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در تعطیالت قرنطینه تمام ستون های حِل جدوِل روزنامه را به واژه کالفگی 
ختم کردیم و از کالفگی غر زدن را هم تیکی زدیم و پای خوان قشنگ نوروز 
به دنبال  از سر کنکاش  پاییدیم و گاه  را  د کشیدن سبزه ها 

َ
ق با نوازش نگاه، 

عشوه های ماهی قرمز رفتیم و صفحات کتاب های غبارگرفته به سالیان سال 
بی توجهی را با خواندنی غبارروبی کردیم.

با  که  دارد  را  نوروز  سبز  و  نوبرانه ترش  بهانه  هرسال،  چون  دل،  گرچه 
چرخ دستی ساده آبی رنگ جلوه های زیبایی بهار را جار می زند و گاه مثقال های 
خریداری شده را در ورقی از صفحه مجله یک شاعر که معطر است به شعرهای 

عاشقی، می پیچد.
برای  را  عروس  سپید  تن پوش  شکوفه ها،  فصل  این  در  که  زیباست  چه  و 
رها  در حنجره  را  بلبالِن ساقدوش، ساز خوشی  و  رونمایی می کنند  درختان 
می سازند تا در کنار پنجره با خنکای نسیم بهار و ترانه باران و صحراهایی که 
مملو از وقار زیبایِی شقایِق شعرهاِی سهراب است، آرامش با وجود دل تنگی، 

معنا گیرد.
پِس  در  اویی  و  در جوی ها  روان  آب  من، شرشر  نباشی چون  که  شاعر هم 

ذهن، عشق را در گوشه ای از کاغذ، رسواِی قلم خواهد ساخت.
و امروز کرونا بالی جان انسان می گردد و ریه ها را تسخیر می سازد تا این چنین 

درد مشترکی، فراتر از مرزها خودنمایی کند.
امیدواِر  از چشماِن  را  به میدان می آید و خواب  کادر درمان به ضمانت جان 

خویش دور می سازد تا خستگی در حصرِی از تمسخر همت قرار گیرد.
رنگِی  آرزوهاِی  و  آمده اند  رزم  مقدِم  به خِط  زاللِی  با صفای  که  سپیدپوشانی 

بـــــهاری 
در سکوت قرنطیـــنه

مسعود خدیوی کاشانی، دانشجوی دکترای حقوق
 رئیس دفتر مدیر عامل، شرکت داروسازی باریج اسانس

خویش را در پس این تعهد، جا گذاشته و رؤیاهای خود را رها ساخته اند و فقط 
با توکل جستن به نام خدا و تزریِق غیرت در شریان ها به دامِن خطری چنین 

پای نهاده اند تا نوازشگر دردی از بیماران گردند.
خدمتی  تا  می دارند  عیان  را  خدا  شاکری  سماع،  رقص  و  مستی  به  گویی 
عاشقانه را چنین معنا کنند، آنچنانکه تنها نوازش اشک چشمانشان، مرهم 

آزار و التهاب ماسک بر سیمایشان خواهد شد.
خط التهاب ماسک بر سیمایشان، رنگ و لعاب زینت نیست، رسالت قشنگی 

است از عشق به هم وطن. 
با  که  خانواده هایی  و  ندارند  نیش  این  از  مصونیتی  نیز  خود  که  افسوس 
چشمانی سرمه کشیده به انتظار، بازگشت عزیزانشان را اعجازی می دانند و 

هدیِه نجواِی سجاده دعاِی خویش با مهربان خدایشان.
از  قصه ها  کتاِب  از  فراتر  قهرمانانی  چون  می شود  تکرار  شهامت  قصه  آری 
آرش کمانگیر که حیاِت خویش را وثیقه راه پیکاِن کمان می سازد و به مقصود 
جان عطا می کند تا ایرانی را به بیکرانی ها وسعت دهد و یا ریزعلی خواجوی 
یا همان دهقاِن فداکار که سوم دبستان قهرمانی اش را با شور کودکی جانانه 
می ستودیم و یا مردانی که میداِن مین هم سد راهشان نشد تا از دوست هم 

سبقت بگیرند برای گشودن َمعبـر.
َدمتــان گرم و به رسم پهلوانان رخصت، بی شک ایرانی به ارادت نام و یادتان، 

سر تعظیم خواهد داشت.
مأوای  در  و  کردند  تجربه  را  پرواز  زمینی،  فرشتگان  این  از  تعدادی  گرچه 
صفر  نقطه  در  سربازی  چون  و  شده اند  شرافت  نام آور  و  گرفتند  آرام  آسمان 

به جای سخن سردبیر
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مرزی با ردای سپید خدمت، داستان رشادت قهرمانان گمنام را سرودند هم 
نام همکاران آسمانی مان که شهدای خدمت نام گرفته اند:

 زنده یاد صمدانی و نادری
خوشا به حال آنانی که در خط تولید دارو و درمان جان برکف دست نهاده اند و 
به تعصب اندیشه نیک در این میدان حماسه قهرمانانه حضور دارند و آفرین به 

شما که قصه حضورتان داستان شهامتی است برای نسل های بعد.
این بختک نحس، دیر یا زود از این سرای ماندگار با خواری ذلت جارو خواهد 
سرزمین  این  به  که  دشمنانی  خبیث  نگاه های  شده  ستانده  َرمق  مثل  شد، 

جاودان، چشم به ناپاکی داشته اند.
طبیعت با اشکال مختلف و برای خونخواهی و انتقام به میدان آمده است، 
بهره گیری از علم و عقل برای آزار و اذیت موجودات و قطع درختان و جنایاتی 
شکل  را  ناشایست  مخلوقاتی  اشرف  زده اند،  رقم  حیوانات  با  رفتار  در   که 

داده است.
ریز جثه ای، تمام ابهت انسان را به میدان زورآزمایی فرامی خواند و حکومتی را 
تحت سیطره خویش می گیرد که می تواند به یک اشاره، زمین را ویران سازد، 
کافیست مردان سیاست یک روز پیاله جام مستی خویش را به جنون دیوانگی 

پر کنند تا قیامتی را برای زندگی بشریت ایجاد سازند.
در  اما  َدم، شکار می کند  از  را  یا غنی  فقیر  گونه،  رفتاری گرگ  با  کووید 19 
در  برابرند  همه  و  نمی کند  استثنا  را  نژادی  و  ژن  که  است  فهیم  چیز  یک 
پیشگاهش، گرچه در نوع درمان و تبعیض دوران نقاهت، تفاوت از زمین تا 

آسمان خواهد شد! 

بجای  امسال  و  نزدیک تر سازد  به هم  را  ملت ها  درد مشترک،  این  که  امید 
روشن کردن مشعل المپیک در یک شهر، جهانی مشعل صلح در دست گیرد 
تا شانه های این اهریمن زشت، شکست را پذیرا باشد و انسان روی سکوی 
با  افتخار باهم شدن پای بگذارد و به فردایی نه خیلی دیر، آشتی ملت ها را 

بشارت نابودی این نکبت شوم جشن بگیریم.
کاش صلح محور گفتمان ها باشد و جنگ و سالح و زرادخانه های هسته ای 
طرد شده انبارها گردد تا شاید آشتی و تفاهم انسان و صلح معنا گیرد و تأکیدی 

شود بر شاهکار سرایش سخن که بنی آدم اعضای یکدیگرند.
ای انسان بیا باهم شویم فارغ از حصار و سیم خاردار مرز و سرود انسانیت را 
زمزمه کنیم و روبه قبله نشاِن پروردگار خویش و تحت هر آیین، خدا را بخوانیم 

با سازی از زاللی و پاکی فطرت.
بی شک اگر قلب هامان باهم یکی شوند، هیچ ویروسی جرئت گزندی چنین 

نخواهد داشت و به قدرت همفکری، راه درمان را خواهیم یافت. 
فتیله  فراگیر  تالشی  با  شادی ها،  جهانی  فقر  این  در  و  روز  یک  در  کاش 
به میدان عمل  آدم ها  برای محو غم و خنداندن  جنگ را خاموش سازیم و 
خنده های  صدای  با  و  باشیم  کردن  شاد  برای  ساده  سببی  تا  بگذاریم  پای 
دادنش  ندا  صفای  چون  بخوانیم  را  محبوبمان  آسمان،  به  رو  و   شاکری 

به ربنای رمضان.
شیطاِن  و  آورند  بجا  را  ما  با  آشتی  و  عشق  سجده  هم  فرشتگان  که  باشد 

نگون بخت، طردشده این عهد گردد.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

523522521 524
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به عنوان سرگرمی  از قدیم مسابقات اسب دوانی 
 بسیار مهمی در جهان مطرح بوده است. اسب دوانی
در ایاالت متحده ی آمریکا پس از بیس بال دومین 
ورزش پرطرف دار و محبوب به شمار می رود. اولین 
رویداد اسب دوانی در ایاالت متحده ی آمریکا در 
وقوع  به  و در سال 1665  دشت های سالیسبری 
سال  پایان  تا  که  می دهند  نشان  سوابق  پیوست. 
متحده ی  ایاالت  در  مسابقه  زمین   314  ،1890
آمریکا وجود داشته است. به دلیل اهمیت باالی 
به  مربوط  های  مهارت  داشتن  در  اسب  نژاد 
مسابقه، نژادهای خاص با ویژگی های منحصر به 
فرد به صورت سیستماتیک پرورش یافتند. افزایش 
تقاضا برای اسب های ماهر به تدریج منجر به رشد 

صنعت اسب دوانی گردید. 
نژادهایی  آپالوسا  و  پینت  عربی،  تروبرد،  کوارتر، 
مانع بدون  دوانی  اسب  مسابقات  در  که   هستند 

 بی رقیب هستند.

که است  زیبا  نژادی   )Thoroughbred(  تروبرد 
مسابقات  در  آن  از  استفاده  خاطر  به  تر  بیش 
سوارکاری شناخته می شود اما این اسب ها معموال 
در مسابقات درساژ و پرش نیز موفق هستند. این 
نژاد، خون گرم و اصیل، حساس  و عصبی  بوده 
زیبایی،  به  تروبردها  دارد.  نیز  بیشتری  انرژی    و 
چاالکی، سرعت، سر زندگی و شور و نشاط معروف 

هستند.
تروبرد   واژه  از  است  ممکن  عامیانه  اصطالح  در 
خالص  نژاد  یک  از  که  هایی  اسب  تمامی  برای 
حاصل می شوند استفاده شود اما باید دقت داشت 
که نسبت دادن واژه تروبرد به اسب های هر نژاد 
اصطالح  این  و  اشتباه  تروبرد  نژاد  جز  به  خالصی 
نامی است که تنها به این نژاد خاص اشاره می کند.
نژاد تروبرد اولین بار در قرن 17 و 18 در انگلستان، 
هنگامی که مادیان های بومی با نریان های عرب 

وارداتی کشیده شدند، به وجود آمد.

