
                                                               مجله تحقیق و توسعه باریج | سال دوم |  شماره 15 

1



مجله تحقیق و توسعه باریج | سال دوم | شماره 15

2

مجله تحقیق و توسعه باریج
مدیر مسئوول : مهندس الله حجازی

سردبیر : دکتر رضا بخردی
ویراستار : دکتر علیرضا بلندنظر
امور اجرایی: دکتر علی ثابتی

هیأت تحریریه ) به ترتیب حروف الفبا( : 
حسین اکبری - رضا بخردی - علیرضا بلندنظر- ابوالفضل بیکی حسن- محسن 
تقی زاده-علی حاتمی -  حسین حسینی- سیدمحسن سیادت - علیرضا صفائی- 
 نرجس فرزین- حسن کرباسی زاده - محدثه محبوبی -لیال محمدتقی زاده کاشانی

محمدرضا معمارزاده - مهدی مهران
گروه مشاورین علمی:

دکتر ناصر استاد : 
استاد گروه سم شناسی و دارو شناسی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

دکتر ولی اله حاج هاشمی :
استاد گروه فارماکولوژی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر محمدمهدی فیض آبادی :
استاد گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر علیرضا قنادی :
 استاد گروه فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر محمد مهدی احمدیان عطاری:
عضو هیئت علمی و مدیر دفتر طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی البرز

دکتر میثم شیرزاد:
عضو هیئت علمی و معاون آموزشی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

همکاران این شماره )به ترتیب حروف الفبا(:
علیرضا تفویضی -مسعود خدیوی کاشانی- محمد تقی عبادی- مریم عیدی 

فاطمه قطبی نژاد - سهیل قلی بیگی - محمدرضا گودرزی
طراح گرافیک جلد و صفحه آرایی: فاطمه هاشمی،محمد یوسفی فر

لیتوگرافی و چاپ : مجتمع چاپ و بسته بندی کیان مهر
تیراژ : 10/000 جلد

امور رایانه : مهندس محسن بذرافشان
امورمشترکین : حجت سلیمیان

مجله الکترونیک : مهندس ابوالفضل قندچی
آدرس دفتر مجله : کاشان صندوق پستی 1178

تلفن : 3- 44465112 )086( – داخلی 323
شماره پیامک : 30002737

 Email: Journal@barijessence . com
Website : www. barijessence . com

- مجله در رد ، تخلیص یا ویرایش مطالب آزاد  است.
- مسئوولیت مطالب به عهده نویسنده یا نویسندگان است.

- نقل مطالب با ذکر مأخذ مجاز است.
- منابع در دفتر مجله موجود است.

نظرخواهی از خوانندگان با جوایز ارزنده :
جهت ش��رکت در نظر خواهی ، فقط کد گزینه مورد نظر را که در پایان هر 
مطلب آمده اس��ت حداکثر تا تاریخ 97/2/31 به شماره پیامک 30002737 

ارسال نمایید.
توجه فرمایید:  1. کد ارسالی عددی است سه رقمی که فقط باید به صورت 

انگلیسی تایپ و ارسال گردد.
2. برای هر مطلب باید پیامک جداگانه ارسال نمایید.

فهرست مطالب
به جای سخن سردبیر........................................................................3

مدیریت دانش در صنعت داروسازی )1(...........................................4

ترکیبات گلیکوزیدي و ساپونین ها در گیاهان........................................6

کشـاورزی ارگانیک)2(...................................................................11

چای، نوشیدنی چهار فصل.................................................................14

روغن های گیاهی ضدچروک.........................................................16

مروری بر درخت دارویی هلیله..................................................... 19

بسته بندی، برچسب گذاری و انبارکردن داروها )2( ........................22

ماده ضدسرطانی تاکسول؛یاقوت جنگل های شمال)1(...............24

معرفی یک سوپر فود .............................................................................. 28

بسته بندی و انبارداری گیاهان دارویی..........................................30

نقـش جین سینگ در عملـکرد دستگاه تناسلی آقایان................33

اسانس ها: از استخراج تا انکپسوالسیون........................................37

معرفی کتاب................................................................................ 38

مسابقه شماره 15 ....................................................................... 39



                                                               مجله تحقیق و توسعه باریج | سال دوم |  شماره 15 

3

یاد باد، عطر مهر گذرهای قدیمی
ــنتی به قضاوت  ــی را در خانواده س ــروز چالش ام

نشسته ایم که تأمل اندیشه را می طلبد.
خانواده ایرانی در تهاجم خاموش امواج زهرآگین 
ــت،  ــواره ای و دنیای مجازی اس دیش های ماه
ــببی اجتماعی بر  ــدی در عصر نوین و مس تهدی
تفرق خانواده ها و جدایی و بیگانه شدن با آرامش 

و فرهنگ و حیای سنتی.
ــعت  یادش بخیر،آن روزگاران با خانه هایی به وس

بی مثال، اندرونی و بیرونی.
صدای نشاط پرمی کشید، غم، مأوایی نداشت در 

این خانه ها.
ــتند. افراد برای ورود به این حریم، اذنی می جس
ــوس که حریم ها برداشته شد تا اندک اندک،  افس

حرمت ها نیز در جامعه شکسته شود.
آدم های سر چهارراه، بی بهانه به جان هم می افتند، 

بوق ها و کلمات ناپسند جای شعرها را گرفته اند.
ــتگی  ــی با غباری از خس ــای دور، وقت آن روزه
ــم را در صالبت  ــتی، خش به منزل قدم می گذاش
ــتی تا نوای  ــه و حلقه درب چوبی وامی گذاش کوب
ــروزه ای و آب زالل و  ــوض فی ــنگ فواره ح قش
ترانه چکاوک و جیرجیرک و با شربت گل سرخ، 
ــر می گرفتی و زدوده ات می کرد از غبار  جانی دگ

خستگی.
تکیه می دادی به پشتی روی تخت و در رصدگاه 

نگاهت، این زیبایی ها را ورق می زدی.
ــفید و موهایی حنایی رنگ،  بی بی با چارقدی س
ــتکانی کمر باریک تو را میهمان می کرد به  با اس
ــده به بزم  ــوز و لب دوز، فراخوانده ش چایی لب س

صفای چای ایرانی به رایحه مهر و صفا.
ــم. رایحه خوش  ــتند و طع همه چیزها عطر داش

نانوایی، وه چه رؤیایی است.
اسپندی بر ذغال، تا چشمان حسد، یکی  یکی بترکند.

بزمی که مرهمی است بر تمامی دردها.
ــان، مسکنی  ــی به ذوق مردمان کاش روی فرش

برای فراموشی مشکالت فراسوی خانه ها.
گپ و گفت وشنود تا پاسی از شب، گویی مهربانی 
از این سو به آن سو تاپ می خورد و فضا پر بود از می 
شادی و آخر شب، خوانی پهن می شد به رنگ رنگ 
ــر و رنگ زعفرانی،  ــا، برنج ایرانی با عط زیبایی ه
ــاده، لیک دلربا و پدربزرگ با  ــبزه و ریحان، س س
ــت،  ــن این زیباییس ــق، گل آذی ضرب آهنگ عش

اجتماعی که اشتها را به غلیان وامی داشت.

چالش های دنیای مجازی
مسعود خدیوی کاشانی،کارشناس ارشد حقوق جزا، رئیس دفتر مدیرعامل، شرکت داروسازی باریج اسانس

ــد تا گرد هم  ــر بهانه ای، بی بهانه، بهانه می ش ه
ــد،  ــتگان، حافظی تالوت می ش آیند فامیل و بس
آیه ای از قرآن، همه چیز حل بود به حرمت محاسن 
ــفیدی در پیوندها ریشه  ــک، ریش س سپید. بی ش

داشت. سخاوت، بهانه نمی جست برای رونمایی.
فاصله بود اما دیدارها فزون تر از امروز.

ــکری تفرق یافته، یکی  نه چون امروز، همانند لش
این سو و یکی آن سو.

گویی، گفتارها، عیار مثقال گرفته اند!
ــر، جایگزین کالم شیرین و  حتی گاه حرکات س

نغز زبان می گردد!
افسوس...

ــکل  ــان بر پذیرایی ش روزگاری خانه هاتوصیفش
ــت میهمانی و باهم بودن ها و  می گرفت به حرم
ــاس چند خوابه بودن، گویی  نه چون امروز بر اس

مأوایی سرد برای جدا شدن...
ــلول آپارتمان ها، از  ــعت{ در س گرچه واژه }وس

این حقیری و کوچکی خجل زده است.
ــواج ماهواره ها چون هویت  ــای مجازی و ام فض
ــرد و  ــت، س ــلی اس مجازی، در حال پرورش نس
ــفانه بی تعصب که حریمی در آن  بی روح و متأس

قابل تصور نیست.
ــش در  ــالی، بازی های ــان خردس ــی از هم کودک
ــم و خون است و ذهن  فضای مجازی، پر از خش
کنجکاو خویش را در رصد کانال های ماهواره ای 
دنبال می کند و فرهنگی را می جوید که خویشتن 

را در تضاد با آن می بیند.
ــود، پس یا  ــه چالش گرفته می ش ــش کودک ب آرام
انتقام می گیرد به شیوه پرخاشگران و یا سرخورده از 
این تضاد، غمگین و گوشه گیر می گردد.موارد بسیار 

از جرم و جنایت که ریشه در این جنون دارد.
فرهنگی که در کشورهای غربی چنین افسارگسیخته 
رفتار نمی کند، ردپایی که در هر خانه و در هر گوشی 

تلفن همراه کودک ایرانی به عینه پیداست.
یادش به خیر

ــج بعدازظهر،  ــاعت پن ــا، س ــای آن روزه بچه ه
ــا مخاطب مجری  ــمان می دویدند ت همپای آس
ــوند که باز از ادبشان تعریف کند تا نسلی الگو  ش
گیرد که جنگ را با قاموس فرهنگ دفاع مقدس 

رونمایی می کنند.
چقدر باصفا بود کودکی و البته با بازی های ساده 

آن روزگاران.
ــکالت، دریایی پر از  ــود بر مش ــواده مرهمی ب خان

تالطم در خانه با خانواده به آرامش خالصه می شد.
ــی و آرامش نه چون  ــه مهربان ــواده پر بود ب خان

امروز، قهر و تنش و دعوا!
ــواره ای،  ماه ــای  دیش ه و  ــای  وای ف ــواج  ام
ــا میلیون ها تیر  ــن چالش روزگار ما ب مخرب تری

زهرآلود، سوی خانواده سنتی ایرانی است.
ــوس در دژ تنهایی با زندانبانی به نام  آدم ها محب
گوشی های تلفن همراه و تلویزیونی تسخیرشده 

به فرهنگ و آیینی متضاد.
ــی را شاهد باشی و  ــت، قاب نقاش چه غم انگیز اس
ــت که چون  ــی در دس خانواده ای گرد هم و گوش
آهنربایی، امواج عشق و محبت را برهانند و به جای 
شور عشق، فریاد سکوت از خانه ها به گوش رسد.
ــام هیاهوی دنیای  ــترس و اضطراب در ازدح اس

مجازی غوغا ساالری می کند.
ــت، جامعه اول ایرانی، آن ثبات و  چه دردآور اس
ــدارد و خطری  ــدت و رفاقت الزم را دیگر ن وح

بالفعل که جامعه مان را تهدید می کند.
سیل بداخالقی و استرس و نزاع و افسردگی.

ــی آدم ها، با  ــت در کوچه تنهای ــه ازدحامی اس چ
این همه امکانات!

ــورها، پیشرفت را هدف گرفته اند اما  خیلی از کش
بنیان خانواده و حریمش، هنوز حرمت دارد.

پیشرفت به بهای مرگ واژه همدلی و رفاقت در 
خانواده، به چه کارمان آید؟

ــر لبخند در  ــویم، بخندیم تا فق ــم باهم ش بیایی
ــویم و  ــردد، بیاییم باهم ش ــان فراموش گ دیارم
ــاز به فرهنگ  ــا را بنیان نهیم و ب ــش و صف آرام

خانواده ایرانی، چون گذشته ببالیم.
ــرد، در خانه هایمان بساط  ــتان س بیاییم در زمس
ــی را به زیباترین شکل ممکن، پهن سازیم  کرس
ــن  ــاید باز خانواده ایرانی گردهم آیند و جش تا ش

مهربانی گیرند.
ــن وطن را با  ــوزی برای آیی ــد که، فریاد دلس امی
ارتجاع و واپس گرایی ترجمان نکنیم و تکنولوژی 
را بهانه ای قرار دهیم برای پرورش و نشر نیکی ها.

ــه، محدودیت، چاره کار نخواهد بود که با  صدالبت
ــر این مهم می توان  ــارت و پویایی فرهنگ ب نظ

که پیروز شد.
و در یک کالم، مهر را به دیوار مهربانی تخصیص 
ــانیت را زبان گفتگوی  ندهیم و زاللی و فهم انس

گفتمانمان قرار دهیم.
ارادت تمام قد به آیین قشنگ ایرانی
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مق�د   م�ه 
ــور ژاکلین هانتر که هم اکنون از مدیران اجرایی ارشد شرکت داروسازی  پروفس
ــعه و مدیریت مراکز  ــترده ای در توس ــوابق گس ــرکاء بوده و دارای س OI و ش
ــازی و به کارگیری اصول خالقیت و نوآوری  جهانی ممتاز در تحقیقات داروس
در تحقیقات علوم زیستی می باشد، در سال 2010 به خاطر خدماتش در صنعت 
ــازمان بانوان  ــوی س ــان افتخار بریتانیا را دریافت نموده و از س ــازی نش داروس
ــی و تکنولوژی را دریافت  ــق در علم، جایزه بانوی موفق در زمینه مهندس موف
ــی استادی  ــازی بریتانیا و دارای کرس کرده و در حال حاضر عضو جامعه داروس
ــد. ژاکلین هانتر در پیش  ــکی بیمارستان سنت جورج می باش در دانشکده پزش
ــن نقل می کند که: ــازی« چنی ــار کتاب »مدیریت دانش در صنعت داروس  گفت
ــتخوش تغییرات زیادی شده است  ــال های اخیر، صنعت داروسازی دس »در س
ــارة حیات صنعت  ــت. عص ــگام اس ــعه در این دگرگونی پیش که تحقیق و توس
ــرکت های  ــت که بدون گروه محصوالت نوآورانه، ش ــازی، نوآوری اس داروس
ــود. در حقیقت محصوالت  ــا خواهند ب ــختی قادر به ادامه بق ــازی به س داروس
ــرکت ها در دو دهه  ــیاری از ش ــدود و معدود عامل اضمحالل یا ادغام بس مح
ــت. به طوری  ــته بوده اند. منبع نوآوری برای صنعت نیز در حال تغییر اس گذش
ــانس موفقیت، کاهش احتمال  ــه صنعت نیاز به یافتن راهی برای افزایش ش ک
ــت برای دستیابی به ثباتی پایدار در آینده  شکست یا کاهش هزینه های شکس
ــرکت ها به صورت جهانی در سراسر زنجیرة ارزش، به صورت واحدی  دارد. ش
ــر منطقة جغرافیایی  ــل می کنند و نیاز به تبادل اطالعات و دانش در سراس عم
ــاز چالش های جدیدی خواهند بود.  ــا و فرهنگ ها دارند که خود زمینه س قاره ه
ــود. هدف  ــیع مدیریت دانش حیاتی می ش ــرات، نیاز به کاربرد وس ــا این تغیی ب
ــته، پرداختن به فعالیت هایی بود که اعتبارشان را مضاعف  ــرکت ها در گذش ش
ــتراک نگذاشته  کند و یافته های خود را از آزمایش های کلینیکی ناموفق به اش
ــد اجتماعی و نه از دید  ــیوة عمل نه از دی ــا محافظت کرده اند. این ش و از آن ه
ــنی اطالعات از دید سهامداران،  ــفافیت و روش اقتصادی، قابل پذیرش نبود. ش
قانون گذاران و بیماران، روز به روز به الزام بالمنازع سهام گذاران، قانون گذاران 
ــازمان به  ــن حفاظت از اطالعات نیز در افراد یک س ــد. ای و بیماران تبدیل ش
صورت درونی رواج داشت و آن ها هیچ تمایلی به اشتراک گذاشتن اطالعات و 
ــتند. یک عامل ثانویه نیز ازدست دادن دانش ضمنی  دانش خود با دیگران نداش
در کارکنان در شرف بازنشستگی یا جداشدن از سازمان است که دغدغة خاص 

صنعت دارویی می باشد«.
ــکی به صورت فزاینده ای در  عالوه بر این، میزان گردآوری اطالعات بیوپزش
حال رشد است. چگونگی تهیه و تبادل اطالعات بستگی به سیستمها، فرآیندها 
ــکل می دهد. اگر اطالعات در  و فرهنگی دارد که چارچوب مدیریت دانش را ش
ــب و کاردان آن زمینة بخصوص قرار گیرد،  ــت افراد مناس هر زمینه ای در دس
ــکار و چه به صورت ضمنی ایجاد می کند که برای  ــی را چه به صورت آش دانش
ــت. این اصل در هیچ کجا به اندازه صنعت داروسازی مهم  نوآوری ضروری اس
و حیاتی نیست. این مسأله برای شرکت های دارویی بسیار اهمیت دارد که یک 
استراتژی همه جانبه، ترکیبی و قابل بسط در همه شرکت ها برای مدیریت دانش 
ــود. در حقیقت تصور این که چگونه یک شرکت داروسازی  طرح ریزی ش
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ــتراتژی در بازار رقابت ادامة حیات بدهد. این  می تواند در آینده، بدون چنین اس
ــت. بنابراین توجه به مقوله مدیریت دانش برای صنایع  مسأله بسیار سخت اس
داروسازی بسیار با اهمیت و ضروری می باشد. اما نویسندگان این کتاب شامل:

ــنده کتاب مدیریت دانش در صنعت داروسازی، الیزابت گودمن که دارای  نویس
ــیمی و کارشناسی ارشد در علوم فن آوری اطالعات و  مدرک لیسانس در بیوش
ــش سیگمای ناب،  نیز متخصص باتجربه و تحصیل کرده در مدیریت تغییر، ش
ــاخص نوع مایزربیگز )MBTI( و مربی، رهبر، مدیرآموزش دهنده رسمی و  ش
ــاور اصلی مرکز مشاوره  ــد و مالک و مش ــتاب دهنده رش موردوثوق در مرکز ش
ــد. وی بیان می کند که هدف اولیه او ارتقاء و اثربخشی  RiverRhee می باش
این مرکز است و مدیریت دانش را یکی از چهار رویکرد اصلی به کار رفته برای 
رسیدن به این هدف می داند. الیزابت که تجربه 25 ساله ای در زمینه تحقیق و 
توسعه دارویی دارد و نقش های مدیریتی در مدیریت کتابخانه ها و داده پردازی و 

مستندسازی داشته و همچنین در ارائة آموزش داخلی و مشاوره برای پشتیبانی 
ــب و کار جهانی ایفای نقش نموده و در دهه 1990 در هدایت  از تیم های کس
 Smith-Kline-Beechams ــات ــت اطالع ــش مدیری تالش های بخ
ــتراتژی مدیریت دانش سازمانی کمک کرد.  Company برای راه اندازی اس
ــب و کار داخلی GSK پیوست تا  ــال 2001 به تیم مشاوره کس ــان در س ایش
روش های علمی دانش را، در درون تیم و سازمانی گسترده تر از سازمان، ترویج 
دهد. وی معتقد است که:»امروزه دانش به عنوان منبعی ارزشمند و استراتژیک 
ــازمان مطرح است. انسان هرچه بیشتر بداند، بهتر می تواند عمل کند.  در هر س
ــرمایه  ــه در آن فقط پول، زمین و نیروی بازو، به عنوان س ــر در دورانی ک دیگ
شناخته می شدند، به سرآمده است. بنابراین در عصر دانایی – که در آن دانش 
ــازمان ها نیازمند رویکرد  ــوب می شود – س ــرمایه محس به عنوان مهمترین س

مدیریتی متفاوت نسبت به مسائل سازمان و کارکنان هستند. 

سازمان های صنعت داروسازی به عنوان سازمان های دانشگر، باید 
به کمک طراحی و اس�تقرار س�ازوکارهای مناسب »نظام مدیریت 
دانش«و تدوین استراتژی های دانشی خاص این صنعت، در نقش 

س�ازمان های پیش�رو ظاهر ش�وند .
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ــت یادگیری آنان نقش  ــازمان ها و پرورش ظرفی حفظ و نگهداری کارکنان س
ــب مزیت رقابتی برای سازمان دارد. مدیریت  تعیین کننده ای در موفقیت و کس
ــترس  ــا مدیریت اندوخته های علمی به معنای دردس ــش، مدیریت دانایی ی دان
قراردادن نظام مند اطالعات و اندوخته های علمی است، به گونه ای که به هنگام 
ــتند، قرار گیرند تا آن ها بتوانند کار  ــاز در اختیار افرادی که نیازمند آن ها هس نی

روزمره خود را با بازدهی بیشتر و مؤثرتر انجام دهند.
ــری استراتژی و  ــامل یک س الیزابت گودمن در کتاب خود مدیریت دانش را ش
ــایی، ایجاد نمایندگی، پخش و تطبیق بینش ها و تجارب در  راهکار برای شناس
سازمان می داند. به عبارت دیگر مدیریت دانش، فرآیند سیستماتیک و نظام مند 
ــازماندهی، تلخیص  و ارائه اطالعات است؛ به گونه ای که  ــف، انتخاب، س کش

شناخت افراد را در حوزه موردعالقه بهبود می بخشد.
ــای فکری و مغزی  ــا از زوال دارایی ه ــت مدیریت دانش نه تنه ــد اس او معتق
ــازمان ها  ــر این ثروت می افزاید. س ــه طور مداوم ب ــری می کند، بلکه ب جلوگی
ــتم های  ــرای ارزیابی خود دارند. هر یک از این سیس ــتمهای گوناگونی ب سیس
ــتفاده از اطالعات  ــازمان و با اس ــنجش س ارزیابی با مطرح کردن معیارهای س
ــازمان را در مساله مورد  ــت آمده از فعالیت های ساالنه سازمان، سطح س به دس

نظر سنجیده و برای اصالح آن پیشنهادهایی ارائه می کنند. 
مدیریت دانش نیز در سال های اخیر به ابزارهای مختلفی برای سنجش مجهز 
شده است. شکل گیری ترازنامه منابع انسانی، ترازنامه سرمایه فکری، متدهای 
اندازه گیری نقش دانش در ارزش افزوده، سیستم دینامیک ارزیابی دانش باعث 
می شود که مدیران سازمان قابلیت مقایسه خود را به جهت سرمایه های فکری 
و دانشی، با دیگر سازمان ها پیدا کرده و رشد سازمان خود را با این سرمایه های 

تعیین کننده ارزیابی کرده و بهبود بخشند.
ــازی، دارای  ــنده کتاب مدیریت دانش در صنعت داروس جان ریدل، دیگر نویس
ــابقه کاری در صنعت  ــیمی با بیش از 30 سال س ــی رشته ش مدرک کارشناس
ــی، عملیاتی و پروژه در  ــی در مدیریت فن ــای اجرای ــوده و دارای نقش ه دارو ب
ــان به مدت 9  ــت. ایش گروههای کوچک و بزرگ منطقه ای و جهانی بوده اس
ــال نقش مهمی در برنامه پیاده سازی مدیریت دانش گالسکو  اسمیت کالین  س
ــتاد شعبة  ــازی آن در عملیات تولیدی در هش )از تعمیق درک آن تا نهادینه س
ــؤول طیف گسترده ای از فعالیت ها از جمله هدایت  ــته است و مس جهانی( داش
ــعه  ــزی عملیاتی، مدیریت انجمن خبرگی دانش، توس ــه انجمن برنامه ری برنام
ــه ای به عنوان عامالن  ــال دانش، آموزش مدیران دانش منطق روش های انتق
تغییر بوده است. وی نقش مشاور در ریورهی و کونوکو داشته و همچنین دارای 
ــناس رسمی در شش سیگمای ناب و عضو انجمن مدیریت پروژه  گواهی کارش
ــت. جان ریدل معتقد است که:»امروزه نقش دانش و مدیریت آن در عرصه  اس
ــازمان های یادگیرنده بیش از هر زمان دیگری عینی  بین المللی، جهت ایجاد س
ــوس است. بی شک نقش مدیریت دانش در صنایع و کسب و کارهایی  و محس
ــد. صنعت  که ماهیت تحقیقاتی، تخصصی و بین المللی دارند پررنگ تر می باش
داروسازی نیز به دلیل ماهیت تحقیقاتی، تخصصی و بین المللی اش و همچنین 
به علت داشتن محیطی به شدت رقابتی از جمله صنایعی هستند که برای تداوم 
فعالیت و توسعه سهم بازار خود در حال رقابت سرسختانه هستند. توسعه پایدار 
صنعت داروسازی وابسته به تحقیقات و توسعه داروهای جدید بوده و این مهم 
نیز وابسته به میزان توسعه یافتگی منابع انسانی در آن صنعت است. از آنجایی 
ــت و  ــازی مبتنی بر دانش اس ــازمان های داروس ــب و کار در س  که محیط کس
دارایی های ناملموس سازمان های دارویی شامل دانش و شایستگی های خاص 
و تخصصی دانشگران و سرمایه  های انسانی آن ها می باشد، لذا سازمان های 

ــه کمک طراحی و  ــگر، باید ب ــازمان های دانش ــازی به عنوان س صنعت داروس
ــب »نظام مدیریت دانش«و تدوین استراتژی های  ــتقرار سازوکارهای مناس اس

دانشی خاص این صنعت، در نقش سازمان های پیشرو ظاهر شوند«.
دنیای پیرامون ما در حال پیشرفت سریع و غیرقابل تصور است و در این دنیای 
ــرعت فهم و تعامل خود را با جهان  ــرو ملت ها و جوامع هستند که باید س پیش
ــش روز تطبیق دهند. اگر  ــم و دانش خود را با دان ــرل کنند و عل ــون کنت پیرام
ــرفت  ــازمان بتواند هم قدم با دنیای امروز پیش برود قطعًا از مزایای این پیش س
بهره خواهند برد و اگر نتوانند به سرعت خود بیفزایند قطعًا از رقابت جا خواهند 
ماند و در انزوا رانده خواهند شد. مثال عینی این موضوع شرکت نوکیا می باشد.
ــتباهی مرتکب نشدیم ولی با این وجود  » آخرین جمله مدیرعامل نوکیا: ما اش

شکست خوردیم«
ــا و بزرگترین تولیدکننده  ــرکت های دنی ــرکت نوکیا یکی از قدرتمندترین ش ش
ــل پس از کاهش 99  ــال قب ــی های تلفن همراه در جهان بود که چند س گوش
ــافت خریداری شد. در طول  ــرکت مایکروس ــهامش توسط ش درصد ارزش س
ــت خبری اعالم فروش این شرکت به مایکروسافت رئیس این  برگزاری نشس
ــرکت گفت: »ما بهترین تیم مدیریتی و اجرایی را در اختیار داشتیم، ما هیچ  ش
ــا علی رغم همه این ها،  ــخت تالش کردیم ام ــتباهی انجام ندادیم، س اقدام اش
شکست خوردیم«. بعد از گفتن این جمله تمام تیم مدیریتی نوکیا و خود رئیس 

آن شرکت به طور غم انگیزی گریه کردند.
ــال 2012، نوکیا یکی از قدرتمندترین کمپانی های دنیا  ــال 1990 تا س از اوایل س
ــتن 80  ــی های تلفن همراه در جهان با در اختیار داش و بزرگترین تولیدکننده گوش
درصد سهم بازار بود. قیمت هر سهم این شرکت 42 دالر و ارزش این شرکت 250 
ــوی با مدیرانی کاربلد و حرفه ای  ــرکت فوق العاده ق میلیارد یورو بود. نوکیا یک ش
ــان را به خوبی انجام می دادند. اما متاسفانه امروزه به خوبی کارکردن  بود که کارش
ــت. رهبران نوکیا به دنبال مدیریت  ــظ وضع موجود برای موفقیت کافی نیس و حف
ــتند تغییرات  ــریع نبودند. آن ها نتوانس ــش، یادگیری مداوم و تغییر و نوآوری س دان
ــطه شرکت های سامسونگ و اپل  ــریع صنعت تلفن همراه را که به واس مداوم و س
ــونگ و اپل تا چند سال قبل،  ــرکت های سامس ــدند را پیش بینی کنند. ش ایجاد ش
ــرکت های یادگیرنده ای بودند  ــد نمی کردند اما آن ها ش ــی موبایل تولی هرگز گوش
ــاهده  ــتند. به همین دلیل مش ــه دنبال یادگیری، تغییر و نوآوری می گش ــدام ب و م
ــت جایزه جهانی سازمان  ــال 2008 به بعد در لیس ــرکت نوکیا از س می کنیم که ش
دانشی برتر )MAKE( نزول کرده و حذف می شود و به جای آن شرکت های اپل 
و سامسونگ جزء برترین های جایزه جهانی سازمان دانشی برتر قرار می گیرد. بله، 
ــرکت نوکیا هیچ اشتباهی نداشت. آن ها هیچ کار خطایی انجام ندادند اما جهان  ش
به سرعت در حال تغییر است. ضعف آن ها در عدم یادگیری ، رشد و تغییر مداوم و 
سریع بود. آن ها به این خاطر که یادگیری مداوم را فراموش کردند، نه تنها شانس 
خود برای رسیدن به موفقیت را از دست داده بلکه شانس بقا را نیز از دست دادند.

