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 به جای سخن سردبیر

فرهنگی الهام گرفته از بالد آنسو که رفته رفته ، 
ایران و دگر جوامع را جذب خویش میسازد

در  که  جهان  رسمی  تقویم  در  تعطیل  غیر  روزی 
از  افراد  و  ندارد  وجود  مرخصی  در  ممانعتی  آن 

بامدادان به خرید میپردازند.
شور و اشتیاق این آیین در آخرین جمعه ماه نوامبر 
چه  و  میگیرد  شکل  شکرگزاری  مراسم  از  پس  و 
زیباست زبان اشتراک آدم ها در بیان شاکری نزد 

خدای محبوبشان .
این روز شروعیست نمادین برای جشن های سال 
نو که کاالها با تخفیف باور نکردنی فروخته میشوند 
و شهروندانی که اجناس مورد نیاز خویش را برای 
 ، اینچنین  و  می کنند  تهیه  میالدی  جدید  سال 
شرکت ها نیز با این حجم فروش ، انبارهای خود را 
از کاال خالی می سازند تا به پشتوانه امید برای تولید 
اینچنین  شاید  و  دهند  سامان  را  ای  برنامه  جدید 

برکت در کار معنا گیرد.
در جامعه سرمایه داری که سرمایه و ثروت حرف 
 ، نمیدهند  بها  ما  را چون  و اخالق  را می زند  اول 
اجناس با میزان کمیتی خیره کننده در فروش اما 

با حداقل سود ، عرضه میشوند !!!
یکی از دالیل مهم که این روز ، لقب سیاه گرفته 
خرید  هیجانات  جهت  به  که  حوادثیست   ، است 
شکل میگیرد ، چون آمار تصادف و خسارت هایی 
وارد  ها  فروشگاه  به  خریداران  بواسطه هجوم  که 
میشود و از آنسو جراحات و تلفاتی را که باخود رقم 
روز  این  انتخابی  رنگ  که  ای شود  بهانه  تا  میزند 

مورد تامل قرار گیرد
ایران  در  است  چندی   ، جهانی  نوپای  سنت  این 
هم جا بازکرده است ، البته امید که در آن ترفندی 
نباشد تا مبادا فروشگاهی ابتدا اجناس را گران کند 
تخفیف  آن  به  اندکی   ، مّنت  کلی  با  آن  از  بعد  و 
بدهد !! شایان ذکر است قوانین حمایتی از سوی 
خریدار   ، دلیل  هر  به  که  شده  تدوین  قانونگذار 
از  روز  هفت  طی  را  خویش  نارضایتی   ، اینترنتی 
زمان تحویل اعالم دارد ، فروشنده ملزم به مرجوع 

کردن کاالی خویش است .
این حرکت  برندهایی که صادقانه  گرچه میبایست 
جهانی را اجابت کرده اند و رضایت مشتری را رقم 
زده اند، تحسین کرد و خداقوتی را به نفسای زاللی 

تقدیمشان داشت. 
ایرانی  در جامعه  متاسفانه  که  در شرایطیست  این 
نوروز  شکوه  میزبانی  در  و  سال  پایانی  روزهای 
قشنگ ، به یکباره کاالها نایاب می شوند !!! و یا 
قیمت ها موج افزایشی می گیرند و معدود افرادی 
با بهرمندی از انواع رانت و سوار بر گرانی ، بالی 
 جان جیب مردم می شوند و گاها اجناسی ُبنجل به 
توزیع حراجی  اسم  به  و  آور  سرسام   قیمت هایی 

می گردد تا فقط نگاه حسرت مردم نجیب کشورم ، 
 ویترین های وسوسه کننده را تماشا کند و سلطان هایی

 که سرمست از عطر دالرهای خود و قبراق از این 
افزایش ها با ُپــکی جانانه به سیگار هایشان ، حال 

و روز ریــال را به مضحکه بگیرند !!
و سببی  نشر میدهد  را  ، دروغ  کار  این   بی شک 
خواهد شد برای جامعه بی قرار تا در هر سو نشانی 
درگیری  و  جدل  و  بحث   ، باشیم  شاهد  را  آن  از 
در  که  پرخاش  و  کالمی  اخالقی  بی  و  فیزیکی 
نهایت بی اعتمادی را ترویج میکند و امید و نشاط 
را مهجور میسازد و از آن جهت هم شکاف طبقاتی  
افزایش می یابد ، فاصله ای که نه به جهت تولید و 

Black Friday به بهانه جمعه سیاه یا
مسعود خدیوی کاشانی، دانشجوی دکترای حقوق، رئیس دفتر مدیرعامل، شرکت داروسازی باریج اسانس
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کارافرینی و اشتغال و یا حتی صادرات شکل گرفته 
است بلکه ...

از تبعیض  برابری و عدالت و اجرای خارج  هرچه 
قانون و ابزارهای نظارت مدیریتی،نهادینه تر و در 
تکاملی  به سیر  باشد  نتیجه جامعه طالب مطالعه 
تفکرات  از  و  میشود  نزدیکتر  فارابی  فاضله  مدینه 

احساسی پرهیز خواهد شد .
برگزار  رفراندومی  سوییس  کشور  در  پیش  چندی 
میگردد که برای دریافت 2500 دالر در ماه و تنها 
 ، اجتماعی  تامین  مزایای  برخی  کاهش  قبال  در 
رای گیری صورت میگیرد و جالب اینکه بالغ بر 78 

درصد مردم به این طرح نه میگویند !
روشی ساده و سالم برای بیان تفکرات و بها دادن 
از  دور  به  ملی  اعتماد  حفظ  و  مشورت  و  شور  به 
میشوند  جویا  را  علت   ، ها  رسانه  وقتی   ، جنجال 
اقتصاد  به  است  ممکن   ، ماهیانه  واریز  میگویند 
و  پویا  برای صنعت  باشد  و خطری  برساند  آسیبی 
شاید تنبلی را ترویج کند ، بهتر است این بودجه در 
زیر ساخت ها هزینه شود ، این نگاه مردم یکی از 
قویترین اقتصادهای جهانیست ، حال فرض کنیم 
در کشورمان این رای گیری صورت گیرد ، نتیجه 

چه خواهد شد !
اگر میزان یارانه ای که  در این سال ها اختصاص 
مرهمی  که  شهری  جامعه  در  مخصوصا   ، یافته 
برای زخمی باشد ، متاسفانه در خیلی از خانواده ها 

به هدر رفته و خود به نوعی مصرف زدگی را دامن 
زده است ، صرف بها دادن به صادرات و بالندگی و 
ایجاد بستری در تولید استانی میشد و یا هر منطقه 
پرورش  خویش  ذاتی  استعداد  اساس  بر  اقلیمی 
میگرفت ، امروزی بهتر از دیروز را در اقتصاد شاهد 
را  بهتری  ضریب   ، ملی  اعتماد  شاخص  و  بودیم 

بخود اختصاص میداد .
به راستی چه تفاوتی میان دولت و مردم سوئیس با 

ایران می توان دید ؟ 
مراجعه  معاصر  تاریخ  به  کنکاش  نگاه  با  وقتی 
میکنیم ، این ملت ، دین خویش را به بهترین شکل 
بزنگاه های حساس  در  و هرگز  نموده  ادا  ممکن 
زیر  اندیمشک  نکرده که شجاعت مردم  جا خالی 
چند  طی  افکن  بمب  فروند   54 پیوسته  بمباران 
ساعت و تنها در یک روز ، خود قافیه مقاوتیست بر 
این مثنوی بلند و صف های طویلی را که در دوران 

سخت جنگ و دفاع مقدس شکل داده است !
و سبقت  انتقال خون  پایگاه های  مقابل  در  البته 

ممنوعه  منطقه  در  دوست  گذاشتن  جا  و  گرفتن 
یا  و  گذر  ایجاد  و  راه  گشایش  برای  مین  میدان 
قناعت به کمترین رفاه برای مفهموم دادن به واژه 

ایثار برای جاودانگی ایران .
تاریخ  از آن اگر جعلی صورت میگرفت در  جالبتر 
تولد است تا فرد بتواند ، سن حضور در میدان رزم 
را دریابد ، برای دفاعی جانانه از این آب و خاک ، 
به واقع آرمانی زیبا که در شکوه کالم فردوسی این 
نیز شاهد آن هستیم که چو  پارسی زبان  اسطوره 

ایران نباشد تن من مباد ....
روز  از  گیرد  شکل  فرهنگی  که  شود  روزی  کاش 
آمیخته  آرامشی  و  زیبا  رنگی  نماد  با  ای  فیروزه 
آن  در  تا  نوروز  با  شده  انیس  و  ایرانی  فرهنگ  با 
 ، واقعی  های  تخفیف  ها  بواسطه   ، قشنگ  ایام 
 لبخندی ناب میهمان سیمای همه ایرانیان گردد،

و  باشیم  شاهد  صنعت  در  را  اقتدار  شکوه  الهی   
ایرانی  با  گردیم  همراه  همواره  و  نبینیم  را  فقری 

شادمان .
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دارند،   زیاد  امالح  که  دریاهایی  و  ها  چشمه  معدنی  آب  از  درمانی  استفاده 
بالنئوتراپی نامیده می شود و به تعبیر دیگر فرو بردن بدن بیمار در آب معدنی 
چشمه ها و یا برخی از دریاها است که امالح زیادی دارند به جهت درمان 
بیماری ها و جزو انواع درمان های فیزیکال محسوب می شود و از دسته 

درمان های تجربی و سنتی است.
است  بوده  بالنئوتراپی  با   درماتولوژی،  در  )جایگزین(  آلترناتیو  طب  شروع 
ترتیب  این  به  گردد.  می  بر  شانزدهم  قرن  اواسط  به  روش  این  از  استفاده   و 
پرسابقه ترین اطبا در کاربرد  بالنئوتراپی، درماتولوژیست ها بوده اند و این کاربرد 
به شکل کمپرس های مختلف و حمام با آب نمک دار، حمام تار و نیز استفاده 
از آب بحرالمیت برای بسیاری از امراض ایجاد کننده پوسته ریزی بوده است. 
اولین مقاله ای که در این باره نوشته شد متعلق به یک پزشک اتریشی به نام 
Caspar Schober بود و با آن تاییدی نیز بر تجربیات منتشر نشده همکاران 
ایتالیایی او بر جا گذاشته شد. شاید یکی از دالیل رواج بیشتر  بالنئوتراپی برای 

امراض پوستی این باشد که در این رشته، امراض مزمنی که فاقد یک درمان 
اختصاصی یا خیلی موثر باشند، به تعداد زیاد وجود دارند و از طرفی، مخصوصا در 
 کشورهای در حال توسعه که امراض پوستی شیوع بیشتری دارند، درمان های
 درماتولوژیک گران قیمت هستند، در حالی که  بالنئوتراپی ارزان قیمت است 

و حتی اگر بی اثر باشد، روشی نسبتا بی ضرر است.
نح��وه    اث��ر

و  دهد  تشکیل می  را  بدن  وزن  درصد  تا 60  آب حداقل 55  که  دانیم  می 
میزان آب الیه شاخی پوست از الیه های زیرین تا سطح آن 15 تا 40 درصد 
است و در علت شناسی برخی امراض پوستی، به خصوص درماتیت آتوپیک 
)نوعی اگزمای سرشتی و ارثی( و ایکتیوز )فلسی شکل شدن پوست همراه با 
خشکی آن( اشکالی در سد دفاعی پوست وجود دارد، به طوری که به علت 
عدم توانایی در ساختن چربی های الزم، مقدار بیشتری آب از راه پوست دفع 
 می شود و در نتیجه پوست خشک شده و همین خشکی باعث نفوذ پذیری

بالنئـوتراپی
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قوی  کننده های  تحریک  آنها  از  برخی  که  آب  در  نامحلول  مواد  به  پوست 
پوست هستند، می شود. عالوه بر آب، امالح موجود در آن نیز اثرات خاص 
به عنوان مثال، خوردن آب های معدنی حاوی  به طوری که  دارند  را  خود 
روانی  افسردگی  به  مبتالیان  برای  تراپی  لیتیوم  فرم  اولین  احتماال  لیتیوم، 
را،  بالنئوتراپی  اثر   احتمالی  مکانیسم  همکارانش  و   Halevy است.  بوده 
ایجاد تغییرات در میزان عناصر کمیاب)Trace elements( بدن می دانند 
زیرا مشاهده کرده اند که در مبتالیان به پسوریازیس)داء الصدف، که نوعی 
بیماری پوسته دهنده است(، قبل از  بالنئوتراپی میزان منگنز سرم خیلی باالتر 
 از نرمال بوده و بعد از انجام  بالنئوتراپی این میزان به طور قابل مالحظه ای

 افت پیدا کرده و میزان این افت، بین مبتالیان پاسخ دهنده به درمان، تفاوت 
با افرادی داشته است که پاسخی به این روش درمان نداده بودند.  فاحشی 
در  نقشی  است  ممکن  لیتیوم  و  منگنز  که  گرفتند  نتیجه  آنها  ترتیب  این  به 
اثربخشی  بالنئوتراپی با آب بحرالمیت برای پسوریازیس داشته باشند. عالوه 
بر این یافته های بالینی، در مطالعات In vitro نیز ثابت شده که  بالنئوتراپی 

روی مهاجرت و تحریک سلولهای النگرهانس انسان موثر است.

م��وارد    کارب��رد
اگزما،  چون  ای  دهنده  عذاب  پوستی  امراض  درمان  در  بالنئوتراپی   
پسوریازیس، زگیل، پیسی، اریترودرما)قرمزی سراسر پوست بدن( به کار رفته 
است ولی بیشترین کاربرد را در پسوریازیس و امراض مربوطه داشته است. 
مطالعه  چند  در  بالنئوتراپی  درماتولوژیک   کاربرد  از  مواردی  مثال  عنوان  به 

ذکر می شود:
لنفوم  پاپولوزیس)نوعی  لنفوماتویید  به  مبتال  بیماری  آلمانی،  مقاله  یک  در   
پوستی با منشا لنفوسیت T و درجه بدخیمی کم( شرح داده شده که بعد از 15 
سال ابتال به این بیماری، مورد درمان با Bath-PUVA )روشی که در آن 
بیمار در وان آب حاوی داروی متوکسالن قرار می گیرد( قرار گرفت و در این 

مطالعات بیش��تر 
روی آب بحرالمی��ت

 انجام ش��ده اند، 
خصوصی��ات منحصر به ف��رد 

آن بیش��تر ش��ناخته ش��ده 
ولی کامال پیداس��ت که 

بس��یاری از چش��مه ها
 و ی��ا دریاه��ای دیگ��ر نی��ز 

خ��واص وی��ژه خ��ود را
 ک��ه گاه منحص��ر ب��ه ف��رد 

هس��تند، دارا می باش��ند.

روش به جای آب معمولی از آب معدنی استفاده شد و به این ترتیب فقط با 29 
جلسه درمان تمامی پاپول ها و پالک های بیمار از بین رفتند.

درمان درماتیت آتوپیک )نوعی اگزمای سرشتی و درونزای پوست که اغلب با 
دیگر تظاهرات آلرژی مثل آبریزش از بینی و عطسه همراه است و میکروب 
 استافیلوکک باعث تشدید آن می شود( نیز به وسیله  بالنئوتراپی در مقاله ای

به  مبتال  بیمار   70 مقاله  این  در  است.  شده  داده  شرح  تفصیل  به  ژاپن  از   
درماتیت آتوپیک مقاوم روزی دو بار و هر بار ده دقیقه در آب معدنی اسیدی با 
دمای 42 درجه سانتیگراد به مدت دو ماه حمام گرفتند و این باعث بهبودی 
درماتیت و نیز محو میکروب استافیلوکک از پوست 76 درصد این بیماران شد.
در مطالعه ای از فرانسه برای 92 بیمار مبتال به پسوریازیس متوسط تا شدید 
روزی 20 دقیقه دوش 35 درجه سانتیگراد آب معدنی و خوردن یک لیتر در 
روز آب چشمه حاوی 70mg/l( Selenate( و Selenite )1mg/l(  تجویز 
شد و در عرض سه هفته، نصف بیماران به میزان بیش از 50 درصد بهبود 
یافتند. نویسندگان این مقاله معتقدند که استحمام در این آب باعث می شود 
که نفوذ سلنیوم به داخل نسوج صدمه یافته پوست این بیماران افزایش یابد و 

به این ترتیب التهاب فروکش کند.
با  هایی  پوسته  آنها  در حاشیه  که  پوستی  رنگ  قرمز  لکه های  درمان  برای 
طرح خطی و حلقوی دارند نیز از  بالنئوتراپی استفاده شده و بعد از 40 جلسه 

بهبود کامل مشاهده شده است.
مطالعات بیشتر روی آب بحرالمیت انجام شده اند، خصوصیات منحصر به فرد 
آن بیشتر شناخته شده ولی کامال پیداست که بسیاری از چشمه ها و یا دریاهای 

دیگر نیز خواص ویژه خود را که گاه منحصر به فرد هستند، دارا می باشند.
خصوصیات منحصر به فرد بحرالمیت این چنین ذکر شده اند: پایین تر بودن 
سطح آن از سطح دریاها و به این ترتیب داشتن اکسیژن بیشتر، میزان نمک 
این آب در  از  اقیانوس که 3% است(.  با  باالست)33% در مقایسه  آن بسیار 

کشورهای اردن و فلسطین اشغالی می توان بهره برد.
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اث��رات   عموم��ی
تاثیر بر روی سیستم قلب و عروق، تیروئید، متابولیسم لیپید، مکانیسم های 
دفاعی آنتی اکسیدانت، چشم، سیستم تنفسی، دفع نیکل و کبالت از بدن، 

پدیده درد و التهاب، دیابت قندی، درمان زخم معده و آرتروز.
عوارض

البته عوارض نسبتا کم شیوعی نیز گزارش شده اند که عمدتا از نوع عفونت 
به شکل بیماری باد سرخ در اندام تحتانی مبتالیان به نارسایی شدید وریدی 
یا رکود جریان لنف یا آلودگی باکتریال بوده اند و یا در اثر گرمای شدید آب 
دچار  عارضه پوستی ناشی از نوعی سوختگی تدریجی پوست که زمینه ساز 

سرطان آن است شده اند.
اکثر مقاالت از تاثیر آب های معدنی کشورهای آلمان، اتریش، آمریکا، ایتالیا، 
بلغارستان،  لهستان،  رومانی،  یوگسالوی،  فرانسه،  سابق،  شوروی  اسپانیا، 

اردن و تمام سواحل بحرالمیت خبر می دهند.
در کشور ما ایران نیز چشمه های بسیاری وجود دارند که اثرات درمانی آنها 
در طب سنتی و بین مردم پیش از پزشکان شناخته شده است. دلیل این عدم 
آشنایی شاید عدم بهره برداری اصولی از این چشمه ها و بی توجهی به آنها از 
نظر توریسم و در نتیجه دشواری انجام تحقیق علمی و جدیدتر روی آنها، چه 

از نظر تجزیه دقیق این آب ها و چه از نظر شناخت اثرات درمانی آنها است.

فهرستی خالصه از چشمه های معدنی ایران)ممکن است کامل نباشد(:
1- استان آذربایجان شرقی : 23 چشمه )غنی ترین استان ایران از این نظر(

2- استان آذربایجان غربی : 20 چشمه
3- استان کرمان : 14 چشمه

4- استان مازندران : 12 چشمه
5- استان سیستان و بلوچستان : 9 چشمه

6- استان خراسان : 7 چشمه
7- استان تهران : 6 چشمه
8-استان زنجان : 5 چشمه

9- استان همدان : 4 چشمه
10- استان مرکزی : 3 چشمه

11- استان اصفهان : 3 چشمه
12- استان بوشهر : 3 چشمه

13- استان هرمزگان : 1 چشمه
14 - استان فارس : 1 چشمه

اغلب این آب ها بیکربنات کلسیم و آهن و منیزیم دارند و pH آنها مایل به 
اسیدی است و عمدتا برای دردهای روماتیسمی و امراض جلدی مثل اگزما 
در  گرماب  آب چشمه شاهان  مثال  عنوان  به  گیرند.  قرار می  استفاده  مورد 
جنوب شرقی مشهد برای درمان اگزمای حاد و مزمن، خشک و ترشح دار و 

نیز پسوریازیس موثر گزارش شده است.
برای برخی از این آبها نیز اثرات جالب توجه دیگری مثل درمان چاقی در مورد 
چشمه گراو مهاباد و بش قارداش بجنورد و سرعین در غرب اردبیل و بیله دره 
اردبیل و یا دفع مواد سمی در مورد آب بوکان و چشمه اعال در 4 کیلومتری 
آلرژی در مورد چشمه بش  یا درمان  شمال شهر دماوند و سرعین اردبیل و 
قارداش در حوالی بجنورد و یا درمان بیماری قند و فشار خون در مورد چشمه 
های گوگردی رامسر نیز ذکر شده اند که نیاز به تحقیق و اثبات علمی تری 

دارد.
در صورت انجام تحقیق بیشتر و اثبات چنین اثراتی می توان همانند آب های 
در  استفاده  برای  کرده  استخراج  را  آن  نمک  بحرالمیت،  مثل  دیگر  معدنی 
منازل جهت درمان، استفاده کرد و یا حتی آن را صادر نمود و باز در آن صورت 
می توان در کنار این آب های معدنی که ثروت ملی ما هستند مراکز درمانی 
برداری  بهره  و  در شناخت  مردم  به  رسانی  بر کمک  که عالوه  کرد  تاسیس 

درمانی از آنها، در کنترل و رفع عوارض آنها نیز موثر باشند.
درمانی آرامش  مثل  جانبی،  های  درمان  معموال  دنیا  بالنئوتراپی  مراکز    در 

تر  مهم  همه  از  و  درمانی(  )رایحه  آروماتراپی  و   )Relaxation therapy(
یک رژیم سالم و فاقد مواد مضری چون الکل، نیز فراهم است و این مراکز 
عالوه بر تهیه محصوالت تجاری از آب های معدنی خود، امکانات جراحی 
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پالستیک و زیبایی را نیز در مراکز خود فراهم کرده اند به طوری که بیمار می 
تواند همزمان با استفاده از  بالنئوتراپی، با انجام اقداماتی در جهت زیبایی و 
از  بعد  تغذیه و ورزش  با درمان های فیزیکال و رعایت دستورات متخصص 
یک ماه اقامت در حالی به خانه برگردد که تمام زخم هایش بهبود یافته و در 
یک وضع سالمت و بهداشت باالتر قرار دارد و تصویر ذهنی بهتری از خود را 
داراست. به عبارت دیگر، در این مراکز کل خدمات بهداشتی و درمانی یکجا 

و یکپارچه به بیمار داده می شود.
جالب است بدانیم که در تحقیقات به عمل آمده توسط آبشناسان ایرانی بعضا 
آب چشمه های ایران با آب های معدنی فرانسه معادل و مشابه شمرده شده، 
نیز  بیله دره اردبیل و چشمه صدقیان سلماس و  به عنوان مثال آب چشمه 
چشمه گراو مهاباد را از جهت ترکیبات به آب چشمه کاشا-اویان فرانسه تشبیه 

می کنند.
بح��ث    و نتیج��ه گی��ری

آب های معدنی هم به دلیل امالح موجود در آنها و هم از بابت آبرسانی به 
بدن، اثرات مهمی بر سالمتی ما دارند. استفاده درمانی از آب های معدنی چه 
به صورت موضعی از راه پوست و چه به صورت خوراکی می تواند اثرات بسیار 
جالب توجه و مفیدی بر امراض عمومی داشته باشد و این امر بر اصول علمی 

معتبر در دنیا منطبق است.
همانگونه که کشورهای دیگر دنیا و بیشتر کشورهای غربی با مطالعه و تحقیق 
 بیشتر بر روی آب های معدنی خود و شناخت ترکیباتشان قادر به بهره برداری
 بهینه درمانی از آنها شده و عالوه بر آن، صنعت توریسم و نیز صادرات خود 
توانیم به بی توجهی و هدر رفتن آب های  اند، ما نیز می  را بهبود بخشیده 
کشورمان )که مشابه بهترین نوع آب های فرانسه هستند( پایان دهیم و با 
تحقیق بر روی آنها و شناخت بیشتر ترکیبات و اثرات درمانی آنها به امکان 

بهره وری بیشتر کمک کنیم.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

403402401 404
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سیستم های دارورسانی نوین؛
معرفی، اهمیت و کاربرد در فرموالسیون های گیاهی)3(

ریحانه معصومی، دکترای تخصصی شیمی آلی، آزمایشگاه فیتو شیمی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

مقدم��ه  :
در ســال  های اخیر، توجه فراوانی به تهیه نانوذرات به  عنوان حامل  هایی برای دارورســانی شده است. حامل های نانویی با تغییر خصوصیات فارماکوسینتیک دارو 
 باعث بهبود عملکرد دارو و کاهش عوارض جانبی آن می شوند. در ساخت نانو ذرات به منظور انتقال دارو ها، از مواد مختلفی مانند پلیمر ها، ذرات فلزی، لیپید ها 
و ... اســتفاده می شــود که بســته به روش تولید آن ها می توان شکل و اندازه متفاوتی از ذرات را تولید کرد. سیســتم های دارو رسانی مبتنی بر حامل های نانویی 
اکنون به بازار دارویی جهان وارد شده اند و استفاده از آن ها در دارو رسانی روز به روز رو به افزایش است. دورنمای آتی تحقیقات بر توسعه نانوذرات دارویی با عملکرد 
چندگانه مثال ذرات با قابلیت دارورسانی هدفمند و همزمان تصویر برداری قرار دارد.در اين مقاله به بررسى سیســتم های دارو رسانی ذره ای مى پردازیم.  به طور 
 کلی سیستم  های مبتنی بر ذرات )particles( به دو دسته میکرو ذرات و نانو ذرات تقسیم  بندی می شوند. نانوذرات زیر مجموعه کوچکی از گروه نانوحامل های

دارویی هستند که در ادامه به طور جامع به آن پرداخته خواهد شد. 
)Microparticles( میک��رو ذرات

اولین  بار مفهوم کاربرد ذرات برای انتقال دارو با استفاده از دارو های تشخیصی در سیستم های  رتیکولواندوتلیال )کبد، طحال، مغز استخوان و غدد لنفی( رواج 
یافت و موجب گسترش روز افزون سیستم  های میکرو ذرات شد. این ذرات به منظور بهبود دارو رسانی وارد فناوری دارویی شدند و توانستند نسبت به سیستم های 

رایج دارو رسانی، اثرات مفیدی بر سینتیک و دسترسی زیستی دارو نشان دهند. اندازه  ی این ذرات می  تواند بین 1 تا 1000 میکرو متر باشد. 

