روغنی ها مخلوطی از ترکیباتاسانس

هی یــا عنوان محصوالت استخراجی از منابع گیاها بهالمللی، اسانسشوند. بر اساس نظریه سازمان استانداردسازي بینمی

ها بر اســاس فاکتورهــایی ترکیبات شیمیایی آن شوند.جات با استفاده از روش تقطیر با بخار یا آب در نظر گرفته میمیوه

اکســیدانی،  میکروبــی، ضــد دلیل ویژگی ضــدها بهباشد. اسانسهمچون گیاه، محیط و روش استخراج بسیار متفاوت می

هــاي امروزه با افــزایش آگهی ،هاي غذایی و دارویی باشندسبی در زمینهتوانند جایگزین مناسرطان می التهابی و ضد ضد

ها محبوبیــت ویژه در مــواد غــذایی، آرایشــی و بهداشــتی و دارویــی اســانسکارگیري مواد طبیعی بــهتولیدکنندگان در به

 دارویــی، انگیاهــ از اســتخراج تعریــف اســانس، روش مــورد در جــامع ايخالصــه حاضر اند. بررسیکرده بیشتري پیدا

ســطح  افــزایشمنظور ها بــهنیز مزایاي بــالقوه اســانس شیمیایی و فعالیت بیولوژیکی و فارماکولوژیکی، بررسی ترکیبات

 ماننــدهــاي اطالعــاتی وجو در پایگاهحاصــل جســت پــژوهشمربوط بــه ایــن  هايداده .دهدسالمتی جامعه را ارایه می

Science Direct ،Elsevier ،PubMed ،Google scholar  وSID  هاي و بــا اســتفاده از کلیــدواژه 2015تــا  2005از ســال

 Naturalو  Medicinal Plants، Essential Oilها، اسانس، گیاهان دارویــی، افزودنــی طبیعــی، خــواص درمــانی اســانس

Additive بــین بــردن  اي دارنــد و در بســیاري از مــوارد ســبب ازمیکروبــی گســترده هاي ضدها فعالیتاسانس باشد.می

کننده داشــته باشــند. در ایــن شوند، بدون اینکه اثرهاي نامطلوبی بــر ســالمت مصــرفها میها و ویروسها، قارچباکتري

هاي گیــاهی شــامل تیمــول، آلفــا پیــنن، بتــا پیــنن، کــارواکرول، ترین ترکیبات شیمیایی مشترك در اســانسبررسی عمده

اکســیدانی و بســیاري خــواص التهــابی، آنتی ها فعالیــت ضــدچنــین اســانسلینالول، ژرماکرن و کومین آلدهیــد بــود. هم

ها اســانس ســازد.هــاي طبیعــی دوچنــدان میعنوان فرآوردههــا را بــهفارماکولوژیکی با دامنه وسیع دارنــد کــه کــاربرد آن

حــوزه داروســازي و  راي داشته و بنــابراین داراي کاربردهــاي فراوانــی دهاي بیولوژیکی و فارماکولوژیکی بالقوهفعالیت

  باشند.صنایع غذایی می

   .یخواص درمان ،یکیاثرات فارماکولوژ ،ییدارو اهانیگ ،ییغذا يهایافزودناسانس،  :لیديک لماتک

 
 گذشته، دور مورد ها ازآن درمانیدلیل کاربرد گیاهان دارویی به

فرد اند. گیاهان دارویی داراي خواص منحصربهتوجه ویژه مردم بوده

تا به امروز از توجه باالیی برخوردار  و ارزشمند بوده و بنابراین

  دهنده در طعمعنوان عطر یا ان بهـاز گیاه دهـاي برآمـهاند. اسانسبوده

  
هاست که عنوان داروي گیاهی مدتها و همچنین بهغذاها و نوشیدنی

  2و1گیرند.استفاده قرار می مورد

ند، چین، مصر و ایران اکتشافات تاریخی صورت گرفته در ه

 ها به اشکال گوناگون توسط مردم مورددهد که اسانسنشان می
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Tehran Univ Med J (TUMJ) 2017 October;75(7):480-9 