ــریع، سازمان هایی در جرگه موسسات موفق قرار  در عصر تحوالت و تغییرات س
می گیرند که مرتبًا دانش جدید تولید نموده، آن را در سطح سازمان گسترش داده 
و با سرعت زیاد از آن در محصوالت و خدماتی که ارائه می دهند استفاده نمایند. 
به همین دلیل پیتر دراکر بر این باور بود که برای رقابتی ماندن و حتی برای بقا، 

سازمان ها می بایست ماهیت خود را به سازمان های دانش پایه تبدیل نمایند.
با مقدمه باال شما خوانندگان عزیز را دعوت به ادامه مقوله »مدیریت دانش در 
صنعت داروسازی« شماره های بعدی مجله تحقیق و توسعه باریج می نمایم.                              

                                                                                                       ادامه دارد...
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مق�د   م�ه
گلیکوزیدها ترکیباتي هستند که از هیدرولیز آن ها یک یا تعدادي قند حاصل 
مي شود. گلیکوزیدها از سوخت وساز  ثانویه گیاهان به دست مي آیند و از دو 
اکثر موارد غیرفعال  قسمت تشکیل شده اند. یک قسمت حاوي قند که در 
ل بودن گلیکوزیدها، جذب آن و حتي انتقال آن  است و اثر مناسبي روي حالاّ
 )Glycone( از یک قسمت به قسمت دیگر دارد که به این قسمت گلیکون
اثر درماني مربوط به بقیه ساختار است که به آن آگلیکون  گفته مي شود. 
)Aglycone( گفته مي شود. گرچه فراوان ترین قند در ترکیب گلیکوزیدها 
در  قندها  و سایر  فروکتوز  رامنوز، گاالکتوز،  بااین حال  است،  گلوکز   D-β

ترکیب گلیکوزیدها دیده مي شود.
تقس�یم بندی گلیکوزیدها

* بر اساس نوع قند
بر اساس این تقسیم بندي اگر نوع قند گلوکز، فروکتوز و گلوکورونیک اسید 

باشد به ترتیب گلیکوزید، فروکتوزوئید و گلوکورونید نامیده مي شود.
* بر اساس نوع پیوند

بر اساس پیوند بسته به این که خط پیوند گلیکوزیدي پایین یا باالي مولکول 
حلقوي قند باشد، گلیکوزیدها به دودسته α-گلیکوزید و β-گلیکوزید تقسیم 

مي شوند.
* بر اساس ترکیبات اگلیکون

طبقه بندی  اگلیکون  ترکیبات  اساس  بر  گلیکوزیدها  تقسیم بندی  این  در 
می شوند که به  قرار زیر است:

گلیکوزیده�اي الکل�ي
مثال بارز گلیکوزیدهاي الکلي سالیسین )شکل 1( مي باشد که در جنس بید 
یافت مي شود. سالیسین در بدن به سالیسیک اسید تبدیل مي شود که مشابه 

آسپیرین مي باشد.

 شکل 1

گلیکوزیده�اي آنتراکین�ون
این  است.  آنتراکینون ها  شامل  آن ها  آگلیکون  قسمت  که  گلیکوزیدهاي 
ترکیبات در اکثر موارد پیگمان هاي شفافي هستند که به آسانی قابل تشخیص 
نیستند. ترکیباتي مسهل و ملین هستند و به طور عمده در گیاهان دولپه اي و 
خانواده لیلیاسه که تک لپه اي هستند، یافت مي شوند. از گیاهان حاوي این 
دسته از ترکیبات مي توان سنا، ریوند و گونه هاي آلوئه را نام برد. از این دسته 

ترکیبات مي توان باربالوئین )شکل 2( را در آلوئه نام برد.

شکل 2
آنتراکینون ها نقش عمده اي در مداواي یبوست دارند. چون آنتراکینون ها سبب 
دل پیچه مي شوند به هنگام استفاده باید از گیاهان ضد دل پیچه مانند رازیانه، 

زیره و غیره استفاده نمود .
گلیکوزیده�اي کومارین�ي

در این دسته از گلیکوزیدها آگلیکون، کومارین یا مشتقي از کومارین ها است. 
مثالي از این ترکیبات آپترین )Apterin( مي باشند که اثر رقیق کننده داشته 

و از انسداد رگ ها جلوگیري مي کند.

 شکل 3

 سید محسن سیادت، کارشناسي ارشد شیمي تجزیه، گروه فیتوشیمي، مرکز تحقیقات گیاهان دارویي باریج

ترکیبات گلیکوزیدي و ساپونین ها در گیاهان
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گلیکوزیدهاي س�یانوژنیک
مشتق از اسیدسیانیدریک متصل به یک قند تشکیل مي شود که در واکوئول 
قرار دارند. در صورت حمله گیاهان خواران از واکوئول خارج و با آنزیم هاي 
موجود در سیتوپالسم یا با تأثیر آنزیم موجود در آب دهان انسان به اسیدسیانیدریک 

که یک نوع سم است، تبدیل مي شود.
 از این گیاهان مي توان بادام تلخ، گل آقطي سیاه، آلو و برگ هاي گیالس را نام 
آمیگدالین )شکل 4  ( مي باشد.  بادام،  برد. گلیکوزیدهاي سیانوژنیک موجود در 
سیب،  مانند   )Rosaceae( سرخ  گل  خانواده هاي  گیاهان  در  که  آمیگدالین 
گالبي و بادام و پروآن هاسا ها )Papilionaceae( مانند شبدر و لوبیا وجود 
دارد.آمیگدالین موجود در بادام تلخ و هسته زردآلو با مقادیر مشخص خاصیت ضد 
سرطانی دارد و از خواص دیگر این مواد مي توان به خاصیت ضد سرفه اشاره کرد.

 

شکل 4  

گلیکوزیده�اي فالونوئی�دي
در این دسته از ترکیبات آگلیکون ترکیبي فالونوئیدي است. مثالي از این 
ترکیبات هیسپریدین با آگلیکون هسپرتین می باشد )شکل 5  (. این ترکیبات 

آنتي اکسیدان هستند.
 

شکل 5  
گلیکوزیده�اي فنول�ي

گلیکوزیدهاي فنولي که آگلیکون آن ها فنول ساده مي باشد. مي توان از این 
ترکیبات آربوتین را نام برد )شکل 6  ( که در فراورده های روشن کننده پوست 

استفاده می شود.
 

شکل 6  

)Steviol glycosides( گلیکوزیدهاي اس�تویول
یافت   stevia rebaudian استویا  گونه  در  شیرین  گلیکوزیدهاي  این 
می شود که شیریني آن 40 تا 300   برابر ساکارز است. دو گلیکوزید اصلي 
به عنوان  که   A ربائودیوسید  و   )  7 )شکل  استویوسید  ترکیبات  این  در 

شیرین کننده هاي طبیعي در بسیاري از کشورها استفاده مي شود.
 این ترکیبات حاوي گوگرد مي باشند که به طور آلي به آن متصل می شوند. مثال

شکل 7   

تیوگلوکوزی�د  ه�ا
و  گلوکز  به  میروزیناز  آنزیم  مجاورت  در  که  مي باشند  کلم  خانواده  آن  عمده 
ایزوتیوسیانات هاي سنوولي )Senevol( تبدیل مي شوند. از گیاهان حاوي این 
نوع گلیکوزیدها مي توان دانه هاي خردل سیاه یا سفید و دانه گیاه الدن را نام برد.

س�اپونین ها
ساپونین ها در گیاهان عالي و همچنین در بعضي از بي مهرگان دریایي یافت 
مي شوند. نام ساپونین از کلمه التین sapo به نام ساپونین مشتق شده است. 
ساپونین ها خانواده بزرگي از ترکیبات حاوي استروئید یا آگلیکون تري ترپنوئیدي 
)ساپوژنین( متصل شده به یک یا چند الیگوساکارید توسط پیوندهاي گلیکوزیدي 
مي باشند. بخش کربوهیدراتي از پنتوزها، هگزوزها و یا یورونیک اسید تشکیل شده 
است. حضور گروه های قطبي )قند( و غیر قطبی )استروئید یا تري ترپن( باعث 
و  اثرات مضر  از  بسیاري  عامل  که  قوي شده  ایجاد خاصیت کشش سطحي 
اجزاي  با  تداخل  ها  ساپونین  اصلي  بیولوژیکي  اثر  مي باشد.  ساپونین ها  مفید 
سلولي و غشایي است. به عنوان مثال، ساپونین ها گلبول هاي قرمز را با تداخل 
غیر ویژه با پروتئین هاي غشاء، فسفولیپیدهاي غشاء و کلسترول اریتروسیت ها، 
همولیز مي کنند. همولیز سلول هاي قرمز خوني به نظر مي رسد نتیجه تشکیل 
کمپلکس ساپونین با کلسترول غشاء سلولي و تغییر نفوذپذیري سلول و تغییر 
در قسمت هاي با بار منفي کربوهیدرات هاي روي سطح سلول باشد. ساپونین ها 
فعالیت همولیتیکي و کف زایي شناخته شده و غلظت باالي ساپونین، عامل  با 
بخشي از طعم تلخ و قابض مواد گیاهي مي باشند. از طرفي ساپونین ها نفوذپذیري 
سلول هاي موکوس روده کوچک را تحت تأثیر قرار داده لذا بر انتقال فعال مواد 
ازجمله  مختلف  آنزیم های هضمي  که  داده شده  نشان  مي گذارند.  تأثیر  مغذي 
ساپونین  کمپلکس  تشکیل  با  و  مي کند  مهار  را  کیموتریپسین  و  تریپسین 
پروتئین مانع تجزیه پذیري پروتئین مي شود. از طرف دیگر، اثرات مثبت تغذیه اي 
ساپونین ها نظیر اثرات کاهندگي کلسترول و بهبود رشد گونه هاي مختلف حیواني 
گزارش شده است. یونجه ساپونین هاي زیادي دارد. اسید مدیکاژنیک منحصر به 
یونجه مي باشد. زماني که یونجه بیش از 5   درصد جیره طیور را تشکیل دهد، 
باعث تأخیر در رشد جوجه ها و کاهش تولید تخم مرغ در مرغان تخم گذار مي شود.

س�اختار س�اپونین ها
ساپوجنین هاي استروئیدي )27   کربني( مي توانند یک اسکلت پنج حلقه اي فروستان 
)spirostane( و یا یک اسکلت شش حلقه اي اسپیروستان )furostane( 
 داشته باشند. درحالی که در مورد ساپوجنین هاي تري ترپنوئیدي )30   کربني( 
گیاهان   .)  8 )شکل  هستند  چهارتایي  به ندرت  و     5 آن ها  حلقه اي  سیستم 
حاوي  اغلب  دولپه اي   و  استروئیدي  ساپونین هاي  حاوي  اغلب  تک لپه اي 

ساپونین تري ترپنوئیدي هستند.
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فعالیت س�اپونین ها
ساپونین ها دامنه وسیعي از فعالیت هاي فارماکولوژیکي شامل اکسپکتورانت، 

ضدالتهاب، ضد قارچ، ضدمیکروبی، ضدتومور، ضدویروسی و غیره دارند. 
گیاهان غني از ساپونین مانند جینسینگ و شیرین بیان براي اهداف پزشکي 
از زمان های قدیم استفاده مي شود. امروزه همچنین به عنوان امولسیفایر و 

شیرین کننده در صنعت غذا و آرایشي و بهداشتي استفاده مي شود.
در صنعت  خام  ماده  به عنوان  گذشته  سالیان  از  استروئیدي  ساپوژنین هاي 
داروسازي براي تولید هورمون هاي استروئیدي استفاده مي شود. گاهي اوقات 
استروئید ها، تري ترپن ها و ساپونین ها در داروهاي گیاهي از لحاظ ساختاري 
 )glucocorticoids( شبیه هورمون هاي درون ریز مانند گلوکوکورتیکوئید
مي باشند. اثرات ضدالتهابي در مورد بسیاري از داروهاي گیاهي مي تواند ناشي 
از وجود خاصیت تقلید کورتیزوني اجزاي مؤثره این داروها باشد. استروئیدها 
و تري ترپنوئیدها مي توانند مستقیماً در ساختمان فسفولیپازها واردشده و یا در 
داخل سلول به عنوان گیرنده هاي هسته عمل نموده و فعالیت ژن ها را تنظیم 
نمایند. ساپونین های موجود در سدر در شستشو و تطهیر بدن به عنوان یک 

ماده شوینده تأثیر دارد.
وجود خاصیت ضدمیکروبي مي تواند تا حدي دلیل استفاده از داروهاي حاوي 
ساپونین ها را برعلیه عفونت هاي خارجي توجیه نماید اما باید توجه داشت 
که براي عفونت هاي داخلي و به دلیل وجود سمیت عمومي در ساپونین ها 

شکل8  

باید از دزهاي کم این مواد استفاده نمود. به عنوان مثال ساپونین هاي مؤثر 
ریه ها  داخل  به  آب  ترشح  افزایش  معده سبب  در  ریوي  معدي  بر عصب 
 شده و داراي خاصیت تحریک ترشحي مي باشد. این چنین خاصیتي به جهت 
حل شدن خلط در آب و دفع راحت تر و سریع تر آن بسیار مفید است. به همین 
دلیل گیاهان حاوي ساپونین به طور وسیعي به عنوان داروهاي محرک ترشح 
مصرف مي شوند؛ اما استفاده از دزهاي باالي این مواد و یا استفاده نادرست از 

آن ها مي تواند سبب ایجاد حالت تهوع و یا مسمومیت گردد.
آن ها  پاک کننده هاي عالي هستند.  از  و  دارند  زیادي  تمام ساپونین ها کف 
یک خاصیت دیگر نیز دارند که عبارت از توانایي همولیزکردن گلبول هاي 
قرمز )Erythrocytes( است به این ترتیب که هموگلوبین موجود در آن ها 
را آزاد مي سازند و این چیزي است که غیرقابل مصرف بودن برخي از آن ها را 
به علت سمي بودنشان توجیه مي کند. ساپونین ها مخاط را تحریک مي کنند 
نظیر  گیاهاني  با مصرف  همراه  و  مي شوند  روده  مخاط  و سبب شل شدن 
بنگ سفید، ریشة شیرین بیان و خرگوشک باعث افزاش ترشحات شش ها 
به عنوان مسهل و  از آن ها  به عبارتي خلط آور )اکسپکتورانت( مي شوند.  یا 
آنونین  ریشة  گنجشک،  زبان  درخت  )برگ  ادرار  مجاري  ضدعفونی کننده 
اثر ضدالتهاب  خاردار( نیز استفاده مي شود. ساپونین های ریشه شیرین بیان 
دارد که در درمان زخم معده و اثني عشر به کار مي رود. برخي از ساپونین ها 
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باعث کاهش و یا عدم جذب چربي در بدن مي شوند؛ مانند سماق و شنبلیله. 
برخي ترکیبات سمي ساپونینی در بدن در دوزهاي باال باعث ایجاد مسمومیت 
 با عوارض ترشح بزاق، آبریزش بیني، حالت تهوع، ایجاد اسهال، آسیب کبدي

 و درنهایت مرگ مي شوند.
گلیکوزیده�اي کاردی�اک

ازلحاظ  هستند.  استروئیدی  ساپونین های  جزء  نیز  کاردیاک  گلیکوزیدهاي 
انولیدها  بوفادي  و   )Cardenolides( کاردنولیدها  نوع  دو  به  ساختار 
به  ترکیبات  این  تقسیم بندی می شوند )شکل 9(.   )Bufadienolides(
روی انقباض ماهیچه های قلب و ریتم و سرعت حرکت آن تأثیر دارند؛ که به 

دلیل اثر به روی پمپ ATPase می باشد.
گلیکوزیدهاي کاردیاک جزء سموم قوي بوده و مصرف دزهاي تا 3   میلي گرم 
از این مواد در یک روز براي درمان مشکالت قلبي بسیار مفید و سودمند است. 
در ادامه به توضیح مختصری در مورد بعضی از گیاهان حاوی گلیکوزیدهاي 

کاردیاک می پردازیم.

شکل 10
 Convallaria       majalis موگه )شکل 10(، زنبق دره یا گل برف با نام علمی 

و نام انگلیسی lily of the valley می باشد.

که  دارد  وجود  کاردنولیدها  نوع  از  کاردیاک  گلیکوزید     38 گیاه  این  در 
convallarin، convallamarin و convallatoxin )شکل 11  ( 

از مهم ترین آن ها هستند.

شکل 11  
گیاه دیگر گیاهی بانام علمی Antiaris toxicaria که التکس آن دارای 
سمی به نام Antiarin )شکل 12  ( می باشد که بومیان اندونزی از آن برای 

سمی کردن نوک تیرهایشان استفاده می کنند.

 
شکل 12

دارای   Apocynaceae خانواده  از   Strophanthus جنس  گیاهان 
گلیکوزیدهای کاردیاک با نام Strophanthin )شکل 13  ( می باشند که

شکل9
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مردم بومی آفریقا به عنوان سم در جنگ ها و شکار 
حیوانات استفاده می کردند. Strophanthin در 
برگ ریشه و ساقه گیاه gratus )شکل 14  ( که 

بومی آفریقای شرقی است وجود دارد.
 

شکل 13

 شکل 14

گیاهان جنس Digitalis که مشتمل بر 20 گونه 
می باشند نیز از این گروه هستند. دو گونه معروف 
  Digitalis و Digitalis lanata این جنس
purpurea )شکل 15( می باشد که دارای دو نوع 
از گلیکوزید های کاردیاک به نامهای digoxin  و

digitoxin می باشد)شکل 16(.

 شکل 15
 

شکل 16
استفاده  قلبی  داروی  یک  به عنوان  دیژوکسین 
می شود. این دارو با افزایش قدرت انقباضي قلب 
 Atpase از طریق تأثیر بر پمپ سدیم - پتاسیم
اثر خود را اعمال می نماید. در حالت عادي نقش 
سدیم- پتاسیم Atpase خروج سدیم از سلول و 
فرستادن پتاسیم به داخل سلول مي باشد. از طرف 
دیگر تبادل سدیم/کلسیم صورت گرفته و باعث 

خروج +Ca 2  از داخل سلول مي شود.
 Atpase دیژوکسین باعث تغییر پمپ سدیم پتاسیم
تبادل  مانع  غیرمستقیم  به طور  درنهایت  و  شده 
سدیم/پتاسیم گردیده و تجمع Ca داخل سلول را 
موجب مي شود. +Ca 2  به عنوان یون کلیدي در 
سلول میوکارد موجب افزایش قدرت انقباض قلب 
و افزایش حجم ضربه اي مي گردد درحالی که فشار 
پرشدن بطني و حجم پایان سیستولي و دیاستولي 
خرزهره  گیاه  مي دهد.  کاهش  بیمار  نفع  به  را 
دارای   )17 )شکل   )Nerium oleander(
Oleandrin )شکل  بانام   کاردیاک  گلیکوزید 
18( می باشد. دیگر گلیکوزید کاردیاک این گیاه 

neandrin می باشد.

شکل 17

شکل 18

از   )19 )شکل   Proscillaridin ماده   
بوفادي انولیدها  گروه  کاردیاک  گلیکوزیدهاي 
 )20 )شکل  عنصل  پیاز  گیاه  از  و   بوده 

به دست می آید.

شکل 19

 ،Drimia maritimaپیاز عنصل بانام علمی
طب  در  که  است  مهم  دارویی  گیاهان  از  یکی 
سنتی برای درمان بیماری های مختلفی از جمله 
کاربرد  صرع  و  زردی  تنفسی،  اختالالت  ورم، 
داشته است. بوفادینولیدها به عنوان ترکیبات اصلی 
بوفادینولیدی  ترکیب  شناسایی شده اند.  گیاه  این 
خواص  که  است   Proscillaridin گیاه  این 
درمانی  اثرات  از  دارد.  زیادی  فارماکولوژیک 
اشاره کرد:  موارد  این  به  پروسیالریدین می توان 
فعالیت  قلب،  احتقانی  نارسایی  علیه   اثربخشی 
ضد تومور، سرکوب سیستم ایمنی و فعالیت های 

ضد درد.

شکل 20

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

542541 543 544
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 هدف کلی از طرح مبحث ارگانیک آشنا نمودن خوانندگان با کشاورزی 
و  ارگانیک و شناخت محاسن  دارویی  گیاهان  تولید  ارگانیک و همچنین 
ارکان  پیاده سازی  و  آگاهی بخشی  راستای  در  کشاورزی  نوع  این  معایب 

اجرایی آن در جامعه و بهره برداری از این نوع کشاورزی پایدار می باشد.
که  است  سنتی  کشاورزی  از  نوینی  شکل  واقع  در  ارگانیک  کشاورزی 
سال ها در کنار کشاورز قرار داشته است، اما با آغاز انقالب سبز و شروع 
تحوالت مربوط به آن، نقش آن کم رنگتر شد و به تدریج این نوع کشت 
ارگانیک،  به زوال رفت. هدف کشاورزی  در سیستم کشاورزی جهان رو 
کمترین  با  محصول  تولید  افزایش  خاک،  حاصلخیزی  از  حفاظت  ضمن 
تکیه بر استفاده از مواد شیمیایی است. در واقع هدف این سیستم کشت 
حفظ و نگهداری منابع می باشد. به بیان دیگر، کشاورزی ارگانیک نگرشی 
علمی و نوین به کشاورزی سنتی است که اجداد ما به آن عمل می کردند. 
در این روش کشت کاربرد مواد شیمیایی به حداقل مورد نیاز خود کاهش 
و  نگهداری  به  بیشتری  وابستگی  محصول،  تولید  عوض  در  است.  یافته 
گیاهی  ضایعات  و  انسان  دام،  مانند  مزرعه  در  موجود  منابع  از  استفاده 
ثبات در  به  ارگانیک، رسیدن  بقایای گیاهی دارد. هدف عمده کشاورزی 
 تولید، بدون قربانی کردن اهداف اصولی، عملکرد زیاد و بدون آلوده سازی

 آب، خاک و هوا می باشد.

الف( مزایای کش�اورزی ارگانیک
مورد  تجدیدپذیر  منابع  به  نسبت  اطمینان  درجه  کشاورزی  نوع  این  در 
توان  و  امکان  که  است  حدی  به  کشاورزی  بخش  توسط  بهره برداری 
تولید مقادیر قابل  قبولی از محصوالت زراعی و دامی مورد نیاز انسان و 
همچنین شرایطی از قبیل مصونیت در برابر آفات و بیماری ها برای گیاهان 

و دام ها فراهم می آید؛ بنابراین، هدف پایداری در بطن مفهوم کشاورزی 
ارگانیک نهفته است. عامل اصلی که موجب تمایز کشاورزی ارگانیک از 
استانداردهای مدون است  پایدار می شود، وجود  سایر روشهای کشاورزی 
که برای تعیین ضابطه دقیق تفاوت بین سیستم کشاورزی ارگانیک و سایر 

سیستم های زراعی، به ویژه در رابطه با اهداف بازاریابی به کار می رود.

1- به�ره وری درازم�دت
ظرفیت  می تواند  خاک(  )مدیریت  آن  بهره وری  افزایش  و  خاک  حفاظت 
تخریب  غالبًا  کشاورزان  نماید.  تضمین  آینده  نسلهای  برای  را  بهره وری 
می کنند.  ذکر  ارگانیک  مدیریت  پذیرش  برای  خود  اصلی  دلیل  را  خاک 
بدین ترتیب می توان فرض کرد، کشاورزانی که عملیات مدیریت ارگانیک 
را پذیرفته اند از طریق روش های مدیریتی جدید راهی برای بهبود کیفیت 
مهمترین  احتمااًل  کرده اند.  پیدا  آن  تخریب  از  جلوگیری  حداقل  یا  خاک 
عامل تعیین کننده عالقه کشاورزان به بهبود بهره وری خاک، منافعی است 
که این تغییر برای آن ها به دنبال خواهد داشت. تضمین مالکیت اراضی 
اراضی  مالکیت  اگر کشاورزان در مورد  زمینه است.  این  در  عامل مهمی 
برای سرمایه گذاری در روشی که  دلیلی  آن وقت  باشند  نداشته  تضمینی 

منافع آن در درازمدت بیشتر از حال خواهد بود، نخواهند داشت.

