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Salicylic Acid
اسید سالیسیلیک
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SALICYLIC ACID - A PLANT HORMONE
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• کلمه سالیسیلیک از ریشه التین نام درخت بید اخذ شده است ( )Salix sppچرا که اسید سالیسیلیک به صورت
طبیعی اولین بار از پوست این درخت استخراج شد.
• بید  Salix albaبه عنوان منبع طبیعی اسید سالیسیلیک شناخته میشود.
• پزشکی یونانی به نام هیپوکرات (قرن پنجم قبل از میالد) متوجه شد که پودرحاصل از پوست درخت بید میتواند
موجب کاهش آالم و دردها شده و تب بیماران را کاهش دهد.
• اطباء قدیم بینالنهرین و بومیان آمریکایی نیز به اثرات پوست درخت بید واقف بوده و از آن برای کاهش تب و
درد استفاده میکردهاند.
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• قسمت دارویی گیاه ،الیه داخلی پوست درخت است .در سال  1826عصاره فعال حاصل از آن توسط شیمیدان
آلمانی  Johann Andreas Buchnerسالیسین نامیده شد .با اکسیداسیون سالیسین اسید سالیسیلیک به دست
آمد.

اسید سالیسیلیک در گیاهان از ( Phenylalanineفنی ال ال ناین)
بیوسنتز میشود .که پیشماده این سنتز اسید شیکمیک میباشد.
در صنعت اسید سالیسیلیک از واکنش شیمیایی زیر تولید میشود:
نمک سدیمی فنل (سدیم فنوالت) را با دیاکسید کربن در فشار  100اتمسفر و
دمای باالی  116درجهسانتیگراد (390کلوین) با روشی موسوم به
واکنش  Kolbe-Schmittدر حضور  NaOHوارد واکنش میکنند و سدیم
سالیسیالت تولید میشود اسیدیسازی این ماده با اسید سولفوریک تولید اسید سالیسیلیک
میکند.

2-Hydroxybenzoic acid
C7H6O3

• میوههای نارس طبیعی مانند:کیوی ،بلوبری ،بلکبری ،کشمش ،خرما ،گاوا ،زردآلو ،فلفل سبز ،زیتون،
گوجهفرنگی ،قارچهای خوراکی و  ...دارای مقادیری اسید سالیسیلیک هستند.
• برخی سبزیجات و ادویهجات مقدار زیادی اسیدسالیسیلیک دارند.
• غذاهای اصلی انسان مانند گوشت ،ماهی ،تخممرغ و لبنیات نیز دارای مقادیر کم تا ناچیز سالیسیالت هستند.
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مهمترین نقطه مشترک انسان و گیاه در مورد هورمون اسیدسالیسیلیک در قرص آسپرین متمرکز میشود.
• استیل سالیسیلیک اسید ) )acetylsalicylic acidبا مخفف  ASAو نام تجاری آسپرین یک داروی ضدالتهاب
غیراستروئیدی است که به عنوان تببر و ضددرد استفاده میشود.
• مصارف آسپرین :مصارف امروزه آسپرین عبارتند از :پیشگیری از بیماریهای قلبی  3۷٫6٪ورم مفاصل  ۲3٫3٪سر
درد  13٫۸٪بدن درد  1۲٫۲٪و دردهای دیگر .
• مصرف اوردوز :موجب زخمهای سیستم گوارشی و عدم انعقاد خون میشود.

• آسپرین را میتوان بدون نسخه پزشک از داروخانهها تهیه کرد.
• برخی از دانشمندان معتقدند مصرف روزانه یک عدد آسپرین موجب افزایش طول عمر و بهبود کیفیت زندگی میشود.
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* اثر روی گلدهی در برخی گیاهان