 عنوان نمونه در مصر باستان روغن را ازگرفته است. بهاستفاده قرار می

ها از تقطیر کردند. بعدها یونانیان و رومیراه دم کردن استخراج می

اي یگاه ویژهجا براي استخراج استفاده کردند و براي گیاهان معطر

ها هاي استخراج روغنگیري تمدن اسالمی، روشقائل بودند. با اوج

راه تکامل خود را با شتاب بیشتري طی نمود. در زمان رنسانس، 

هاي استخراج را بهبود بخشیدند و ها با پیشرفت دانش روشاروپایی

هاي نعناع، دادند. امروزه عصاره هایی انجامها پژوهشدرباره اسانس

اسطوخودوس، شمعدانی، اکالیپتوس، رز، ترنج، صندل سفید و بابونه 

  3ها هستند.ترین و پرکاربردترین عصارهاز نامی

ه هاي اتري نیز خواندهاي فرار یا روغننام روغن ها بااسانس

که در هاي دیگر مادامیدلیل اینکه در مقایسه با روغنبه ،شوندمی

 ها موادشوند. اسانسدتر تبخیر میشوند، زومعرض هوا قرار داده می

ارند فرمانرواي گیاهان حضور د %10فرار و معطري هستند که فقط در 

اي مانند ساختارهاي ترشحی، غدد، موهی و در ساختارهاي ویژه

هاي ترشحی و یا معابر رزینی و یا فضاهاي ترشحی ترشحی، لوله

کم بوده و آمده از گیاهان خیلی دستاسانس به 4شوند.ذخیره می

و  شود ولی در برخی از موارد مانند میخکمی %1ندرت بیشتر از به

 5رسد.می %10جوز به بیش از 

و  هاي غیر قطبیگریز، محلول در الکل، حاللبسیار آب هااسانس

. اندازه خیلی کمی در آب هستندها و بهها، روغنکمی قطبی، واکس

رنگ هاي آبیجز اسانسرنگند (بهرنگ یا زرد کمها بیبیشتر آن

هاي جز عصارهبابونه) و مایع با چگالی کمتر از آب هستند (به

به خاطر ساختار  7و6خس، دارچین و میخک).ساسافراس، خس

هاي کاربردي مانند شان (پیوندهاي دوگانه، گروهمولکولی

وا راحتی توسط نور، گرما و ههیدروکسیل، آلدهید، استر و...) به

  8ند.شواکسیده می

 همگان بر را دارویی گیاهان از استفاده اهمیت علمی هايپژوهش

 درمانی خواص توجیه و هااسانس ترکیب با دانشمندان نمود. آشکار

 رقابتی بازار ایجاد و هاآن کشت بیشتر هرچه گسترش انگیزه هاآن

 به گیاهی گونه 100 فقط باوجوداینکه. اندرا ایجاد کرده هاآن براي

 گیاهی گونه 2000 از بیش اما هستند معروف شاننساسا خاطر

نعنا  ،(Umbelliferae)فره  آمبلی مانند خانواده 60 از بیش در پراکنده

(Mentha) کومپوزیته  و(Compositae) توانمی وجود دارد که 

 اسانس نوع 3000 از بیش ها تولید نموداز آن را کاربردي هاياسانس

 اندکرده پیدا اهمیت تجاري نظر از آن نوع 300 حدود که دارد وجود

 صنایع هااسانس 3گیرند.می قرار عرضه مورد جهانی بازارهاي در و

 را پتانسیل این همچنین ،اندکرده ایجاد را بسیاري کشاورزي به وابسته

 و عطر دارویی، غذایی، صنایع مانند صنایع دیگر در باشند کهمی دارا

  10و9قرار گیرند. استفاده مورد بهداشتی و آرایشی

 است، افزایش به رو جهان در سرعتبه هااسانس مصرف و تولید

 براي هگیا زیادي مقدار اینکه دلیلبه باال قیمت بودن دارا با اگرچه

 در هااسانس تولید همچنان ولی است، نیاز روغن کمی مقدار تولید

 بالغ قیمتشان بر شانکاربردي خواص روازاین باشد.می افزایش حال

 دهز تخمین تن هزار 60 تا 40 هااسانس ساالنه تولید میزان. گردید

 رقم را دالر میلیون صدهفت از بیش مالی ارزش که شودمی

  11و2زند.می

 نبلس اکالیپتوس، پرتقال، از صنعت در تولیدشده هايروغن بیشتر

 ،فلفل بابونه، اسطوخودوس، ولی شوندمی حاصل لیمو و فلفل هندي،

 وبچ و کندر رزماري، لیمو، رز، یاسمن، شمعدانی، کالیپتوس،ا چاي،

 از سهم بیشترین که کشورهایی. دارند خانگی مصارف بیشتر صندل

 ا،آمریک چین، برزیل، از عبارتند دارند را هااسانس جهانی تولید

 از انگلیس، عبارتند بزرگ کنندگانمصرف. مکزیک و هند اندونزي،

  12آلمان و فرانسه. ویژهبه روپاا آمریکا و اتحادیه ژاپن،

هاي گیاهی توسط گرما و فشار از روغن موجود در سلول

هاي مختلف گیاه مانند برگ، گل، میوه، شاخه، ریشه، چوب، قسمت

ها از گردد. استخراج اسانسپوست، صمغ و شکوفه آزاد می

هاي گوناگونی صورت تواند به روشهاي مختلف گیاه میقسمت

هاي دیگر روش 13و5آب. تقطیر آبی، بخار و تقطیر بخارمانند  ،گیرد

ها، دم آبدار، فشار سرد یا گرم، انتشار و دربرگیرنده استخراج با حالل

استفاده  تازگی موردتکنیک جدیدي که به 14باشد.می فرآیندهاي نوري

هاي رفریجرنت در دماي پایین کارگیري هیدروکربنگیرد بهقرار می

اي اتاق) است که سبب بهبود کیفیت روغن تر از دم(پایین

 هايویژگیساختار شیمیایی روغن و  رواز اینشود شده میاستخراج

براي نمونه تواند بر اساس تکنیک استخراج فرق کند. کمی و کیفی می

آوري بهتر روغن وسیله بخار باعث جمعاستخراج آبی و استخراج به

هایی که با م مقایسه، روغنشود. در مقاهاي ترپن میبا هیدروکربن

اند، درصد باالتري از ترکیبات شدهروش سوپر کریتیکال استخراج

  16و15اکسیژنه دارند.
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  کیآرومات اهانیاز گ یبرخ یاصل ییایمیش باتیترک :1جدول 