2- پای�داری و امنی�ت غذای�ی
متنوعی  حیوانات  و  محصوالت  ارگانیک،  کشاورزی  در  کلی  طور  به 
تولید  نوسان  خطر  که  است  معنی  بدین  تنوع  این  می شود.  داده  پرورش 
 به واسطه واکنش متفاوت محصوالت مختلف نسبت به تغییرات اقلیمی و

 زمان های مختلف رشد، پخش می شود. امنیت غذایی لزومًا از طریق 

  حسین حسینی، دانشجوی دکترای گیاهان دارویی، گروه تحقیقات کشاورزی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

کش�اورزی ارگانیک)2(
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خودکفایی محصوالت غذایی به دست نمی آید. تقاضای مصرف کننده برای 
مؤثر  بیمه های  اوقات  گاهی  و  ارگانیک  شیوه  به  تولیدشده  غذایی  مواد 
فرصت های جدید صادراتی برای کشاورزان کشورهای جهان سوم ایجاد 
ارگانیک  کشاورزی  می یابد.  افزایش  خودکفایی  طریق  این  از  و  می کند 
باشد.  داشته  تأثیر  محلی  غذایی  امنیت  بر  می تواند  مختلفی  راههای  از 
کشاورزان  برای  اقتصادی  پایدار  روش  تنها  شاید  خاک  ساختمان  بهبود 
خرده پا باشد. این ویژگی فرآیند تولیدی کشاورزان ارگانیک باعث می شود، 
کمی  کنترل  که  عاملی  به  نسبت  ارگانیک  کشاورزان  و  مصرف کنندگان 
که  است  ترتیب  بدین  و  باشند  داشته  کمتری  وابستگی  دارند،  آن  روی 

وضعیت امنیت غذایی بهبود می یابد.

3- اثرات زیس�ت محیطی
کشاورزان ارگانیک از مصرف کودهای شیمیایی صرف نظر کرده اند که در 

این کار مزایای زیست محیطی به شرح ذیل وجود دارد:
آب شویی  و  نیست  تجدید  غیرقابل  فسیلی  انرژی  از  استفاده  به  نیازی 
خاک  خیزی  حاصل  کشاورزان  وض،  نیتروژن کاهش می یابد. در ع 
برنج  بقایای  مانند  گیاهی  بقایای  و  آلی  کودهای  از  استفاده  طریق  از  را 
و ساقه های ذرت خردشده، گیاهان خانواده بقوالت، کودهای سبز و سایر 
کودهای طبیعی مانند علفهای دریائی، کود مرغی و سنگ فسفات افزایش 
می دهند. معایب عدم استفاده از کودهای شیمیایی نیز بایستی مورد توجه 
قرار گیرد. نیاز به انرژی ممکن است در صورت استفاده از وجین مکانیکی 
یا حرارتی یا شخم عمیق خاک افزایش یابد و در برخی موارد کشاورزان 
یافته  کاهش  آنها  حاصلخیزی  که  زمین هایی  پاک کردن  برای  ارگانیک 
است، زمین زراعی را آتش می زنند. بسیاری از کشاورزان فقیر به کود دامی 
اوقات  گاهی  ندارند.  دسترسی  است  حاصلخیزی  مهم  اجزاء  از  یکی  که 
ممکن است کشاورزان ارگانیک از لجن فاضالب استفاده کنند که این مواد 

حاوی عوامل بیماری زا و سایر آلودگی هاست. 

و  است  کمی  حاصلخیزی  دارای  حاره ای  کشورهای  مناطق  برخی  خاک 
استفاده از نهاده های شیمیایی در آنجا الزامی است.

کشاورزان ارگانیک از کنترل طبیعی آفات مانند استفاده از فرومون ها، گیاهان 
دارای خصوصیت کنترل آفات به جای استفاده از آفت کش های شیمیایی 
که کشنده موجودات مفید مانند زنبورها و کرم های خاکی هستند استفاده 
می شود. فنون حفاظت خاک بکار رفته در کشاورزی ارگانیک )استفاده از 
گیاهان پوششی، استفاده از ترکیبات آلی و انجام تناوب زراعی( با فرسایش، 
از  را  و ساختمان خاک  مقابله کرده  و تخریب خاک  فشردگی، شورشدن 
طریق اثر بر عوامل میکروبی مفید بهبود می بخشد. تلفیق درختان و بوته ها 
با سیستم زراعی نیز منجر به حفاظت آب و خاک می شود و مانند وسیله ای 
دفاعی در برابر شرایط نامساعد جوی مانند طوفان، خشکسالی و سیل عمل 
می کند. فنون به کار رفته در کشاورزی ارگانیک همچنین آلودگی آب را 

کاهش می دهد و به حفظ آب در مزرعه کمک می کند.
همچنین سوء مدیریت نهاده های مصرفی در کشاورزی ارگانیک از قبیل 
مصرف زیاد کودهای آلی و کمپوست که می تواند کیفیت آب را تحت تأثیر 
رساندن  حداقل  به  باشد.  زیان آور  محیط زیست  برای  می تواند  دهد  قرار 
سیستم ها  این  اهداف  از  یکی  کشاورزی  منشاء  با  آلودگی  اشکال  همه 
بوده بنابراین، استانداردهایی برای تاثیرگذاری بر شرایط محلی پیش بینی 

می شود و بدین ترتیب آلودگی کاهش می یابد.

4- اث�رات اجتماع�ی
و  دانش  می شود  باعث  که  است  گونه ای  به  ارگانیک  کشاورزی  ماهیت 
گونه های بومی که غالبًا نادیده گرفته می شوند در این سیستم کشاورزی، 
معرفی  واسطه  به  دانش  این  مناطق  بسیاری  در  کند.  پیدا  زیادی  ارزش 
کشاورزی پرنهاده، ترویج سیستم تک کشتی و انتخاب محصوالت اصالح 

شده، رو به زوال رفته است.
مدیریت ارگانیک که متکی بر دانش بومی، پیچیدگی تعامالت و گوناگونی 
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سیستم کشت  در  فعالیت  است.  متفاوت  دیگر  محل  به  محلی  از  شرایط 
کاری،  زمان  خاص  مدیریت  جدید،  فنون  آزمایش  معنی  به  ارگانیک 
سرمایه گذاری در زمینه اقدامات مربوط به مدیریت خاص فضاها، مقایسه 
گزینه های مختلف با کشاورزانی که دارای شرایط مشابهی هستند و انتخاب 
گزینه بهینه می باشد. این کار تنها از طریق مشارکت کشاورزان در تحقیق 
و کاربرد نتایج تحقیقات قابل حصول است. اجرای تحقیقات درون مزرعه ای 
می تواند جوامع روستایی را حمایت کرده و دانش جدیدی به وجود آورد که 

همه کشاورزان از آن منتفع شوند.
نیاز دائمی به نیروی کار در کنار افزایش ظرفیت زمین و حفاظت آب در 
کشاورزی ارگانیک می تواند افراد را به اختصاص دائمی زمین زراعی خود 
ارگانیک تشویق کند و بدین ترتیب به جوامع روستایی نیروی  به کشت 

تازه ای بخشد.
بهبود موقعیت زنان در کشاورزی به عنوان موضوع مهمی در کشاورزی 
ارگانیک شناخته شده است. دستیابی به کار، توزیع کار براساس جنسیت و 

دسترسی به دانش مالحظات مهمی هستند.
 در کشاورزی ارگانیک، به استفاده از نهاده های در دسترس محلی تشویق 
می شود. اثر استفاده از نهاده های محلی بر جوامع محلی نسبت به زمانی که 
نهاده ها از خارج جامعه کشاورزی به سیستم وارد می شود بسیار بیشتر است.

- آفت  و  سموم  که  مواردی   در 
 کشهای شیمیایی از خارج جامعه 
پذیرش  وارد می شود،  کشاورزی 
به  ارگانیک  کشاورزی  فنون 
و  نهاده ها  واردات  کاهش  معنی 
کاهش نیاز به پول خارجی است. 
مشخص  ارگانیک  درکشاورزی 
نیاز  موردی  چه  در  که  نیست 
در  است.  بیشتر  کار  نیروی  به 
افزایش  عملیات  که  مناطقی 
و  فرآوری  مانند  افزوده  ارزش 
ارگانیک  محصوالت  بازاریابی 
کار  نیروی  است،  انجام  حال  در 
بیشتری مورد نیاز است و توزیع 

خاص نیروی کار را طلب می کند. ویژگی فعلی بازار کشاورزی ارگانیک این 
کار را مساعدتر کرده است.

ب( معایب کش�اورزی ارگانیک
1- محصوالت غذایی ارگانیک گران تر از محصوالت غیرارگانیک هستند. در 
سالهای اولیه پیدایش جنبش ارگانیک تولیدکنندگان این شیوه کشاورزی 
اراضی  در  کار  و  به کشت  و مجبور  آنها کم  درآمد  داشتند.  قرار  انزوا  در 
نامرغوبتر و دوردست تر بودند. هیچ گونه نظارت، کنترل و تضمینی برای 
قیمت محصوالت ارگانیک وجود نداشت. کشاورزان ارگانیک اغلب از جانب 
از  ارگانیک  امروزه جنبش  به تمسخر گرفته می شدند.  کشاورزان و مردم 
لحاظ سیاسی در جایگاه مناسبی قرار داشته و از جانب طرفداران محیط 
لحاظ  از  می شوند.  حمایت  رایج  کشاورزی  شیوه های  منتقدین  و  زیست 
تعاونی های  ایجاد  امکان  ارگانیک  کشاورزان  تعداد  افزایش  نیز،  تجاری 
باعث شده است  تعاونیها  این  آورده است.  فراهم  را  بازاریابی محصوالت 

قدرت  موضع  از  فروشندگان کل  با  معامله  هنگام  در  مزبور  کشاورزان  تا 
بیشتری برخورد کنند. قیمت محصوالت ارگانیک در مقایسه با محصوالت 

غیرارگانیک بیشتر است، بدین ترتیب کمبود عملکرد جبران می شود.
 2- کشاورزی ارگانیک به نیروی کار بیشتری نیاز دارد. در مقایسه با مزارع 
کشاورزی رایج، در مزارع ارگانیک از نیروی کار چه به صورت موقت یا به 
صورت تمام وقت، به نسبت بیشتر استفاده می شود. علت عمده این امر تنوع 
بیشتر  و نسبت  فرآیندسازی محصول  و  بازاریابی  فعالیتها، عملیات  بیشتر 
سبزیجات و گیاهان ریشه ایی در تناوب مزارع ارگانیک می باشد. مطالعات 
نیروی کار موردنیاز است. در مزارع  اندازة مزرعه و  تأثیر  از  متعدد حاکی 
کوچک استفاده از نیروی کار و نیاز به آن در هر هکتار نسبت به مزارع 
ارگانیک  مزارع  اکثر  در  است  مسلم  آنچه  است.  بیشتر  بزرگتر،  ارگانیک 
نیروی کار خانواده نقش مهمی را بر عهده دارد و در مواردی که وسعت و 
گستردگی فعالیت ایجاب کند، اقدام به استخدام نیروی کار اضافی خواهد 
شد. نیاز به نیروی کار بیشتر در مزارع ارگانیک برای کشورهای جهان سوم 

که بیکاری یک معضل بزرگ است، یک فرصت به شمار می رود.
کودها  این  می شوند.  تغذیه  دامی  کودهای  وسیله  به  ارگانیک  مزارع   -3
از  استفاده  در  اگر  باشد.  میکروبی  و  بیماری زا  عوامل  است حاوی  ممکن 
این کودها موازین اصولی رعایت نشود منجر به بروز آلودگی خواهد شد. 
ارگانیک  کشاورزی  در  لذا 
در  جدی  استانداردهای 
مورد استفاده از کود دامی و 

کمپوست وجود دارد.
تمام  اوقات  گاهی   -4
محصوالت  از  بخشی  یا 
توسط  ارگانیک  کشاورزان 
می رود.  بین  از  آفات 
کشاورزان ارگانیک به منظور 
از  محیط زیست،  حفظ 
طبیعی  کنترل  روش های 
به  می کنند  استفاده  آفات 
است  ممکن  دلیل  همین 
گاهی محصول آن ها از بین 
برود؛ اما در درازمدت به دلیل این که کشاورز الزم نیست برای تهیه کود و 
سموم شیمیایی هزینه کند بخشی از زیان اقتصادی تلفات محصول جبران 

خواهد شد.
در این حال گسترش کشاورزی ارگانیک در ایران نیازمند توجه به نکات 

زیر می باشد:
1- شناخت مناطقی که بیشترین ظرفیت را برای تولید ارگانیک دارند
2-  آموزش کشاورزان در مورد مفاهیم و عملیات کشاورزی ارگانیک

3-  آموزش مصرف کنندگان و افزایش فرهنگ عمومی مصرف محصوالت ارگانیک
4-  فراهم ساختن زیرساخت های پژوهش و آموزش کشاورزی ارگانیک

5-  تدوین استانداردها و قوانین تولید، فرآوری و بازار محصوالت ارگانیک
6- کاربرد دانش بومی در فرآیند تولید محصوالت ارگانیک

                                                                     ادامه دارد...

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

553552551 554
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مق�د   م�ه
Camellia sinensis  بوته چای با نام علمی
متعلق به خانواده Teaceae درختچه ای دائمی 
و همیشه سبز  است که برای رشد و نمو به آب و 
هوای نسبتًا گرم و مرطوب نیاز داشته و در آسیا، 
آفریقا و اروپا پراکنش دارد. کشت چای در شمال 
ــور ایران رواج دارد. بوته چای چنانچه هرس  کش
ــال به صورت درختی به  ــود بعد از چندین س نش
ارتفاع چند متر درمی آید. از برگ ها و جوانه های 
ــدن مراحل  ــد از گذران ــاه بع ــن گی ــی ای انتهای
عمل آوری، چای به دست می آید. در حال حاضر 
ــیدن چای به عنوان بخشی از برنامه روزانه  نوش
ــر دنیا محسوب می شود. چای به  مردم در سراس
ــیاه(، غیرتخمیری  ــای تخمیری )چای س فرم ه
ــری )اوالنگ( مصرف  ــبز( و نیمه تخمی )چای س
می شود. چای سبز و سیاه بیشترین مصرف را در 

بین انواع چای دارا می باشد. 

ان�واع چ�ای و ط�رز تهی�ه آن ه�ا:
ــه از برگ گیاه  ــبز و سیاه و سفید هر س چای س
ــت می شود، اما  Camellia sinensis درس
ــه چای در زمان چیدن برگ  تفاوت اصلی این س
ــت که  ــک کردن آن ها اس و روش تخمیر در خش

ــبز به  ــر کدام ترکیبات متفاوتی دارند. چای س ه
این صورت تهیه می شود که برگهای چای کمی 
اکسیدشده و بالفاصله فرآیند اکسیداسیون توسط 
بخار یا به وسیله بودادن در تابه های داغ متوقف 
ــامل  ــبز ش ــود. یا به عبارت دیگر چای س می ش
مراحل خشک کردن و برشته کردن برگ ها است 
ــیاه دو مرحله تخمیر و پالس  و برخالف چای س
ــبز ابتدا آنزیم های  ــدارد. در فراوری چای س را ن
ــار غیرفعال نموده و در  ــود در برگ را با بخ موج
ــا مالش دادن توام با حرارت برگ ها،  مرحلة بعد ب
ــده و گلوله می کنند  ــرده، پیچان ــا را خرد ک آن ه
ــدود 4 درصد   ــا را تا رطوبت ح ــان برگه و در پای
خشک می کنند. اکسیداسیون فرآیندی است که 
ــط برگ جذب شده و آن  ــیژن توس طی آن اکس

ــودادن، رنگ را خشک می کند.  ــار یا ب با بخ
برگ  ــبز  ــود که باعث س حفظ می ش

ــردد  ــیار می گ ــبز بس طعم چای س
ــیاه  ــر از چای س مالیم ت
چای  تهیه  برای  ــود.  ش
ــای چای  ــیاه، برگ ه س
خشک  اکسید،  کاماًل 
ــوند.  ــوه ای میش و قه
ــت  ــن دلیل اس ــه همی ب
ــه با  ــیاه در مقایس ــای س ــه چ ک
ــبز، غنی تر، قوی تر و تلخ تر  چای س
ــه برگ های چای  ــت. از آنجا ک اس
ــیاه 100 درصد اکسیده شده، چای  س
ــبت به چای سبز حاوی مقادیر بیشتری  سیاه نس
ــفید در اصل، جوانه های  ــت. چای س از تانن اس
ــت، یعنی قبل از این که برگ چای  گیاه چای اس
ــک غالف کرک دار  ــود، جوانه آن را که ی باز ش
ــد تخمیر )از  ــد. در فرآین ــره ای دارد، می چینن نق
ــود تا زمانی  ــای چیده می ش ــی که برگ چ زمان
ــرد و تخمیر  ــرار می گی ــوا ق ــرض ه ــه در مع ک

 می شود( تغییراتی در ترکیبات چای رخ می دهد، 
ــبز و سفید مقدار کافئین  به  نحوی که در چای س

به حداقل ممکن می رسد. 
ــای در ابتدا  ــرف چ ــن مص ــت یافت ــل عمومی دلی
ــال های اخیر  ــات طعمی آن بوده و در س خصوصی
ــودبخش ویژه آن بر  ــرات دارویی و س ــه علت اث ب
سالمتی و به خصوص ویژگی های ضدسرطانی آن 
ــیار مورد توجه قرار گرفته است. مراحلی که در  بس
طی عمل آوری چای طی می شود از عوامل تفاوت 
کیفی فراورده های مختلف چای محسوب می شود.

ترکیبات ش�یمیایی چای
ــد از: پلی فنل ها  ــیمیایی چای عبارتن ترکیبات ش
)کاتچین ها و فالوونوئیدها(، آلکالوئیدها )کافئین، 
ار،  ــره(، روغن های فراّ ــن، تئوفیلین و غی تئوروبی
پلی ساکاریدها، آمینواسیدها، چربی ها، ویتامین ها 
ــر معدنی مثل  ــوص ویتامین C و عناص به خص
ــره. برگ های  ــم، فلوئورین، منگنز و غی آلومینی
تازة چای حاوی آلکالوئید بوده و متیل گزانتین ها 
ــای مهم در  ــن از آلکالوئیده ــه خصوص کافئی ب
ــی فنل  ها  ــوند. پل ــوب می ش  کیفیت چای محس
ــوده و  ــای ب ــود در چ ــای موج از فالوونوئیده
ــؤول خصوصیات سالمت بخشی آن هستند.  مس
فالوونوئیدها اثرات آنتی اکسیدانی، ضدحساسیتی 
ــیاری از  ــی دارند. در تحقیقات بس و ضدمیکروب
محققان ویژگی های آنتی اکسیدانی پلی فنول های 
ــت. رادیکال های آزاد  ــیده اس چای به اثبات رس
ــده بر  ــیب های ایجادش ــیاری از آس ــل بس عام
ــیدان های  ــتند و آنتی اکس ــالمتی انسان هس س
ــر را از این مخاطرات  ــم های بش طبیعی ارگانیس
ــیل هیدروژن های فعال  حفظ می کنند. هیدروکس
در ساختار مولکولی پلی فنول های چای سبز وجود 
ــده  دارد که می تواند به رادیکال های آزاد ایجادش
در بیماری های پاتولوژیکال بدن انسان بپیوندد. 

چای، نوشیدنی چهار فصل
علیرضا تفویضی، کارشناس ارشد شیمی تجریه، آزمایشگاه مرکزی، شرکت داروسازی باریج اسانس
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چای، نوشیدنی چهار فصل

مورد ارزیابی قرار می گیرند و حائزاهمیت هستند.
مقایسه مقدار پلی فنل کل و کافئین در انواع چای

ــکل  ــبز در ش ــیاه و س ــای س ــج چ ــه نتای مقایس
ــان می هد که  ــده خشک، به خوبی نش فراوری ش
ــبز  ــام عمل تخمیر در عمل آوری برگ های س انج
ــک بر میزان کافئین و پلی فنل  چای به چای خش
کل تاثیرگذار بوده و موجب کاهش میزان پلی فنل 
ــود. تخمیر یکی از  ــن می ش ــش کافئی کل و افزای
ــاخت و عمل آوری چای  مهمترین فرایندها در س
ــیله آنزیم های اکسیداتیو  ــت. کاتچین ها به وس اس
ــیداز و پلی فنل اکسیداز به تئافالوین  شامل پراکس
ــوند. در  ــن )TR( تبدیل می ش )TF( و تئاروبیجی
ــه او-کوینون ها  ــای، پلی فنل ها ب ــن تخمیر چ حی
ــیداز به شکل   ــده و با آنزیم پلی فنل اکس اکسیدش
ــه تخمیر  ــا ادام ــه ب ــده ک ــل ش TFو  TRتبدی
ــن و پروتئین به  ــش با تئافالوی ــن با واکن تی روبی
ــاختار پلیمریزه شده ای تبدیل می شود. در همین  س
رابطه، موتومانی و همکارش در سال 2007 نشان 
ــان، مقدار  ــته به زم ــد که در حین تخمیر بس دادن
ــش و کمپلکس های نامحلول با  پلی فنل کل کاه
ــیون پلی فنل ها افزایش می یابد. خوخر و  اکسیداس
ــال 2001 و کابررا و همکاران  ــدوتر در س مگنوس
ــال 2003، نیز کاهش ترکیبات فنلی چای و  در س
ــش کافئین را در حین تخمیر گزارش کردند.  افزای
ــال 2011 بیان  ــق کیم و همکاران در س در تحقی
شده که در تخمیر چای فالونوئیدهای مونومریک 
به ترکیبات  TFو TR پلیمریک تبدیل شده و در 
مجموع موجب کاهش پلی فنل کل چای می گردد.

نتیجه گی�ری
ــیدني هاي  ــن نوش ــي از پرمصرف تری ــاي یک چ
ــت. پلی فنول ها مهم ترین عوامل ایجاد  جهان اس
خواص آنتی اکسیدانی در چای می باشند که گروه 

کاتچین ها در آن ها به وفور یافت می شوند .
ــم تاثیرگذار بر میزان ترکیبات  از فاکتورهای مه
پلی فنل و کافئین چای، عملیات تبدیل برگ سبز 
ــیدن در انواع چای  ــازه چای به چای قابل نوش ت
ــک می باشد. نتایج  ــبز، چای سیاه یا چای خش س
ــرایط  ــان می دهد که ش حاصل از پژوهش ها نش
ــیاه موجب  ــبز به س تخمیر برای تبدیل برگ س
افزایش میزان کافئین و کاهش پلی فنل می شود. 
ــیاه مانع از جذب آهن بدن  ــبز و چای س چای س
می شوند و بهترین زمان برای مصرف چای یک 
ــت و مصرف  ــــاعت قبل یا بعد از غذاس تا دو س
چای با غذا اصاًل مناسب نیست. مطالعه دیگری 
نشان داده است که خطر سکته مغزی در افرادی 
ــیاه یا سبز می نوشند،  که روزانه 3 فنجان چای س
ــت که کمتر از یک  20 درصد کمتر از افرادی اس
فنجان، چای می نوشند. بنابراین، چاي نوشیدني 

مناسبي براي چهار فصل سال است.
سال 2005 میالدی )1384 شمسی(، 15 دسامبر در 
دنیا به عنوان روز جهانی چای نامگذاری شده است.

ــای  ــای چ ــیدانی پلی فنول ه ــت آنتی اکس فعالی
ــا در جداکردن  ــی آن ه ــه توانای ــا مربوط ب تنه
ــوط به افزایش  ــت بلکه مرب ــیدها نیس سوپراکس
ــون  ــل گلوتاتی ــا مث ــی از آنزیم ه ــت بعض فعالی
ــون  گلوتاتی ــاز،  ردوکت ــون  گلوتاتی ــیداز،  پراکس
ــاالز و کونین ردوکتاز در روده  ــفراز، کات s-ترانس
ــت. چای به عنوان یک  کوچک، کبد و ریه ها اس
ــش خاصی را به  ــیدنی فنلیک پرمصرف نق نوش
ــیدانی طبیعی دارد و  ــک ماده آنتی اکس عنوان ی
ــالمت بشر کمک می کند. اثرات کافئین بر  به س
ــارخون، قلب و تاثیر  خواب، حافظه، استرس، فش
مصرف آن در زمان بارداری در تحقیقات بسیاری 
ــی قرار گرفته و به اثبات رسیده است.  مورد بررس
ــرات دارویی  ــرم از کافئین اث ــدود  200میلی گ ح
ــرعت ضربان قلب را  ــی دارد. این مقدار س فراوان
ــدن رگ ها را موجب  ــش می دهد و گشادش افزای
ــیدهای چرب آزاد و  ــود. همچنین سطح اس می ش
ــاال می برد. یک گرم  ــمای خون را ب گلوکز پالس
کافئین موجب بی خوابی، استفراغ و افزایش خطر 
سقط جنین در زنان شده و موجب ترشی زیاد اسید 
ــطح قند خون را از راه افزایش  معده می شود و س
ــان خون را در  ــس باال می برد. همچنین جری تنف
ــد. پلی فنل ها و کافئین موجود  مغز کاهش می ده
در چای از فاکتورهای مهمی هستند که در کنترل 
ــطح ملی و بین المللی  ــیدنی در س کیفی این نوش

خط�ر س�کته مغ�زی در اف�رادی ک�ه روزانه 3 
فنجان چای س�یاه یا سبز می نوشند، 2۰ درصد 
کمت�ر از افرادی اس�ت که کمت�ر از یک فنجان، 
نوش�یدني  بنابرای�ن، چ�اي  چ�ای می نوش�ند. 

مناس�بي براي چهار فصل س�ال اس�ت.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

563562561 564
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روغن های گیاهی ضدچروک
حسن کرباسی زاده، دکترای شیمی آلی، مسؤول فنی آرایشی- بهداشتی، شرکت داروسازی باریج اسانس 
فاطمه قطبی نژاد، دکترای حرفه ای داروسازی، گروه فرموالسیون، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

همان طور که سن باالتر می رود سلول های پوست 
نیز نازک تر می شوند. هنگامی که پوست شروع 
ــاختار آن تغییر کرده  ــی کند س ــدن م به نازک ش
ــود و پوست خشک  ــت کمتر می ش و چربی پوس
ــود و به خاطر همین چین و چروک به وجود  می ش
می آید. چین  و چروک صورت، مثل خطوط اخم، 
خطوط بین ابرو و پاکالغی )خطوطی است که در 
ــود( می باشد. حتی نور  ــه چشم ایجاد می ش گوش
خورشید بیش از حد می تواند چین و چروک ایجاد 
ــی رخ می دهد که  ــد. چین و چروک ها هنگام کن

آب بدن از بین رفته و پوست خشک شود. 
ــود، متابولیسم  هنگامی که پوست خشک می ش
ــت افت کرده و با متابولیسم کندتر  ــلولی پوس س
ــود و  ــاد نمی ش ــت ایج ــی در پوس ــت کاف رطوب
سلول های قدیمی و فرسوده به سرعت جایگزین 
نشده و کالژن و االستین که مانع از چین و چروک 
ــت ایجاد نمی شود. اما دالیل  شده دیگر در پوس
ــری نیز برای ایجاد چین و چروک وجود دارد،  دیگ
ــکر  ــب، قند و ش خواب بد و رژیم غذایی نامناس
ــیدن، آلودگی  ــی، سیگارکش ــاد در رژیم غذای زی

ــریع و افزایش  ــب تس ــز موج ــت نی محیط زیس
چین و چروک های پوست می شود.

ــتند که    روغن های طبیعی، معجزه گرهائی هس
ــید و  می توانند چین و چروک ها، تاثیر نور خورش
ــانند و باعث شوند پوست  آکنه را به حداقل برس
بیش از هر زمان دیگری بدرخشد و جوان بماند.