اسید سالیسیلیک در برخی گیاهان گلدهی را تحریک میکند ،برای مثال در کشت بافت تنباکو ،استفاده از اسید
سالیسیلیک میتواند موجب گلدهی کالوس تنباکو شود  SAدر ترکیب با کینیتین و  IAAتشکیل جوانه را
تحریک میکند ،از آنجا که مواد دیگر سنتزی نیز میتوانند این اثرات را تولید کنند ،لذا محققین معتقدند که این
اثر اسید سالیسیلیک یک اثر مستقیم نیست .و اسید سالیسیلیک با تحریک برخی واکنشهای دیگر موجب گل
انگیزی میشود .در تحقیقات جدید اثر مثبت  SAبر روی گلدهی بنفشه آفریقایی گزارش شدهاست.
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* تولید گرما در گیاهان
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)-Voodoo Lily (Sauromatum guttatum
این گیاه از تیره آراسه به گیاه شیپوری افسونگر (یا
جادوگر) معروف است .در اواخر قرن هیجدهم
دانشمندان به موضوع ( THERMOGENICITYتولید
گرما در گیاهان) پی برده بودند .و از اولین گیاهانی
که این اثر در آنها کشف شد ،آرومها (شیپوریها)
بودند.
این گیاه پیازدار ابتدا گل تولید میکند و سپس برگها
ظاهر میشوند .بوی گیاه بسیار بد و زننده برای انسان
بوده و با هدف جذب حشرات مانند مگس تولید
میشود.
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* اثر اسید سالیسیلیک روی تولید گرما در گیاهان
سالها بود که راز ماده کالریژن و اینکه چگونه میتواند در گیاهان تولید گرما بکند محفوظ باقیمانده بود.
آنالیزهای پیشرفته روی عصاره کالریژن حاصل از گیاه شیپوری جادوگر ( )Sauromatum guttatumنشان داد که
دارای ماده  2-hydroxybenzoicیا همان اسید سالیسیلیک است.
تیمار  0.13میکروگرم به هر گرم از اسید سالیسیلیک (وزن غیرخشک گیاه) روی قسمت غیربالغ باالی اسپادکس گیاه،
موجب افزایش دمای 1۲درجه سانتیگراد میشود .با افزایش عمر بافت اسپادکس حساسیت به اسید سالیسیلیک نیز افزوده
میشود و میتوان گفت که حداقل در مورد شیپوریها ،اسید سالیسیلیک به عنوان یک تنظیم کننده رشد گیاهی موثر در تولید
گرما برای گیاه عمل میکند.
در شیپوری افسونگر ،ماده کالریژن به زیر اسپادکس منتقل میشود و دما را به  14درجه سانتیگراد افزایش میدهد .افزایش دما
موجب فعل و انفعاالت شیمیایی و آزاد شدن عطرگیاه میشود .این عطر موجب جذب حشرات و گردهافشانی گیاه میشود.
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امروزه عالوه بر آرومها ،ثابت شدهاست که
فرآیند تولید گرما در بافتهای زایشی نر در
تیرههای دیگر گیاهی مانند سیکاسها نیز رخ
میدهد.
باور عام بر این است که افزایش گرما در
میتوکندری گیاه ،بوسیله جابجایی الکترون در
فرآیندهای شیمیایی خاصی با مصرف زیاد
اکسیژن صورت میگیرد.
در زمانی که اوج فرآیند تولید گرما رخ میدهد
گفته میشود شدت تنفس گیاه قابل مقایسه با زمان
پرواز مرغ مگسخوار است.

11

* اثر اسید سالیسیلیک در ایجاد
مقاومت به بیماریها و عوامل بیماریزا
در گیاهان
در برخی گیاهان مقاوم به بیماریها ،این گیاهان میتواننند
گسترش بیماری را به یک منطقه کوچک در اطراف نقطه
آغازین نفوذ آن محدود کنند .این واکنش گیاه را
«واکنش فوق حساس» میگویند.
اسید سالیسیلیک با تحریک واکنشهای فوق حساس
( )Hypersensitive responseباعث جلوگیری از
گسترش بیماریها میشود.
واکنشهای فوق حساس ( )HRعبارتند از خودکشی سریع
سلولهای اطراف محلی که توسط یک عامل بیماریزا مورد
صدمه واقع شدهاست .از آنجا که عوامل بیماریزا میتوانند
در سلولهای زنده گسترش پیدا بکنند ،لذا گیاه با در پیش
گرفتن این سیاست سعی در کنترل گسترش بیماری میکند.
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* اثرات مثبت سالیسیالتها در گلدهی بنفشه آفریقایی
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کنترل طبیعی بیماریهای قارچی کپک خاکستری و آبی در میوه گالبی بوسیله مجتمعسازی مخمر رقیب کپکها با اسید
سالیسیلیک
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به تاخیر انداختن رسیدگی میوه موز با استفاده از اسید سالیسیلیک
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اثرات تیمار اسید سالیسیلیک ،یا متیل جاسمونات ،قبل از برداشت و بعد از برداشت ،روی افزایش مقاومت به
بیماریها در دوره انبارداری میوه آلبالو

17

تحریک تولید پروتئینهای مقاوم در مقابل بیماریها ،و ایجاد مقاومت به ویروس آلفاآلفا در گیاهان مختلف
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ممناعت از اثر زمین گرایی در گلهای شاخه بریده توسط اسید سالیسیلیک
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نقش اسید سالیسیلیک در رسیدگی پس از برداشت میوه کیوی

این تحقیق نشان داده است که تیمار اسیدسالیسیلیک روی کیویهای برداشت شده منجر به کاهش تولید اتیلن و
تاخیر در فرایند رسیدگی فرازگرایی پس از برداشت میشود.
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