  گیاه  1 ترکیب شیمیایی  2 ترکیب شیمیایی  3 ترکیب شیمیایی

  آویشن  تیمول  توجانول  لینالول

  نعنا  منتول  کاروون  لیمونن

  رزماري  کامفور  سینئول 1,8  وربنون

  شوید  کاروون  لیمونن فالندرن

  اسطوخدوس  لینالول  لینالیل استات  بتاکاریوفیلن

  زیره سبز  کومین آلدهید  آلفاترپینن  گاماترپینن

  کلپوره  اسپاتولنول  بتاپینن  بتا میرسن

  
 60 اي از ترکیبات فرار هستند که شاملها مخلوط پیچیدهاسانس

هاي لیمو، باشند مانند عصارهیا تعداد بیشتري ترکیب جداگانه می

نوع ترکیب مختلف را دارا  100دارچین و یاسمن که بیش از 

  17هستند.

ها (پنین، لیمونن و ترکیب فرار اصلی شامل: هیدروکربن

ها (سانتالول و لینولول)، اسیدها (بنزوئیک اسید)، بیسابولن) الکل

ها (مانند ، کتونسیترال)، سیکلیک آلدئیدها (کومینال) آلدئیدها (مانند

ها (برگاپتن)، فنول (مانند اوژنول)، فنولئیک اترها کمفور)، الکتون

 11سینئول) و استرها (گرانیل استات) هستند. 1,8(آنتول)، اکسیدها (

یدها و یشوند: ترپنودسته تقسیم می طورکلی در دوي این مواد بههمه

بندي دیگر به دودسته همچنین در تقسیم 19و18یدها.یفنیل پروپانو

اگرچه این  20شوند.ها و ترکیبات اکسیژنه تقسیم میهیدروکربن

بندي آید ولی در مقاله حاضر از این تقسیمبندي به نظر ساده میتقسیم

  ).1 شده است (جدول استفاده

ها با توجه به موقعیت جغرافیایی، محل ساختار شیمیایی اسانس

وهوا، ارتفاع از سطح دریا و میزان آب شد گیاه (نوع خاك، آبر

از  پسیا  پیش نمونهتواند متفاوت باشد. حتی فصل، براي موجود) می

شود بر ساختار شیمیایی دهی و ساعتی که در آن چینش انجام میگل

ها اثرگذار است عامل مهم اثرگذار دیگر ساختار ژنتیکی گیاه اسانس

مام عوامل مشتمل بر ژنتیکی یا محیطی بر بیوسنتز ت رواز ایناست 

گونه صورت که یکگذارد. بدینها در یک گیاه خاص اثر میاسانس

هایی با ترکیبات تواند اسانسگیاهی در شرایط مختلف محیطی می

مؤثره مختلف با فعالیت دارویی گوناگون را تولید کند بنابراین 

اگونی در ساختار شیمیایی منجر گونه نتیجه گرفت که گونتوان اینمی

  18شود.به ایجاد تنوع در ترکیبات شیمیایی می

یکی از اصطالحات مهم فارماکوکینتیک  عبارت فراهمی زیستی

باشد که به معنی کسري از داروست که پس از تجویز به داروها می

رسد و براي اهداف خاص درمانی به سیستم گردش خون عمومی می

اساس این تعریف، اگر دارویی داخل رگ تزریق  رود. پس برکار می

است اما وقتی دارویی غیر از راه تزریق  %100شود فراهمی زیستی آن 

شود (مانند راه خوراکی) باید از موانع جذبی و داخل رگی تجویز می

متابولیک عبور کند تا به سیستم گردش خون عمومی برسد به همین 

یابد دلیل این امر متابولیسم دلیل زیست فراهم آوري آن کاهش می

اي، جذب ناقص و متابولیسم کبدي (فرایند اثر عبور روده-ايمعده

  21- 23باشد.اول) می

هاي خون عمومی راه آزمایش نمونه توان ازفراهمی زیستی را می

گیري کرد که بیانگر میزان حضور دارو در سیستم گردش خون اندازه

از جذب،  پیشد یا عمومی است. اگر دارویی کم جذب شو

متابولیسمی روي آن صورت گیرد مقدار کمی دارو به گردش خون 

رسد پس براي باال بردن فراهمی زیستی باید جذب باال و عمومی می

  متابولیسم کبدي پایین باشد.

