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 به نام خدای شقایق 
قصه اسطوره ای که خواستن را توانستن معنا کرد 
اولی��ن روز خ��رداد در مس��یر بازدی��د از به بار 
نشس��تن باورهایش با خیالی آرام چشم می بندد 

تا چشم دل بگشاید  
قلب��ی از ضربان می ایس��تد و آرام می گیرد که 

هرگز قراری نداشت! 
یکس��ال قبل از آسمانی ش��دن، منتخب تقدیر 
اس��ت برای س��فر بس��وی معراج، اما حکمت 
ماورائ��ی او را نگاه می دارد ت��ا فرجامی دهد به 

اهداف ناتمام.
باش��د ک��ه اینچنین محص��والت جدی��د را با 
تحس��ین لبخندی آذین دهد و نگاه فرامرزیش 

به بار نشیند.
مرک��ز تحقیق��ات باری��ج اس��انس را ب��ه ثبت 
می رساند و تیمی را در والیبال می بندد تا همگام 
با آنان، رو به افق فرداها، اندیشه ای فراتر از تور 
ورزش را نمایان سازد و پنجره ای جدید را برای 
اس��تعدادیابی جوانان گمنام ایجاد کند و کشف 

پتاسیل های جهانی در نقاطی دوردست!
در ای��ن فرص��ت کوت��اه، هم��ه را ب��ه عهدی 
می خوان��د ک��ه خان��واده ای را در صنعت بنیان 
بگذارید با گ��ذرواژه ای از وفاق و همدلی 

مسعود خدیوی کاشانی، کارشناس ارشد حقوق جزا،
رئیس دفتر مدیر عامل ، شرکت داروسازی باریج اسانس

به جای سخن سردبیر

 برای تالش س��خت ش��کوفایی برن��د ایرانی با 
شهرت جهانی.

م��ردی ک��ه ه��ر صبحگاه��ان رو ب��ه قبل��ه 
چش��م، دخی��ل عش��ق می بس��ت ب��ه وضویی 
از هم��ت و در آن س��رای عاش��قی امام��زاده 
مش��هداردهال به گالب ناب حقیقت، چش��م ها 
 را می شس��ت و از ورای نگاه بیک��ران، نذر دل 

اجابت می کرد.
س��اکن جزیره ای در وس��عت کویر می گردد اما 
 به این حضور، گرد تا گردش، اندیش��ه های پویا 

موج می زند.
چقدر زیباس��ت، باور آس��مانی داش��تن و جاودانه 
شدن در قاب خاطرات چون هشت کتاب سهراب.

وقتی به چهره اش نظر می انداختی خطوط گذر 
زم��ان را می دیدی ک��ه زمانه او را شکس��ته تر 
نقاشی کرده است و نفس هایی خسته اما شور و 

شوق به تالشی بی وقفه دارد.
صدایی آرام و نوازش��گر ذهن و س��ئوالی که از 
پ��س این دیدار، اندیش��ه را به چال��ش بیداری 

فرامیخواند. 
روس��تازاده ای که در خانواده ای فرهنگی چشم 
براین جهان می گشاید و از همان کودکی تدبیر 
را از پدر می آموزد و از پدربزرگ، رصد حقیقت و 

راز قبله حاجات را کنکاش می کند.
در دبیرس��تان رش��ته ریاضی را دنبال  می کند 
و کش��اورزی را در دانشگاه ش��یراز برمی گزیند، 
آنجاس��ت ک��ه ب��ا عرف��ان حاف��ظ آمیخت��ه 
 می ش��ود و اف��کارش باغ اِرم��ی را می جوید در

دامنه کویر.
تحقیق و دانستن او را به خارج از کشور رهنمون 
می کند و چون با زخم کویر آشناس��ت و عطش 
ب��ه آب را می داند، تحقی��ق خویش را بر آبیاری 

قطره ای استوار می سازد.
خود می گوید:

وقتی دی��دم که اروپائیان ب��رای تحقیر، بوعلی 
سینا را غیرایرانی و عرب می خوانند چون ربایش 
نام خلیج فارس، دلم گرفت، پس پرتو افش��انی 
 و هوی��ت ایران��ی دادن ب��ه اس��انس را بر خود 

واجب دانستم.
بدین جه��ت و به حق او را پدر اس��انس ایران 

لقب می دهند.
با آن قلب خسته از خستگی وقتیکه بوعلی سینا 
را توصیف می کند، گوئی شاهنامه ای می خواند، 
خ��ون غیرتش از واژه اوس��ینا عرب به خروش 

می آید، غیرتی چون نام آوران آریایی.
رویاهایش تجس��می بود از سرس��بزی کویر و 

شقایقی داشتیم 
خوشبوتر از عطر یاس
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جاودانگی پرچم سه رنگ قشنگ وطن و اخالق 
انس��انی و تندیس آرزوهایش، تحقق بخشیدن 
به واژه تحت لیس��انس ایران اس��ت از اینسو تا 

آنسوی جهان.
بر طب غنی ایرانی تاکید دارد و با خوبانی از این 
سرای پارس برای رس��یدن به این رسالت، هم 

پیمان می گردد.
توس��عه فرآوری علم��ی از گیاه��ان دارویی با 

حداقل وابستگی حتی در شرایط تحریم.
پس تیم همراهش را می خواند که بر تحقیقاتی 
دس��ت بگذارند که یا بومی ایران اس��ت یا توان 
بومی س��ازی دارد، اینچنین همگام با به نتیجه 
رسیدن آزمایشات، بومی س��ازی مواد اولیه آن 

نیز صورت گرفته است.
کش��ت و پرورش گیاه آلوئ��ه ورا یکی از بومی 

سازی های ایشان در کاشان است.
بدین جهت در تهدید ش��رایط س��خت تحریم، 
فرصت��ی برای رش��د بهینه تفک��رات داروهای 

گیاهی ایجاد می کند.
 شعار زیبایی انتخاب می کند:

اول دارو را معرف��ی می کنی��م و بع��د دارو م��ا را 
معرف��ی می کند. ه��ر بهائی را می پ��ردازد و هر 
ریسکی را پذیرا می شود و جان را ضمانت راه قرار 

می دهد، برای فراگیر ش��دن آموزش نزد نخبگان 
در روزگاری که طب ایرانی مهجور بود و بی پناه! 
پیشنهاد او در زمینه کشت گیاهان داروئی جایگزین 
خش��خاش مورد توجه س��ازمان های بین المللی و 
رس��انه های افغانستان قرار می گیرد و برای پرورش 
این اندیشه، خود به آنجا سفر می کند و در سخنرانی ها، 
 تفک��رات خوی��ش را با پوش��ش گس��ترده خبری 

نشر می دهد.
حتی تعدادی از مدیران مرتبط کش��ور همسایه 
را به هزینه ش��خصی به ایران فرامیخواند تا در 
فرصت��ی چندماهه با آنان زیرس��اخت ها و آئین 
نامه های الزم جهت توس��عه تج��ارت گیاهان 
داروئ��ی و داروه��ای گیاه��ی را بی��ن ایران و 
افغانس��تان تدوین کنند، تجارتی مناس��ب برای 

ملتی جنگ زده و بیزار از جنگ و افیون.
افکارش س��وار بر بالهای س��یمرغ چون پیکان 

کمان آرش سرزمین ها را می پیماید.
ماوای��ی را بینان می گذارد بدون هیچگونه دیوار 
و حصار!حراس��ت و نگهبانانی را به چش��م های 
نجیب مردمان منطقه و دعاهای آنان می سپارد 
و برک��ت را از خ��دای ن��ور س��بز امام��زاده ای 
 می طلب��د که افق نگاه پنج��ره دفترش به آنجا 

ختم می گردد.

معیار برتری در گزینش اس��تخدامی خویش را 
عالوه بر س��نجش های متداول، عضو تیم های 
 ورزش��ی چون والیبال و فوتب��ال و کوهنوردی 

قرار می دهد!
عضوی��ت در ورزش ه��ای گروه��ی، اف��راد را 
س��وق می دهد که برای هدفی مشترک تالش 
کنن��د و مهم نیس��ت فرجام این ت��الش به نام 
چه کس��ی خاتمه یابد و در ورزش کوهنوردی، 
فرد با سختی مش��کالت آشناست و از تنگناها 
واهمه ای ندارد، گوئی فتح قله را می بیند و گذر 

مسیر، او را از حرکت باز نمی دارد.
شروع کار در شرایط سخت اقتصادیست و در این 
حین، چندین دعوتنامه را از بلوک غرب دریافت 
می کن��د با وعده فرش قرمز اس��تقبال و ماوایی 
برای رشد و پرورش آرزوهایش که هر فردی را 
به وسوسه تأمل می خواند اما او نمی پذیرد چون 
وجودش ریشه در این خاک دارد و با نقش های 

رنگین کمانی فرش کاشان، آمیخته است.
ب��ه راس��تی اس��طوره ها هیچگاه محص��ور به 
زمان خوی��ش نیس��تند، اینان اش��تراکی دارند 
که جان برایش��ان تحفه ایست ناقابل و هنگام 
هجرت روح از کالبد وجود، بی ش��ک شادمانند 
ک��ه جسمش��ان جزئ��ی از این خ��اک مقدس 
 خواهد ش��د و س��مبل عشق را در س��رافرازی 

وطن می جویند. 

مهندس رفت!!! 
خبری کوتاه که بهت را در ماتم نشانه داشت، 

اول خرداد 1390 س��تاره ای زیبا کنج آسمان بار 
سفر می بندد و سکوت همکاران فریاد نهفته ای 

را باخود حمل می کند.
گلبرگ های گلسرخ به رسم قدرشناسی پیکرش 
را غ��رق وجود خوی��ش می گیرند ت��ا معطر در 

آغوش صحن امامزاده، آرام گیرد.
چون قالیشویان مشهد اردهال همه آمده بودند 
تا به رحل قنوت دست هایشان او را بدرقه کنند 

به ماوای آسمان.
حتم سهراب نیز از خواب رؤیائی بیدار شده بود 

تا خیرمقدمی گوید بر رفیق دوران برنایی.
 س��هراب، ای روایتگر پاکی احساس، چه خوب 

قدِر شقایق دانستی.
آری هر زمانکه پرچم قش��نگ وطن را افراشته 
و شادمان ش��اهد بودیم، یادآوریم آنانیکه امروز 
آوای قلبش��ان به س��کوت خو گرفته اس��ت تا 

ضربان قلب ایران همیشه جاودان ماند.
و از ضمانت عه��د همراهانش با او همین بس 
که در سوگش تنها یک روز خط تولید از حرکت 

بازایستاد.
قطعًا ض��رب آهنگ خ��ط تولی��د ایرانی راوی 

ضربان حیات یاد آنان است.
                                 روحش شاد
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رز ین ه�ا
رزین ها ترکیبات پیچیده آمورفی هستند که معمواًل در مجاری و حفرات ترشحی 
 )schizolysigenous( و ش��یزولیزوژن )schizogenous( شیزوژن
گیاه تجمع یافته و محصول نهایی متابولیس��م می باشند. آن ها اغلب مخلوط 
ترکیبات آلی خصوصًا ترپن ها می باش��ند. رزین ها به عنوان بانداژ طبیعی گیاه 

در برابر حشرات مزاحم و پاتوژن ها عمل می کنند.
ویژگی ها و س�اختار:

 از لحاظ فیزیکی رزین ها معمواًل جامد، نیمه جامد و یا مایع هستند. شفاف 
ی��ا نیمه ش��فاف تا مات ب��وده و در زمان ح��رارت، ن��رم و در نهایت ذوب 
می شوند. از لحاظ شیمیایی، مخلوطی از اسیدهای رزینی، الکل های رزینی 
)resinols(، رزینوتاننول ها، ِرزن ها و استرها می باشند. همچنین ترکیبات 
اسانس��ی، ترکیبات اکسید شده ترپنی و کربوکس��یلیک اسیدها در رزین ها 
موجود می باشد. رزین ها در آب غیر محلول بوده و برخی از بررسی ها نشان 
می دهد که رزین ها محصوالت اکسید شده ترپنوئیدی هستند. این ترکیبات 
در الکل، اسانس ها، روغن ها و حالل های آلی غیر قطبی قابل حل هستند.

کار ب�رد: 
برخی از رزین ها در داروسازی استفاده می شوند که ُرزین گویاک، مستیک مثال های 
بارز این مواد هستند. رزین ها در تولید امولسیون های روغنی، محلول های موسیالژی 
و مایعات سازنده خون شرکت می کنند. از رزین ها به عنوان جال دهنده، چسباننده و 

عطر نیز استفاده می شود. رزین های فسیل شده به عنوان منبع کهربا هستند.
طبق�ه   بن�دی:

رزین ها را بس��ته به ترکیب ش��یمیایی ترکیب غالب رزین به چند دسته زیر 
تقسیم بندی می شوند.

 1- رزین ه��ای اس��یدی: ح��اوی ترکیب��ات اس��یدی. کلوفن��ی ح��اوی
Abietic acid، رزی��ن Sandarac حاوی Sandracolic acid و 

رزین میر حاوی Commiphoric acid می باشد.
2- رزین های اس��تری: بنزوی��ن حاوی بنزیل بنزوات و رزین اس��توراکس 

حاوی سینامیل سینامات می باشد.
3- رزین ه��ای الکلی: پ��رو بالس��ام ح��اوی Peruresinotannol و 

Guaiacum حاوی Guaicresinol می باشد.
4- رزین ه��ای رزن��ی: رزین خون اژده��ا )Dragon’s Blood( حاوی 

Dracoresene می باشد.
خ�ون  اژد ه�ا

 Dracaena draco L. رزین قرمز رنگی اس��ت )شکل 1( که از درخت
)ش��کل 2( به دس��ت می آید. رنگ قرمز به خاطر وجود ترکیبات مونومر و 
دیمر فالوان در این رزین می باشد. این گیاه ضمن کاربرد دارویی به عنوان 
ماده رنگی در رنگرزی نیز مورداستفاده قرار می گرفته است. همچنین از آن 

به عنوان بخور و جال دهنده نیز استفاده می شود.

سید محسن سیادت، کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، گروه فیتوشیمی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

ترشحات گیاهی )2(

5- گلیکورزی��ن ها: در م��وارد کمی رزین ها در ترکیب ب��ا ترکیبات گلیکوریدی 
می باش��ند که به چنی��ن ترکیباتی گلوکورزی��ن )Glucoresin( یا گلیکورزین 

Jalap گفته می شود. مثل رزین )Glycoresin(
جل�پ

جلپ)Jalap( گیاهی باالرونده و چندس��اله می باش��د. ساقه آن استوانه ای 
است و تا 3 متر باال می رود. برگ های آن قلبی شکل، نوک تیز، بدون دندانه 
و به رنگ س��بز روشن و گل های آن بوقی به رنگ صورتی است. میوه آن 
کپسولی است گرد که در آن دانه های سیاه گیاه قرار دارد. ریشه ضخیم آن 
شبیه شلغم و یا چغندر لبویی کوچک است. از خارج سیاه و از داخل زردرنگ 
و مقطع آن موجدار، بوی آن تهوع آور و طعم آن تند اس��ت )شکل 3(. این 
ریش��ه دارای رزینی است که مسهل قوی می باش��د و باید خیلی با احتیاط 
مصرف شود. جلپ نام شهری است در مکزیک و این گیاه بومی آن منطقه 
است. ریش��ه ضخیم گیاه خاصیت مسهلی قوی دارد و دارویی که از ریشه 

گیاه به عنوان مسهل تهیه می شود نیز به جلپ معروف است.

شکل 1- رزین خون اژدها

Dracaena draco L. شکل 2- درخت
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 2- رزی��ن guaiac: ترکی��ب بی رنگ��ی اس��ت ک��ه از چ��وب درخ��ت
Guaiacum officinale )ش��کل 5( به دس��ت می آی��د و در مجاورت 

موادی که فعالیت پراکسیدازی دارند به رنگ آبی درمی آید.

شکل 4- ُرزین

Guaiacum officinale شکل 5- درخت

شکل 3- ریشه جلپ

ان�واع   رزی�ن:
رزین ها را بسته به نوع مواد تشکیل دهنده آن به ُرزین، گام رزین، اُلئورزین، 

اُلئوگام رزین و بالزام تقسیم بندی می کنند.
ر ز ی�ن خال�ص

1- ُرزین: ُرزین )شکل 4( که کلفونی )colophony( نیز نامیده می شود 
ف��رم جامدی از رزین می باش��د که از درخت کاج و س��ایر گیاهان دس��ته 
مخروطی��ان به دس��ت می آید. این ترکیب از ح��رارت دادن رزین مایع تازه 

به دست می آید. 
عمل ح��رارت دادن باعث تبخیر ترکیبات ترپنی مایع فرار می ش��ود. ُرزین 
نیمه ش��فاف و رن��گ آن از زرد تا س��یاه متغیر می باش��د. در دمای محیط 
ترد اما در دمای باال ذوب می ش��ود. ُرزین عمدتًا ش��امل اس��یدهای رزینی 
خصوص��ًا abietic acid می باش��د. واژه colophony از کلمه التین 
 Colophon ب��ه معن��ی رزینی که از ش��هر colophonia resina
آمده اس��ت گرفته شده اس��ت. ُرزین همچنین بس��یار قابل اشتعال است و 
هن��گام س��وختن دود س��یاهی می کند و می س��وزد بنابرای��ن هنگام ذوب 
 ُرزی��ن باید بس��یار دق��ت کرد. ُرزی��ن در م��وادی مانند الکل، ات��ر و بنزن

 قابل حل است.
امروزه ُرزین ها در انواع چس��ب ها به عنوان چسبناک کننده مصرف می شود. 
در کاربردهای گرم مثل مذاب های داغ، بخاطر دارا بودن مواضع غیر اشباع 
به راحتی اکس��یده می ش��وند و این جزء معایب آن ها به شمار می آید. برای 
 کم��ک به حل این مس��ئله آن ها را هیدروژنه می کنند ت��ا پایداری حرارتی 

بهبود یابد.
 از ُرزین در س��اخت صابون، انواع واکس ها، براق کننده ها، چس��ب ها، آهار 
زنی و کاغذ جوهرهای چاپ اس��تفاده می ش��ود. در س��اخت صابون و الک 
و الکل و جوهر و غیره کاربرد دارد و آن را به آرش��ه ویولن یا کف دس��ت 

آکروبات ها هم می مالند.

رزین هنگام سوختن دود سیاهی می کند و 
می سوزد بنابراین هنگام ذوب ُرزین باید 

بسیار دقت کرد. ُرزین در موادی مانند الکل، 
اتر و بنزن  قابل حل است.
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 3- حش��یش: رزی��ن گیاه ش��اهدانه )cannabis( حش��یش )ش��کل 6( 
نامیده می شود.

اُلئورزی�ن
 رزین ها در برخی مواقع، در ترکیب های یکنواخت همراه با اسانس ها یا روغن 
 )Oleoresin( مش��اهده می شوند که به این دس��ته از ترکیبات اُلئورزین
گفته می ش��ود. از اُلئورزین های طبیعی، Turpentine و Copaiba را 
می توان نام برد. اُلئورزین های دارویی از زنجبیل و فلفل به دست می آیند.