  )Argan Oil( روغ�ن آرگان
ــع«  مای ــالی  آن »ط ــه  ب ــه  ک آرگان  ــن  روغ
ــت آرگان  ــته میوه درخ ــد، از هس ــم می گوین ه
 ،)Argania spinosa (L.) Skeels(
ــت آرگان، بومی مراکش  ــت می آید. درخ به  دس
ــا حداقل ــت ام ــال اس ــا عمری حدود 200 س  ب
ــد تا این درخت میوه  50-30 سال طول می کش
ــش جهانی و دیر  ــد و همین محدودیت روی بده
ــت که باعث  ــت آرگان اس ــتن درخ به بار نشس
کمیاب شدن و باالرفتن شدید قیمت روغن آرگان 

ــت. روغن آرگان  ــده اس ــر جهان ش در سراس
سرشار از اسیدهای چربی چون اسیدلینولئیک 
ــت که حاوی ویتامین  ــیدهیالورونیک اس و اس
ــت،  ــری پوس ــت ضدپی ــد خاصی E می باش

ــیدان بودن روغن  ــی و  آنتی اکس مرطوب کنندگ
ــت. در  ــن اسیدهاس ــود ای ــبب وج ــه س آرگان ب
ــده است که این روغن  تحقیقات علمی ثابت ش

ــی از افزایش  ــتی ناش ــیب های پوس می تواند آس
ــت رفتن آب پوست و نیز  ــن که موجب از دس س
انعطاف پذیری پوست می شود را ترمیم کند. روغن 
ــیدان طبیعی است و می تواند  آرگان یک آنتی اکس
ــانی درون سلولی را افزایش دهد. این  اکسیژن رس
ــای آزاد و  ــدن رادیکال ه ــل منجر به خنثی ش عم
ــود. همچنین این روغن  حفظ نرمی بافت ها می ش
ــاری از ویتامینE و A، امگا 3 و امگا  منبع سرش
6 و قدری امگا 9 است. این ترکیبات هم خاصیت 
ــد هم باعث  ــش می دهن ــیدانی را افزای  آنتی اکس
می شوند روغن آرگان فواید کم نظیر و شفابخشی 
ــطح باالیی از  ــت و مو داشته باشد. س برای پوس
ــیدان ها و ویتامین های موجود در روغن  آنتی اکس
آرگان یک درمان موثر برای آکنه است. استفاده از 
آن به طور منظم التهاب را کاهش می دهد. روغن 
ــوریازیس،  ــی تواند پس ــن م آرگان همچنی
ــکار آکنه و   اگزما را درمان کرده،  اس
ــتی را کاهش  ــاب های پوس الته
ــد و به تعادل چربی کمک  ده
کرده و رطوبت و مواد مغذی 

را فراهم کند.

  )Grap Seed Oil( روغن هسته انگور
ــیانین   ــی از پروآنتی س ــور غن ــته انگ روغن هس
ــد که یک آنتی اکسیدان بسیار  )PCO( می باش
قوی است و می تواند جلوی تخریب های  سلولی
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ــت، الیه برداری پوست،  خاصیت ضدچروک پوس
ــت، ضد اگزوما، جلوگیری از  ترمیم ترکهای پوس
ــتیکی  ــت، به وجودآوردندة حالت االس پیری پوس
برای پوست و برگشت پذیری آن می باشد. روغن 
ــیت ها )سلول های اصلی که  هسته انار کراتینوس
در الیه بیرونی پوست وجود دارند( را تحریک به 

تولیدمثل و رشد می کند. این عمل باعث می شود 
که آسیب های وارد آمده به پوست ترمیم شود. در 
نتیجه زندگی دوباره ای به پوست بخشیده می شود 
ــت ظاهر بهتری پیدا می کند. مانند بسیاری  و پوس
ــته انار تا عمق  از روغن های مخصوص، روغن هس
ــالم را  ــت نفوذ می کند و رطوبتی ماندگار و س پوس
ــن روغن هم برای  ــت به همراه دارد. ای برای پوس
ــت های چرب و پرآکنه و هم برای پوست های  پوس

خشک مناسب است.

روغ�ن می�وه گل رز
  )Rosehip Seed Oil( 

ــه میوه   گل رز  ــان می دهد ک تحقیقات جدید نش
ــت.  ــالمتی اس ــیاری برای س دارای مزایای بس
ــیار  ــتی بس ــالمتی و تندرس میوه   گل رز برای س
ــت  ــان داده اس ــت چرا که مطالعات نش مفید اس
ــی از غنی ترین منابع  ــه روغن میوه گل رز یک ک
ــر ویتامین C حاوی  ــت، عالوه ب ویتامین C اس
ــیدهای  ویتامین های E، A، B3, B2, B1 و اس
ــوه گل رز  ــت. روغن می ــروری نیز اس چرب ض
ــا، مواد  ــیدان ها، ویتامین ه آنتی اکس از  ــار  سرش
ــه دلیل نفوذ  ــد. ب ــیدها می باش معدنی و آمینواس
ــیدان ها به الیه های داخلی پوست این  آنتی اکس

روغن دارای خاصیت ضدپیری می باشد. 
ــن روغن تولید کالژن را  ــن C موجود در ای ویتامی
ــک می نماید. همچنین ویتامین A با نفوذ به  تحری
داخل پوست رطوبت سطح پوست را تامین و منجر 
به کاهش چین و چروک و بهبود جای اسکار پوست 
می شود. ترکیبی از خواص روغن میوه گل رز باعث 

مقابله با آسیب ناشی از نور خورشید می شود.

 آنتی اکسیدان ها، با از بین بردن رادیکال های آزاد 
ــیدهای چرب ضروری  و ویتامین A همراه با اس
ــت کمک  ــت، بافت و رنگ پوس ــه بهبود پوس ب
می کند. قرارگرفتن در معرض نور خورشید نقش 
 C ــش کالژن دارد، که ویتامین ــی در کاه مهم
می تواند در مقابله با آن نقش مهمی را ایفا نماید. 
ــت بوده  این روغن یک مرطوب کننده خوب پوس
ــت اثر  ــن بردن قرمزی و تحریک پوس و در از بی

بسزایی دارد. 

روغن  هس�ته انگور، 
پوس�ت را در برابر 

اش�عه ماوراء بنفش 
خورش�ید 

محافظ�ت    م�ی کن�د
 و از چروک ش�دن و ایجاد 
س�رطان در آن جلوگیری 

م�ی کن�د.
 ای�ن م�اده   همچنی�ن

 مان�ع از تجزی�ه کالژن 
می ش�ود . 

ــرد و بافت های  ــر رادیکال های آزاد را بگی در اث
ــه فعالیت  ــر و تقویت کرده و ب ــدی را تعمی پیون
آنزیم ها کمک کند. PCO یک نوع بیوفالونوئید 
ــت که ماده طبیعی گیاهی است و بافت های  اس
ــری را کند  ــی کند و فرایند پی ــده را تقویت م زن
ــت را شاداب نگه می دارد. اخیراً  می نماید و پوس
ــیده اند که اثر PCO در بدن،  به این نتیجه رس
20 برابر ویتامین C و 50 برابر ویتامین E است. 
نکته مهم در سالمت پوست جلوگیری از پیرشدن 
آن است که با حفظ تناسب پروتئین های کالژن 
ــت(  ــن های موجود در پوس ــتین )پروتئی و االس

امکان پذیر است. 
روغن  هسته انگور، پوست را در برابر اشعه ماوراء 
بنفش خورشید محافظت می کند و از چروک شدن 
و ایجاد سرطان در آن جلوگیری می کند. این ماده 
ــود. تجزیه  ــن مانع از تجزیه کالژن می ش همچنی
ــردد بنابراین  ــب چین و چروک می گ کالژن موج
ــته انگور پوست را ضخیم تر  استفاده از روغن هس

کرده و چین و چروک پوست کاهش می یابد.

روغن هس�ته انار
  )Pomegranate Seed Oil(

ــن C و همچنین  ــراوان ویتامی ــار دارای مقادیر ف ان
ــین و  ــیدفولیک و نیاس ویتامین های گروه B مثل اس
مواد معدنی مانند فسفر، منیزیم، روی و پتاسیم است. 
روغن هسته انار از ترکیبات موثری چون سابینن، 
ــکیل  مایکنا، لیمونن، آلفاپینن، ترپیننول و ... تش
ــت که حتی مقادیر ناچیزی از این مواد  یافته اس

اثرات درمانی فوق العاده ای دارند.
 روغن هسته انار دارای قوی ترین آنتی اکسیدان 
ضدسرطان بوده و تاثیر فوق العاده ای بر شادابی 
پوست و مو دارد. همچنین این روغن دارای 
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ــودی زخم و  ــن روغن باعث بهب ــروری موجود در ای ــرب ض ــیدهای چ اس
ــریع تر پوست می گردند. همچنین این اسیدها به دلیل خاصیت  بازسازی س

نرم کنندگی موجب انعطاف پذیری و نفوذپذیری بهتر پوست می گردند.

  )Jojoba Oil( روغ�ن جوجوب�ا
ــاره  گیاهی محلول  روغن جوجوبا یک عص
ــت که از فشردن دانه های گیاه  در چربی اس
ــت می آید. این روغن طالیی  جوجوبا به  دس

رنگ و بی بو است. 
ــدارد و به  ــمی ن ــن هیچگونه اثر س همچنی
ــیتی  ــاد واکنش حساس ــبب ایج ــدرت س ن
ــد باکتریایی و  ــود و دارای عوامل ض می ش
ــد. روغن  ضدالتهابی قدرتمندی نیز می باش
ــمار  ــا یک مرطوب کننده عالی به ش جوجوب

ــدود کردن منافذ آن  ــت، بدون مس می آید زیرا رطوبت کافی را برای پوس
ــب است و این به آن علت است  ــت مناس فراهم می کند. برای هر نوع پوس

که تعادل چربی طبیعی پوست را به حالت اولیه باز می گرداند. 
ــت های چرب  ــد بیش از حد چربی در پوس ــدد چربی را از تولی ــن غ بنابرای
ــک مقدار نیاز به رطوبت اضافی را  ــت خش ــته و در پوس یا ترکیبی بازداش

ــق بر روی  ــر نفوذکنندگی عمی ــن جوجوبا دارای اث ــی کند. روغ ــن م تامی
ــود که در جلوگیری و درمان خشکی پوست ــت است و این باعث می ش  پوس
ــیار مؤثر باشد. همچنین، این ماده می تواند ازدست دادن آب از بافت ها را   بس
کاهش دهد بنابراین، به الیه های پوست امکان می دهد که هیدراته و مرطوب 
ــی بمانند. این عمل از ایجاد چین و چروک جلوگیری و همچنین چروکهای  باق
ــی کند.  ــان م ــط را درم ــا متوس ــطحی ت س
همچنین این گیاه سرشار از ویتامین E است 
ــیدان طبیعی است که مانع  که یک آنتی اکس
ــود.  ــت می ش بروز چین و چروک بر روی پوس
ــترهای روغن جوجوبا بسیار  از آنجایی  که اس
شبیه به استرهایی هستند که 25 تا 30 درصد 
ــح  شده در سطح پوست انسانی را  چربي ترش
ــز قابل  امتزاج  ــکیل مي دهند و با آن ها نی تش
هستند، هنگام مصرف روي پوست، یک الیه  
ــاد می کنند که موجب  ــطح آن ایج ــوس بر س نازک همراه با چربی غیرمحس
ــت می شود و به  علت تشابه ساختار شیمیایی آن با سبوم،  نرمی و لطافت پوس

باعث افزایش عوامل مرطوب کننده  طبیعی پوست )NMF( می شود.

روغن جوجوبا یک مرطوب کننده عالی به ش�مار می آید
 زیرا رطوبت کافی را برای پوس�ت، بدون مس�دود کردن منافذ آن فراهم می کند.

 برای هر نوع پوس�ت مناس�ب اس�ت و این به آن علت اس�ت که 
تعادل چربی طبیعی پوس�ت را به حالت اولیه باز می گرداند. 

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

573572571 574
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معرفی و گیاه شناس�ی 
ــی Terminalia chebula Retz و نام عمومی  ــام علم ــا ن ــه ب هلیل
ــا  Myrobalan درختی از خانواده بادام هندی  Haritaki ی
)Combretaceae( است. طبق توضیحاتی که در کتب طب سنتی ایرانی 
ــیدن میوه، نامگذاری  ــته به مراحل مختلف رس ــت انواع هلیله را بس آمده اس

ــیار  ــد و معتقدند که اگر میوه های بس می کنن
کوچک درخت چیده و خشک شود، به شکل 
ــره درمی آید و این نوع میوه در بازار با نام  زی
ــود. وقتی که  »هلیله زیره ای« عرضه می ش
ــود،  ــر و در ابعاد یک جو می ش میوه بزرگ ت
ــدن با نام »هلیله  این نوع را پس از خشک ش
ــد. در مرحله  ــوی« در بازار عرضه می کنن ج
ــدی که کمی میوه بزرگ تر و در ابعاد یک  بع
ــیاه درمی آید آن را »هلیله  مویز و به رنگ س

ــته اند و میوه  ــواع فوق هنوز دانه نبس ــا اینجا هیچ یک از ان ــیاه« نامند. ت س
ــت، خشک شده آن به  ــده اند. در مرحله بعدی که میوه نیم رس اس کامل نش
ــی« گویند. از آن  ــد و آن را »هلیله چین ــه زرد در می آی ــبز مایل ب ــگ س رن
ــت،  ــده آن به کلی زرد اس ــیده و رنگ خشک ش به بعد که میوه بیش تر رس
ــیده آن را که به رنگ زرد مایل  ــد و میوه کاماًل رس ــه زرد« نامن آن را »هلیل

ــی در داخل آن قرار  ــه دانه کوچک ــت »هلیله کابلی« گویند ک ــرخ اس به س
ــه چنانچه میوه های ــی از محققان معتقدند ک ــدر، 1389(. برخ  دارد )میرحی

ــک شوند، رنگ آن تیره و سیاه می گردد و به   نارس این درخت چیده و خش
ــت که مسهل می باشد. ولی چنانچه میوه ها کاماًل  »هلیله سیاه« معروف اس
برسند و زردرنگ شوند، بسیار سخت بوده و به »هلیله زرد یا کابلی« معروف 
ــیاه، قابض و  ــتند که بر خالف هلیله س هس

ضداسهال است )امین، 1387(.
در برخی منابع از هلیله زرد به  عنوان یکی از 
مراحل رسیدن هلیله نامبرده شده است و در 
برخی منابع دیگر هلیله زرد را از گونه دیگر 
 Terminalia citrine ــام علمی و با ن
ــی کرده اند که  Roxb. ex Flem معرف
 Nepal ــرق در کوهپایه های هیمالیا از ش
تا Assam دیده می شود و به عنوان میوه 

هلیله سیاه تقلبی استفاده می گردد )بابیتا و همکاران، 2011(. 
ــد که  ــه طور کلی، هلیله درختی خزان کننده با ارتفاع 20 تا 30 متر می باش ب
قطر تنه آن 2/4-1/5 متر بوده و دارای تاج گرد با شاخه های گسترده است. 
ــب دارای ترک های طولی  ــوه ای تیره و اغل ــت این درخت به رنگ قه پوس
ــکل بیضی تخم مرغی، چرمی و دارای یک جفت  ــت. برگ های آن به ش اس

مریم عیدی، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی، دانشگاه تربیت مدرس 
دتقی عبادی، استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس محماّ

مروری بر درخت دارویی هلیله
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ــتند. برگ ها به صورت متناوب- متقابل بر  گره بزرگ در باالی دمبرگ هس
روی شاخه ها تشکیل شده و گل ها به رنگ سفید، سفید مایل به زرد و سفید 
ــبز )کرم رنگ(، با بوی نامطبوع در انتهای شاخه ها و در اوایل یا  مایل به س
اواخر فصل بهار )با توجه به اقلیم منطقه( ظاهر می شوند. میوه  هلیله از نوع 
ــفت بوده و معمواًل بیضی یا تخم مرغی شکل است )آسام اگری بیزینس،  ش
ــانتی متر  ــانتی متر و عرض آن 2/5-1/3 س ــول میوه 3/5-2 س 2016(. ط
می باشد و ضخامت پالپ در میوه 4-3 میلی متر است )رنگاری و همکاران، 
ــود و زمانی که میوه نارس  ــکیل میوه از اوایل پاییز آغاز می ش 2007(. تش
ــت به رنگ سبز بوده و در هنگام رسیدن به رنگ خاکستری یا قهوه ای  اس

متمایل می شود )بگ و همکاران، 2013(. 
ــخت بوده، دارای طول 2-1 سانتی متر و  ــتة میوه هلیه بیضی شکل و س هس
عرض 0/7-0/2 سانتی متر است )رنگاری و همکاران، 2007(. میوه در حالت 

خشک شدن دارای 5 شیار مشخص می شود )آسام اگری بیزینس، 2016(. 

نیازه�ای اکولوژیک�ی و پراکن�ش جغرافیای�ی
ــیری  ــیری و نیمه گرمس ــتان بوده و در مناطق گرمس هلیله بومی هندوس
ــته کوه هیمالیا تا ارتفاع 1500 متری و همچنین در سریالنکا، میانمار،  رش
ــد می کند )خان و همکاران، 2015؛  بنگالدش، ایران، ترکیه و چین نیز رش
ــیا و به  ــرقی آس اختر و همکاران، 2016(. البته امروز این گیاه در جنوب ش

صورت گسترده در تایوان کشت می شود )محمد و همکاران، 2012(.
ــط قادر به رشد می باشد  درخت هلیه در انواع خاک ها با حاصلخیزی متوس
ولی بهترین رشد را در خاک هایی با بافت سبک و دارای زهکشی مناسب 
ــت ولی بعد  ــاس اس ــد به حالت غرقابی حس دارد. این درخت در اوایل رش
ــدن را به  مدت دو هفته تحمل کند.  ــالگی می تواند غرقاب ش از 4 یا 5 س
ــایه و تاریکی را نمی تواند  ــد که شرایط س ــند می باش هلیله درختی نورپس
ــرایط کم آبی  ــکی و ش تحمل کند. این درخت مقاوت خوبی به تنش خش
ــاالنه بین ــد را در منطقه ای با یک بارندگی متغیر س  دارد ولی بهترین رش

 2500-1500 میلی متر دارد. هلیله یکی از درختانی است که در جنگل های 
ــرعت خود را ترمیم کرده و مجدداً  ــتان پس از آتش سوزی ها به س هندوس

رشد می نماید )آسام اگری بیزینس، 2016؛ باناجاتا، 2016(. 

اصول کاش�ت، داش�ت  و   برداش�ت
درخت هلیله به دو روش جنسی و غیرجنسی قابل تکثیر است:

ــتقیم دانه ها )هسته میوه( در  ــت مس ــی: به دو صورت کش الف( تکثیر جنس
ــاکاری )کاشت دانه ها در خزانه و سپس انتقال به زمین اصلی(  زمین و یا نش
ــود. دانه های این گیاه به دلیل دارابودن پوشش سخت، نیازمند  انجام می ش
ــند که برخی از آن ها عبارتند  پیش تیمارهایی برای جوانه زنی مطلوب می باش
ــاندن به مدت 36  ــدوکارپ بدون صدمه به جنین، خیس ــرش انتهای ان از: ب
ــاعت، تخمیر میوه ها و سپس استخراج دانه ها و خیساندن و خشک کردن  س
ــود و در عرض 3 تا 4  ــد از 15 تا 20 روز آغاز می ش ــی بع ــاوب. جوانه زن متن

هفته80 درصد بذور جوانه می زنند.
ــت غیرمستقیم، گیاهان 75 تا 90 روز پس از جوانه زنی  معمواًل در روش کش
ــب برای  ــت مناس ــوند. فاصله کاش ــرای انتقال به زمین اصلی آماده می ش ب
ــاله موفقیت  ــت. انتقال نهال های یک س ــده اس ــنهاد ش نهال ها، 8 متر پیش
ــت بالفاصله بعد از کاشته شدن و یا  بیش تری دارد. گیاهان جوان ممکن اس
در اولین هوای گرم به آبیاری نیاز داشته  باشند )آسام اگری بیزینس، 2016(.
ــیله قلمه شاخه و ریشه است. به  ــی: شامل تکثیر به وس ب( تکثیر غیرجنس
طور کلی روش های تکثیر غیرجنسی در درخت هلیله سبب کوتاه شدن دوره 
ــر، جلوگیری از تنوع فنوتیپی و  ــی و در نتیجه بلوغ و میوه دهی زودت نوجوان
انتقال صفات مطلوب از گیاهان مادری به فرزندان می شوند. در درخت هلیله 
ــرای کوتاه کردن دوره  ــز وجود دارد. پیوندزدن معمواًل ب ــکان پیوندزدن نی ام
ــرد. پیوند جوانه و پیوند  ــی انجام می گی نونهالی و به جلوانداختن دوره زایش
شکاف )cleft( بهترین گزینه می باشند )آسام اگری بیزینس، 2016؛ باناجاتا، 
ــالهای اخیر یک ژنوتیپ بومی هندوستان )raj harad( که  2016(. در س
ــایز میوه بزرگ می باشد به عنوان رقم مطلوب جهت تکثیر رویشی  دارای س

در این کشور مورداستفاده قرار می گیرد )سلیم و همکاران، 2010(. 
در مرحله داشت، حفاظت درختان از برخی از حیوانات عالقه مند به میوه های 
ــنجاب، موش، خارپشت، خرگوش های صحرایی و ... ضروری  هلیله مانند س
ــی از آفات می توانند با  ــام اگری بیزینس، 2016(. همچنین برخ ــت. )آس اس
تغذیه از میوه های در حال رسیدن یا برگ های جوان به درختان صدمه بزنند 

)چندر و همکاران، 2014(.

                   هلیله کابلی                                                     هلیله سیاه                                                       هلیله زرد
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ــال پس از کاشت آن ها آغاز می شود ولی از سال  میوه دهی درختان 7 تا 8 س
ــال می توان از درختان  ــادی می گردد و تا 60 س ــت اقتص دهم به بعد برداش
ــه زرد طالیی تغییر رنگ  ــبز ب ــود. میوه ها هنگامی که از س ــرداری نم بهره ب
ــیدن بالفاصله  ــوند. میوه ها بعد از رس ــیده در نظر گرفته می ش می دهند، رس
ــالم  ــد از ریزش بر روی زمین س ــا 5 تا 7 روز بع ــد و میوه ه ــزش می کنن ری
ــد، البته باغداران و بهره برداران میوه ها را قبل از ریزش با تکان دادن  می مانن
ــت می نمایند. میوه هایی که قبل از ریزش برداشت می شوند،  شاخه ها برداش
ــد ولی میوه های  ــری از لحاظ میزان تانن دارن ــن تر و کیفیت بهت رنگ روش
ــد و گاهی اوقات  ــگ تیره تری پیدا می کنن ــوند رن ــه روی زمین رها می ش ک
ــتی که توسط کشاورزان  مورد حمله قارچ ها قرار می گیرند. روش های برداش
ــود معمواًل مناسب نیست زیرا به جای چیدن میوه  ــتان استفاده می ش هندوس
ــاخه ها با چوب زده می شوند و هیچ  ــتفاده می کنند. ش ــت، از چوب اس با دس
پارچه ای برای جمع آوری میوه بر روی زمین پهن نمی شود. بعضی از میوه ها 
در هنگام چوب زدن آسیب می بینند و تعدادی نیز در هنگام ریزش روی زمین 
ــک هفته مورد حمله قارچ ها  ــیب می بینند. چنین میوه هایی در کمتر از ی آس
ــاورزان مجبورند بالفاصله  ــل میکروبی دیگر قرار می گیرند و لذا کش و عوام
ــانند. زمان جمع آوری بر اساس  به قیمت خیلی پایین آن ها را به فروش برس
محتوای تانن )بین 12 تا 49 درصد( نیز تعیین می شود. معمواًل یک محصول 

خوب دارای حداقل 32 درصد تانن است. 
ــدوداً 100 تا 125  ــال دهم به بعد ح ــر برای هر درخت از س ــرد میوه ت عملک
کیلوگرم گزارش شده است که از این میزان محصول، 30 تا 40 کیلوگرم میوه 
خشک به دست می آید. عملکرد میوه خشک در هر هکتار 3 تا 4 تن ذکر شده 
است )آسام اگری بیزینس، 2016؛ چندر و همکاران، 2014؛ باناجاتا، 2016(.

فرآیندهای پس از برداش�ت و فرآوری
ــته بندی  ــه های 50 کیلوگرمی بس ــت در کیس ــتان میوه ها بعد از برداش در هندوس
ــان می خرند. میوه ها  ــی میوه ها را با توجه به کیفیتش ــوند. پیمانکارهای محل می ش
ــبب کاهش تانن و  ــک نمود زیرا س ــید خش ــتقیم خورش ــد در برابر نور مس را نبای
آنتراکوئینون می شود. بدین منظور آن ها را در محل سایه و دارای تبادل هوا خشک 

می نمایند که معمواًل 3 تا 4 هفته طول می کشد )آسام اگری بیزینس، 2016(.
ــه از آنجا صادر  ــی از هلیله با نام هایی از مناطقی ک ــای مختلف درجه بندی ه
ــت. چهار درجه بندی معروف در  ــده اس ــناخته ش ــود در حال حاضر ش می ش

هندوستان که بر اساس محل تولید این محصول می باشند عبارتند از:
Jabalpore .1

Bimilipatnam .2
Bombay  یا Rajpores .3

Madres  یا Salem .4

همچنین در بین تجار و بازرگانان هندی میوه هلیله به سه دسته تقسیم می شود:
ــیدن برداشت  Bal/ Choti/ Jawa Harra )1: این نوع میوه قبل از رس
می شود و معمواًل برای داروهای Ayurvedic استفاده می گردد. قیمت آن 

حدود 40 روپیه برای هر کیلوگرم عنوان شده است.
ــتفاده می شود و برای تولید داروهای   Badi Harra )2: در دباغ خانه ها اس
ــی کم تری دارد. میانگین قیمت  ــت و ارزش داروی Ayurvedic مفید نیس

آن 3 روپیه برای هر کیلوگرم است. 
3( Kacheria: گوشت میوه خردشده )له شده( Badi Harra است )از هر 
ــالم، 60 کیلوگرم گوشت میوه خرد شده بدست می آید(  100 کیلوگرم میوه س
ــتفاده قرار  گیرد.  ــرای Jawa Harra مورد اس ــه گاهی به عنوان تقلب ب ک
قیمت آن حدود 10 روپیه برای هر کیلوگرم عنوان شده است )باناجاتا، 2016(.