شود فاکتورهاي متعددي بر روي فراهمی زیستی موثر واقع می

کوشیمیایی، جیره مانند مداخالت بیوشیمیایی، فیزیولوژیکی، فیزی

فردي (مانند سن) و در مواردي ژنتیک. در مورد  هايویژگیغذایی، 

ها با مطالعه جذب، پخش، ها درك میزان فراهمی زیستی آناسانس

دلیل ها در بدن انسان ضروري است. بهمتابولیسم و ترشح آن
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کمی در مورد فراهمی زیستی  هايدادهمالحظات اخالقی متاسفانه 

هاي صورت گرفته روي بشر موجود است و بیشتر پژوهشها در آن

  هاي جانوري است.نمونه

راه پوست،  سرعت ازها بهکه اسانس کنندها تایید میمطالعه اغلب

مغزي عبور کرده و با - شوند و از سد خونیدهان و ریه جذب می

هاي سیستم اعصاب مرکزي ارتباط برقرار کرده و اعمال گیرنده

  21- 25کنند.د خواب، آرامش و افزایش هضم را القا میبیولوژیک مانن

راه کلیه به فرم قطبی در پی متابولیسم  اغلب اجزا اسانس از

محدود آنزیم فاز یک با چسبیدن به گلوکونات یا سولفات و یا از 

از تجویز  پس نمونهشوند. براي دفع می 2oCها به فرم طریق ریه

 ها به شکلراه کلیه زمنتول ا %35دهانی (خوراکی) منتول، 

این رویه براي تیمول، لیمونن و  27و26شود.گلوکورونید منتول دفع می

از تجویز خوراکی این ترکیبات فرم  پسباشد. اوژنول هم صادق می

  28و7ها در ادرار و پالسما دیده شد.سولفات و گلوکورونید آن

ن باور ها، ایعمر کوتاه اجزاي فعال اسانسمتابولیسم سریع و نیمه

هاي بدن ها تجمع کمی در بافترا ایجاد نموده است که اسانس

  29دارند.

ها، با توجه به افزایش موارد مقاومت دارویی در میکروارگانیسم

حل مناسب در این موضوع جایگزینی کردن موادي با عملکرد راه

باشد. ازجمله این مواد دارویی ها میمناسب و متفاوت علیه میکروب

واند مورد مصرف انسان قرار گیرد و داراي حداقل اثر جانبی تکه می

ها به دلیل دارا بودن باشند. اسانسهاي گیاهی میباشند، اسانس

اي از فرد خود توانایی مقابله علیه طیف گستردهترکیبات منحصربه

  31و30باشند.ها و حشرات را دارا مییاختهها، تکمیکروب

تواند ها میلفل و سایر ادویهمصرف خوراکی گیاهان معطر، ف

اسانس را در اختیار بدن قرار دهد، منابع خوراکی متنوعی براي 

ها موجود است. خانواده مرکبات مانند پرتقال، زیره سیاه، اسانس

 باشند.شوید، گیالس، نعناع، فلفل سیاه و برگ لیمو از این دسته می

هاي گیاهی سانسباکتریایی و ضد قارچی ا هاي مختلف اثر ضدمطالعه

دلیل دارا بودن فعالیت ضدمیکروبی در اند بهرا به اثبات رسانیده

ها در جهت توان از آنروي میهاي حاصل از گیاهان، ازایناسانس

زا و عامل فساد منتقل هاي بیماريجلوگیري از رشد و کنترل باکتري

استفاده  دهاي شیمیایی و سنتتیک موردارندهجاي نگهاز مواد غذایی، به

  32- 37قرار گیرند.

اي که صورت گرفته نشان داد اسانس رازیانه مشابه با مطالعه در

 پستر از آن در کاهش دردهاي  مفنامیک اسید و در طول درمان موثر

باشد که دلیل دیگري بر موثر بودن و منطقی بودن از زایمان موثر می

و سنتتیک  هاي گیاهی با داروهاي شیمیاییاثر جایگزینی اسانس

  38است.