Turpentine-1 عبارتست از ترشح رزینی به دست آمده از درخت های 
 Turpentine .هستند Pinus خانواده کاج خصوصًا آن هایی که از جنس
یک ماده نیمه س��یال اس��ت که از رزین حل ش��ده در یک اسانس روغنی 
تش��کیل ش��ده اس��ت. این مخلوط با روش تقطیر به یک قسمت فرار بنام 
روغن یا اس��پیریت spirit Turpentine و یک قس��مت غیر فرار که 
ُرزین نام دارد تبدیل می ش��ود. روغن Turpentine از ترپن ها نظیر آلفا 

پینن، بتا پینن، کارن، کامفن و ... تشکیل شده است.
درخ��ت  تن��ه  از  آم��ده  دس��ت  ب��ه  اُلئورزی��ن   Copaiba-2 
Copaifera langsdorffii می باش��د. این رزین ش��فاف غلیظ از رنگ 
زرد طالی��ی تا قهوه ای تیره متغیر اس��ت. از این رزین به عنوان جال دهنده 
اس��تفاده می ش��ود. از تقطیر این رزین روغن اسانس��ی copaiba oil به 
دس��ت می آی��د. از Copaiba به عنوان منبع س��وخت بیودیزل اس��تفاده 

می شود. از درخت مولد این رزین ساالنه 40 لیتر رزین به دست می آید.
اُلئ�وگام   رزی�ن

اُلئورزین ها می توانند با صمغ همراه باشند که به این ترکیبات اُلئوگام رزین 
می گویند. از اُلئوگام رزین می توان به آس��افتیدا )Asafetida( به دس��ت 

آمده از آنغوزه و صمغ میر تولیدشده از درخت مرمکی اشاره کرد.
1-آسافتیدا: اُلئوگام رزین مترشح از ریزوم و یا ریشه تیغ زده چندین گونه از 
Ferula می باشد )شکل 7(. این گونه ها بومی بیابان های ایران و کوه های 
افغانس��تان می باشد. این رزین دارای بوی متعفنی است اما زمانی که پخته 

می شود بویی شبیه تره فرنگی از خود متصاعد می کند.
 ای��ن رزین ب��ه خاطر بوی ب��دش به مدفوع ش��یطان نیز معروف اس��ت. 
اس��انس، صمغ، اس��ید فرولیک و ترکیبات دی سولفید جزو مواد مؤثره این 
گیاه می باش��ند. عملک��رد دارویی این گیاه ضد نفخ و خلط آور اس��ت و در 
درمان س��وءهاضمه یا قولنج های مربوط به نفخ، التهاب برونش، س��رفه و 

ناراحتی های عصبی کاربرد دارد.

شکل 6- برگ ها شاهدانه و حشیش

شکل 8- گیاه Boswellia sacra تولید کننده رزین کندر

شکل 9- رزین کندر

شکل 7- رزین آسافتیدا و گیاه آنغوزه

آنغوزه جهت تهیه داروهای ضد انگل، ضد تش��نج، قاعده آور و مقوی قلب 
مورداستفاده قرار می گیرد و در رفع بیماری های دارای منشأ عصبی، دستگاه 
تنفس، اسپاس��م حنجره، آسم، دس��تگاه گوارش و رفع یبوست افراد مسن 

مؤثر است.
2- ُکن��در )olibanum ,frankincense(: یک اُلئوگام رزین گیاهی 
است که از تنه درختان جنس Boswellia )شکل 8( به دست می آید. از 
کندر )شکل 9( به عنوان عطر و بخور استفاده می شود. ترکیبات کندر شامل 
اس��یدهای رزینی مانند بوسویلیک اسید 56 درصد، صمغ 30 تا 35 درصد، 

اسانس و.. می باشد.
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شکل 12- پرو بالزامشکل 10- رزین میر

Myroxylon balsamum شکل 13- گیاه

Commiphora myrrha شکل 11- گیاه

3- مر)Myrrh( )شکل 10( با نام های دیگری مثل میر، مر مکی و مر حجازی 
صمغ رزیِن معّطری اس��ت ک��ه از درختچه ای از خان��واده Burseraceae و 
جن��س Commiphora گرفته می ش��ود. س��ه گون��ه از درختچه های این 
خانواده، حاوی صمغ میر هستند. در طب سنتی به درختچه هایی که مر از آن ها 
تولید می ش��ود »مّران« گویند. از دیرباز از این رزین به عنوان عطر، بخور و دارو 
 Commiphora myrrha استفاده می شده اس��ت. رزین میر معمواًل از گونه
)ش��کل 11( به دست می آید. این گونه بومی عربس��تان، یمن، عمان، اتیوپی و 
سومالی می باشد. در داروس��ازی از میر به عنوان ضدعفونی کننده در دهانشویه، 
خمیر دندان و گلو ش��ویه استفاده می ش��ود. همچنین از آن در هضم غذا، زخم، 

سرماخوردگی، آسم، دردهای آرتریتی و سرطان استفاده می شود.

بال�زام   ه�ا
 ترکیبات رزینی حاوی س��ینامیک اس��ید، بنزوئیک اس��ید و یا هر دو و یا 

استرهای این اسیدها هستند.
پرو بالزام )Pero balsam(، تولو بالزام )Tolu balsam( و استیراکس 

)Styrax( از بالسام های شناخته شده هستند.
1-پ��رو بال��زام: بالزامی اس��ت ک��ه بیش��تر در ناحیه آمری��کای مرکزی و 
جنوبی یافت می ش��ود )ش��کل 12(. این بالزام ش��بیه تولو بالزام می باشد 
 و گاه��ی به جای هم اش��تباه گرفته می ش��وند. ای��ن بال��زام از تنه درخت

می آی��د.  دس��ت  ب��ه   )13 )ش��کل   Myroxylon balsamum
همچنی��ن تول��و بال��زام از التکس این گونه به دس��ت می آی��د ولی روش 
 ف��راوری آن متفاوت اس��ت. به ص��ورت ماده قه��وه ای چس��بناک و نیمه 

جامد می باشد.

 همچنین ترکیب اسانسی از این نوع بالزام به دست می آید. این بالزام ترکیبات 
استری بنزیل بنزوات و بنزیل سینامات و وانیل را دارد. از این رزین هنوز در 
فرمول های شربت سرماخوردگی استفاده می شود. اما بیشترین استفاده آن در 

صنعت عطرسازی به خاطر رایحه تند دلپذیر و گرم آن می باشد.

2- بنزوئی�ن
 رزین بالزامی که از شاخه های چندین گونه از درخت جنس Styrax به دست 
می آید. که در عطرها، بخورهای خوش��بوکننده، به عنوان طعم دهنده )طعم 
) Benjamin(یا)Benzoin ( و در طب استفاده می شود. بنزوئین )وانیلی 
نبای��د با ماده ش��یمیایی با همین نام اش��تباه گرفته ش��ود. بنزوئین گاهی 
storax )شکل 14( هم نامیده می شود و نباید با بالزامی به همین نام که 
 از خانواده Hamamelidaceae به دس��ت می آید اش��تباه گرفته شود. 
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 دو نوع بنزوئین وجود دارد. بنزوئین سیام و بنزوئین سوماترا. بنزوئین سیام )شکل 15(
 از Styrax tonkinensis که در تایلند، الئوس، کلمبیا و ویتنام رش��د می کند 
به دس��ت می آید. بنزوئین س��وماترا از Styrax benzoin )شکل 16( به دست 

می آیدکه در ترکیب آن عالوه بر بنزوئیک اسید، سینامیک اسید نیز وجود دارد.

Styrax benzoin شکل 14- رزینStorax -17 شکل

شکل 15- بنزوئین سیام

Styrax benzoin شکل 16- گیاه

شکل 18- کهربا

Storax-3 ک��ه گاه��ی با ن��ام تج��اری styrax )ش��کل 17( فروخته 
و   Liquidambar orientalis Mill. گیاه��ان  از   می ش��ود 
Liquidambar styraciflua L به دست می آید. استوراکس خالص 33 

رزین های فس�یل ش�ده :
کهربا،عنبر )Amber( )شکل 18( رزین فسیل شده درختان می باشد. معمواًل 
به دلیل رنگ و زیبایی طبیعی آن از دوران نوسنگی دارای ارزش است. معمواًل 
از این ماده برای س��اخت اش��یاء تزئینی و جواهر اس��تفاده می ش��ود. از دوران 
باس��تان تا به امروز کهربا به عنوان س��نگ جواهری بس��یار ارزشمند بوده و به 
ش��کل های مختلف درآورده شده اس��ت. کهربا به عنوان عامل بهبودی در طب 
س��نتی مورداس��تفاده قرار می گیرد. پنج طبقه کهربا وجود دارد که بر اس��اس 
ترکیبات ش��یمیایی آن ها تعریف می ش��وند. از آن جا که منش��أ آن رزین نرم و 
چس��بنده درختان است، کهربا در برخی مواقع ش��امل اجزاء حیوانات و گیاهان 

به عنوان ناخالصی ها می باشد.

تا 35 درصد اس��تئورزین )یک رزین الکلی(، 5 تا 15 درصد سینامیک اسید، 
تقریبًا 10 درصد فنیل پروپیل س��ینامات و مقداری وانیلین دارد. استوراکس 
به عنوان طعم دهنده، عطر و در داروسازی استفاده می شود. همچنین از این 

رزین برای تمیز کردن دندان و خنک کردن تنفس استفاده می شود.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

752751 753 754
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آنتی اکسیدان ها ترکیباتی هستند که با رادیکال های آزاد در سطح پوست 
مب��ارزه می کنند و رادیکال های آزاد را خنثی می کنند. رادیکال های آزاد 
 به دنبال آسیب های اکسیداتیو نظیر اشعه های فرابنفش نور خورشید ایجاد 
 می ش��وند و می توانند به پوس��ت آس��یب برس��انند و باعث پیری زودرس 
 UV باعث محدود کردن آسیب ناشی از امواج C پوست شوند. ویتامین
)Ultra violet( می شود، ولی خاصیت ضد آفتاب را ندارد و قادر به جذب 
امواج UVA & UVB نیست. این ویتامین بدلیل خاصیت آنتی اکسیدانی، 
قابلیت مقابله با تخریبات ناش��ی از این ام��واج و رادیکالهای آزاد را دارد و به 
همین دلیل ویتامین C موضعی به جلوگیری از سرطان پوست کمک می کند. 
گیرن��ده های ویتامین C موجود در کراتینوس��یت ها بدنبال مواجهه با آفتاب 
افزای��ش می یابند تا با جذب ویتامی��ن C بتوانند با اثرات مخرب رادیکالهای 
آزاد مقابله کنند. امواج ماورابنفش خورش��ید باع��ث کاهش محتوای ویتامین 
C پوس��ت می ش��وند. افزایش مقادیر این ویتامین در پوست موجب کاهش 
تخریب DNA به علت کاهش اثرات مخرب این امواج و کاهش مدیاتورهای 

التهابی و افزایش بقای سلولهای پوستی در محیط آزمایشگاه می شود.
در مطالعات دیده ش��ده مقادیر کافی ویتامین C باعث کاهش نئوپالس��م 

)تومور( پوستی در اثر امواج مضر خورشید می شود.
  مطالع��ات نش��ان داده اند که فرم ه��ای موضعی این ویتامین نس��بت به 
فرم ه��ای خوراکی آن اثرات محافظتی بهتری بر روی پوس��ت دارند زیرا 
مس��تقیما در ناحیه جذب ش��ده و ایفای نقش می کند. در مطالعه ای نشان 
داده ش��د ک��ه ویتامین C موضعی اثرات مخرب و آس��یب س��لولی در اثر 
امواج خورش��ید را به تعویق می اندازد و اگ��ر در ترکیب ویتامین E اضافه 
 ش��ود ایجاد چروک ناش��ی از رادیکالهای آزاد و تخریب ناشی از نور را نیز

مهار می کند.
هم چنین این ویتامین می تواند سبب پایداری کالژن و حتی تحریک تولید 
کالژن گردد و به همین دلیل دارای خواص ضد پیری فراوانی می باشد. 

ویتامین C می تواند س��بب کاهش لک های قهوه ای سطح پوست گردد. 
ویتامی��ن C ای��ن کار را از طریق کمک به افزایش توانایی ترمیم پوس��ت 
انجام می دهد.  همچنین خواص ضد التهابی این ویتامین س��بب کمک به 
درمان آکنه و یا روزاس��ه می گردد. Loving و همکاران همچنین نشان 
دادند که ویتامین C با تقویت پوس��ت، بافت پیوندی و دیواره س��لول های 

خونی به استحکام ناخن ها کمک میکند.

نقش ویتامین C در محصوالت
آرایشی- بهداشتی
 حسن کرباسی زاده- دکترای شیمی آلی- مسئول فنی آرایشی بهداشتی،     

 شرکت داروسازی باریج اسانس
 فاطمه قطبی نژاد- دکترای حرفه ای داروسازی- گروه فرموالسیون،   

 مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

762761 763 764

اش�کال مختلف ویتامین C موضعی
شایع ترین فرم ویتامین C موجود در محصوالت ویتامین C ، آسکوربیک 
اس��ید)Ascorbic Acid( است که به نام L-Ascorbic Acid نیز 
ش��ناخته می ش��ود که به دلیل داش��تن خواص آنتی اکس��یدانی قوی یک 
محصول فوق العاده اس��ت که پوس��ت را ش��اداب و پر انرژی می س��ازد . 
یکنواخت س��ازی س��طح پوس��ت و روش��ن کردن سطح پوس��ت از جمله 
ویژگی های منحصر به فرد آس��کوربیک اس��ید اس��ت. آس��کوربیک اسید 
 س��ریع ت��ر جذب می ش��ود و ق��وی ترین مش��تق موضعی ای��ن ویتامین 

محسوب می گردد.
سایر فرم های ویتامین C موجود در محصوالت پوستی شامل سدیم آسکوربیل 
فسفات )Sodium Ascorbyl Phosphate( ، آسکوربیل 
 پالمیت��ات )Ascorbyl Palmitate( ، رتینی��ل آس��کوربات
)Retinyl Ascorbate(، تتراهگزی��ل دس��یل آس��کوربات 
)TetrahexylDecyl Ascorbate( ، منیزیوم آس��کوربیل فس��فات 
 )Magnesium Ascorbyl Phosphate( و آسکوربیل گلوکوزید 
)Ascorbyl Glucoside( م��ی باش��د. تقریب��ا می ت��وان گفت انواع 
 ویتامین C مناس��ب نوع پوس��ت خاصی هستند، مثال ویتامین C به شکل  
"L-Ascorbic Acid ک��ه ف��رم خال��ص و قوی ویتامین اس��ت برای 
پوس��ت های نرمال و چرب مناسب تر می باش��د، حال آنکه سدیم آسکوربیل 
فس��فات و منیزیوم آس��کوربیل فسفات گزینه مناس��ب تری برای پوست های 

حساس و خشک محسوب می گردند و پوست را کمتر تحریک می کنند.
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فاطمه عندلیب، دکترای دامپزشکی، مشاور گروه دامپزشکی شرکت داروسازی باریج اسانس

)Eugenics( مروری بسیار کوتاه بر یوژنیک

در حال حاضر میلیون ها نفر در سراس��ر جهان به بیماری های ژنتیکی مبتال 
هس��تند، وراثت و س��ابقه خانوادگی مهم ترین فاکتور ب��رای پیش بینی خطر 
ابتال به بیماری های ژنتیکی اس��ت؛ تمامی انسان ها با ویژگی هایی پا به این 
جهان می گذارند که در داشتنش��ان هیچ نقش��ی نداش��ته اند. به همان اندازه 
که نوع بش��ر در انتخاب رنگ چش��مانش بی اختیار بوده اس��ت بس��یاری از 
ژن ها و اس��تعدادهای دیگر را نیز بدون اراده در نقش��ه ژنومی خود به صورت 
فعال دارا بوده اس��ت. دانشمندان همواره در صدد شناسایی ژن های دخیل در 

خصوصیات و بیماری های انسانی بوده اند. 

یکی از شاخص ترین این تالشها را می توان پروژه ژنوم انسان دانست.
پروژه ژنوم انس��ان طرح نقش��ه برداری و تعیین توالی کل ژنوم انسان برای 
اولین بار در س��ال 1984 در کنفرانس��ی در ایالت یوتا عنوان شد. هدف این 
پ��روژه بی��ن المللی تعیین اجزای تش��کیل دهنده DNA انس��ان از هر دو 
نظر فیزیکی و عملکردی بود. اهداف اولیه پروژه ژنوم انس��انی که از س��وی 
HUGO دنب��ال می ش��د تعیین نقش��ه دقیق ژنتیک��ی کروموزوم ها، تهیه 
نقش��ه فیزیکی کروموزوم های اورگانیس��م هایی که به عن��وان مدل انتخاب 
شده اند، تعیین توالی کل ژنوم انسان و ایجاد شبکه های ارتباطی و بانک های 
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اطالعاتی اس��ت. در نهایت در سال 2003 دانشمندان اعالم کردند که پروژه 
ژنوم انس��انی کامل شده است. اهمیت ژن از دیرباز به شدت مورد توجه بوده 
است و این توجه در دیدگاه ها و تالش های متعددشان در طول تاریخ نمایان 
اس��ت. یکی از چالش برانگیزتری��ن و پایدارترین ای��ن دیدگاه ها که همواره 

مطرح بوده » یوژنیک« است.
یوژنیک جنبش��ی علمی است که با حذف ژن های نامطلوب و تکثیر ژن های 
مطلوب درصدد اصالح نژاد انس��ان است و از اواخر سده نوزدهم مورد توجه 
بسیاری از دانشمندان قرار گرفت. این علم جهت رسیدن به هدف خود یعنی 
اص��الح نژاد انس��ان، دوره های زمانی مختلفی را تا ب��ه امروز تجربه کرده و 

برنامه های مختلفی در راس��تای آن 
اجرایی ش��ده است. هدف از اصالح 
انس��ان، کاه��ش هزینه های  ن��ژاد 
پزش��کی در نتیجه کاهش ژن های 
مول��د بیم��اری در نس��ل های بعد، 
افزای��ش میانگی��ن ه��وش و ثروت 
جامع��ه و در دیدگاه کل��ی می توان 
عنوان نم��ود یوژنیک ت��الش دارد 
نوعی انتخاب ژنی توس��ط بشر را به 
طبیعت القا کن��د. ازجمله مهم ترین 
این اقدام��ات عملی در این راس��تا 
عقیم س��ازی اس��ت ک��ه نه تنها از 

ط��رف متخصص��ان یوژنیک ک��ه از طرف 
متخصصان بهداش��ت عمومی و درمان نیز 
حمایت ش��د ک��ه دلیل اصل��ی آن کاهش 
هزینه های پزش��کی و اجتماعی مراقبت از 
افراد فقیر و بیماران عقب مانده جس��می و 
ذهنی بوده اس��ت. اما بعدها، اصول و عقاید 
یوژنیک به لحاظ پایه علمی، نژادی و نقض 

حقوق بشر شدیداً مورد انتقاد قرار گرفت. در حقیقت در برنامه هایی که در آن 
زمان در راستای یوژنیک انجام می گرفت، حقوق فردی قربانی منافع جمعی 
و به خصوص اقتصادی می گشت. با توجه به پیشرفت های جدید علم ژنتیک 
و پتانس��یل باالی این علم می توان انتظار داش��ت که هدف نهضت یوژنیک 
که حدود اول قرن بیس��تم شکوفا شده بود محقق شود. یوژنیک یا به نژادی 
دیدگاهی علمی اس��ت که توسط سر فرانس��یس گالتون به طور جدی مطرح 
ش��د. در حقیقت اولین کتاب مهم گالتون در روان شناس��ی »نبوغ ارثی« بود 

که در سال 1869 منتشر شد. 
گالتون در این کتاب س��عی داش��ت نش��ان دهد که عظمت ی��ا نبوغ فردی در 
خانواده ه��ا به حدی رخ می دهد که نمی ت��وان آن را صرفًا با موثرهای محیطی 
تبیین کرد. داده های او نش��ان می دهد که هر فرد مش��هوری نه فقط نبوغ کلی 
بلکه ش��کل خاصی از نبوغ را به ارث می ب��رد. هدف نهایی گالتون این بود که 
تولد افراد شایس��ته تر یا مناسب تر را تش��ویق و تولد افراد نامناسب را منع کند. 
برای کمک به رسیدن به این هدف، علم یوژنیک را پایه گذاری کرد. این علم 
با عواملی س��روکار دارد که ممکن اس��ت ویژگی های ارثی نژاد انسان را بهبود 

هدف از اصالح نژاد انس�ان، 
کاهش هزینه های پزش�کی در نتیجه 

کاهش ژن های مولد بیماری در نس�ل های بعد، 
افزای�ش میانگی�ن ه�وش و ث�روت جامع�ه

 و در دی�دگاه کلی می ت�وان عن�وان نم�ود یوژنی�ک 
تالش دارد نوعی انتخاب ژنی توس�ط بش�ر را به 

طبیع�ت    الق�ا کن�د. 