م�واد موث�ره، خ�واص درمان�ی و کاربرده�ا
میوه هلیله دارای محتوای 32 تا 45 درصد تانن است. همچنین در میوه های 
ــاپونین ها، مشتقات آنتراکوئینون و اسیدهای آلی  این درخت فالونوئیدها، س

مشاهده شده است )جوکار و همکاران، 2016(. 
ــنتی ایران و در هندوستان در فرموالسیون  ــترده در طب س هلیله به صورت گس
ــنتی ایران بیان می کنند که  ــتفاده می شود. منابع طب س داروهای آیورودیک اس
ــده است که برای  ــیاه حافظه و فعالیت مغز را تقویت می کند. گزارش ش هلیله س
ــی، فلج صورت، مردم  ــواس، فراموش ــردگی، وس ــردرد، مالیخولیا، افس درمان س
گریزی، سرگیجه و بی خوابی نیز مفید است )جوکار و همکاران، 2016(. بهترین 
ــود، میوه ای سفت، توپر و عاری از  ــنتی ایران استفاده می ش هلیله که در طب س
آسیب دیدگی است. میوه نباید خیلی پودر شود، اما باید آسیاب شود. میوه هنگامی 
ــود و سپس به عنوان پودر یا جوشانده  ــت که در آب خیسانده ش بیش تر موثر اس
ــکال مختلف مصارف هلیله در طب سنتی ایران به شکل میوه  ــتفاده شود. اش اس
ــانده و میوه خیس خورده است و هنگامی که با عناب، روغن بادام،  خشک، جوش

ترنجبین و عسل همراه باشد مؤثرتر است )جوکار و همکاران، 2016(. 
اقتص�اد   و تج�ارت

همان طور که ذکر شد میانگین قیمت هر کیلوگرم هلیله سیاه در هندوستان 
ــد و این کشور بزرگترین تولیدکننده این محصول در جهان  30 روپیه می باش
ــتان و ماالیا  ــترالیا، بلژیک، پاکس ــتان، آمریکا، اس ــت. کشورهای انگلس اس
مهم ترین واردکننده هلیله خردشده هستند. در حالی که استرالیا، بنگالدش و 
ــه واردکننده میوه کامل و نیوزلند و ژاپن واردکننده عمده عصاره هلیله  فرانس

می باشند )آسام اگری بیزینس، 2016(.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی
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بسته بندی، برچسب گذاری و انبارکردن داروها )2(
محمدرضا معمارزاده، دکترای شیمی فیزیک، گروه فرموالسیون، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج
فاطمه قطبی نژاد، دکترای حرفه ای داروسازی، گروه فرموالسیون، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

ظروف شیش�ه ای و پالس�تیکی
شیشه مورداستفاده در بسته بندی داروها بسته به ترکیب شیمیایی شیشه و 
قابلیت آن برای مقاومت در برابر زوال، در 4 دسته قرار می گیرند )جدول1(. 
ــود و  ــای II، I و III برای محصوالت تزریقی به کار برده می ش ــوع ه ن
ــتفاده قرار می گیرد. هر  ــر محصوالت دارویی مورداس ــوع NP برای دیگ ن
ــه مولکول های آب ــت آن در برابر حمل ــاس مقاوم ــدام از این انواع بر اس  ک
ــاس مقدار قلیای  ــت. درجه حمله بر اس ــت شده اس )water attack( تس
اضافه شده از شیشه در شرایط مشخص آزمون تعیین می شود. بدیهی است که 
نشت مواد قلیایی از سطح شیشه به داخل محلول دارویی یا فراورده می تواند 
ــازی باید  pH و در نتیجه پایداری محصول را تغییر دهد. کارخانه های داروس
از ظروفی استفاده کنند که بر روی ترکیب یا پایداری محصوالت اثر نامطلوب 

نداشته باشد. شیشه نوع I مقاوم ترین نوع شیشه در میان 4 دسته است. 

امروزه اکثر محصوالت دارویی در پالستیک بسته بندی می شود. تیوب های 
ــده با الیه پالستیکی و ویال های  ــتیکی پماد، شیاف های محافظت ش پالس
ــتیک های مورداستفاده در  ــتیکی قرص و کپسول از نمونه های پالس پالس
ــتیکی به چند دلیل در داروسازی به  ــته بندی دارویی است.ظروف پالس بس

طور فراگیر مورد استفاده قرار می گیرند:
ــار که  ــبکی وزن و مقاومت در برابر فش ــه از نظر س ــت آن بر شیش - مزی

هزینه های حمل و نقل و ضایعات ناشی از آسیب ظرف را کم می کند.
- تنوع در طراحی ظرف و پذیرش مصرف کننده

ــتیکی قابل فشردن در هنگام  - ترجیح مصرف کننده برای بطری های پالس
استفاده از قطره های چشمی، اسپری های بینی و لوسیون ها

- محبوبیت بسته بندی بلیستر و تک دوز به ویژه در مراکز بهداشتی
ــتیک برای تنها یک نوع ماده به کار نمی رود، بلکه به تعداد  اصطالح پالس
ــود که هرکدام برای داشتن ویژگی های مطلوبی  زیادی از مواد اتالق می ش
ــت. برای مثال اضافه کردن گروه متیل به صورت یک در  ــده اس عرضه ش
ــن، ماده پروپیلن  ــن در زنجیره های پلیمری پلی اتیل ــان به اتم های کرب می
ــدن دارد، حال آن که  ــت اتوکالوش ــد؛ ماده ای که قابلی ــکیل می ده را تش
ــورت یک در میان  ــدارد. اگر یک اتم کلر به ص ــن این قابلیت را ن پلی اتیل
 )PVC( ــود، پلی وینیل کلراید ــن پلیمر پلی اتیلن اضافه ش به اتم های کرب

ــفافیت خوبی دارد که آن را به  ــود. این ماده سخت است و ش حاصل می ش
ویژه در بسته بندی بلیستری کپسول ها و قرص ها مفید ساخته است. با این 
ــایل پزشکی )مانند سرنگ ها(  ــته بندی وس وجود نقص قابل توجه آن در بس
ــترونی به روش گاما مناسب نیست؛ روشی که به طور  ــت؛ زیرا برای س اس
فزاینده ای مورداستفاده قرار می گیرد. قراردادن سایر گروه های عاملی روی 
ــت که  ــدن آن ها به انواع دیگر پلیمرهاس زنجیر اصلی پلی اتیلن یا اضافه ش

می تواند تغییرات متنوعی در مواد پالستیکی نهایی ایجاد کند.
ــتیک ها در بسته بندی ایجاد  ــکالتی که ضمن استفاده از پالس از میان مش

می شود می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تراوایی ظروف به اکسیژن اتمسفری و بخار مرطوب

- ورود اجزای سازنده ظرف به محتویات داخلی در حضور آب
- جذب داروی موجود در فراورده به سطح داخلی ظرف

- عبور نور از میان ظرف
- تغییرات ظرف در طی زمان انبارداری

عواملی که معمواًل برای تغییر خواص پالستیک به آن اضافه می شود شامل 
ــایزرها، تثبیت کننده ها، آنتی اکسیدان ها، آنتی استاتیک ها، عوامل  پالستی س

ضدقارچ، موادرنگی و غیره هستند.
ــیژن، از دیواره ظرف دارویی می تواند  حرکت بخار مرطوب یا گاز، به ویژه اکس
ــکال دارویی جامد  پایداری محصول را به مخاطره اندازد. در حضور رطوبت، اش
ــته  ــت بدهند. یک دس ــت رنگ یا یکپارچگی فیزیکی خود را از دس ممکن اس
ــیون قرص ها به  ــی که در فرموالس ــی، به ویژه آن های ــای داروی از افزودنی ه

جدول1: اجزای تشکیل دهنده انواع شیشه در داروسازی
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ــتفاده می شوند، تحت تاثیر  ــباننده یا متالشی کننده اس عنوان رقیق کننده، چس
ــد  رطوبت قرار می گیرند و حتی می توانند به عنوان محیط های مغذی برای رش
میکروارگانیسم ها عمل کنند. بسیاری از عوامل متالشی کننده قرص ها از طریق 
متورم شدن فعالیت خود را اعمال می کنند و چنانچه ضمن انبار در معرض مقدار 

زیاد بخار مرطوب قرار گیرند، ممکن است سبب فساد قرص شوند.
بسته بندی های بسیار نفوذناپذیر که به صورتی خاص ارائه شده اند، قادرند
ــی در برابر اثرات رطوبت فراهم ــت خاصی را برای محصوالت داروی  محافظ

کنند. چنین بسته بندی هایی الزامات پایداری دارویی مصوب کمیته بین المللی 
هماهنگ سازی )ICH( را برآورده می سازد که براساس آن آزمون، محصوالت 
بسته بندی شده برای حداقل 12 ماه در دمای 25 درجه سانتی گراد، در رطوبت 
ــول ها و سایر محصوالت  ــود. بسیاری از کپس ــبی 60 درصد انجام می ش نس
ــوند، تمایل  ــیارنفوذناپذیر محافظت نش ــته بندی های بس ــط بس چنانچه توس
ــای رطوبت گیر مانند  ــر رطوبت را دارند. معمواًل محافظه ــدن در اث به فاسدش
ــیلیکاژل به عنوان محافظت افزوده بر علیه اثرات بخار  ــته های کوچک س بس

مرطوب به بسته بندی های اشکال دارویی جامد اضافه می شود.
ــتند، اگر در ظروف  ــیون هس ــواد دارویی که در معرض تخریب اکسیداس م
پالستیکی بسته بندی شوند در مقایسه با ظروف شیشه ای، دستخوش درجة 
ــه ای محدود  ــری از تخریب قرار می گیرند. فضای خالی ظروف شیش باالت
ــت و تنها مقدار اکسیژن محدودی در تماس با محتویات داروست، حال  اس
آن که داروی بسته بندی شده در یک ظرف پالستیکی گاز تراوا، می تواند به 
ــونده هوا از دیواره تراوا، مولکول های دارویی یا حالل  دلیل ذخیره تجدیدش
ــبب تغییر غلظت  ــطحی(. به این ترتیب س خود را به ظرف بدهند )جذب س

دارو در محصول شده و بر قدرت آن اثر می گذارند.
ــت )Leaching( اصطالحی است که برای توضیح حرکت  تراوش یا نش
ــرد. اجزای  ــتفاده قرار می گی ــه درون محتویات آن مورد اس ــزا ظرف ب اج
ــتی از ظرف پالستیکی عمومًا مواد افزودنی پلیمر هستند مانند پالستی  نش
ــیدآن ها. نشت این مواد افزودنی عمدتًا  ــایزرها، پایدارکننده ها و آنتی اکس س
ــته بندی  ــتیک بس زمانی اتفاق می افتد که مایعات یا نیمه جامدات در پالس

ــول ها در پالستیک، نشت  ــته بندی قرص ها یا کپس ــده اند. به هنگام بس ش
اندکی رخ می دهد.

ــت تحت تاثیر دما، هم زدن بیش از حد ظرف پرشده و اثر  ــت ممکن اس نش
ــاده از مواد افزودنی پلیمر  ــی محتویات مایع روی یک یا چند م حل کنندگ
ــتیکی مایعات برای  ــواد افزودنی پلیمر از ظرف پالس ــت م قرار بگیرد. نش
تجویز داخل وریدی، نگرانی خاصی به همراه دارد که نیازمند انتخاب دقیق 
ــتی چه به صورت محلول در مایع  ــتیک مورد استفاده است. مواد نش پالس
ــکل ذرات ریز، خطری برای سالمتی بیمار محسوب  داخل وریدی یا به ش
ــتیک  ــتی هر پالس ــن رو مطالعات در مورد خصوصیات نش ــود. از ای می ش
ــمتی از فرایند طراحی و توسعه دارو  ــتفاده، به عنوان قس موردنظر برای اس
ــرم از جنس PVC برای  ــتیکی با دیواره ن ــورت می گیرد. ظروف پالس ص

بسته بندی محلول های داخل وریدی و انتقال خون استفاده می شوند.
جذب )Sorption( واژه ای برای نشان دادن اتصال مولکول های دارویی 
 )Adsorption( ــامل جذب سطحی ــت که ش به ماده پلیمری ظرف اس
ــیمیایی یا  ــد. جذب به روش های ش ــذب )Absorption( می باش و ج
ــطه ساختار شیمیایی یا فیزیکی به واسطه ساختار شیمیایی  فیزیکی به واس
ــی پلیمر موجود در ظرف  ــیمیایی و فیزیک ل و خواص ش مولکول های حالاّ
ــبت به  ــدنی نس اتفاق می افتد. به طور کلی گونه های غیریونیزه ماده حل ش
گونه های یونیزه شده تمایل بیشتری برای اتصال دارند. از آنجایی که درجه 
ــیله pH محلول تحت تاثیر  ــدنی می  تواند به وس ــدن ماده حل ش یونیزه ش
ــذب برخی مواد ماده  ــت pH بر روی تمایل ج ــرد، لذا ممکن اس ــرار گی ق
حل شدنی تاثیر بگذارد؛ به نحوی که جایگاه های فعال اتصال قابل دسترس 
ــتیکی با گروه های  ل را افزایش یا کاهش دهد. مواد پالس مولکول های حالاّ
قطبی بیشتر مستعد جذب هستند. از آنجایی که جذب به نفوذ یا انتشار ماده 
ل دارویی استفاده شده نیز  ــدنی در پالستیک بستگی دارد، پایه یا حالاّ حل ش

می تواند نقشی را در تغییر یکپارچگی پالستیک بازی کند. 
جذب می تواند با عوامل دارویی فعال یا با مواد جانبی نیز اتفاق افتد. از این 
ــته بندی پالستیکی موردنظر برای  ــکله در بس رو باید هر کدام از مواد متش
ــطحی  ــود. فرایند جذب با جذب س تعیین تمایل آن )به جذب( آزمایش ش
ــود. بعد از  ــتیکی آغاز می ش ــطح داخلی ظرف پالس ــدنی به س ماده حل ش
اشباع شدن سطح، ماده حل شدنی در داخل ظرف منتشر می شود و در داخل 
پالستیک پیوند برقرار می کند. جذب، عامل فارماکولوژیک فعال موجود در 
ــش می دهد و قدرت محصول را  ــول دارویی و غلظت موثر آن را کاه محل
غیرقابل اطمینان می سازد. جذب مواد جانبی دارویی مانند مواد رنگ دهنده، 
نگه دارنده ها یا تثبیت کننده ها نیز به همین ترتیب کیفیت محصول را تغییر 
ــبب کاهش  ــتیک جذب و س ــد داد. متیل پارابن به برخی انواع پالس خواهن
ــترس ماده محافظ می شود؛ این امر با کاهش اثربخشی ماده  غلظت دردس
ــدن، سخت شدن و  ــود. تغییر شکل، نرم ش ــخص می ش محافظت کننده مش
ــایر تغییرات فیزیکی در ظروف پالستیکی بر اثر فعالیت محتویات ظرف  س
ــامل تغییرات دما و استرس فیزیکی بر ظرف به هنگام  یا عوامل بیرونی ش
جابه جایی و حمل و نقل ممکن است ایجاد شود. همواره بهتر است دارو، در 
ــده از سوی تولیدکننده  همان نوع ظرف و با همان کیفیت به کار گرفته ش
ــرد. در بعضی موارد ظرف اصلی دارو )همان ظرفی  ــار بیمار قرار گی در اختی

که کارخانه دارو را در آن بسته بندی کرده( به بیمار تحویل داده می شود.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

593592591 594
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ماده ضدسرطانی تاکسول؛ 
یاقوت جنگل های شمال)1(

نرجس فرزین، دانشجوی دکترای گیاهان دارویی، 
گروه بیوتکنولوژی، مرکزتحقیقات گیاهان دارویی باریج

چکی�د  ه
ــل با نام تجاری تاکسول یک ترکیب  پاکلی تاکس
ــاختاري پیچیده می  باشد که غالبًا  دي ترپني با س
ــتخراج می  گردد. این ماده در  از گیاه سرخدار اس
ــال حاضر به عنوان یکی از مهمترین ترکیبات  ح
طبیعي ضدسرطان سراسر دنیا براي درمان انواع 
ــرطان ها از جمله سرطان پوست، ریه، مجاري  س
ادرار، مري، غدد لنفاوي و غیره به طور موثر مورد 
استفاده قرار مي گیرد. محدودبودن تعداد درختان 
ــرخدار، غلظت پایین تاکسول در بافت گیاهی،  س
ــت در طی  ــیب دیدن درخ ــد گیاه و آس ــد کن رش
نمونه برداری سبب شده است که تامین این مادة 
ــود.  حائزاهمیت، همواره با چالش هایی مواجه ش
تالش  ها ي فراواني جهت سنتز کامل، نیمه سنتز 
ــت  ها ي سلولي و  ــول، استخراج آن از کش تاکس
کاربرد روش های جدید از جمله مهندسی ژنتیک 
و مهندسی متابولیت ها در راستای افزایش تولید 

تاکسول صورت گرفته است. 
ــبی برای تولید دائم  ــلولی راهکار مناس کشت س
ــد.  ــی ماده اولیه می باش ــاده از مقدار کم ــن م ای
ــات خانواده  ــه ترکیب ــا از جمل ــرد محرک ه کارب
ــمونات در  ــل جاس ــد متی ــید مانن جاسمونیک اس

ــول در کشت سلولی موثرند.  افزایش تولید تاکس
ــمونات با افزایش سطح بیان آنزیم های  میتل جاس
ــفات  ژرانیل پیروفس همانند  ــول  تاکس ــنتز  بیوس
ــث  ــنتاز )TDS( باع )GGPS( و تاکسادین س
ــول می شود. اخیراً مهندسی  افزایش میزان تاکس
ــک تکنولوژی کلیدی جهت  ــک به عنوان ی ژنتی
ــد و در  تولید مقادیر باالی ترکیبات فعال می باش
سرخدار، ژن های کدکننده مرتبط با تولید تاکسول 
کلون شده اند. با این حال راهکارهای دست ورزی 
ژنتیکی هنوز کامل نشده است. این مقاله مروری 
ــت بر راهکارهای مختلف فناوری زیستی که  اس
در افزایش تولید داروی تاکسول موثر می باشد. 

ــت  ــول، کش ــرخدار، تاکس کلمات  کلیدی: س
سوسپانسون سلولی، الیستورها، مهندسی ژنتیک 

مق�د   م�ه
ــی از مهمترین منابع دارویی  گیاهان دارویی یک
ــش کاربرد  ــال پی ــزاران س ــه از ه ــند ک می باش
ــت جهانی تخمین زده  داشته اند. سازمان بهداش
ــد از مردم به صورت  ــت که بیش از 80 درص اس
ــتفاده  ــدرن از گیاهان دارویی اس ــنتی و یا م س
ــیاری از داروهای شیمیایی  می کنند. به عالوه بس

ــاخته شده اند.  نیز با الگوبرداری از مواد گیاهی س
ــات افزایش یافته  ــه تقاضا برای این ترکیب اگرچ
ــیاری از این گیاهان از جمله درخت  است اما بس
ــتگاه های طبیعی محدود دارند و  ــرخدار، زیس س
جمع آوری آن ها با مشکالتی مواجه است. غلظت 
ــاه، محدودیت منابع  ــن ترکیبات در گی پایین ای
ــکالت  طبیعی، تخریب روزافزون جنگل ها، مش
مرتبط با اهلی نمودن و کشت زراعی این گیاهان، 
ــتفاده از راهکارهای  ــه اس ــان را ب ــه محقق توج
ــتی جهت افزایش تولید و بهره وری  فناوری زیس
ــت. فناوری  ــی معطوف نموده اس گیاهان داروی
ــف مانند  ــري از علوم مختل ــا بهره گی ــتی ب زیس
ــیمي، ژنتیک و غیره و با استفاده  بیولوژي، بیوش
از راهکارهای کشت سلول ها،  اندام ها و بافت ها، 
مهندسي ژنتیک، مهندسی متابولیت ها، بررسی و 
دستکاري ژنتیکي آنزیم هاي دخیل در مسیرهای 
ــای  ــنتز متابولیت ه ــر در بیوس ــیمیای موث بیوش
ــت که کارآیی  ثانویه و افزایش بیان ژنها قادر اس
ــه عنوان منابع  ــره وری گیاهان دارویی را ب و به

تجدیدپذیر جهت تولید دارو افزایش دهد.
ــلول، بافت  ها و اندام  هاي گیاهي امکان  کشت س
تکثیر انبوه و سریع گیاهان و تولید متابولیت های 
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اس�تخراج تاکس�ول
از پوس�ت تنه و برگ

 درختان س�رخدار 
ب�ه  عن�وان    م�اده ای ک�ه 

در درمان س�رطان تخمدان،
 ریه، رحم و س�ینه کاربرد 

فراوان دارد، بر اهمیت س�رخدار 
افزوده اس�ت.

ــرایط in vitro فراهم می سازد.  ثانویه را در ش
ــت in vitro گیاه، عالوه بر  ــتفاده از کش با اس
دسترسی به منبع اولیه دارو در شرایط کنترل شده 
و مستقل از محیط، افزایش تولید ترکیبات نسبت 
ــز امکان پذیر  ــاه و تولید ترکیبات جدید نی به گی
می گردد. طی سال های اخیر کشت سوسپانسیون 
سلولی و اندام )ساقه و ریشه مویین( جهت تولید 
ــنتز  ــیر بیوس ــاي ثانویه و مطالعة مس متابولیت  ه
ــان ژن مورد توجه قرار  متابولیت  ها و افزایش بی
ــت، ریزنمونه،  ــت. ترکیبات محیط کش گرفته اس
ــرایط فیزیکي، افزودن پیش سازها، استفاده از  ش
ــای زنده و غیرزنده، افزایش نفوذپذیری  القاءگره
ــل تولید،  ــول از مح ــردن محص ــلول، دورک س
ــي و انتخاب  ــلولهاي گیاه ــودن س بي تحرک نم
سلولهای با کارآیی باال، از مهمترین فاکتورهای 
ــت  موثر در افزایش تولید متابولیت ثانویه در کش
ــند. مهندسی ژنتیک گیاهي نقش  سلولي می باش
ــت ورزی  ــایي و دس ــمگیری در زمینه شناس چش
ــیر متابولیکي  ــاي دخیل در مس ژنتیکي آنزیم ه
ــت.  ــنتز متابولیت های ثانویه ایفا نموده اس بیوس
ــیمیایی موثر در تولید  ــایی مسیرهای بیوش شناس
ــان ژن های موردنظر  ماده مورد نظر، افزایش بی
ــای دیگر از مواردی  ــی یا کنترل ژن ه و خاموش
ــت که به نظر می رسد می توانند بخش بزرگی  اس
ــکالت مرتبط با تولید متابولیت های ثانویه  از مش

از جمله تاکسول را برطرف سازد.

گیاه شناس�ی
 Taxaceae ــه خانواده جنس  Taxusمتعلق ب
ــت که گونه های مختلف آن به  ــامل 8 گونه اس ش

سرخدار معروف می باشند.
ــند و از سوزني برگان فاقد  سرخدار درختي سایه پس
صمغ است که به صورت مخلوط با سایر گونه هاي 
ــن جنگل هاي مرطوب  ــکوب زیری جنگلي، در اش
ــیا مثل شمال  نواحي مدیترانه اي و برخي نقاط آس
ــود. چوب درون آن به رنگ قرمز  ایران یافت می ش
شاه بلوطی و برگ های آن دائمی  و همیشه سبز است 
که در قسمت پایینی درخشان و براق است و نیاز به 
ــوب دارد. بلندی درخت به 9 تا 30 متر  خاک مرط
ــد. سرخدار درختي است  و قطر آن به 3 متر می رس
کند رشد که 1000 تا 1500ساله آن نیز در طبیعت 
ــاهده شده است. رویش ارتفاعی آن ساالنه 10   مش

سانتی متر است.

ــطح باالیي  ــانتي متر، س برگها به طول 2 الي 3 س
ــبز تیره بوده و سطح زیرین به رنگ سبز  برگ س
رنگ پریده کمی   متمایل به زرد و با رگبرگ میاني 
ــت. برگ هاي درخت سرخدار سمي  ــته اس برجس
ــیار خطرناک  ــرف آن براي دام ها بس بوده و مص
می با  شد. سرخدار دارای گل های دو جنسی است. 
ــر آن روی مخروط های گرد و گل های  گلهای ن
ــاخه های کوتاه  ــور منفرد روی ش ــاده آن به ط م
ــتي  ــا در داخل یک جدار گوش ــکفند. بذره می ش
ــرار دارد که تنها  ــان به نام آریل ق ــرخ درخش س
بخش غیرسمی گیاه می باشد. بذر سرخدار توسط 
پرندگان از جمله قرقاول پخش می شود. سنجاب ها 
ــرخدار کمک می کنند. تکثیر  ــار بذر س نیز به انتش
ــت بذر و قلمه زدن امکان پذیر  گیاه از طریق کاش
است. بذر گیاه در مردادماه می  رسد. جوانه زدن آن 

نامنظم و گاهي 3- 2 سال طول می  کشد.

کاربرد و اهمیت س�رخدار
ــتی و  ــرخدار از جنبه های زینتی، صنایع دس س
داروسازي حائز اهمیت است، حیات این درخت 
ــیار دور با مشکل مواجه بوده و  از سال هاي بس
ــفانه امروزه نسل آن ها در معرض انقراض  متاس
ــرخدار جهت ساخت وسایل  قرار دارد.    چوب س
ــطرنج کاربرد  چوبي ظریف نظیر عصا و مهره ش
ــیار سخت و فاقد صمغ  دارد. چوب سرخدار بس
می باشد و از آن در صنایع اسلحه سازی و ساخت 

دیگر ادوات استفاده می شود.
ــده گرده و  ــن یک تولیدکنن ــن گیاه همچنی  ای
ــت. این درخت یکی از  ــل دهنده خوبی اس عس
گونه های منحصر به فرد و مهم منطقه هیرکانی 
ــوم زمین شناسی است.  و باقی مانده از دوران س
ــان  ــی درخت ــی دیرینگ ــات فسیل شناس مطالع
ــال می دانند.  ــرخدار را بالغ بر 190 میلیون س س
بنابراین مطالعه سرخدار به لحاظ دیرینه شناسی 
ــتی  درخت )Paledendrology( و دیرزیس

)Longevity( حائز اهمیت است.
ــول از پوست تنه و برگ درختان  استخراج تاکس
ــرخدار به عنوان ماده ای که در درمان سرطان  س
ــینه کاربرد فراوان دارد،  تخمدان، ریه، رحم و س
ــول با  ــت.  تاکس ــرخدار افزوده اس بر اهمیت س
ــیم غیرطبیعي، موجب توقف  تشکیل دوک تقس
ــیم  ــي  DNA در مرحله             تقس رونویس
ــرگ  ــب م ــب موج ــن ترتی ــده و بدی ــوز ش میت
ــرایط  ــود. در ش ــلول  ها ي در حال تکثیر می ش س
ــت این درخت  ــرم پوس ــي از 6700 کیلوگ طبیع
ــتخراج مي شود.  ــول اس فقط یک کیلوگرم تاکس
ــي که براي  ــا توجه به میزان درخت ــن مقدار ب   ای
ــیار  ــي رود میزان بس ــتحصال از بین م ــن اس  ای

کمی   است.