شکل 1- رهایش پیوسته میکرو کره ها حاوی داروی Triamcinolone acetonide برای درمان درد و التهاب ناشی از آرتروز به مدت 3 ماه
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شــکل 2- رهایش ویتامین ها و مواد معدنی از میکرو ذرات پلیمری در محیط 
اسیدی معده

شکل 3- پوست اسفرزه و سدیم آلژینات به عنوان حامل های طبیعی گیاهی 
برای فرموالسیون میکرو ذرات حاویDiltiazem hydrochloride جهت 

درمان بیماری های قلبی و فشار خون

تمایل به کوچک کردن ذرات، بسیار پیش تر در صنایع دیگر معرفی شده بود؛ 
اما یکی از دالیل اصلــی تمایل به کوچک کردن ذرات در داروسازی، افزایش 
 انحالل دارو ها می باشد. هم چنین با ورود میکرو ذرات به حیطه ی دارو رسانی،

 امکان استفاده از فرم های غیر تزریقی نیز رواج بیشــتری یافت زیرا انحالل 
بیشتر مولکول  های دارویی سبب شد که بتوان از آن ها در اشکال غیر تزریقی 

نیز استفاده نمود. 
از دیگــر ویژگی هایی که با کاهش اندازه ذره ای دارو ها ایجاد شــد، افزایش 
ماندگــاری آن ها در بــدن است زیرا، ذرات، کمتر در دسترس سیســتم  های 
حذفــی بدن نظیر کلیه، کبد و ... قــرار گرفته و در نتیجه احتمال حذف آن ها 

از بدن کاهش می یابد. 
به دنبال آن، ماندگاری دارو ها در بدن افزایش یافته و تعداد دفعات مصرف دارو 
کمتر مــی  گردد. با این روش، عالوه بر هزینــه ی کمتر بیمار به علت کاهش 

دفعات مصرف دارو، عوارض جانبی دارو نیز کمتر در بیمار بروز می  نماید. 
این رژیم های مصرفی همراهی بیشــتر بیماران را در پی دارد. طی سال  های 
اخیر استفاده از میکرو ذرات بســیار رواج یافت و توانست پیشرفت گسترده ای 

در زمینه  ی دارو درمانی ایجاد نماید. 
امــا مــواد در مقیاس میکرو اغلب ویژگی های فیزیکی مشــابه بــا فرم توده و 
درشــت  مولکول را نشــان می دهند. به عــالوه، محققــان دریافتند که برای 
دسترسی بیشــتر به سلــول  ها و دارورسانی موثر به آن ها، می بایســت حامل 
دارویــی نیز در ابعــاد خود سلول  هــا و اندامک  های داخلی آن ها باشــد. در 
حقیقــت محققان به دنبال راهی بودند تا بتوانند در ابعاد خود سلول های بدن 
وارد سلــول  ها شــده و کارایی را افزایش دهند. در نتیجــه انتظار می  رفت که 
 سیستم  هایی موثر تر معرفی گردند که مشهور ترین سیستم  های معرفی شده،

نانو حامل ها هستند.
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 بــه طــور کلــی حامــل  هــای دارویــی را مــی تــوان در دو گــروه عمــده نانــو حامــل هــای آلــی )Organic Nanoparticles( و نانوحامــل هــای غیــر آلــی
)Inorganic Nanoparticles( دسته  بندی نمود. 

هر کدام از  این گروه  ها خود می تواند به زیرشاخه  های کوچک تری  تقسیم  بندی شود که در شکل 4 نشان داده شده است.
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 مایسل ها

(معدنی)غیرآلی  نانوذرات  

 نانوذرات کربنی

 نانوذرات سرامیکی نانوذرات فلزی

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

413412411 414

تقس��یم بندی نانو حامل  های دارویی

ادامه دارد...
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علت شکست استراتژی ها ؟!!!)2(
محمدرضا گودرزی،  مدیر سیستم ها و روش ها، شرکت داروسازی باریج اسانس

در شماره قبل خواندیم یکی از اولین قدم ها در هدایت شرکت به سمت اهداف 
و انجــام مأموریت هــا، انتخاب استراتــژی است؛ پس مهم اســت بدانیم چرا 
استراتژی ها شکست می خورند. همه ی ما می دانیم که به کار بردن استراتژی 
در اجــرای امــور و حل مشــکالت چقــدر اهمیــت دارد. اگر قرار باشــد یک 
استراتژی درست عمل کند، باید آن را درست اجرا کرد. در ادامه می خوانیم:

پنج کلید برای افزایش ش��انس موفقیت در اجرای اس��تراتژی
برای افزایش شــانس موفقیت در اجــرای استراتژی ها، نکات ملموسی وجود 
دارد که باید در نظر گرفته شــوند. متخصصان در ایــن زمینه بر این باورند که 
مانند موضوعات دیگر در مدیریت کســب و کار، بهبود اجرا یک فرآیند مداوم 
اســت. به هر حال آنها می گویند که اقداماتی وجود دارد که هر کمپانی می تواند 
برای بهبود اجرای استراتژی های خود انجام دهد تا به بهبود مستمر دست یابد. 

۱- مدلی را برای اجرای اس��تراتژی توس��عه دهید 
شاخص های ارزیابی استراتژیک فراوانی وجود دارد. برای مثال، تئوری مزیت 
مقایســه ای مایکل پورتر به استراتژیســت ها راهی را نشــان می دهد تا اهداف 
راهبردی بــازار را دریابند. در ارزیابی برنامه هــای جزئی تر، مدل قیمت گذاری 

دارایی های سرمایه ای شارپ، می تواند نقش مشابهی را بازی کند. 
۲- معیاره��ای صحیح��ی را انتخ��اب کنی��د 

در حالــی که فروش و سهم بازار همیشــه شــاخص های اصلی کســب و کار 
هســتند، مانکینز بر این باور است که بیشتر کمپانی های موفق شاخص هایی 
را انتخــاب می کنند که آنها را نه تنها در ارزیابی عملکرد مالی شــان، بلکه در 
میــزان موفقیت یــک طرح کمک می کنــد. برای مثال، وقتــی یک کمپانی 
بــزرگ تولیــد کابل متوجه می شــود  سرعتی کــه کمپانی به یک بــازار جدید 
نفــوذ پیدا می کند مســتقیما به تعداد نمایندگان خدماتی کــه در آن حوزه دارد 
وابســته است، مدیران اجرایی فرآیند افزایش تعداد این نمایندگان خدماتی در 
منطقه را پیگیری می کنند. با این حال پروفســور هربینیاک هشــدار می دهد 
که شــاخص ها باید به شــکل یک مجموعه انتخاب شوند تا آنها بتوانند آنها را 
با تغییر شــرایط بازار تغییر دهند. برای مثال، فــروش خودروها می تواند معیار 
مناسبی برای یک کمپانی سازنده خودرو باشد، ولی اگر نرخ های سود افزایش 
یابــد، فروش به دردسر خواهد افتاد. یک مجموعه خوب از شــاخص ها چنین 

موردی را نیز در نظر می گیرد. 

۳- برنام��ه را فرام��وش نکنی��د 
همانطور که در باال اشــاره شد، اغلب طرح ها به سادگی پذیرفته می شوند ولی 
به زودی فراموش می شــوند. برای حل این مشکل  راه حلی که توسط مانکینز 
ارائه شــده است این است که جلسات اجرایی عملیات را از جلسات کسانی که 

روی استراتژی تمرکز دارند جدا کرد. 
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۴- عملکرد را به طور مس��تمر مورد ارزیابی قرار دهید 
در بیشــتر کمپانی ها نظارت بــر عملکرد هنوز یک فعالیت ساالنه محســوب 
می شود. به هر حال، طبق نظر مانکینز، در مقایسه با گذشته، بررسی طرح ها 
در بســیاری از کمپانی های پیشرو به تعداد بیشــتری در سال انجام می شود. 
دلیل اینکه وال-مارت در اجرای استراتژی ها بسیار موفق عمل می کند به این 
دلیل است که این عملیات روزانه انجام می گیرد و آنها در هر روز چک می کنند 

که فروشگاه هایشان نتیجه گرفته اند یا نه. 

۵- تعامل داش��ته باش��ید 
پروفســور هربینیاک بر این باور است که کمپانی ها اغلب مســیر اشــتباهی را 
انتخاب می کنند و این زمانی است که آنها یک تمایز فرهنگی بین کســانی که 
یک استراتژی را طراحی می کنند و کســانی که در سطوح پایین سازمان آن را 

به اجرا در می آورند ایجاد می کنند. 
شــاید خالی از لطف نباشــد تــا در پایان ایــن مبحث مثالی چند از شکســت 

استراتژی ها در غول های صنعت بیان کنیم :

درس های مدیریتی از غول های شکس��ت خورده 
در دنیای کســب و کار تا این حد رقابتی امروز، غفلت موجب پشــیمانی است. 
غفلــت از وضعیت بازار و ذائقه مشــتری و عدم اتخاذ راهبــرد های مدیریتی 
در وضعیت های بحرانی، حتی شــرکت هایی را کــه زمانی در عرصه فعالیت 
خود صاحب نام بودند تا مرز سقوط پیش می راند. شــاید دور از ذهن باشد که 
شرکت هایی تا این حد بزرگ و معروف از اشتباهات مدیریتی، عدم پیش بینی 
وضعیت بازار و عملکرد رقبا ضربه بخورند، چرا که این شــرکت ها با داشــتن 
نیروی انسانی با تجربه، حمایت های مالی هنگفت و مهم تر از همه تاریخچه 

درخشان، توان رقابت با بازار را از دست می دهند.
برخــی  از آنها دوباره بــا سرمایه گذاری و تغییر رویــه و رویکرد های تجاری و 
بازاریابی احیا می شــوند و بعضی ها هم برای همیشــه بــه تاریخ می پیوندند. 
ادامه ندادن اشــتباهات، داشــتن نوآوری و خالقیت، شــناخت سلیقه بازار و 
مشتری، حساسیت نشــان دادن نسبت به تغییرات بازار و به کارگیری مدیران 
 خبــره و با تجربه و به طور کلی اقدام به موقع می تواند جلوی شکســت های
 فاجعــه بــار را بگیــرد. در ایــن مطلب بــه بررسی دالیل شکســت چنــد برند 
 بزرگ شکســت خــورده می پردازیم کــه زمانی در زمینه فعالیت خود پیشــتاز 

و بی رقیب بودند.

برندی که قربانی اش��تباهات مدیریتی ش��د
یاهــو، ستاره اینترنتی ســال های 1990 بعد از یک دوره درخشــش، امروز در 
میان رقبا به گل نشســته است. به گفته کارشــناسان بازار، کســب و کار مرکزی 
یاهو حتی از سهم سرمایه گذاری شده این شرکت در علی بابا، بی ارزش تر است. 
یاهو در جریان فعالیت خود به اشتباهات استراتژیک مدیریتی دچار شد. انگشت 
های اتهام شکســت یاهو به سمت ماریســا میر، مدیر یاهو است. او که از سال 
2012 مدیریــت و رهبری یاهو را به عهده گرفته، نه تنها کمکی به بهبود اوضاع 
آشفته یاهو نکرد، بلکه شرایط را سخت تر کرد. به نظر می رسد بلندپروازی های 
او برای تبدیل شــدن به یک برند شــخصی کار دستش داد. او به جای تمرکز بر 

حل مشکالت یاهو، درگیر ساختن برند شخصی خودش بود.
بــه عــالوه او در تالش بود بــا تقلید از گــوگل، به فعالیت یاهــو در بخش های 
مختلف تنوع بخشد و به عقیده برخی،  همین تقلید در کسب و کار یاهو را دچار 
مشکل کرد. ماریسا میر، نتوانست یاهو را به سمت رقابت پذیری هدایت کند. در 
نهایت، همه این اشــتباهات و اشتباهات دیگر یاهو را به پرتگاه واگذاری سهام و 
فروش آن پیش برد. شرکت Verzon با خرید یاهو،  مالکیت آن را به دست آورد.

پرتگاهی به نام تغییر نام برای ش��رکت ریدیوش��ک 
شــرکت ریدیوشک، خرده فروشی آمریکایی است که در زمینه توزیع کاالهای 
الکترونیکــی مصرفــی در ایاالت متحــده آمریکــا، اروپا، آفریقــا و آمریکای 
جنوبــی فعالیــت مــی کند. شــرکت ریدیوشــک بیــش از 90 ســال در بازار 
خرده فروشــی تجهیزات الکترونیــک بوده است، امــا در رقابت با غول های 
 خدمــات الکترونیــک مانند دل )Dell(  و خرده فروشــانی مانند بســت بای 
 )Best buy( و بیگ باکس )Big box(، به نظر می رسد این شرکت شکست 

خورده باشد.
در واقع آخرین تحول جدید این شــرکت باعث شد شرکت سطح خود را در بازار 
پاییــن آورده و در وضعیت بدی قرار گیرد.  ریدیوشــک در سال 2009 با هدف 
کسب تعهد بیشتر دست به نوآوری دوباره ای زد که یکی از جنبه های آن تغییر 

نام بود. طی این تغییرات نام شرکت به The Shack  تغییر پیدا کرد.
از اول نیز مشخص بود که مشتریان حس خوبی نسبت به این تغییر نداشتند. 
مدیــر برنــد قبلی می گوید »ریدیو شــک« باید مشــتریان عجیــب و غریب و 
عشــق کامپیوتر خود را نگه می داشت که اطالعات زیادی در مورد دیودها و 

ترانزیستورها داشتند.
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مدیریت ناکارآمد، س��ونی را به باد داد
اعتبــار  صوتی-تصویــری  وسایــل  دستــه  در  مخصوصــا  سونــی   زمانــی 
غیر قابل تردیدی داشــت، مثال زمانی تلویزیون سونی برترین محصول حاضر 
در بــازار و البتــه گران ترین آنها بود. اما درحال حاضــر نمی توان محصولی را 
نــام برد کــه در آن سونی حرف اول را بزند. بیشــتر اوقات هــم قیمت رقبای 
سونی بهتر، تبلیغات شــان اغواکننده  تر و حتی ظاهر محصوالت و پشتیبانی 
و امکانات جانبی  شــان بهتر است. اما داستان افول شــرکت سونی از آنجایی 
شــروع شــد که مدیریت ناموفق سونی به نــام Idei دست بــه برنامه بازخرید 

زودهنگام کارکنان و مهندسان میانسال و کهنسال خود زد.
وی اگرچه شــاید به دنبال جوان سازی ساختار سونی و تزریق نیروی جوان برای 
 افزایــش نوآوری بود، ولــی این کار وی ضربه سختی به سونی زد. شــرکت های

 کره ای و تایوانی سریعا این کارکنان بازخرید شده را طی قراردادهای قابل توجهی 
جذب کردند و در کمترین زمان، به تکنولوژی ژاپنی در کشور خود دست یافتند. از 

این رو حاشیه سود سونی در محصوالت الکترونیکی شدیدا کاهش یافت.
شرکت های کره ای و تایوانی با دستیابی به تکنولوژی ژاپن و در اختیار داشتن 
نیروی کار ارزان تر، توانســتند تجهیزات الکترونیکی مشابه با کیفیت یکسان 
را بــه قیمتی نازل تر وارد بــازار کنند. این امر باعث کاهش سهم سونی از بازار 
شد. از طرف دیگر مونتاژ قطعات سونی بسیار پیچیده تر از سایر برندها است.

همین نکته باعث شد وقتی سونی برای کاهش هزینه ها، خطوط مونتاژ خود 
را بــه خارج از ژاپــن انتقال داد با این مشــکل مونتاژ دست به گریبان شــود. 
پیچیدگی سونی باعث افت کیفیت آن و افزایش نرخ برگشــت لوازم آن شــد و 
اعتبار برند آن را از بین برد. این در حالی بود که در دهه های قبل شعار سونی 

»حداقل عمر 10 سال« بود.

کناره گیری نوکیا به نفع مایکروس��افت 
گوشــی های همراه نوکیا به تاریخ پیوست. نوکیا زمانی سمبل کشور فنالند و 
پیشتاز عرصه تلفن های همراه بود. حتی در رده بندی ارزشمندترین برند های
 مجلــه فوربــس در سال 2000، در رده پنجم قرار داشــت. امــا موفقیت این 

شــرکت دیری نپایید و با ظهور تلفن های هوشــمند سامســونگ و اپل تا مرز 
 ورشکستگی پیش رفت. این شرکت نتوانست وضعیت بازار را به خوبی پیش بینی

 کند و با تغییر سلیقه مشتریان زمینه شکستش فراهم شد.
اصرار نوکیا بر تولید گوشــی هــای موبایل مجهز به ویندوز، نوکیا را از چشــم 
مشــتریان انداخــت و روز به روزسهمش از بــازار موبایل دنیا کمتر شــد. عدم 
نوآوری و عدم توجه به بازار و سلیقه مشــتری، دالیل اصلی شکست نوکیا بود. 
همین سال گذشته، نوکیا سهام خود را به مایکروسافت واگذار کرد. نوکیا،  این 
شرکت فنالندی بخش ابزار و سرویس های خود را به مایکروسافت فروخت و 

توسط مایکروسافت دوباره احیا می شود.

حرکت جنرال موتورز در جاده شکس��ت
 شــرکت جنرال موتورز کــه به عنوان بزرگ ترین شــرکت صنعتی تاریخ ایاالت
  متحده شــناخته می شــود، در سال 1908 بنیان  گذاری شــد. این شــرکت
 بین المللی در 37 کشــور جهان و تحــت 13 نام تجاری اتومبیل های خود را 

به فروش می  رساند. 

جنرال موتورز برای 77 سال پی  درپی یعنی از سال 1931 تا 2007 به عنوان 
بزرگ ترین فروشــنده اتومبیل در جهان شــناخته می  شد، اما در سال 2008 
فروش آن کاهش یافت و تا مرز ورشکســتگی نیز پیش رفت. این وضعیت در 
سال هــای 2009 و 2010 نیز ادامه یافت. مهم ترین دلیل شکســت جنرال 
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 موتورز را می  توان بی  توجهی به بازار و تغییر ذائقه مشتریان دانست، درحالی که
مصرف کنندگان به  طور روزافزون نسبت به مدل های کوچک تر اتومبیل و با 
 مصرف بهینه رغبت نشان می دادند، جنرال موتورز نسبت به ساخت اتومبیل های

 آمریکایی، بزرگ و پرمصرف خود اصرار ورزید.
در عین حال طرح  های مختلفی که این شرکت در حال انجام آنها بود، نتوانستند 
درآمدی برای شــرکت بــه ارمغان آورند. این موضــوع در حالی بود که صنعت 
 خودرو سازی آسیای شــرقی و به خصوص تویوتا نسبت به ارائه اتومبیل های
 کوچک تر و مقرون  به  صرفه  تر اقدام کرده بودند. مدیریت داخلی و کاهش 
هزینه ها نیز از دیگر عوامل موفقیت تویوتا بود. در این بین افزایش قیمت نفت 
و متعاقــب آن بنزین و بروز بحران اقتصادی جهانی هم مزید برعلت شــده و 

جنرال موتورز بخش بزرگی از بازار فروش خود را از دست داد. 
وضعیت این شرکت تا حدی وخیم شد که تویوتا توانست در آمریکا بازار را تحت 
تاثیــر حضور خود قرار دهد. طی سال هــای اخیر اخبار زیادی در مورد اعالم 
ورشکســتگی جنرال موتورز شــنیده شــده است و اگر حمایت های گســترده 
دولتی نبود، احتماال برای همیشه امکان بقای خود را از دست می  داد. هنوز 

هم آینده این شرکت در هاله ای از ابهام است.

تصمیمات اش��تباه، چراغ بلک بری را خاموش کرد
بلک  بری که قبال به عنوان آرآی ام شناخته می  شد، در مارس 1984 میالدی 
در کانادا تاسیس شد. این کمپانی یک طراح، تولید کننده و بازاریاب برای بازار 
ارتباطات تلفن همراه است. بلک  بری رشــد یافت و به بزرگ ترین تولید کننده 

گوشی های هوشمند با همین نام در عرصه پیش از ظهور آیفون تبدیل شد. 
 کاربران بلک بری تعهد بسیار زیادی به این برند دارند. البته این تعهد در سال های
 گذشــته در مرتبــه آزمایش قــرار گرفته اســت. در سال های گذشــته قدرت 
خروجــی دستگاه های این شــرکت دچار اختالل شــده و بعضــی از کاربران 

توانایــی دسترســی به ایمیــل، اینترنت یا سیســتم پیام رسانی را نداشــته اند. 
 مدیر توسعه برند بیان می کند شــرکت نتوانســته است انتظــارات اعتباری را

 پاسخ دهد. 
این وضعیــت عمدتا در تصمیم نادرستش به ساخــت دستگاه  های تبلت نیز 
مشاهده شد. کمپانی بلک  بری، تبلت خود را در آوریل2011 برای فروش در 
کانــادا و ایاالت  متحده عرضه کرد. بااین  حال، کمتر از یک سال بعد، قیمت 
گوشــی های این شرکت به شــدت کاهش یافت و محصوالت از قفسه خرده  

فروشان کنار گذاشته شدند. 
در حالــی که این اتفاق رخ داد، بلــک  بری به  سرعت جایگاه قدرتمند خود را 
در بازار داغ شــرکت ها و گوشــی  های هوشــمند از دست داد و سهم بازار با 
همــان سرعتی که یک دهه قبل افزایش یافته بــود، سقوط کرد. این تصمیم 
استراتژیک و منحصربه  فرد بقای بلک  بری را به عنوان یک شــرکت مستقل 
به خطر انداخت. در نیویورک تایمز از این شرکت به عنوان برندی یاد شده است 

که برای بقای خود دست وپا می زند.