 شجره نامه تمام تروبردهای مدرن به سه نریان 
 Byerley Turk (1680s) , Darley
   Arabian (1704 ) , Godolphin
انگلیسی    مادیان   74 و   Arabian (1729)
سایر  البته  گردد.  برمی  بارب(  یا  )عرب  شرقی  و 
دارسیس  عربین،  آلکاک  مانند  شرقی  نریان های 
وایت ترک، لیدز عربین و کوروانس بای بارب نقشی 
کمتر ولی غیرقابل انکاری در شکل گیری این نژاد 
بود که گمان  اسبی  نیز  ترک  لو  براون  اند.  داشته 
موهای خاکستری  در  را  نقش  ترین  بیش  می رود 
روی  ژنتیکی  مطالعه ای  باشد.  داشته  تروبردها 
تروبرد،  نریان های  از  تروبردها نشان داد که ٪95 
خط خونی پدریشان به دارلی عربین ختم می شود. 
هر چند در شجره نامه تروبردهای مدرن، هنگامی 
و  گرفته شود)مادری  نظر  در  ها  توارث  تمامی  که 
پدری( گادولفین عربین نقش بیشتری )٪13٫8( 
نسبت به دارلی عربین )6٫5٪( دارد. عالوه بر این 

اسب نژاد تروبرد
           فاطمه عندلیب - دکترای حرفه ای دامپزشکی – گروه دامپزشکی- شرکت داروسازی باریج اسانس
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درصد سهم کوروانس بای بارب )4٫2٪( در خط 
خونی تروبردهای کنونی بیشتر از بایرلی ترک است 

.)٪3٫3(
 تنها اسبی از نژاد تروبرد به شمار می آید که مستقیم 
نژادهای  از  یکی  به  را  خود  شجره  غیرمستقیم  یا 
  General Stud Book تروبرد  جامع  تبارنامه 
برساند. در طول قرن 17 و 18 تروبرد در تمام دنیا 
نقاط  سایر  وارد   18 قرن  طول  در  شدند،  پخش 
در سال  و  جنوبی  آفریقای  و  ژاپن  استرالیا،  اروپا، 
در  تروبرد  ها  میلیون  شدند.  آمریکا  وارد   1730
سالیانه حدود  و  دارد  وجود  در جهان  حال حاضر 

118000 کره در دنیا ثبت می شوند.

ویژگی   ها:
اسب نژاد تروبرد یکی از با ارزش ترین و سریع ترین 
اسب های کورس جهان است. تروبردها اسب هایی 
هایی  شانه  و  کشیده  گردن  نیرومند،  و  بلند  اندامی  با 
کپل  با  کوتاه  نسبتا  کمر  و  پشت  قوی،  و  مورب 
عضالنی و دست و پاهایی محکم و استوار هستند.
تبارنامه و در واقع منشا نژاد تروبرد باعث جذابیت و 
اهمیت این نژاد شده است و در اصل تمامی اعتبار 
نژاد اسب مدیون آن است. در میان  این  ارزش  و 
کمتر  دنیا  در  موجود  مدرن  اسب  نژادهای  انواع 
نژادی را می توان یافت که پس از پیدایش خود، 
دقت و شدت کنترل تبارنامه ای نژاد تروبرد را آن 
هم با هدف مشخص ارتقای قابلیت کورس و اسب 

دوانی داشته باشد. 
ویژگی های ظاهری این نژاد عبارتند از:

تروبرد  های  اسب  در  جدوگاه  ناحیه  ارتفاع  قد: 
امروزی به طور متوسط به حدود 162 سانتی متر 
می رسد که در حدود 10 سانتی متر از اجداد اولیه 

خود بلندقدتر شده اند.
سر: خط نیم رخ صورت برخالف اجداد عربی این 
ناحیه  برجستگی  بدون  و  مستقیم  معموال  نژاد، 

پیشانی است. 
گردن و کتف: گردن کشیده و منتهی به جدوگاه 

مشخص و کتف مورب و قوی است.
سینه: سینه عمیق بوده و از قابلیت اتساع زیادی 

برخوردار است.
بدن: دارای تناسبات بدنی کامل یک اسب کورس 
دارای  و  قوی  کمر  و  پشت  ناحیه  ویژه  به  و  بوده 

عضالت کپل و ران نیرومندی است.
رنگ بدن: اسب های نژاد تروبرد معموال به رنگ های 
کهر، قره کهر و کرنگ بوده و به ندرت ممکن است 

به رنگ نیله نیز دیده شوند.

به  باید  نژاد  این  برجسته  های  ویژگی  دیگر  از 
در  کورس  مسابقات  در  آن  العاده  فوق   توان 
 مسافت های متوسط اشاره کرد، به نحوی که عمال در 
مسافت های 1200 تا 2400 متر، این اسب ها در 

میادین اسب دوانی بدون رقیب به شمار می آیند.
بودن  هنگام  زود  نژاد،  این  های  ویژگی  دیگر  از 
 2 کره های  که  به طوری  است،  آن  ورزشی  بلوغ 
ساله و یا کوچک تر نژاد تروبرد در مقایسه با سایر 
نژادها عمال با قابلیت های یک اسب بالغ و آماده 
کورس وارد میادین اسب دوانی می شوند که البته 
کاهش  باعث  ورزشی  بلوغ  بودن  زودهنگام  این 
شده  تروبرد  نژاد  های  اسب  ورزشی  مفید  عمر 
است؛ به همین دلیل این اسب ها معموال در سنین 

نه چندان باال کارایی خود را از دست می دهند.
تمرکز اصالح نژاد در تروبردها به طور اختصاصی 
"افزایش بیش تر سرعت و کاهش مدت زمان  بر 
رسیدن به بلوغ ورزشی" به ناچار باعث چشم پوشی 
صفات  برخی  ظهور  و  مطلوب  صفات  برخی  از 

نامطلوب شده است.
از جمله صفات نامطلوب که امروزه از ویژگی های 
این نژاد به شمار می آیند، می توان به حساسیت 
زیاد این نژاد نسبت به شرایط نامناسب نگهداری 
اندام حرکتی،  تر  پذیری بیش  تغذیه ای، آسیب  و 
امروزی  های  اسب  استقامت  توان  نسبی  کاهش 
به  نسبت  بلند  های  مسافت  مسابقات  در  تروبرد 
اجداد اولیه آن ها و همچنین پایین تر بودن درصد 

باروری در این نژاد اشاره کرد.

مسائل مربوط به سالمت:
یک دهم از کل تروبردها دچار مشکالت ارتوپدی 
مانند انواع شکستگی ها هستند. برآوردها نشان می 
دهد در هر مسابقه کورس ایاالت متحده آمریکا از 
هر 1000 اسب شروع کننده به طور میانگین 1٫5 
بود.  پایان مسابقه خواهد  اسب دچار شکستگی در 
تروبرد ها به شدت مستعد خون ریزی ریه ناشی از 
ورزش های سنگین هستند، درصد ناباروری در این 
اسب ها چیزی در حدود 10 درصد است و احتمال 
 وجود قلب کوچک در آن ها به 5 درصد می رسد.

قبیل  از  سم  مشکالت  با  همچنین  تروبردها 
بدنی  توده  به  نسبت  تر  داشتن سم های کوچک 
 خود در مقایسه با سایر نژادها و کف و دیواره های
 نازک سم که منجر به مشکالت اندام حرکتی و نیز 

لنگش می شود، مواجه هستند.
اسب،  در  ظاهری  های  ویژگی  ترین  مهم  از  یکی 
داشتن پوستی صاف، براق و سالم است. عفونت های 

قارچی می توانند پیوستگی پوست را از بین برده و 
باعث ریزش مو در نواحی درگیر شوند. 

درگیری های قارچی از طریق لوازم تیمار مشترک، 
ها  اسب  دیگر  و  شده  منتقل  وسایل  سایر  و  زین  یراق، 
چنانچه  بیماری  این  در  نمایند.  می  درگیر  نیز  را 
درمان صورت نگیرد زخم ها پیشرفت کرده و باعث 
شوند. می  اسب  موهای  تر  بیش  هرچه   ریزش 

در  قارچی  های  بیماری  مشاهده  صورت  در 
نظیر  درمانی  اقدامات  تر  سریع  هرچه  باید  اسب 
استفاده از محلول های ضد قارچ سطحی انجام 
 پذیرد. از جمله این درمان ها می توان به اسپری 
ضد قارچ مایکوسیدین باریج® اشاره کرد. محلول 
تهیه  درمنه  گیاه  اسانس  از  باریج®  مایکوسیدین 
قدرت  خود  خاص  شیمیایی  ساختار  دلیل  به  و  شده 
نفوذ بسیار خوبی از سطح پوست را دارا می باشد. این 
فراورده از طریق مهار فسفوریالسیون اکسیداتیو، 

اثرات درمانی خود را ایفا می کند.

به  نسبت  را  جهانی  رکوردهای  بیشترین  تروبردها 
این  حقیقت  در  دارا هستند،  اسب  نژادهای  سایر 
بسازد.  را  تاریخ  چگونه  داند  می  خوبی  به  نژاد 
 ،)Winning Brew(سرعت باالترین   رکورد 
اسب  یک  به  اسب)مربوط  ترین  قیمت  گران 
اسب  ترین  باهوش  نام(،  بدون  ساله  دو 
ها  شماره  ترین  بیش  رکورد  و   )Lukas(جهان
یک  در  اسب  یک  توسط  صحیح  طور  به  که 
به  مربوط   )Lukas(است شده  مشخص   دقیقه 

اسب هایی از نژاد تروبرد بوده است.
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حجت باغ شاهی، دانشجوی دکترای فیزیولوژی دام، واحد دامپزشکی شرکت داروسازی باریج اسانس 

  مقدمه:
هزاران سال است که ذغال )شارکول( به منظور اهداف پزشکی مورد استفاده 
قرار می گیرد. اسناد موجود در پاپیروس مصری )گیاه کاغذ( نشان می دهد 
که سابقه استفاده از ذغال به 1500 سال پیش از میالد مسیح برمی گردد. 
مصریان باستان از ذغال به عنوان جاذب بوی زخم    های فاسد شده استفاده 
می    کردند. همچنین اسناد هندو نشان از استفاده    ی فیلترهای ذغال و ماسه 
در  دارد.  را  مسیح  میالد  از  پیش  در 450 سال  آشامیدنی  آب  تصفیه  برای 
400 سال پیش از میالد مسیح، بقراط)Hippocrates( و پلینی)Pliny( از 
ذغال برای درمان بیماری    های صرع، کلروز و سیاه زخم استفاده می    کردند. 
کلودیوس گالوانومتر )Claudius Galvanometer( در 157 سال پیش از 
میالد مسیح، پانصد دانش نویسه نوشت که برخی از آنها درباره    ی استفاده 
از کربن جهت اهداف پزشکی بود. سپس از آن، در سال 1773 قدرت خاص 
اسنادی  بعد،  سال  دوازده  شد.  کشف  ذغال  توسط  مختلف  گازهای  جذب 
مبنی بر توانایی ذغال بر جذب بخارهای مواد شیمیایی مختلف منتشر شد که 
اولین توانایی جذبی در فاز مایع مشخص شد. این امر منجر به اثبات جسورانه 
یک داروساز به نام تاوری )Touery ( در سال 1831 شد. وی در نشستی 
قوی(  بسیار  )سم  استریکنین  ُکشنده  دوز  بار  چندین  فرانسه  کادمی  آ در 
این  با  ماند.  زنده  تعجب  کمال  در  و  کرد  ذغال مصرف  مقادیر مساوی  با  را 
کادمی تحت تاثیر قرار نگرفت و کاربرد ذغال بیشتر به منظور اهداف  حال، آ
فعال    سازی و  پاالیش  بعد روش    های  یافت. در چندین دهه  ادامه   صنعتی 