 G2/M    
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ترکیبا ت
ــین، میلوسین، تاکسي کوتین، رزین، تانن و  تاکس
اسانس از ترکیبات سرخدار می باشند که ترکیبات 
ــان ها تشکیل می  دهند. تاکسان ها  اصلي را تاکس
یا تاکسوییدها از نظر اسکلت اصلي، دي ترپنویید 
ــاي آن ها دچار  ــند که تعدادي از کربن ه می  باش
ــده و در نتیجه هیدروژن متصل  اکسیداسیون ش
ــیل، کتوني،  ــاي هیدروکس ــا به گروه ه به آن ه
اتري و یا اپوکسیدي تبدیل گردیده و گروههاي 
ــیل در آن ها می  توانند با اسیدهاي آلي  هیدروکس
ــتري ایجاد کنند. همچنین  مختلف پیوندهاي اس
ــتقات  ــته ا ي از مش ــوان دس ــان ها را می  ت تاکس

باکاتینIII دانست که گروه هیدروکسیل متصل 
ــماره 13 آن ها توسط مشتقات فنیل  به کربن ش
ــت. تاکنون پنج نوع  ــرین استري شده اس ایزوس
ــرخدار شناسایي  ــان در گونه هاي جنس س تاکس

ــده که براي نامگذاري آن ها از حروف الفباي  ش
انگلیسي استفاده شده است. بیش از 350 تاکسان 
ــاي مختلف  ــد( در گونه ه ــتقات دي ترپنویی )مش
Taxus تشخیص داده شده است و تاکسول یک 
ــت که داراي  ــروه کوچک ترکیباتي اس عضو از گ
ــي oxetane و یک زنجیر  ــه چهارتای یک حلق
جانبي استري کمپلکس در ساختمانشان می  باشند.

خ�واص درمان�ي
ــم،  ــرخدار در دزهاي کم جهت درمان رماتیس س
ــتفاده  ــکالت ادراري اس ــاي کبد و مش بیماریه
ــود ولي سمیت زیاد این گیاه، آن را به یک  می ش

ــاخته است. از آنجایی که  گیاه غیرایمن تبدیل س
این گیاه بسیار سمی   است، بر قلب اثر فلج کننده 
دارد. همچنین ممکن است باعث سقط جنین شود. 
  بیشتر مطالعات انجام شده درباره اثرات بیولوژیکي 

ــیتي  ــوییدها مربوط به اثرات سیتوتوکسیس تاکس
ــت. امروزه  آن ها از طریق تاثیر بر توبولین ها اس
ــي انساني و دامی   کاماًلً در  این گیاه با سم شناس
ــمیت قلبي عصاره سرخدار را به  ارتباط است. س
ــین ها( موجود در آن نسبت  آلکالوییدهاي )تاکس
ــوییدهاي غیرآلکالوییدي  داده اند. برخی از تاکس
ــي DNA و سنتز پروتئین  آن می تواند رونویس

در سلول  ها ي سرطاني را متوقف کنند.
ــده  ــب پیچی ــک ترکی ــوان ی ــه عن ــول ب تاکس
بیوشیمیایي و داراي خاصیت ضدسرطان، عمومًا 
از گیاهان جنس سرخدار استخراج مي گردد. این 
داروي ضدسرطان مکانیسم متفاوتي از داروهاي 
ــول از عوامل  ــداول دارد. تاکس ــرطان مت ضدس
 )Antimitotic( ممانعت کننده تقسیم سلولي
ــت که سبب افزایش اجتماع میکروتوبول ها و  اس
مقاومت آن ها در مقابل دپلیمریزه شدن می شود. 
ــتین و کلشي سین  ــول برخالف وین بالس تاکس
ــود و تعادل  ــت میکروتوبول ها می ش باعث تثبی
ــیون سوق می  دهد. محل  را به سمت پلیمریزاس
ــداي از  ــه میکروتوبول، ج ــول ب ــال تاکس  اتص
محل هایي است که توسط GTP و کلشي سین 
و وین بالستین اشغال می شود. میکروتوبول  ها ي 
in vitro  ــول در شکل گرفته در حضور تاکس

ــتند و خصوصیاتي  ــتوار هس ــاًل محکم و اس کام
ــول  غیر از میکروتوبول هاي طبیعي دارند. تاکس
 MAPs ــود ــن را در نب ــیون توبولی پلي مریزاس
ــد و همچنین  ــک می  کن ــز تحری ــا GTP نی ی
میکروتوبول  ها  را به پلي مریزاسیون که به وسیله 
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ــاوم می کنند.  ــود مق ــیم تحریک می ش ــون کلس ی
ــول حتي موجب پلي مریزاسیون توبولین در دماي  تاکس
ــود ولي براي حداکثر  ــانتیگراد می ش کمتر از 4 درجه س
 MAPs یا GTP ــه ــیون در این حالت ب پلي مریزاس
نیاز است. تاکسول با این اثر باعث تشکیل دوک تقسیم 
ــود و در نتیجه  ــل میتوز می ش ــي در طي عم غیرطبیع
رونویسي سلول را در مرحله M و یا G2 تقسیم سلولي 
ــلول  ها ي  متوقف می  کند و بدین ترتیب باعث مرگ س
ــول سبب القای  ــود. به عالوه تاکس در حال تکثیر می ش

ــه ای از میکروتوبول ها در  ــش غیرطبیعی و یا خوش آرای
ــترهای  ــته و منجر به ایجاد اس ــلولی گش طی چرخه س

متعدد از میکروتوبول ها در طی میتوز می گردد.
 )NCI( ــرطان ــتیتو ملي س در طي دهه 60 انس
ــرطاني گیاهان  ــي را روي اثرات ضدس تحقیقات
ــول را کشف  ــروع کرد و در نهایت ماده تاکس ش
 Paclitaxe  ــاده ــود.Taxol نام تجاري م نم
 squibb Bristol- ــرکت است که توسط ش

Myers به ثبت رسیده است. 

ــط  Wallو  ــار توس ــراي اولین ب ــاده ب ــن م ای
 T. brevifolia ــه  گون ــت  پوس از   Wani
ــایی )1971( شد. در  ــازي )1966( و شناس جداس
سال 1977 به صورت تجربي تست شد و توسط 
FDA براي درمان سرطان رحم مورد تایید قرار 
ــال 1992 جهت درمان  ــول در س ــت. تاکس گرف
ــال 1994 براي درمان  سرطان تخمدان و در س
سرطان سینه نیز از سوي FDA مورد تایید قرار 
گرفت. دستاوردهاي مطالعات اخیر نشان مي دهد 
ــول در درمان انواع تومورهاي سر و گردن،  تاکس
ــت مالنوما، دو نوع سرطان  ــرطان پوس نوعي س
رایج ریه، سرطان مجاري ادراري، سرطان مري، 
نوع خاصي از سرطان استخوان، دو نوع سرطان 
ــوع ویژ  ه ا ي از  ــدد لنفاوي و نخاع و باالخره ن غ

سرطان وابسته به بیماري ایدز موثر است.
                            ادامه دارد ...

تاکسول در سال 1992 جهت 
درمان س�رطان تخمدان و 

در س�ال 1994 براي درمان 
س�رطان س�ینه  نیز از س�وي 

FDA م�ورد تایید قرار گرفت. 

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

602601 603 604
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سوپرفودها، اصطالحی است که برای غذاهایی استفاده می شود که سرشار 
با  مبارزه  برای  و  هستند  انرژی  افزایش  جهت  ضروری  مغذی  مواد  از 
ساخته،  را  استخوان ها  سوپرفودها،  موثرند.  نیز  خلق وخو  بهبود  و  بیماری 
از بیماری های مزمن جلوگیری می کنند، بینایی را بهبود بخشیده و حتی 
جلبک  امروزه  مطرح  سوپرفودهای  از  یکی  می شوند.  ذهن  تقویت  باعث 

اسپیرولینا می باشد.
اسپیرولینا جزء جلبک های سبز – آبی بوده و رشته ای و مارپیچی شکل 

می باشد. اسم این جلبک از ساختمان مارپیچی آن گرفته شده  است.
اولین گزارش در خصوص استفاده از جلبک اسپیرولینا توسط کاستیلو در 
سال 1521 منتشر گردید. وی در یک مسافرت اکتشافی در مکزیکوسیتی 
مشاهده نمود که ساکنین اطراف یک دریاچه محلی این جلبک را توسط 
توری های مخصوص از آب جدا و خشک نموده و از پودر آن کیک های 
مخصوص تهیه می کردند. در سال 1970 اسپیرولینا به عنوان یک جلبک 

مغذی و بی خطر در ژاپن به ثبت رسید.
غذا  به عنوان  و  تولید  تجاری  به صورت  اسپیرولینا  اخیر  سال   40 در 
مخصوصی  استخرهای  در  امروزه  جلبک ها  می گیرد.  قرار  مورداستفاده 

پرورش می یابند. در ایران نیز در قشم این جلبک پرورش داده می شود.
پروتئینی که در اسپیرولینا وجود دارد حاوي باالترین میزان پروتئین موجود 
در غذاهاي طبیعي است. یک منبع غني از 18 نوع اسیدآمینه متفاوت است 

  سهیل قلی بیگی، مهندسی زراعت و اصالح نباتات، شرکت کشت و صنعت گلکاران  

معرفی یک سوپر فود

که 8 نوع از این اسیدآمینه ها ضروري بوده و در بدن ساخته نمي شوند.
از آنجایی که اسپیرولینا دیواره سلولي ندارد پروتئین موجود در آن به راحتی 
نقش  ندارد.  وجود  حیات  ادامه  امکان  پروتئین  بدون  بدن مي شود.  جذب 
است.  بافت ها  مرمت کردن  و  سلول ها  ساختن  از  فراتر  بدن  در  پروتئین 
هجوم  با  مبارزه  آن ها  نقش  که  مي سازند  را  آنتي بادي ها  پروتئین ها 
باکتري ها و ویروس ها بوده و همچنین پروتئین ها قسمت مهمي از آنزیم ها 
و هورمون هاي بدن را تشکیل مي دهند. اسپیرولینا منبع غني از پروتئین 
با چربي کم، کالري کم، بدون کلسترول است و مانند دیگر منابع پروتئین 

مانند گوشت، پروتئین و لبنیات پر از چربي، کالري و کلسترول نیست.

می�زان    پروتئی�ن:
* 15 تا 20 درصد بیشتر از گوشت

* 35 درصد بیشتر از سویا
* 12 درصد بیشتر از تخم مرغ

فواید   اس�پیرولینا
و  غیره  و  تب خال   ،HIV مانند  ویروس  به  مبتال  بیماران  بر  آن  اثر   *

بهبودی حال بیماران
* پایین آمدن کلسترول و تری گلیسیرید بیماران به علت وجود اسیدهای چرب مفید
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    عالی             خوب            متوسط          معمولی
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* تنظیم فشارخون و درمان کم خونی های مربوط به فقر آهن و ویتامین
* پیشگیری از سرطان به علت سم زدایی، وجود ویتامین ها و آنتی اکسیدان ها
* پیشگیری از بیماری های عفونی مانند سرماخوردگی، بیماری های تنفسی 

و هپاتیت به علت تقویت عمومی و باال بردن سطح ایمنی
یبوست،  بیماری های گوارشی مزمن،  درمان  و  تنظیم دستگاه گوارش   *

بواسیر و تنبلی کبد
و  جیوه، سرب  مانند  مواد سمی  رسوب  از  جلوگیری  و  کلیه ها  تقویت   *

مواد دارویی
* کمک به بهبود دیابت و سایر بیماری های تغذیه ای

* کمک به تنظیم و ساخت الکتوباسیل های )میکروب های مفید( دستگاه 
گوارش

* کمک به بهبود جراحات و زخم های بدن
تنظیم سیستم سوخت وساز بدن و درنتیجه کاهش وزن و جلوگیری   *

از چاقی
سایر و  رادیواکتیو  مواد  اشعه  برابر  در  بدن  مقاومت  باالبردن   * 

 تشعشعات مضر.

روش مصرف اس�پرولینا
اسپیرولینا به صورت قرص و پودر در داروخانه ها یا عطاری ها وجود دارد. 
می توانید پودر آن را داخل آب میوه یا آب سبزیجات ریخته و مصرف کنید. 

همچنین می توانید این پودر را روی ساالدها ریخته و میل کنید.

م�وارد    من�ع مص�رف
برای اسپیرولینا تقریبًا مورد منع مصرفی وجود ندارد. مصرف آن به خصوص 
برای افراد ضعیف و همچنین افراد سالمند توصیه می شود. تنها مورد منع 
مصرف آن در طول شیمی درمانی است. توجه داشته باشید که خانم های 
باردار و شیرده بهتر است در مصرف این جلبک احتیاط کنند. این افراد قبل 

از مصرف بهتر است حتمًا با پزشک خود مشورت کنند.

ع�وارض جانب�ی
امکان دارد با مصرف اسپیرولینا در برخی افراد دو مشکل به وجود بیاید:

مشکالت گوارشی: مانند نفخ و بیرون روی؛ معمواًل 3 تا 4 درصد افرادی که 
برای اولین بار اسپیرولینا مصرف می کنند دچار مشکالت گوارشی می شوند. 

البته این مشکالت موقتی است و در مصرف های بعدی از بین می رود.
سردرد: احساس خستگی و در برخی موارد نادر مشکالت پوستی از دیگر 
عوارض جانبی احتمالی این جلبک است. این عوارض نیز خیلی زود از بین 

می روند اما در صورت طوالنی شدن آن باید حتمًا به پزشک مراجعه کرد.

آی�ا خط�ر اورُدز    وج�ود دارد؟
مصرف زیاد اسپیرولینا باعث مسمومیت و اوردز نمی شود. می توانید در طول 
از  بیش  مصرف  که  مهم ترین خطری  کنید.  استفاده  جلبک  این  از  سال 
اندازة این جلبک می تواند ایجاد کند افزایش اسیداوریک است که به دلیل 
وجود پروتئین زیاد آن است. مطمئن ترین میزان مصرف این جلبک همان 

3 تا 55 گرم در روز است.
تجربه شخصی استفاده از قرص اسپیرولینا این است که بسیار در تقویت 
سیستم ایمنی و از بین بردن حساسیت فصلی تأثیرگذار است و پیشنهاد 
می شود این جلبک به صورت قرص مصرف شود زیرا پودر آن از نظر طعم 

زیاد به ذائقه انسان خوش نمی آید.
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مق�د   م�ه
مدی�ران  دغدغ�ه ه�ای  از  یک�ی  هم�واره 
گیاه�ان  ف�رآوری  و  تولی�د  صنع�ت  در 
داروی�ی، ایجاد ت�وازن بی�ن ورود مواد خام 
 گیاه�ی ب�ه کارخانه و ت�وان دس�تگاه های

 فرآوری می باش�د زیرا ورود کمتر یا بیش�تر 
مواد خ�ام به خط اس�تحصال م�واد موثره، 
ایج�اد  و  تولی�د  راندم�ان  کاه�ش  س�بب 
مش�کالت متعدد کیف�ی در ف�رآورده نهایی 

کارخانه می گردد. 
بس�ته بندی و انب�ارداری از فرآیندهای مهم 
در مرحل�ة پس از برداش�ت گیاهان دارویی 
می باش�ند که می توانند س�بب تامین پایدار 
مواد گیاهی مورد نیاز صنعت فرآوری گیاهان 

دارویی شوند.
 در این مبحث به اصول و مبانی بس�ته بندی 
و انبارداری گیاهان دارویی و معطر پرداخته 
ش�ده و تاثیر آن ها بر کمی�ت و کیفیت مواد 

موثره گیاهان دارویی بررسی می گردد. 

تعریف بس�ته بندی
ــروری یک محصول  ــته بندی جزء الزم و ض بس
است که وظیفه معرفی و نگهداری محصول را از 

تولید تا مصرف بر عهده دارد.

هدف از  بس�ته بندی
1- محافظت فیزیکی )ضربه، لرزش، فشار، حرارت، 
ــیمیایی )ترکیب با گازها و مواد دیگر( و  نور( و ش
بهداشتی )جلوگیری از رشد میکرواورگانیسم ها( 

از گیاهان و فرآورده های گیاهی.
2- جذب بهتر مشتریان

3- درج قیمت یا بارکد کاال 

اهمی�ت بس�ته بندی در صنع�ت تولید و 
ف�رآوری گیاه�ان داروی�ی    و معط�ر 

ــته بندی یکی از فرآیندهای مهم در مرحله ی  بس
ــت محصوالت کشاورزی همچون  پس از برداش
ــبب حفظ کمیت  ــد که س گیاهان دارویی می باش
و کیفیت آن ها در طول مدت انبارداری می گردد. 

علیرضا بلندنظر، دانشجوی دکترای حشره شناسی کشاورزی، گروه گیاه پزشکی، مرکزتحقیقات گیاهان دارویی باریج

  بسته بندی و انبارداری گیاهان دارویی

ــان دارویی  ــته بندی گیاه ــن مزایای بس مهم تری
عبارتند از:

-  افزایش زمان نگهداری محصوالت
ــرعت کاهش کیفیت مواد مؤثره  -  کندشدن س

گیاهان دارویی در طول زمان
ــوالت  ــت محص ــذب رطوب ــری از ج - جلوگی

خشک شده
- کاهش خطر فساد درونی، بیرونی و اکسایشی

- حمل و نقل آسان تر و سریع تر
ــی می تواند  ــب گیاهان داروی ــته بندی نامناس بس
ــود که در  ــواد موثره آن ها ش ــبب تغییراتی در م س
ــرآورده های دارویی و  ــت باعث افت کیفیت ف نهای

نارضایتی مصرف کنندگان خواهد شد.
ــوان عامل مهمی  ــته بندی به عن ــن بس  همچنی
ــای رقابتی داخلی و  ــتری در بازاره در جذب مش

خارجی مطرح می باشد. 
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انواع بسته بندی های گیاهان دارویی
انواع بسته بندی های گیاهان دارویی عبارتند از:  

1- کاغذ و مقوای ساده:
ــوده و در صورتی که یک الیه  ــیار ارزان ب بس
ــد به  ــته باش ــی روی یک طرف داش پلی اتیلن
رطوبت، گازها و ترکیبات معطر مقاوم می شود.

2- فویل آلومینیوم:
ــواد گیاهی  ــواع ادویه، م ــب برای ان مناس
ــاس به نور، مواد گیاهی چسبنده مانند  حس
ــدن و  زردچوبه. فویل آلومینیم به سوراخ ش
ضربه حساس است که با اضافه کردن الیه 
پلی اتیلن روی آن مقاومتش بیشتر می شود.

3- شیشه:
ــب در نگهداری عطر و اسانس  بسیار مناس
ــام واکنش  ــدون انج ــات گیاهی ب و عرقی
ــوده و تنها از  ــت ب ــل بازیاف ــیمیایی، قاب ش

معایب آن شکستنی بودن آن است.
4- پوشش های سلولزی:

پوششهای شفاف، براق و قابل تجزیه در طبیعت، 
غیرمقاوم به حرارت، رطوبت و پاره شدن و مقاوم 

به ضربه و سوراخ شدن می باشند.
5- پوشش های پروپیلن:

ــفاف و مقاوم به کشیدن و سوراخ شدن و  ش
ــا حدودی مقاوم به رطوبت و گازها و مواد  ت

معطر می باشند.
PET 6- پلی اتیلن ترفتاالت

مقاومت بسیار زیاد به حفظ رطوبت و گاز و 
تحمل درجه حرارت از 70- تا 135+ درجه 
ــانتیگراد دارند. ظروف عرقیات امروزه از  س

این نمونه می باشد.
LDPE 7- پلی اتیلن باچگالی پایین

ــته، عایق  ــی و انعطاف پذیر داش حالت نرم
ــچ  ــت و هی ــادالت گازی اس ــی و تب حرارت
ــیمیایی با مواد بسته بندی ایجاد  واکنش ش
ــب است که با  نمی کند و دارای قیمتی مناس
این ویژگی ها در صنعت بسته بندی گیاهان 
دارویی و ادویه ها بسیار زیاد مصرف می شود.

8- پلی اتیلن با چگالی باال HDPE حالت 
ــفتی و استحکام بیشتری داشته، شکننده  س
ــهای  ــبت به رطوبت و واکنش ــت و نس اس

شیمیایی مقاوم می باشد.
ــت تخریب پذیر  ــای نانوزیس ــش ه 9- پوش
ــه محافظت کننده از  ــتر به عنوان الی )بیش

میوه و صیفی جات به کار می رود(

انواع روش های بس�ته بندی :
1-  بسته بندی هوای معمولی:

ــاده ترین نوع بسته بندی که هوای داخل  س
و خارج از بسته بندی یکی است.

2- بسته بندی تحت خالء:
ــاًل تخلیه  ــته بندی کام ــل بس ــوای داخ ه
ــود که باعث: الف( جلوگیری از رشد  می ش
ــود. ب(  ــم های هوازی می ش میکروارگانیس

کاهش ابعاد بسته بندی می گردد.
3-بسته بندی با اتمسفر تغییریافته و کنترل 

:MAP و بهینه شده
ــت فن آوری ــته بندی تح ــوای داخل بس ه

ــواٌل دارای  ــود و معم MAP  بهینه می ش
درصد مشخصی دی اکسیدکربن، نیتروژن 
ــداری و  ــه برای نگه ــت ک ــیژن اس و اکس
ــته بندی مواد گیاهی تازه جهت کاهش  بس
ــت  ــدگاری و کیفی ــش مان ــس و افزای تنف

استفاده می شود.
4-بسته بندی با گاز نیتروژن:

ــوان گاز بی اثر داخل  ــه عن ــروژن ب گاز نیت
بسته بندی قرار می گیرد. الف( به دلیل نبود 
ــیون مواد  ــیژن باعث کاهش اکسیداس اکس
گیاهی و افزایش کیفیت می شود ب( باعث 
ــم ها  ــد میکرواورگانیس ــش و قطع رش کاه
ــتگی  می گردد ج( باعث جلوگیری از شکس

و لِه شدگی مواد داخل بسته بندی می شود.
ــانس ها یا روغن های  برای بسته بندی اس
ــته  ــانس ها را باید در ظرف در بس فرار ، اس
ــک و تاریک  ــرار داد و در جای خن ــر ق و پ

نگهداری کرد.
برای روغن های ثابت مثل روغن کبد ماهی 
ــت کرد وگاهی  ــد این نکته را رعای هم بای
ــیله  اوقات هوای موجود در ظرف را به وس

یک گاز خنثی)نیتروژن( جایگزین کرد.
ــته بندی وانیل از جعبه هایی که با قلع  در بس

لحیم شده است، استفاده می کنند.

جنس بس�ته بندی:
ــان دارویی و  ــته بندی گیاه ــواد بس نوع م
ــال گذشته تغییر چندانی  ادویه ای در 20 س
ــش های عایق  ــت و معمواًل پوش نکرده اس
ــات معطر و نور با  ــه گاز، بخار آب، ترکیب ب
ــداری و حمل و نقل،  ــرایط نگه توجه به ش
ــته بندی این محصوالت انتخاب  جهت بس

می شوند. 
ــتفاده از  ــواره تمایل زیادی به اس البته هم
ــته بندی گیاهان دارویی  ــواد جدید در بس م
وجود دارد و در سال های اخیر پوشش های 
BOPP، پلی استری، نایلون های چندالیه 
ــتر،  پلی اس و  ــن  پلی اتیل ــلوفان،  س دارای 
ــش های مشتق شده از اتیل ونیل الکل  پوش

و غیره مورد توجه قرار گرفته اند. 
ــل موثر در  ــی از عوام ــی برخ ــه طور کل ب
ــته بندی گیاهان  ــوع و جنس بس انتخاب ن

دارویی و ادویه ای عبارتند از:
ــودن به عوامل محیطی مانند نور،  - عایق ب

رطوبت، هوا و ...
- محافظت از آلودگی های میکروبی

- مقاومت به ضربه و فشار
ــته بندی خاص )مثاًل  - نیاز یک گیاه به بس
ــته بندی دارای مواد ضداکسایش جهت  بس

ِگل حشره کش(
- قیمت 

ــان دارویی )نظیر  بعضی از اندام های گیاه
ــت گیاهان( را نمی توان به  ــه ها و پوس ریش
ــن رو آن ها را  ــدل درآورد، از ای ــورت ع ص
ــوص می ریزند و  ــه های مخص درون کیس

سپس دهانه آن ها را می دوزند. 
ــا، باید از  ــته بندی بذرها و میوه ه برای بس
کیسه های کوچک استفاده کرد. چون برخی 
ــترن کوهی و  از مواد دارویی )نظیر میوه نس
ــدت جاذب رطوبت  میوه درخت پیرو( به ش
هستند. برای بسته بندی این گونه مواد باید 
)پلی اتیلنی(  ــتیکی  پالس بسته بندی های  از 

استفاده نمود. 
ــان دارویی  ــی از گیاه ــی برخ پیکره رویش
ــتند )نظیر  ــاس هس ــار حس ــبت به فش نس
ــای نعناع(، از این  ــای بابونه و برگ ه گل ه
ــته بندی آن ها باید از جعبه های  رو برای بس

چوبی یا مقوایی مخصوص استفاده کرد.

بس�ته بندی و انبارداری از فرآیندهای مهم 
در مرحلة پس از برداش�ت گیاهان دارویی 
می باش�ند که می توانند سبب تامین پایدار 
م�واد گیاه�ی م�ورد نی�از صنعت ف�رآوری 

گیاهان دارویی ش�وند.
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بس�ته بندی گیاهان دارویی
 فرصتی مناس�ب برای س�رمایه گذاری

ــب  ــته بندي مناس ــفانه به دلیل فقدان بس متاس
ــت و  ــه در روند تولید و کش ــان دارویي ک گیاه
ــهم ایران از  ــزایي دارد، س تجارت آن ها تاثیر بس
ــیار اندک  ــان دارویي در جهان بس تجارت گیاه
است. از 100 میلیارد دالر تجارت گیاهان دارویي 
دنیا، سهم ایران تقریبًا صفر است. از این رو نباید 
به گیاهان دارویي تنها به لحاظ بهداشت و درمان 
ــت بلکه این بخش از لحاظ اقتصادي نیز  نگریس
ــبي برخوردار است. این در حالي  از جایگاه مناس
ــران مي توانند بین  ــت که داروهاي گیاهي ای اس
ــور ارزآوري داشته  1 تا 20 میلیارد دالر براي کش
ــم کمتر از 200  ــد که در حال حاضر این رق باش
ــور چین در  ــت. این آمار در کش میلیون دالر اس
حدود 15 میلیارد دالر است. چنانچه برنامه ریزی 
ــبی صورت پذیرد و با رعایت استانداردهاي  مناس
ــود باالیي به لحاظ اقتصادي از  کیفي مي توان س
تجارت گیاهان دارویي برد. رعایت استانداردهاي 

ــته بندي یکي از نکات  مناسب جهاني جهت بس
اساسي تجارت و صادرات کاالهاست که در مورد 

گیاهان دارویي نیز باید رعایت شود.