 ،راه خوراکی یا محیطی شایع است ها ازدسترسی انسان به اسانس

ها در دسترس است. اما اطالعات کمی در مورد میزان جذب اسانس

شوند یا راه ماتریکس غذایی جذب می ها ازدر بیشتر مواقع اسانس

توانند سد خونی روند که میهاي خالص به کار میعنوان فرآوردهبه

زي را پشت سر بگذارند دلیل این خواص لیپوفیلیک و اندازه مغ

از ورود  پسها بالفاصله ها است. فعالیت اسانسکوچک اجزا اسانس

 شود که شامل جذب مستقیم ازراه متفاوت شروع می سه به بدن از

 هاروش باشد. اینراه پوست می راه تنفس، خوردن و جذب از

  37است. شده داده شرح زیر در تفصیلبه

 ها محلول در چربیند ازراه پوست: اجزا اسانس جذب از -الف

توانند تا از طریق غشا پوست وارد بدن شده و از ها میروي آناین

  39ي بدن برسند.هاي کوچک به همهطریق جذب با مویرگ

راحتی توسط ها بهراه تنفس: به علت فرار بودن آن جذب از -ب

هاي خونی شده جا وارد رگوند ازآنشریه و مجاري ریوي جذب می

رفته جذب از ریه راه ورود همروي رسند.ي بدن میو به همه

  40تري بعد از پوست است.سریع

ها باید راه خوردن: در مصرف خوراکی اسانس جذب از -ج

هاي ها سمی هستند. اجزا اسانساحتیاط شود زیرا بعضی اسانس

از جذب وارد خون شده و  سپها هاي آنخورده شده یا متابولیت

  41رسند.کل بدن میبه

طریق زیر  سهها در بدن هستند، از که اجزا اسانسهنگامی

  توانند اعمال فیزیولوژیک بدن را تحت تاثیر قرار دهند:می

فارماکولوژیکی): اثر کردن در سیستم گردش ( بیوشیمیایی -الف

  نس.فارنس ها مانندها و آنزیمخون و تاثیر بر هورمون

ها) روي نمونه روي فیتوهورمون فیزیولوژیک: با تاثیر (براي -ب

اسانس زعفران حاوي  نمونهعملکردهاي خاص فیزیولوژیک براي 

تواند در مشکالت زنانه مانند نوعی ماده استروژن مانند است که می

  قاعدگی یا تولید شیر تاثیر بگذارد.

  اولفکتوري مغز  سایکولوژیک (روانشناسی): با استنشاق ناحیه -ج
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  489تا  480 ،7، شماره 75، دوره 1396 رمهی تهران، کی، دانشگاه علوم پزشکده پزشکمجله دانش

 

ها دهد که توسط اسانس(دستگاه لیمبیک)، فعالیتی را انجام می

هاي شیمیایی و نوروترنسمیتري باعث شود. سپس پیامتحریک می

شود. اسانس حاصل از تغییرات احساسی و رفتاري در شخص می

بخشی و دارویی اي از خواص آراماسطوخودوس و لیمو نمونه

  43و42هستند.

جزا اتواند وابسته به یکی از ها میاي بیولوژیکی اسانسهفعالیت

 جزاهاي متفاوت ابنديیا مخلوط همه اجزا باشد. در ادامه ما دسته

هایی از دهیم. همچنین نمونهها را ارایه میها و خواص آناسانس

  شود.ها ذکر میچندین اسانس و خواص درمانی آن

  44- 50هابیولوژیک آنهاي ها و فعالیتهاي اسانسبنديدسته

ه کها در این گروه قرار دارند ها: بیشتر اسانسهیدروکربن -1

ها اند و به ترپنشدههاي هیدروژن و کربن تشکیلفقط از مولکول

 توانند بدون حلقه و دارايها میشوند. این هیدروکربنتقسیم می

  اي) باشند.اي یا سه حلقهاي، دو حلقهحلقه (یک حلقه

ولن، سابینن، پینن، منتان، میرسن، لیمونن، کادینن، آزپکیمن، 

د. ستنهایی از این خانواده هفارنسن، فنکن، توجان و فالندرن نمونه

  د.هستن این اجزا داراي خواص درمانی

 1,8ند که هست اکسیدها: اترهاي حلقوي بسیار معطري -2

یافت ها باشد که در بیشتر اسانسها میترین آنسینالئون از معروف

 وبیسابولون اکسید، لینالول اکسید، اسکالرئول اکسید  شوند.می

هاي دیگري براي اکسیدها هستند. این ترکیبات آسکاریدول مثال

  ).2اکسپکتورانت و محرك سیستم عصبی هستند (جدول 

ع د منها هستند که موارها: مفیدترین اجزا دارویی اسانسالکل -3

میکروب،  ها ضدنشده است. آنها تاکنون گزارش مصرفی از آن

  نیروزا، باالنس کننده و اسپاسمولیتیک هستند.

ول رانیلینالول، منتول، سانتالول، برنئول، نرول، سیترونلول و گ

  .ها هستندهاي از الکلمثال

هاي غنها: وزن مولکولی باالیی داشته و معموالً در روالکتون -4

  شوند.فشرده یافت می

، رالننپتاالکتون، آسکوالتین، سیتروپتن، سوآالنتروالکتون، اپی

 نپتاالکتون، برگاپتن، کوستوس الکتون و دي هیدرو نپتاالکتون

بیوتیک و عنوان آنتیها بهباشد. احتماالً آنهایی از الکتون ها میمثال

تواند ایجاد ها میروند اما موارد منع مصرف آنکار میبخش بهآرام

  کنند.اتی که پوست را درگیر میخصوص ترکیبآلرژي باشد به

ل شوند. لینالیها یافت میاسترها: معطرند و در بیشتر اسانس -5

از  هاییاستات، گرانیول استات، اوژنول استات و بورنیل استات نمونه

 بخش والتهاب، اسپاسمولیتیک، آرام استرها هستند. این ترکیبات ضد

  ضد قارچند.