جدیدتری برای ذغال به منظور بهبود خواص جذب آن ابداع شد. در سال 
1911، ُاپونیت اولین ذغال فعال صنعتی در اتریش تولید شد. اندکی پس از 
آن، استفاده از گازهای سمی جنگ جهانی اول موجب شد تا تولید انبوهی از 

ذغال    های فعال مناسب جهت استفاده در ماسک تنفسی صورت گیرد. از آن 
طولی نکشید که در سال 1963، هولت )Holt ( مقاله    ای مروری در مجله 
کودکان تحت عنوان "بطری سیاه" منتشر کرد که موجب پذیرش بهتر کاربرد 

ذغال فعال در مدیریت سموم مصرفی شد. 
 اکنون به طور جهانی ذغال فعال در جذب مواد زیادی به استثنای هیدروکربن    ها،

اسیدها، قلیاها، اتانول و فلزات سنگین مورد استفاده قرار می    گیرد. این امر 
در  و  داوطلب  افراد  حیوانات،  در  آزمایشگاهی  درون  مواد  صدها  مطالعه  با 
بیمارانی که مقدار زیادی دارو مصرف کردند، مورد بررسی قرار گرفته است. 
کادمی سم شناسی بالینی آمریکا و مراکز مسمومیت و سم شناسی انجمن  آ
اروپا در مقاله خود در مورد ذغال فعال تک دوز یادآور شد که ذغال فعال نباید 
توصیه  بیماران مسموم تجویز شود. دوز خوراکی  به طور معمول در درمان 
شده نیم تا یک گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تا حداکثر 100 گرم است، 
بنابراین  ندارد  فعال وجود  اگرچه هیچ تک دوز معینی جهت مصرف ذغال 
با قاطعیت  بیماران  از ذغال فعال را برای همه  نمی    توان دوز بهینه معینی 
بیان کرد. چندین متغیر از جمله خصوصیات فیزیکی فرموالسیون ذغال و 
ماده مصرف شده، میزان و pH مایع معدی و روده    ای و حضور سایر عوامل 
دیگر یا مواد غذایی جذب شده توسط ذغال فعال در تعیین دوز بهینه دخیل 

هستند.
با توجه به مواد خام مصرفی و ویژگی    های فیزیکی مانند سطح کل درونی در 
دسترس و حجم منفذهای کربن، ذغال    های فعال با یکدیگر متفاوت هستند. 
فرآیند فعال    سازی ذغال بر ویژگی    های فیزیکی آنها و میزان اثربخشی آنها 
کربن  منافذ  اندازه  آماده    سازی،  روش    های  تفاوت  دلیل  به  است.  اثرگذار 
 فعال می    تواند به صورت میکرومنافذ )عرض کمتر از 2 نانومتر(؛ مزومنافذ 

کاربرد ذغال فعال در پزشکی و دامپزشکی
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)عرض بین 2 تا 50 نانومتر( یا میکرومنافذ )عرض بیش از 50 نانومتر( تقسیم 
   بندی شوند. سایز و پراکندگی میکرومنافذ، مزومنافذ و ماکرومنافذ تعیین کننده 
خواص جذبی ذغال    های فعال است. به عنوان مثال، اندازه منافذ کوچک 
قابلیت جذب مولکول    های بزرگ را ندارند و منافذ بزرگ قادر به حفظ مواد 
کوچک نیستند، این امر صرف نظر از این است که مولکول    های قابل جذب 
 دارای بار، مولکول    های قطبی یا بدون بار، ترکیبات غیرقطبی باشند. ذغال    های

به دست آمده از محصوالت کشاورزی در مقایسه با ذغال    های دیگر پسماندها 
مانند الستیک بسیار بهتر است. زیرا پسماندهای الستیک و تایر دارای حجم 

منافذ باالیی هستند.
عنوان  به  دارد.  وجود  محدودیت    هایی  فعال  ذغال  مصرف  در  حال  این  با 
)خورنده(  قلیایی  یا  اسیدی  ماده  که  بیمارانی  بهبود  در  ذغال  تجویز  مثال، 
مصرف کرده    اند، اثری نخواهد داشت. در این موارد، تجویز ذغال می    تواند 
منجر به تهوع و دید آندوسکوپی مبهم     شود و در موارد ایجاد سوراخ دستگاه 
گوارش احتمال نشت ذغال به درون صفاق یا میان پرده وجود دارد. اگر یک 
ماده خورنده همراه با یک سم سیستمیک مصرف شود، ذغال می    تواند تجویز 
ویژه هیدروکربن    های چربی    دار به  مواقع مصرف هیدروکربن    ها  در   گردد. 
از ذغال نمی    توان  کم چگالی مانند نفت سفید، مایع فندک و روغن چراغ 
به  )ورود  آسپیراسیون  شدت  یا  خطر  افزایش  موجب  زیرا  کرد؛  استفاده 
سمیت  دارای  هیدروکربن    ها  که  مواقعی  در  می    شود.  تنفسی(  لوله  درون 
یک سم سیستمیک مصرف     شوند،  با  یا همراه  )بنزن(  باشند  سیستمیک 
که  بیمارانی  در  ذغال  تجویز  در  همچنین  کرد.  استفاده  ذغال  از  می    توان 
احتیاط  باید  دارند،  قرار  معدی  شدگی  سوراخ  یا  خونریزی  خطر  معرض  در 
شود. فزون بر این، در بیمارانی که موادی مانند کلونیدین یا ضد افسردگی 
سه حلقه ای  مصرف کرده    اند و آنها را در معرض خطر شروع حمله ناگهانی 
صرع یا کاهش وضعیت ذهنی قرار داده باید در مصرف ذغال احتیاط شود. 

از  اتانول  یا  سنگین  فلزات  آهن،  لیتیوم،  جذب  برای  نمی    توان  همچنین 
دستگاه گوارشی از ذغال استفاده کرد.

نشان  داوطلب  افراد  روی  بر  مطالعات  فعال،  ذغال  زمان مصرف  زمینه   در 
پس  ساعت  یک  طی  در  اگر  فعال  ذغال  دوز  تک  از  استفاده  که  می    دهد 
حال،  این  با  بود.   خواهد  سودمند  بیشتر  شود،  داده  مسمومیت  ایجاد  از 
موجب  که  سمومی  مصرف  ساعت  یک  از  پس  را  آن  مزایای  توان   نمی 
کند شدن حرکات دستگاه گوارشی )از جمله مواد یا داروهای ضدکولینرژیک، 
مواد مخدر، سالیسیالت( می    شوند، نادیده گرفت. حتی بیان شده است که 
مصرف ذغال فعال پس از گذشت 4 ساعت از مصرف بیش از حد استامینوفن 

مفید است.
افزون بر مطالعات انسانی، ذغال فعال در حوزه دامپزشکی نیز مورد بررسی 
قرار گرفته است. به ویژه اینکه اسهال گوساله    ها یکی از شایع    ترین عوامل 
مرگ و میر و ضرر اقتصادی در صنعت گاو شیری است. این عفونت از طریق 
مصرف غذا و آب آلوده رخ می    دهد. عفونت    های اسهال می    تواند با ترکیبی 
از باکتری    های هوازی و بی-هوازی ایجاد شوند که با فعالیت هم    افزایی و 
نتایج  می    یابد.  تسریع  عفونت  فرآیند  بی    هوازی  باکتری    های  تکثیر  تقویت 
تحقیقات نشان داده است که ذغال فعال می    تواند موجب جذب باکتری    ها 

و سموم آنها به ویژه باکتری ایشریشیاکالی شود. 
فعال  ذغال  گانه  چند  دوز  مصرف  در  شده   گزارش  و  جانبی  عوارض   از 
روده  انسداد  و  ریوی  آسپیراسیون  استفراغ،  یبوست،  اسهال،  به  می    توان 
با توجه به منع مصرف ذغال فعال در برخی موارد،  اشاره کرد. در مجموع، 
بهتر است در مصرف آن احتیاط به عمل آید. بررسی دقیق خطرات و مزایای 

نسبی باید در هر موقعیت بالینی خاص انجام شود. 

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

543542541 544

آکادمی سم شناسی بالینی آمریکا و مراکز 
مسمومیت و سم شناسی انجمن اروپا در مقاله 

خود در مورد ذغال فعال تک دوز یادآور شد 
که ذغال فعال نباید به طور معمول در درمان 

بیماران مسموم تجویز شود.
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حسین حسینی، دانشجوی دکترای گیاهان دارویی، گروه تحقیقات کشاورزی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

گیاه پنجه شیطان

معرفی  :
      پنجه شیطان گیاهی دارویی چند ساله با نام انگلیسی
)Wood spider( چوب  عنکبوت  یا    Devil's claw 
علمی نام  با    )Grapple plant( قالب  گیاه   و 
نیز  مصر  در  که   Harpagophytum procumbens  
یا  کنجد  تیره  از  می شود  شناخته   Hook plant بنام 

Pedaliaceae است.
به  آفریقا  و جنوب غربی  بومی جنوب  گیاهان  از  گیاه  این   
خصوص صحرای نامیبیا و ماداگاسکار است که نام خود را 
از شکل ظاهری میوه ها گرفته که مانع دسترسی حیوانات به 
بادوام  پربرگ  پنجه شیطان یك گیاه  دانه های آن می شود. 
و  صورتی  گل های  است.  شاخ دار  جوانه های  و  ها  ریشه  با 
بنفش رنگ دارد و ریشه های ضخیم این گیاه در عمقی از 
خاک با رطوبت کم قرار دارند. ریشه های ثانویه این گیاه که 
به صورت غده هایی هستند و از ریشه های اصلی یا جانبی آن 
رشد می کنند، به صورت دارویی مورد استفاده قرار میگیرند. 

این گیاه حاوی موادی است که مزه آنرا تلخ کرده است.
می تواند  شیطان  پنجه  ریشه  که  دریافته اند  محققان    
التهاب و درد را کاهش دهد. مردم منطقه خویزان صحرای 
برای  گیاه  این  از غده های  دراز  در طول سالیان  کاالهاری 

اهداف درمانی از قبیل معالجه و درمان درد و مشکالت 

دوران بارداری و همچنین در تهیه پمادهای موضعی برای 
درمان مشکالت پوستی استفاده کرده اند. امروزه، این گیاه 
به عنوان داروی هاضمه و اشتهاآور نیز مصرف می شود. این 

گیاه دارای خاصیت کاهش دردهای خفیف نیز است.