بخش��د. گالتون اس��تدالل می کرد که شایس��تگی یا فقدان آن تابعی از وراثت 
است نه فرصت. یوژنیک مدرن در داروینیسم اجتماعی در اواخر قرن نوزدهم و 
استعاره های آن درباره شایستگی رقابت و توجیهات عقلی نابرابری ریشه داشت. 
اغلب اوقات یوژنیک به عنوان یک نهضت منحرف قلمداد شده که تحت حمایت 
یک علم کاذب بوده اس��ت. به گزینی در زمان ش��کوفایی اش در فرهنگ علمی 
و عمومی جا افتاده بود و تقویت آن توس��ط نهادهای یوژنیک یا زیست شناسی 
در کش��ورهایی مانند دانمارک، س��وئد و آلمان تقویت می ش��د. در آلمان قانون 
عقیم س��ازی قبل از روی کار آمدن هیتلر در سال 1933 وجود داشت. یوژنیک 
آنقدر پیش��رفت کرد که ادعا می ش��د ویژگی های نا مناس��ب انس��انی مثل کم 
عقلی، ص��رع، بزهکاری، دیوانگی، 
اعتی��اد و فقر ریش��ه ارث��ی دارند. 
مطالعات کنونی بس��یاری نش��ان 
داده ان��د ک��ه تمام��ی خصوصیات 
فوق بس��تر ژنتیکی داش��ته و این 
افراد بالقوه اس��تعداد اعتیاد، فقر و 
... را در خود داشته اند. متخصصان 
اعتقاد داش��تند که افراد کم عقل، 
مسئول طیف وسیعی از مشکالت 
و مس��ائل اجتماعی هستند و ثبات 
و منابع جامع��ه را تهدید می کنند. 
یوژنی��ک در حقیق��ت دیدگاه��ی 
فاشیستی اس��ت بدین صورت که در آمریکا 
لوئیزیان��ا را  قفقازی ه��ای س��اکن جن��وب 
تهدیدی برای نژاد س��فید پوستان آن منطقه 
می دانستند و همین طور در آمریکای شمالی 
مهاجران اروپای شرقی و جنوبی را به لحاظ 
نژادی پس��ت تر می دانس��تند چون بس��یاری 
از بزه��کاران و منحرف��ان اجتماعی از آن ها 
بودند. اس��تدالل یوژنیک در ایاالت متحده این بود که اگر مشکالت و نقایص 
مهاجران ارثی باش��د، مهاجران اروپای ش��رقی باعث تخریب محتوای ژنتیکی 

نژاد آنگلوساکسون شده و کیفیت نژادی جامعه آمریکا را کاهش می دهند. 
در ط��ول تاریخ در برهه هایی از زمان قان��ون به طور جدی از یوژنیک )عقیم 
سازی( حمایت کرده است. این دیدگاه جنبه های اقتصادی کالنی نیز داشت 
که اثبات این مورد را طی رکود بزرگ اقتصادی 1929 که نرخ عقیم س��ازی 
به طور گسترده ای افزایش یافته بود می توان دانست. در سال های اخیر تحول 
در عرصه بیوتکنولوژی و سیستم توزیع خدمات درمانی، بحث های جدیدی از 
تضاد بین حقوق را به میان آورده است. این بحبوحه شناخت ژن های دخیل 
در بیماری ها و خصوصی س��ازی ژنوم انس��ان از سوی صنعت بیوتکنولوژی 
 زمین��ه تناق��ض می��ان حق��وق درمانی انس��ان و حق��وق مالکی��ت تجاری

 را فراهم می کند.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

773772771 774
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نرجس فرزین، دانشجوی دکترای گیاهان دارویی، گروه بیوتکنولوژی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

آلوئه ورا؛ گیاه جاودانگی

مق�د   م�ه
آلوئ��ه ورا یا صب��ر زرد )Aloe vera( ازجمله گیاه��ان دارویی باارزش در 
دنیا اس��ت. این گیاه چندس��اله با برگ های ضخیم و گوشتی است. حاشیه 
برگ های آن کمی پیچ و خم دار و دارای تیغ اس��ت. گل های آن به صورت 
خوش��ه ای زیبا، در انتهای محور س��اقه گل دار و به رن��گ زرد یا زرد مایل 
به س��بز می باش��ند. آلوئه ورا بومی مناطق گرم و خشک و آفریقایی است. 
این گیاه در اس��تان های جنوبی کشور )بوش��هر و هرمزگان( در فضای باز 
و در برخی مناطق دیگر کش��ور در گلخانه کاش��ت می شود. در حال حاضر 
محص��والت مختلف��ی از این گیاه در صنای��ع مختلف غذایی، آرایش��ی و 
بهداش��تی و دارویی در دنیا تولید و عرضه می ش��ود. نخستین بار مصری ها 
ای��ن گیاه را برای درمان زخم ها، س��وختگی ها و عفونت ها به کار بردند. از 
دهه 1930 به بعد تحقیقات علمی و وس��یعی ب��ر روی ترکیبات و خواص 
دارویی این گیاه انجام ش��د و قدرت عجیب ژل این گیاه در درمان زخم ها 

و س��وختگی ها تأیید شده اس��ت. از آلوئه ورا برای درمان گستره وسیعی از 
بیماری ها ازجمله تعدیل سیس��تم ایمنی، ترمیم زخم، بهبود س��وختگی ها و 
سوءهاضمه اس��تفاده می شود؛ ازاین رو در برخی کش��ورها گیاه جاودانگی، 
 )silent healer( یا درمانگ��ر آرام )healing plant( گیاه درمانگ��ر

نامیده می شود.
عمده ترین ترکیب از آلوئه ورا را مواد رزینی و مشتقات آنتراکینونی تشکیل 
می ده��د. عمده ترین ترکی��ب زرد را باربالوئین تش��کیل می دهد. ترکیبات 
مهم دیگر گیاه آلوئه ورا ش��امل قندهای گلوکز، مانوز و س��لولز، آنزیم های 
اکس��یداز، آمیالز و کاتاالز، همچنین ویتامین های C، E ،B6 ،B2 ،B1 و 
اسید فولیک و مواد معدنی مانند: کلیسم، سدیم، منیزیم، روی، مس و کروم 
می باش��ند. مهم ترین پلی ساکاریدهای موجود در ژل آلوئه ورا گلوکومانان و 
آس��مانان هستند که از اتصال خطی واحدهای مانوز که در مواضع مختلفی 

از خود استیله شده اند به وجود آمده اند.
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اث�رات   درمان�ی آلوئ�ه ورا
آلوئه ورا منبعی غنی از مواد س��ازنده برای پوست می باشد و با اثرات پیری 
پوس��ت مقابله می کند. از آلوئه ورا به ص��ورت خوراکی و موضعی در التیام 
زخم ها و سوختگی ها استفاده می شود. ژل آلوئه ورا در حفظ رطوبت پوست 
در پوس��ت های خشک کمک کننده اس��ت. این گیاه معجزه گر خواص ضد 
لک، ضد جوش، ضد آکنه و ضد چروک دارد. اس��تفاده از این گیاه س��بب 
س��رعت در بهبودی زخم ها، جلوگیری از عفون��ت و همچنین جلوگیری از 
بجا ماندن آثار زخم گوش��ت های اضاف��ی می گردد. آلوئه ورا به طور طبیعی 
مقاوم��ت بدن را افزایش می ده��د. می تواند حرکت موج��ی روده را بهبود 
بخش��یده و جذب پروتئین را افزایش دهد و هم زمان میزان باکتری هایی را 
که س��بب تخمیر می شوند را کاهش دهد. آلوئه ورا همچنین سبب کاهش 
سوزش معده می شود. این گیاه برای درمان زخم معده، زخم های گوارشی، 
کم خونی، انواع دیابت، بواسیر، آرتریت و مولتیپل اسکلروزیس )MS( مفید 
است. یافته ها نشان دهنده تأثیر مثبت عصاره گیاه آلوئه ورا به صورت وابسته 
به دوز بر میزان هورمون تستوسترون و خصوصیات بافت شناسی بیضه های 
موش های نر می باش��د. عص��اره هیدروالکلی گیاه صب��ر زرد باعث کاهش 
میزان اس��تروژن و افزایش پروژسترون در موش های صحرایی می شود. به 
نظر می رسد مصرف این گیاه می تواند اثرات مثبتی بر روند باروری و بهبود 

سندروم تخمدان پلی کیستیک )PCO( نیز داشته باشد.

 اثرات ضدس�رطانی
مطالع��ات بیانگ��ر خواص بیولوژیک متع��دد آلوئه ورا اس��ت. اخیراً خواص 
ضدتوموری این گیاه توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. 
مطالعات محققین دانش��گاه ویلکس در س��ال 2007 نشان داد که آلوئه ورا 
می تواند مانع رش��د سلول های سرطانی شود. بررسی تأثیر مصرف آلوئه ورا 
همراه با شیمی درمانی برای بیماران مبتال به سرطان متاستاتیک )ریه، روده 
و معده( بیانگر کوچک شدن سلول های سرطانی از نظر اندازه در 67 درصد 

بیماران بوده است.
 آلوئی��ن )Aloin( و امودی��ن )Emodin( به عن��وان ترکیب��ات اصل��ی 
ضد سرطان آلوئه ورا شناخته شده اند. امودین و آلوئین بر دو الین سلول های 
سرطانی پستان ) MCF-7 و MDA-MB - 231( اثرات مهارکنندگی 
داشته اند. امودین با تأثیر بر کشش سلول ها، قدرت مهاجرت و ایجاد تغییرات 
بیولوژیک و مکانیکی، س��بب مهار س��لول های س��رطانی پس��تان می شود. 
س��رطان پستان ش��ایع ترین بدخیمی زنان در سراس��ر دنیاست. به طوری که 
30 درصد از کل س��رطان ها و 15درصد از مرگ های ناش��ی از س��رطان در 
می��ان زنان، و کمتر از 1 درصد س��رطان ها در مردان مربوط به آن اس��ت. 
مطالعات حسینی و همکاران )1393( بیانگر تأثیرات مثبت امودین بر آپاپتوز 

سلول های سرطان پستان )MCF-7( در شرایط کشت سلولی است.
 تحقیقات نشان داده اس��ت که امودین سبب افزایش حساسیت سلول های 
اث��ر  امودی��ن  به عنوان مث��ال  می ش��ود.  ش��یمی درمانی  ب��ه   س��رطانی 
روی  ب��ر  را   abiplastin  ،  5-FU، doxorubicin Merkel
سلول های س��رطانی افزایش داده است. امودین به صورت سینرژیک سبب 
توقف سلول های سرطانی سلول های stem-like اپی تلیال می شود. امودین 
در سلول های سرطانی Her- 2/neu سبب مهار فعالیت کینازتیروزین 
و توقف رش��د سلول ها و افزایش حساسیت آن ها به بررسی پاکسی تاکسل 

شده است.  اثرات امودین از آلوئه بر سلول های سرطانی کولون بیانگر اثرات 
آپوپتیک این ترکیب می باش��د. امودین بر مهاجرت س��لول ها و فاکتورهای 
مؤثر بر متاستاز سلول های سرطانی اثر مهاری دارد که این موضوع در مهار 
سلول های سرطان کولون که از قدرت متاستاز باال برخوردارند حائز اهمیت 
 اس��ت. اثرات مثبت امودین بر کاهش رش��د س��لول های س��رطانی پستان
) Bcap-37( و مکانیس��م های مولکولی آن اثبات ش��ده اس��ت. امودین 
از تکثیر س��لول هایBcap-37 به صورت وابس��ته به دوز ممانعت می کند 
و س��بب افزایش س��طح Bax و کاهشBcl- 2 می ش��ود. درواقع امودین 
با ایجاد اختالل در مس��یر س��یگنال های میتوکندریایی باع��ث القا اپوپتیز 

سلول های Bcap-37 می شود.
همچنین مطالعات آزمایش��گاهی نش��ان داده اس��ت که امودین، می تواند 
رش��د س��رطان س��ر و گردن و س��لول های س��رطان کبد را متوقف سازد. 
یک مطالعه مقدماتی نش��ان داده اس��ت که ترکیبی ساخته شده از آلوئه ورا 
از رش��د س��لول های   Di)2- ethylhexyl( phthlate )DEHP(

لوسمی )سرطان خون( جلوگیری می کند.

اثرات آلوئه ورا بر پوس�ت
ژل آلوئه دارای اسیدهای آمینه، مواد معدنی، ویتامین ها، آنزیم ها، پروتئین ها، 
پلی س��اکاریدها و محرک های بیولوژیک اس��ت و موجب تسکین سوزش 
پوس��ت، حفظ رطوبت طبیعی و ش��ادابی پوس��ت، برطرف شدن تحریکات 

پوستی و محافظت از پوست می شود.

بررسی های بالینی نشان داده است که آلوئه ورا سبب تسریع در بهبود زخم 
می شود. پلی ساکاریدهای آلوئه ورا سبب حفاظت پوست در مقابل آسیب های 
ناشی از اشعه می شود. اثرات آلوئه ورا در بهبود سوختگی و زخم های مرتبط 
با آن در مدل حیوانی و انس��ان ثابت شده است. آنزیم های موجود در آلوئه 
بافت های آس��یب دیده را متالشی می کنند و این بافت ها با عمل فاگوسیتوز 

برداشته می شوند.
پلی س��اکاریدهای آلوئه ورا عمدتًا به عنوان یک ترکیب مؤثر جهت حفاظت 
پوس��ت در مقابل آسیب های تشعشعات مطرح می باشد. آسمانان موجود در 
ژل آلوئه ورا باعث افزایش سرعت بهبود زخم، تعدیل فعالیت سیستم ایمنی 
و س��نتز سیتوکینین می شود. اسیدهای آمینه موجود در ژل آلوئه در ساخت 
پروتئین و ترمیم بافت و س��لول های آس��یب دیده مؤثر هس��تند. همچنین 
آس��مانان س��بب کاهش واکنش های پوستی ناشی از اش��عه می شود. اسید 
سالیس��یک و آنتی پروس��تاگالندین این ژل از فعالیت برادی کینین در محل 
زخم جلوگیری کرده و در نتیجه اثر ضددرد و ضدالتهابی را س��بب می شود. 
ژل آلوئه ورا عالوه بر اثرات ضدالتهابی و تسریع کنندگی بهبود زخم، اثرات 
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ضدباکتریای��ی نیز دارد که از عفونی ش��دن زخم جلوگی��ری می کند. آنزیم 
آمی��الز موج��ود در آلوئه ورا موج��ب نابودی بافت نکروزه می ش��ود و ماده 
aloctin-A بر تقسیم سلولی تأثیر دارد و موجب تحریک ماکروفاژها در 
دفع بافت مرده و تسریع درترمیم بافت مرده می شود. اسیدهای آمینه در ژل 
آلوئه در ساخت پروتئین و ترمیم بافت و سلول های آسیب دیده مؤثر هستند.