انب�ارداری 
ــت مدت انبارداری گیاهان  به طور کلی بهتر اس
دارویی و داروهای گیاهی کوتاه باشد و انبارکردن 
طوالنی داروها توصیه نمی شود، اما استثناء هایی نیز 
وجود دارد که از آن جمله می توان به داروهایی که 
ــاره کرد. این داروها  حاوی آنتراکینون هستند اش
ــال در انبار نگهداری  ــد قبل از مصرف یک س بای
شوند تا قابل استفاده شود. آنتراکینون ها ترکیباتی 
ــتند و در گیاهانی مثل  ــهل هس با اثر درمانی مس
سنا وجود دارند. درگیاه تازه مشتقی از آنتراکینون 
بنام آنترانول وجود دارد که دارای اثر مسهل بسیار 
ــت. در واقع یک نوع  ــدید و غیرقابل تحمل اس ش
ــود که ضمن انبارداری  ــوب می ش ــمیت محس س
ــود و به  ــید می ش ــول در مجاورت هوا اکس آنتران
ــه در این حالت اثر  ــود ک آنتراکینون تبدیل می ش
ــه طور کلی موارد  ــود. ب دارویی گیاه تعدیل می ش

زیر باید در انبارداری 
گیاهان دارویی مورد 

توجه قرار گیرد:
- انبارها باید خشک، 
ــک  تاری و  ــک  خن
ــت  رطوب ــند.  باش
وزن،  افزایش  باعث 
ــش  افزای ــال  احتم
و  ــارچ  ق ــت  فعالی
باکتری و فعال شدن 
ــای گیاهی  آنزیم ه

می شود. 
ــور  ط ــه  ب ــور  ن  -
ــتقیم روی مواد  مس
تأثیر  ــاه  گی ــی  رنگ
می گذارد و تا حدی 
ــود و  ــر ماده موثره می ش باعت تغیی
ــی   ژن موجود در هوا و آنزیم های  اکس
ــیدکننده موجود در گیاه موجب  اکس
اکسیدشدن مواد موثره گیاه می شوند.

- انبارها باید ضدحریق و نسبت به گرما 
و حشرات نفوذناپذیر باشند. برای جلوگیری از آلودگی 
میکروبی می توان بعضی از مواد گیاهی را ضدعفونی 
ــن کار از گاز ضدعفونی کننده مثل  ــرد که برای ای ک
اکسیداتیلن یا کلرومتیل می توان استفاده کرد. بعد از 
استفاده از این مواد باقی مانده آن ها در گیاه نباید از 

حد خاصی تجاوز کند.
ــاده ترین روش برای از بین بردن حشرات و  - س
ــرب آن ها، قراردادن گیاهان  جلوگیری از اثر مخ
ــت؛ به  ــانتیگراد اس دارویی در دمای 65 درجه س
ــن رفتن ماده موثره گیاه  طوری که موجب از بی
نشود. در مورد گیاهان معطر باید از دمای زیر 45 
درجه سانتیگراد استفاده کرد. بعضی از گیاهان را 
ــیدن آهک یا واردکردن آن ها در  می توان با پاش
محلول های آهکی از اثر مخرب حشرات محفوظ 

داشت مثل زنجبیل و جزبوآ.
 گیاهانی که دارای مواد موثره بسیار قوی و سمی 
هستند مثل تاتوره، بذرالبنج و شابیزک )بالدون( 
ــمی در کنار هم و  و غیره با گیاهان دارویی غیرس
در یک مکان نگهداری نشوند. ممکن است در اثر 
انتقال و مخلوط شدن مواد سمی، مواد غیرسمی 
ــمومیت زا شوند. از انبارکردن مواد دارویی  هم مس
ــار مواد دیگر  ــد و نامطبوع در کن ــاوی بوی تن ح

خودداری شود. مثل ریشه سنبل الطیب.

 انباره�ا بای�د 
ضدحریق و نس�بت به

 گرما و حش�رات
 نفوذناپذیر باش�ند.
 ب�رای جلوگی�ری از 

آلودگ�ی میکروب�ی
 می ت�وان بعض�ی از

 م�واد گیاه�ی را
 ضدعفون�ی ک�رد    ک�ه

 ب�رای ای�ن کار
 از گاز ضدعفونی کنن�ده

 مثل اکس�یداتیلن یا کلرومتیل 
می توان اس�تفاده کرد.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

622621 623 624
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 در مطالع�ات 
حیوانی و انس�انی، 
 تأثی�ر   مثب�ت 
جین س�ینگ بر 
لیبیدو  و رفتاره�ای 
جنسی اثبات ش�ده 
اس�ت. همچنین 
جین س�ینگ تعداد 
و کیفیت اس�پرم 
را در مردان س�الم 
و   ناب�ارور  بهب�ود 
می بخش�د .

محدثه محبوبی، دکترای میکروبیولوژی، گروه میکروب شناسی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

 نق�ش جین سینگ در عمل�کرد 
دستگاه تناسلی آقایان

چکی�د  ه
جین سینگ )Ginseng( اغلب به عنوان ملکه 
ــالمت  ــان و عامل بهبود دهنده وضعیت س گیاه
عمومی بدن شناخته می شود. جین سینگ به گیاه 
 )aphrodisiac( ــی  افزایش دهنده میل جنس
ــی  ــت و برای درمان اختالالت جنس ــهره اس ش
ــود.  ــتفاده می ش ــی اس ــود رفتارهای جنس و بهب
ــر مثبت  ــانی، تأثی ــی و انس ــات حیوان  در مطالع
ــی  ــدو و رفتارهای جنس ــر لیبی ــینگ ب جین س
ــت. همچنین جین سینگ تعداد و  اثبات شده اس
ــپرم را در مردان سالم و نابارور بهبود  کیفیت اس
ــینگ،  ــای مثبت جین س ــد. عملکرده می بخش
ــینوزیدها  ــال فارماکولوژی جینس ــزای فع به اج
ــوند. با  ــبت داده می ش )ginsenosides( نس
توجه به حضور جین سینگ در فرآورده هایسنس 
ــن مقاله،  ــج )Highsense Barij( در ای باری
ــی اثرات متعدد جین سینگ بر عملکرد  به بررس
دستگاه تناسلی مردان و مکانیسمهای عملکردی 
آن پرداخته می شود تا استراتژی درمانی جدیدی 
ــتگاه  ــا و اختالالت دس ــان بیماری ه برای درم

تناسلی مردان ارائه شود.

کلم�ات کلی�دی  :
ــینگ، جینسینوزیدها، رفتارهای جنسی،   جین س

اسپرم، اسپرماتوژنز، رسپتور استروئیدی

1- مقدم�ه
ــل جهانی در حال  ــاروری به عنوان یک معض ناب
ــد موارد  ــًا در 40 درص ــت که تقریب ــش اس افزای
ــی مرد به تنهایی عامل  ــریک جنس ناباروری، ش
ــوان یک  ــاه درمانی به عن ــت. گی ــاروری اس ناب
ــرای ناباروری در جهان  روش درمانی مطلوب ب
ــت. جین سینگ یکی از گیاهان  حائز اهمیت اس
ــی و ناباروری  ــل جنس ــث می ــمند در مبح ارزش
ــینگ  ــه برای جین س ــل پنج گون ــت. حداق اس
ــاس منشاء جغرافیایی آن ها   وجود دارد که بر اس

 نام گذاری شده اند که شامل جین سینگ آسیایی 
ــینگ آمریکایی  )Panax ginseng(، جین س
ــینگ  س ــن  جی  ،)Panax quinquefolius(
ــال  ــت. در س ژاپنی )Panax japonicas( اس
ــناس  ــیله گیاه ش 1843 جنس Panax به وس
ــینگ  ــه جین س ــی Carl A Meyer ب روس
ــی به معنی  ــه در زبان یونان ــد ک ــبت داده ش نس
»شفای همه دردها« می باشد و مطابق با قرارداد 
ــینگ آسیایی  Panax ginseng برای جین س
ــد. در سیستمهای طبی مختلف  به کار گرفته ش
جهان، جین سینگ اثرات فیزیولوژیکی متعددی 

روی سیستم های نورونی، ایمنی و قلبی-عروقی 
ــی و رضایت  ــای عملکرد جنس ــرای الق دارد و ب

جنسی استفاده می شود.

2- تأثیر جین سینگ بر عملکرد جنسی
)Erection( 2-1- تأثیر جین سینگ بر نعوظ

ــینگ معمواًل به  ــن، جین س ــنتی چی در طب س
ــکل ترکیبی برای القای عملکرد  تنهایی یا به ش
ــات  ــی دارد. تحقیق ــای فراوان ــی کاربرده جنس
ــینگ را ارزیابی  ــن س ــد جی ــرات مفی ــد، اث جدی
ــز کارآزمایی های بالینی تصادفی  کرده و متاآنالی
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ــد. به عنوان  ــات کرده ان ــده آن را اثب ــرل ش کنت
ــده  ــو کور کنترل ش ــال در یک مطالعه دو س مث
ــبو، مصرف 900 میلی گرم جین سینگ   با پالس
)سه بار در روز( به مدت 8 هفته در 45 مرد مبتال 
به اختالل نعوظ متوسط تا شدید، بهبود مشخصی 
ــاخص های عملکرد نعوظ و رضایت جنسی  در ش
ــابه دیگری روی 60  ــاد کرد. در مطالعه مش ایج
ــوظ و مصرف کننده  ــالل نع ــرد مبتالء به اخت م
ــه بار در روز(  ــینگ )س 1000 میلی گرم جین س
ــخصی در استحکام  به مدت 12 هفته، بهبود مش
)Rigidity( دخول )penetration( و حفظ 
 )maintenance of erection( ــوظ  نع

ایجاد می کند. 
ــوزوم آلت  ــاف کورپوس کاورن ــای ص ماهیچه ه
 )Penile corpus cavernosum( تناسلی
خرگوش در مجاورت عصاره جین سینگ ریلکس 
ــار درون کاورنوزومی رت تغذیه  ــود و فش می ش
ــینگ افزایش می یابد.  ــونده با عصاره جین س ش
ــار درون  این عملکرد آرام کنندگی و افزایش فش
ــته به نیتریک  ــینگ، وابس ــی جین س کاورنوزوم
اکسید )NO( است. اجزای فعال فارماکولوژیکی 
ــینوزیدها« قادر به القای  جین سینگ یا »جینس
ــی و  ــلول های اندوتلیال ــنتز NO در س س

ــتند  اعصاب پیرامون عروقی هس
ــیت  ــش حساس افزای ــب  و موج
ــاف عروقی به  ــای ص ماهیچه ه
 NO ــوند. آزادسازی NO می ش
موجب ریلکس شدن ماهیچه های 
ــب  موج ــه  ک ــود  می ش ــاف  ص
ــانی بیشتر به ساختارهای  خونرس
ــوزوم  کاورن ــوس  کورپ ــی  نعوظ
ــوظ می گردد.  ــده و موجب نع ش
ــینوزیدهای  جینس ــان  می از 
ــد  تولی ــرای  ب  Rg1 ــف،  مختل
ــلول های اندوتلیال، از  NO در س
وابسته  ژنومی  غیر  ــمهای  مکانیس
ــپتور گلوکوکورتیکوئید عمل  به رس
  10  mg/kg ــرف  مص ــد.  می کن
ــور  به ط  Rg1 ــینوزید  جینس از 
 NO مشخصی موجب آزادسازی
ــع cGMP در کورپوس  و تجم

کاورنوزوم موش می شود.
2-2- تأثی�ر جین س�ینگ بر 

لیبیدو
ــدگان مختلف  ــات در جون مطالع
ــینگ  ــن س ــه جی ــان داده ک نش
ــی رفتارهای  ــینگ آمریکای ــن س ــیایی و جی آس
ــد. درمان  ــود می بخش ــی دو جنس را بهب جنس
روزانه با mg/kg 100-25 جین سینگ آسیایی 
 )2/5-10  mg/kg(  Rg1 ــینوزید  جینس ــا  ی
 ،)mounting( ــری موجب افزایش جفت گی
ــیدن آلت تناسلی در موش های در  دخول و لیس
ــود. چنین اثراتی  تماس با موش های ماده می ش
 ،Rb1 ــده با جینسینوزید ــهای درمان ش در موش

Rb2 و Ro مشاهده نمی شود.
ــی )sex drive( در پستانداران  ــهوت جنس ش
ــن  ــده بی ــی پیچی ــده هماهنگ ــی در برگیرن عال
ــتروئید  ــت. اس ــی و هورمونی اس ــزای عصب اج
ــلول های  ــترون در س ــه تستوس ــی مردان جنس
ــرل  کنت ــت  تح   )leyding cell(ــگ لیدین
LH )luteinizing hormone(ــون هورم
ــود.  ــز قدامی تولید می ش ــده در هیپوفی تولید ش
ــدیداً با لیبیدو در ارتباط  ــترون ش ــطح تستوس س
ــترون از درمان های مهم  است، بنابراین تستوس
ــد.  ــی کم می باش ــردان مبتال به میل جنس در م
ــینگ به مدت  ــه رت ها با 5 درصد جین س تغذی
ــترون را در خون افزایش  60 روز، سطح تستوس
ــی می شود.  داده و موجب بهبود رفتارهای جنس
ــینوزید Rb1 از طریق تأثیر مستقیم روی  جینس

ــح LH را افزایش  ــی میزان ترش ــز قدام هیپوفی
ــینگ در 66  ــاره جین س ــد. مصرف عص می ده
ــطح تستوسترون  ــخصی در س مرد، افزایش مش
ــام و هورمون های FSH و  ــترون ت آزاد، تستوس
ــت. مصرف خوراکی جین سینگ  LH کرده اس
آمریکایی )mg/kg 100-10( به مدت 28 روز 
سطح LH و تستوسترون را تغییر نداده است که 
نشان دهنده نقش نوع جین سینگ و دوره درمان 
ــت. انتقال دهنده های  در قابلیت القای لیبیدو اس
ــی  متفاوت  )neurotransmitter( ــی  عصب
نظیر دوپامین ]تمایل جنسی )desire([ ، استیل 
GABA و])arousal( کولین ]برانگیختگی
)glial cell derived neurotrophic Factor( 

ــینوزید  ــدو نقش دارند. جینس ــم( در لیبی )ارگاس
ــتیل  ــطح دوپامین و اس ــب افزایش س Re موج
 Rb1 ــینوزید ــود. جینس کولین در مغز رت می ش
ــن و افزایش  ــتیل کولی ــازی اس از طریق آزاد س
ــن در انتهاهای عصبی عمل می کند.  جذب کولی
ــا تنظیم  ــینگ آمریکایی ب ــای جین س عصاره ه
ــی GABAgeric در نورونهای  ــال عصب انتق
 ،Rb1 ساقه مغز عمل می کنند. جینسینوزیدهای
ــتهای  آگونیس  Rg1 و   Rc، Re، Rf  ،Rb2
ــپتور )GABA)A و Rc آگونیست رسپتور  رس
ــد  می ده ــان  نش ــه  ک ــتند  هس  GABA)B( 
ــینگ محور بیضه-هیپوفیز را در سطوح   جین س

نورونی-هورمونی تنظیم می کند.

کیفی�ت  ب�ر  س�ینگ  جی�ن  نق�ش   -3 
و تولید اس�پرم

ــال گذشته نشان داده اند  محققان در طول 20 س
ــیاری از کشورهای جهان، تعداد اسپرم  که در بس
ــل اصلی این  ــت. دالی ــردان کاهش یافته اس م
کاهش به خوبی مطالعه نشده، ولی کاهش قدرت 
ــب  ــان دهنده نامناس ــاروری جهان می تواند نش ب

بودن وضعیت سالمت عمومی مردان باشد.
3-1- تأثیر جین سینگ برتعداد و حرکت اسپرم

ــی جین  ــا اثربخش ــاط ب ــه در ارتب ــدارک اولی م
 1977 ــال  س در  ــپرماتوژنز  اس روی  ــینگ  س
ــد و اثرات محرک جین سینگ روی  ــر ش منتش
ــن در بیضه های موش  ــنتز DNA و پروتئی س
ــدی در جوندگان و  ــرد. مطالعات بع ــات ک را اثب
ــینگ می تواند تعداد  ــان داد جین س ــان نش انس
ــده  ــد و رت های تیمار ش ــپرم را افزایش ده اس
ــطه GDNF، افزایش  ــینگ به واس ــا جین س ب
ــدن  ــال ش ــلول های sertoli و فع ــان در س  بی
 cAMP-responsive element modulator
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ــپرماتوژنز  ــش درصد اس ــوی، موجب افزای بیض
می شوند. GDNF عامل تنظیم سرنوشت سلولی 
ــلول های اسپرماتوژن نامتمایز است و  و حیات س
CREM برای بلوغ اسپرماتید ضروری است. در 
 mRNA/مردان فاقد یا دارای حداقل پروتئین
ــپرماتید  ی CREM موجب توقف در مرحله اس
ــل احتمالی  ــد عام ــود که می توان ــروی می ش ک
ــد. مصرف جین سینگ در  بیماران  ناباروری باش
نابارور مبتال به الیگوآستنواسپرمیا موجب افزایش 
ــود.  ــپرم می ش ــخصی در تراکم و حرکت اس  مش

ــا  ــان ب ــت درم ــپرمیا تح ــاران  آستنواس  در بیم
ــخصی در حرکت  ــش مش ــینگ افزای ــن س جی

اسپرم های پیش رونده ایجاد می شود. 
ــیون های پلی ساکاریدی، آلی و آبی جین  فراکس
ــینگ حرکت جهت دار اسپرم های انسانی را در  س
ــش می دهد.  ــان 120-60 دقیقه افزای مدت زم
 Rb2 و Rc ــینوزیدهای ــابه جینس ــور مش به ط
ــروی اسپرم را در شرایط  )mg/ml 0/01( پیش
ــینگ از  ــا می کنند. تأثیر جین س ــگاه الق آزمایش
ــید سنتتاز  طریق القای فعالیت های نیتریک اکس
ــود. نیتریک  )NOS( و تولید NO ایجاد می ش
ــپرم در ارتباط نزدیک  ــید با عملکردهای اس اکس

ــت  ــینوزیدµM(Re 100-1( ظرفی است.جینس
ــانی را از طریق  ــپرم انس و واکنش آکروزومی اس

القای تولید NO درون سلولی تسهیل می کند.
3-2- تأثیر جین سینگ در محافظت از اسپرم

ــی  ــپرم های انزال ــظ اس ــه حف ــینگ ب ــن س جی
)ejaculated sperm(  کمک می کند. 

ــپرم های انزالی انکوبه  ــپرم در گروه اس تعداد اس
ــینگ در مقایسه با گروه  ــده با عصاره جین س ش
تیمار شده با کنترل به طور مشخصی باالتر است. 
 )50 µg/ml( Rg1 تیمار اسپرم با جینسینوزید
حرکت اسپرم و تمامیت غشاء اسپرم های منجمد 
ــپرم های منجمد تیمار نشده  ــه با اس را در مقایس
ــنهاد  ــش می دهد. این یافته ها پیش ــازه افزای و ت

ــینگ به مخلوط  می کند افزودن عصاره جین س
ــرمازای )cryogen( ذخیره اسپرم می تواند  س

میزان باروری را افزایش دهد.

4- تأثیر جین سینگ روی اسپرماتوژنز 
در دوران بیم�اری

ــه می دانیم در اغلب موارد درمان  همان طوری ک
ــیب به صورت  ــی از آس ــه متفاوت ــرطان، درج س
ــتم تناسلی وارد می شود.  دائمی یا موقت به سیس
ــه کننده دارای  ــفامید یک عامل آلکیل سیکلوفس
ــتاتیک از طریق تشکیل اتصاالت  اثرات سیتواس

شکل 1- اثرات جین سینگ روی عملکرد جنسی آقایان

ــل می کند. ازآنجایی که  کواالنت با DNA عم
را  ــلولی  ــیم س تقس ــتقیمًا  ــفامید مس سیکلوفس
ــرای مهار  ــیعی ب ــدف قرار می دهد به طور وس ه
ــود و یک  ــتفاده می ش بدخیمی های توموری اس
مهارکننده سیستم ایمنی در بیماران دریافت کننده 
ــن دارو اغلب  ــالوه ای ــت. به ع ــد بافت اس پیون
  )gonadal toxicity(ــاد ــمیت گن موجب س
ــود که موجب نارضایتی بسیاری از بیماران  می ش
ــان  نش ــت،  اس ــفامید  سیکلوفس ــده  مصرف کنن
ــینگ آمریکایی  ــت مصرف جین س ــده اس داده ش
ــش تعداد  ــق افزای )mg/kg/day 500( از طری
اسپرم، کاهش مرگ و ناهنجاری اسپرم و افزایش 
ــپرم رت های نر در معرض  ــپرم، از اس حرکت اس
سیکلوفسفامید محافظت  می کند. عالوه 
 protopanaztriol بر این، ساپونین
ــط  ــده توس ــاختاری القاش نقص های س
ــه موش کاهش  busulfan را در بیض
ــش جین  ــان دهنده نق ــد که نش می ده
ــد از درمان  ــینگ در بهبود باروری بع س

سرطان است.

پرتودرمانی به عنوان بخشی از درمان در 
سرطان، به خاطر عملکرد غیرانتخابی، 

به سلول های نرمال آسیب وارد می کند.
ــاده  م ــک  ی  Amifostine)WR2721(
ــانی مورد تأیید  محافظ پرتو که برای مصرف انس
است، اما استفاده از آن با اثرات جانبی نامطلوبی 
نظیر تهوع، فشارخون و استفراغ همراه است. این 
ترکیب همچنین برای اسپرماتوگونی ساقه سمی 
است که مصرف انسانی آن را محدود کرده است. 
ــینگ  ــاره جین س ــی عص ــل صفاق ــق داخ  تزری
ــای آلبینوی نر برای  ــه موش ه )mg/kg 10( ب
ــلول های جنینی و عملکرد  ــت س 4 روز از جمعی
ــل پرتوهای گاما محافظت می کند  آن ها در مقاب
ــراه  ــی های هم ــی ناخوش ــور قابل توجه و به ط
ــهال، کاهش وزن، بی اشتهایی،  پرتودرمانی )اس

کرختی و سوختگی( را کاهش می دهد.
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)Zearalenone) ZEA یک مایکوتوکسین 
استروژنی است که محیط در حضور محصوالت 
ــب اختالالت  ــد و موج ــوده می کن ــی را آل زراع
ــود. مصرف  ــی در حیوانات مزرعه می ش تولیدمثل
 )300 mg/kg( ــینگ یک روز در میان جین س
   Fas/Fas-L ــا تنظیم بیان به مدت 4 هفته، ب
ــپرماتوژنزی  ــیب های اس قادر به جلوگیری از آس

ناشی از ZEA است.
ــولینی )تیپ 2(  ــال به دیابت غیر انس مردان مبت
ــج می برند. مصرف  ــی رن ــب از اختالل جنس اغل
 )100 mg/kg( ــتاندارد جین سینگ عصاره اس
ــدت 90 روز در رت های  ــه م ــورت روزانه ب به ص
ــب بهبود  ــین، موج ــده با استرپتوزوس دیابتی ش
ــش عالیم پاتولوژی  ــای باروری و کاه پارامتره
ــرب لوله های منی  ــرات مخ ــوی نظیر تغیی بیض
ــود.  می ش  )seminiferous tubes( ــاز  س
ــه بار در  ــینگ )mg/kg 30 س مصرف جین س
ــی  ــه مدت 1 ماه( می تواند عملکرد جنس هفته ب
ــد.  رت های مبتال به دیابت نوع 2 را بهبود بخش
ــت عملکرد  ــادر به تثبی ــینگ ق ــالوه جین س بع
ــت. در یک مطالعه بالینی دو سو کور  جنسی اس
 کنترل شده با پالسبو، مصرف روزانه جین سینگ 
ــا 100( در بیماران مبتال به دیابت  )mg 200 ی
ــخصی در گلوکز خون ناشتا و  نوع 2 کاهش مش
وزن بدن ایجاد می کند و هموگلوبین گلیکوزیله، 
غلظت پروپپتید N ترمینال، عملکرد فیزیولوژی و 
فعالیت های فیزیکی را در بیماران بهبود می بخشد. 
ــینگ قادر به القای سطح  ــابه جین س به طور مش
cGMP کورپوس کاورنوزوم در رت های مبتال 
 به سندرم متابولیک است و عملکرد نعوظ را هم 

بهبود می بخشد.
ــای محیطی موجب  ــین ه تماس مداوم با توکس
ــود. اثرات محافظت سلولی  کاهش باروری می ش
جین سینگ در مقابل توکسین ها به اثبات رسیده 
است. درمان با جین سینگ از سلول های سرتولی 
 bisphenol A در مقابل اثرات سیتوتوکسیک
ــخص  ــد و موجب کاهش مش ــت می کن محافظ
ــی از- ــیک و پاتولوژیک ناش تغییرات ژنوتوکس

 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin
در بیضه می شود. 