ترکیبات  و اثرات درمانی گیاه: 
اما  منشا می گیرد  آن  میوه  از ظاهر  گیاه  این  نام  اینکه  وجود  با 
مصرف  دارویی  خاصیت  داشتن  علت  به  آن  غده ای  ریشه های 
می شوند. پنجه شیطان در طب سنتی جنوب آفریقا  برای درمان 
هضم  سردرد،   ،)Neuralgia( عصبی  درد  درد،  کمر  آرتریت، 
غذا و کاهش تب استفاده می شود. ریشه های غده ای این گیاه 
دارای مخلوط ناهمگنی از مواد هستند. محصول نهایی بسته به 
فرآیند عصاره گیری اجزای متفاوتی از مواد با خواص ضد درد یا 
گونیستی، آنتاگونیستی، سینرژیستی یا مکمل دارد.  ضد التهاب آ
ماده اصلی هارپاگوساید )Harpagoside( از دسته گلیکوزیدها 
بر  تاثیر  علت  به  ماده  این  است.  عصاره  درمانی  اثرات  مسوول 
بیوسنتز آیکوزانوئید اثر ضد التهاب دارد. همچنین مشخص شده 

است که این ترکیب از سنتز لوکوترین ها جلوگیری می کند.
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 اثرات درمانی عصاره معموال قویتر از هارپاگوساید 
یا  ترکیبات  سایر  تاثیر  از  ناشی  که  است  خالص 
مطالعاتی  می باشد.  هارپاگوساید  با  افزایی  هم 
شده  انجام  شیطان  پنجه  مورد  در  تاکنون   که 
نشان دهنده اثرات ضد التهابی و نیز ارزش درمانی 
عضالنی- بیماری های  درمان  در  آن  احتمالی 
استئوآرتریت  و  روماتوئید  آرتریت  اسکلتی، 
التهابی  ضد  داروهای  اینکه  به  توجه  با  هستند. 
جانبی  عوارض  مدت  دراز  در  غیراستروئیدی 
و  گوارش  دستگاه  از  خونریزی  مانند  خطرناکی 
پنجه  نمایند،  ایجاد  می توانند  قلبی-عروقی  وقایع 
دارد،  کمی  خفیف  جانبی  عوارض  که  شیطان 
داروهای  برای  ایمن تری  جایگزین  است  ممکن 

ضد التهاب غیر استروئیدی باشد.

پنجه  عصاره  از  شده  گزارش  جانبی  عوارض    
است.  گوارشی  خفیف  اختالالت  شامل  شیطان 
و  معده  زخم  به  مبتال  بیماران  به  سنتی  طور  به 
می شود  پیشنهاد  دیابت  یا  صفرا  سنگ  دوازدهه، 
گونه  هیچ  ننمایند.  استفاده  عصاره  این  از  که 
سمیت درازمدت یا تداخل دارویی برای آن شناخته 
نشده است. مطالعات زیادی برای بررسی و مقایسه 
اثرات ضد دردی پنجه شیطان در مقایسه با سایر 

داروها صورت گرفته است.
        پزشکان معالج از ریشه این گیاه برای درمان
کم اشتهایی، روماتیسم، آتریت، تب، درد ماهیچه ای، 
روده ای،  معده ای-  مشکالت  تاندون ها،  التهاب 
بیماری های کبدی و صفرا استفاده می کنند. این 
ناراحتی های  عضالت  برای  گیاه  درمان مؤثری 
می باشد، به عنوان مسکن، آرامبخش و ادرارآور نیز 
کاربرد دارد. تحقیقات به عمل آمده روی حیوانات 
التهاب  شیطان  پنجه  گیاه  که  است  داده  نشان 
وجود،  این  با  کاهش می دهد.  را  آرتریت  از  ناشی 
از  ضدالتهابی  خواص  هیچگونه  تحقیقات  سایر 
این گیاه نشان نداده است. به نظر می رسد که این 
داروهای  اغلب  با  مقایسه  در  متفاوتی  اثرات  گیاه 
جای  بر  خود  از  غیراستروئیدی  التهابی  ضد 
می گذارد. عنصر فعال این گیاه به نام هارپاگوسید 
بدن  داخل  در  هارپاگید(  نام  به  مرتبط  ترکیب  )یا 
به ماده دیگری تبدیل می شود. ماده جدید، به نام 
که  باشد  فعالی  ترکیب  می تواند  نیز  هارپاگونین، 

سبب کاهش التهاب ناشی از آرتریت شود. 
به  گیاه  این  که  است  کرده  ثابت  تحقیقات       
میزان 960 میلی گرم عصاره حاوی 30 میلی گرم 
هارپاگوساید جدا شده از گیاه سبب بهبود بیماران 
با التهاب مفاصل زانو و ران می شود. تحقیقات 

از  گیاه  این  التهاب  ضد  اثر  که  است  کرده  ثابت 
ناشی  آلفا  تومور  نکروز  عامل  ساخت  مهار  طریق 
است.  مونوسیت ها  وسیله  به  پلی ساکارید  لیپو  از 
همچنین ثابت شده است که عصاره این گیاه تولید 
را  شده  تحریک  نوتروفیل های  از  میلوپراکسیداز 
پروستاگالندین  التهابی  مسیر  و  می دهد  کاهش 
 2 سیکلواکسیژناز  فعالیت  مهار  طریق  از  را   E2
با  هارپاگوساید  ترکیب  بنابراین  می کند.  مسدود 
مهار متابولیسم اسید آراشیدونیک اثر ضد التهاب 
مختلف  پژوهش های  در  می کند.  اعمال  را  خود 
اثرات ضد آرتروزی این گیاه به اثبات رسیده است 
و مشخص شده که مصرف این گیاه باعث کاهش 

کمر درد نیز می شود.

نکات  احتیاطی:
خطر  بی  و  غیرسمی  گیاهی  شیطان  پنجه       
در  جانبی  عوارض  هیچگونه  اساسًا  که  است، 
ندارد.  توصیه شده  میزان مصرفی  رعایت  صورت 
که  ندارد  وجود  جامعی  مطالعات  وجود،  این  با 
نشان دهد  آیا پنجه شیطان در صورت مصرف دراز 
مدت سمی خواهد بود یا نه. کسانی که زخم معده 
از  نباید  دارند،  صفراوی  سنگ های  یا  دوازدهه  و 
این گیاه استفاده کنند. پنجه شیطان ماهیت قلبی 
دارد بدین معنا که اثرات پزشکی جدی روی قلب 
استفاده  آن  از  نباید  رو  این  از  و  می گذارد  برجای 
کرد. به نظر برخی، این گیاه می تواند سبب سقط 
جنین شود اما اسناد و مدارك علمی مؤید این ادعا 
وجود ندارد لذ برای افراد باردار و شیرده نیز توصیه 

نمی شود.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

553552551 554
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سیستم های دارورسانی نوین؛
معرفی، اهمیت و کاربرد درفرموالسیون های گیاهی)4(

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

نانوذرات
نانوذرات، ذراتی با ابعاد بین 1 تا 100 نانومتر میباشند. در فناوری نانوذره به عنوان یک شیء کوچک تعریف میشود 
که با توجه به حمل و نقل و خصوصیات آن، به عنوان یک واحد کامل رفتار میکند. نانوفناوری، توانمندی تولید مواد، 
نانوفناوری،  با کنترل کردن مولکولها و اتمها خواص جدیدی ظهور مییابد.  ابزارها و سیستمهای جدیدی است که 
رویکرد جدیدی است که کاربردهای بسیاری در حوزه های مختلف از غذا، دارو، تشخیص پزشکی و بیوفناوری تا 
الکترونیک، کامپیوتر، حمل و نقل، انرژی، محیط زیست و ... دارد. آنچه باعث ظهور نانوفناوری شده، نسبت سطح 
در  است.  نانو  مقیاس  در  تولیدشده  مواد  از مهمترین خصوصیات  یکی  این موضوع  است.  نانومواد  باالی  به حجم 
مقیاس نانو، اشیاء و مواد شروع به تغییر رفتار میکنند و رفتار سطوح بر رفتار توده ای ماده غلبه میکند. نانوفناوری 
به طورکلی دارای سه شاخه نانوفناوری خشک، مرطوب و محاسبه ای است که از نظر کاربردی در علوم مختلف به 
خصوص در ساخت و تولید مواد الکترونیکی، پزشکی و صنایع غذایی کاربرد دارد. گرچه نانوفناوری جزء علوم نوین 
محسوب میشود اما پیش از این نیز استفاده از نانوذرات در درمان بیماریها گزارش شده است. به طور مثال، در کتب 

طب قدیم گزارش هایی مبنی بر استفاده از محلول های کلوئیدی طال برای درمان آرتریت به چشم میخورد. 
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خواص نانوذرات
• نانوذرات، پلی میان مواد توده ای و ساختارهای اتمی و مولکولی هستند.

• نسبت سطح به حجم باالی نانوذرات، نیرو محرک فوق العاده ای برای انتشار آنها به ویژه در دماهای باال فراهم میکند. 
 • بــه دلیــل برهمکنش قوی ســطح نانــوذرات با حالل و برطرف شــدن مشــکل اختالف چگالــی، تعلیق نانــوذرات در محلــول بخوبی امکان-پذیر میباشــد.

 در غیر اینصورت، غرق شدن یا شناورشدن ذرات در محلول اتفاق می افتد. 
• نانوذرات اغلب دارای خواص نوری غیرمنتظره هســتند. زیرا به اندازه کافی کوچک هســتند و الکترونهای خود را محصور کرده و جلوه های کوانتومی ویژهای 

نشان می دهند. به عنوان مثال نانوذرات طال در محلول به رنگ قرمز تا سیاه به نظر میرسند. 
• نانوذرات دارای دو بخش آبدوست و آبگریز )تحت عنوان Janus particles( به ویژه برای تثبیت امولسیونها موثر هستند. این نانوذرات میتوانند در سطوح میانی 

آب/روغن جمع شوند و مانند سورفکتانت های جامد عمل کنند. 