مصرف خوراکی آلوئه ورا جهت کمک در درمان زخم ها ازجمله سوختگی ها 
کارب��رد دارد. ژل آلوئ��ه با تأثیر ب��ر التهاب، فیبروپالزی، افزایش س��نتز و 
محتوای کالژن و DNA در بهبود زخم مؤثر است. کالژن، پروتئین اصلی 
ماتریکس خارج س��لولی است و نفوذ آلوئه در کالژن سبب افزایش کالژن 
می ش��ود. در یک مطالعه حیوانی، مصرف mg/kg 30 پودر لیوفیلز شده از 
ژل آلوئه به صورت خوراکی و موضعی در موش با زخم پای دیابتی، س��بب 
افزایش تش��کیل کالژن، بهبود التهاب و زخم شده و سرعت بهبود زخم را 
IIIافزایش داده اس��ت. همچنین آلوئه منجر ب��ه افزایش محتوای کالژن 
DNA، هگزوزآمین و پروتئین ش��ده اس��ت. افزایش محتوای کالژن در 

گروه موضعی 97 درصد و در تیمار خوراکی 67 درصد گزارش شده است.
درماتیت ناش��ی از اش��عه در 87 درصد بیماران که تحت رادیوتراپی س��ینه 
قرار می گیرند، مش��اهده می ش��ود. تیمار با عصاره آلوئه ورا س��بب کاهش 
صدمات س��لولی ناش��ی از اشعه می ش��ود. ژل آلوئه ورا در درمان درماتیت 
ناش��ی از اشعه رادیوتراپی در خوک مؤثر بوده است و می تواند جهت بهبود 
زخم های سوختگی ناشی از اشعه استفاده شود. همچنین ژل موضعی حاوی 
آس��مانان س��بب کاهش صدمات ناشی از تابش اش��عه گاما بر موش شده 
اس��ت. هیالورونیک اسید و پلی س��اکاریدهای مانان سبب کاهش درماتیت 
ناشی از اش��عه می شود. یک مطالعه نشان داده اس��ت که پلی ساکاریدهای 
 آلوئ��ه ورا ب��ه می��زان چش��مگیری ب��ا بلوک��ه ک��ردن تنظیم باالدس��تی 
Bax ,Pro-appototic p53 و تنظی��م پایین دس��تی آنتی آپوپتوزیس 
BCL2، مان��ع آپوپتیز الین های س��لولی نرمال در ش��رایط in vitro و 
 Yu پس از اش��عه می ش��ود. مطالعات in vivo تیموس��یت ها در ش��رایط
)2009( نشان داد که مصرف خوراکی پلی ساکاریدهای آلوئه سبب افزایش 
فعالی��ت سیس��تم ایمنی، کاهش صدمات اکس��یداتیو و حفاظت پوس��ت در 
مقابل آس��یب های ناش��ی از اشعه می ش��ود. همچنین Wang و همکاران 
 )2004( مش��اهده کردند که پیش تیمار با پلی س��اکاریدهای آلوئه به میزان
 mg/kg 50 )30 دقیقه قبل از پرتودهی(، با حفاظت س��لول های س��الم از 
سمیت ناشی از صدمات رادیوتراپی، میزان بقا 30 روزه موش را از 10درصد 

به 86 درصد افزایش داده است.
 مطالع��ات Saini و Saini )2007( نش��ان داد ک��ه مص��رف خوراک��ی
 gr/kg 1 عص��اره اتانول��ی آلوئ��ه ورا به مدت 15 روز قب��ل از پرتودهی 
به دلیل خاصیت آنتی اکس��یدانی باال، س��بب حفاظ��ت DNA در مقابل 
صدمات ناش��ی از رادیوتراپی )با اش��عه گاما( می ش��ود. این گروه در س��ال 
2011 غلظت های mg/kg 250، 500 و 750 را بررسی کردند و مشاهده 
کردند که با افزایش غلظت، اثرات حفاظتی آلوئه ورا نیز بیش��تر می ش��ود و 

شدت عالئم ناشی از اشعه کاهش می یابد.
در یک کارآزمایی بالینی دوسویه کور تصادفی؛ 111 بیمار مبتال به سوختگی 
درجه II س��طحی طی مدت 2 هفته روزی 1 بار از کرم سوختگی الژکس 
)حاوی آلوئه ورا( یا کرم س��یلور سولفادیازین استفاده کردند. میزان خشکی 
ناحی��ه زخم در روز دوم پس از درم��ان در گروه الژکس به طور معنی داری 

کمتر از گروه س��یلور س��ولفادیازین بود. این کارآزمایی نش��ان داد که تأثیر 
کرم س��وختگی الژکس در کاهش درد یا سوزش به طور معنی داری بیشتر 
از سیلور سولفادیازین است؛ بنابراین داروی الژکس می تواند ضمن کاهش 
ش��دت درد و خشکی در ناحیه سوختگی، در پیشگیری از ایجاد عفونت نیز 

جایگزین خوبی برای سیلور سولفادیازین باشد.

اث�رات  ض�د دردی
اس��ید سالیس��یک آلوئه ورا با مهار مس��یر سیکلواکس��یژناز و کاهش تولید 
پروس��تاگالندین از آراشیدونیک اس��ید، التهاب بافت ها را کاهش می دهد و 
به عنوان یک مسکن نیز عمل می کند که اثر اسید سالسیک آن در کاهش 
درد، مشابه با آسپیرین می باشد. همچنین آلوئه ورا حاوی آنزیم های برادی 
کیناز، سلوالز، کربوکسی پپتیداز، کاتاالز، آمیالز و اکسیداز می باشد که آنزیم 
کربوکس��ی پپتیداز، عامل ایجاد کننده درد و التهاب حاد )برادی کینین( را در 

محل زخم غیرفعال می کند و باعث کاهش درد و التهاب می شود.
تقویت سیس�تم ایمنی

آلوئه ورا در تقویت سیستم ایمنی بدن، افزایش مقاومت در برابر بیماری های 
ویروس��ی )س��رماخوردگی و آنفلوانزا( و همچنین افزای��ش مقاومت در برابر 
آلرژی ها مؤثر است. آسمانان که از اجزای اصلی ژل آلوئه محسوب می شود، 
محرک سیس��تم ایمنی اس��ت. آلوس��ین B موجود در گیاه محرک سیستم 
ایمنی می باشد و به دلیل مهار سنتز پروستاگالندین ها اثرات ضدالتهابی دارد 
و به واس��طه ترکیبات فعال پلی ساکاریدی، پروتئین و گلیکو پروتئین فعالیت 

فاگوسیتوزیس دارد که در درمان آسم برونشیال بزرگ ساالن مؤثر است.
بیماری های گوارش�ی

آلوئه ورا ی��ک داروی محبوب 
ب��رای درمان طیف وس��یعی از 
اخت��الالت دس��تگاه گ��وارش 
اس��ت. این گیاه به واسطه وجود 
ترکیب��ات آنتراکینونی ش��یرابه 
دارای اثرات مسهلی است. آلوئه 
ورا در اف��راد س��الم پارامترهای 
دس��تگاه  عملک��رد  مختل��ف 
PH دس��تگاه  ازجمله  گوارش 
گ��وارش را بهب��ود می بخش��د. 

ازجمله کاربردهای درمانی ژل آلوئه ورا، اس��تفاده از آن در بیماری برگشت 
 aloctin A اس��ت. م��اده )GERD( محتویات اس��یدی معده به مری
موجود در آلوئه، ترش��ح اسید و پپسین را کاهش می دهد و از پیدایش زخم 

معده جلوگیری می کند.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

783782781 784
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بسته بندی داروها )3(
محمدرضا معمار زاده، دکترای شیمی فیزیک، گروه فرموالسیون، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

بس�ته بندی مقاوم به باز 
ش�دن توس�ط ک�ودکان 
و   )Child Resistant(
برای  مناسب  بسته بندی 

اس�تفاده   س�المندان
برای کاهش مسمومیت های 
اتفاقی ناشی از بلع داروها و 
دیگر مواد شیمیایی خانگی، 
قانون بسته بندی جلوگیری- 
کننده از مسمومیت در سال 
1970 به موارد قانونی دیگر 
افزوده شد. مسئولیت اداره و 

اجرای آن، که در ابتدا به عهده FDA بود، به کمیس��یون ایمنی محصول 
برای مصرف کننده انتقال یافت. این موضوع در سال 1973 انجام شد، یعنی 
وقتی این کمیسیون با تصویب قانون ایمنی محصول برای مصرف کننده به 
 Child Proof وجود آمد. مقررات اولیه خواستار استفاده از درپوش های
برای محصوالت آس��پرین و بعضی از محصوالت دارویی خانگی ش��د که 

احتمال بروز مسمومیت اتفاقی در بچه ها با آن وجود داشت.
با افزایش توان فنی برای تولید درپوش های دارویی کارا، مقررات نیز توسعه 
یافتند تا به کارگیری درپوش های ایمنی را در بسته بندی فرآورده های دارویی 
نس��خه ای و OTC شامل ش��وند. در حال حاضر تمام داروهای نسخه ای 
 Child Resistant برای مصرف خوراکی باید در ظرفی دارای درپوش
به وسیله داروساز به بیمار تحویل گردد مگر اینکه پزشک یا بیمار اختصاصًا 

درخواست دیگری کند یا مگر آنکه محصول از این الزام معاف باشد.
کمیس��یون ایمنی محصول برای مصرف کننده می تواند بر اساس داده های 
سم شناس��ی ی��ا مالحظات عمل��ی معافیت برخ��ی داروه��ا و محصوالت 
داروی��ی را از ای��ن مقررات پیش��نهاد کند. برای نمونه بعض��ی از داروهای 
قلبی، مانند قرص های زیرزبانی نیتروگلیس��رین، به دلیل اهمیت دسترسی 
س��ریع بیمار به دارو معاف از این مقررات هس��تند. این معافیت ها همچنین 
در م��ورد محص��والت OTC تنها برای یکی از اندازه های بس��ته بندی یا 
بس��ته بندی های خاص مجاز می باشد طوری که س��ازندگان مجازند برای 
مصرف کنندگانی که ایمنی درپوش در مورد آن ها ضروری نیس��ت یا برای 
آن هایی که در باز کردن این درپوش ها دچار مش��کل هس��تند، دسترس��ی 
مناسب فراهم کنند. این مصرف کنندگان شامل افراد بدون کودک، بیماران 
دچار آرتریت و بیماران ناتوان هستند. این بسته بندی ها باید دارای برچسب 
 Child بس��ته بندی خانواده های بدون فرزند خردسال« یا » بسته بندی «

Resistant نیست« باشند.
یک ظ��رف Child Resistant به ظرفی می گویند که باز کردن آن یا 
برداش��تن مقدار آسیب رس��ان از محتویات ظرف در یک زمان معقول برای 
کودکان زیر 5 س��ال بسیار مشکل است ولی اس��تفاده مناسب از آن برای 
بالغین عادی مش��کل نیست. کمیسیون ایمنی محصول برای مصرف کننده 

کارای��ی چنین ظروفی را با 
اس��تفاده از کودکان 42 تا 
51 ماه��ه ارزیابی می کند. 
ک��ه  عم��ده  طراح��ی   4
عمومًا اس��تفاده می ش��وند 
هم ت��راز  از:  عبارت ان��د 
ک��ردن پیکان ه��ا، فش��ار 
رو ب��ه پایی��ن و چرخاندن، 
و  چرخان��دن  و  فش��ردن 
حرکت ضام��ن رو به باال.
با آگاهی از اینکه بس��یاری 
از بزرگ ساالن، سالمندان و 
 اف��راد مبتال به آرتریت یا ضعف قدرت دس��ت، در باز کردن بس��ته بندی های 
Child Resistant دچ��ار مش��کل هس��تند، اصالحی��ه ای ب��ر مقررات 
 افزوده ش��د )از س��ال 1998( ک��ه س��ازندگان را ملزم می س��اخت تا ظروف
 Child Resistant قابلیت باز ش��دن به وس��یله بزرگ س��االن سالمند را 
داش��ته باش��ند. الزام قبلی که از بزرگ ساالن 18 تا 45 سال در آزمون ارزیابی 
اس��تفاده می کرد، با پروتکل هایی جایگزین ش��د که از بزرگ ساالن در 3 گروه 
سنی 50 تا 54 سال، 55 تا 59 سال و 60 تا 70 سال استفاده می کند. داروهایی 
که در مراکز مراقبت از بیماران شامل: بیمارستان ها، آسایشگاه های سالمندان و 
مراکز مراقبت های طوالنی مدت مصرف می شوند، نیازی به تحویل با درپوش 
ایمنی ندارند مگر اینکه برای بیمارانی موردنظر باشد که مرکز را ترک می کنند.

بس�ته بندی های حاوی برنامه زمانی مصرف دارو 
:Compliance Packaging

بس��یاری از بیماران برنامه زمانی توصیه شده برای مصرف داروهای خود را 
رعایت نمی کنند. بس��یاری از این عوامل در این عدم رعایت دخیل اس��ت 
ازجمله عدم درک جدول زمان بندی مصرف دارو، گیج ش��دن بیمار به دلیل 
مص��رف داروهای متعدد، فراموش کاری و احس��اس س��المتی ظاهری که 

سبب قطع نابهنگام )سرخود( دارو توسط بیمار می شود.
ب��رای کم��ک به بیماران در مص��رف داروهای خود مطابق با ی��ک جدول زمانی، 
تولیدکنن��دگان و داروس��ازان فن��ون آموزش��ی متعدد، وس��ایل ی��ادآوری کننده، 
بس��ته بندی های Compliance و تجهیزات��ی را به خدم��ت گرفته اند. یکی از 
نوآوری های بعدی بسته بندی، بسته بندی بلیستر در یک پاکت حاوی تقویم است. 
برای نسخ پیچیده شده با استفاده از ظروف مرسوم )برای مثال ویال های کپسول(، 
داروس��ازها اغلب اس��تفاده از یک جدول حاوی تقویم روزان��ه مصرف دارو یا یک 
ظرف برای نگهداری قرص هایی که در هرروز باید اس��تفاده شوند )با تقسیم بندی 
روزانه یا هفتگی در داخل ظرف( را به بیمار توصیه می کند. این فنون و ابزار رعایت 

رژیم دارویی به ویژه برای بیمارانی مفید است که چندین دارو مصرف می کنند.
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آنتی بیوتیک ها دسته ای از داروها هستند که برای 
از بین ب��ردن عوامل ایجاد کنن��ده بیماری های 
عفونی به صورت گس��ترده در سراسر دنیا مصرف 
می ش��وند. کشف این مواد، کمک بزرگی به علم 
پزشکی کرده و طی سالیان اخیر جان انسان های 

زیادی را نجات داده است.
هنگامی ک��ه در س��ال های ابتدایی قرن بیس��تم 
آنتی بیوتیک ها کشف ش��دند و عوامل عفونت را 
از بین بردند همه خوش��حال بودن��د و پس ازآن 
درست در اواس��ط قرن بیستم، مصرف کلینیکی 
آنتی بیوتیک ها شروع ش��د. چند سال بعد، ظهور 
میکروب های مقاوم، دانش��مندان را بر آن داشت 
ت��ا آنتی بیوتیک های جدیدی را ب��ه وجود آورند؛ 
این روند منجر به ش��روع مسابقه ای برای تولید 
آنتی بیوتیک ه��ای جدید و ظه��ور میکروب های 
مقاوم به  آنتی بیوتیک ها شد که تا به امروز ادامه 
یافته اس��ت و آنچه به شدت دانشمندان را نگران 
کرده است، بی اثر شدن آنتی بیوتیک ها در درمان 

برخی از بیماری های عفونی است.
باکتری ها موجودات هوشمند زنده ای هستند که 

وقتی در مقابل ناسازگاری محیطی قرار می گیرند، 
عکس العمل نشان می دهند. به بیان دیگر تغییرات 
ژنتیک��ی ک��ه در باکتری ها رخ می ده��د، منجر 
به مقاوم ش��دن آن ها و ظهور اش��کال مقاوم به 
آنتی بیوتیک ها می شود.خوددرمانی یکی از عوامل 
مهم در ایجاد و ظهور باکتری های مقاوم اس��ت. 
چراکه نه تنها درمان درست انجام نمی گیرد، بلکه 
ام��کان ظهور باکتری مقاوم هم، در میانه مس��یر 
درمان به وجود می آید. حتی عالئم بیماری ممکن 
اس��ت دو یا س��ه روز پس از درم��ان از بین برود، 
ول��ی این عامل دلیل��ی بر خاتمه رون��د درمان با 
آنتی بیوتیک نیس��ت. اگر آنتی بیوتیک به درس��تی 
مصرف نش��ود، تنه��ا باکتری های حس��اس را از 
بی��ن می برد و تع��دادی را در مح��ل درگیر باقی 
می گذارد که منجر به رش��د دوباره باکتری مقاوم 
و ب��روز عفون��ت ثانویه در همان محل می ش��ود. 
یکی از مش��کالت اصلی ایجادشده این است که 
آنتی بیوتیک ها در مص��رف بی رویه میکروب های 
مفی��د در دس��تگاه های گ��وارش را ه��م از بی��ن 
می برند. از سویی اگر آنتی بیوتیک به میزان کافی 

هم مصرف نشود، غلظت آن در سرم خون کاهش 
می یابد و تنها میکروب های مفید یا کمتر مقاوم از 
بین می رود و درواقع اجازه رشد برای باکتری های 
مقاوم صادر می شود. میکروب ها با ایجاد ژن مقاوم 
در برابر آنتی بیوتیک ها، این مقاومت را از نسلی به 
نسل دیگر منتقل می کنند و حتی به صورت شایع 
ای��ن ژن از یک گونه میکروبی ب��ه گونه دیگری 
انتق��ال می یاب��د. با وجود تجوی��ز آنتی بیوتیک در 
مقادیر باال، نتیجه ای حاصل نمی ش��ود و عفونت 
پایدار می مان��د. در اصل میکروب یاد می گیرد که 
چگونه خود را در براب��ر آنتی بیوتیک ها محافظت 

کند و چطور آن را خنثی و بی اثر کند.
متأس��فانه برخ��ی معتقدن��د که مث��اًل باید برای 
گلودرد ی��ا دندان درد حتمًا از این دس��ته دارویی 
استفاده کنند و گاه تا حدی جلو می روند که حتی 
به داروی خوراکی بسنده نمی کنند و فقط و فقط 

داروی تزریقی را عالج دردشان می دانند.
درحالی که بیشتر گلودردها و سرماخوردگی ها در 
فصول مختلف سال، نیاز به درمان با آنتی بیوتیک 
ندارند. در اصل این دس��ته دارویی نیز مثل همه 

خوددرمانی ممنوع!
فاطمه قطبی نژاد، دکترای حرفه ای داروسازی، گروه فرموالسیون، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج
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داروه��ای دیگر عوارضی دارن��د. در حقیقت تنها 
در زم��ان احتیاج و نیاز اس��ت که تجویز آن ها به 
صالح اس��ت، )حتی اگر مختص��ر عوارضی هم 
ایجاد کند(، ولی وقتی بدن برای مقابله با بیماری 
نیازی به آنتی بیوتیک ندارد، قبول خطر عوارض 

آن ها، منطقی نیست.
اگرچ��ه انواع خاصی از گلودرد هس��تند که می تواند 
نهایت��ًا در ص��ورت درمان نش��دن ب��ه بیماری تب 
روماتیس��می منجر ش��ود. اما این تنها پزشک است 
ک��ه می تواند می��ان این نوع گلودرد با س��ایر انواع، 
تفاوت گذاش��ته و اقدامات الزم را انجام دهد و نباید 
در صورت مراجعه به پزش��ک نگ��ران چنین امری 
بود، در غیر این صورت مصرف گس��ترده و بی رویه 
آنتی بیوتیک ها در کش��ور موجب ایج��اد گونه های 
مقاوم و خطرناک از میکروب ها می ش��ود که چه بسا 

درمانی برای آن ها موجود نباشد.
به گفته پژوهش��گران هرگون��ه آنتی بیوتیکی که 
بی موق��ع و بدون تجویز پزش��ک مصرف ش��ود 
حت��ی به میزان یک یا دو ع��دد می تواند مقاومت 
داروی��ی ایجاد کن��د. اگر فردی که قب��اًل به طور 
خودس��رانه از آنتی بیوتیک اس��تفاده کرده باش��د، 
مج��دداً به بیم��اری مبت��ال ش��ود، آنتی بیوتیک 
تجویزشده پزشک دیگر برای وی کارایی نخواهد 
داش��ت. مصرف آنتی بیوتیک هیچ گونه تأثیری در 
درم��ان س��رماخوردگی ها ندارد و تنه��ا برای آن 
دس��ته از آنفلوانزاه��ا تجویز می ش��ود که عفونت 
ثانوی��ه ای مانند عفونت ریه ها ایجادش��ده باش��د. 
قرص های س��رماخوردگی عفونت های مقاوم در 
براب��ر آنتی بیوتیک ها را افزای��ش می دهد. تجویز 
قرصهای سرماخوردگی درزمانی که نیازی به آن 
نباش��د، موجب افزایش عفونتهایی میشود که در 

برابر آنتی بیوتیکها مقاوم است.
پژوهش��گران می گویند: به خاطر مصرف روزانه 
داروهای س��رماخوردگی، داروه��ای جدید دیگر 
نمی توانن��د عملکرد مطلوب ض��د میکروبی خود 
را حف��ظ کنن��د و توان خ��ود را برای مب��ارزه با 
عفونت های خطرناک از دست می دهند. اگر این 
موج از مقاومت ه��ای آنتی بیوتیکی بر فرد ایجاد 
ش��ود پزش��کان دیگر قادر به پیوند عضو، درمان 
س��رطان با ش��یمی درمانی، مراقبت های ویژه و 

درمان نوزادان زودرس نخواهند بود.
بر اس��اس تحقیقات انجام ش��ده درص��د زیادی 
از اف��راد نمی دانن��د ک��ه آنتی بیوتی��ک در برابر 
ویروس های��ی مانند س��رماخوردگی و آنفلوانزای 

معمولی کارایی ندارد.