اس��اس اس��تراتژی 
این اس��ت که 
انتخ��اب کنی��م 
چ��ه کارهای��ی را 

نبای��د انتخ��اب کنی��م.
مای��کل پورت��ر

مسعود تواضعی،کارشناس ارشد شیمی تجزیه
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 در شماره قبل خواندیم هدف از مصرف مواد غذایی تنها رفع گرسنگی و فراهم آوردن
 مواد مغذی ضروری برای انسان نیست، بلکه جلوگیری از بیماری های مربوط 
بــه تغذیه و بهبود تندرستــی فیزیکی و روانی مصرف کننــده نیز اهمیت زیادی 
دارد.  مــی توان با غنی سازی و تولید غذاهای فراسودمند کمبود مواد مغذی را 
جبران کرد. تقاضای رو به افزایش مواد غذایی غنی سازی شده و یا فراسودمند 
مــی تواند با دالیلی چون افزایش هزینه های درمان و تمایل افراد برای کیفیت 

بهتر زندگی در سال های پیش رو توجیه شود. در ادامه می خوانیم:

نقش میکروارگانیس��م ها در تهیه غذاهای فراس��ودمند
در تهیــه برخــی از غذاهــای فراسودمند، به جــای افزودن ترکیبــات مغذی، 
میکروارگانیسم هایی که دارای اثرات فیزیولوژیک مطلوب برای بدن هستند را 
اضافه می کنند. به غذاهای حاوی این نوع میکروارگانیســم های مفید، غذای 

پروبیوتیکی گفته می شود. 
تاریخچه استفاده از میکروارگانیسم های زنده در غذا به ویژه باکتری های تولید کننده 
الکتیک اسید به منظور حفظ و بهبود سالمت انســان بسیار  طوالنی است. از 

 تحلیل غنی سازی  و
غذاهای فراسودمند
در صنـعت غذا )2(

مسعود تواضعی،کارشناس ارشد شیمی تجزیه

زمان پیدایش عصر میکروب شناسی، تعدادی از محققین این اثرات مفید را به 
تعادل میکروبی روده نســبت دادند. فرضیه پروبیوتیک ها در اوایل سال 1900 
شکل گرفت، زمانی که دانشمندی به نام متچینکوف این فرضیه را مطرح کرد که 
 مصرف ماست حاوی الکتوباسیلوس منجر به کاهش باکتری های تولید کننده
 ســم در روده شــده و در نتیجــه باعث افزایــش طول عمر میزبان می شــود. 

پروبیوتی��ک   ه��ا:
میکروارگانیســم های )باکتــری و مخمر( زنده و فعالی هســتند که با استقرار 
در بخــش های مختلــف بدن )به ویــژه روده( به تعــداد مناسب، بــا فعالیت 
زیســتی خود، عمدتًا از طریــق حفظ و بهبود توازن فلــور میکروبی روده میان 
میکروارگانیســم هــای سودمند و زیان بخــش، دربردارنده خــواص سالمت 
 بخــش برای میزبــان هســتند. واژه ))پروبیوتیک(( در زبــان التین به معنای 
 ))حیات بخش(( است و از نظر مفهوم در مقابل واژه ))آنتی بیوتیک(( به معنای

))ضد حیات(( قرار دارد.

پ��ری    بیوتی��ک ه��ا:
ترکیباتی اساســًا الیگوساکاریدی ) Oligosaccharide ( هســتند که توسط 
آنزیم های گوارشــی انســان قابل هضم نبوده و یا هضــم پذیری کمی دارند و 
در نتیجه رشــد و یا فعالیت میکروارگانیســم های پروبیوتیک را به طور انتخابی 

تحریک می کنند.

س��ین بیوتیک ها:
حــاوی انواعــی از پروبیوتیــک ها و پــری بیوتیک ها هســتند. کاربــرد توأم 
 دو عامــل یادشــده با هــدف ایجاد هم افزایــی در اثرات سالمــت بخش آنها 

صورت می گیرد.
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خواص س��المت بخش عمومی و اختصاصی
 ف��راورده ه��ای پروبیوتی��ک :

پروبیوتیک ها معموال دارای اثرات سالمت بخش کلی و عمومی هستند یعنی 
 اثرات آنها به اندازه داروها زود بروز، مؤثر و مشخص نیست. در مقابل، فرآورده های
پروبیوتیک با خــواص سالمت بخش اختصاصی هم وجــود دارند که دارای 
اثرات درمانی قوی تر، زود بروزتر و مشــخص تر هستند. برای مثال، در حال 
حاضر، ماســت های گوناگون به منظــور درمان عفونت هــای روده به ویژه 
اسهال تولید و مصرف دارند. باکتری های مورد استفاده به عنوان پروبیوتیک 
از گروه ترکیبات عموما بی زیان ) GRAS ( هســتند و نباید بیماری زا باشند. 
این میکروارگانیسم ها باید دارای مســتندات الزم از طرف شرکت تولیدکننده 
مبنی بر ایمن بودن آن باشــند. تنوع میکروارگانیسم های پروبیوتیک همواره 

در حال افزایش است.
از بین میکروارگانیســم هــای پروبیوتیک جنــس الکتوباسیلوس، گونه های 
 الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس،الکتوباسیلوس کازئی، بیفیدوباکتریوم بیفیدوم،
بیفیدوباکتریــوم النگــوم، بیفیدوباکتریوم بــروی، بیفیدوباکتریوم اینفنتیس 

بیشترین کاربرد تجاری را دارند.
اختــالف نظر زیادی درباره حداقــل تعداد باکتری هــای پروبیوتیک در مواد 

106-107  CFU/g    غذایی وجود دارد، ولی عمومًا غلظت حداقلی برابر
از یــک باکتــری، هنگام مصــرف و تا تاریــخ انقضای محصول بــرای ایجاد 
پروبیوتیک مورد نیاز است. فراورده های پروبیوتیک باید در شــرایطی حمل و 
نقل و انبارش شــوند که قابلیت زیستی و تعداد میکروارگانیسم های  زنده آن 
دچار تغییر محســوسی نشود. شــرایط نگهداری با توجه به فراورده مورد نظر 

متغیر است.

 معیاره��ای انتخ��اب پروبیوتی��ک ه��ا :
 پروبیوتیک ها عمومًا از منابع انسانی بوده و به عنوان باکتری های غیر بیماری زا

محســوب می شــوند. انتخاب گونــه های پروبیوتیــک عمدتًا بــر پایه سابقه 
تاریخــی استفاده از آنها برای مدت های مدید بدون داشــتن عوارض جانبی 

 مضر صــورت می گیرد. سایــر معیارهای مطرح برای استفــاده از گونه های
باکتریایی مناسب عبارت اند از:

مقاومت و زنده ماندن در پروسه تکنولوژیک ساخت
زنده و فعال ماندن در دستگاه گوارش که به معنی مقاومت در برابر اسید معده 

و اسیدهای صفراوی است.
توانایی اتصال به سلول های اپی تلیال روده

توانایــی آنتاگونیزه کردن پاتوژن ها از طریق تولید ترکیبات ضد باکتری، حذف 
رقابتی آنها یا کاهش PH داخل کولون.

توانایی تثبیت فلور باکتری های روده
اغلب فــراورده های پروبیوتیکی که تاکنون مورد مطالعــه قرار گرفته اند یا در 
بــازار موجودند، ایمن هســتند و در هزاران نفر از افــرادی که تاکنون مصرف 
این فراورده ها را گزارش کرده اند، هیچ گونه عارضه جانبی آشــکاری از خود 

نشان نداده اند.

ترکیبات ش��یمیایی مفید در تهیه غذاهای فراس��ودمند :
نقش آنتی اکس��یدان ها در تولید غذاهای فراس��ودمند

رادیکال های آزاد اتم ها یا مولکول هایی هستند که به خاطر وجود تك الکترون 
آزاد، بســیار واکنش پذیرند و به عنوان پذیرنده الکترون و عامل اکســید کننده 
عمــل می کنند و آسیــب های جبران ناپذیری را بــه ماکرومولکول های بدن 
 مانند DNA و عملکرد مولکول های زیســتی اصلی بدن شــامل پروتئین ها،

لیپیدها و کربوهیدرات ها وارد مي سازند.
 بیشترین اثر تخریبی رادیکال های آزاد متوجه غشاء سلولی و غشاء میتوکندری ها

  است. در بدن سیستم های خاصی برای مقابله با آسیب حاصل از  رادیکال های 
آزاد وجود دارد که به نام سیستم های دفاع آنتی اکسیدانی معروفند. زمانیکه 
عدم تعادل در میزان تولید رادیکال های آزاد و سیســتم دفاع آنتی اکسیدانی 
پیش آید، ایــن حالت را استرس اکســیداتیو   )Oxidative Stress( گویند. 
محافظــت سلول ها در برابر استرس اکســیداتیو، ظرفیت آنتی اکســیدانی را 
در انســان افزایش می دهد. آ نتی اکســیدان ها مکانیســم های دفاعی بدن 
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در برابر اکسیدان ها هســتند که در حذف ترکیبات رادیکالی و برقراری تعادل 
بین واکنش های اکســایش-کاهش در بدن نقش مهمــی را  ایفا می کنند و 
مهم ترین و فراوان ترین آنتی اکسیدان های آنزیمی شامل کاتاالز،گلوتاتیون 
پراکسیداز،سوپراکســید دیســموتاز و آنتی اکســیدان های غیر آنزیمی شامل 
ویتامیــن  E، ویتامیــن  C ، ویتامیــن A ، فالوونوییدها ، آنتــی سیانین ها، 

ترکیبات پلی فنولی و شالته کننده های یون فلزی هستند .
سطــح پایین آنتي اکســیدان هــا یا مهار آنزیــم هاي آنتي اکســیدان، باعث 
استرس اکسیداتیو شده که مي تواند به آسیب یا مرگ سلول بیانجامد. یکی از 
انواع غذاهای فراسودمند، افزودن آنتي اکسیدان های طبیعی به مواد غذایی 
است. از مهم ترین آنتي اکســیدان های طبیعی ترکیبات پلی فنولی هســتند. 
واژه پلی فنول برای توصیف گستره وسیعی از ترکیبات فنولیک به کار می رود 
که در بســیاری از میوه ها و سبزی ها و محصوالت گیاهی دیگر مانند چای، 

کاکائو، زیتون و دانه انگور وجود دارند.
در فراینــد تصفیه روغن های خوراکی، آنتی اکســیدان هــای سنتتیک مثل 
BHT یا BHA به آنها اضافه می شــود، اما چنین محصوالتی را فراسودمند 
نمــی دانند، زیرا در فراورده های سودمند باید از آنتی اکســیدان های طبیعی 

مثل توکوفرول یا ترکیبات پلی فتولیک ها استفاده کرد.

نقش ترکیبات حاوی امگا 3 در تولید غذاهای فراس��ودمند
غذاهای فراسودمند به آن دسته از مواد غذایی اطالق می شــود که عالوه بر 
سالم و ایمن بودن، سودمند نیز باشــند و از بــروز بیماری ها جلوگیری نمایند. 
روغن های فراسودمند نیز جزو همین گروه هســتند. این نوع از روغن ها باید 

نســبت مناسبی از اسیدهای چرب ضروری امگا 3 و امگا 6 را داشــته باشند.
اسیدهــای چرب ضروری به اسیدهای چربی گفته می شــود که در بدن تولید 

نشده و حتمًا باید از طریق غذا وارد بدن شوند.
مصرف امگا 3 باعث ارتقای سالمت افراد می شــود و خاصیت ضد التهابی و 
ضد سرطانی آن شــناخته شــده است اما اسید های چرب امگا 3 و امگا 6 از 
نظر متابولیکی و عملکرد با یکدیگر متفاوتند و بهترین حالت برای بدن تعادل 
بیــن این دوتــا اسید چرب است . نســبت سالم امگا 6 به امگــا 3، طبق نظر 
پژوهشگران، از 1 به 1 تا 4 به 1 است متفاوت است. برخی معتقدند که نسبت 
4 به 1 )مقدار امگا 6 حدود چهار بار بیشتر از امگا 3( نسبت سالم تری است.           
 از گــروه اسیدهای چــرب امگا 3 می توان به DNA ، اشــاره کرد. مهم ترین

 منبــع امگــا 3 ، روغــن ماهی اســت اما با توجه بــه کمبود منابــع ماهی، در 
دستــرس نبودن آن در تمام مکان ها، مدت زمــان ماندگاری کوتاه،بو و طعم 
نامطلوب، مشکالت آلودگی و طبخ و مهم تر از همه آلودگی ماهی ها با جیوه 
و سرب،امروزه برای تأمین این اسیدهای چرب بیشــتراز منابع گیاهی استفاده 
می شود. منابع گیاهی،ارزان تر و با قابلیت دسترسی بیشتر هستند. مهم ترین 
اسیدهــای چرب امگا 3 در منابع گیاهی آلفالینولنیک اسید است که باالترین 

میزان آن در بزرک )روغن بذر کتان( وجود دارد.
لینولئیــک اسیــد کونژوگــه)Conjugated Linoleic Acid(یا  CLA به 
گروهی از اسیدهای چرب غیر اشباع مزدوج اطالق می شود که از لینولئیک 
اسید مشــتق می شــوند. باکتری های دستگــاه گوارش نشــخوارکنندگان با 
بیوهیدروژناسیون لینولئیک اسید این فرم های مختلف را تولید می کنند . مقدار 
این اسید چرب در شــیر و گوشت حیوانات نشخوارکننده بستگی به نوع تغذیه 

تمای��ل ب��ه    مص��رف 
اس��یدهای چرب امگا 

3 از آنجا ناش��ی
 می ش��ود که آنها 

اثرات سالمت بخشی 
زیادی  مانن��د   بهب��ود 
کارایی قل��ب و ع��روق 
و مغ��ز و جلوگی��ری از 

بیماری ه��ای التهاب��ی 
دارن��د.
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 آنها دارد به طوري که در صورت چریدن در مراتع پوشــیده شــده از علف های
  تازه بیشترین میزان CLA در محصوالت به دست آمده از دام یافت می شود.

 تغییــر در رژیم غذایي دام مي توانــد میزان CLA را تا 10 برابر افزایش دهد. 
در ســال های اخیر ویژگی های تغذیه ای و درمانی بســیار مناسبی برای این 
اسیــد چرب گزارش شــده اســت. از آن جمله می توان به اثــرات ضد چاقی، 
بهبود شــاخص توده بدنی، کاهش فشار خون، کاهش کلسترول تام و کاهش 
LDL، کاهش تصلب شــرایین و در نهایت خاصیت ضد سرطانی اشاره کرد. 
به واسطه این ویژگی های مناسب تغذیه ای، امروزه غنی سازی مواد غذایی با 

این اسید چرب مهم هم مرسوم شده است.
عــالوه بر اسیدهای چرب امگا 3 که در دو دهه اخیــر توجه زیادی را به خود 
جلــب کرده اند، تعداد زیادی از لیپیدهــای بیواکتیو رژیمی مثل فیتواسترول، 
فیتواستانول هــا، ویتامین های محلول در چربی و کاروتنوئیدها جهت توسعه 

مواد غذایی فراسودمند به مواد غذایی اضافه می شوند.
یکــی دیگر از اسیدهای چرب دارای اثرات فیزیولوژیک بســیار مناسب، اسید 
چرب شاخص روغن هسته انار ) پانیسیک اسید( است. این اسید چرب ایزومر 
مزدوج، لینولنیــک اسید است. اثرات درمانی و تغذیــه ای مناسبی برای این 

اسید چرب به اثبات رسیده است.

نقش اس��ترول های گیاهی در تولید غذاهای فراس��ودمند
ترکیبــات لیپیدی )روغــن ها و چربی هــا( از دو بخش قابل صابونی شــدن 
)ترکیبات گلیســیریدی( و غیرقابل صابونی شدن )ترکیبات غیر گلیسیریدی( 
تشــکیل شــده اند. بخش غیرصابونی شــدن معمواًل از نظر مقداری بین 1 تا 
3 درصــد روغن ها را به خــود اختصاص می دهند. این بخش شــامل اجزاء 

    عالی             خوب            متوسط          معمولی
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متفاوتــی است کــه از آن جمله می توان به ترکیبــات استرولی، ویتامین های 
محلول در چربی، هیدروکربن ها و رنگدانه ها اشاره کرد.

ترکیبات استرولی فراوان ترین جزء ترکیبات غیر قابل صابونی شدن تمام روغن ها و 
چربی ها هستند. این ترکیبات از لحاظ ساختمانی جزء گروه ترکیبات استروئیدی 
هســتند و با ویتامین D، هورمون های جنســی و اسیدهای صفراوی در یک 
 خانواده قرار دارند. مهم ترین استرول جانوری کلسترول است. کلسترول های

 گیاهــی را فیتواستــرول می نامند. از ایــن گروه می توان بــه بتاسیتواسترول 
اشــاره کــرد. فیتواسترول ها )استــرول های گیاهــی( ترکیباتی هســتند که 
 به طــور طبیعی در گیاهــان وجود دارند. غنــی ترین منابــع فیتواسترول ها،

 روغن های گیاهی هستند. این ترکیبات به صورت پودر سفیدرنگ، نامحلول 
در آب و دارای نقطه ذوب 100 تا 215 درجه سلســیوس هســتند که برخالف 
 داروها، اساسًا در روده جذب نشده و به همراه کلسترول از بدن خارج می شوند.

 فیتواسترول به دلیل تشــابه ساختمانی با کلســترول، بــرای جذب در روده با 
ایــن ماده رقابــت می کنند. لذا موجــب کاهش سطح کلســترول خون تا 40 
درصــد می شــوند. همچنین ایــن ترکیبــات در بهبود دیابت نــوع 2، کاهش 
 خطــر ابتال به سرطــان معده، جلوگیری از رشــد تومور، بهبــود بیماری های

 التهابی و تصلب شرایین، مفید هستند.
اغلــب روغن های گیاهــی خام دارای حدود 1 تا 5 گــرم فیتواسترول به ازای 
هــر کیلوگرم روغن هســتند. نتایج نشــان می دهــد که جــذب روزانه 2 گرم 

فیتواسترول، سطح LDL را به میزان 10 درصد کاهش می دهد.
 البته مصرف بسیاری از این ترکیبات می تواند موجب کاهش جذب ویتامین های
محلول در چربی مانند ویتامین D و E نیز شــود. به دلیل مزایای مصرف، این 

ترکیبات گاهی به عنوان مکمل به غذاها افزوده می شوند.
به طور مثال امروزه مارگارین های غنی شــده با فیتواسترول تهیه می شــوند. 
مشکالت اساسی در غنی سازی مواد غذایی با فیتواسترول ها، نقطه ذوب باال، 
طعــم و مزه گچی و حاللیت پایین آنها اســت. فیتواسترول ها، به دلیل چربی 
دوســت بودن به راحتی در غذاهای پرچرب قابل استفاده اند. تهیه امولســیون 
روغن در آب، حاللیت فیتواسترول ها را افزایش داده و موجب افزایش کارایی 
آنها در کاهش کلســترول می شــود. از این رو برای غنی سازی شیر و ماست با 

این ترکیبات، از فرم محلول در آب ) امولسیون ( آنها استفاده می شود.
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 معرفی کتاب های باریج اسانس

خواننده عزیز، تعدادی از کتاب های منتشر 
شده باریج اسانس را مشاهده می فرمایید.

 برای اطالع از نحوه تهیه
 این کتـاب ها می توانید با تلفن

 0864002 داخلی296 تماس بگیرید.
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 )Oncorhynchus mykiss(قزل آالی رنگین کمــان
یکی از با ارزش ترین ماهیان اقتصادی و مهم ترین 
گونه سردآبی در صنعت آبزی پروری کشور است که 
تالش در جهت بهبود شاخص های رشد و افزایش 
 قــدرت ایمنــی این ماهــی در برابر بیمــاری های

متعدد باکتریایی به شدت افزایش یافته است.
 افزایــش مقاومــت هــای باکتریایــی نســبت بــه 
بــه  گرایــش  تجــاری،  هــای  بیوتیــک  آنتــی 
استفــاده از گیاهان بــه منظور تحریک سیســتم 
از  افزایــش داده اســت. یکــی  ایمنــی ذاتــی را 
معضــالت مهم صنعــت پــرورش آبزیان کشــور 
هــا میکروارگانیســم  انــواع  مقاومــت   افزایــش 
نسبت به داروهای موجود به دلیل مصرف بی رویه 
داروها، خود درمانی و دخالت افراد غیر متخصص 
در امــور درمانــی اســت. از طرفی اثــرات جانبی 
داروهای شــیمیایی و آنتی بیوتیــک ها و مقاومت 
عوامل میکروبــی در برابر برخی درمــان ها باعث 
گرایش بــه سمت استفاده از محــرک های ایمنی 
با منشــا گیاهی شــده است. درمــان های گیاهی 
به دلیل در دسترس بــودن، خطرات پایین محیط 
زیســتی و قیمت پایین تر با استقبال خوبی روبه رو 
شــده اند. مکمل های خوراکی گیاهــی عالوه بر 
بهبود شاخص های رشــد، باعث تحریک سیستم 
ایمنی غیر اختصاصی، افزایش مقاومت نســبت به 

تنش های محیطی و استرس های عفونی شده که 
باعث بهبود شاخص های رشد در آبزیان می گردد.
داروهــای گیاهــی از جمله محرک های سیســتم 
ایمنی هســتند که با تاثیرگذاری بر سیســتم ایمنی 
ماهیان موجب فعال شــدن سلول هــای موثر در 
ایمنی می شــوند که از جمله اثــرات احتمالی آن، 
افزایش فعالیت سلول هــای ماکروفاژی، افزایش 
 سلــول هــای فاگوسیتــوز کننــده )نوتروفیــل ها 
و مونوسیــت هــا( افزایــش تعــداد لنفوسیت ها و 
ایمونوگلبولین های سرم و افزایش فعالیت لیزوزیم 
می باشــد. استفاده از این مواد ابــزار مؤثری برای 
افزایش شاخص های رشد، ظرفیت سیستم ایمنی 
و مقاومت ماهی در برابر بیماری های شــایع بوده 
و تحقیــق در مورد استفاده از مکمل ها، روند رو به 

رشدی دارد.
 از سوی دیگر با استفاده از فرآورده های گیاهی می توان
خطــرات زیســت محیطــی و افزایــش مقاومــت 
باکتــری ها در برابر انواع آنتی بیوتیک های رایج و 
عــدم کارایی آن ها و هم چنین باقی ماندن داروها 
در فرآورده های گوشــتی و انتقال آن ها به انسان 

را کاهش داد.
آویشــن به عنــوان یکــی از گیاهان بومــی ایران 
از زمــان هــای گذشــته در طــب ایرانــی مــورد 
 استفاده بوده اســت. در مطالعات مختلف فعالیت 

ضد باکتریایی و ضد قارچی آویشــن بررسی شــده 
اســت. در مطالعــه ای کــه توســط Yilmaz و 
همکاران در سال 2012 انجام شــد تاثیر آویشــن 
 Dicentrachus labrax بر عملکرد رشــد ماهی
و تغییر در برخــی پارامترهای خونی ارزیابی شــد. 
نتایــج حاصل از ایــن مطالعه نشــان داد که جیره 
حاوی آویشــن منجر بــه افزایش بــازده پروتئین، 
مقــدار پروتئیــن فیلــه  و موجب بهبــود نگهداری 
 نســبت بــازده پروتئیــن و انــرژی در ایــن ماهــی 
 Soltani می شــود. در مطالعه دیگری که توسط
و همکاران در سال 2010 انجام شد تاثیر اسانس 
آویشــن شــیرازی بر پاسخ ایمنی ذاتی ماهی کپور 
معمولــی)Cyprinus carpio(  مورد بررسی قرار 
گرفت. نتایج نشان داد که اسانس آویشن شیرازی 
روی تعدادی از فاکتورهای ایمنولوژیکی مانند تیتر 
آنتی بــادی، تعداد کل گلبول هــای سفید خون و 

فعالیت باکتری کشی سرم موثر بوده است.
گیاه آویشــن دارای خواص آنتی ویروس، ضد تب 
و ضد التهاب است. تیمول و کارواکرول موجود در 
آویشــن به شدت ضد باکتری و ضد قارچ هستند و 
از رشد آن ها جلوگیری می کنند. همچنین آویشن 
یکــی از منابــع ویتامین K، آهن، کلســیم، مس، 

ریبوفالوین، ویتامین C و منیزیم است. 
بیماری یرسینیوزیس یا دهان قرمز آنتروباکتریایی 

معرفی محلول آکوتونیک باریج®
فاطمه عندلیب - دکترای حرفه ای دامپزشکی – گروه دامپزشکی- شرکت داروسازی باریج اسانس
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یک بیماری باکتریایی سیســتمیک و مهم صنعت 
آبزی پروری کشــور بــه ویژه پــرورش آزاد ماهیان 
اســت که در صــورت عدم تشــخیص و درمان به 
 موقــع و عدم رعایت نکات بهداشــتی قرنطینه ای
 خســارات فراوانــی را بــه صنعــت وارد مــی کند. 
 )Yersinia rukeri(راکــری یرسینیــا  باکتــری 
متعلق به خانــواده انتروباکتریاســه عامل بیماری 
یرسینیوز است که به شــکل کوکوباسیل های گرم 
منفی مشاهده می شود و قزل آالی رنگین کمان 
حســاس ترین گونــه ماهی به ایــن بیماری است. 
کوتونیک  لــذا برای سنجش تاثیرگــذاری محلول آ
باریج®بــر مقاومــت ماهیــان و افزایــش ایمنی، 

بیماری یرسینیوز در نظر گرفته شد.
کوتونیک  در مطالعــه بالینی انجام شــده محلول آ
باریــج® بر ماهیــان قزل آالی پرورشــی نتایج زیر 

مشاهده شد:
تعداد گلبــول سفید در گروه مورد آزمایش نســبت 
به گروه شــاهد افزایش معنی داری را نشــان داد. 
همچنین بعــد از تزریق باکتــری یرسینیا راکری، 
گروهی که محلول حاوی عصاره آویشن را دریافت 
کرده بودند افزایش معنی دار تعداد گلبول سفید را 

نشان دادند.
کننــده  مصــرف  گــروه  در  هموگلوبیــن  میــزان 
آویشــن نســبت بــه گــروه شــاهد بعــد از تزریق 

باکتــری افزایش معنــی داری پیــدا کرد.افزایش 
درصــد هماتوکریت نیز با افزایــش غلظت عصاره 
هیدروالکلی آویشــن مشاهده شد. در نهایت مقدار 
پروتئین تــام افزایش معنی داری را نشــان داد. از 
نظر پارامترهــای کمپلمان نیز بــا افزایش غلظت 
 C4 و C3 عصاره آویشن، روند افزایشی در مقادیر 

مشاهده شد. 
تیمارهــای تغذیــه شــده بــا عصــاره هیدروالکلی 

آویشــن افزایش معنی داری )P<0.05( را از نظر 
 آنتــی بــادی کل سرم در مقایســه با تیمار شــاهد

 نشان دادند.
 در مرحلــه دوم آزمایش، پــس از تماس ماهیان با 
باکتری میزان آنتی بــادی کل سرم، میزان C3 و 
C4 و فعالیت لیزوزیم در گروه تغذیه شده با عصاره 
هیدروالکلی آویشــن نسبت به گروه شاهد افزایش 
پیدا کرد. درصــد بازماندگی ماهیان در پایان مدت 
زمان استفاده از عصاره هیدروالکلی آویشن و پس 
از تماس با باکتری یرسینیا راکری نســبت به گروه 

شاهد افزایش معنی داری را نشان داد.
کوتونیک  با توجه به مطالعات انجام شده، محلول آ
باریج® که در دسته داروهای تقویت کننده سیستم 
ایمنی تقســیم بندی می شــود اثرات چشم گیری 
در کاهــش تلفات، کاهش ضریــب تبدیل غذایی، 
افزایــش مقاومت علیه انگل هــا و تک یاخته ها، 
افزایــش پاسخ ایمنی و بهبود اثر بخشــی داروها و 
واکســن ها، کاهــش ابتال و افزایــش مقاومت به 
بیماری های ویروسی، بهبود شــاخص های تولید 
مثل، تقویت هضم و کاهش نفخ دارد. این فراورده 
باعث تقویت سیســتم ایمنی شــده و در پیشگیری 
 و کمــک به درمــان انواع بیمــاری هــا در آبزیان 

موثر است.