اندازه نانوذرات و ویژگی های آنها در اثرات زیستی
نسبت اندازه  سطح به حجم در نانوذرات در مقایسه با مواد مشابه با اندازه بزرگتر بسیار افزایش یافته است به این معنا که، تعداد اتم های موجود در سطح نانوذرات 
نسبت به ترکیبات توده بیشتر است. همین ویژگی سطحی نانوذرات باعث می شود که برخی خصوصیات فیزیکی مواد ایجاد شده تغییر نماید. به عنوان مثال سرعت 
انحالل نانوذرات تغییر می کند. این امر میتواند به  ویژه در فرموالســیون هایی مانند سوسپانســیونها و امولسیونها مهم باشد. از نظر ترمودینامیکی در سیستم هایی 
مانند سوسپانســیون، ذرات بزرگتر میتوانند با مولکولهایی که در فاز فوق اشــباع هستند واکنش داده و در نتیجه موجب کاهش مدت  زمان پایداری فاز فوق اشباع 
سوسپانســیون گردند؛ اما در مقابل ذرات کوچکتر کمتر این مشــکل را داشته و پایداری افزایش می یابد. به عالوه، از آنجاکه اغلب داروهایی که در فهرست دارویی 
فعلی در دنیا وجود دارند جزء داروهای کم  محلول دســته  بندی میشــوند، از این ویژگی می توان در بهبود انتقال این دســته از داروها اســتفاده نمود. نکته ی مهم 
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دیگری که درباره  ی نانوذرات وجود دارد و موجب افزایش کارایی و گســترش 
تحقیقات پیرامون آنها گردیده اســت، افزایش طول عمر این ذرات در مقایسه 
با ذرات توده در بدن است. به این معنا که با تجویز یک دوز خاص از نانوذرات، 
این مواد مدت  زمان بســیار طوالنی تــری در بدن باقی می مانند که همین امر 
موجب کاهش نیاز به تجویز مکرر دارو و تکرار دوز و در نتیجه همراهی بیشتر 
بیماران خواهد شد. این موضوع همچنین سبب می گردد که بیمار از نظر مالی 
نیز کمتر نیازمند خرید دارو در دفعات پیاپی باشــد. ویژگی طوالنی  اثر شــدن 
نانوذرات بدون نیاز به ایجاد تغییر در فرموالســیون دارو رخ می دهد و صرفا به 

علت اندازه ذرات است.

مزایای نانوذرات نسبت به سایر سیستمهای انتقال دارو
در ایــن قســمت به صورت خالصــه به توصیــف مزایــای نانــوذرات دارویی 

میپردازیم:
• توانایی محافظت از داروی بارگیری شده در برابر عوامل محیطی 

• افزایش ماندگاری دارو در جریان خون
• افزایش ورود به بافت ها و سلول های هدف

• افزایش پایداری دارو/پروتئین در برابر تخریب آنزیمی
• انتقال داروهای کم  محلول

• پیشرفت گســترده در درمان برخی بیماریها نظیر بیماری های مرتبط با مغز 
به دلیل بهبود عبور دارو از سد خونی- مغزی

• کاهش سمیت کبدی
• کاهش دوز موردنیاز برای بیمار
• قابلیت هدفمندسازی نانوذرات

• افزایش فراهمی زیســتی در مصرف خوراکی داروها در مقایســه با راههای 
پیشین مصرف

معایب نانوذرات نســبت به سایر سیستم های انتقال دارو
• تمایــل به تجمع باال در برخی از سیســتمهای بیولوژیکی به دلیل ســطح و 

انرژی باال
• ایمنی باال

• طوالنی و گرانقیمت بودن
• احتمال هدف گذاری ضعیف

معرفی برخی از فرموالسیونهای گیاهی نانو 
داروهای نانو گیاهی از ترکیب عصاره های گیاهی یا ترکیبات فعال دارویی آنها 

شکل و رنگ ذرات طال در مقیاس توده و نانو

تهیه میشوند. سیستم های انتقال نانو داروها در دستیابی به دسترسی زیستی 
بهتر ، کاهش عوارض جانبی و کاهش ســمیت کمک می کنند. در این بخش 

به معرفی چند نمونه از داروهای نانو گیاهی تولیدشده اشاره میشود:

:Cuscuta chinensis نانوذرات عصاره اتانولی گیاه
اجزاء فعال: فالونوئیدها و لیگنانها

کاربرد فرموالسیون نانوساختار: افزایش حاللیت در آب
فعالیت بیولوژیکی: اثرات آنتی اکسیدانی و محافظت از کبد

نحوه مصرف: دهانی

آرِتمیزینین: نانوکپسول 
)Artemisinin(  اجزاء فعال: آرتمیزینین

کاربرد فرموالسیون نانوساختار:  رهایش پایدار دارو
فعالیت بیولوژیکی: ضد سرطان

نحوه مصرف: داخل وریدی

نانوذرات حامل تاکسول:
)Taxol( اجزاء فعال: تاکسول

کاربرد فرموالسیون نانوساختار: افزایش پایداری و دسترسی زیستی  
فعالیت بیولوژیکی: ضدسرطان

نحوه مصرف: داخل وریدی

نانو دارو محافظ کبدی
 حاوی عصاره گیاه 

Cuscuta

نانوکپسول
 Radix salvia miltiorrhiz 
موثر در بیماریهای قلبی-عروقی
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    عالی             خوب            متوسط          معمولی

563562561 564

نانوذرات حامل  ِبرِبرین:
 )Berberine( اجزاء فعال: ِبرِبرین

کاربرد فرموالسیون نانوساختار: رهایش پایدار دارو  
فعالیت بیولوژیکی: ضدسرطان

نحوه مصرف: داخل وریدی

نانوذرات ضد سرطان ِبرِبریننانوذرات ضد سرطان تاکسول

ادامه دارد...

 
 

 
 

 بندی نانوذرات طبقه. 1جدول 
 اندازه

طبقه بندی  نوع نانو ذره توصیف (نانومتر)
 نانوذرات

 نانوذرات فلزی نانوذرات طال و نقره <05

 نانوذرات مغناطیسی مغناطیس اکسید آهننانوذرات سوپر 05-055 نانو ذرات معدنی
 هانانو پوسته الکتریک در یک پوسته نازک فلز طالهسته سیلیس دی 055-05

 نانو ذرات سرامیکی سازگار متخلخل معدنیمواد زیست <055
 های کربنینانو لوله ای گرافیتصفحات استوانه 0555-0.0

 نانو ذرات آلی

 نقاط کوانتومی پوسته فلزیهادی با هسته کادمیوم و های نیمهبلور <05
 هادندریمر های زیادها با شاخهماکرومولکول 05-0
 هالیپوزوم هافسفولیپید 055-0
 هاپلیمر ذرات کلوئیدی 0555-05
 ...سایر نانوذرات- - 

 
 ...ادامه دارد

 
 

 ها در صنایع غذایی و دارویی انواع شیرین کننده
 گروه فرموالسیون، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج ، دکترای شیمی تجزیه،مهدی مهران

 :مقدمه
. برابر شده است 7سال اخیر میزان شکر مصرفی افزایش چشمگیری داشته است و این میزان تقریبا  05طی 

دهد و این امر تاثیر  یکی از اصلی ترین ضررهای شکر این است که میزان انسولین را در بدن افزایش می
نفوذ شکر در جریان . کند گذارد و در نتیجه سیستم ایمنی بدن را ضعیف می هورمون های رشد میمنفی بر 

این امر میزان انسولین بدن را هدف قرار . ایی شود خون باعث می شود قند خون دچار نوسانات آشفته
را را در  آن کند تا باید توجه داشت که بدن از انسولین برای حفظ میزان قند خون استفاده می. دهد می

این عوارض باعث شده است تا دانشمندان به دنبال جایگزین مناسبی برای ساکارز  .وضعیت سالمی قرار دهد
 .باشند

شوند وباعث ایجاد طعم شیرینی  ها موادی هستند که به محصوالت غذایی افزوده می  کننده شیرین 
شیمیایی، رئولوژی، مکانیکی، سفتی، عالوه بر این ممکن است بر خواص فیزیکی، . گردد درمحصول می

طبقه بندی  نانوذرات:
به طور کلی نانوذرات به گروه نانوذرات معدنی و نانوذرات آلی )غیرمعدنی( طبقه بندی می شوند. انواع مختلفی از نانوذرات معدنی از جمله نانوذرات فلزی، نانوذرات 
ســرامیکی، نانوذرات مغناطیســی و نانوپوسته ها وجود دارند. نانوذرات آلی شامل نانوله های کربنی، نقاط کوانتومی، دندریمرها، لیپوزومها، پلیمرها و ... میباشند. 

در جدول 1 به اختصار به برخی از ویژگیهای این نانوذرات پرداخته شده است. 
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مهدی مهران، دکترای شیمی تجزیه، گروه فرموالسیون، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

مقدمه :
طی 20 ســال اخیر میزان شکر مصرفی افزایش چشــمگیری داشته است و 
این میزان تقریبا 7 برابر شــده اســت. یکی از اصلی ترین ضررهای شکر این 
اســت که میزان انســولین را در بدن افزایش می دهد و این امر تاثیر منفی بر 
هورمون های رشد می گذارد و در نتیجه سیستم ایمنی بدن را ضعیف می کند. 
نفوذ شــکر در جریان خون باعث می شــود قند خون دچار نوسانات آشفته ایی 
شــود. این امر میزان انســولین بدن را هدف قرار می دهد. باید توجه داشــت 
کــه بدن از انســولین برای حفظ میزان قند خون اســتفاده می کنــد تا آن را را 
در وضعیت ســالمی قرار دهد. این عوارض باعث شــده است تا دانشمندان به 

دنبال جایگزین مناسبی برای ساکارز باشند.
شــیرین  کننده  ها موادی هســتند که به محصوالت غذایی افزوده می شــوند 
وباعث ایجاد طعم شیرینی درمحصول می گردد. عالوه بر این ممکن است بر 
خواص فیزیکی، شــیمیایی، رئولوژی، مکانیکی، سفتی، قابلیت نرم کنندگی، 
فعالیــت آبی، حجم دهندگی و ایجاد رنگ هم تأثیر گذار بوده و افزایش ارزش 
غذایــی محصول را نیز به دنبال داشــته باشــد. شــیرین  کننده هــا به دوگروه 
طبیعی مانند عســل، فروکتــوز، گلوکز، اســتویا و مصنوعی مانند آســپارتام، 
ســوکرالوز و ساخارین طبقه بندی می  شــوند. در این نوشتار به بررسی برخی از 

شیرین کننده های پرمصرف می پردازیم.

استویا
اســتویا درختچــه بومی پاراگوئه می باشــد و ترکیبات شــیرین حــدود 14٪ از 
برگهای این گیاه را تشکیل می دهد. ربودیوزید A عمده ترین گلیکوزید موجود 
در برگ این گیاه اســت که موجب شــیرین کنندگــی و خصوصیات ممتاز این 
گیاه می گردد. این شــیرین کننده 10 تا 15  بار شــیرین تر از ســاکارز اســت. 
 بدن انســان قادر نیســت این گلیکوزیــد را متابولیزه کند بنابراین اســتویا یک

 شیرین کننده بدون کالری است. 

برخالف شــیرین کننده مصنوعی ، این گلیکوزید شــیرین، در گرما شکســته 
نمی شودکه استویا را به عنوان شیرین کننده ای عالی جهت فرایندهای حرارتی 
تبدیل می کند. برخی مطالعات نشان داده اند که استویا تمایل به کاهش دادن 
فشــار خون دارد. همین طور به طور قابل توجهی وضعیــت تغذیه ای بیماران 

دیابتی را بهبود می بخشد.