بر اس�اس تحقیقات انجام ش�ده، 
هر ایرانی س�االنه  339 عدد 

دارو مص�رف می کن�د ک�ه بی�ش از 
اس�تاندارد جهانی اس�ت.

مص��رف دارو از مهم تری��ن رکن ه��ای درم��ان 
بیماری ها اس��ت، ولی مص��رف غیرمنطقی دارو 
عالوه برعدم درمان بیماری باعث ایجاد عوارض 

دارویی در طوالنی مدت می شود.
بر اس��اس تحقیقات انجام شده، هر ایرانی ساالنه  
339 ع��دد دارو مص��رف می کن��د ک��ه بیش از 

استاندارد جهانی است.

همچنین بر اس��اس این تحقیقات، ایرانی ها 10 
ت��ا  15 درصد مجموع داروهای کش��ور را بدون 
مش��ورت با پزشک مصرف می کنند و مسکن ها، 
قطره های چش��می و آنتی بیوتیک ها بیش��ترین 

میزان مصرف خودسرانه را دارند.
البت��ه آنتی بیوتیک ها به علت ن��وع تأثیر دارویی، 
بدترین داروهایی هستند که به این شیوه مصرف 
می شوند، چراکه در صورت عدم نیاز بدن به این 
دارو مانند سم عمل می کند و میکروب های بدن 
را نس��بت ب��ه داروها مقاوم می کن��د، در صورت 
ایج��اد عفونت در ب��دن، دیگ��ر آنتی بیوتیک در 

درمان بیماری مؤثر نخواهد بود.
اکثر مردم نمی دانند مصرف دارو چه موقع خوب 
اس��ت. به عنوان مثال مردم فکر می کنند مصرف 
ویتامین E  بس��یار خوب است، ولی این ویتامین 
احتمال مس��مومیت دارد و بی دلی��ل نباید آن را 
مصرف کرد.مص��رف بیش ازحد مس��کن نیز در 

درازمدت باعث بیماری کلیوی می شود.
مصرف بی رویه استامینوفن به کبد آسیب می زند، 
بنابراین زمانی از اس��تامینوفن اس��تفاده کنیم که 
واقع��ًا تب داش��ته باش��یم، درواقع اس��تامینوفن 
به عنوان یک داروی ضد تب خوب شناخته ش��ده 
است. بنابراین به این شکل نباشد که هرزمانی که 
وقتی جایی از بدن ما درد گرفت از اس��تامینوفن 
اس��تفاده کنیم و یا کمی تب داش��ته باش��یم  از 
اس��تامینوفن اس��تفاده کنیم بلکه زمانی که واقعًا 
تب ما ب��اال می رود و غیرقابل کنترل می ش��ود از 
اس��تامینوفن استفاده کنیم تا تب برای ما مشکلی 
ایج��اد نکند. بهتراس��ت از اس��تامینوفن معمولی 
استفاده کنیم و از نوع کدئین استفاده نکنیم چون 

مصرف کدئین عوارض خاص خود را دارد.
آسپرین جزء داروهایی است که مصرف خودسرانه 
آن در ارتباط با اطفال باید متوقف شود. اگر دقت 
شود معمواًل پزش��کان، آسپرین تجویز نمی کنند 
مگر در ش��رایطی خاص به خاطر اینکه آسپرین 
می تواند عارضه های بس��یار جدی ای داشته باشد 
ازجمله دیده ش��ده است که برای اطفال یکسری 
عوارض مغزی ج��دی دارد که می تواند منجر به 

مرگ شود.
 در ارتباط با آنتی بیوتیک ها و اختصاصًا آموکسی 
سیلین مصرف آن حتمًا باید رأس زمان مشخص 
باش��د. حداقل طول دوره درمان برای بیماری ها 
یک هفته اس��ت اما با نظر پزش��ک گاهی زمان 
بیشتری نیاز است. بنابراین این کاری که ما یکی 
دو روز آموکسی سیلین بخوریم و بعد آن را کنار 
بگذاریم نه تنها هی��چ دردی را دوا نمی کند بلکه 

مقاومت دارویی هم ایجاد می کند.
بروفن با اس��امی مختلف مانند ژلوفن جزء دسته 
داروه��ای ضد التهای��ی غیرکورتونی اس��ت که 
متأس��فانه مصرف خودس��رانه آن به شدت رواج 
پیداکرده اس��ت. ژلوفن برای کاهش موقت درد 
ناشی از سرماخوردگی، دندان درد، درد عضالنی، 
س��ردرد ازجمل��ه میگ��رن و آرتری��ت روماتوئید 
استفاده می شود.  افراد مبتال به آسم، فشارخون، 
زخم مع��ده، ناراحتی های خونی مثل هموفیلی و 
مش��کالت انعقادی باید از خوردن داروی ژلوفن 
پرهیز کنند. افرادی ک��ه داروهای آنتی دیابتیک 
اس��تفاده می کنن��د نباید ژلوف��ن بخورند، چراکه 
ژلوفن باعث افزایش اثر ضد قند داروها می ش��ود 
و افت ناگهانی قند و بروز شوک را به همراه دارد.

دیگر عوارض مصرف خودس��رانه این دارو، شامل 
اختالالت پوس��تی، اختالالت بینایی، تنگی نفس، 
افس��ردگی یا تغییرات رفتاری، اختالالت شنوایی، 
بی حس��ی یا ضعف در دس��ت ها و پاها، احس��اس 
خس��تگی، اختالالت ادراری و افزایش وزن، درد و 
سوزش معده است.این دارو در کبد متابولیزه می شود 
تا قابلیت جذب داش��ته باشد، بنابراین مصرف زیاد 
آن به کبد فشار می آورد و به این بخش بدن آسیب 
می رس��اند.مصرف این دارو همچنی��ن باعث بروز 
اختالالت جنینی می ش��ود. مصرف ژلوفن در س��ه 
ماه اول دوران بارداری مجاز است ولی مصرف آن 

در سه ماه آخر بارداری ممنوع است.
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Q10 کوآنزیم
حسن کرباسی زاده، دکترای شیمی آلی، مسئول فنی آرایشی- بهداشتی، شرکت داروسازی باریج اسانس
فاطمه قطبی نژاد، دکترای حرفه ای داروسازی، گروه فرموالسیون، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

کوآنزی��م Q10، که همچنین به عن��وان ubiquonine CO Q10 یا 
کوآنزیم Q ش��ناخته می شود، یک آنتی اکسیدان است که به طورمعمول در 
بدن انسان وجود دارد. غلظت کوآنزیم Q10 در اندام هایی مانند قلب، کبد 
و کلیه ها در باالترین س��طح خود قرار دارد و در غشای داخلی میتوکندری 
تمام بافت ها یافت می شود و برای اولین بار توسط محققان در سال 1957 

از میتوکندری گاو جدا شد.
CO Q10 در س��لول های افراد س��الم تولید می ش��ود و تولید آن در طول 
س��ال های جوانی ش��دیدتر بوده، ام��ا به مرورزمان با افزایش س��ن کاهش 
 CO برای پوس��ت بسیار ضروری است. اگر سطح Q10 می یابد. کوآنزیم
Q10 کاهش یابد، پوس��ت مس��ن تر به نظر خواهد رسید حتی ممکن است 
عضالت و بافت های پوست در کمبود این آنتی اکسیدان بمیرند. نام این ماده 
از کلمه »Ubiquitous« به معنای »حاضر در همه جا« گرفته شده است.
در حقیقت کوآنزیم Q10 که نام ش��یمیایی آن »2 و 3- دی متوکسی 5- 
متیل بنزوکوئینون« می باش��د، ترکیبی محلول در چربی اس��ت و ساختمان 

آن شبیه ویتامینK  می باشد. 
مکمل کوآنزیم Q10 می تواند به استحکام پوست کمک کند و میزان بروز 
 ،Q10 چین وچروک ه��ای همراه با افزایش س��ن را کاهش دهد. در کمبود
رادیکال ه��ای آزاد به خصوص رادیکال های تولیدش��ده در اثر تابش آفتاب 
می توانند به سلول های پوست آسیب برسانند. کوآنزیم Q10 می تواند اثرات 
رادیکال های آزاد را خنثی کند و از آسیب آن ها به مولکول های کالژن، که 
برای اس��تحکام و کشسانی پوست ضروری هستند جلوگیری کند. کوانزیم 

Q10 با اثر آنتی اکسیدانی باالی خود، رادیکال های آزاد )عامل اصلی شروع 
فرایند پیری و تخریب س��لولی و ایجاد سرطان( را بی اثر می نماید و پوست 
را تحریک به تولید کالژن و االستین می نماید. رادیکال های آزاد، ترکیباتی 
می باش��ند که در اثر سوخت وس��از ب��دن و آلودگی هوا ایج��اد گردیده و به 
هس��ته سلول حمله می نمایند و از تولید کالژن و االستین جلوگیری نموده 
و باعث مرگ س��لول، ایجاد لکه های پیری و ش��روع فرایند تخریب سلولی 
و انواع س��رطان می گردد. پوست سالم نیازمند انرژی کافی جهت مبارزه با 
روند پیری است. کوانزیم Q10 قدرتمندترین آنتی اکسیدان برای محافظت 
 A،E، چندین برابر ویتامین Q10 از پوست می باشد. قدرت آنتی اکسیدانی

C می باشد.
مطالعات نش��ان داده اند بیماران تحت درمان با کوآنزیم Q10 تنها 6 هفته 

پس از درمان 30 درصد بهبود داشته اند.
 منابع غذایی حاوی Q10 را می توان به صورت زیر لیست نمود:

• سویا و فراورده های سویا )روغن به عنوان مثال(
• ذرت

• روغن زیتون
• بادام زمینی
• دانه کنجد

• جعفری
• کلم بروکلی

• آووکادو، تنها میوه ای است که حاوی مقادیر قابل توجهی از Q10 می باشد.
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تولی�د  و  ج�ذب:
این کوآنزیم در تمام سلول های بدن به ویژه در قلب، کبد، کلیه و لوزالمعده 
از اسیدآمینه تیروزین ساخته می شود و نقش مهمی را در تولید انرژی داخل 

سلولی آن ها دارد.
 ,B12 برای سنتز این ماده در بدن به چندین کوفاکتور ازجمله ویتامین های
B2 ,B6، اس��ید فولیک، نیاس��ین، پانتوتنیک اسید و ویتامین C نیاز است. 

توانایی تولید کوآنزیم Q10 در بدن با افزایش سن کاهش می یابد.
فواید کوآنزیم Q10 برای پوس�ت:

پوست بالغ ممکن است به مرور زمان در اثر عوامل بیرونی مانند نور خورشید، 
نازک تر و ش��روع به ایجاد چین وچروک نماید. درجات چین وچروک بس��ته 
به نوع پوس��ت فرق می کند. خوش��بختانه، تع��دادی از محصوالت مراقبت 
از پوس��ت بعضی از نشانه های پیری پوس��ت را معکوس می کند و از ایجاد 
عوام��ل پیری جلوگی��ری می کند.Q10 یک ماده مغذی اس��ت که به طور 
طبیعی در بدن تولید می شود. کوآنزیم Q10 کمک می کند تولید انرژی در 
سلول های پوست مدیریت ش��ود و از ایجاد اثرات پیری جلوگیری می کند. 
وقتی Q10 در بدن کم تولید می شود پوست تحلیل رفته و نشانه های پیری 

نمایانگر می شود.
کاه�ش چی�ن    وچ�روک:

 Q10 مطالعات حاکی از آن هستند که روند پیری اساسًا تحت تأثیر کوآنزیم
است. میتوکندری در زنجیره تنفسی یک منبع مهم اکسیژن واکنش پذیر به 
شمار می آید که نقش عمده ای در زوال ساختارهای سلولی در دوران پیری 
دارد. کوآنزیم Q10 بخش جدایی ناپذیر زنجیره تنفس��ی اس��ت و در نتیجه 
دقیق��ًا همان جایی قرار دارد که رادیکال های آزاد تولید می ش��وند، بنابراین 
خواص آنتی اکس��یدانی آن در میتوکندری بسیار مهم است. با افزایش سن 
میزان بیوسنتز کوآنزیم Q10 در بافت های داخلی کاهش می یابد. کوآنزیم 
Q10 در پوس��ت انس��ان از کودکی تا بلوغ افزای��ش می یابد و پس ازآن با 
افزایش س��ن و تحت تابش اش��عه ماورای بنفش خورشید کاهش می یابد. 
در تحقیق��ات س��ال های اخیر کوآنزی��م Q10 توانایی خ��ود را در کاهش 
چین وچروک پوس��ت نشان داده است. در یک بررس��ی مکانیسم هایی که 
به وسیله کوآنزیم Q10 تشکیل چین وچروک ناشی از ماورای بنفش را مهار 
می کند، موردبحث قرار گرفت. نتایج نشان داد که کوآنزیم Q10 مانع تولید 

اینترلوکی��ن 6 و متالوپروتئیناز می ش��ود. همچنین این کو آنزیم باعث مهار 
کالژن��از )آنزیم تضعیف کننده الیاف کالژن( و منجر به جوان س��ازی مجدد 
چین وچروک پوست می ش��ود.Blatt و همکارانش در سال 1999 گزارش 
دادند که کوآنزیم Q10 فشار اکسیداتیو را در پوست انسان کاهش می دهد 
 Coles .که این موضوع مهم ترین عامل در ارتباط با افزایش س��ن اس��ت
Harris & در س��ال 1996 نش��ان دادند که افزایش طول عمر موش ها 
ب��ا مصرف مکمل کوآنزی��م Q10 رابطه مس��تقیم دارد. کوآنزیم Q10 به 
کاهش چین وچروک پوست کمک شایانی می کند. Q10 باعث بهبود الیه 
اپیدرمی )الیه داخلی( پوس��ت می ش��ود که عالوه بر آن باعث جلوگیری از 

پیری زودرس پوست می شود.
اث�ر  جوان کنن�ده:

همچنانکه پوست مسن تر می شود،  به مرور کالژن و االستین پوست کاهش 
پی��دا می کند و با کاهش تدریجی Q10، الیاف پوس��ت ضعیف می ش��ود. 
مکمل کوآنزیم Q10 باعث افزایش تولید کالژن و االستین پوست می شود 

که از پیری زودرس پوست جلوگیری می کند.
اث�ر ض�د   پی�ری:

اس��تفاده از کوآنزی��م Q10 قب��ل از بی��رون رفت��ن، پوس��ت ش��ما را از 
آس��یب های نور خورش��ید محافظت می کند. برخالف کرم های ضد آفتاب، 
پم��اد آنتی اکس��یدان مانن��د Q10 می تواند مدت طوالنی، پوس��ت ش��ما 
 Biofactors را محافظ��ت کند. یک مطالعه در س��ال 1999 در مجل��ه
منتش��ر ش��د که نش��ان می دهد Q10 توانای��ی جلوگیری از بس��یاری از 
 اثرات زیان بار پیری را دارد. نش��انه های پیری ش��امل زبری پوست، لک و 

چین وچروک می باشد.
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مروری بر 
خواص 

فیزیکوشیمیایی
 اینولین

مهدی مهران، دانشجوی دکترای شیمی تجزیه،
 گروه فیتوشیمی، 

مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

اینولین حدود دو قرن قبل توس��ط rose کشف 
ش��د و از آن زمان تابه حال حضورش در بسیاری 
از گیاهان مشخص شده است. اینولین در گیاهانی 
مانند ریشه کاسنی )36 تا 48 گرم(، کنگر فرنگی 
 )16 تا 20 گرم(، س��یر )9 ت��ا 16 گرم(، مارچوبه 
)2 تا 3 گرم( و ریش��ه قاصدک یافت می ش��ود. 
می��زان دریاف��ت روزانه اینولی��ن از 1 تا 10 گرم 
در رژیم غذایی غربی تخمین زده ش��ده است. در 
سال 1992 انجمن غذا و داروی آمریکا اینولین را 

به عنوان ترکیب ایمن )safe( اعالم کرد.
اینولی��ن از واحده��ای فروکت��وز که به وس��یله 
پیون��د گلیکوزیدی به هم متصل ش��ده اند ، و در 
انته��ای آن ی��ک گلوکز قرار دارد تشکیل ش��ده 
اس��ت. اینولین بس��ته به طول زنجی��ره آن، در 
الیگو یا پلی س��اکاریدها طبقه بندی می شود، که 
زیرگ��روه کربوهیدرات هاس��ت. در صنایع غذایی 
الیگوفروکت��وز به عنوان جایگزین ش��یرین کننده 
و زنجیره ه��ای بلندت��ر آن به عن��وان جایگزین 
چرب��ی و اصالحگ��ر باف��ت اس��تفاده می ش��ود. 

تحقیقات انجام ش��ده نش��ان می ده��د اینولین با 
درجه پلیمریزاس��یون باالی 10 می تواند در تولید 
فراورده های گوش��تی و لبنی به عنوان جایگزین 
بخش��ی از چربی به کارگرفته ش��ود. کاربرد این 
ترکی��ب در تهیه محصوالت لبن��ی باعث بهبود 
خ��واص رئولوژیکی و ویژگی ه��ای بافتی آن ها 
بلندت��ر  زنجیره ه��ای  روی هم رفت��ه  می ش��ود. 
اینولین کاربرد بیش��تری در داروسازی نسبت به 
زنجیره های کوتاه تر )الیگوفروکتوزها( دارد. درجه 
پلیمراسیون )DP( به منبع گیاه، زمان برداشت و 
ش��رایط نگهداری بعد از آن بستگی دارد. اینولین 
یک الیگو یا پلی س��اکارید منحصربه فرد اس��ت، 
زیرا هر حلقه قندی را در ساختار خود نمی پذیرد.

جداس�ازی و تولید
اینولین شامل چندین نوع است:

1. اینولین س��نتی: که از ریشه کاسنی استخراج 
می ش��ود. 2. الیگ��و فروکت��وز: ک��ه ب��ا ح��ذف 
مولکول ه��ای ب��زرگ از اینولین تهیه می ش��ود. 