محل��ول آکوتونیک باریج® اثرات چش��م گیری در کاهش تلفات، کاهش ضریب تبدیل غذایی، افزایش مقاومت علی��ه 
انگل ها و تک یاخته ها، افزایش پاس��خ ایمنی و بهبود اثر بخش��ی داروها و واکس��ن ها، کاهش ابتال و افزایش مقاومت 

به بیماری های ویروس��ی، بهبود ش��اخص های تولید مثل، تقویت هضم و کاهش نفخ دارد

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

443442441 444
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خربزه شاخدار»کیوانو«

از آن استفاده می شود. بافت درون آن  نیز  تزیین 
مثل ژله، چسبناک و ژالتینی است. مزه اش هم 
یا ترکیبی از مزه ی  گاهی شبیه خیار آبلیمو زده و 
استوایی  میوه ی  این  روی  می باشد.  لیمو  و  موز 
میوه  پوست  جنس  از  خارمانندی  برجستگی های 

به چشم می خورد.
درست  ساالد  میوه  این  از  دنیا  مردم  از  برخی 
مورد  گوشت  چاشنی  عنوان  به  یا  و  می کنند 
استفاده قرار می دهند. برخی دیگر هم از آن برای 
میوه  این  می نمایند.  استفاده  دسر  و  بستنی  تهیه 
در ایاالت متحده، پرتغال، ایتالیا، شیلی، استرالیا 
در  آفریقا  بومیان  می شود.  کاشت  هم  نیوزیلند  و 
فصل های گرم و خشک از آن به عنوان ماده ای 
برای تأمین آب بدن خود استفاده می کنند. کیوانو 
ویتامین  ،Aویتامین ضداکسیدان ها،  از  سرشار 

فسفر،  آهن،  پتاسیم،  منیزیم،   ،C ویتامین   ،B6
روی و کلسیم است.

که  بوده  رونده  و  یکساله  گیاهی  شاخدار  خربزه 

معرف��ی :
 خربزه شاخدار، خیار آفریقایی، طالبی آفریقایی با نام التین
   Kiwano،Horned Melon، Horned Cucumber  کیوانو
از خانواده  )Cucumis metuliferu( نام علمی   و 
بومی  غریب  و  عجیب  میوه ای   Cucurbitacea
زیمباوه  و  »کاالهاری«  صحرای  و  آفریقا  بیابان 

می باشد. در زیمباوه به آن »گاکاچیکا« می گویند.
است.  غیرسمی  و  سمی  گونه های  دارای  کیوانو 
و گونه غیرسمی  پوست گونه سمی آن سبز رنگ 
این  داخل  رنگ  سبز  دانه های  دارد.  زرد  پوست 
از غذاهای  کیوانو  خیار می کند.  را شبیه  آن  میوه 
سنتی کشورهای قاره آفریقا است که قادر به بهبود 
و  روستایی  توسعه  ترویج  غذایی،  امنیت  و  تغذیه 
این میوه  از زمین است.  پایدار  از استفاده  حمایت 
تابستان  در طول فصل  آب  منابع محدود  از  یکی 
در صحرای کاالهاری است. در شمال زیمباوه در 
درجه اول به عنوان یک میان وعده که می توان آن 
را در هر مرحله از بلوغ مصرف نمود و به ندرت برای 

بخش های  می باشد.  باالرونده  شاخه های  دارای 
پراکنده  کرک های  دارای  و  زبر  گیاه  رویشی 
و  داشته  طول  متر   3 از  بیش  ساقه ها  می باشد. 
می شوند.  خارج  چوبی  زیرزمینی  ساقه ی  یک  از 
ابعاد  به  شکل،  قلبی   – مرغی  تخم  پهن،  برگ ها 
 3 دارای  و  شکل  پنجه ای  میلی متر،   100  ×  90
برگ  زیرین  سطح  رگبرگ های  هستند.  لوب   5 تا 
حاشیه ی  و  زبر  کرک های  زیادی  تعداد  دارای 
این  می باشند.  کوچک  دندانه هایی  دارای  برگ 
از 100  بیش  به طول  برگ ها دارای دمبرگ هایی 
میلی متر هستند. این گیاه یکپایه بوده و گل های 
گیاه  یک  روی  و  هم  از  جدا  صورت  به  ماده  و  نر 
منفرد،  بصورت  نر  گل های  می شوند.  تشکیل 
رنگ  به  کوتاه،  دمگل های  دارای  یا  دمگل  بدون 
آنها  بوده و جام گل در  به سبز  یا مایل  زرد روشن 
گل های  دارد.  طول  نیز  میلی متر   10 تا   5 حدود 
ماده به صورت منفرد و دارای دمگل های طویلی 
به  و دارای تخمدانی  تا 60 میلی متر  به طول 20 

حسین حسینی، دانشجوی دکترای گیاهان دارویی، گروه تحقیقات کشاورزی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج
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طول 20 میلی متر هستند. این گل ها به رنگ سبز 
کمرنگ و دارای خارهای گوشتی متعدد و کوچک 
به رنگ سبز تیره بوده و جام گل نیز در آنها به رنگ 
تا 15 میلی متر می باشد. میوه ها  به طول 8  زرد و 
طول  به  گوش،  سه  کمی  استوانه ای،   – بیضوی 
تا 60 میلی متر  تا 150 میلی متر و عرض 30   60
)میوه های رسیده(، در ابتدا به رنگ خاکستری مایل 
به سبز و در صورت رسیدن به رنگ زرد تا قرمز مایل 
میوه ها  این  فاقد خطوط طولی هستند.  نارنجی،  به 
دارای خارهای پراکنده و کمی زبر، گوشتی و به ابعاد 
10 × 2-5 میلی متر می باشند. هر میوه دارای تعداد 
به  و  شکل  بیضی  پهن،  بذرها  می باشد.  بذر  زیادی 
طول 6 تا 9 میلی متر هستند که توسط بافتی ژله ای 

و به رنگ سبز روشن یا سبز زمردی احاطه شده اند.

خواص دارویی خربزه ش��اخدار:
حاوی  کیوانو  میوه  ضداکسیدان:  غنی  منبع   -1
که  است  ضداکسیدان هایی  باالی  مقادیر 
آسیب های سلولی ناشی از استرس اکسیداتیو در 
بیماری هایی  به  ابتال  و خطر  داده  کاهش  را  بدن 

مانند دیابت، سرطان، بیماری های قلبی و التهاب 
را از بین می برد.

حاوی  شاخدار  خربزه  خونی:  کم  درمان   -2
تولید  افزایش  به  توجه آهن است که  قابل  مقادیر 
بهبود  باعث  کرده،  کمک  خون  قرمز  گلبول های 
بدن  در  رسانی  اکسیژن  افزایش  و  خون  گردش 
می شود و خطر ابتال به کم خونی یا آنمی ناشی از 

فقر آهن را کاهش می دهد.
در  موجود   C ویتامین  باالی  مقادیر  این  بر  عالوه 
کیوانو به جذب بهتر آهن از مواد غذایی کمک کرده 

و برای پیشگیری و درمان کم خونی مفید است.
گلیسمی  شاخص  کیوانو  دیابت:  و  خون  قند   -3
آن  خوردن  از  پس  که  معنی  این  به  دارد،  پایین 
پیدا  توجهی  قابل  افزایش  شما  خون  قند  میزان 
منیزیم  باالی  مقادیر  این  بر  عالوه  نمی کند. 
موجود در آن به طور مستقیم در متابولیسم گلوکز 

و انسولین دخیل است.
حدود  کیوانو  بدن:  آب رسان  میوه  بهترین   -4
و  کربوهیدرات ها  حاوی  و  دارد  آب  درصد   88
الکترولیت هایی است که به آب رسانی بدن کمک 

می کنند. خوردن کیوانو در روزهای گرم تابستان یا 
پس از تمرینات ورزشی شدید می تواند به هیدراته 

شدن بدن کمک کند.
5- استرس و افسردگی: منیزیم و روی موجود در 
کیوانو، دو ماده معدنی هستند که به سالمت روان 
کمک کرده و باعث بهبود عملکرد مغز می شوند. 
منیزیم و روی باعث افزایش تولید نوروترانسمیترها 
بهبود  به  می شوند،   )Neurotransmitter(
استرس،  به  ابتال  و خطر  کرده  خو کمک  و  خلق 

اضطراب و افسردگی را کاهش می دهند.
)Neurotransmitter( عصبی  پیام رسان های 

به مواد شیمیایی ویژه ای گفته می شود که در بدن 
از  با گذشتن  را  پیام های عصبی  و  تولید می شوند 
فضای سیناپس از یک سلول عصبی یا نورون به 

سلول هدف می رسانند.
در یک مطالعه، استفاده از منیزیم برای درمان افسردگی 
بررسی  نفر مورد  اختالالت اضطراب در 126  و  خفیف 
بودند،  کرده  دریافت  منیزیم  که  افرادی  گرفت.  قرار 

کاهش قابل توجهی در عالئم بالینی نشان دادند.
6- آلزایمر: مقادیر باالی ویتامین E موجود در آن 

شکل میوه های خیار آفریقایی)کیوانو(شکل بوته و میوه کیوانو) مزرعه تحقیقاتی شرکت باریج(
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به بهبود عملکرد شناختی کمک کرده و خطر ابتال 
به آلزایمر و زوال عقل را کاهش می دهد.

7- پوکی استخوان: خربزه شاخدار به دلیل مقادیر 
به  دارد  که   C ویتامین  و  کلسیم  منیزیم،  باالی 
بازسازی استخوان ها کمک می کند، باعث افزایش 
قدرت آن ها شده و خطر ابتال به پوکی استخوان را 

کاهش می دهد.
8- سالمت قلب: خربزه شاخدار یک منبع غنی 
کاهش  را  التهاب  که  است  پتاسیم  و  منیزیم  از 
جلوگیری  شریانی  پالک  انباشتن  از  می دهد، 
به  ابتال  باال خطر  با کاهش فشار خون  و  می کند 

بیماری های قلبی و عروقی را از بین می برد.
باالی  مقادیر  بدن:  ایمنی  سیستم  تقویت   -9
میوه  در  موجود  مغذی  مواد  و  ضداکسیدان ها 
کیوانو به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کرده و 

خطر ابتال به بیماری ها را کاهش می دهد.
10- الغری و کاهش وزن: این میوه بیش از 88 
درصد آب دارد و حاوی مقادیر باالی مواد مغذی 
به  افزایش متابولیسم بدن شده و  باعث  است که 

الغری و کاهش وزن کمک می کند.
11- معده و دستگاه گوارش: مقادیر قابل توجه فیبر 
کمک  غذا  هضم  بهبود  به  کیوانو  میوه  در  موجود 
می کند، خطر ابتال به نفخ شکم و زخم معده را کاهش 
داده و باعث بهبود سالمت دستگاه گوارش می شود.

در  موجود  فیبر  و  ژله ای  ماهیت  یبوست:   -12
خربزه شاخدار با بهبود حرکات روده به پیشگیری و 

درمان یبوست کمک می کند.

13- سالمت چشم: مقادیر باالی ضداکسیدان ها 
بینایی  تقویت  به  کیوانو  در  موجود   A ویتامین  و 
بیماری های چشمی  به  ابتال  و خطر  کرده  کمک 
حساس  قسمت  ماکوال)تخریب  دژنراسیون  مانند 
را  واضح(  و  دید مستقیم  و مسئول  نور شبکیه  به 

کاهش می دهند.
باالی  مقادیر  صورت:  پوست  سازی  14-جوان 
ویتامین C و آب موجود در کیوانو با افزایش تولید 
کالژن به رفع چین و چروک و جوان سازی پوست 

صورت کمک می کند.
دلیل  به  کیوانو  مو:  رشد  افزایش  و  تقویت   -15
تقویت  به  دارد  که  مغذی  مواد  باالی  مقادیر 
فولیکول ها و افزایش رشد موی سر کمک می کند.

که  است  این  کیوانو،  خوردن  برای  راه  ساده ترین 
آن را به دو قسمت تقسیم کرده و با قاشق گوشت 
برای  نمود.  مصرف  میوه  عنوان  به  را  آن  داخل 
مقداری  می توان  کند  پیدا  بهتری  مزه ی  اینکه 

نمک یا شکر به آن اضافه کرد.
ارزش غذایی خربزه ش��اخدار )100 گرم(

هر صد گرم از وزن خام میوه های این گیاه حاوی 44 
کیلوکالری انرژی، 7/56 گرم انواع کربوهیدرات ها، 
1/26 گرم روغن، 1/78 گرم پروتئین، 7 میکروگرم 
 0/025 کاروتن،  بتا  میکروگرم   88  ،A ویتامین 
تیامین )ویتامین B1(، 0/015 میلی گرم  میلی گرم 
میلی گرم   0/565  ،)B2 )ویتامین  ریبوفالوین 
نیاسین )ویتامین B3(، 0/183 میلی گرم پانتوتنیک 
ویتامین  میلی گرم   0/063  ،)B5 )ویتامین  اسید 

 5/3  ،)B9 )ویتامین  فوالت  میکروگرم   3  ،B6
C، 13 میلی گرم کلسیم، 1/13  ویتامین  میلی گرم 
 0/039 منیزیم،  میلی گرم   40 آهن،  میلی گرم 
میلی گرم منگنز، 37 میلی گرم فسفر، 123 میلی گرم 
پتاسیم، 2 میلی گرم سدیم، 0/48 میلی گرم روی و 

88/97 گرم آب می باشد.
هر  اندازه  که  می دهد  میوه  زیادی  تعداد  بوته  هر 
در  میوه  می شود.  پرتقال  یک  اندازه  معموال  میوه 
ابتدای رشد سبزرنگ بوده و زمان رسیدن به رنگ 

زرد یا نارنجی تغییر رنگ می دهد.
 نحوه کاشت این گیاه مثل خربزه و خیار هست. فاصله 
کاشت هم به اندازه خربزه باید رعایت شود چون شاخ 
کشت  قابلیت  گیاه  این  می کند.  تولید  زیادی  برگ  و 
در گلخانه و مزرعه را دارد. تکثیر گیاه خربزه شاخدار 

توسط کشت بذرهای آن صورت می گیرد. 

نحوه اس��تفاده از میوه کیوانو:
از این میوه برای درست کردن انواع دسر و ساالد 
همچنین شربت ها و حتی در بستنی هم استفاده 
می شود در بعضی از کشورهای آفریقایی در تهیه 
غذا هم استفاده می شود که با توجه به ویتامین ها 
و  تغذیه  بهبود  به  منجر  آن  داخل  معدنی  مواد  و 

امنیت غذایی خواهد شد. 
در  و  بوده  گرمسیری  نواحی  مخصوص  گیاه  این 
خوبی  به  شنی،  عمیق،  یا  عمق  کم  خاک های 
آبیاری شده، آبرفتی یا بستر رودخانه ای رشد می کند. 
یا  لومی  یا  رسی  خاک های  در  آن  رشد  همچنین 
سنگالخی نیز گزارش شده است. این گیاه باالرونده 
... رشد می کند.  بوده و روی درختان، درختچه ها و 
خوبی  به  می تواند  نیز  زمین  روی  و  گاه  تکیه  بدون 
تا  متر   210 ارتفاعات  در  شاخدار  خربزه  کند.  رشد 
کند.  رشد  می تواند  دریا  سطح  از  باالتر  متر   1800
آموزشی- مزرعه  در  متوالی  سال  دو  طی  گیاه  این 
تحقیقاتی شرکت داروسازی باریج اسانس کاشته شد 
و با شرایط و اقلیم آن منطقه سازگاری نسبی داشته 
اگرچه رسیدن همه میوه های گیاه مصادف با ظهور 
هوای سرد شده و این می تواند یکی از عوامل محدود 
باشد.  معتدل  و  سرد  مناطق  در  آن  کشت  کننده  
زمان  و  تیر  تا  خرداد  ماه های  از  آن  گلدهی  زمان 
رسیدن میوه  آن از حدود مهر تا اواخر آبان می باشد.

عرضه محصول کیوانو در بازارهای کشورهای آفریقایی

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

453452451 454
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پکتین و کاربردهای آن

پکتین از مشتقات کربوهیدرات ها بوده و با 
خالــص  سازی محلــول استخراجی از منابع 

گیاهی کــه غالبا پوست مرکبــات و تفاله 
سیب می باشــد، تولید می شــود. بیشتر 
گیاهان مخصوصا در قسمت های دیواره 
سلولی حاوی ترکیبات پکتیکی هســتند 

کــه همراه بــا سلولز نقــش ساختمانی در 
میوه هــا و سبزی هــا دارند. قســمت اصلی 
پکتیــن پلیمــری از گاالکتوررونیــک اسیــد 

اســت که در برخــی نقاط از زنجیــره پلیمری آن با 
الــکل متیلیک به صــورت استــری درآمده است. 
در پکتیــن بــا درجه استــری زیاد تعــداد زیادی از 
گروههای کربوکســیل موجود در ساختمان آن به 
صورت متیل استــر درآمده است و بقیه گروهها به 
صورت اسید آزاد  و یا به صورت نمک های آمونیوم، 
پتاسیم و کلسیم می باشد. خواص کاربردی پکتین 
به تغییرات میزان درجه استری شــدن و همچنین 

درجه پلیمراسیون آن بستگی دارد. 
با در نظر گرفتن درجه استری شــدن پکتین، غالبا 
پکتین استخراج شده از گیاهان به دو دسته بزرگ 
تقسیم می شــود: یکی پکتین با درجه استری زیاد 
)HMP(، و دیگــری پکتین با درجــه استری کم 
)LMP(. در رشــته های جانبــی پکتیــن ترکیبات 
دیگــری مانند آرابینان، آرابینوگاالکتان و قندهایی 
ماننــد گلوکز و مانوز بر حســب منبع پکتین ممکن 

است وجود داشته باشد.
پکتیــن در صنایــع غذایــی، دارویــی و پزشــکی 
کاربردهــای فــراوان دارد. بیشــترین استفاده در 
صنایع غذایی برای تولیــد مرباها و ژله ها به عنوان 
ماده ایجاد کننده ژل و قــوام دهنده است، اگرچه 
کاربرد آن در نوشــابه ها، سس ها و شــربت ها نیز 
مطــرح است. همانطــور که بیان شــد، پکتین در 
گیاهــان زیادی وجود دارد، ولــی عمده ترین منابع 
استخــراج و تولید پکتیــن در سطح تجــار در دنیا 
پوســت مرکبات و تفاله سیب )باقیمانده سیب پس 

از تولیــد آب سیــب در کارخانه( اســت. همچنین 
تفاله چغندرقند که محصــول جانبی کارخانه های 
تولید شکر است، بیش از 25 درصد پکتین در ماده 
خشــک دارد. اما به دالیل مختلــف از جمله پایین 
بودن وزن ملکولی رشــته های پکتیــن و عملکرد 
ضعیــف در ایجــاد ژل تاکنون کاربرد گســترده ای 
مشابه با پکتین مرکبات و سیب پیدا نکرده است. 
 تولید پکتین شــامل چهــار مرحله اصلــی است :
گیاهــی  اولیــه  منابــع  از  پکتیــن  1-استخــراج 
2-عملیــات خالص سازی بر روی مایع استخراجی 
محتوی پکتیــن 3- جداسازی پکتیــن از محلول 
اولیه 4- فرایند دی-استریفیکاسیون برای تبدیل 
پکتیــن دارای درجه استری زیاد به پکتین با درجه 

استری کم )در تولید پکتین با درجه استری کم(.
میزان درجه استری شــدن )DE( در پکتین با درجه 
استری زیاد، سرعت ایجاد ژل توسط پکتین را تحت 
تاثیر قــرار می دهد و انواعی از پکتیــن تحت عنوان 
تنــد بند و کند بند را به وجود مــی آورد که در نوع اول 
سرعت ایجاد ژل بســیار بیشــتر از نوع دوم است. از 
طرفی میــزان استری شــدن واکنش پذیــری را در 
مقابل کلسیم تحت تاثیر قرار می دهد. پکتین کند بند 
در حضور یون کلســیم در دمای باال رسوب می کند، 
بنابراین می توان با حضور یون کلســیم در محیط، در 
دمــای باال توســط پکتین با درجه استــری کم تولید 
ژل کرد. پکتینی کــه به طور کامل عوامل استری آن 

حذف شــده باشد یعنی پلی گاالکتورونیک اسید 
یا پکتیــک اسید زمانیکه بــه صورت نمک 

کلسیم درآید کامال نامحلول است. 
خ��واص    پکتی��ن

نقش پکتین در جلوگیری از سرطان
پکتین می تواند از آثار مضر فلزات سنگین 
از جملــه جهش زایی آن هــا ممانعت به 
عمــل آورد. همچنین پکتیــن به عنوان 
یک داروی جلوگیری کننده از آثار سرب 
مطرح است. به عالوه این ترکیب امکان پدید 
آمدن ترکیبات سرطان ساز مانند نیتروزآمین از مواد 

غذایی حاوی نیتریت را کاهش می دهد.