می سک جز ترکیبات بسیار فعال، ها: این اجزاي آروماتیفنول -6

ها ویژه براي پوست و غشاهاي موکوسی هستند. آنکننده بهو تخریب

 میکروبی دارند و سیستم عصبی و ایمنی را تحریک کرده خواص ضد

اق ها در دماي اتها در برخی زماندهند. فنولو کلسترول را کاهش می

این دسته  شوند و ترکیبات کاربرديبه شکل کریستال دیده می

 .اند از کاویکول، تیمول، اوژنول و کارواکرولعبارت

 راحتی اکسیدآلدهیدها: داراي ساختار ناپایدار هستند که به -7

د کننده غشاهاي موکوزي هستنشوند. بسیاري از آلدهیدها تحریکمی

و بوي مطلوب میوه  هستند کنند. شیرینو پوست را حساس می

شوند. یها مانند زیره سبز و دارچین یافت مدهند و در بیشتر ادویهمی

، ویروس، ضد میکروب عنوان ضدنظر اهمیت درمانی آلدهیدها به از

د ستنهلپتیک و اسپاسمولیتیک بخش، آنتینیروبخش، وازودیلیتور، آرام

ید و مالده). سیترال، میرتنال، کامین آلدهید، سیترونالل، سینا2 (جدول

   44- 50تر این دسته هستند.شدههبنزآلدهید از ترکیبات شناخت

هاي ها حضور دارند. مولکولها: در برخی از اسانسکتون -8

د. ارنپایدار دارند ولی از اهمیت کمتري نسبت به دیگر اجزا برخورد

مانند  هستند ها نوروتوکسیک و سقط دهندهدر بعضی مواقع کتون

تمال احبهها خواص درمانی دارند. توجان و کامفور ولی بعضی

و  ویروس، ضد درد بخش، ضدها، آرامموکولیتیک، رژنره کننده سلول

لیزه ابوسختی در کبد متها بهاند. به خاطر ثبات ساختار کتونکنندههضم

  52و51شوند.می

هاي مختلف درباره فعالیت بیولوژیک اسانس گیاهان پژوهش

فته دهند حتی بررسی صورت گردارویی نتایج گوناگونی را ارایه می

خوانی کم دیده گونه در مناطق مختلف همدر مورد گیاهان یک

شده عوامل محیطی و بیان گونه که در مطالب باال شود همانمی

ژنتیکی در این موضوع تاثیرگذار هستند. با توجه به پیچیدگی ساختار 

روي این ها نیز پیچیده خواهد بود و ازها، نحوه اثر آنشیمیایی آن

ها بسیار سخت هاي مولکولی دخیل در اعمال آنمشخص کردن راه

شود که هر یک از اجزا خواهد بود. به همین خاطر چنین برداشت می

  خاطر اي داشته باشد. بهها براي خود یک مکانیسم اثر جداگانهاسانس
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  هافعالیت زیستی برخی ترکیبات اسانس: 2جدول 

  انواع ترکیبات  مثال  فعالیت زیستی

  هاهیدروکربن  لیمونن، میرسن، پینن، سابینن، سیمن و فالندرن  احتقان کننده از کبد و ضدباکتري، محافظت وس، ضدویر محرك، ضد

  اکسیدها  لبیسابولون اکسید، لینالول اکسید، اسکالرئول اکسید و آسکاریدو  آورالتهاب و خلط محرك، ضد

  هاالکل  لینالول، منتول، برنئول، سانتالول، نرول، سیترونلول و گرانیول  التهاب و نیروبخش کننده، ضدحساسپاسم، بی میکروب، ضد ضد

بخش و درد، آرام ویروس، ضد میکروب، ضد گندزدایی کننده، ضد

  کاهش فشارخون

  الکتون ها  کتونالتوس نپتاالکتون، برگاپتن، دي هیدرونپالکتون، آالنتروالکتون و کاس

  استرها  لینالیل استات، گرانیول استات، اوژنول استات و بورنیل استات  التهاب ده و ضدکننحسقارچ، بی بخش، ضداسپاسم، آرام ضد

  هافنول  تیمول، اوژنول، کارواکرول و کاویکول  کننده ایمنیکننده و تحریکحساسپاسم، بی میکروب، ضد ضد

 میکروب، گشادکننده عروق، کاهش فشارخون، ضد ویروس، ضد ضد

  ماسپاس بخش و ضدتب، آرام

  آلدهیدها  هیدزآلدسیترال، میرتنال، کامین آلدهید، سیترونالل، سینامالدهید و بن

اسپاسم، محرك دستگاه گوارش  درد، ضد ویروس، ضد بخش، ضدآرام

  و موثر در بازسازي سلول

  هاکتون  کاروون، منتون، پولگون، فنکون، کامفور، توجان و وربنون

  
  اهخواص درمانی بعضی از اسانس :3جدول 

 نام نام علمی اجزاي فعال  خواص

 بابونه Matricaria chamomilla بیسابولول و کامازولن  ضد اسپاسم، ضد خارش و احتقان پوست و تیضد حساسضد التهاب، 