HP .3: ی��ا عملکرد باال ک��ه از اینولین با حذف 
مولکول ه��ای کوچک ت��ر حاص��ل می ش��ود. 4. 
FOS: فروکتوالیگوس��اکارید شامل زنجیره های 

کوتاه که از ساکارز تهیه می شود.
اینولی��ن با منش��أ گیاهی عمدتًا از کاس��نی تهیه 
می ش��ود که از س��ه مرحله تشکیل ش��ده است: 
1- استخراج مواد قابل حل در آب شامل اینولین 
 DP 2- ح��ذف ناخالصی ه��ا و اینولین ه��ای با
پایین 3- اس��پری درای��ر. گاهی اوقات محصول 
را برای کاه��ش DP نهایی محصول به صورت 
جزی��ی هیدرولی��ز می کنن��د. اینولین از ریش��ه 
کاس��نی با 10 درصد بازده استخراج می شود که 
ش��امل مونو، دی و الیگو ساکاریدهاست. کمک 
حالل های آلی مانند اس��تون، اتان��ول و متانول 
می تواند برای انتخاب پذیری طول زنجیر به کار 
روند. بررس��ی های انجام شده روی دمای ورودی 
اس��پری درایر مش��خص ش��د که دمای ورودی 
80 و باالت��ر منجر ب��ه تولید اینولین بی ش��کل 

)amorphous( می شود.
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آلیهبًٌذاػتَى،یّبحاللًويهًََدیٍالیگَػبًبسیذّبػت.ؿبهلؿَدًِدسكذثبصدُاػتخشاجهی

هی هتبًَل ٍ اًتخباتبًَل ثشای تَاًذ صًدیش ًبسةپزیشیعَل ثِ سٍیدهبیؿذُاًدبمیّبیثشسػسًٍذ.

 ٍسٍدی دهبی ًِ ؿذ هـخق دسایش اػپشی 80ٍسٍدی ثِ هٌدش ثبالتش ٍ ایٌَلیي ؿٌلیثتَلیذ

(amorphousهی).ؿَد 

 شاصیؿثِایٌَلیي گیبّبى اػتخشاج اص دػتایٌٌِ هییهثِ ثِآیذ، ؿَد.تَاًذ تَلیذ ّن آًضین ٍػیلِ

اصػكشًٍتَػیلتشاًؼلشاصهی ًبتبلیؼتتشاًؼگلیٌَصیـيٍّیذسٍلیضػبًبسصٍػیلِثًِبسصبتَاًذایٌَلیيسا



                                                               مجله تحقیق و توسعه باریج |  شماره 17 

23

 اینولی�ن 
به ص�ورت طبیع�ی در ی�دن 

وج�ود ن�دارد 
و در چرخ�ه متابولی�زه 

نمی ش�ود، بنابراین
 مق�دار اینولین ادرار اطالعاتی 

در مورد عملکرد کلی�ه ب�ه م�ا 
می دهد. اینولین و مش�تقات 
آن در مح�دوده صنعت�ی ه�م 
کارب�رد دارن�د به عنوان مث�ال 

برای جلوگیری از کریس�تالیزه 
ش�دن کلس�یم کربنات در ژل 

م�و ب�ه کار م�ی رود.

اینولی��ن به غی��راز اینکه از اس��تخراج گیاهان به 
دس��ت می آید، می تواند به وسیله آنزیم هم تولید 
شود. فروکتوسیل ترانس��فراز می تواند اینولین را 
از ساکارز به وس��یله کاتالیست ترانسگلیکوزیشن 
و هیدرولی��ز س��اکارز به صورت هم زم��ان انجام 
دهد. آنزیم های مشتق شده از باکتری گونه های 
Bacillus می توان��د اینولی��ن در مقی��اس زیاد 
تولید کند. فروکتوس��یل ترانس��فر مش��تق شده 
اشرش��یاکلی و اس��ترپتوکوکوس موتان می تواند 
اینولی��ن با وزن مولکولی باال تولید کند. س��لول 
با کم��ک آنزیم ه��م می تواند اینولین را س��نتز 
کند، ک��ه اینولین های تولیدش��ده وزن مولکولی 
بین 1/35-1/6 میلیون دالتون خواهند داش��ت، 
درحالی ک��ه آنزیم آزاد اینولین ب��ا وزن مولکولی 
2600 ت��ا 3400 دالت��ون تولی��د می کن��د. قارچ 
Aspergillusi oryzae ه��م قادر اس��ت نوع 
الیگوفروکت��وز اینولی��ن را از س��اکارز تولید کند. 
الیگوفروکتوزه��ا می توانن��د به وس��یله هیدرولیز 
آنزیم��ی پلی فروکتوزه��ا تولید ش��وند.  جزی��ی 
 Aspergillus niger ق��ارچ  آنزیم ه��ای 
می توانند الیگوفروکتوز را هم از هیدرولیز اینولین 
)به وسیله اینولیناز( و هم از سنتز ساکارز )به وسیله 
بتا فروکتوس��یل ترانس��فراز( تولید کند. درنهایت 
یک��ی از روش های متفاوت تولید اینولین اصالح 
ژنتیکی سیب زمینی است که آن را مجبور میکند 
مانند کنگ��ر فرنگی اینولین تولی��د کند، هرچند 
ب��ازده اینولین در این مورد کم می باش��د )حدود 
5 درص��د(. در جدیدترین تحقیقات منتشرش��ده 
چغندرقند، نیشکر و برنج نامزدهای مناسبی برای 

تولید اینولین به وسیله اصالح ژنتیکی هستند.

فواید اس�تفاده از اینولین
بهبود سالمتی دستگاه گوارش

اینولین با ایجاد تع��ادل بین باکتری های مفید و 
مض��ر در روده به بهبود سیس��تم گوارش کمک 
می کند. مطالعات نش��ان داده اس��ت که اینولین 
می تواند رش��د باکتری مفی��د را تحریک کند، و 
افزای��ش میزان ای��ن باکتری ها بهب��ود هضم و 

افزایش ایمنی را به دنبال دارد.
کاهش یبوست

برای بسیاری از افراد، اینولین می تواند به کاهش 
یبوست از طریق افزایش حرکات روده ای کمک 
کند. در مطالعه ای گزارش شده است که افرادی 

ک��ه در روز 15 گ��رم اینولین مص��رف کرده اند، 
هضم بهتر و یبوست کمتری داشته اند.

کمک به کاهش وزن
هنگامی ک��ه اف��راد دارای اضاف��ه وزن و چ��اق 
مقدار 21 گرم اینولی��ن به صورت روزانه دریافت 
کرده اند، سطح هورمون گرسنگی کاهش یافت. 
به طور میانگین کسانی که اینولین مصرف کرده 
بودند حدود 2 پوند )0/9 کیلوگرم( نسبت به گروه 
کنترل در طول 12 هفته کاهش وزن داش��ته اند. 
ولی در بی��ن کودکان چ��اق و دارای اضافه وزن 
 الیگوفروکتوزه��ا و اینولی��ن تأثی��ری در کاهش 

وزن نداشت.
کمک به کنترل دیابت

مطالعات مختلفی نش��ان داده اس��ت که اینولین 
می تواند س��طح قن��د خون را در اف��راد دیابتی و 
مستعد دیابت )prediabetes( بهبود ببخشد. 
ام��ا این اثر ب��ه نوع اینولین بس��تگی دارد. برای 
مثال نوع عملکرد باال )HP( ممکن است بسیار 
مفید باش��د و نشان داده شده است که چربی کبد 
را در افراد مس��تعد به دیابت کاهش می دهد. این 
مطلب مهم است زیرا کاهش چربی کبد می تواند 
به کاهش مقاومت نسبت به انسولین منجر شود.
اینولی��ن مزایای دیگری هم دارد ازجمله افزایش 
س��المتی قلب، کمک ب��ه جذب م��واد معدنی، 
کاه��ش س��رطان روده و التهاب بیم��اری روده. 

اما ش��واهد و مدارک قوی برای اثبات این موارد 
وجود ندارد.

اثرات جانبی
اگ��ر به آمبروس��یا )ragweed( آلرژی دارید از 
مصرف کاس��نی خودداری کنید، زی��را از همان 
خانواده اس��ت. اینولین ممکن اس��ت باعث نفخ، 

درد شکمی و مدفوع شل شود.

کارب�رد   ه�ا
اینولین به طور عمده در صنایع غذایی کاربرد دارد 
و برای اهداف متفاوتی مصرف می ش��ود. بیشتر 
به عنوان شیرین کننده، جایگزین چربی در صنایع 
 لبنی )ماس��ت، پنیر، ش��یر و بس��تنی( و به عنوان 
پری بیوتیک اس��تفاده می ش��ود. پری بیوتیک از 
انواع��ی از کربوهیدرات ها می آین��د )اغلب فیبر( 
که انسان نمی تواند هضمشان کند. باکتری های 
مفید روده این فیبرها را به اسیدهای زنجیر کوتاه 
تبدیل می کنند، که سلول های روده بزرگ از این 

مواد تغذیه می کنند.
برخی کاربرده��ای آن در محصوالتی مانند نان، 

بیسکویت و گوشت می باشد.
کارب��رد اینولی��ن در داروس��ازی به عن��وان ماده 
جانب��ی بس��یار گس��ترده می باش��د: از پایداری 
طری��ق  از  پروتئی��ن  پای��ه  دارای  داروه��ای 
پخ��ش مناس��ب ذرات جام��د جه��ت افزای��ش 
 س��رعت حاللیت ت��ا رهایش هدفمن��د روده ای.

اینولین در پزشکی برای تشخیص عملکرد کلیه 
اس��تفاده می ش��ود. این ماده به ص��ورت وریدی 
تزریق می ش��ود و از طریق کلیه دفع می باش��د. 
چ��ون اینولی��ن به صورت طبیع��ی در بدن وجود 
ندارد و در چرخ��ه متابولیزه نمی ش��ود، بنابراین 
مق��دار اینولین ادرار اطالعات��ی در مورد عملکرد 

کلیه به ما می دهد.
 اینولین و مش��تقات آن در محدوده صنعتی هم 
کارب��رد دارن��د به عنوان مثال ب��رای جلوگیری از 
کریس��تالیزه شدن کلس��یم کربنات در ژل مو به 

کار می رود.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

823822821 824
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اهمیت نوع آب مصرفی در آزمایشگاه

داشته باشد. وجود این یونها حتی در مقادیر بسیار کم میتواند بر واکنشهای 
آلی و بیوشیمیایی با ایفای نقش کاتالیزوری تاثیرگذار باشد.

 2.ترکیب��ات آل��ی: مولکوله��ای آل��ی ح��ل ش��ده در آب معم��وال منش��ا 
بیولوژیک��ی دارن��د. مولکولهایی نظی��ر Humic acid،  Tannins و 
Lignin محصوالت ناش��ی از تجزیه گیاهان هستند، اگرچه آالینده های 
انس��انی نیز میتواند منبع این دس��ته از ترکیبات باش��د، مواد آلی میتواند بر 
آزمایش��ات بیولوژیکی مثل کش��ت سلولی موثر باش��د، بعالوه حضور این 
ترکیب��ات در آب مورد اس��تفاده در کروماتوگرافی باعث ایجاد ناپایداری در 
خط زمینه کروماتوگرام، ایجاد نویز و در نتیجه کاهش حساسیت، رزولوشن 

و طول عمر ستون میگردد.
3. ذرات کلوئی��دی: آب طبیعی هم��واره دارای مقادیری از ذرات کلوئیدی 
سخت یا نرم مثل گرد و غبار، خاک، شن، باقیمانده گیاهان و ... میباشد که 

می تواند در عملکرد دستگاههای مختلف ایجاد اختالل کند.
4. باکتریها و محصوالت وابس��ته به آنه��ا: باکتری ها، آبهای 
طبیعی بخصوص آبهای س��طحی را آلوده می کنند. فرآیند 
کلرزن��ی اگرچه میتواند برخ��ی باکتریهای مض��ر را از بین 
بب��رد ام��ا آب ش��یر ش��هری 
از  دارای مقادیری  همچن��ان 
زنده  ه��ای  میکروارگانیس��م 
میباش��د. این دسته از آالینده 
ه��ا و محصوالت وابس��ته به 
آنها نظی��ر پایروژن، نوکلئاز و 
آزمایشات  بر  فسفات  آلکالین 

زیستی اثر می گذارند.

در آزمایش��گاههای ش��یمی تجزیه، وجود دس��تگاه هایی جهت اندازه گیری 
ترکیب��ات معدنی)جذب اتمی، ICP/ICP-MS ، کروماتوگرافی یونی و ...(

و دس��تگاههایی برای اندازه گیری ترکیبات آلی )کروماتوگرافی مایع و گازی 
و تکنیکهای کوپل ش��ده با MS ( نیازمند انجام مراحل آماده س��ازی نمونه، 
قبل از آنالیز دس��تگاهی میباشد که اغلب در این مراحل استفاده از آب خالص 
ضروری است. اما در آزمایشگاه های علوم زیستی نگرانی ها و نیازها با علوم 
تجزیه ای متفاوت اس��ت. بطوریک��ه حضور مقادیر کم عناص��ر چندان مهم 
نیس��ت بلکه نگرانی اصل��ی وجود باکتر یها و محص��والت مرتبط با آن مثل 

ب��ر روی نتایج آزمایش پایروژن هاس��ت که میتواند اثر معناداری 
استفاده ایجاد کند. برای مثل در علوم ژنومیک،  دانشمندان، 
و از آب ب��دون نوکلئاز جهت جلوگیری از  نمون��ه  تخری��ب 
 DNA و RNA  ی��ا در مطالع��ات حفظ یکپارچگ��ی ،

آلودگ��ی پروتئین پرتئومیکس برای جلوگیری از تخریب و 
را ضروری میدانند.

ان�واع  آالین�ده ه�ای آب
1. یونه��ای معدن��ی: یونهای��ی 
ک��ه در آب آش��امیدنی وج��ود 
دارند ش��امل کاتیونهای سدیم، 
کلسیم، منیزیم، آهن و آنیونهای 
بیکربن��ات، کلراید، س��ولفات و 
...  میباش��د که ع��الوه بر این، 
یونه��ای دیگری هم بس��ته به 
منب��ع آب  میتوان��د در آن وجود 

علیرضا تفویضی، کارشناس ارشد تجزیه، کارشناس بهسازی آب، واحد فنی مهندسی شرکت داروسازی باریج اسانس
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پای�ش   آالین�ده ه�ای آب
1. ان��دازه گیری هدای��ت و مقاومت ب��رای پایش مقدار ی��ون ها: هدایت 
الکتریک��ی ب��ه مفه��وم قابلی��ت عب��ور جری��ان الکتریکی در ی��ک ماده 
 اس��ت ک��ه در آب معی��اری از می��زان امالح ه��ادی یا یون ه��ای موجود 

در آن میباشد.
 ای��ن کمی��ت عالوه بر ن��وع و تعداد یونها ب��ه تحرک آن ها نیز وابس��ته 
 اس��ت بنابرای��ن ب��ا افزای��ش دما افزای��ش می یاب��د و واح��د آن بصورت

μS/cm@25°C تعریف میگردد. 
 عالوه بر هدای��ت، مقاومت هم میتواند به عنوان پارامتری از کیفیت آب از
     جه��ت میزان یونها به کار رود (مقاومت عکس هدایت اس��ت که واحد آن

 MΩ.cm @25 °C  می باشد
2. اندازه گیری TOC برای پایش ترکیبات آلی: TOC مقدار کل کربن 
آلی را به ما نش��ان میدهد. بنابراین ش��اخص بس��یار خوب��ی برای تخمین 

آالینده های آلی و واحد آن ppb میباشد.

 
 
 

 
 

 آب سازی خالص های تکنیک
 ًمطِ تا سا آب سٍش ایي دس .است آب ساصی خالع سٍش تشیي لذیوی تمطیش :تقطیر .1

 کشدُ سشد سا آب تخاس )کٌذاًسَس( کٌٌذُ خٌک سیستن یک تَسط سپس دادُ حشاست جَش
 تشخی اها کٌذی ه حزف سا ّا آالیٌذُ اص ٍسیؼی طیف اگشچِ سٍش ایي .کٌٌذی ه تثذیل هایغ تِ ٍ
 ّا سیستن ًَع ایي ػلت ّویي تِ ضًَذ، کٌٌذُ خٌک سیستن ٍاسد َاًٌذی ته ّاُ آالیٌذ اص
 ّای سیستن ّوچٌیي .داسًذ ًیاص اتفاق ایي اص جلَگیشی جْت خاغی ّای هشالثت تِ

 تشای اًشطی هػشف ٍ ساصی خٌک جْت آب صیاد هػشف ػلت تِ لذیوی همطشگیشی آب
 .تاضٌذ ًوی غشفِ تِ هحیطی صیست ٍ التػادی ًظش اص آب جَضاًذى

 

 
 

انواع  آب  آزمایش�گاهی
براس��اس یک قاعده کلی آب استفاده شده در آزمایشگاه ها به سه درجه خلوص 
نوع 2،3 و 1 تقسیم بندی میشود که آب نوع 3 کمترین درجه خلوص و آب نوع 
1 بیشترین درجه خلوص و در نتیجه بیشترین هزینه تولید را دارا می باشد. کاربرد 
انواع آب در آزمایش��گاهها به ش��رح زیر می باشد:آب نوع 3 : شستشوی ظروف، 

حمام های آب گرم، اتوکالو و آب ورودی سیستم های تولید آب نوع 2 و 1
آب نوع 2 : درجه معمول آب مورد استفاده در آزمایشگاه ها برای کاربردهایی 
نظیر س��اخت محلولهای استاندارد، بافر و pH ، محیط کشت بیولوژیکی و 

آب ورودی سیستم های تولید آب نوع 1
آب نوع 1 : خالص ترین نوع آب جهت آزمایش��گاه های آنالیز دس��تگاهی؛ 
 18,2 MΩ.cm طبق تعریف استاندارد آب نوع 1 آبی است که مقاومت آن 
یا هدایت آن μS/cm 0,054 و مقدار TOC آن کمتر از  5ppb  باشد.
این نوع آب برای س��اخت فاز متحرک HPLC ، س��اخت محلول نمونه 
جهت آنالیز GC، HPLC ، اتمیک ابزرپشن و ICP/MS بکار می رود.

خالصه ویژگی های انواع آب آزمایش�گاهی

تکنیک های خالص س�ازی آب
1. تقطیر:

 تقطیر قدیمی ترین روش خالص س��ازی آب اس��ت. در این روش آب را تا 
نقطه جوش حرارت داده سپس توسط یک سیستم خنک کننده )کندانسور( 

بخار آب را سرد کرده و به مایع تبدیل می کنند. 
این روش اگرچه طیف وس��یعی از آالینده ها را حذف می کند اما برخی از 
آالینده ها می توانند وارد سیستم خنک کننده شوند، به همین علت این نوع 
سیس��تم ها به مراقبت های خاصی جهت جلوگیری از این اتفاق نیاز دارند. 
همچنین سیس��تم های آب مقطرگیری قدیمی ب��ه علت مصرف زیاد آب 
جهت خنک س��ازی و مصرف انرژی برای جوشاندن آب از نظر اقتصادی و 

زیست محیطی به صرفه نمی باشند.