ساخارین
ساخارین حدود 300 تا 400 بار از ساکارز شیرین تر است. از این ماده به شکل 
گسترده ای به عنوان شیرین کننده استفاده می شود. ساخارین از نظر حرارتی پایدار 
است و با سایر مواد غذایی واکنش شیمیایی نشان نمی دهد. مخلوط ساخارین 
 با ســایر شــیرین کنند ها اغلب برای جبران نقاط ضعف سایر شیرین کننده ها
 اســتفاده می شود. مخلوط سیکالمات-ساکارین 10: 1 در کشورهایی که هر 
دو این شــیرین کننده ها قانونی هســتند رایج است. FDA  در سال 1997 به 
دلیل ایجاد ســرطان مثانه در موش ها سعی کرد این شــیرین کننده را ممنوع 
اعالم کند. ولی مطالعات بیشتر رابطه صریح و واضحی بین سرطان و مصرف 
ســاخارین نشان نداد. اما اکنون ســاخارین در دوز تعریف شده مجاز می باشد 
ولی در برخی از کشــورها عبارت » اســتفاده از این محصول ممکن اســت به 
ســالمتی شما آســیب بزند« باید درج شود. این شــیرین کننده در حال حاضر 

سومین شیرین کننده مصنوعی بعد از سوکرالوز و آسپارتام است.

آسپارتام
آســپارتام به عنوان یک شــیرین کننده ســنتزی دی پپتیدی است که از فنیل 
آالنین و آســپارتات تشکیل شده اســت این ماده 180 تا 200 بار شیرین تر از 
شکر است و برخالف دیگر شیرین کننده های مصنوعی فاقد مزه فلزی است 
که این یک امتیاز محسوب می شود. به عنوان مثال اگرچه آسه سولفام پتاسیم 
ارزان تر از آسپارتام است اما مزه فلزی، استفاده از آن را محدود می کند. کالری 
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کم و قدرت شــیرین کنندگی باالی آســپارتام باعث شــده است که در صنایع 
غذایی به عنوان جایگزین مناســب شــکر استفاده شــود. برخی پژوهش ها در 
سال های گذشته این شیرین کننده را عامل ایجاد استرس اکسیداتیو، سندرم 
متابولیک، بیماری های دســتگاه عصبی و حتی سرطان دانسته اند. از طرفی 
برخی مطالعات همچنان آسپارتام را ماده ای بی خطر و جایگزین مناسب شکر 
بــرای جلوگیری از ابتال به بیماری هایی مانند چاقی و دیابت می دانند. با وجود 
ایــن اطالعات ضد و نقیض ســازمان های مرتبط با ایمنی مــواد غذایی مانند 
FDA، FAO و EFSA آســپارتام را در دوز قابــل قبــول مصرف روزانه برای 
همه افراد به جــز بیماران مبتال به فنیل کتونوریا مجاز می دانند. آســپارتام به 
حرارت حســاس است و تنها مدت کوتاهی می تواند درجه حرارت باال را تحمل کند 
به هنگام تجزیه آسپارتام در دمای باال گازهای سمی »نیتروکسیدها« آزاد می شود. 

بنابراین باید آن را به مواد غذایی سرد یا پس از پاستوریزه شدن اضافه کرد.

آسه سولفام پتاسیم
آسه سولفام پتاسیم یک نمک پتاسیم مشتق شده از استواستیک است و حدود 
200 برابر از شــکر شیرین تر است و مانند آسپارتام در غلظت های باال مزه تلخ 
دارد. اصوال با سایر شیرین کننده  ها مانند سوکرالوز و آسپارتام مخلوط می شود 
 تا طعمی شــبیه به ساکارز داشته باشد. برخالف آســپارتام، این شیرین کننده 
مقاوم به حرارت می باشد و به شرایط مالیم اسیدی و بازی حساس نمی باشد. 
بنابرایــن در نوشــیدنی های گازدار و داروهــای جویدنــی در مخلوط با ســایر 
شیرین کننده ها استفاده می شود. پژوهش های زیادی در رابطه با بررسی ایمنی 
غذایی آســه ســولفام پتاســیم وجود دارد، ولی هیچ یک از آن ها واکنش زیان 
آوری را در بدن انسان اثبات نمی کند. این شیرین کننده تحت تاثیر واکنش های 
ســوخت وساز در بدن قرار نمی گیرد و بدون تغییر و به سرعت دفع می شود. در 

نتیجه فاقد ارزش انرژی زایی و مناسب برای بیماران دیابتی می باشد.

سوکرالوز
سوکرالوز یک شــیرین کننده مصنوعی و جایگزین قند است. بیشتر سوکرالوز 
مصرف شده توسط بدن شکســته نمی شود، بنابراین یک شیرین کننده بدون 

کالری اســت. این ماده با کلر دارشــدن ســاکارز تولید می شود و حدود 450 تا 
650 برابر شــیرین تر از ســاکارز است. این شــیرین کننده در آب محلول است 
و محــدوده زیادی از pH و دما هم پایدار اســت. اما زمانی کــه در دمای باال 
نگهداری شــود تغییر رنگ می دهد و گاز HCl آزاد می کند. اگرچه ســوکرالوز 
از شــکر مشتق شده است اما بدن انسان به عنوان ساکارز شناسایی نمی کند و 
بنابراین متابولیزه نمی شــود و کالری تولید نمی کند. 11 تا 17 درصد سوکرالوز 
توســط دستگاه گوارش جذب می شود و بقیه بدون تغییر از طریق مدفوع دفع 
می شــود. مقدار جذب شده هم از طریق کلیه ها و ادرار دفع می شود. در مورد 
ایمنی ســوکرالوز، FDA 110 مطالعه انســانی و حیوانی را بررسی کرد. بیشتر 
مطالعات بر مبنای ســمی بودن یا ســرطان زایی طراحی شــده بودند اما هیچ 
مدرک علمی در این مورد یافت نشــد. همچنین برخی مطالعات روی حیوانات 
حاکی از آن اســت که ممکن است بین ســوکرالوز و کاهش باکتریهای مفید 
روده ارتباط وجود داشــته باشــد. بنابرایــن FDA ســوکرالوز را به عنوان یک 
شــیرین کننده مصنوعی برای مصرف انسان تایید کرد. دوز مصرف روزانه این 

شیرین کننده 5 میلی گرم بر وزن بدن است.

نئو تام
شــیرین کننده سنتزی دی پپتیدی است که از فنیل آالنین و آسپارتیک اسید 
تشــکیل شده است. این شــیرین کننده که از آلکیالســیون آسپارتام به دست 
می آیــد 30 تا 60 برابر از آســپارتام و 7000 تا 13000 بار از شــکر شــیرین تر 
اســت. نئوتام به سرعت متابولیزه می شــود و در بدن تجمع نمی یابد. در مسیر 
متابولســیم به علت وجــود گروه 3و3 دی متیــل بوتیل، شکســتن پیوند بین 
آسپارتیک اسید و فنیل آالنین به سختی انجام می شود و در نتیجه تولید فنیل 

آالنین محدود می شود. نئوتام به وسیله USFDA تایید شده است.
بــا توجه به افزایــش تعداد مبتالیان بــه دیابت، چاقی و فشــار خون باال، که 
هرساله در حال افزایش است، نگرانی ها در مورد استفاده از شیرین کننده های 
مصنوعی ایجاد شده است. اما برای اثبات آن نیاز به تحقیقات بیشتر می باشد.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

573572571 574
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منیر تجلیان مفرد، کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، گروه رگوالتوری، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج
محمد رضا معمارزاده، دکترای شیمی فیزیک، مدیر تحقیق و توسعه، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

        تاریخچه اســتفاده از داروی گیاهی در روسیه 
      داروهای گیاهی قرنهاســت که توســط روســیه شناخته شده و مورد اســتفاده قرار گرفته است. بررسی های علمی 
در تاریخچه اســتفاده از گیاهان دارویی در روسیه نشــان می دهد که اولین تالش ها جهت خالصه سازی اطالعات 

»شفاهی« از گیاه شناسان )که »دانشمند« نیز نامیده می شود( از قرن دهم تا یازدهم صورت گرفت.
در آن زمان، اولین داروخانه )فروشــگاه دارو( در صومعه Kiev-Pechora در روســیه باستان افتتاح شد. با توجه به 
موقعیت جغرافیایی بین اروپا و آسیا، HMs روسیه سنت های هر دو قاره را معرفی نمود. از نظر سنتی، گیاه شناسان 
در روسیه از گیاهان دارویی استفاده می کردند که به صورت محلی رشد می کردند. با این وجود، تاثیر کامال قوی ناشی 

از فرهنگ های باستانی یونان و امپراطوری بیزانتین بود.
گیاه شناسان تنتور و عصاره هایی را تهیه کردند که برای درمان عفونت، دستگاه گوارش، بیماری های تنفسی و بهبود 
تندرســتی مورد اســتفاده قرار گرفت. جالب توجه است که گیاه شناسان قرن 13 در شهر Novgorod روسیه خواص 
ضدمیکروبی مفیدی از گونه های قارچ کشــف کردند و به شــکل موفقیت آمیزی زخم های عفونی را ششــصد سال 
پیش از معرفی آنتی بیوتیک به طب، درمان نمودند. طب گیاهی فرهنگ تارتار مغول تاثیر بســزایی بر روی فرهنگ و 
داروهای سنتی روسیه علی الخصوص بر روی Slavic داشت. این فرهنگها بیش از سه قرن قبل از پایان قرن شانزده 

در این سرزمین همزیستی دارند.
هــای درمــان  و  دارو  شــانزدهم،  قــرن  در  روســیه  امیرنشــین  متعــدد  قلمروهــای  وحــدت   بــا 
 ،)Tsar Ivan IV( گیاهی تحت کنترل دولت قرار گرفتند. بنابراین در ســال 1581، پس از دســتور تزار ایوان چهارم
اولین مرکز پزشکی و دارویی در مسکو افتتاح گردید که اتاق عطار )اتاق داروساز( نامیده می شد و عمدتا نیازهای دربار 
تزار روسیه را برآورده می کرد. پس از آن، در سال 1620 به عنوان انجمن )گروه( داروساز دوباره سازمان دهی گردید. 
در سال 1672، اولین داروخانه عمومی در یک بیمارستان عمومی در مسکو افتتاح گردید. در آغاز قرن هیجدهم، تزار 
پیتر اول )Tsar Peter I( )پیتر کبیر( اصالحات را تحت فشار قرار داده و داروسازی روسیه از جمله درمانهای گیاهی 

را مطابق استانداردها و قوانین اروپایی تغییر داد.
اولین فارماکوپه روســیه با عنوان فرهنگستان علوم سنت پترزبورگ در سال 1778 منتشر شد و تقریبا در همان زمان 
در غرب اروپا نیز ظاهر شــد. اگرچه به زبان التین نوشــته شــده بود اما نام های روسی گونه های بوتانیکال یا دارویی 
آماده شده تهیه شدند. اطالعات گیاهان دارویی شامل نام، منطقه جغرافیایی، مزه، بو، مقادیر دارویی و دوز می باشند. 

