
 كمومتريكس در طب سنتي

علت به  .كند كنترل كيفيت آن نيز اهميت بيشتري پيدا مي ،گسترش استفاده از گياهان دارويي با توجه به

موثر با توجه  ياين اجزا و موثر آن كمتر شناخته شده است ياجزا ،تركيبات شيميايي يك گياهتنوع  پيچيدگي و

عه يافته براي كنترل سهاي تو بنابراين روش .گياه متفاوت است نحوه خشك كردن به منطقه رويش، فصل برداشت،

  .استفعال در گياهان ضروري  ياجزاو شناخت كيفيت 

آمار و  گيريبه كاربا  ، HPLCو  GC/MSهاي مده از دستگاهآهاي به دست  كمومتريكس با استفاده از داده

ارتباط ايجاد از آن گياه  خواص مورد نظر و دهم شهاي انجا گيري اندازه اعداد به دست آمده ازبين  ،رياضيات

 .نمايد موثر گياهان كمك مي يكند و به ما در شناخت بيشتر اجزا مي

حداقل  -3 )(CA اي آناليز خوشه -2 )PCA(اصلي  يآناليز اجزا -1 :هاي مورد استفاده در ارزيابي شامل روش

 PCAاز . است  PCAروش ها ز پركاربردترين آنيكي اكه باشد  مي )DA(ناليز مبين آ -4 ) (PLSمربعات جزيي

فاصله همان  Scoreها در نمودار  فاصله بين نمونه .ها استفاده كرد عنوان روشي براي دسته بندي داده توان به مي

 .هاي مشابه را در يك گروه قرار داد توان نمونه ميبا استفاده از آن  باشد كه  ها در فضاي چند متغيره مي تقريبي آن

 عالوه بر و قايل شد تمايز ، بين آنهااز مناطق گوناگون گياهي هاي مختلف با جمع آوري گونه توان مي همچنين

  .قرار داد جداگانههاي  ها را در گروه آن بدين ترتيب ورا مشخص كرد منشا گياهان  ها، آنطبقه بندي 

 ،براي مثال با تحليل طيف يك گونه .است گياه مورد نظر تعيين هويت كمومتريكس در طب سنتيديگر  كاربرد

كه فعاليت آنتي اكسيداني دارند  مورد گياهانيدر .اهي را به منبعي خاص مشخص كردتوان تعلق يك گونه گي مي

محصوالت توانيم  همچنين مي .تعيين كنيم ،دنكن كه اين نقش را در گياه ايفا مي يا تركيباتي توانيم تركيب مي

مورد بررسي قرار دهيم و از لحاظ كنترل كيفي هاي داروسازي مختلف را  از شركتتوليد شده گياهي دارويي 

 .نماييممشخص  ... مواد موثره براي درمان و در ها را هاي آن تفاوت