1نوع 2نوع  3نوع   آالینده پارامتر و واحد 
>18.0 >0.1 >0.05 Resistivity(MΩ.cm) یون های معدنی 
<10 <50 <200 TOC(ppb) ترکیبات آلی 

<0.03 NA NA EU/ml پایروژن 
<1 NA NA Particulate>0.2 μm(unit/ml) ذرات 

<10 <100 <1000 Silica(ppb) کلوئید 

<1 <100 <1000 Bacteria(cfu/ml) باکتری 
 



مجله تحقیق و توسعه باریج | شماره 17

26
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 هحلَل دٍ تیي تشاٍا ًیوِ غطاء یک سٍش ایي دس .است هؼکَس اسوض فشآیٌذ اص استفادُ

 طشف یک اص حالل اص همذاسی آى اص استفادُ تا کِ گیشدی ه لشاس هتفاٍت ّایت غلظ تا
 هحلَل کِ است ای گًَِ تِ حشکت طثیؼی جْت .ضَد هی هٌتمل دیگش طشف تِ غطاء
 غَست آى دس ضَد دادُ تؼادل تِ سسیذى اجاصُ سیستن تِ اگش .ضَدی ه سلیك تش، غلیظ
 دس سطح اختالف ایي .سفت خَاّذ تاالتش خالع آب سطح اص تش غلیظ هحلَل سطح

 فطاس اص تیطتش هکاًیکی فطاس اػوال تا حال .گَیٌذی ه "اسوضی فطاس" سا غطا طشف دٍ
 آب حشکت ٍ ضذُ جذا ًاخالػی ّای هَلکَل اص آب ّای هَلکَل ًاخالع، آب تِ اسوضی

 .تَد خَاّذ خالع آب تخص سوت تِ
 

 
 

شکل 3 . کربن فعال و ساختار حفره دار آن

شکل 2 . فرایند مبادله یون در رزین های تبادل یون

2. مبادله یون:
 ای��ن تکنی��ک، خالص س��ازی آب را از طری��ق اس��تفاده از ذرات کروی 
حف��ره دار )رزی��ن ه��ای تبادل ی��ون( انج��ام می ده��د. دو ن��وع اصلی 
 رزی��ن اس��تفاده ش��ده در ای��ن روش ش��امل رزی��ن کاتیون��ی و رزی��ن
 آنیونی می باش��د. رزین کاتیونی معموال از جنس پلیمر پلی استایرن- دی 
وینیل بنزن که دارای گروه های سولفونیک اسید است می باشد. این رزین 

تمام کاتیون های مثبت در آب را با یون هیدروژن جایگزین می کند. رزین 
آنیون��ی از همان جنس پلیمر بوده که دارای گروه های آمونیوم نوع چهارم 
می باشد و تمام آنیون های موجود در آب را با یون هیدروکسیل جایگزین 
 می کند. از مزایای این روش  می توان به حذف موثر کاتیون ها و آنیون ها
 ت��ا ایجاد مقاومت��ی حدود MΩ.Cm  18,0 ارزان بودن نس��بی روش و 
امکان بازتولید رزین و از معایب آن به عدم حذف ترکیبات آلی اشاره کرد.

 ّای سصیي( داس حفشُ کشٍی رسات اص استفادُ طشیك اص سا آب ساصی خالع تکٌیک، ایي :یون مبادله .2

 سصیي ٍ کاتیًَی سصیي ضاهل سٍش ایي دس ضذُ استفادُ سصیي اغلی ًَع دٍ .دّذی ه اًجام )یَى تثادل
 ّای گشٍُ داسای کِ تٌضى ٍیٌیل دی -استایشى پلی پلیوش جٌس اص هؼوَال کاتیًَی سصیي .تاضذی ه آًیًَی

ی ه جایگضیي ّیذسٍطى یَى تا سا آب دس هثثت ّایى کاتیَ توام سصیي ایي .تاضذی ه است اسیذ سَلفًَیک
 آًیَى توام ٍ تاضذی ه چْاسم ًَع آهًَیَم ّای گشٍُ داسای کِ تَدُ پلیوش جٌس ّواى اص آًیًَی سصیي .کٌذ

 هَثش حزف تِ تَاىهی   سٍش ایي هضایای اص .کٌذی ه جایگضیي ّیذسٍکسیل یَى تا سا آب دس هَجَد ّای
 تاصتَلیذ اهکاى ٍ سٍش ًسثی تَدى اسصاى ، MΩ.Cm 18.0 حذٍد هماٍهتی ایجاد تا ّا آًیَى ٍ ّا کاتیَى

 .کشد اضاسُ آلی تشکیثات حزف ػذم تِ آى هؼایة اص ٍ سصیي
 

 
 

 کِ تاضذی ه سیض ّایُ ٍحفش خن ٍ پیچ پش ساختاس تا آلی هَاد اص ای دستِ فؼال کشتي :فعال کربه .3
 فؼال کشتي گشم 1 تطَسیکِ است، گشفتِ لشاس تَجِ هَسد هختلف ػلَم دس تاال سطح هساحت دلیل تِ

 رسات ایي تخلخل دس ًفَر تا تَاًٌذی ه آب دس ضذُ حل آلی هَاد .داسد هشتغ هتش 1000 حذٍد سطحی
 ٍ کشتٌی فیلتش حفشات لطش کٌتشل تا جزب فشآیٌذ .ضًَذ هَاد ایي جزب آى دیَاسُ تِ ٍاًذسٍالسی اتػال ٍ

 خالع فشآیٌذ دس ضذُ استفادُ فؼال کشتي .گشددی ه کٌتشل تخلخل داخل تِ ّال هَلکَ ًفَر سشػت
 اگشچِ .تاضذی ه )استایشى پلی پیشٍلیض ( سٌتضی یا )ًاسگیل پَستِ سَصاًذى( طثیؼی تػَست یا آب ساصی

 تایذ ػلت ّویي تِ ٍ ًثَدُ ّاى یَ حزف تِ لادس اها کٌذ،ی ه حزف سا آلی تشکیثات هَثش تػَست هَاد ایي
 .سٍد کاس تِ فیلتشّا سایش ّوشاُ هکول ػٌَاى تِ
 

3. کربن فعال: 
 کربن فعال دس��ته ای از مواد آلی با س��اختار پر پی��چ و خم وحفره های ریز 
می باش��د که به دلیل مساحت س��طح باال در علوم مختلف مورد توجه قرار 
گرفته است، بطوریکه 1 گرم کربن فعال سطحی حدود 1000 متر مربع دارد. 
مواد آلی حل ش��ده در آب می توانند با نفوذ در تخلخل این ذرات و اتصال 

واندروالسی به دیواره آن جذب این مواد شوند.

 فرآیند جذب با کنترل قطر حفرات فیلتر کربنی و سرعت نفوذ مولکول ها به 
داخل تخلخل کنترل می گردد. کربن فعال اس��تفاده شده در فرآیند خالص 
سازی آب یا بصورت طبیعی )س��وزاندن پوسته نارگیل( یا سنتزی )پیرولیز 
پلی استایرن( می باشد. اگرچه این مواد بصورت موثر ترکیبات آلی را حذف 
م��ی کند، ام��ا قادر به حذف یون ها نبوده و به همی��ن علت باید به عنوان 

مکمل همراه سایر فیلترها به کار رود.
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4. اسمز معکوس: 
اقتصادی ترین روش برای حذف 99- 95 درصد آالینده های آب اس��تفاده 
از فرآیند اس��مز معکوس اس��ت. در این روش یک غشاء نیمه تراوا بین دو 
محلول با غلظت های متفاوت قرار می گیرد که با استفاده از آن مقداری از 

حالل از یک طرف غشاء به طرف دیگر منتقل می شود. 
جهت طبیعی حرکت به گونه ای است که محلول غلیظ تر، رقیق می شود. 

اگر به سیستم اجازه رسیدن به تعادل داده شود در آن صورت سطح محلول 
غلیظ تر از س��طح آب خالص باالتر خواهد رفت. این اختالف س��طح در دو 

طرف غشا را »فشار اسمزی« می گویند. 
حال با اعمال فش��ار مکانیکی بیش��تر از فش��ار اس��مزی به آب ناخالص، 
مولک��ول ه��ای آب از مولکول ه��ای ناخالصی جدا ش��ده و حرکت آب به 

سمت بخش آب خالص خواهد بود.

5. تابش فرابنفش:
 اس��تفاده از تابش فرابنف��ش و المپ UV یک��ی از تکنیک های تصفیه 
میکروبی آب است. بدین منظور از طول موج های مختلف تابش فرابنفش 

شامل nm 185,254 استفاده می گردد.
همانطور که در متن هم اشاره شد برای داشتن آب با باالترین درجه خلوص 

)نوع 1( بکارگیری تمام فیلترهای گفته شده ضروری است.

 آب هیکشٍتی تػفیِ ّای تکٌیک اص یکی UV الهپ ٍ فشاتٌفص تاتص اص استفادُ :فرابنفش تابش .5
 .گشددی ه استفادُ nm 185,254 ضاهل فشاتٌفص تاتص هختلف ّای هَج طَل اص هٌظَس تذیي .است

 فیلتشّای توام تکاسگیشی )1 ًَع( خلَظ دسجِ تاالتشیي تا آب داضتي تشای ضذ اضاسُ ّن هتي دس کِ ّواًطَس
 .است ضشٍسی ضذُ گفتِ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

833832831 834
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فرآوری گل محمدی
حسین حسینی، دانشجوی دکترای گیاهان دارویی، گروه تحقیقات کشاورزی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

زادگاه و رویش��گاه آغازین گل محمدی س��رزمین کهن ایران و خاورمیانه می باشد. در آغاز س��ده هفدهم میالدی گل سرخ ایران به هندوستان،  شمال افریقا و 
ترکیه و سپس به بلغارستان برده شد و کاشت آن گسترش یافت. ایران از دیرینه ترین کشورها برای تولید گل سرخ به شمار می رود و پیشینه آن در این زمینه 
به بیش از 2500 سال می رسد. در گذشته های دور گل های سرخ رز چیده شده و در چربی هایی قرار داده شده و عطر گل رز را استخراج و به جای دارو در درمان 
بیماری ه��ای گوناگ��ون به کار می گرفته اند. ایرانیان در آن زمان نخس��تین بار روش تقطیر را نوآوری نمودند. ف��رآوری گیاهان دارویی به روش تقطیر در ایران،  

از تاخت وت��از  مغوالن به اوج خود رسید. به گونه ای که همه ساله مقدار فراوانی گالب، عرق نسترن، نعناع، رازیانه و ... از راه دریا پی��ش 
به  خشکی  ش��مال آفریقا، اروپا، چین، هندوستان و یمن فرس��تاده می شد. عالوه بر این با کاربرد گیاهان و 

دارویی، داروهای زیادی به صورت خشک و یا عصاره های تغلیظ شده تهیه و صادر 
می گردیدند. س��پس هنر گالب گیری در سده دهم از ایران به اروپا برده شد. 
نخستین کشور اروپایی که این هنر را به خدمت گرفت کشور اسپانیا بود.

در روزگار گذش��ته کانون اصلی گل رز و گیاهان دارویی ایران، سرزمین  
فارس بود. و بیش��ترین کارگاه های تولید گالب در میمند و فیروزآباد برپا 
بوده اس��ت. تاخت وتاز مغوالن همراه با نابودی همه چیز، چرخه این صنعت را 
نی��ز دچار نابودی کرد. به گونه ای ک��ه از آن تاریخ تا امروز، هنوز این 
صنعت به رواج پیشین خود دست نیافته 
است. عطر گل سرخ ایران به 
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س��بب ش��رایط آرمانی آب و هوایی از مرغوبیت 
ویژه و چش��مگیری برخوردار است. تهیه عطر و 
عرقیات در ایران هنوز هم به صورت سنتی انجام 
می گی��رد و هیچ یک از تولیدکنندگان با ویژگی ها 
و ساختار مواد تولیدش��ده آشنایی چندانی ندارند. 
حدود هفت صد س��ال پیش، یورش قوم مغول به 
اس��تان فارس و ویرانی اکثر شهرهای آن توسط 
س��ربازان چنگیز و بروز ناامن��ی در فارس، باعث 
شد که گل کاران و کشاورزان گل محمدی در پی 
یافتن مکانی باش��ند تا از هجوم مغوالن در امان 
بمانند. گروهی به خراس��ان، عده ای به همدان و 
تعدادی به سمت کاشان حرکت کردند و در چند 
نقطه اطراف کاش��ان سکنی گزیدند و به پرورش 
 گل س��رخ پرداختند. چندی نگذش��ت که کشت 
گل محمدی و متعاقب آن صنعت و مراسم سنتی 
گالب گیری در کاشان رواج پیدا کرد. دشت های 
گل س��رخ در اطراف کاش��ان در دامنه کوه های 
کرکس، از آزران و کامو گرفته تا نیاس��ر و برزک 
و قمصر و قهرود مشاهده می شود. با مرور تاریخ 
متوجه می ش��ویم که گل محمدی، بومی منطقه 

فارس بوده، که به قمصر آمده است.
  گل محم��دی ی��ا گل گالب ب��ا ن��ام علم��ی
اس��ت  درختچ��ه ای   Rosa damasena  
خزان دار )Decideous(، که تولید 
گل های بس��یار معطر می نماید 
و خاصی��ت داروی��ی دارد. 
اهمی��ت گل محمدی در 
عطر و اسانس آن است. 
فع��االن  از  بس��یاری 
صنع��ت  عرص��ه  در 
عطرسازی اسانس گل 
مهم ترین  را  محمدی 
اولیه  ماده 

این صنع��ت می دانند. بخش اعظم اس��انس گل 
محمدی تولیدشده در دنیا به دلیل داشتن عطر و 
بوی بسیار خوش برای تهیه عطرهای گران قیمت 
استفاده می شوند. گل محمدی و فرآورده های آن 
عالوه بر ای��ران مدت های مدیدی در یونان، روم 
و کش��ورهای عربی در لوازم آرایش��ی، داروها و 
عطرها مورداس��تفاده بوده است. اسانس و گالب 
حاصل از این گل در رفع مواردی نظیر افسردگی، 
بی خوابی، فش��ار روحی، خش��کی و حساس��یت 
پوس��ت، التیام زخم های پوس��تی و عفونت های 

باکتریایی و ویروسی مؤثر است.
گل محمدی در بیشتر مناطق و استان های کشور 
به خص��وص اصفهان، کرمان، فارس، آذربایجان، 
بختی��اری، هم��دان،  و  مرک��زی، چهارمح��ال 

خراسان، و سمنان سابقه کشت دارد.
ام��روزه از گل محم��دی فرآورده ه��ای بس��یار 
متنوعی با استفاده از روش های مختلف فرآوری 
و اس��تخراج به دست می آید. فرآورده هایی که از 
این گیاه به دس��ت می آید شامل گالب، اسانس، 
کانکریت، اس��انس مطلق، اسانس تام، گلبرگ و 
غنچه خش��ک اس��ت که در صنایع عطرسازی و 
م��واد آروماتیک، تولید فرآورده های بهداش��تی–

آرایش��ی ش��امل انواع کرم های آرایشی، صابون، 
شامپو، شیرپاک کن و حمام های زیبایی همچنین 
در تولید انواع نوشیدنی ها، شیرینی ها، ادویه جات، 
پودینگ، ژله ها و دس��رها و در صنایع داروسازی 
ب��ه علت خ��واص ضدافس��ردگی، آرام بخش��ی، 
ضدعفونی کنن��ده و ملی��ن ب��ودن، همچنین در 
گل آرایی و تهیه بالش��تک های خوش��بو و تزیین 

سبدهای گل خشک کاربرد دارند.

:Rose water ال�ف( گالب
 مایع خوش��بویی اس��ت که از تقطی��ر گل های 
محم��دی حاص��ل می ش��ود بخش عم��ده این 
محصول آب اس��ت و اجزا اسانس به مقدار 
کم در آن به صورت محلول درآمده اند. 
امروزه در جهان گالب به عنوان 
محصول فرعی و اسانس تام 
به عنوان محصول اصلی از 
آن اس��تحصال می شود. 
ای��ران هن��وز  ام��ا در 
گالب محصول اصلی 
از  گالب  می باش��د. 
در  تاکنون  گذش��ته 
در  مذهبی،  مراسم 

تهیه انواع ش��یرینی، شستشوی اماکن مقدس و 
ب��ه علت اث��رات آرام بخش و معط��ر بودنش، در 
مراس��م عزاداری )در فرهنگ ایرانی��ان( جایگاه 
ویژه ای داش��ته اس��ت. گالب گیری به دو روش 

تقطیر سنتی و صنعتی انجام می شود.

 :)Essence( اس�انس )ب
باارزش ترین محصول گل محمدی اس��انس آن 
اس��ت این اس��انس از تقطیر گل های تازه آن به 
دس��ت می آید ک��ه دارای اجزاء ف��راوان بوده و 

کاربردهای متفاوتی دارد.
ای��ن اس��انس   :)First Oil( 1- اس�انس اول
از تقطی��ر گل های ت��ازه آن به دس��ت می آید و 
به صورت الیه ای س��بز متمایل به زرد بر س��طح 
گالب حاص��ل از تقطیر ش��ناور می ش��ود که به 
عط��ر گل محمدی ش��هرت دارد. این اس��انس 
حاوی اجزایی از اس��انس تام گل محمدی است 
ک��ه حاللیت کمت��ری در آب دارن��د و عمدتًا از 
هیدروکربن های اشباع تش��کیل شده است و به 
همین دلیل بر اثر س��رد ش��دن ب��ه حالت جامد 
درمی آید بخش اعظم تولید اسانس گل محمدی 

ایران در حال حاضر از این نوع است.
2- اس�انس دوم )Second Oil(: اگ��ر گالب 
حاصل از تقطیر که به گالب اول معروف اس��ت 
را مجدداً در دستگاه برج بلند تقطیر کنیم اسانس 
دوم به دس��ت می آی��د و ازنظر کیفیت مرغوب تر 
اس��ت ای��ن اس��انس در اثر س��رد ش��دن جامد 
نمی ش��ود. از این اسانس بیشتر در صنایع دارویی 

استفاده می شود.
محص��ول  ارزش تری��ن  ب��ا  ت�ام:  3-اس�انس 
مای��ع لق��ب ط��الی  آن  ب��ه  ک��ه   گل محم��دی 

Liquid Gold داده اند و از ترکیب اس��انس اول و 
دوم گل محمدی حاصل می شود. این اسانس در حال 

حاضر در ایران به مقدار بسیار کمی تولید می شود.
ج( کانک�رت )Concrete(: گل ه��ای محمدی 
را ب��ا حالل ه��ای غیر قطبی نظی��ر »هگزان« و 
»پترولی��وم ات��ر« عصاره گیری نم��وده و پس از 
جداس��ازی تفاله حالل را در ش��رایط خأل تبخیر 
نم��وده ماده موم مانند نیمه جامدی با رنگ قرمز 
نارنجی به دست می آید که به آن کانکرت گویند. 
ای��ن محصول در دمای محیط نیمه جامد اس��ت 
ام��ا با کمی گرم کردن به مایع تبدیل می ش��ود. 
به دلیل عدم اس��تفاده از حرارت در طی فرآوری 
این محصول بویی کاماًل شبیه گل های محمدی 
دارد. این محصول اصاًل در ایران تولید نمی شود.
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:)Absolute Rose Oil( اسانس مطلق )د
 اگ��ر کانک��رت را در دمای محی��ط در اتانول حل کنی��م ترکیبات فرار آن 
در اتان��ول حل ش��ده و ترکیبات مومی آن ته نش��ین می ش��وند با تبخیر و 
بازیاف��ت اتان��ول در دما و فش��ار پایین اسانس��ی حاصل می ش��ود که به آن 
 اصطالح��ًا اس��انس مطل��ق گویند ک��ه بیش��تر در صنایع عطرس��ازی از آن

 استفاده می ش��ود. این ها مجموعه موادی هستند که طی فرآیندهای مختلف 

از گل محمدی اس��تخراج و در تولید فرآورده های متنوع آرایش��ی، بهداش��تی، 
غذایی و دارویی استفاده می شوند.از مهم ترین مشکالتی صادرات اسانس گل 
محمدی ایران ارگانیک نبودن محصوالت تولیدی و یکسان و استاندارد نبودن 
اس��انس های تهیه شده در کشور اس��ت. دالیل این موضوع می تواند یکسان 
نبودن گل های محمدی کشت ش��ده، اثر اقلیم و فصل در تولید اسانس، به روز 

نبودن تجهیزات فرآوری و استاندارد نبودن روش های تولید اسانس باشد.