فارماکوپه منتشر شده به زبان روسی تقریبا یک قرن بعد در سال 1866 به بازار آمد.
در قرن نوزدهم، طب گیاهی روسیه با سرعت بیشتری در غرب اروپا پیشرفت کرد. طی این دوره، ترکیبات شیمیایی 
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گیــاه و مــواد موثره مورد توجه دانشــمندان قرار گرفتند. برای مثال، آتروپین در ســال 1833  مجزا گردید و در نتیجه 
چندین مقاله در خصوص آتروپین جدا شده از بخش های مختلف گیاه و تغییرات آن به انتشار رسید.

آغاز قرن بیســتم روسیه با جنگها و انقالبهایی روبرو شد. خوشبختانه این دوره آشفته در تاریخ روسیه منجر به نابودی 
داروی روســی و شــاخه گیاهی آن نشد. در واقع، حرفه پزشکی و علوم پزشکی در جنگ جهانی اول پیشرفت بسزایی 
داشت. عالوه بر این، دولتی که پس از سلطنت و دولت موقت در سال 1917 به روی کار آمد قادر به تالش هایی در 

خصوص علوم پزشکی و دارو بود.
پس از آن، موسســات تحقیقاتی بسیاری در طول سال 1920 تاسیس شد. در سال 1931، تمام اتحادیه ها )در حال 
حاضر، تمام روســیه( موسســات گیاهان دارویی و معطر )مخفف کلمه VILAR که از زبان روســی است( در مسکو 
 پدیدار شــدند. VILAR شــامل موسسه اصلی در ســال 1937 در  Bitza نزدیک مســکو و بعد از باغ گیاه شناسی

 V.K. Ferrain، معروفترین داروساز و کارآفرین روسیه ساخته شد. 
موسســه اصلی و هفت شــعبه منطقه ای، که در مناطق مختلف آب و هوایی اتحادیه جماهیر شــوروی واقع شــده 
اســت بخش های جدایی ناپذیر مرکز تحقیقات گیاهان پزشکی بودند. هشتاد سال بعد، VILAR موسسه اصلی در 
روســیه بود. این موسســه، تحقیقات را به سمت و سوی رشد گیاهان دارویی و شیمیایی موادموثره مشتق شده از گیاه 
به پیش برد. تســت های پیش بالینی توکسیکولوژی و فارماکولوژیک داروهای منتخب و همچنین ایجاد محصوالت 

فارماکولوژی نهایی انجام گرفت.
فراتر از VILAR، تعدادی از موسســات و دپارتمان های داروســازی در دانشــگاه های علوم پزشکی تحقیقاتی را بر 
روی شکل های جدیدحاصل از گیاهان را آغاز نمودند. موفقیت در رشد گیاهان، شیمی و دارو منجر به ایجاد و معرفی 

داروهای بسیار موثر در حرفه پزشکی گردید.
بنابراین، در روسیه، توجه بسیاری بر روی قرنها تجربه مردم ساکن در سرزمین های وسیع غرب اروپا از اروپای غربی 

تا اقیانوس آرام در شرق معطوف گردید.

کاربرد کنونی HMs در روسیه
تا اوایل ســال 1990، اســتفاده از گیاهان دارویی و همچنین تمام مواد موثره منتج شــده از آنها در طول دوره ای که 
 توســط داروســازان غربی مورد اســتفاده قرار می گرفت، به عنوان داروهای رســمی )قراردادی( مورد مالحظه قرار 
می گرفتند. داروهای گیاه – محور داروهای تجویزی یا غیرتجویزی هســتند که از گیاهان دارویی تهیه شــده اند و معموال بر 
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اساس مواد موثره گرفته شده از گیاهان بوده و توسط قوانین دولتی کنترل شده اند.
نتایج ناشــی از آزمــون های پیش بالینــی و بالینی این داروها توســط وزارت 
بهداشــت، دپارتمان قوانین محصــوالت دارویی و ثبت کشــوری محصوالت 

دارویی تایید شده است.
بــرای مدت زمان طوالنی HMs و داروهای حاوی مواد موثره منتج شــده از 
گیاهــان دارویی بخش جدایی ناپذیری از فلســفه بیماری – درمان پزشــکان 
روســیه بوده اســت. در حال حاضر، حدود 30تا40 درصد محصوالت دارویی 

ثبت شده دارای منشا گیاهی هستند.
 تقریبا 300 گونه گیاهی در تنتور، قرص، قرص های جوشان و سایر فرآورده های
 گیاهی- دارویی مورد اســتفاده قرار می گیرد. در واقع، 60٪ جمعیت روســیه 
از داروهــای گیاهی به عنــوان داروهای پیشــگیرانه و همچنین برای درمان 

بیماری استفاده می کنند.
از آغاز سال 1991، روسیه به طور رسمی برای استفاده از مکمل های غذایی 
به بقیه کشــورهای دنیا پیوســت. اولین مکمل های غذایــی وارداتی، یا آنچه 
که در حال حاضر مکمل های موثره بیولوژیک مواد غذایی نامیده می شــوند 

)BAS( در سال 1985 در اتحادیه جماهیر شوروی فروخته شد.
مکمل غذایی، محصولی اســت که برای حفظ ســطوح مواد موثره بیولوژیکی 
در بدن در نظر گرفته می شــود و ممکن است شامل عناصر سازنده ای مانند 
ویتامیــن ها، مواد معدنی، آمینو اســیدها، گیاهان یا ترکیبات گیاهی باشــند. 
در آن زمان، حجم زیادی از BAS های شــناخته شــده و ناشــناخته حاوی 

گیاهان، وارد بازارهای دارویی روسیه گردید.
تا ســال 2014، حدود BAS 4000 توسط تولیدکنندگان خارجی و داخلی در 
فدراسیون روسیه تولید شــد. حدود نیمی از این »مکمل های غذایی« حاوی 

گیاهان دارویی یا مشتقات آنها هستند.
گاهی کاربرد و اســتفاده از چنین BAS هایی بحث برانگیز اســت و توســط 
شــواهد کارآزمایــی بالینــی تایید نمی شــوند. بــرای اکثــر BAS اطالعات 
پژوهشــی کافی وجود نــدارد تا از بررســی های جدی در خصــوص ایمنی و 
 ســودمندی، و اینکه هیچگونه شناخته شــده ای وجود ندارد و واکنش های
مابین آنها شــناخته شده نیســت و هیچگونه ارزیابی دقیقی از افرادی که این 

آماده سازی ها را انجام می دهند وجود ندارد. 
افزایش BAS موجود و استفاده کنترل نشده BAS توسط مردم برای درمان 
بیمــاری های جدی یا به عنوان درمان کمکی منجر به افزایش واکنش های 

جانبی شده است.
در داروهای ســنتی گیاه محور که در فارماکوپه ثبت شــده اند و برای درمان 
بیماری ها در نظر گرفته شــده اند، درصد مقادیــر ترکیبات گیاهی بیولوژیکی 
10تا100 برابر بیشتر از نیاز فیزیولوژیکی یک فرد سالم معمولی می باشد. این 

داروهای سنتی مجاز هستند تا به صورت خوراکی و روده ای مصرف شوند.
برخالف داروهای گیاهی محور سنتی )ثبتی فارماکوپه(، BAS مورد استفاده 
قــرار می گیرند تا کمبودهای ترکیبــات بیواکتیو را در محدوده نزدیک به رژیم 
روزانه نزدیک کنند. دوز روزانه پیشنهادی BAS نباید بیشتر از 50تا60 درصد 
باشد، اما نباید کمتر از 10٪ سینگل دوز پیشنهادی حاوی همان ترکیب فعال 

بیولوژیکی باشد.
ایــن رویکرد: 1( اجازه می دهد تا مقــدار کافی از ترکیبات فعال بیولوژیکی در 
 BAS رژیم غذایی افراد وجود داشته باشد، 2( هیچگونه ویژگی های درمانی
را ندارد، 3( شبکه ایمنی را ایجاد می کند تا از واکنش های جانبی غیرضروری 

که باعث واکنش گیاه – دارو می شود جلوگیری شود و 4( خطرات سطح باالی 
ترکیبات فعال موجود در بدن انسان را کاهش می دهد.

BAS تنهــا به صــورت خوراکی و همراه با غذا مصرف می شــود. تحت هیچ 
شرایطی BAS نباید به عنوان داروهای متعارف برای درمان بیماری ها به کار 
گرفته شود. عالوه بر این، پزشکان باید همیشه سازگاری مواد تشکیل دهنده 

در BAS را با داروهای سنتی در نظر بگیرند.
فهرست HMs و ترکیبات گیاهی که می توانند برای تولید مکمل های غذایی 
مورد اســتفاده قرار گیرند توســط وزارت بهداشت روســیه در قانون »الزامات 
بهداشــتی برای ایمنــی و ارزش تغذیه ای مواد غذایی« در ســال 2001 مورد 

تایید قرار گرفته است و پس از آن چند بار به روز آوری شده است.
حــدود 200 گیاه دارویی و ترکیبات آنها مجاز هســتند تا در BAS قرار گیرند؛ 
با این وجود، 325 گیاه به عنوان اجزاء ســازنده در BAS ممنوع هستند. تمام 
مواد قدرتمند به عنوان مواد مخدر و مواد روانگردان و ســمی به عنوان اجزای 

مکمل های غذایی ممنوع هستند. 
این مشــتقات از این گیاهــان دارویی را نمی توان به عنوان داروهای ســنتی 
تحــت شــرایط فارماکوپــه و کنترل دقیق توســط پزشــکان اســتفاده نمود. 
همچنین، لیســت 18 گیاه وجود دارد کــه نمی تواند به عنوان اجزای تکی در 
BAS مورد اســتفاده قرار گیرد اما می توان آنها را در مکمل های غذایی چند 

جزئی پذیرفت.
 ،BAS  تمام جنبه ها و مشــکالت طب گیاهی، از جمله اســتفاده فزاینده در
مبنای حقوقی گیاهان دارویی و رواج مشتقات آنها در روسیه را تحت تاثیر قرار 

داده و منجر به افزایش سطح کنترل محتوا و اجزای BAS گردیده است.