 بادیان رومی Pimpinella anisum آنتول  ، مدر و محرك قلبضد نفخ، ضد اسپاسم

ی، جنس زیغرا روبخشیني ، نیروزا، محرك قلب، محافظت کبدي، داروکروبیضد م

  انگل یی کننده و ضدگندزدا، ضد درد، ضد نفخي تحریک گوارشی، هاستمیس

 جوز Myristica fragrans ساپینن، ترپینول و میریستیسین

 ، ضدضد پشه، ضد قارچي، احیاکننده خون، قابض، تونیک پوست سر، مدر قو

  بید و پشه و ضدعفونی کننده تنفسی احتقان، ضد

 سدر Cedrus libani لیمونن

 شوید Anethum graveolens کاروون  در اختالالت دستگاه گوارش، سیالیت ترشحات برونش ضد اسپاسم

ویروس،  ، ضدکروبیضد معروقی، تنظیم فشار و قند خون، - محافظت سیستم قلبی

  انگل و ضد دانیاکسیآنتانگل،  ، ضدضد قارچ

 سیر Allium sativum دي اللیل دي سولفید

ی، جنس زیغرا، داروي مقوي زانندهیبرانگ، ضد قارچ، کروبیضد مویروس،  ضد

  کنندهحسیبو  ضد نفخ

 میخک Syzygium aromaticus اوژنول و اوژنیل استات

 و ضد انعقاد، تونیک رحم، انگل ضد ویروس، ، ضدضد قارچ، کروبیضد منیروزا، 

  کشحشره

 دارچین Cinnamomum cassla سینامالدهید

 پرتقال Citrus sinesis لیمونن   دهندهطعمو  روبخشین، ضد نفخ، بخشآرامیی کننده، گندزدا

سینئول 1,8  و ویروس کروبیضد م، آورخلط  Eucalyptus globulus اکالیپتوس 

التهاب و  ، ضدکروبیضد م، ضد درداحتقان، بیهوشی و  تونیک و محرك، ضد

  آورخلط

و منتونمنتول   Mentha piperita نعناع 

 اسطوخودوس Lavandula officinalis لینالول و لینالیل استات  کروبیضد م، ضدالتهاب و ضد درد، بخشآرام، ضد اسپاسم

 درخت چاي Melaleuca alternifolia ترپینن  ضد اسپاسماحتقان و  ویروس، ضد ، ضدکروبیضد م

 ،روبکیضد متقویت ایمنی طبیعی، تنظیم متابولیسم بدن، مقوي سیستم اعصاب، 

  و مسهل ضد نفخ، روسیو ضد

 لیمو Citrus limonum لیمونن

 زیره سبز Cuminum cyminum کومین آلدهید و الفاترپینن  ضد نفخمعده، مدر و  کنندهتیتقو، ضد صرعتشج،  ، ضددانیاکسیآنت، ضد قارچ
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 هاي ضروري، خاصیت ضدها و اجزا روغنگستردگی پروفایل