نقش پکتی��ن در کنترل کلس��ترول خون و 
بیماری ه��ای قلب��ی   و عروق��ی

زمانیکه پکتین به صورت هیدراته )آب جذب کرده( 
مصرف شود نقش چشمگیری در کاهش کلسترول 
خون دارد )البته مصرف حدود 6 تا 15  گرم روزانه(. 
امــا درجه استری شــدن پکتین بــر میزان کاهش 
کلســترول تاثیری ندارد. ترکیبــات پکتیکی نه تنها 
متابولیســم اسیدهای صفراوی را تحــت تاثیر قرار 

می دهند، بلکه ساختار آن را نیز تغییر می دهند.

نق��ش پکتین در کاهش چربی و قند خون
تحقیقات نشــان داده است که جیره غذایی حاوی 
12 گــرم پکتیــن تــا حــدود 35 درصــد چربــی را 
درخون کاهش می دهد. مطالعات موید آنســت که 
پکتین می توانــد در روده با چربــی )LDL( ایجاد 
 کمپلکس کرده و از جذب آن جلوگیری کند. درجه 
استری شــدن در این مورد موثر اســت زیرا پکتین 
دارای درجه استری زیاد ، مقدار بیشــتر چربی را در 
مقایســه با پکتین با درجه استری کم، باند می کند. 
تحقیقات بر روی بیماران دیابتی نشــان داده است 
که ترکیبات پکتینی سبب کاهش میزان گلوکز خون 

بعد از مصرف مواد حاوی کربوهیدرات می شود.
    عالی             خوب            متوسط          معمولی

463462461 464
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داروهای گیاهی:
 قوانین و مقررات و چالش های دنیای مدرن )1(

داروهای س��نتی در اتحادیه اروپا
استفــاده از گیاهان به عنوان دارو و مرهم در تمام 
فرهنــگ های دنیا، و داروهــای گیاهی غربی در 
کتــاب های پزشــکی و متــون بســیار قدیمی از 
قــرن 9 قبــل از میالد به ثبت رسیــده است. طب 
گیاهــی غربی عمــال دارای یک سیســتم واحد و 
یکپارچه نمی باشــد بلکه طیف وسیعی از شیوه ها 
بــا اعتقادات و میراث های مختلــف از فیتوتراپی 
تــا اصول حیات گرایی را تشــریح می کند. در این 
مقاله، این اصطالح مورد استفاده قرار گرفته است 

تا تکرار متمرکز بــر روی استفاده از اجزاء کل گیاه 
در برابر محصوالت دارویی حاصل شــده را اغلب با 
تاکیــد بر روی مراقبت همــه جانبه و فراگیر روحی 

روانی و همچنین سالمت فیزیکی را نشان دهد.
طــب گیاهی غرب بــرای داروی مکمل در سراسر 
اروپا شــایع و متداول می باشد. با افزایش جمعیت 
چندفرهنگــی، طب سنتــی فرهنگ هــای دیگر 
مخصوصــا در طب سنتی چینی )TCM(، آیورودا 
از هنــد، و انواعی مانند هموپاتــی و آروماتراپی نیز 
 )TCM( رایج تر گردیــده است. طب سنتی چینی

در سال 1970 به کشــورهای غربی معرفی گردید 
و در مطالعــه ای که در ســال 2008  بر روی افراد 
بزرگســال صورت گرفت نشــان داد که در دوسال 
گذشته 5% از طب سنتی چینی )TCM( استفاده 

کرده اند.
سازمــان جهانــی بهداشــت )WHO( داروهای 
گیاهی را به عنــوان محبوب ترین داروهای سنتی 
در اروپای غربی اعالم کرده است. اگرچه اطالعات 
جامعی وجود ندارد اما گزارش شده است که آلمان 
بزرگترین بازار اروپایی بــرای محصوالت داروهای 
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گیاهی می باشد.
به نظر می رسد در اروپا استفاده از داروهای مکمل 
 برای کودکان کمتر از بزرگساالن باشد. بررسی داده ها
 از 20 کشــور اروپایی نشــان می دهد که میانگین 
استفاده از داروهــای مکمل در اروپا برای جمعیت 
عمومی 48% و در کودکان 45% است. هومیوپاتی، 
داروهــای گیاهی و طب سوزنــی از محبوب ترین 
درمان ها هســتند. متخصصان بهداشت افزایش 
گاهی مصــرف مکمل های گیاهی برای کودکان  آ

را گزارش نموده اند.
مقررات داروهای گیاهی در اتحادیه اروپا

توجهــی  قابــل  قانــون   )EU( اروپــا  اتحادیــه 
– شــده  ساختــه  گیاهــی  محصــوالت  بــرای  را 
 راهنمــای محصــوالت دارویــی گیاهــی سنتــی 
)EC/24/2004 ;THMPD( - در سال 2004 
معرفــی نموده است. یک دوره گــذرا در اروپا وجود 
داشــت که در سال 2014 در سراسر اتحادیه اروپا 
 بــه پایــان رسیــد. THMPD، محدودیــت های
فــروش  و  واردات  روی  بــر  را  ای  سختگیرانــه 
محصوالت داروهای گیاهی ساخته شده در مقیاس 
باال اعمال نمــود، الزم است تمــام محصوالت به 

یکی از سه روشی که ذکر می شود ثبت گردند:
اول، آنهــا مــی توانند با مجوز محصــول از طریق 
رونــد نظارتی به عنوان یــک محصول دارویی ثبت 
شوند. این امر مستلزم شــواهد کارآزمایی بالینی و 
داده های فارماکوکینتیک می باشد که اغلب برای 
داروهای گیاهی حاوی چند جزء تقریبا غیرممکن 
اســت. دوم، استفــاده از دستورالعمل هنگامی که 
حداقــل 10 سال از زمان تاسیــس آن در اتحادیه 
اروپا با خصوصیات ایمنی قابل قبول و اثربخشــی 
شناخته شــده وجود داشته باشد را می توان به کار 
گرفت. ســوم، محصــوالت را می تــوان از طریق 
فرآیند جدیدی که ثبــت نام سنتی )TUR( نامیده 

می شود ثبت نمود.
الزامات TUR به شرح زیر می باشد:

• استفــاده سنتی برای اندیکاسیون اعالم شــده 
برای حداقل 30 سال که 15 سال آن باید اتحادیه 

اروپا باشد.
• کیفیت مواد تشکیل دهنده دارای استانداردهای 

اروپایی باشد.
• یک بررســی از ایمنی محصول کــه توسط یک 
دکتر، داروساز، »فرد واجد شرایط«، فرد متخصص 
)برای مثال توکسیکولوژیســت(، یا پزشک گیاهی 

انجام می گردد.
• محصــوالت TUR باید با این عبارت »محصول 

گیاهی طب سنتی« آغاز و بــا »تنها برای استفاده 
سنتی« بــه پایان برســد. آنها باید حاوی بروشــور 

اطالعات جامع بیمار باشد.
در حال حاضر مطابق قوانیــن بریتانیا و تا مادامی 
 که این تمهیدات شامل مواد ممنوع و محدود شده
نباشــند، برای پزشــک گیاهی ممنــوع است که 
بیمــاران را به صورت انفرادی ویزیت، تشــخیص 
گذاری، و درمان گیاهی را بر اساس فرضیاتشــان 
آغــاز کنــد. این موضــوع تحــت »معافیــت گیاه 
شناس« قانون 3 قوانین آسان پزشکی سال 2012 
می باشــد. این صرف نظر از هرگونه صالحیت و یا 
تجربه عملی است و توســط THMPD غیرقابل 

تغییر می باشد. 
تغییرات کاربردی HMs ناشی از به کارگیری   

THMPD
اجــرای THMPD تاثیــر بســیار زیــادی بر روی 
کاربــرد گیاهان دارویی داشــته اســت. پروسه ی 
ثبــت محصــوالت، هزینه بر مــی باشــد و نیاز به 
استانداردهــای باالیــی دارد تا ایمنــی و کیفیت را 
نشــان دهد. این تاثیر بسزایی بر روی دسترسی به 

داروهای سنتی چینی )TCM( و آیورودا دارد.
برای مثال، اکثر محصوالت آیورودا که چند جزئی 
 هســتند و بســیاری از آنهــا از اجــزاء گیاهی خام 
نمی باشند، باعث افزایش هزینه جهت ثبت آنها و 
ایجاد پیچیدگی می شوند. برخی از آنها برای بیش 
از 15 سال اســت که در اتحادیه اروپا مورد مصرف 
قرار نمــی گیرند، بدین معنی کــه برای ثبت تحت 
عنــوان ثبت محصــوالت گیاهی سنتــی مطلوب 
نیســتند. اکثر محصوالت آیورودیک در هند تولید 
شــده و قبال به اتحادیه اروپا وارد می شــده است. 
مطابــق تحریــم THMPD واردات محصــوالت 
ثبت نشــده منجــر به محدود کــردن تولید گردیده 
است. اکثر تولیدکننده هــای هندی خواستار ثبت 
محصوالتشان نیستند و اعالم می کنند که پروسه 

آن گران است.
در برخــی از مــوارد، قانون بــا تغییر کــردن لیبل 
محصوالت بــه عنوان مکمل هــای غذایی که به 
صورت جداگانه توســط دستورالعمل مکمل های 
غذایی اروپا تنظیم شــده است، دور زده می شــود. 
برای مثــال، در بریتانیــا، بزرگتریــن تامین کننده 
 Pukka منطقــه ای محصوالت آیورودیــک به نام
تمام محصوالتش را در فرم کپســول های گیاهی 
به عنوان مکمل هــای غذایی تغییر لیبل داد. این 
امــر موضوعاتــی  که مربــوط به مقــررات است را 
افزایش می دهــد برای مثال حذف آنها از واکنش 

ملی منفی که سیســتم های اختصاص داده شده 
به محصوالت دارویی را گزارش می نماید.

 تامین کننده ها و پزشکان TCMدارای چالش های
بــا   HM تــا حــدی پزشــکان غربــی  مشــابه و 
 چالش های کمتری روبرو هستند. تاثیر  را نمی توان
 بــه راحتی در سراسر اروپا تعمیم داد، با این وجود، 
به شکل چشــمگیری بین ملت ها متفاوت است. 
در حــال حاضر هــزاران داروی گیاهــی در آلمان 
تحت مقررات از قبل تعیین شــده و قبل از اجرای 
THMPD  وجــود دارد. برنامــه هــای کاربردی 
بــرای ثبت محصــوالت طبق منطقه هــا متفاوت 
است: انگلســتان دارای باالترین نرخ TURs در 
پایان ســال 2014 )333( بوده و پس از آن آلمان 
)235(؛ ایتالیــا )5(؛ رومانــی )5( و اسلوواکی )4( 

دارای پایین ترین نرخ بوده اند. 

 نگرانی ها در قوانین HMs در اتحادیه اروپا
داروشناس��ی و HMs )داروهای گیاهی(

در میــان برخــی از مصــرف کنندگــان داروهــای 
گیاهــی این اعتقاد وجــود دارد که ایــن داروها به 
دلیل »طبیعی« بودن امن تر هستند. با این وجود، 
داروهــای گیاهــی دارای ساختارهای شــیمیایی 
گوناگونی هســتند. برخی اجزاء ذاتا سمی هستند، 
ماننــد senecionine، کــه بــرای کبــد سمی و 

همچنین در حیوانات سرطانزا می باشند به عنوان 
یک جــزء یافت شــده در محصــول داروی سنتی 

چینی در انگلستان گزارش شده است. 
مرور نظــام مند عوارض جانبی مربوط به داروهای 
گیاهی عوارض جانبی شــدیدی شامل آسیب کبد 



مجله تحقیق و توسعه باریج | شماره 22

30

و کلیــه، سوراخ شــدن روده، سرطان، کما و مرگ 
مرتبط با چهار محصول گزارش شده است:

 Herbae pulvis standardisatus، Larrea
 Cassia  و tridentata، Piper methysticum

 .senna
اجزاء دیگــر داروهای گیاهی به دلیــل واکنش با 
دیگر محصــوالت دارویی به طــور ذاتی خطرناک 
 هســتند. St. John’s Wort ، شاید معروف ترین
 مثــال بــا واکنش های شــناخته شــده بــه دلیل 
القاء آنزیم سیتوکروم اکســیداز اســت. در نتیجه، 
ممکن است اثربخشــی تعدادی از داروها از جمله 
وارفارین، دیگوکســین، قرص های ضد بارداری، 
فنی توئین و کاربامازپین )دستور نامه ملی بریتانیا 
2015( در میان دیگر مکانیسم های واکنش های 

دارویی و تاثیرات فیزیولوژیکی کاهش یابد.
 در زمینه مراقبت های دارویی، مشکل واکنش های
 دارویی- دارویی رایج است، اما ممکن است در مورد 
 داروهای گیاهی بــا توجه به وضعیت نظارت های

مختلف مشکل ساز باشند. 
بســیاری از مصــرف کنندگــان داروهــای گیاهی، 
اطالعاتی را در خصوص مصارفشان با متخصصان 
مراقبت های بهداشــتی به اشتراک نمی گذارند. در 
مواردی که پزشکان طب سنتی مستقیما محصوالت 
را فراهــم می کنند هیچ سطح استانداردی از دانش 
دارویی مورد نیاز پزشکان وجود ندارد و ممکن است 
دانش مورد نیاز جهت راهنمایی مصرف کنندگان در 

خصوص واکنش ها را ندارند.
گــزارش فــوری واکنش هــای دارویــی از طریق 
سیســتم های ملــی در اتحادیه اروپا تقویت شــده 
است. این سیســتم تحت گزارش نویســی شناخته 
شده است، در انگلستان، آژانس قوانین محصوالت 
بهداشتی ساالنه حدود 20000 گزارش کارت زرد 
دریافــت می کنند، اما تنها 100 گزارش مربوط به 

محصوالت گیاهی است. از مشــاوره سال 2006، 
محصــوالت TUR به طور خاصی از به روز رسانی 
گزارشــات دوره ای معــاف بودنــد و فقط هنگامی 
که نیاز به »تشــخیص ریســک یا بررســی کفایت 
اطالعات مربوط به محصوالت« بود وجود داشت.  
مطالعات بررسی داروهای چینی سنتی خطر کنترل 
 کیفیــت نامناســب، از جملــه جایگزینــی گونه ها

 به صورت اتفاقی یا عمدی، آلودگی اجزاء تجویزی 
یا سمــی، و عدم انطبــاق بین محتــوای واقعی و 

چیزی که بر روی لیبل ذکر شده است.
اهمیت استفــاده از نام های صحیح بوتانیکال نیز 
تشــخیص داده شــده، به طوریکه تمام پزشــکان 
 مــی تواننــد تشــخیص دهند چــه درمــان های

 TCM داده شــده است. بــرای تهیه پیش نویس 
دستورالعمل واحد و یکپارچه برای ارزیابی داروهای 
گیاهی سنتی از جملــه TCM، اتحادیه اروپا یک 
کنسرسیوم متشکل از دانشمندان اروپایی و چینی، 
»عملیات خوب  در داروهــای طب سنتی چینی« 
تشــکیل داده اســت. »کتــاب تمرین خــوب« که 
توسط کنســرسیوم تهیه شده رهنمودهایی را برای 
»بررسی و چاپ و نشــر مطالعاتی بر طب گیاهی« 

مخصوصــا TCM فراهم می نماید و توصیه هایی 
را برای ارزیابی طب سنتی دیگر که در اتحادیه اروپا 

به کار گرفته شده است پیشنهاد می دهد.
اگرچه واردات محصوالت تولید شــده بدون مجوز 
در خارج از اتحادیه اروپا ممنوع است، یک مطالعه 
گوست 2016 صورت  مشاهده ای )که در فوریه – آ
گرفت( نشان داد که 86% فروشگاه های داروهای 
طب سنتی چینی در انگلســتان، TCMs را برای 
فــروش بــا میانگیــن 192 جــزء مختلــف در هر 
فروشــگاه به کار گرفته اند. اکثر TCMsمطابق با 
الزامات رگوالتوری لیبل نشده اند. بر خالف قانون 
و مقــررات، بســیاری از مغازه ها محصــوالت را  با 
 عنــوان »موثر« برای طیف وسیعــی از بیماری ها
 ازجملــه دیابت، صرع و عفونت انســانی ویروسی 

تبلیغ می کنند. 
همچنین محصوالت بدون مجوز به صورت آنالین 
خریداری می شــوند. در حالی که نرخ های خرید 
آنالیــن داروهــای گیاهی مشــخص نمی باشــد، 
مطابق گزارش صورت گرفتــه حدود 5/8 % افراد 
در هفت کشور اروپایی داروهای تجویزی خود را به 

صورت آنالین خریداری می کنند.
                                                 ادامه دارد...

    عالی             خوب            متوسط          معمولی
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مق��د   م��ه:
یبوســت، بیمــاری شــایعی اســت کــه منجــر به 
مراجعات متعدد کلینیکی شده و تأثیرات خانوادگی 
و اجتماعی مهمی را سبب می شــود. این اختالل 
مــی توانــد زمینه ساز مشــکالت متعددی باشــد 
بنابرایــن، بررسی و درمــان آن از اهمیت ویژه ای 
برخــوردار است. از علل مهــم یبوست می توان به 
مصرف غذاهای کم فیبر، مصرف کم آب،تحرکی، 
استفاده نادرست از مســهل هــا، مصرف داروهای 

داروهای  قبیــل  از  خاص) 
و  مدرهــا  درد،   ضــد 
آنتی هیســتامین ها( اشاره 
کــرد. بیمــاری هایی چون 
دیابت و کم کــاری تیروئید 
نیــز ممکــن اســت باعث 

یبوست شوند.
بالینیــی  از میــان عالئــم 
یبوســت،  نشــانه هــای  و 
اجابــت  دفعــات  کاهــش 
مــزاج و سفتی مدفــوع از 
اهمیــت خاصــی برخوردار 
نظیر  دیگري  عالئم  است. 
درد مقعــد، تخلیــه ناکامل 
مدفوع، حجــم کم مدفوع، 

اتســاع شــکمي، نفخ، دفــع گــاز، زور زدن هنگام 
اجابــت مزاج، احســاس پري و فشــار لگني، عدم 
موفقیــت براي عمــل دفع در طی بیســت و چهار 
ساعت یا حتی خونریزی از رکتوم را نیز در تعریف و 

توصیف یبوست در نظر مي گیرند.
از مســکن  داروهــای  کنــار  در  ملیــن   داروهــای 
پرمصــرف ترین داروهایی هســتند کــه در دنیا بدون 
تجویز پزشــك مصرف می شوند. ساالنه در آلمان 39 
میلیون واحد داروی ملین و در آمریکا 600 میلیون از 
آن فروخته میشود. یبوست ،ساالنه در آمریکا منجر به 
2/5 میلیون ویزیت پزشك می شود. ارزش اقتصادی 
 مراقبتهــای درمانــی هــر بیمــار مبتال بــه یبوست،

لیال محمد تقی زاده کاشانی، دکترای شیمی آلی، گروه طب ایرانی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج
محمد مهدی احمدیان عطاری، متخصص داروسازی سنتی، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی البرز

میثم شیرزاد، متخصص طب سنتی، گروه طب ایرانی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

معرفی شربت الکسی هرب باریج®

 به طور متوسط 2752 دالر تخمین زده می شود.
نتای��ج مطالعات فارماکولوژی��ک و بالین��ی: 

مطالعات جدید نشان داده اند که اطالعات موجود 
در طب سنتی مــی تواند احتمــال یافتن ترکیبات 
موثر دارویی را به شــکل چشمگیری افزایش دهد. 
شربت الکسی هرب باریج® نیز با استفاده از همین 
راهکار و از منابع طب ایرانی استخراج شــده است 
. بر اساس مستندات طب سنتی، آلو و شکر سرخ 
در منابــع طب ایرانــی در بین 134 مفــرده داروئی 

مؤثر بر یبوســت در ردیف 10 داروی اول قرار دارند 
بر این اساس می توان گفت آلو و شکر سرخ از نگاه 
 طب ایرانی طبیعــی ترین، بهترین و بی خطر ترین

راه مبارزه با یبوست شناخته شده است.
نــام آلو در متون طب سنتــی اّجاص و طبیعت آن 
ســرد و تر اســت در افعال و خواص آن ذکر شــده 
اســت که تلیین بطن مینماید و همچنین مســهل 
ر  است. شکر سرخ نیز در متون سنتی ذیل نام ُسكَّ
ذکر شده و طبیعتی گرم و خشک دارد. در افعال و 

خواص آن ذکر شده که ملین طبع است.
مطالعــات گوناگون اثرات متعدد و مفید گونه های 
مختلف آلو را نشــان داده اند. از آن جمله می توان 

به اثرات بهبود دهنده سالمت استخوان، حافظه، 
آنتــی اکســیدانی ، ضد التهابی و نیــز بهبودی در 
یبوست اشــاره کرد که این اثرات را ناشــی از توان 
آنتی اکســیدانی و سهم باالی ترکیبــات فنلی در 
آلو مــی دانند. چندین مطالعــه در خصوص اثرات 
ملینــی آلــو انجام شــده اســت. مطالعــه پیراینن 
)2007( ایــن اثــر را ناشــی از میزان بــاالی فیبر 
این میوه مــی داند. مطالعه چســکین و همکاران 
)2009( بیان می کند که مصرف یکبار در روز  آب 
 آلو ، قبــل از وعده غذایی ،

 مــی تواند سبــب بهبودی 
در دفع و نرمــی مدفوع در 
بیمــاران با یبوســت مزمن 
اثرات مشــابهی در  شــود. 
مطالعــه ای کــه آتالوری و 
آن  در  همکــاران )2011( 
خشــک  آلوی  مقایســه  به 
با  با پســیلیوم در بیمــاران 
متوسط  تــا  خفیف  یبوست 
پرداخته انــد به دست آمده 
اســت. نتیجه ایــن مطالعه 
حاکــی از اثربخشــی بهتر 
آلو نســبت به پسیلیوم بوده 
اســت و  در نتیجه مصرف 
آلو را بر پسیلیوم ارجح دانسته است. در این مطالعه 
اثرات هــم افزایی آلو با سوربیتــول، فیبر غذایی و 
پلی فنول ها نیز مطرح شــده است. سایر مطالعات 
نیــز مویــد اثر ملینی آلــو هســتند و آن را به وجود 
ترکیبات فنلــی، سوربیتول به همــراه فیبر موجود 
در آلو نســبت داده اند. سوربیتــول یک قند الکلی 
اســت، جذب سوربیتــول یک دهــم گلوکز است، 
بنابرایــن در روده می ماند و اثــر ملینی می گذارد، 
باعث تخلیه معده و کاهــش زمان عبور مدفوع از 

روده نیز می شود.
مــالس موجود در شــکر سرخ نیز حــاوی میزان 
زیادی ترکیبات فنلی، آنتی اکسیدانی، ویتامین ها 
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و مواد معدنی است، کــه آن را به یک ماده مغذی 
ارزشــمند تبدیــل کرده اســت. مصــرف داروهای 
مســهل همــواره بدن را در معــرض خطر از دست 
دادن الکترولیــت های مهم قــرار می دهد. وجود 
امالح و ویتامین هــای ضروری در مالس موجود 
در شــکر سرخ، تا حد زیادی نگرانــی از بابت دفع 
بی رویه امالح و ویتامین ها را کاهش می دهد. از 
طرفی قند موجود در شــکر ســرخ مانند یک ملین 
قندی آب را به سمت خود کشــیده و مدفوع را نرم 
 و از یبوســت جلوگیری مــی کنــد. در مطالعه ای
 کــه توســط حاجی عربــی و همکــاران ) 2014( 
 انجام شــده، اثر شــربت شــکر سرخ در مقایسه با 
پلی اتیلن گلیکول به مدت 3 هفته در درمان یبوست 
عملکــردی کودکان 2 تا 10 ساله مورد بررسی قرار 
گرفته اســت و در این مطالعــه پارامترهایی چون: 
میــزان دفع، میزان بهبــود یبوست و تعداد دفعات 
دفــع مدفوع در هفتــه  ارزیابی شــده است، نتایج 
این مطالعه نشــان داده که شــکر ســرخ به اندازه 

پلی اتیلن گلیکول در بهبود شــاخص های درمان 
یبوســت موثر بوده است و با توجه به عوارض کمتر 
 شــکر سرخ در مقابل پلی اتیلن گلیکول، می تواند 
جهــت رفع یبوســت عملکردی اطفــال به عنوان 
 یــک درمــان موثــر و سودمنــد مــورد استفــاده 

قرار گیرد.
 ملیــن هــا معمــوال در چهــار دسته به شــرح زیر 

دسته بندی  میشوند:
 اسموتیک ) شــیرمنیزیم، الکتولــوز، سوربیتول، 

پلی اتیلن گلیکول و ملین های قندی(
 حجم دهنده ) پسلیوم، متیل سلولز(

 لغزنــده و نــرم کننده مدفــوع ) دوکــوزات سدیم، 
روغن های معدنی و گیاهی( 

تحریک کننده ) سنا، بیزاکودیل، کرچک(
بر طبق مطالعه ای که انجام شــده، بی خطر ترین 
دسته ملیــن ها، حجم دهنده هــا و پر خطر ترین 
آنها دسته تحریک کننده ها و پر مصرف ترین آنها 

اسموتیک ها هستند. 