5- مکانیس�م عم�ل جین س�ینگ روی 
اس�پرماتیدها

ــاپونین های ترپنوئیدی هستند  جینسینوزیدها، س
ــای  ــبیه هورمون ه ــاختاری ش ــر س ــه از نظ ک
ــتند، بنابراین این احتمال وجود  ــتروئیدی هس اس
دارد که تأثیر جینسینوزیدها روی عملکرد جنسی 

نتیجه فعال شدن رسپتورهای استروئیدی باشد.
ــی را القاء می کند و  ــینگ عملکرد جنس جین س
ــتم های  ــاروری مردان را از طریق تنظیم سیس ب
و  ــد  می بخش ــود  بهب ــی  نورون و  ــی  هورمون
اسپرماتوژنز را تقویت می کند و به طور مستقیم از 
طریق رسپتورهای استروئیدی روی اسپرم عمل 
ــینگ باروری مردان را در طول  می کند. جین س

بیماری محافظت می شود.
ــتروئیدهای جنسی اساسی برای  آندروژن ها، اس
ــد و حفظ ویژگی های جنسی مردانه و تنظیم  رش
ــتند. رسپتورهای رسپتور  اسپرماتوژنز نرمال هس
آندروژنی در بافت تناسلی مردانه و در اسپرماتوزوآ 
ــپتورها، در  ــوند. بیان این رس به وفور بیان می ش

مردان نابارور به طور مشخصی پایین است. 
ــپتور  ــت رس ــینوزید Rb1 و Re، آگونیس جینس
ــینوزید Re به عنوان  ــتند. جینس ــی هس آندروژن
ــد اختالل  ــینگ، می توان ــاخص جین س جزء ش
ــای تولید NO در رت  ــتفاده از الق نعوظ را با اس
ــی از جینسینوزید  بهبود بخشد. تولید NO ناش
ــپرم  ــش آکروزومی اس ــت و واکن Re در ظرفی
ــی از  ــرات می تواند ناش ــن اث ــت دارد و ای دخال
ــش Re با  ــی برهم کن ــر ژنوم ــای غی  فعالیت ه

رسپتور آندروژنی باشد.
ــاخص  ــتروژن یک هورمون دیگر با اثرات ش اس
ــت.  ــردان و زنان اس ــی م ــرد جنس روی عملک
ــی در مردان  ــی، عملکرد جنس ــتروژن درمان اس
دارای کمبود تستوسترون بهبود می بخشد. اگرچه 
در موش فاقد رسپتور استروژن آلفا )ERα( رشد 
و توسعه دستگاه تولیدمثلی متوقف نمی شود، اما 
این موش ها رفتار جنسی عضالنی کمتری دارند و 
میزان باروری آن ها پایین است. جینسینوزیدهای 
مختلف Rh1 ،Re، Rg1 ،Rb1 آگونیست های 
ــتروژنی  ــه دارای عملکرد اس ــتند ک ERα هس
وابسته به دوز در سطوح مختلف نسخه برداری و 
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غیر نسخه برداری در انواع چندگانه سلول هستند. 
ــپرماتوزوآی انسانی و  رسپتور استروژن روی اس
ــمایی قرار دارد که  ــاهای پالس عمدتًا روی غش
نشان دهنده نقش جینسینوزیدها در عملکردهای 
ــر ژنومی با  ــه از طریق تداخل غی ــی مردان جنس

رسپتور استروژن است.
بیان رسپتور پروژسترون روی اسپرم های انسانی 
ــترون و  ــپتور پروژس و ارتباط قوی بین بیان رس
ــت. پروژسترون  ــده اس ــپرم اثبات ش عملکرد اس
ــش  ــرای واکن ــپرمی را ب ــری اس ــت پذی ظرفی

آکروزومی تقویت می کند. 
ــتروژن روی  ــتروژن ها و اس ــترون بر اس پروژس
ــوان مثال،  ــاری دارد. به عن ــترون اثر مه پروژس
ــمت  ــپرم ها به س ــده اس ــت روبه جلو القاش حرک
ــور  ــتروژن به ط ــر اس ــدان، در اث ــاری تخم مج
ــود،  ــار می ش ــترون مه ــط پروژس ــری توس مؤث
ــترون توسط سلول های کومولوس  بعالوه پروژس
ــود، تا  ــح می ش ــیت ترش ــده اووس ــه کنن احاط
ــتروژن  ــط اس ــده توس ــپرم مهارش ــت اس  فعالی

را القاء کند. 
و  ــتروژن ها  اس ــکاری  هم ــر،  به عبارت دیگ
ــترون ها می توانند باروری را بهبود بخشد.  پروژس
ــاوی مخلوطی از  ــینگ ح ــای جین س عصاره ه
ــت که می تواند رسپتورهای  ــینوزیدها اس جینس
ــترون را فعال کند، بنابراین  ــتروژن یا پروژس اس
ــپرم را تنظیم  ــر عملکردهای اس ــن منظ از چندی
می کند. اثرات القایی حرکتی ناشی از جینسینوزید 
Re در اسپرماتوزوآ می تواند به این یافته مربوط 
ــتروژن و  ــپتور اس ــت رس ــد که Re آگونیس باش

پروژسترون است.
ــینگ یکی از  ــه جین س ــت ک ــال اس هزاران س
ــنتی چینی برای شرایط  ــی طب س اجزای اساس
ــًا افزایش دهنده میل  ــف، عمدت ــی مختل فیزیک
ــت و برای درمان اختالالت جنسی  ــی اس جنس
ــای  ــی و عملکرده ــای جنس رفتاره ــود  بهب و 
ــتفاده از  ــود. به عالوه اس ــتفاده می ش گنادها اس
ــعه درمان های جدید یا  ــینگ برای توس جین س
ــی استراتژی های درمانی موجود  افزایش اثربخش
 در بیماری ها یا اختالالت تولیدمثلی مردان حائز 

اهمیت است.
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اس�انس ها
 می توانن�د
 در قس�متهای 
مختل�ف   گی�اه
 ش�امل گل 
)جاس�مین ، 
رز و الوان�د(، 
برگ )آویش�ن و 
اکالیپت�وس(، می�وه 
)انیس�ون(،
 پوس�ت )دارچین(، 
بذر )هل( و ریش�ه و 
ریزوم )زنجبیل( ب�ه 
عن�و ان 
متابولی�ت  ثانوی�ه 
س�نتز   ش�وند.

مهدی مهران، دانشجوی دکترای شیمی تجزیه، گروه فیتوشیمی، مرکز تحقیقات گیاهان داروئی باریج

اسانس ها: از استخراج تا انکپسوالسیون
ــه در  ــتند ک ــی هس ــات طبیع ــانس ها ترکیب اس
زمینه های زیادی کاربرد دارند. کاربرد آن ها شامل 
ــکی و درمانی تا کاربرد در صنایع  زمینه های پزش
غذایی به عنوان نگهدارنده و طعم دهنده می شود. 
ــانس به عنوان ترکیب  طبق تعریف فارماکوپه، اس
ــتحصالی از گیاه خام به  وسیله ی بخارآب  معطر اس
ــت. اسانس ها می توانند در  یا روش های مکانیکی اس
ــامل گل )جاسمین،  ــمتهای مختلف گیاه ش قس
ــن و اکالیپتوس(، میوه  ــد(، برگ )آویش رز و الوان
ــت )دارچین(، بذر )هل( و ریشه  ــون(، پوس )انیس
ــوان متابولیت ثانویه  ــه عن ــزوم )زنجبیل( ب  و ری

سنتز شوند.
ــانس را می توان به  ــتخراج از اس ــای اس روش ه
ــنتی و  ــهای  س ــته طبقه بندی کرد: روش دو دس
روش های مدرن. روش های سنتی بر پایه تقطیر 
ــیله حرارت دادن و استخراج اسانس  با آب به وس
ــامل  ــد. این روش ها ش از ماتریس گیاه می باش
ــتخراج با  ــتخراج با بخار آب، اس تقطیر با آب، اس
ــردن سرد است. روشهای جدید  حالل آلی و فش
به منظور کاهش زمان استخراج، صرفه جویی در 
ــانس  انرژی، افزایش بازده و افزایش کیفیت اس
ــامل استخراج با  به وجود می آید. این روش ها ش
ــتخراج یاری شده با امواج  حالل فوق بحرانی، اس
ــا امواج  ــده ب ــتخراج یاری ش ــونیک، اس اولتراس
ــانس ها در  ــد. اگر اس ــو و غیره می باش ماکرووی
ــوند، می توانند  برابر عوامل خارجی محافظت نش
ــیون،  به راحتی در برابر تغییراتی مانند اکسیداس

حرارت و نور تخریب شوند. 
روش های انکپسوالسیون محافظت از اسانس ها 
ــان را افزایش دهد و رهایش  می تواند عملکردش
ــیون  ــاد کند. انکپسوالس ــده ای را ایج کنترل ش
ــا را بهبود  ــن فعالیت ضدباکتریایی آن ه همچنی
می بخشد. واژه کپسوله کردن، با عنوان فرایندی 
ــل فعال(  ــاده ای )عام ــه دام انداختن م ــرای ب ب
ــود.  ــاده ای دیگر )دیواره(، تعریف می ش درون م
ــوان عامل فعال با  ــده، غیر از عن ماده کپسوله ش
ــاز داخلی و  ــته ف ــن دیگری همچون هس عناوی
ــود. ماده کپسوله کننده ممکن  fill خوانده می ش
ــاء، پوسته،  ــت با عناوینی چون پوشش، غش اس

ــود.  ــول یا ماتریکس خوانده ش ماده ناقل، کپس
مواد حامل برای کپسوله کردن برای محصوالت 
ــوده و قادر  ــد در رده غذایی ب ــی و دارو بای غذای
ــند.  ــواره اطراف عوامل فعال باش ــکیل دی به تش
نانوذرات مساحت سطح بیشتری را فراهم کرده و 
پتانسیل تسهیل حاللیت، بهبود دسترسی زیستی 
ــازی مواد انکپسوله شده را در  و بهترکردن آزادس
ــا در اندازه میکرو  ــبت با ناقل ه منطقه هدف نس
ــوله در  ــد انکپس ــی مانن ــد. از تکنیک های را دارن
ــوذرات لیپیدی  ــوله در نان ــواد پلیمری، انکپس م
ــوله در  ــوله در لیپوزوم ها و انکپس ــد، انکپس جام
ــیون ها برای قراردادن ماده در کپسول  نانوامولس
با چنین مقیاسی استفاده می شود. دالیل استفاده 

از انکپسوله کردن به ترتیب زیر است:

ــال( در مقابل  ــل فع ــته )عوام ــواد هس  1- از م
ــی مانند نور، هوا  ــیله عوامل خارج تخریب به وس

و رطوبت حفاظت می کند. 
ــرعت انتقال مواد به محیط خارج  2- تبخیر یا س

کند شده و کاهش می یابد.
ــازی آهسته در   3- محصول می تواند برای رهاس
یک زمان و در یک نقطه مشخص استفاده شود. 

4- عطر و طعم مواد هسته می تواند پوشش داده شود. 
ــش  کاه ــال  )مث ــد  می یاب ــود  بهب ــی  ایمن  -5

ار( اشتعال پذیری ترکیبات فراّ
ــای ــط روش ه توس ــد  ــیون می توان  انکپسوالس

ــد  فراین ــاب  انتخ ــرد.  گی ــام  انج ــی  مختلف
ــط ویژگی های فیزیکی و  ــیون توس انکپسوالس
ــش دهنده و کاربرد  ــیمیایی هسته و ماده پوش ش
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ــود. انواع فرایندهای مورد استفاده در انکپسوالسیون  مورد نظر تعیین می ش
شامل خشک کردن پاششی، خنک کردن پاششی، اکستروژن، پوشش دهی 
ــیال، بارگذاری داخل لیپوزومی، توده ای کردن، دربرگیری ملکولی،  بستر س
ــانتریفوژی و  ــک کردن انجمادی، اکستروژن س ــیون، خش کوکریستالیزاس

جداسازی چرخشی سوسپانسیون است.
ــی پرکاربردترین روش  ــک کردن پاشش ــده خش  از میان روش های ذکرش
انکپسوالسیون است و معمواًل برای تهیه افزودنی ها و مواد معطر خشک و 
ــود. همچنین دردسترس بودن تجهیزات مورد استفاده،  پایدار استفاده می ش
ار،  ــترده مواد جامد حامل مورد استفاده، حفاظت خوب ترکیبات فراّ دامنه گس
ــترده، از دیگر مزایایی  ار و تولید در مقیاس گس ــداری خوب ترکیبات فراّ پای

است که کاربرد باالی این روش را توجیه می کند. 
ــاس  ــات حس ــیاری از ترکیب ــرای بس ــد ب ــی می توان ــک کردن پاشش خش
ــد  ــته به آن می رس ــی که ماده هس ــای پایین ــه دلیل دماه ــه حرارت ب  ب

استفاده شود.
ــتم های انتقال، تعداد محدود  ــای کلیدی در طراحی سیس یکی از چالش ه
ــت که می تواند در فرموالسیون به کار رود. زیرا مواد مورداستفاده  موادی اس
برای انکپسوالسیون شامل هم ماده کپسوله کننده و هم ماده کپسوله شونده 

بایستی دارای درجه غذایی باشد. 
ــزای طبیعی یا  ــا اج ــد در کار ب ــه می توان ــکالتی ک ــر از مش ــی دیگ یک
ــی در ترکیب و کیفیت  ــده غذایی به وجود آید، وجود تنوع طبیع فرایندش
ــتخراج ترکیبات است. همچنین تنوع  ــتفاده برای اس منبع اصلی مورد اس
ــازی آن ها نیز می تواند ویژگی هایشان را   فرایند مورد استفاده برای جداس

تغییر دهد.
ــاده غذایی موردنظر،  ــب برای م ــیونی مناس برای انتخاب ماده انکپسوالس
ــی به انواع  ــوتیکال را به طور کل ــای غذایی و نوتراس ــوان افزودنی ه می ت
ــن  ــول در آب و روغ ــزای نامحل ــل و اج ــل، آمفی فی ــل، لیپوفی هیدروفی
ــد ویتامین های محلول در آب  ــیم بندی کرد. ترکیبات هیدروفیل )مانن تقس
ــوند؛  ــد در ماتریس های بیوپلیمری حمل ش ــی( می توانن ــای معدن و نمکه
ــول در چربی و  ــل ویتامین های محل ــات لیپوفیل )مث ــه ترکیب ــی ک در حال
ــیونی  ــتم های بر پایه امولس ــگا 3( معمواًل داخل سیس ــیدهای چرب ام  اس

انتقال داده شوند. 
ــت داخل سیستم های بیوپلیمری  ترکیبات آمفی فیل مثل پپتیدها ممکن اس
ــات آمفی فیل  ــد. تفکیک ترکیب ــیونی انتقال یابن ــتم های امولس و یا سیس
ــیونی  ــتم امولس ــطحی یک سیس بین فازهای روغن و آب، و ناحیه بین س
ــای خاص آن با مواد  ــتگی به ویژگی های ذاتی ترکیب و برهمکنش ه بس

انکپسوالسیونی دارد.

نام: طب گیاهی
مؤلف: دکتر محمدحسین ورپشتی

زیر نظر دکتر غالمرضا اصغری، با مقدمه دکتر فریبرز معطر
ناشر: چهارباغ

نوبت چاپ: جلد اول/ چاپ دوم 1393، جلد دوم/ چاپ اول 1396
شمارگان: 1000 جلد

قیمت: جلد اول 18000 تومان، جلد دوم 15000 تومان
ــت  در این 2 جلد کتاب، توضیحات مربوط به بیش از 180 گیاه آمده اس
ــکل گیاه، انواع،  و در مورد هر گیاه به توضیح عناوینی چون ترکیبات، ش

رویش، خواص، عوارض و مقدار مورد استفاده پرداخته شده است.
در مقدمه استاد ارجمند جناب آقای دکتر فریبرز معطر آمده است:

ــال های اخیر در زمینه های مختلف  ــگفت انگیز علوم در س ــرفت ش پیش
ــیمی دارویی و  ــاخه های مختلف آن ازجمله بیوش ــیمی و ش باألخص ش
ــیار گسترده در شناخت  ــیمی گیاهی ضمن بازنمودن افق بس خصوصًا ش
ــای مختلف  ــناخت و عرضه داروه ــب ش ــی و دارویی موج ــواد طبیع م
ــری ــالمتی جامعه بش ــمگیر در بهبود درمان و افزایش س  و تحول چش

 گردیده است.....
همچنین در پیشگفتار مؤلف می خوانیم:

ــت که ما پزشکان بالینی از خواب گران )مصرف  ...امید این حقیر آن اس
ــر دانش و تجربه گران  ــم و داروهای غربی بدون تکیه ب ــه عل کورکوران
ــاتید معظم این رشته  کهن میهن خویش( برخیزیم و از علم و تجربه اس
ــر این مرز و بوم زحمت  ــناخته و خالصانه در مراکز علمی سراس که ناش
ــتفاده کنیم هم برای خویش و هم برای بیماران دردمند و  ــند اس می کش

محتاج خودمان،....
ــدان و محقاّقان گرامی  ــه عالقه  من ــمند ب ــه این کتاب های ارزش  مطالع

توصیه می شود.
    عالی             خوب            متوسط          معمولی

642641 643 قابل توجه ناش�رین، مؤلفین و مترجمی�ن گران قدر کتب گیاه درمانی، 644
آروماتراپی و سایر رشته های مرتبط: 

ب�رای معرفی کت�اب خود در مجله تحقیق و توس�عه باریج، لطفاً نامه 
درخواست و یک نسخه از آن را به آدرس دفتر مجله ارسال فرمایید.

 معرفی کتاب
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1- چای سفید از کدام قسمت گیاه تهیه می گردد؟
1: برگ           2: جوانه برگ    3: ساقه                      4: گل

2- پیاز عنصل و زنبق دره )گل برف( دارای کدام مواد زیر هستند؟
3: گلیکوزیدهای کومارینی 1: گلیکوزیدهای فنولی                        
2: ساپونین ها                                       4: گلیکوزیدهای کاردیاک

3- مصرف زیاد جلبک اسپیرولینا موجب افزایش ......... خون می گردد.
4: اسید اوریک 1: چربی            2: اوره                 3: کلسترول          

4- طبق متن، مصرف روزانه 3 فتجان چای س�بز یا س�یاه ......... درصد سکته 
مغزی را کاهش می دهد؟

40 :4                 30 :3                    20 :2             10 :1
5- اندام دارویی مورد استفاده گیاه هلیله چیست؟  

1: بذر           2: گل                    3: میوه               4: ریشه

6- به هنگام استفاده از گلیکوزیدهای آنتراکینونی که باعث دل پیچه می شوند 

بایستی از چه گیاهان ضددل پیچه ای استفاده کرد؟
3: شنبلیله و گشنیز 1: زیره و شنبلیله 

4: گشنیز و گل محمدی 2: زیره و رازیانه  

7- کدام یک از موارد زیر جزء مزیت های جلبک اسپیرولینا هست؟
3: پیشگیری از بیماری های عفونی 1: تقویت کلیه ها 

4: همه موارد 2: تنظیم فشار خون  

8- کدام نوع شیشه برای بسته بندی محصوالت تزریقی مورد استفاده قرار می گیرد. 
  IIIو II، I :4                I :3                     II :2           NP :1

9-  اسانس ها را در چه ظروفی بسته بندی  و در چه مکانی انبار و نگهداری می کنند؟
3: ظروف در باز - گرم و روشن 1: ظروف در بسته - خنک و  تاریک 

4: ظروف در بسته - گرم و روشن 2: ظروف در باز - خنک و تاریک 

1۰- هدف روش های جدید برای تولید اسانس چیست؟
3: کاهش میزان انرژی 1: کاهش زمان استخراج     

4: همه موارد 2: افزایش کمیت و کیفیت اسانس 

11- طبق متن، نقش مدیریت دانش در صنایعی و کسب و کارهایی پررنگ تر 

است که ماهیت ........ دارد.
3: کاربردی  1: تحقیقاتی    

4: تحقیقاتی، تخصصی و بین المللی  2: بنیادی       

12- کدام یک از موارد زیر از مشخصات گیاه تاکسول است؟
1: گیاهی درختی - سایه پسند - سازگار با اشکوب زیرین جنگل های مرطوب  

2: گیاهی درختچه ای - سایه پسند - سازگار با اشکوب زیرین جنگل های مرطوب 
3: گیاهی درختی – نور پسند - سازگار با اشکوب باالیی جنگل های مرطوب
4: گیاهی علفی - سایه پسند - سازگار با اشکوب زیرین جنگل های مرطوب

13- نقش گاز نیتروژن در بسته بندی چیست؟  
3: جلوگیری از شکستگی و له شدن مواد داخل بسته بندی 1: کاهش اکسیداسیون 

2: کاهش و قطع رشد میکروارگانیسم ها            4: همه موارد

14- کدام یک از موارد زیر از فواید روش انکپسوالسیون اسانس ها نیست؟  
1: افزایش عملکرد                             3: بهبود فعالیت ضدباکتری

2: رهایش کنترل شده                             4: تجمع مواد در سطح 

15- میوه ی هلیله که هنوز تش�کیل دانه نداده و میوه آن نیم رس به رنگ سبز 

مایل به زرد است را چه می نامند؟
1: هلیله جوی             2: هلیله سیاه         3: هلیله زرد           4: هلیله چینی

16- چه عواملی موجب چین و چروک پوست می گردند؟
3:  افزایش آب بدن و مرطوب شدن پوست 1: رژیم غذایی نامناسب       

4: موارد 1 و 2 2: کاهش تولید کالژن و االستین در پوست 

17- علت کاهش یا عدم جذب چربی در بدن بعد از مصرف سماق و شنبلیله 
مربوط به کدام مواد است؟

1: گلیکوزیدهای فنولی                            3: ساپونین ها
2: تیوگلوکوزیدها                            4: گلیکوزیدهای کاردیاک

18-  ب�ر طب�ق متن، حرکت بخار مرط�وب یا گاز به وی�ژه گاز ........ از دیواره 
ظروف دارویی، می تواند پایداری محصول را به مخاطره اندازد.

1: دی اکسید کربن                           3: نیتروژن        
2: اکسیژن                                              4:  منواکسید کربن

19-  میزان پروتئین جلبک اسپیرولینا به ترتیب چند برابر سویا و تخم مرغ است؟
1: 15 و 35                                3: 20 و 12                                                                              

2: 35 و 12                                  4: 20 و 35 

2۰- ب�ر طب�ق متن واژه کپس�وله کردن برای ب�ه دام انداختن م�اده ای به نام 
........... درون ماده ای دیگر به نام ............. تعریف می شود.

3: عامل فعال - دیواره 1: عامل فعال – عامل غیر فعال 
4: عامل غیر فعال - دیواره 2: دیواره – عامل فعال       

21- ب�ر طب�ق متن کدام مورد نق�ش زیادی در کاهش درآمد ایران از س�هم 

تجارت گیاهان دارویی در جهان دارد؟
3: دانش فنی کم جهت کشت و پرورش گیاهان دارویی 1: سطح زیرکشت کم 

4: عدم وجود اقلیم مناسب جهت کشت و پرورش گیاهان دارویی 2: بسته بندی ضعیف 

22-  مکانیسم تولید چین و چروک در پوست با افزایش سن چگونه است؟
1: نازک شدن سلو ل های پوست – افزایش چربی پوست – مرطوب شدن پوست 

2: افزایش ضخامت سلوا های پوست – کاهش چربی پوست – خشک شدن پوست 
3: افزایش ضخامت سلوا های پوست – افزایش چربی پوست – مرطوب شدن پوست

4: نازک شدن سلو ل های پوست – کاهش چربی پوست – خشک شدن پوست

23- نام علمی گیاه چای چیست؟
Artemisia absinthinum :3  Camellia sinensis :1

Viola odorata :4  Thymus vulgaris  :2

24- کدام یک از گلیکوزیدهای زیر خاصیت آنتی اکسیدانی دارد؟
3: گلیکوزیدهای سیانوژیک 1: گلیکوزیدهای فالونوئیدی 
4: گلیکوزیدهای کومارینی 2: گلیکوزیدهای فنولی        

مسابقه شماره 15
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4: بزرک 2: رازیانه           3: انیسون            1: نسترن کوهی 

35- چای سیاه و سبز از کدام قسمت گیاه تهیه می گردند؟
1: برگ            2: ساقه                  3: جوانه برگ                   4: گل

36- تاکسول از کدام گیاه و اندام آن تهیه می گردد؟
3: کاج - میوه 1: رزماری -  بذر 

4: سرخدار - برگ و پوست تنه 2: ختمی - برگ 

37- کدام یک از موارد زیر از ویژگی های روغن هسته انگور نیست؟ 
1: محافظت در برابر اشعه ی ماورا بنفش             3: جلوگیری از تجزیه کالژن      

2: ضخیم کردن پوست                                 4: افزایش پروتئین در پوست

38- گلیکوزیده�ا ترکیباتی هس�تند که از هیدرولیز آن ها ی�ک یا تعدادی ..... 
حاصل می شود. 

4: ویتامین 1: پروتئین                2: چربی   3: قند          

39- روش تکثیر غیر جنسی گیاه هلیله کدام است؟
1:  پاجوش                2: قلمه                3: ریزوم                   4: تقسیم بوته

4۰- طبق متن، کدام یک از روغن های زیر اثر الیه بردار و ضداگزما دارد؟
1: روغن هسته انگور                          3: روغن میوه گل رز

2: روغن هسته انار                          4: روغن جوجوبا

41- خاصیت آنتی اکسیدانی چای مربوط به کدام ترکیب است؟
4: آلکالوئیدها 1: پلی فنول ها         2: تانن ها           3: کافئین        

42- ویتامین C موجود در روغن میوه گل رز تولید ..... را تحریک می کند.
1: االستین             2: کالژن              3: چربی           4: آنتی اکسیدان

43-  اسانس دارچین و الواند از کدام قسمت گیاه تهیه  می شود؟
1: پوست - میوه      2: گل - برگ        3: بذر - گل         4: پوست - گل

44- پروفس�ور ژاکلی�ن هانت�ر در چه س�الی ب�ه خاطر خدمات�ش در صنعت 

داروسازی موفق به دریافت نشان افتخار بریتانیا شد؟
2010 :4            2005 :3                  2000 :2        1995 :1

45- روش تکثیر گیاه سرخدار چیست؟
1: بذر و قلمه        2: بذر و پیوند          3: بذر و غده         4: بذر و تقسیم بوته

46- گیاه هلیله، بومی کدام  کشور است؟
1: چین        2:  بنگالدش          3: ایران               4:  هندوستان 

25- کدام یک از مدیریت های زیر برای صنایع داوریی مهم و ضروری تر است؟
1: مدیریت اجرایی                  1: مدیریت فروش

2: مدیریت دانش                  2: مدیریت مالی

26- در نتیج�ه اضافه ش�دن یک اتم کل�ر به صورت یک در می�ان به اتم های 
کربن در زنجیره های پلیمری پلی اتیلن چه محصولی به دست می آید ؟

3: پلی اتیلن ترفتاالت 1: پلی  وینیل کلراید 
2: پروپیلن                 4: پلی اتیلن با چگالی پایین

27- زمان برداشت گیاه هلیله براساس مقدار کدام ترکیب تعیین می شود؟
1: تانن         2: تانیک اسید       3: گالیک اسید            4: رزین

28-  کدام یک از موارد زیر از مزایای بسته بندی گیاهان دارویی نیست؟
3: حمل و نقل آسان و سریع 1: افزایش زمان نگهداری              

4: کاهش انبارداری 2: جلوگیری از جذب رطوبت 

29- ب�ر طبق متن س�وپرفودها اصطالحی اس�ت که  برای غذاهایی اس�تفاده 
می شود که سرشار از مواد مغذی جهت افزایش ...... هستند.

1: قند    2: چربی              3: انرژی           4: پروتئین

3۰- تاکسول در درمان کدام بیماری ها کاربرد فراوان دارد؟
1: قلبی   2: گوارشی        3: سرطان تخمدان، ریه، رحم و سینه          4: تنفسی

31- بر طبق متن کدام یک از موارد زیر ضرورت اس�تفاده از کش�ت س�لولی 
برای تولید تاکسول از گیاه سرخدار را بیان می کند؟

3: رشد زیاد گیاه 1: زیاد بودن تعداد درختان          
4: برداشت سریع محصول از درختان سرخدار 2: غلظت پایین تاکسول در بافت گیاهی  

32- کدام یک از موارد زیر جزء مزیت های استفاده از ظروف پالستیکی جهت 

بسته بندی دارویی است؟
3: عبور نور از میان ظرف 1: تراوایی ظرف به اکسیژن اتمسفری و بخار آب 

2: تنوع در طراحی ظرف و پذیرش مصرف کننده      4: تغییرات ظرف در طی زمان انبارداری

33- کدام یک از موارد زیر جزء اهداف بسته بندی است؟
3: درج قیمت یا بارکد کاال 1: محافظت فیزیکی، شیمیایی و بهداشتی  

2: جذب بهتر مشتریان                                  4: همه موارد

34- کدام یک از میوه  های گیاهان دارویی به شدت جاذب رطوبت بوده و باید 
برای آن ها از بسته بندی پلی اتیلنی استفاده شود؟

لطفًا پاسخنامه را از محل نقطه چین جدا نموده و پاسخ سواالت را در محل مربوط به هر سوال نوشته و حداکثر تا تاریخ 97/02/31 به آدرس مجله ارسال 
فرمایید. همچنین می توانید پاسخ خود را از طریق سایت شرکت ، در زیر عنوان تحقیق و توسعه ، واحد توسعه و هماهنگی متون علمی ارسال نمایید.شرط 

شرکت در قرعه کشی جوایز مسابقه مجله ، پاسخ صحیح به حداقل 42 سوال است.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

نام:                                      کدملی :                                       تلفن ثابت :                               ایمیل :                                 
نام خانوادگی :              مدرک تحصیلی:                             کد :                                       سایت :

نام پدر :                              شغل :                                         تلفن همراه :
آدرس پستی :                                                                                                          کدپستی:

                                                     

 ػٛاَ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 21 22 23
 جٛاة                       

 ػٛاَ 24 25 26 27 28 29 31 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 41 42 43 44 45 46
 جٛاة                       
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