ها و ک مکانیسم نیست و بلکه راهها وابسته به یمیکروبی آن

هاي متنوع در سطح مولکولی در این موضوع نقش ایفا مکانیسم

 الیتهاي متنوع در فعشود که راهچنین برداشت می رواز اینکنند. می

هاي ممکن، آسیب ها دخیل است. یکی از راهمیکروبی اسانس ضد

باعث نشت برگشت به غشاي سلول باکتري است که  رساندن غیرقابل

 نندها و ایجاد کمبود سوبستراهاي انرژي مامواد سیتوپالسمی، یون

نهایت منجر به لیز شدن باکتري و مرگ آن  گلوکز شود که در

ه کست راه احتمالی دیگر، مهار تولید آمیالز و پروتئاز اشود. یکمی

شود که در این حالت باعث توقف تولید سم و جریان الکترون می

   54و53میرد.گشته و میسلول منعقد 

اما دو  ،قارچی مشابه فعالیت ضد باکتریایی است فعالیت ضد

 pHاد است که شامل ایج بیان پدیده دیگر در مهار فعالیت مخمر قابل

 سوي غشا پالسمایی و دیگري مهار تولید انرژي مشابه دو در هر

کارگیري همزمان دهد. بهباکتریایی رخ می آنچه در فعالیت ضد

ویروسی بهتري را  صورت مخلوط، فعالیت ضدن اسانس بهچندی

دهد می استفاده قرار گیرد ارایه نسبت به زمانی که تنها اسانس مورد

ین ر ادلیل این امر ممکن است به خاطر اثر سینرژیسم باشد. البته د

ترین هوري بتاکاریوفیلن مشقضیه استثنا نیز وجود دارد که دربرگیرنده

تنهایی اثر ها است که بهجود در بیشتر اسانسترکیب ضدویروس مو

  کند. ویروسی خود را اعمال می ضد

هاي گوناگون ویروسی اسانس هاي متفاوتی براي اثر ضدمکانیسم

تواند به علت ها میویروسی اسانس ارایه شده است. فعالیت ضد

هاي ینیها باشد که با تخریب پروتخاصیت ویروس کشی مستقیم آن

پذیرد. شیوه این ها صورت میهاي آنینیگلیکوپروتویروسی و 

ها با پوشش ویروس قرار است که ممکن است اسانس این مکانیسم از

طی تکثیر آن مداخله کنند یا با پوشاندن اجزا ویروسی جلوي ورود 

ها به سلول میزبان را بگیرد یا از چسبیدن سلول به ویروس آن

  56و55).3جلوگیري کنند (جدول 

 و آرایشی و غذایی صنایع گیاهان دارویی در یبات حاصل ازترک

 دارند. گوناگونی و وسیع کاربردهاي و داشته محوري نقش بهداشتی

  56و55.است بحث و انکارغیرقابل هااسانس اقتصادي اهمیت رويازاین

توان چنین نتیجه هاي علمی صورت گرفته میبا توجه به پژوهش

صنایع دارویی و صنایع  در ي فراوانیها کاربردهاگرفت که اسانس

هاي بیولوژیکی، فارماکولوژیکی و ها فعالیتغذایی دارند. همچنین آن

هاي ها در فعالیتاسانسبراي نمونه اي دارند. پتانسیل درمانی ویژه

کنند و در بسیاري از موارد سبب نابودي میکروبی تداخل ایجاد می

ي نامطلوبی بر سالمت شوند بدون اینکه اثرهاها میمیکروب

  کننده بگذارند. مصرف

ها فعالیت ضدویروسی با دامنه وسیع دارند و همچنین اسانس

رسد با توجه روند. به نظر میکار میهاي طبیعی نیز بهعنوان فرآوردهبه

عنوان ترکیبات دارویی، ویژه بههها ببه قابلیت کاربرد متنوع اسانس

هاي سنتتیک بیوتیکاز میزان استفاده آنتی هاکارگیري آنهتوان با بمی

عنوان زا بودن بسیاري از ترکیباتی که بهکاست. با توجه به سرطان

استفاده  دارنده در مواد غذایی جهت افزایش زمان نگهداري موردنگه

از کنند، کنندگان را تهدید میگیرند و بنابراین ایمنی مصرفقرار می

هاي گیاهی و ارزش پژوهش هايانساهمیت استفاده از اس رواین

نماید. از طرف دیگر کاربرد مرتبط با این موضوع را چندین برابر می

 پذیرش همگانی بوده و از دارویی اسانس از دیرباز تاکنون مورد

ها داراي عوارض جانبی بسیار محدود و یا بدون که اسانسجاییآن

ها را عتی آنعوارض جانبی هستند، این امر پتانسیل کاربرد صن
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Herbal essential oils are volatile, natural, complex compounds formed by medicinal 

plants as secondary metabolites. As reported by international organization for 

standardization (ISO), the term "essential oils" (EOs) is defined for a product obtained 

from vegetable raw materials or fruit using distillation with water or steam. The EOs 

are generally complex mixtures of volatile organic compounds include hydrocarbons 

(terpenes and sesquiterpenes) and oxygenated compounds (alcohols, esters, ethers, 

aldehydes, ketones, lactones, phenols, and phenol ethers) compounds. In medicinal 

plants, the EOs chemical profile usually very varies because of both intrinsic (sexual, 

seasonal, ontogenetic, and genetic variations) and extrinsic (ecological and 

environmental aspects) factors, also the EOs composition differs not only in the number 

and type of molecules but also in their stereochemical structures, and can be very 

different according to the extraction method. EOs represents a “green” alternative in the 

nutritional and pharmaceutical fields due to reported antimicrobial, antioxidant, anti-

inflammatory and anticancer properties thus, in recent times; EOs has gained great 

popularity as consumers have developed a particular ever-growing awareness toward 

the use of natural ingredients, especially in food and household. Therefore, the present 

review provides a comprehensive summary on the method of preparation of EOs from 

medicinal plants, chemical composition analysis, their biological and pharmacological 

effects and their potential benefits on health level. Present information was compiled 

using keywords “Essential oil, Medicinal Plants and Natural additive in scientific 

database as Science Direct, Elsevier, PubMed, Google scholar and SID, until 2005 to 

2015. EOs have great antimicrobial activity and mostly destroy bacteria, fungi and 

viruses without harmful effects on consumer’s health. Finding of this study showed that 

the Thymol, α-Pinene, β-Pinene, Cumin Aldehyde, Carvacrol, Germacrene, Linalool 

were the main components. Also, EOs have antioxidant, anti-inflammatory and many 

other pharmacological properties which enhance their potential application. EOs have 

potential biological and pharmacological activities and so have many applications in 

pharmaceutical and food industries. 
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