شــربت الکســی هرب باریــج ® ترکیبــی از ملین 
هــای اسموتیک و حجــم دهنده می باشــد، زیرا 
حاوی ترکیبات قندی) شــکر ســرخ( و همچنین 
فیبر محلول ) حاصل از کنســانتره آلو ( می باشد، 
از آنجایــی که ترکیبات سنا در این دارو وجود ندارد 

جزء ملین های بی خطر می باشد.

شربت 120 میلی لیتری الکسی هرب باریج®
در طب سنتی ایران داروهای متعددی بعنوان ملین 
 شــناخته شــده است، یکی از بهترین و ایمن ترین

 این داروها شــربت الکســی هــرب باریج® است 
کــه از آلو )Prunus domestica( و شــکر سرخ 
)Saccharum officinarum( تهیه شده است 
و هر دو جزء شــربت شــواهد قابل قبول بالینی در 

خصوص یبوست دارند. 
دستــور مصــرف ایــن شــربت: بزرگســاالن: دو 
پیمانه 5 ســی سی سه بــار در روز، کودکان باالتر 
از 10 ســال: یــک پیمانــه 5 سی سی ســه بار در 
 روز ، کودکــان کمتر از 10 ســال: یک پیمانه 2/5 

سی سی سه بار در روز
حــد  از  بیــش  مصــرف  در  جانبــی:  عــوارض 
 ممکــن است باعــث اسهــال و دل پیچه شــود. 

موارد منع مصرف و نکات قابل توصیه: 
در کودکان کمتر از شــش ماه مصرف نشود. مانند 
سایــر ملین هــا، دارو همــراه با آب فــراوان میل 
شــود. در صورت بروز دل پیچــه و اسهال دوز دارو 
با مشــورت پزشــک تعدیل یابد. مصرف کمی آب 
جوش یــا گالب جوش در این مــوارد دل پیچه را 
کاهــش می دهــد. هماننــد سایر داروهــا، دور از 
دسترس کودکان نگهداری نمایید.قبل از مصرف، 
محتــوی شیشــه را خوب تکان دهیــد. بدلیل دارا 
 بــودن ترکیبات قنــدی بیماران دیابتــی با احتیاط 

) پایش قند روزانه( مصرف نمایند.
بارداري و شــیردهي: در بارداری و شیردهی قابل 
مصــرف است. دارو در بارداری همراه با آب فراوان 
میل شــود. شــرایط نگهداری: فــرآورده در ظرف 
در بســته، دور از نــور و در دماي 15 تــا 30 درجه 

سانتیگراد نگهداري شود.

بر اس��اس مس��تندات 

طب س��نتی، 

آلو و ش��کر س��رخ 

در منابع ط��ب ایران��ی 

در بی��ن 134 

مف��رده داروئ��ی 

مؤثر بر یبوس��ت 

در ردی��ف 10 داروی 

اول ق��رار دارن��د

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

483482481 484
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محسن عبائی- کارشناس ارشد مدیریت- کارشناس واحد سیستم ها و روش ها - شرکت داروسازی باریج اسانس

عدالت سازمانی

چکی��ده:
 عدالــت و اجرای آن یکی از نیــاز های اساسی و 
فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجود 
آن بســتری مناسب جهت توسعه جوامع انســانی 
فراهم کــرده است. نظریات مربــوط به عدالت به 
موازات گسترش و پیشــرفت جامعه بشری تکامل 

یافتــه و دامنــه آن از نظریــات ادیــان و 
بــه تحقیقــات تجربــی  فالسفــه 

کشــیده شــده اســت . پــس از 
انقالب صنعتی و مکانیزه شدن 

جوامع بشری، سازمانها چنان بر 
زندگی بشــر سیطره افکنده اند که 

هر انسان از لحظه تولد تا مرگ مستقیما 
وابســته به آنهاست و امروزه زندگــی، بدون وجود 
سازمانها قابل تصور نیست. بنابراین اجرای عدالت 
در جامعــه منوط به وجود عدالت در سازمانهاست. 
اولین تحقیقــات پیرامون عدالــت در سازمانها به 
اوایل دهه1960 برمی گــردد. پس از سال 1990 
فصل جدیدی از مطالعات تجربی پیرامون عدالت 
سازمانی آغاز می شود که ما حصل آن شناخت سه 
نوع عدالت یعنی عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و 
عدالت تعاملی در سازمانهاست. در این مقاله سعی 
شــده است به ایــن سه نوع عدالــت و موضوعات 

مرتبط با آنها به طور جامع پرداخته شود.
مق��د   م��ه :

در طــول تاریخ یکــی از آرزوهای اساسی انســان 
اجــرای عدالت و تحقــق آن در جامعه بوده است. 
در این خصوص مکتبها و اندیشــه های گوناگون 
بشــری و الهی راه حلهای متفاوتی را برای تبیین و 

استقرار آن پیشنهاد کرده اند.
اولین تعاریف درباره عدالت به سقراط، افالطون و 
ارسطو منسوب است. یکی از مهمترین پرسشهای 
سقراط در مورد سرشت عدالت بود. بعد از سقراط، 
شاگردش افالطون در کتاب جمهوری _ مهمترین 
اثــر خود_ بحثــی را عدالت نامید که نخســتین و 
قدیمی ترین بحث تفصیلی درباره عدالت در فلسفه 
سیاســی قدیم اســت. )مرامــی ،1378،ص15( 

افالطــون در کتاب جمهوریــت در پی این پرسش 
بود که چــرا مرد با فضیلتی مانند سقراط حکیم در 
جامعه آن روز یونان محکوم به مرگ شد ،انگیزه او 
تحلیــل و تبیین عدالت در جامعــه آتن بود و اینکه 
مفهوم عدالت چیســت .)کاظمی 1379ص26(. 
به نظر افالطون عدالت وقتی حاصل می شود که 
در دولت هر کســی به کاری که شایســته آن است 
بپردازد،به همانگونه انسان عادل نیز انسانی است 
 که اجزای سه گانه روح او )غضب ،شهوت وعقل(
تحت فرمانروایی عقل ،هماهنگ باشــند. )اخوان 

کاظمی ،1382،ص137(
از نظــر ارسطو _ شــاگرد افالطــون _ نیز عدالت 
داشــتن رفتاری برابر با افراد برابــر است. )مرامی 
،1378،ص16( ارسطو معتقــد بود که توده های 
مردم به ایــن دلیل انقالب می کنند کــه با آنان با 
بی عدالتــی رفتار می شــود .)کاظمــی1379ص 
کوینــاس عدالت واقعی  59( از دیدگــاه تومــاس آ
زمانــی است که حاکم به هر کس مطابق شــأن و 
شایستگی او امتیاز بدهد.)کاظمی 1380ص53( 
از دید نظریــه لیبرال عدالت به این معنی است که 
دولت نباید با شــهروندان با تبعیض رفتار کند مگر 
در صورتی که در زمینه ای مورد نظر میان خود آنها 
تفاوتهایی وجود داشته باشد. در برداشت لیبرال از 

عدالت عمده توجه معطوف به توزیع عادالنه قدرت 
در جامعه است.)مرامــی ،1378،ص24( عدالت 
در مفهــوم رادیکال آن در شــعار و فرمول معروف 
مارکس »از هرکس به اندازه توانش و به هر کس به 
اندازه نیازش « خالصه می شود. مرکز ثقل عدالت 
در ایــن مفهوم، توزیع عادالنــه ثروت است . 

)مرامی،1378،ص29-28(
در تمامــی اندیشــه هــای سیاسی 
اسالم، مبنا و زیر بنای تمامی اصول 
نیز عدالت است. آیات الهی اشــاره 
دارنــد کــه پیامبران را با مشــعلهای 
هدایت فرستادیم و به آنها کتاب و میزان 
دادیم تا عدالت را بر پا دارند.)اخوان کاظمی 
،1382،ص 51( بعثت پیامبران و تشریع ادیان به 
منظور تحقق قســط و عدل بــا مفهوم وسیع کلمه 
در نظــام حیات انســان بــوده است تا آنجــا که از 
رسول خدا )ص(نقل شــده است: »کشــور با کفر 
می ماند اما باظلم ماندنی نیست«.)اخوان کاظمی 
،1382،ص73( به این ترتیب مالحظه می شــود 
کــه عدالت و استقرار آن به عنــوان یک نیاز برای 
جوامع انســانی مطرح بوده است. آبراهام مازلو به 
عنوان برجسته ترین روانشناس در حوزه انگیزش، 
سلسله مراتبی از نیازهای انسانی را مطرح کرد که 
اگر چه عدالت در این سلســله مراتب جایی ندارد، 
گــاه بوده و  امــا با ایــن حال مازلــو از اهمیت آن آ
نســبت به پیامدهای ناشــی از بی عدالتی هشدار 
داده اســت . مازلو عدالت را تقریبا یک نیاز اساسی 
مطــرح کــرده و آن را به همراه انصــاف، صداقت 
ونظم دریک گروه قــرارداده است وازآنها به عنوان 
پیش شــرط های اساسی برای ارضــای نیازها یاد 

)Taylor،2003(.کرده است
امــا در حــوزه سازمــان و مدیریــت، مطالعــات و 
تحقیقــات اولیــه در مــورد عدالت بــه اوایل دهه 
1960وکارهای جی استیســی آدامــز برمی گردد. 
با این وجــود اهمیت این موضوع بــرای محققان 
مدیریت از سال 1990 روشــن می شود،به طوری 
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که مقاالت ارائه شــده در این حوزه طی این سالها 
روند رو به رشدی را داشته است. 

مفه��وم  لغ��وی  عدال��ت 
یکــی از دشــواریهای بحــث عدالــت، ابهــام در 
تعاریف و معانــی آن است. زبان عربی برای برخی 
واژه هــا بیش از ده متــرادف دارد و واژه عدالت نیز 
واجد چنیــن مترادفهایی اســت. بنابراین برای هر 
جنبــه ای از عدالــت معانــی متعددی وجــود دارد 
 که شــاید مهمترین آنها قســط، قصد، استقامت ،
وســط، نصیب،حصــه، میــزان، انصــاف وغیــره 
باشــد. کلمه معادل عدالت در فرانســه و انگلیسی 
است.)اخــوان   justitia التیــن  در  و   justice
کســفورد  کاظمی،1382،ص27( فرهنگ لغات آ
عدالــت را به عنوان حفظ حقوق بــا اعمال اختیار 
و قــدرت و دفاع از حقوق با تعییــن پاداش یا تنبیه 
توصیف کرده است. اما آنچه در تعاریف این واژه به 
مقاصد ما نزدیکتر اســت مفهوم عدالت به معنای 
برابری و تســاوی، دادگــری و انصــاف، داوری با 

راستــی و درستــی و مفاهیم دیگــری از این قبیل 
است. 

مطالعه عدالت در س��ازمانها 
جدانشــدنی  جــزء  سازمان یافتگــی  و  سازمــان 
زندگــی ماســت. ما قبــل از تولــد و در رحــم مادر 
توســط سازمانهایــی مراقبت می شــویم، در یک 
سازمان پزشــکی چشــم به جهان می گشاییم، در 
سازمانهــای متعدد آموزش مــی بینیم و بموقع در 
یک سازمان مشــغول کار می شــویم و همزمان با 
سازمانهــای متعدد رابطه و سروکــار داریم و نهایتا 
در یــک سازمان با مراسم خاص تشــییع و تدفین 
صحنه نمایش جهانی را تــرک می کنیم.)اسکات 
،1375،ص18( بنابراین افراد بیشــتر عمرشان را 
در سازمانها یا در رابطه با سازمانها سپری می کنند 
و این موضوع نشاندهنده اهمیت جایگاه سازمانها 
در دنیــای کنونــی است. امــا در مــورد عدالت در 
سازمانها چه تحقیقات و مطالعاتی صورت پذیرفته 
اســت؟ عدالت سازمانــی به طور گســترده ای در 

رشــته های مدیریت، روانشناسی کاربردی و رفتار 
سازمانی مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته است

.)Parker&Kohlmeyer,2005( تحقیقــات 
نشــان داده اند که فرایندهای عدالت نقش مهمی 
را در سازمــان ایفا می کنند و چطور برخورد با افراد 
در سازمانهــا ممکــن اســت باورها، احســاسات، 
نگرشــها و رفتار کارکنان را تحــت تاثیر قرار دهد. 
رفتــار عادالنه از سوی سازمان بــا کارکنان عموما 
منجر به تعهد باالتر آنها نســبت به سازمان و رفتار 
شــهروندی فرانقــش آنها می شــود. از سوی دیگر 
افرادی که احســاس بی عدالتی کنند، به احتمال 
بیشــتری سازمان را رها می کنند یا سطوح پایینی 
از تعهد سازمانی را از خود نشــان می دهند و حتی 
ممکن است شــروع بــه رفتارهــای ناهنجار مثل 
انتقامجویی کنند. بنابراین درک اینکه چگونه افراد 
در مورد عدالت در سازمانشان قضاوت می کنند و 
چطور آنها به عدالت یا بی عدالتی درک شده پاسخ 
می دهنــد، از مباحث اساسی خصوصا برای درک 

)2001,Bos( .رفتار سازمانی است
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همانطــور که گفته شــد، با وجــود اینکه مطالعات 
اولیه در مورد عدالت به اوایل دهه1960 و کارهای 
جی استیســی آدامز برمی گــردد، با این حال اکثر 
مطالعــات در مــورد عدالــت در سازمانهــا از سال 
 1990 شــروع شــدند. طبق یک گــزارش از منابع 
منتشــر شــده در این زمینه، تقریبــا 400 تحقیق 
بنیــادی  100تحقیــق  از  بیــش  و  کاربــردی 
در  عدالــت  و  انصــاف  مباحــث  بــر  متمرکــز 
سازمانهــا تا ســال 2001 بــه ثبت رسیــده است. 
)Charash&Spector,2001( در یــک مســیر 
در این تحقیقات به دنبال تعیین منابع یا کانونهای 
عدالــت بوده اند؛ به این معنی کــه چه چیزی را یا 
چه کســی را کارکنان عامل بی عدالتی در سازمان 

می دانند. 
درک عدالت تحت تاثیر:

1- پیامدهایــی که شــخص از سازمــان دریافت 
می کند، 

2- رویه های سازمانی و خصوصیات ادراک کننده 
قرار دارد.

کانونهای عدالت س��ازمانی
کارهــای جدید در این حوزه نشــان مــی دهد که 
کارکنــان حداقل با دو منبع در مورد اجرای عدالت 
در سازمان یا نقض آن مواجه هستند. واضحترین 
این منابع سرپرست یا مدیر مستقیم فرد است. این 
سرپرست نسبت به زیردست اختیار تام دارد . او می 
تواند بر پیامد های مهمی از قبیل افزایش پرداختها 
یا فرصتهای ترفیع زیردست اثر بگذارد. منبع دومی 
که کارکنان ممکــن است این عدالت یا بی عدالتی 
را به آن منســوب کننــد، خود سازمــان به عنوان 
 یــک کل است. اگــر چه این منبع نامحســوس تر
 اســت، ولــی توجه بــه آن نیز مهم اســت. اغلب 
اوقات افراد سازمانهایشــان را بــه عنوان عامالن 
اجتماعــی مســتقلی در نظر می گیرنــد که قادربه 
اجــرای عدالت یا نقض آن هســتند. بــرای مثال 
زمانی کــه کارفرمایــان )سازمانهــا ( قراردادها را 
نقض کنند،کارکنان نیز به این عمل واکنش نشان 
می دهند. بدین ترتیب طبــق تحقیقات مربوط به 
تبعیض در سازمانها،کارکنان بین تبعیض از سوی 
سرپرســت و تبعیض از سوی سازمــان تمایز قائل 

 )2002 ,Rupp&Cropanzano( .می شوند
مســیر دیگری که در حوزه مطالعــات و تحقیقات 
عدالت سازمانی به آن پرداخته شده، انواع عدالت 
در سازمانها، پیش شــرط ها و پیامد های آنهاست. 
طبق تحقیقات در این حوزه تاکنون سه نوع عدالت 

در محیط کار شناخته شده است که عبارت اند از:
عدال��ت   توزیع��ی

درحــدود40 ســال پیش روانشــناسی بــه نام جی 
استیســی آدامز نظریــه برابــری اش را ارائه کرد و 
در این نظریه نشــان داد که افراد مایل اند، درقبال 
انجــام کار پــاداش منصفانه ای دریافــت کنند؛ به 
عبارت دیگر به اندازه همکارانشــان از پاداشــهای 
 )2002,Greenberg( .انجام کار بهره مند شــوند
برابــری طبق نظــر آدامز زمانی حاصل می شــود 
که کارکنان احســاس کنند که نســبتهای ورودیها 
)تالشــها( به خروجیهایشان )پاداشــها( با همین 
Ivancevich(.نسبتها در همکارانشان برابر باشد

 )p171,1996,&Matteson
کارکنانــی کــه احســاس نابرابــری می کننــد، بــا 
واکنشهای منفی از جمله امتناع از تالش، کم کاری

و رفتارهای ضعیف شهروندی سازمانی و در شکل 
 حاد آن استعفا از کار به این نابرابری پاسخ می دهند.

)Greenberg, 2002( بــه لحاظ تاریخی، نظریه 
برابــری متمرکز بــر عدالــت درک شــده از مقدار 
 ,Robbins( .پاداشهای توزیع شده بین افراد است
p170 ,2001( این نوع عدالت کاربردهای زیادی 
در محیط سازمانی داشــته است و محققان، رابطه 
این عدالت را با متغیر های زیادی همچون کیفیت 

و کمیت کار بررسی کرده اند.
بــه خاطرتمرکز این عدالت بــر پیامدها، پیش بینی 
شــده است که این شــکل از عدالت عمدتا مرتبط 
با واکنشــهای شــناختی ، عاطفی و رفتاری باشد. 
بنابرایــن زمانی که یک پیامدخاص ناعادالنه درک 

می شــود، این بی عدالتی می بایســت احساسات 
شخص )مثل عصبانیت، رضایت خاطر، احساس 
غرور یــا گناه( شــناختها )مثال شــناخت تحریفی 
ورودیهــا وخروجیهــای خود یــا دیگــران( ونهایتا 
رفتارش )مثل عملکرد یا ترک شــغل( را تحت تاثیر 

)2001,Charash&Spector( .قرار دهد
2- عدال��ت روی��ه ای 

با توجه به تغییر تحقیقات در روانشناسی اجتماعی، 
مطالعــه عدالت در سازمانها نیــز از تاکید صرف بر 
نتایــج تخصیص پاداش)عدالــت توزیعی(به تاکید 
بــر فرایند هایی کــه این تخصیــص را موجب می 
 Charash &( .تغییر کرد ،)شود )عدالت رویه ای

)2001 , Spector
عدالت رویه ای یعنی عدالت درک شده از فرایندی 
که برای تعیین توزیع پاداشــها استفاده می شــود. 
)p170 ,2001 ,Robbins( در اینجا می توان این 
سوال را مطرح کرد که آیــا ممکن است کارمندی 
که نســبت به دیگــران پاداش کمتــری را دریافت 
می کند، اصــال احســاس نابرابری یــا بی عدالتی 
نکند؟ با توجه به عدالت رویه ای پاسخ مثبت است. 
این موضوع را با یک مثال روشن می کنیم. فرض 
کنید دو کارمند با صالحیت و شایســتگی یکسان 
بــرای انجام یــک کار و مســئولیت شــغلی وجود 
دارند، اما به یکی از آنها مقداری بیشــتر از دیگری 
 پرداخــت می شــود. سیاستها و خط مشــی های

 پرداخت سازمــان عوامل قانونی بســیار زیادی را 
همچون طول زمان کار، شیفت کاری و غیره را در 
بر دارد. این دو کارمند از سیاست پرداخت شــرکت 
گاه اند و فرصتهای یکســانی دارند. با توجه  کامال آ
به این عوامــل ممکن است یکــی از دو کارمند از 
دیگری مقدار بیشــتری دریافت کنــد، با این حال 
کارمند دیگــر ممکن است احســاس کند اگر چه 
کمتر از تمایلش به او پرداخت شــده است، اما این 
پرداخت ناعادالنه نیســت، چرا که سیاست جبران 
خدمات سازمان یک سیاست باز بوده و به شیوه ای 
دقیق و بدون تعصــب و غرض ورزی به کار گرفته 

شده است.
بنابرایــن پرداخت ناشــی از به کارگیــری این رویه 
 عادالنــه احتمــاال عادالنه نگریســته می شــود؛

حتی اگر به نظر خیلی پایین باشد. 
)Gereenberg,2001( بــا افزایش درک عدالت 
رویــه ای، کارکنان بــا دید مثبت بــه باالدستان و 
سازمانشــان می نگرند؛ حتی اگر آنها از پرداختها، 
ترفیعــات و دیگــر پیامد هــای شــخصی اظهــار 

)p171 ,2001 ,Robb ins(.نارضایتی کنند

ب��ا افزای��ش  درک 
 عدال��ت  روی��ه ای، 

کارکنان  با دی��د  مثب��ت ب��ه 
باالدس��تان  و سازمانش��ان 

م��ی  نگرن��د؛
 حتی اگر آنها از پرداختها، 

ترفیع��ات  و دیگ��ر
 پیامد های ش��خصی

 اظه��ار نارضایت��ی کنن��د.
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به نظر لونتال شــش قانون وجود دارد که هنگامی 
که به کار گرفته شوند، رویه های عادالنه ای به وجود 
می آورند: 1- قانون ثبــات: حالتی که تخصیص 
رویه ها بایستی برای همه در طی زمان ثابت باشد 
2- قانــون جلوگیــری از تعصب و غــرض ورزی: 
 حالتی که از کســب منافع شخصی تصمیم گیران
  بایستی در طول فرایند تخصیص ممانعت به عمل آید 
3- قانون درستی: اشــاره به سودمندی اطالعات 
مورد استفاده در فراینــد تخصیص دارد 4- قانون 
توانایی اصالح: به وجود فرصتهایی برای تغییر یک 
تصمیم ناعادالنه اشــاره دارد 5- قانون نمایندگی: 
 حالتــی کــه نیازهــا، ارزشــها و چشــم اندازهــای
همــه بخشــهای متاثــر، توسط فراینــد تخصیص 
بایســتی در نظر گرفته شــود و 6- قانون اخالقی: 
مطابــق با ایــن قانــون فرایند تخصیص بایســتی 
بــا ارزشــهای اخالقــی و وجدانــی سازگار باشــد. 
سازمــان  کــه  را  روشــی  سازمانــی  هــای  رویــه 
 منابــع را تخصیــص می دهد، نشــان مــی دهند.
 مطالعات نشــان مــی دهد که عدالــت رویه ای با 
واکنشهای شناختی، احســاسی و رفتاری کارکنان 
نســبت به سازمان )مثــل تعهد سازمانــی( مرتبط 
است. از ایــن رو زمانی یک فرایند منجر به پیامدی 

خاص می شود که ناعادالنه درک شده باشد. 

3- عدال��ت  تعامل��ی 
نوع ســوم ازعدالت در سازمانهــا، عدالت تعاملی 
نامیــده می شــود.عدالت تعاملی شــامل روشــی 
است که عدالــت سازمانی توســط سرپرستان به 
 )1999,Scandura( .زیردستان منتقل می شود
ایــن نــوع عدالــت مرتبط بــا جنبه هــای فرایند 
احتــرام(  و  ارتباطات)همچــون ادب، صداقــت 
بین فرستنــده وگیرنــده عدالت اســت. به خاطر 
اینکــه عدالت تعاملی توســط رفتارمدیریت تعیین 
می شــود، این نوع عدالت مرتبط با واکنشــهای 
شــناختی، احســاسی و رفتاری نسبت به مدیریت 
یا به عبارت دیگر سرپرست است. بنابر این زمانی 
 که کارمندی احساس بی عدالتی تعاملی می کند
 به احتمــال زیاد ایــن کارمند واکنــش منفی به 
سرپرستــش به جای سازمان نشــان می دهد. از 
این رو پیش بینی می شود که کارمند از سرپرست 
مستقیمش به جای سازمان در کل ناراضی باشد 
و کارمنــد تعهــد کمتری نســبت بــه سرپرست تا 
سازمان درخوداحساس کند. همچنین نگرشهای 
منفــی وی عمدتــا نســبت به سرپرســت است و 

قسمت کمی از این نگرشــهای منفی به سازمان 
برمی گــردد. )Charash&Spector,2001( به 
نظــر مورمن عدالــت توزیعی، رویــه ای و عدالت 
تعاملی، همبســته اســت و هر کــدام جنبه های 
متمایــزی از عدالــت سازمانی انــد. بــه نظر وی 
عدالــت سازمانــی به صــورت مجمــوع عدالت 
توزیعــی، رویــه ای و تعاملــی تعریــف می شــود. 