ویژگی های گالب اس�تاندارد
 ویژگیهای گالب استاندارد

 گالب سبک)درجه دو( گالب سنگین)درجه یک( شاخص مورد نظر ردیف
 شفاف و زالل بذوى ررات خارجی شفاف و زالل بذوى ررات خارجی وضع ظاهری گالب  1
 هطبوع هطبوع و کوی هایل به تلخی طعن 2
 بوی هطبوع گل هحوذی بوی هطبوع گل هحوذی بو 3
 1 -6 5/2 -5/5 شاخص اسیذی 4
5 PH 5- 3 5- 3 
 15 35 لیتر( هیلی 111گرم در  هیساى اسانس)هیلی 6
 6 -11 31 -61 لیتر( )هیلی ذشاخص یُ 7
 1 -9/2 2 -5 لیتر( شاخص استر)هیلی 8
 71 -91 121 -191 شاخص اکسیذاسیوى 9
 نبایذ وجود داشته باشذ نبایذ وجود داشته باشذ کلرور 11
 نبایذ وجود داشته باشذ وجود داشته باشذنبایذ  سولفات 11
 نبایذ وجود داشته باشذ نبایذ وجود داشته باشذ نیترات و نیتریت 12
 15/1حذاکثر  15/1حذاکثر  ارسنیک)قسوت در هیلیوى( 13
 1/1حذاکثر  1/1حذاکثر  سرب)قسوت در هیلیوى( 14
 4/1حذاکثر 4/1حذاکثر هس)قسوت در هیلیوى( 15

 
 
 



                                                               مجله تحقیق و توسعه باریج |  شماره 17 

31

ت�أ   لی�ف:
دکتر حسین حسینی )دکترای گیاهان دارویی(

دکتر علی ثابتی )دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی(
دکتر علیرضا بلندنظر )دکترای حشره شناسی کشاورزی(

دکتر نرجس فرزین )دکترای گیاهان دارویی(
مهندس سهیل قلی بیگی )کارشناس مهندسی تولیدات گیاهی(

مق�د   م�ه:
 دکتر حس��نعلی نق��دی بادی )عضو هی��أت علمی پژوهش��کده گیاهان

 دارویی جهاد دانشگاهی(
این کتاب توس��ط پژوهش��گران گروه کش��اورزی ش��رکت داروس��ازی 
باریج اس��انس به رشته تحریر درآمده و به وسیله انتشارات مرسل در تیراژ 

1000 جلد چاپ شده است.

 التایشاى،ثلـبسػتبىٍتشًیِهوبیؼِهحلَمقایس�ه محصوالت ایران، بلغارس�تان و ترکیه

ثلـبسػتبىٍتشًیِایشاىًبمهحلَلسدیق

هحلَلاكلیهحذٍدداسدكَستثRose oilِاػبًغ1

هحلَلكشػیهحلَلاكلیRose waterگالة2

هحلَلاكلیًذاسداكالRose concreteًًبًٌشت3

هحلَلاكلیًذاسداكالRose absoluteًاػبًغهغلن4



  كبدساتیالتٌهـتشیيهْناص اسگبًیيًجَدىهحلَالتتَلیذیٍ ٍیٌاػبًغگلهحوذیایشاى ؼبى

اػبًغ ًجَدى یتْیّباػتبًذاسد دس ؿذُ ًِ اػت. هیادالیلـَس یيهَضغ گلیٌتَاًذ ًجَدى یّبؼبى

اهلؿذًُـتیهحوذ اثش تَلی، كللدس ینٍ اػبًغ، ًجَدىًجَدىتدْیضاتكشآٍسیٍسٍصثِذ اػتبًذاسد

ثبؿذ.ذاػبًغیتَلّبیسٍؽ

 



کشت و پرورش گیاهان دارویی با رویکرد ارگانیک

در قسمت سخن مولفان این کتاب می خوانیم:
کتاب حاضر جهت رفع مش��کل اصلی و استراتژیک عدم اطالعات فنی 
کافی و الزم در زمینه کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت گیاهان 
دارویی برای کش��اورزان و عالقمندان به رش��ته تحریر درآمده اس��ت و 
مولفان آن تالش نموده اند تا با توجه به آخرین اطالعات علمی و تجربه 
کاربردی مراحل مختلف کاش��ت، داشت، برداشت و پس از برداشت 19 

گیاه انتخابی )با توجه به اهمیت و شرایط ویژه آن ها( را توضیح دهند.
علی رغم این موضوع که این کتاب با رویکرد ارگانیک نگاش��ته ش��ده است 
و اطالعات مفیدی در زمینه کاش��ت، داش��ت، برداش��ت و پس از برداش��ت 
ارگانیک گیاهان دارویی ارائه نموده است ولی ناگزیر به ارائه مطالب براساس 
روش های متداول کاش��ت، داشت، برداشت گیاهان دارویی نیز بوده است؛ تا 
کش��اورزان و افراد عالقه مند که اقدام به کاشت نموده و به هر علت شرایط 
ایجاد و پیاده سازی کشت ارگانیک را ندارند بتوانند مراحل تولید خود را ادامه 
دهند و با ضرر و زیان مالی روبرو نگردند. این کتاب در 20 فصل تهیه شده 
که فصل اول آن در ارتباط با مبحث کشت ارگانیک است و 19 فصل دیگر 
به کشت و پرورش گیاهان دارویی مختلف با رویکرد ارگانیک پرداخته است.

 ه��دف مولفان ای��ن مجموعه در تم��ام مراحل تدوین، ارائ��ه نظام مند 
مطالب و افزایش مهارت کشاورزان جهت اجرایی کردن دستورالعمل های 
کاش��ت، داشت، برداش��ت و پس از برداش��ت هر یک از گیاهان دارویی 
بوده اس��ت. امید است چنین تالشی بتواند به بخشی از نیازهای آموزشی 
دس��ت اندرکاران بخش زراعت گیاهان دارویی پاس��خ گفته و سرآغازی 

برای تغییر و تحوالت ارزشمند باشد.
مطالعه این کتاب ارزشمند به عالقه مندان و پژوهشگران گرامی توصیه می شود.

قابل توجه ناشرین، مؤلفین و مترجمین گران قدر کتب گیاه درمانی، 
آروماتراپی و سایر رشته های مرتبط: 

ب�رای معرف�ی کتاب خ�ود در مجله تحقیق و توس�عه باری�ج، لطفاً نامه 
درخواست و یک نسخه از آن را به آدرس دفتر مجله ارسال فرمایید.

 معرفی کتاب

ی
ط          معمول

ب            متوس
ی             خو

    عال

843
842

841
844
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1- در هر 100 گرم گالب سنگین چند میلی گرم اسانس وجود دارد؟ 
 45 :4              35 :3                            25 :2         15 :1

2- مطابق متن، با افزایش سن، توانایی تولید کوآنزیمQ10  در بدن ......... و 
موجب................... می گردد. 

2: کاهش - چین و چروک پوست 1: افزایش - چین و چروک پوست 
4: کاهش - چین و چروک پوست 3: افزایش – شادابی پوست  

3- کدامی�ک از اش�کال ویتامین C موضعی برای پوس�ت ه�ای نرمال و چرب 
مناسب تر است؟

L-Ascorbic acid :2 1:  سدیم آسکوربیل فسفات    
4: هیچکدام 3:  منیزیوم آسکوربیل فسفات 

4- مطابق متن، آلوئه ورا بومی کدام یک از مناطق است؟ 
2: سرد و خشک       3: گرم و معتدل    4: گرم و مرطوب 1: گرم و خشک 

5- کدام نوع اسانس گل محمدی به طالی مایع معروف است؟
2: اسانس دوم        3: اسانس  تام      4: اسانس مطلق 1: اسانس اول  

6- مطابق متن، کدام عامل در ظهور باکتری های مقاوم موثرتر است؟
1: محیط شیوع              2: خوددرمانی افراد    3: زمان شیوع    4: طول درمان

7- کدام یک از موارد زیر جزء عوارض مصرف خودسرانه ژلوفن است؟
4: همه موارد 2: بیماری های کبدی    3: افزایش وزن    1: بیماری های کلیوی 

8- اولین بار، کوآنزیم Q10 از میتوکندری چه حیوانی جدا گردید؟
4: میمون 1: گوسفند     2: گاو                 3: موش 

9- طبق متن، ایرانی ها چند درصد داروهای کشور را بدون مشورت و تجویز پزشک 
مصرف می کنند؟

20-25 :4  15-20 :3                          10-15 :2  5-10 :1

10- نام علمی گیاه دارویی گل محمدی چیست؟
Artemisia absinthinum :3  Camellia sinensis :1

Viola odorata :4      Rosa damasena :2

11- استفاده از سیستم ایمنی درپوش محصوالت برای کدام یک از مصرف کنندگان 

ضروری نیست؟
2: بیماران ناتوان  3: بیماران دچار آرتریت        4: همه موارد 1: افراد بدون کودک 

12- حشیش، نام رزین کدام گیاه است؟
2: خشخاش               3: مریم گلی          4: گل راعی 1: شاهدانه     

13- پروژه ژنوم انسانی در چه سالی تکمیل شد؟
2009 :4                 2006  :3                      2003 :2               2000 :1

14- طبق متن، در ایران کدام یک از داروها بیشترین میزان مصرف خودسرانه 

و بدون تجویز پزشک را دارند؟
1: مسکن ها        2: قطره های چشمی              3: آنتی بیوتیک ها        4: همه موارد

15- مصرف کدام دارو بدون تجویز پزشک موجب عوارض مغزی جدید در افراد می شود؟
E 4: ویتامین 2: آسپیرین                3: ژلوفن  1: استامینوفن  

16- ک�دام ی�ک از  م�وارد زیر از مهم ترین مش�کالت صادرات اس�انس گل 

محمدی ایران است؟
1: ارگانیک نبودن محصوالت تولیدی

2: یکسان نبودن گل های محمدی کشت شده
3: به روز نبودن تجهیزات فرآوری و استانداردنبودن روش های تولید اسانس

4: همه موارد

17- کدام گزینه از عواقب وجود مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک هاست؟ 
1: عدم موفقیت پیوند عضو              

2: عدم موفقیت در درمان سرطان با شیمی درمانی
3:  عدم موفقیت درمراقبت های ویژه و درمان نوزادان زودرس

4:  همه موارد

18- طبق متن، هر ایرانی ساالنه چه تعداد دارو مصرف می کند؟
449 :4                     339 :3                  239 :2           139 :1

19- طبق متن، مصرف آنتی بیوتیک هیچ گونه تأثیری در درمان سرماخوردگی ها 

ن�دارد و تنها برای آن دس�ته از آنفلوانزاها تجویز می ش�ود که موجب عفونت 

ثانویه مانند ............................  شده باشند.
1: عفونت دستگاه گوارش                                  2: عفونت ریه

3: عفونت خونی                                  4: عفونت دستگاه ادارای

20- کدام یک از موارد زیر جزء مصارف درمانی ژل آلوئه ورا است؟
1: تسریع در بهبود زخم                                   1: تقویت سیستم ایمنی

3: بهبود سوختگی ها                                   3: همه موارد

21- کدام نوع اسانس گل محمدی از گالب اول تولید می شود؟
1: اسانس اول                                     2: اسانس دوم 

3: اسانس  تام                                     4: اسانس مطلق

22- ساختمان کوآنزیم Q10به کدام ویتامین شبیه است؟  
          E 4: ویتامین             K 3: ویتامین                B 2: ویتامین              A 1: ویتامین

23-اثرات حضور لیگنین در آب مورد استفاده در کروماتوگرافی کدام است؟
1: ناپایداری در خط زمینه کروماتوگرام                             2: ایجاد نویز

3: کاهش طول عمر ستون                                           4: همه موارد  

24- در چه مواقعی نیازی به تحویل دارو با درپوش ایمنی نیست؟
1: آسایشگاه های سالمندان     2:  داروخانه ها        3: بیمارستان ها             4: موارد 1 و 3

25- تنها میوه ای که حاوی مقادیر قابل توجهی Q10 می باشد، چه نام دارد؟
1: هلو      2: سیب                        3: موز               4: آووکادو

26- کدامیک از انواع آب آزمایشگاهی، برای ساخت فاز متحرک HPLC بکار میرود.
 5ppb کمتر از TOC 0,054 و μS/cm  18,2 یا هدایت MΩ.cm 1: آب با مقاومت

2: آب نوع 2
 50ppb4 کمتر از TOC 0,045 و μS/cm 0,2 یا هدای��تMΩ.cm 3: آب ب��ا مقاومت

4: آب نوع 3
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1: عدم درک جدول زمان بندی مصرف دارو 
2: گیج شدن بیمار به دلیل مصرف داروهای متعدد

3: قطع نابهنگام )سرخود( دارو 
4: همه موارد

38- کدام یک از موارد زیر به عنوان منابع غذایی حاوی کوآنزیم Q10 می باشد؟
2: سویا و فرآورده های آن 1: ذرت و کنجد 

4: همه موارد 3: کلم بروکلی و جعفری 

39- اقتصادی ترین روش برای حذف اکثر آالینده های آب کدام است؟ 
2: تابش فرابنفش 1: اسمز معکوس 

4: تقطیر 3: کربن فعال  

40-  کدام  اسانس گل محمدی به عطر گل محمدی شهرت دارد؟
2: اسانس دوم 1: اسانس اول 

4: اسانس مطلق 3: اسانس تام  

41- کدامیک از معایب روش مبادله یون برای خالص سازی آب است؟
2: عدم حذف کاتیونها و آنیون ها 1: عدم امکان باز تولید رزین 

3: گران بودن روش                   4:عدم حذف ترکیبات آلی

42- ب�ر طب�ق متن، کوآنزی�م Q10 رادیکال های آزاد را بی اثر و پوس�ت را به 

تولید ........................ تحریک می نماید.
4: هیچکدام 2: ویتامین K             3: چربی         1: کالژن و االستین 

43- رزین خون اژدها چه رنگی است؟
4: نارنجی 2: قرمز                      3: سبز                   1: سفید  

44-  کدام کش�ور برای نخس�تین بار از گی�اه آلوئه ورا ب�رای درمان زخم ها، 

سوختگی ها و عفونت ها استفاده کرد؟
1: ایران         2: مصر                     3: عربستان                  4: تونس

45- کدام یک  از موارد زیر جزء فواید استفاده از اینولین است؟
4: همه موارد 2: کنترل دیابت      3: کاهش وزن  1: کاهش یبوست 

46- بخش اعظم تولید اسانس گل محمدی ایران از چه نوعی است؟
4: اسانس مطلق 1: اسانس اول              2: اسانس دوم         3: اسانس  تام  

27- اینولین سنتی از چه گیاه دارویی استخراج می شود؟
4: باباآدم 2: گل محمدی                3: کاسنی  1: گل ساعتی  

28- طبق متن، مصرف خوراکی پلی ساکاریدهای آلوئه سبب تقویت ............. می گردد.
2: سیستم ایمنی 1: روند ترمیم زخم 

4: پوست 3: معده           

29- رزین کدام گیاه به مدفوع شیطان معروف است؟
2: ُکما                           3: آنغوزه                    4: کندر 1: باریجه             

30- صمغ میر از کدام گیاه استخراج می گردد؟
4: کتیرا 2: ُمرمکی                3: باریجه             1: کندر          

31- طبق متن، کدام کشور به عنوان نخستین کشور اروپایی  از گل محمدی 

برای گالبگیری استفاده کرد؟
4: ایتالیا 2: اسپانیا                      3: آلمان                 1: بلغارستان 

32- هدف از اصالح نژاد انسان چیست؟
2: افزایش میانگین هوش و ثروت جامعه 1: کاهش هزینه های پزشکی 

4:  همه موارد 3: کاهش ژن های مولد بیماری 

33- ک�دام ی�ک از موارد زیر جزء فرآورده های تهیه ش�ده از گیاه دارویی گل 

محمدی است؟
2: اسانس، اسانس مطلق و کانکریت 1: گالب                         

3: گلبرگ و غنچه گل                 4: همه موارد

34- از لحاظ فیزیکی رزین ها به چه شکلی می باشند؟
4: همه موارد 2: نیمه جامد                       3: مایع                 1: جامد 

35- بر طبق متن، کوآنزیم Q10 در تمام سلول های بدن به ویژه در قلب، کبد، 
کلیه و لوزالمعده از  اسید آمینه ......... ساخته می شود.

2: لوسین                     3: آالنین            4: سیستئین 1: تیروزین 

36- رزین تهیه شده از گیاه جلپ از کدام اندام گیاه تهیه می شود؟ 
2: ساقه                      3: ریشه                     4: گل 1: برگ 

37-  ک�دام ی�ک از موارد زیر در عدم رعایت برنامه زمانی توصیه ش�ده برای 

مصرف دارو توسط بیماران، تاثیرگذار است؟ 

لطفاً پاسخنامه را از محل نقطه چین جدا نموده و پاسخ سواالت را در محل مربوط به هر سوال نوشته و حداکثر تا تاریخ 97/07/30 به آدرس مجله ارسال 
فرمایید. همچنین می توانید پاس�خ خود را از طریق س�ایت ش�رکت ، در زیر عنوان تحقیق و توس�عه ، واحد توسعه و هماهنگی متون علمی ارسال نمایید.

شرط شرکت در قرعه کشی جوایز مسابقه مجله ، پاسخ صحیح به حداقل 42 سوال است. 
خوانندگان عزیز می توانند به منظور شرکت در مسابقه ارسال پیامک و ارسال نظر خود در مورد مطالب مجله، کد سه رقمی پایان هر مطلب را بصورت انگلیسی به 
30002737 پیامک نمایند و در صورت برنده شدن در مسابقه ارسال پیامک، جوایز خود را دریافت نمایند. برای هر مطلب الزم است پیامک جداگانه ارسال گردد.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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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