)1999,Scandura(

عوام��ل موث��ر ب��ر درک عدال��ت
درک عدالــت تحــت تاثیــر )الــف( پیامد هایی که 
 شخص از سازمان دریافت می کند، )ب(رویه های
سازمانــی )رویه هــا و کیفیــت تعامــالت( و )ج(

خصوصیات ادراک کننده، قرار دارد.

پیامد های س��ازمانی 
درک عدالــت می تواند مبتنی بر پیــروی سازمان از 
 قوانین عدالت توزیعی )مثل برابری ، مساوات یا نیاز (
 و همچنیــن توســط ارزش پیامدها باشــد. بنابراین 
عدالــت حداقل تا اندازه ای توســط ادراک مثبت یا 
منفی پیامد ها از سوی ادراک کننده تعیین می شود. 

رویه های س��ازمانی
درک عدالت همچنین وابســته بــه پیروی سازمان 
از قوانیــن عدالــت رویــه ای اســت. بــرای مثال 
رویه ای که به مشــارکت کنندگــان اجازه می دهد 
تا مطالــب خود را بیــان کنند، عادالنــه تر از یک 
 رویــه ای در نظر گرفته می شــود که مانــع از این

 عمل می شود.

خصوصی��ات ادراک کنن��ده
درک عدالــت ممکن اســت همچنین تحــت تاثیر 

خصوصیات ادراک کننده باشد. 
توانــد خصوصیــات   ایــن خصوصیــات مــی 
جمعیت شناختی )مثل سن، جنسیت، نژاد( و سابقه 
کار و خصوصیات شــخصیتی )مانند احســاسات 

منفی و عزت نفس( باشد. 

نتای��ج درک عدال��ت - عملک��رد کاری 
نظریه برابــری، فرضیات خاصی را بــا توجه به اثر 
عدالــت توزیعی درک شــده بر عملکــرد ارائه کرد، 
یعنــی زمانی کــه کارمندی بی عدالتــی توزیعی را 
درک مــی کند، این کارمند ممکن است، کیفیت و 
کمیت کــار را برای باز گرداندن عدالت تغییر دهد. 
درموردعدالت رویه ای رابطه بین این نوع عدالت و 
عملکرد قطعی نیست، بلکه درعوض، این عدالت 
بر نگرشها و کیفیت زندگی کاری اثر داشته است. 

عدالــت رویــه ای ممکــن اســت از طریــق اثر بر 
نگرشها، برعملکرد تاثیر بگذارد. برای مثال زمانی 
که بی عدالتی رویه ای بر نگرشــهای کلی نســبت 
بــه سازمــان و مســئوالنش اثر منفی مــی گذارد، 
به احتمال زیاد این نگرشــهای منفــی بر عملکرد 
تاثیرخواهند گذارد. در حقیقت ادعا شــده است که 
عدالت رویه ای زمانی برجسته است که هدف نظم 
گروهــی )هماهنگی گروهی( اســت، در حالی که 
عدالت توزیعی زمانی که بهره وری و کارایی کانون 
توجه هستند، برجسته است. درمورد عدالت تعاملی 
ممکــن اســت، این نــوع عدالت از طریــق رابطه 
اش با نگرشــهایی درمورد سرپرســت، با عملکرد 
 مرتبط است؛ یعنی نارضایتی از سرپرست مســتقیم 

می تواند به عملکرد ضعیف منجر شود.

رفتار ش��هروندی س��ازمانی 
بیشــترین همبســتگیهای مطالعــه شــده  از  یکــی 
و  سازمانــی  رفتارشــهروندی  سازمانــی،  عدالــت 
اجزایــش )روحیــه مردانگــی، فضیلت شــهروندی، 
از خــود گذشــتگی، وظیفــه شــناسی و ادب( است. 
شــهروندی رفتــار   )2001,Charash&Spector( 
سازمانی،رفتــار اختیــاری اســت کــه جــزء الزامات 
شــغلی رسمــی کارمنــد نیســت، امــا بــا ایــن حال 
دهــد. مــی  افزایــش  را  سازمــان  موثــر   عملکــرد 
)p21,2001,Robbins( فرض شده است که عدالت 
 رویه ای وتعاملی درک شــده،  پیش بینی کننده های

 اصلی رفتار شهروندی سازمانی هستند. 

عدال��ت روی��ه ای 
با واکنش��های ش��ناختی، 

احساس��ی و رفتاری 
کارکنان نس��بت به 

س��ازمان مرتبط اس��ت. 
از این رو زمانی یک فراین��د 

منجر ب��ه    پیام��دی خ��اص 
می ش��ود که ناعادالنه 

درک ش��ده باش��د. 
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رفتار خالف انتظار و ترک ش��غل
رفتارهــای خــالف انتظار و ترک شــغل بایســتی 
توزیعــی، رویــه  بــا هــر ســه شــکل عدالــت 
دیدگــاه  از  باشــند.  مرتبــط  تعاملــی  و  ای 
توانــد مــی  رفتارهــا  ایــن  توزیعــی   عدالــت 
 به عنــوان واکنشــهایی در مقابل بــی عدالتی 
درک شــده، نگریسته شــوند.)زمانی که کارمند 
 ورودیهایش را برای برقراری عدالت تغییر می دهد(.

 بنابراین زمانی که کارکنــان بی عدالتی توزیعی 
را درک مــی کننــد، ممکــن است بــه سازمان 
صدمــه بزنند تــا بدیــن ترتیب نســبت خروجی 
بــه ورودی را در دیدگاهشــان مثبــت تــر جلوه 
دهنــد. همچنیــن مشــخص شــده اســت که 
عدالــت توزیعی بــا تمایل به ترک شــغل مرتبط 
است که ایــن موضوع از طریــق تاثیر نهادن بر 
نگرشــهایی همچــون رضایت درونــی و بیرونی 
 صــورت می گیــرد. از دیدگاه عدالــت رویه ای،
 بی عدالتی درک شــده از ســوی کارکنان منجر 
بــه ادراک منفی از سازمــان و رفتارهای خالف 
انتظــار درسطــح جزئــی، همچون تعــارض با 

سرپرست می شود.

واکنشهای نگرش��ی واحساسی نسبت به 
پیامد های خاص، س��ازمان وسرپرس��ت 

واکنشهای نگرشــی و احساسی نسبت به سازمان 
عمدتــا توسط الگوهای عدالت رویه ای پیش بینی 
شده اند. برای مثال لیند و تیلر اثر مثبت قوی عدالت 
رویه ای بر تعهد سازمانی و بر کاهش تعارض درون 
سازمانهارا پیش بینی کرده اند. تحقیقات همچنین 
روابط قوی تری را بین عدالت رویه ای و نگرشها در 
مقایسه با عدالت توزیعی و نگرشها نشان داده اند. 
عدالت رویه ای واکنشــهای شــناختی را نسبت به 
سازمــان پیش بینی کرده است که بر واکنشــهای 
نگرشــی نســبت به مدیران و تصمیماتشــان مؤثر 
اســت. بــرای مثال فرض شــده اســت اعتماد به 
 سرپرست بیشتر با عدالت تعاملی تا عدالت رویه ای
پیــش   )Charash&Spector(.اســت مرتبــط 
سازمــان در  عدالــت  پیامدهــای  و   شــرط ها 

 را نشان می دهد.

نتیج��ه   گی��ری
عدالــت به عنوان یــک نیاز اساسی بــرای زندگی 
جمعی انســانها همیشه در طول تاریخ مطرح بوده 

است. امــروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه 
سازمانها در زندگی اجتماعی انسانها نقش عدالت 
در ســازمانها بیش از پیش آشــکارتر شــده است. 
سازمانهــای امروزی در واقــع مینیاتوری از جامعه 
بوده و تحقق عدالت در آنها به منزله تحقق عدالت 
در سطــح جامعــه است. بــه همین دلیــل امروزه 
عدالت سازمانی بــه مانند سایر متغیرهای مهم در 
رفتار سازمانــی منجمله تعهــد سازمانی و رضایت 
شغلی جایگاه خاصی را در متون مدیریت پیدا کرده 
است. تحقیقات و مطالعات در این حوزه آهنگ رو 
به رشــدی را نشان می دهد و حاصل این تحقیقات 
 دستاوردهــای جدیــد در ایــن حــوزه بــوده است. 
مع الوصــف مدیران در سازمانهــای امروزی نمی 
توانند نســبت بــه این موضع بی تفاوت باشــند چرا 
که عدالت به مانند سایر نیازهای انسانی به عنوان 
یک نیــاز مطرح بوده و هســت. چنانچــه مدیران 
سازمانهــا به دنبال پیشــرفت و بهبــود در سازمان 
هستند بایستی قادر باشــند درک وجود عدالت در 

سازمانشان را در کارکنان بوجود آورند.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

493492491 494
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سهیل قلی بیگی، مهندسی تولیدات گیاهی، شرکت کشت و صنعت گلکاران

پروتئین وی)Whey Protein(  ترکیبی از پروتئین های جدا شــده از آب پنیر 
است کــه عمدتًا به عنوان مکمــل رژیم غذایی استفاده می شــود و ادعاهای 

تغذیه ای بسیاری در مورد آن مطرح شده است.
رژیــم غذایی پرپروتئین امروزه به عنوان بخشــی از برنامه های غذایی در روند 
کاهش وزن رواج یافته است. بیشــتر پروتئین های ورزشی از شیر، تخم مرغ، 
آغوز گاوی، سویا و به میزان کمتری از حبوبات، خوشه گندم یا برنج استخراج 
می شوند. کیفیت این پروتئین های استخراج شده ممکن است بر اساس نوع 
و کیفیت فرآیند تولید آنها متفاوت باشــد. تقریبًا 87 درصد شــیر کامل از آب و 
13 درصد باقی مانده از مواد جامد ساخته شده است. این 13 درصد مواد جامد 
از 30 درصــد چربی، 37 درصــد الکتوز، 27 درصد پروتئین )که 20 درصد آن 
پروتئیــن وی و 80 درصد آن کازئین است( و 6 درصد از مواد معدنی تشــکیل 
شــده است. در طول فرآیند ساخت پنیر، پروتئین وی به درون یک زیر بخش 
مایع شــفاف جدا می شود که نشان داده شــده است منبع خوبی از پروتئین با 
کیفیت باالست و اخیرًا برای تولید پودر پروتئینی و بسیاری از محصوالت دیگر 

مصرف می شود.
پروتئین وی فرآوردۀ جانبی تولید پنیر و یکی از دو پروتئین سالم یافت شــده در 
شیر است. پروتئین وی پروتئینی کامل، با قدرت هضم باال است که حاوی تمام 
 اسیدهای آمینه ضروری است. مصرف پروتئین وی اشــتها را سرکوب می کند
و بیشتر از سایر پروتئین ها، از جمله کازئین، سویا، آلبومین تخم مرغ، سیری 
را افزایــش می دهد. پروتئین وی دارای خــواص عملکردی است که کاهش 
در تــودۀ چربــی را بهبود می بخشــد، تودۀ بــدون چربی را حفــظ می کند و 

اکسیداسیون چربی را افزایش می دهد.
پروتئین وی در مقایسه با سایر منابع پروتئینی، هضم و جذب سریعتری دارد و 

منجر به باال رفتن سطوح خونی اسیدهای آمینه می شود. افزایش اسیدهای 
آمینه، افزایش در سنتز پروتئین عضالنی را تحریک می کند و تجزیه پروتئین 

عضالنی متعاقب تمرینات مقاومتی را بصورت جزئی سرکوب می کند.
بتــا  جملــه  از  متعــددی  کــروی  پروتئینهــای  محتــوی  وی  پروتئیــن 
درصــد(،  الکتالبومیــن)20-25  آلفــا  درصــد(،  الکتوگلبولیــن)50-55 
آنزیــم  درصــد(،  ایمنوگلوبولیــن)10-15  درصــد(،  الکتوفریــن)1-2 
الکتوپراکســیداز)تقریبًا0/5 درصــد(، گلیکوماکروپپتیدها)15-10 درصد( و 
دیگر پروتئین های کوچک شــبیه بتامیکروگلبولیــن، لیزوزیم، گاما گلبولین و 
IGF است. در حدود 14/5 درصد از بتا الکتوگلبولین از لوسین ساخته شــده 
است. همۀ این اجزاء با پتانســیل بهبــود نتایج سالمت عمومی و جلوگیری از 
بیماری، کاهــش سرکوب ایمنی، کاهش التهاب عضالنــی مرتبط با آسیب، 
بهینه کردن فرآیند ریکاوری و افزایش اثرات تمرینات مقاومتی در ورزشکاران 

و افزایش سالمت متابولیکی در ارتباط هستند.
پروتئین وی به طور ویژه ای غنی از اسیدهای آمینه ضروری می باشد. بر اساس 
نیاز انسان به اسیدهای آمینه، قابلیت هضم و فراهمی زیستی، هر دو پروتئین 
 وی و کازئین، مشــابه پروتئین تخم مرغ هســتند که به عنــوان پروتئین های

 با کیفیت باال طبقه بندی شده اند.
کازئیــن و وی، محتوی مقادیر بیشــتر و متناسب تر اسیدهای آمینه ضروری، 
در مقایسه با منابع دیگر پروتئین های گیاهی مانند سویا یا برنج هستند. زمانی 
که مقادیر مشــابهی از پروتئین های وی و کازئین مصرف شود، پروتئین وی، 
بیش از 3 درصد از اسیدهای آمینه ضروری و مقادیر بیشــتری از سیستئین و 

لوسین را تأمین می کند.

پروتئین وی
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کریپ و همکاران )2006( بهبــود معنادار باالیی در LBM، قدرت و کاهش 
چربــی بدن در گــروه بدنســازان تفریحی که به غذایشــان 1/5 گــرم به ازاء 
هرکیلوگــرم وزن بدن در روز پروتئین وی، در مقایســه با گروه دیگر که میزان 
مشابهی از کازئین در طول برنامه 10 هفته ای تمرین مقاومتی اضافه کردند، 

گزارش نمودند.
تانــگ و همکاران )2007( اثــرات مثبت 10 گرم پروتئین وی در ترکیب با 21 
گرم فروکتوز برای ایجاد افزایش 2 برابری در سنتز پروتئین عضالنی در مردان 

جوان خوب تمرین کردۀ مقاومتی گزارش کردند.
آنجالچــل )2012( هشــتاد فرد بزرگســال 70 تا 85 سال را کــه محدودیت 
حرکتی داشــتند  به دو گروه تقســیم کردند و گروه اول 40 گرم در روز پروتئین 
وی و گروه شــاهد یک غذا با انرژی مســاوی برای 6 ماه مصرف کردند. همه 
آزمودنی ها تمرینات مقاومتی با شدت باالی پیش رونده را اجرا نمودند. نتایج 
نشــان داد که تودۀ خالص بدنی گروه اول که پروتئین وی مصرف کرده بودند 
1/3 درصــد  و گروه شــاهد تنها 0/6 درصد افزایش داشــت. )منظور از تودۀ 

خالص، تودۀ بدنی بدون چربی است( 
شــواهد متقاعد کننده ای در بزرگســاالن غیر دیابتی وجــود دارد که مصرف 
پروتئین وی بالفاصله پس از فعالیت ورزشی میتواند مزایای آنابولیک تمرینات 

مقاومتی پیش رونده را بر تودۀ عضالنی افزایش دهد. 

مطالعــات و مقاالت مروری متعددی وجود دارد که پیشــنهاد کرده اند 20 تا 40 
گرم از پروتئین های با کیفیت باال، غنی از لوسین و زودهضم مانند پروتئین وی 
فورًا پس از هر جلسه از تمرینات مقاومتی پیش رونده برای تحریک بیشینه سنتز 
پروتئیــن عضالنی و افزایــش هایپرتروفی عضالنی مصرف شــود.نتایج تحقیق 
در مــورد تمرین مقاومتی و مکمل پروتئینی وی بر وضعیت آنتی اکســیدانی در 
 مردان جوان دارای اضافه وزن، نشــان داد که فعالیت ورزشی به تنهایی دستگاه
آنتی اکســیدانی را تقویت می کند، امــا ترکیب فعالیت مقاومتی همراه با مصرف 

پروتئین وی اثربخشی بیشتری دارد.

اش��کال مصرف پروتئین وی
• کنسانتره: معمواًل میزان کمتر اما همچنان چشم گیری از چربی و کلسترول را 
دارد و در مقایسه با سایر وی پروتئین ها از کربوهیدارت بیشتری هم بهره می برد.
• ایزوله: نوع فرآوری شــده که چربی و الکتوز آن تا حدود زیادی حذف شده 
و نود درصد از وزن آن را پروتئین خالص تشکیل می دهد. مانند نوع کنسانتره 

مزه شیر در آن تا حدودی احساس می شود.
• هیدرولیز: نوعی از وی پروتئین است که پیش-هضم شده است؛ هدف آن هضم 
 و جذب سریعتر در بدن است اما معمواًل قیمت آن بیشتر از سایر پروتئین هاست.

معمواًل هم حساسیت آلرژیک کمتری در افراد حساس ایجاد می کند. 
• بومی: این نوع مســتقیمًا از شــیر و نه از ته مانده فرایند پنیرسازی استخراج 

می شود که خود در دو نوع کنسانتره و ایزوله عرضه می شود. 
همان طور که در باال اشــاره شــد ایــن پروتیین به عنوان مکمــل رژیم غذایی 
استفاده می شــود و معمواًل در ترکیب با یک نوشــیدنی )مثل آب یا شیر و …( 

مصرف می شود.

 از طرف دیگر، پروتئین وی محتوی مقادیر کمتر متیونین، گلوتامین، آرژنین و 
تیروزین است. به خاطر فراهمی زیستی و قابلیت حل پذیری باال، دارا بودن درصد 
 )Branched-Chain Amino Acids( ،زیادی از اسیدهای آمینه ضروری 
BCAA هــا، به ویــژه لوسین، پروتئین وی به عنوان مطلوب ترین شــکل از 
پروتئینها، برای ورزشــکاران توانی و قدرتی پیشنهاد شده است. به دلیل اینکه 
پروتئین وی محتوی 50 درصــد از اسیدهای آمینه ضروری است، 10 گرم از 
عصــاره با کیفیت بــاالی وی، در حدود 5 گرم از اسیدهــای آمینه ضروری را 

تأمین می کند.
عصــاره پروتئیــن های با کیفیت بــاال، مانند وی، سنتــز پروتئین عضالنی را 
متناسب بــا مقادیر اسیدهای آمینه ضروری موجودشــان، تحریک می کنند. 
تحقیقات نشــان داده است که اضافه کردن کربوهیــدرات به عصاره پروتئین 
وی، بــرای افزایــش هیدراسیون سلولــی، سنتز گلیکــوژن و کاهش تخریب 
پروتئیــن عضالنی یا اثرات سرکوب کننده سیســتم ایمنی ناشــی از ورزش در 
مقایســه با مصرف پروتئین وی یا اسیدآمینه به تنهایی مؤثرتر است. این اثرات 

مثبت در بخشی، به ترشح انسولین بیشتر مربوط می شود.
مصــرف هم زمــان پروتئیــن وی و کربوهیدرات با نســبت 1 بــه 3 به ذخیره 
مجــدد گلیکوژن کمک می کند و کاتابولیســم پروتئین را مهار می کند. اثرات 
هــم افزایی با اسیدهــای آمینه ضروری، به ویژه لوسیــن، بهینه کردن فرآیند 

ریکاوری پس از تمرینات مقاومتی را موجب می شود.

در مــورد مصــرف این پروتئین توجــه ویژه ای نیز باید به ساعــت های قبل از 
تمرین معطوف شــود، مصرف مقدار کمی از پروتئیــن وی )تقریبًا 10 گرم( 1 
ساعت قبل از تمرین و مصرف پروتئین بیشــتر)تقریبًا 20 تا 30 گرم( بالفاصله 
پــس از تمریــن، توصیه مــی شــود. همچنین ترکیــب پروتئیــن وی با دیگر 
منابع پروتئینــی مانند کازئین و به ویژه کراتین منوهیــدرات )0/1 گرم به ازاء 
هرکیلوگــرم وزن بدن در روز( برای بهبود فرآیند ریکاوری و پاسخ آنابولیکی در 

ورزشکاران مناسب خواهد بود.
هضــم باالی پروتئین وی، غلظت اسیدهای آمینــه خون را در مدت کوتاهی 
پس از مصرف، افزایش می دهد و در طول 2 تا 3 ساعت به سطوح استراحتی 

باز می گردد.
در تحقیقات متعددی مشخص شده است که لوسین و دیگر اسیدهای آمینه 
شاخه دار به فراوانی در عصاره پروتئین وی وجود دارند و ممکن است مسئول 
افزایــش توانایی تحریک آنابولیســم پروتئین عضالنی به ویژه در افراد مســن 
باشــد. پروتئین هایی که به سرعت هضم می شوند و محتوی نسبت باالیی از 
لوسین هســتند در تحریک سنتز پروتئین عضالنی نقش مؤثری داشته و این 

مطلب به عنوان فرضیۀ ماشه لوسین به اثبات رسیده است.
 پیاگ و همکاران )2014( بیان کردند که در مورد استفاده از پروتئین وی می توان،
 هم به عنوان مکمل توأم با تمرینات مقاومتی و هم به عنوان بخشــی از رژیم 
غذایی حفظ یا کاهش وزن، برای باالبــردن پارامترهای ترکیب بدنی استفاده 
شــود. همچنین بیان نمودند کــه تحقیقات اولیه نشــان داده اند که پروتئین 
وی در تحریک سنتز پروتئین در بزرگســاالن مسن در مقایسه با کازئین، تأثیر 
بیشتری دارد. این یافته ها حاکی از تأثیر واضح برای خنثی کردن سارکوپنیای 

)کاهش تودۀ عضالنی( مرتبط با سن است.
    عالی             خوب            متوسط          معمولی

503502501 504
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سید محسن سیادت، 
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، 
گروه فیتوشیـمی، مـرکز 
تحقیقات گیاهان دارویی باریج

گیــاه 
خرفـه 
معجزه 
سالمتی

مقدم��ه :
خرفه که معمواًل به صورت خود رو در باغچه  منازل، کنار جوی ها و در مناطق 
مرطوب می روید، شــاید زیاد مورد توجه نباشد اما اکنون کشف های مهمی در 
مورد آن انجام شــده که توسط سازمان بهداشــت جهانی لقب اکسیر جهانی 

)Global Panacea( به آن داده شده است.
خرفه با نام علمی Portulaca Oleracea L  )شــکل 1( و با نام انگلیســی 
Purslane  از تیــره پرتوالکاسه )Portulacaceae( از جمله گیاهان دارویی 
است که در بســیاري از کشورها به شــکل سبزی خوراکی استفاده می شود. 
خرفه به عنوان گیاه بومی ایران نیز شــناخته می شــود که سابقه کشت آن به 

بیش از 2000 سال قبل بر می گردد.
نــام هــای گیاه: خرفه یــا پرپهن )پرپین( کــه در  فارسی و عربــی به اسامی 
دیگری نظیر بخلــه، بقله فاطمه، فرفخ، قینا، کف و کلنک نیز معروف است. 
 common purslane، common purslane، red root نام انگلیسی آن

و parsley می باشد. 
گیاه خرفه در فرهنــگ های مختلف دارای عناوین متفاوتی است، به طوری 
کــه در هنــدی بــه نــام »Rudravant«، در عــراق »Berbin« ، در عمان 
»Farfena«، در مصر و عربســتان »Rigla«، در اردن، لبنان، فلســطین و 
سوریه »Baqlah« و یــا »Farfahinah«، ایالت متحده »Purslane« و در 

ایران »پرپین« نیز نامیده می شود.
اندام دارویی: برگ های آن مصرف می شود.

مرفولوژي گیاه و ش��رایط رش��د:
گیاهانی علفی یکساله یا چند ساله با ساقه های گسترده روی زمین یا ایستاده 
کــه برگ های آن ضخیم و متقابــل آبدار به رنگ  سبز گاهی متمایل به قرمز 
می باشــد. ساقه آن به طــول 7 تا 30 سانتی متر، بی کرک، گوشــتی، اغلب 
کاماًل پهن شــده روی زمین یا با شــاخه های باال رونده و گل های آن زرد یا 

سفید کوچک و تخم های سیاه ریز با خواص دارویی می باشد )شکل 2(.
خرفه وحشی، علف هرزی است آبدار که در شرایط گرم و خشک به خوبی رشد 

می کند و در دامنه گسترده ای از خاک ها و شرایط اقلیمی مختلف می روید.
پراکندگی جغرافیایی جهانی و در ایران: این گیاه در اروپا، نواحی مدیترانه ای، 
آسیــای صغیر، ایران، آسیای مرکزی، چیــن و ژاپن می روید. این گونه اصواًل 
بصــورت علف هرز در اراضــی زارعی، باغچه های پــرورش گل های زینتی، 
مــزارع سبزیجات و در استان های مختلف ایــران از جمله گرگان، مازندران، 
گیالن، آذربایجان، کردستان، ایالم، لرستان، اصفهان، خوزستان، هرمزگان 

و تهران می روید.

ترکیب��ات موج��ود   در خرف��ه:
ایــن گیــاه داراي مقادیر زیادي آلفــا لینولئیک اسید، بتاکاروتــن، فالونوئید، 
 کومارینها، گلیکوزیدهاي مونوترپنی، آلکالوئید، مواد آنتی اکسیدان و امگا 3

 می باشد. 
بخش های مختلف این گیاه از آب، مواد لعابی، پکتین، پروتئین، کربوهیدرات، 
اسیدهای چرب غیراشباع، و عناصر معدنی متعدد شامل آهن، مس، منگنز، 
پتاسیم، کلسیم، فســفر و سلنیوم تشکیل شده است. ترکیبات آنتی اکسیدان 
شامل آلفا توکروفرول، اسید آسکوربیک و گلوتاتیون  )Glutathione(به وفور 

در این گیاه وجود دارد. 
نورآدرنالیــن، دوپامین، اسیدهای ارگانیک مثل سینامیک، کافئیک، مالیک، 
اگزالیــک و  سیتریک در این گیاه وجود دارد. ُامگــا 3 یا لینولنیک اسید یک 
اسیــد چرب ضروری است که بدن قادر به سنتز آن نمی باشــد و خرفه دارای 

مقادیر زیادی از این ماده است.

اثرات فارماکولوژیك، درمانی و موارد اس��تفاده در طب س��نتی: 
این گیاه به عنوان دیورتیک، کاهنده تب، ضداسپاسم و ضدعفونی کننده مورد 
استفاده بوده و اثرات ضدباکتری، ضد التهاب و ضد درد، شل کننده عضالنی 
و ترمیــم کنندگی زخــم آن در مطالعات مختلف مورد تأییــد قرار گرفته است. 
از نظــر خواص ضــد التهابی، اندام هوایی این گیاه اثراتــی معادل دیکلوفناك 

سدیم دارد. 
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بــه لحاظ طــب سنتی، طبیعت خرفه سرد و تر، قابــض و مدر است و حرکات 
کیسه صفرا، بالطبع جریان صفراوی را کاهش می دهد.

همچنین این گیاه یک اثر حفاظتی بر روی کبد داشــته و این عضو را در برابر 
آسیــب های ناشــی از هجوم رادیکال های آزاد محافظــت می کند. خرفه در 
رفع سردرد، تسکین عطش و قطع هر نوع خونریزی، خرد کردن سنگ مثانه، 
کاهش سرفه و سوزش مجــرای ادرار و مثانه و بواسیر مفید است. تخم خرفه 
ضدکــرم کدو بوده و عصاره ساقه و برگ آن نیز بــرای بیماری کبد و درد کلیه 

مفید است.
در کتب گیاهان دارویی، خــواص متعددی برای این گیاه از جمله مدر بودن، 
 ضداسکوربــوت، تصفیه کننده خون، تب بر، مفید در ترمیم سوختگی ها و ..
 ذکــر شــده است. هیچ نشــانه ای دال بر سمــی بودن این گیــاه نیز تاکنون 
مشــاهده نشــده است. خرفه عالوه بر اثرات مذکــور، دارای اثرات ضددرد و 

ضدالتهابی می باشد.
 اين گیــاه  به عنوان آنتــی سپتك، ضداسپاسموديك، شلكننده عضالنــی،

 آنتی اکســیدان، تقويت سیســتم ایمنی، تصفیه كننده خون و  رفع تشــنگی 
كاربرد درمانی دارد. 

از جملــه نقــش های درمانــی آن میتوان بــه درمان بیماری هــای گوارشی، 
مشکالت هاضمه، بیماری های قلبی، تسکین دردها، ضد التهاب، ضد قارچ 

و کاهش دهنده قند خون اشاره کرد.
 ایــن گیاه به عنوان نرم کننده، دافع کرم، تصفیه کننده خون، مدر، خواب آور،
 طــراوت بخــش، افزایش دهنــده انعقاد خــون و برای درمــان التهاب های
 تنفســی، گوارشی و التهاب مثانه و مجــاری ادراری، درمان انگل های روده، 
کم ادراری، سنگ های مجرای ادرار و بعضی از انواع خونریزی مصرف می شود.
 به عنوان التیام بخش، خنک کننده و مدر مالیم مشهور است و گفته می شود
 در درمان بیماری های نزله ای و دستگاه ادراری تناسلی مفید است. گیاه به 
 عنوان ملین، متوقف کننده قاعدگی و سوزاک و خنک کننده مصرف می شود.
  پودر گیاه در حالت شکم خالی برای درمان زردی داده می شود. شیره برگ های
 آن بــرای درمان گــوش درد و دندان درد بکار مــی رود. خمیر برگ آن برای 
معالجــه سوختگی، تاول ها  و تورم ها به کار می رود. دانه های آن کرم کش 
است. برای درمان زخم نوک پســتان و زخم های دهان به کار می رود. شیره 
ساقــه آن برای درمان عرق ســوز به کار می رود. گیاه مقــوی و خنک کننده 
است. به عنــوان سبزی برای درمان امراض کبــدی، کلیوی و ریوی مصرف 

می شود.
خمیــر بــرگ هــای آن در استعمــال خارجــی برای درمــان سوختگــی ها، 
تــاول و دیگر بیماری هــای پوستی استفاده مــی شود. اثر مــدر شیره، آن را 
 برای تســکین بیماری های کیســه مثانــه برای مثال مشــکالت تخلیه ادرار

مفید می سازد.
 ترکیبات موسیالژی گیاه آن را داروی آرام کننده برای مشکالت معدی- روده ای
 مثــل اسهال خونی و اسهــال می سازد. در طب دارویی چیــن خرفه را برای 

درمان مشکالت مثانه و آپاندیس به کار می برند. 
چینــی ها همچنین از گیاه به عنوان پادرزهر نیش زنبور و مارگزیدگی استفاده 
می کنند. به عنوان شستشو دهنده در استعمال خارجی، شیره یا جوشانده آن 
بیماری های پوستی مانند تاول ها و کفگیرک را تسکین می دهد و به کاهش 

تب کمک می کند. 

خرف��ه  از نظ��ر احادی��ث:
رسول خدا )ص( فرمودند: بر شما باد خرفه؛ چرا که زیرکی می دهد و اگر تنها 

یك چیز باشد که عقل را افزون می کند، همان است.
امــام صادق )ع(: پیامبر خــدا بر زمین سوخته ای پا نهاد و آن زمین، پایش را 
سوزاند. پس، پای خویش را بر ُخرفه نهاد و در نتیجه، سوزش حاصل از زمین 
سوخته، فرو نشست. از آن پس، پیامبر )ص( ُخرفه را دوست داشت، برای آن 

دعا می کرد و می گفت: »چه گیاه ُپر برکتی است«.
در کتاب »مکارم االسالم« به نقل از پیامبر اسالم صلی الله علیه و آله و سلم 
آمده است: »بر شما باد خوردن خرفه. اگر امت من می دانســتند چه خواصی 
در خرفــه هســت، بیماران خود را بــا آن معالجه می کردنــد و برای تهیه اش 

حاضر می شدند هم وزن آن طال بدهند«.
امــام صادق )ع( می فرماینــد: بر روی زمین سبزی خوردنــی شریف تر از آن 

نیست و سبزی خوردنی حضرت فاطمه )س( است و عقل را زیاد می کند.
در روایت وارد شده که حضرت زهرا سالم الله علیها این گیاه را بیشــتر دوست 
 داشــت به این جهت بــه آن حضرت نســبت داده شد. چنان کــه رسول خدا 

صلی الله علیه و آله و سلم نیز این گیاه را دوست می داشت.
امام صادق علیه السالم فرمودند: در روی زمین گیاهی شریف تر و نافع تر از 
بقلة الفاطمه سالم الله علیها نیست، ولی خدا بر بنی امیه لعنت کند، که آنان 
جهــت عداوت )دشمنی( ما و فاطمه زهرا سالم الله علیها آن را بقلة الحمقاء 

نام گذاشتند.

بر ش��ما باد 
خوردن خرف��ه. 
اگر ام��ت   م��ن 

می دانس��تند 
چه خواصی در 
خرفه  هس��ت، 

بیماران خود را 
ب��ا آن  معالج��ه 
م��ی کردن��د   و 

برای تهیه اش 
حاضر میشدند 

ه��م وزن آن
 ط��ال   بدهن��د

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

513512511 514
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1- کدام گزینه صحیح است ؟
1:غنی سازی عبارت است از افزودن یک یا چند ریزمغذی ضروری به مواد 

غذایی در سطوحی پایین تر از آنچه که به طور طبیعی در غذا وجود دارد.
 2: از بین میکروارگانیسم های پروبیوتیک جنس الکتوباسیلوس، گونه های
 الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، الکتوباسیلوس کازیی، بیفیدوباکتریوم بیفیدوم،

کمترین کاربرد تجاری را دارند.
3: محافظت سلول ها در برابر استرس اکسیداتیو، ظرفیت آنتی اکسیدانی را 

در انسان افزایش می دهد.
4: در فرایند تصفیه روغن های خوراکی، آنتی اکسیدان های سنتتیک مثل 
BHT یا BHA به آنها اضافه  می شود، که چنین محصوالتی را فراسودمند 

می دانند.

2- نانو ذرات کربنی جزء کدام دسته از نانو حامل های دارویی هستند؟
1:نانو ذرات آلی                               2: نانو ذرات پلیمری  

3: نانو ذرات معدنی                         4: نانو ذرات مایع     
   

کرده  یاد  اکسیر جهانی  عنوان  با  گیاه  کدام  از  بهداشت جهانی  3- سازمان 
است؟

1: سیاه دانه             2: خرفه                 3:بذر کتان                4: آلوئه ورا

بازار محصوالت داروهای گیاهی  4- کدام کشور اروپایی  دارای بزرگ ترین 
است؟

1: انگلستان              2: آلمان                 3: اسپانیا                4: ایتالیا    
             

5- عدالت سازمانی که توسط سرپرستان به زیر دستان منتقل می شود چه 
نام دارد؟

1:عدالت رویه ای                               2:عدالت توزیعی      
3:عدالت تعاملی                                 4: عدالت رویه ای و تعاملی

6- شروع استفاده از بالنئوتراپی به چه زمانی برمی گردد؟
1: قرن پانزدهم                                 2:اواسط قرن شانزدهم      

3:قرن هفدهم                                   4:اواسط قرن هفدهم

7- کدام یک از کمپانی های زیر  به علت بی  توجهی به بازار و تغییر ذائقه 
مشتریان دچار شکست استراتژی شد؟

1:سونی               2:نوکیا                         3:جنرال موتورز                      4:بلک بری

8- درمان چاقی در کدام چشمه ذکر نشده است؟
           1: چشمه گراو مهاباد                         2: چشمه اعال    
 3: بش قارداش بجنورد                      4: بیله دره اردبیل

9- اثرات ضد چاقی، بهبود شاخص توده بدنی، کاهش فشار خون، کاهش 
کلسترول تام و کاهش LDL، کاهش تصلب شرایین و خاصیت ضد سرطانی 

از ویژگی های تغذیه ای و درمانی کدام گزینه است؟
CLA :1                                               2:امگا - 6            
3:امگا- 3                                              4: روغن هسته انار

10- کدام دسته از ترکیبات برای کبد سمی است و گزارشات سرطان زایی 
آنها در حیوانات ثبت شده است؟

1: فالونوئیدها          2: تانن ها         3: سنسیونین ها           4: پلی فنول ها   

ماهی  در  آویشن   ،  2012 سال  در  همکاران  و   Yilmaz مطالعه  در   -11
Dicentrachus labrax کدام یک از موارد  زیر را به همراه نداشت؟

1:بهبود نگهداری نسبت بازده پروتئین و انرژی
2:افزایش بازده پروتئین

3:مقدار پروتئین فیله
4:افزایش میزان گلبول های قرمز

12- خرفه در کتب گیاه شناسی با چه نام هایی شناخته می شود؟
1: بخله                  2: بقله فاطمه               

3: پرپهن                    4: همه موارد

13- نخستین و قدیمی ترین بحث تفصیلی درباره عدالت در فلسفه سیاسی 
قدیم مربوط به چه کسی است؟

1:سقراط                2: افالطون            3: ارسطو                      4: هیچکدام

14- در فرموالسیون شربت الکسی هرب باریج®از کدام مورد استفاده شده است؟
1: گل سرخ                       2:آلو                 3: سنا                  4: اسفرزه ) پسلیوم(

ماهیان  بر  باریج®  کوتونیک  آ محلول  شده  انجام  بالینی  مطالعه  در   -15 
قزل آالی پرورشی ، افزایش غلظت عصاره آویشن، روند افزایشی در مقادیر 

کدام یک از کمپلمان ها را نشان داد؟
C3,C4:4                  C4:3                   C3,C2:2                    C3:1

16- معیارهای انتخاب پروبیوتیک ها کدامند؟
در  ماندن  فعال  و  زنده   ، تکنولوژیک ساخت  پروسه  در  ماندن  زنده  و  مقاومت   :1
دستگاه گوارش که به معنی مقاومت در برابر اسید معده و اسیدهای صفراوی است.

2: توانایی اتصال به سلول های اپی تلیال روده 
3:توانایی آنتاگونیزه کردن پاتوژن ها از طریق تولید ترکیبات ضد باکتری، حذف 
رقابتی آنها یا کاهش PH داخل کولون، توانایی عدم تثبیت فلور باکتری های روده

4:گزینه 1 و 2 درست است.

مسابقه شماره 22



                                                               مجله تحقیق و توسعه باریج |  شماره 22 

43

17- کدام گزینه روش متداول تکثیر خربزه شاخدار است؟
الف( قلمه                   ب( بذر                          ج( پاجوش             د( تقسیم بوته

18- شربت الکسی هرب باریج® جزء کدام دسته از ملین ها قرار دارد؟
1:حجم دهنده                  2:اسموتیک      

3: لغزنده                           4: حجم دهنده و اسموتیک

19-کدام گزینه صحیح است؟
1: غنی سازی اجباری ، به صورت اختیاری و با انتخاب کارخانجات تولید مواد 

غذایی به طور مثال افزودن ویتامین D به روغن های خوراکی است.
2: پروبیوتیک ها عمومًا از منابع گیاهی بوده و به عنوان باکتری های غیر 

بیماری زا محسوب می شوند.
3:واژه پروبیوتیک در زبان التین به معنای حیات بخش است و از نظر مفهوم 

در مقابل واژه آنتی بیوتیک به معنای ضد حیات قرار دارد.
4:هیچکدام

20- در مطالعه ای که برای بررسی اثر ملینی شکر سرخ در کودکان صورت 
گرفته، شکر سرخ با کدام ترکیب مقایسه شده است؟

1: پسلیوم                  2: پلی اتیلن گلیکول                  3: آلو                      4: سنا

21- خربزه شاخدار از کدام خانواده گیاهی است؟
              crucifereae :2                                   1:کدوئیان

 Cucurbitacea :3                   4:گزینه 1 و 3   
 

22- ساختار اصلی پکتین چیست؟
1:گلوکورونیک اسید                  2: گاالکتوز     

3:مانوز                                       4: گاالکتوررونیک اسید

23-عامل بیماری یرسینیوز از نظر ریخت شناسی به کدام دسته تعلق دارد؟
1:اسپریل ها                             2:کوکسی ها    

3:باسیل ها                              4:هیچ کدام

24- محدوده ی اندازه نانو حامل های میکرو تا چه مقیاسی است؟
1: 1 تا 0.0001 سانتی متر                  3: 0.1 تا 0.0001 سانتی متر  

2: 0.01 -0.001 سانتی متر               4: 0.01 -0.0001 سانتی متر  

25- به لحاظ طب سنتی طبیعت خرفه چگونه است؟
1: سرد و تر                 2: سرد و خشک              

3:گرم و تر                   4: گرم و خشک

26- کدام عبارت برای شربت الکسی هرب باریج®  درست نیست؟
1: در بارداری و شیردهی قابل استفاده است.

2: بدلیل عدم وجود سنا در فرموالسیون دارو، ملین بی خطر و ایمن است.
3: جزء  دسته ملین های تحریک کننده است.
4: در کودکان 6 ماه به باال قابل استفاده است.

27- مصرف روزانه چه مقدار پکتین نقش چشمگیری در کاهش کلسترول 
خون دارد؟

1: 2تا5 گرم           2: 8 تا10 گرم             3: 6تا15 گرم      4: 18تا 20گرم

28- اسید چرب ضروری امگا 3 که در گیاه خرفه یافت می شود کدام مورد 
می باشد؟

1: لینولنیک اسید                         2:  لینولئیک اسید    
3: استئاریک اسید                        4: پالمیتیک اسید

29- دالیل رواج بیشتر بالنئوتراپی برای امراض پوستی چیست؟
1:بی ضرر بودن    

2:ارزان بودن              
3: شیوع بیشتر امراض پوستی در کشورهای در حال توسعه .

4:همه موارد

نشان  را  نانوحامل   از طراحی سیستم های  اصلی  گزینه، هدف  کدام   -30
می دهد؟

1:کاربرد در دارو های تزریقی به دلیل جذب بهتر
2:جذب بهتر دارو در سیستم های هدف

3:دسترسی بیشتر به سلول های هدف و دارو رسانی موثر
4:افزایش پایداری و ماندگاری دارو

31- کدامیک از جمالت زیر در مورد خربزه شاخدار صحیح نیست؟
1: هر 100 گرم از وزن خام میوههای خربزه شاخدار حاوی 144 کیلوکالری 

انرژی است. 
2: خربزه شاخدار یک منبع غنی از منیزیم و پتاسیم است و التهاب را کاهش 

می دهد.    
3: میوه خربزه شاخدار بیش از 88 درصد آب دارد.  

4: هر بوته خربزه شاخدار تعداد زیادی میوه می دهد که اندازه هر میوه معموال 
اندازه یک پرتقال است. 

وجود  پکتین  جانبی  رشته های  در  است  ممکن  دیگری  ترکیبات  چه   -32
داشته باشد؟

1: آرابینان             2:گلوکز                   3:مانوز            4: همه موارد

33- نانوکپسول ها زیر مجموعه کدام دسته از نانو حامل های دارویی هستند؟
1:هومو پلیمرها از گروه نانو ذات مایع 

2:کو پلیمرها از گروه نانو ذرات پلیمری
3: کو پلیمرها از گروه نانو ذرات مایع

4: هومو پلیمر ها از گروه نانو ذرات پلیمری

34- طبق مطالعه صورت گرفته، کدام یک از ترکیبات باعث هم افزایی در 
اثر ملینی آلو می شوند؟

1: سوربیتول                          2:فیبر غذایی             
3:  ترکیبات فنلی                   4: همه موارد   
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35- پکتین کند بند در حضور کدام یون در دمای باال رسوب می کند؟
1:یون کلسیم                                       2:یون سدیم       

3:یون پتاسیم                                       4: یون آهن

36- کدامیک نام دیگر خربزه شاخدار نیست؟
    Horned Melon  :2                                 1: خیار آفریقایی

Horned Cucumber :3                4:کینوا

37- اعتماد به سرپرست بیشتر با کدام عدالت مرتبط است؟ 
1: عدالت رویه ای                         2: عدالت توزیعی         

3: عدالت تعاملی                           4: همه موارد

38- خصوصیات منحصر به فرد بحرالمیت کدام است؟
1: پایین تر بودن سطح آن از سطح دریاها 

2: داشتن اکسیژن بیشتر
3: میزان نمک آن بسیار باال

4:همه موارد

39- برای اینکه برنامه استراتژی به انجام برسد ، کدام یک از پارامترهای زیر 
مورد نیاز است؟

را  صحیحی  معیارهای  و  دهیم  توسعه  استراتژی  اجرای  برای  را  1:مدلی 
انتخاب کنیم

2:برنامه را فراموش نکنیم و عملکرد را به طور مستمر مورد ارزیابی قرار دهیم 
3:تعامل داشته باشیم

4:همه موارد

40- کدام ترکیب جزء ترکیبات آنتی اکسیدان خرفه نیست؟
1: آلفا توکروفرول                                 2:آرژنین         

 3: اسید آسکوربیک                            4: گلوتاتیون

در  گیاهی  داروهای  ثبت  مقررات  مورد  در  زیر  جمالت  از  یک  کدام   -41
اتحادیه اروپا صحیح است؟

بر طب سنتی چین  اروپا مبتنی  اتحادیه  در  داروهای گیاهی  ثبت  فرایند   :1
)TCM( است.

2: برای ثبت داروهای گیاهی نیازی به مطالعات بالینی و فارماکوکینتیک نیست.
اروپا  اتحادیه  اثر بخشی اعالم شده به مدت 15 سال در  باید  برای ثبت   :3

ثابت شده باشد.
4: امکان ثبت داروی گیاهی به صورت طب سنتی وجود ندارد.

42- از کدام یک از منابع زیر نمیتوان  پکتین با کیفیت تولید کرد؟
1:تفاله سیب                              2:تفاله چغندر       

3:تفاله پرتقال                            4: تفاله لیمو

43- کدامیک از جمالت در مورد خربزه شاخدار درست نیست؟
1: گیاهی یکساله و رونده ، دارای شاخه های باالرونده است.    

 2: بومی بیابان آفریقا و صحرای "کاالهاری" و زیمباوه است.
3: پوست گونه سمی آن سبز رنگ و گونه غیرسمی پوست زرد دارد.

4: این گیاه دو پایه است و گل های نر و ماده به صورت جدا از هم و روی یک 
گیاه تشکیل می شوند.   

44- یکی از دالیل اصلی کوچک تر کردن ذرات در دارو سازی چیست؟
1: جذب بهتر دارو در بافت هدف                2: پایداری بهتر دارو     

3: افزایش انحالل دارو                              4:هزینه کمتر دارو 

زیر  موارد  از  یک  کدام  روی  شیرازی  آویشن  اسانس  تاثیر  مورد  در   -45
اطالعاتی در دسترس نیست؟

 1:تیتر آنتی بادی                            2:تعداد کل گلبول های سفید خون   
 3:فعالیت باکتری کشی سرم          4:میزان پالکت ها

46- کدام چشمه از جهت ترکیبات به آب چشمه کاشا-اویان فرانسه تشبیه 
نشده است؟

1: چشمه بیله دره اردبیل                   2: چشمه صدقیان سلماس   
3: چشمه سرعین اردبیل                   4: چشمه گراو مهاباد

لطفًا پاسخنامه را از محل نقطه چین جدا نموده و پاسخ سواالت را در محل مربوط به هر سوال نوشته و حداکثر تا تاریخ 99/3/31  به آدرس مجله ارسال فرمایید. همچنین می توانید پاسخ خود 
را از طریق سایت شرکت ، در زیر عنوان تحقیق و توسعه ، واحد توسعه و هماهنگی متون علمی ارسال نمایید.شرط شرکت در قرعه کشی جوایز مسابقه مجله ، پاسخ صحیح به حداقل 42 سوال 
است.  خوانندگان عزیز می توانند به منظور شرکت در مســابقه ارسال پیامک و ارسال نظر خود در مورد مطالب مجله، کد سه رقمی پایان هر مطلب را بصورت انگلیســی 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:
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