بازار کنونی مکمل غذایی در روسیه
با توجه به گزارش تحلیلی بازارهای کانادا )ژانویه 2011( درباره روند بهداشت 
و ســالمتی در روســیه، مقــدار مکمل های غذایی فروخته شــده در روســیه 
1/169 میلیون دالر می باشــد و مقدار محصــوالت گیاهی 493 میلیون دالر 

تخمین زده شده است )اطالعات در سال 2009 جمع آوری شده است(.
گــروه DSM، یک شــرکت آنالیــز بازار روســیه، اطالعات مشــابهی را برای 
دوره زمانی 2013-2014 ارائه داده اســت. مصــرف HM متعلق به این رده 
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از داروهــای متعــارف )فارماکوپه( به عنــوان یک گروه مجــزا در تمام حجم 
بازار دارویی در روســیه که در حدود 1/200 تا 1/500 میلیون دالر می باشــد 

تخصیص داده نشده است.
با این حال؛ این آنالیزها نشان می دهد که بازار BAS از ماه می 2013 تا ماه می 
2014 در حدود 700 تا 900 میلیون دالر می باشد. با توجه به این موضوع که 
 تقریبا BAS ٪50 حاوی گیاهان دارویی و یا مشتقات آنها می باشد، نتیجه گیری
 اینگونه می تواند باشد که حجم فروش HM استفاده شده در BAS در حدود 

350 تا 450 میلیون دالر می باشد.
با توجه به گزارشــات DSM برای ســه ماهه اول ســال 2015، حجم فروش 
BAS در مقایســه با دوره مشابه در ســال 2014، 22٪ افزایش داشته است. 
بنابراین، روند ســالمتی و تندرســتی با توجه به منافــع عمومی در محصوالت 

گیاهی محکم و در سطح کامال باال باقی می ماند.
در طی این دوره، BAS در نظر گرفته شده تا عملکرد جنسی را افزایش، وزن 
را کاهش و بهداشــت بــاروری را افزایش دهد. پروبیوتیــک ها و مکمل های 
حاوی اسیدهای چرب امگا 3 در میان BAS 10 پرفروش در روسیه قرار دارد.

قوانین HMs در روسیه
قبل از ســال 1991، گیاهان دارویی و داروهای گیاهی که رســما در جماهیر 
شوروی و روسیه مورد استفاده قرار می گرفتند متعلق به داروهای سنتی بودند 
و به شــدت توسط فارماکوپه کشــوری قانون گذاری می شدند. BAS که در 
طی 25 ســال گذشــته به بازار آمد دارای ترکیبات فارماکوپه ای نیستند. از 1 
ژانویه 2016 نسخه 13 جدید فارماکوپه روسیه عملی گردید که هم اکنون نیز 

در نسخه الکترونیکی موجود است.
بــا توجه به گیاهان دارویی، فارماکوپه قابل اجرا )نســخه 13( شــامل 55 مقاله 
 )مونوگــراف( فارماکوپــه ای جداگانه می باشــد که گیاهان دارویــی را توصیف 
می کند. هر مونوگراف شــامل اطالعاتی در خصوص نام گیاه، جزء مورد استفاده 
در فــرآورده هــای دارویــی، معرفی زمان برداشــت، مشــاهدات ماکروســکوپی، 
آنالیزهای میکروسکوپی، اطالعات و داده های کمی )غلظت مواد تشکیل دهنده 
 فعال، فعالیت های بیولوژیکی، ماده خشــک، آنالیز خاکســتر تــام(، آنالیز کیفی 

)آنالیز شیمیایی و/یا کروماتوگرافی(، گروه دارویی و دیگر ویژگی ها می باشد.

قانون فدرال فعلــی که بر داروهای داروخانه )ازجمله داروهای گیاهی محور( 
حاکم اســت، »رواج داروها در فدراسیون روســیه«، در سپتامبر 2010 آغاز و 
در ســال F3-429-N( 2014, 2014/22/11( اصــالح گردید. آن قوانین 
اجبــاری در خصوص تحقیق و توســعه، آزمایش هــای بالینی و پیش بالینی، 
مهارت، اســتاندارد و کنترل کیفیت، ثبت کشــوری، ســاخت و تولید، انبارش 
و حمــل و نقــل، واردات به روســیه، صادرات از روســیه، تبلیغــات، فروش و 
معدوم سازی تمام داروهای بی استفاده و منقضی می باشد. فارماکوپه بخش 

جداناپذیری از این قانون می باشد.
موارد کشوری جهت آماده سازی نهادهای تجاری برای تمام مالحظات در چرخه 
داروهای ســنتی همانگونه که در باال ذکر شده اســت دارای مجوز می باشد. به 
موجب این قانون، داروها به عنوان »ترکیبات مورد اســتفاده برای پیشــگیری، 
تشــخیص، درمان بیماری ها، پیشــگیری از بارداری ،مشــتق شــده از خون، 
پالســما و همچنیــن اندام ها و بافت های انســانی و حیوانــی، گیاهان، مواد 

معدنی یا صنعتی ساخته شده یا روش های بیوتکنولوژی« تعریف شده اند.
تمام اجزاء گیاه، با منشــا حیوانی یا صنعتی، که دارای خواص دارویی هستند و 
برای تولید دارو مورد اســتفاده قرار می گیرند به عنوان دارو شــناخته می شوند. 
دســتورالعمل ها جهت انجام آزمایش های پیش بالینی داروها توسط گروهی 
از کارشناسان در ســال 2012 پیشنهاد گردید. چنین رویکردی، قوانین بسیار 
جدی را بر داروهایی با منشا گیاهی اعمال می کند که مطابق با قوانین اتحادیه 
اروپا و کشــورهای آســیایی می باشــد و در برخی موارد حتی اســتانداردهای 

سختگیرانه تری را ارائه می کند.
BAS اولین بار در قانون “فدراســیون بهداشت و ســالمتی روسیه« در سال 
1991 ذکر گردیده اســت . ســپس، در ســال 1997، وزارت بهداشت دستور 
اجرایی »بازرســی اجباری و گواهینامه بهداشــت مواد موثــره بیولوژیکی برای 

مواد غذایی« را صادر کرد. 
مطابق این دســتور، بررســی کیفیت BAS ، اثربخشــی و ایمنی و همچنین 
 BAS تضمین و ارائه تمام اطالعــات صحیح و قابل اعتماد به تولیدکنندگان
 اختصاص داده شد. عالوه بر این، ثبت نام و صدور گواهینامه چنین مکمل های

 غذایــی بر عهده اتحادیه حمایــت از حقوق مصرف کنندگان و خدمات کنترل 
ســالمت انســانی )Rospotrebnadzor Agency( گذاشــته شد. ظاهرا، 
BAS ثبت نام شــده از طریق Rospotrebnadzor Agency محصوالت 

باکیفیت و ایمن در نظر گرفته شده اند.
در سال 2009، قوانین فدراسیون روسیه شروع به تغییر به سمت قوانین جدید و 
 قوانین اتحادیه گمرکی که عمدتا شامل روسیه، بالروس و قزاقستان می باشد

نمود. زمانی که آماده ســازی قوانین جدید مناسب برای اتحادیه گمرکی قابل 
 اجرا شد قوانین و دستورات روسیه، از جمله دستور سال 1997 بیهوده و بی اثر

.)2009 ,325-N اعالم گردید )دستور وزارت بهداشت
در ســال 2011، در نهایت کمیسیون مشــترک اتحادیه گمرکی قوانین و مقررات 
فنی، »ایمنی محصوالت غذایی«)TP TC 2011/021(، که شامل الزامات مورد 
 نیــاز برای ایمنی و اطالعات در خصوص محتوا و دوز ترکیبات BAS می باشــد

را تایید نمــود. عالوه بر این؛ در ماه می ســال 2014 اعضای اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا در خصوص اصول واحد و قواعد گردش محصول دارویی که بازار دارویی 
متحدی بین روسیه، بالروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان همراه با قوانین 

و مقررات مشابه برای تمام محصوالت دارویی ایجاد نموده بود موافقت کردند.
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منیزیم و نقش آن در کنترل استرس
مهدی ثباتی نژاد، دکترای حرفه ای داروسازی، بخش فرموالسیون، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

 منیزیم )Mg( ترکیب معدنی است که در بیش از 300 سیستم آنزیمی نقشی اساسی بازی می کند،
 بنابرایــن عاملی مهم در فرآیندهای بیولوژیکی اســت و برای تولید انرژی، فسفوریالســیون 

اکسیداتیو، گلیکولیز، سنتز پروتئین و سنتز اسید نوکلئیک مورد نیاز است.
یــون منیزیم دومین کاتیون فراوان پس از پتاســیم در داخل ســلول و چهارمین ماده معدنی 
فراوان در بدن پس از کلســیم، ســدیم و پتاسیم اســت. منیزیم در واکنش های بیوشیمیایی 
مانند ساخت پروتئین، عملکرد عضالت و عصب ، کنترل قند خون و تنظیم فشار خون نقش 
دارد. به شــدت در ساختار اســتخوان نقش دارد. منیزیم در انتقال یون های کلسیم و پتاسیم 
از طریق غشــای ســلولی نقش دارد که این فرآیند عامل اساســی برای هدایت تکانه عصبی، 

انقباض عضالت و عملکرد قلب است.
منیزیم در انتقال فعال یون های دیگر از طریق غشای سلولی، مانند کلسیم و پتاسیم، تعدیل 
تحریک پذیری نورون، انقباض عضالت و ضربان قلب طبیعی نقش دارد. منیزیم نقش مهمی 

در ســنتز آدنوزین تری فسفات )ATP( در میتوکندری برای تولید انرژی بدن دارد.
در بدن انســان تقریبًا 24 گرم منیزیم موجود اســت، حدود 65٪ از آنها در اســتخوان و 34٪ در 
فضای داخل ســلولی ذخیره می شوند و کمتر از 1٪ از کل منیزیم موجود در خون است. غلظت 
منیزیم طبیعی بین 0٫75 تا 0٫95 میلی مول / لیتر )1٫7-2٫5 میلی گرم در لیتر( است. مقدار 

 اگر سرتان شلوغ است ادامه این
...مقاله را بخوانید

 اگر شغلتان پر از استرس است حتما
...ادامه این مقاله را بخوانید
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 یکی از رایج ترین نشانه های کمبود
منیزیم، درد و گرفتگی عضالت است

منیزیم در پالســمای افراد ســالم بســیار ثابت اســت و از طریق روده کوچک و کلیه بطور دقیقی کنترل می شود. هر دو در شرایط 
کاهش منیزیم بدن عمل میکنند اما اگر میزان جایگزینی کافی نباشد و کاهش منیزیم ادامه یابد، استخوان و فضای داخل سلولی 

با تبادل بخشی از منیزیم خود با مایع خارج سلولی، به حفظ غلظت منیزیم سرم کمک می کنند.
منیزیم و استرس:

اگر شما به دنبال مکمل مناسبی برای مدیریت و کنترل استرس هستید، یقینا منیزیم است. درصد زیادی از مردم دچار کمبود 
منیزیم هســتند و میزان کافی از منیزیم در رژیم غذایی خــود دریافت نمی کنند. به طور مثال 50 درصد آمریکایی ها دچار فقر 
منیزیم هســتند. مکمل منیزیم تاثیر بســیار مطلوبی در کاهش استرس و اضطراب دارد، مکملی که میتواند در روزهای شلوغ و 

پرمشغله سال کمکی باشد برای شما تا کمتر احساس خستگی کنید. 
منظور از استرس چیست؟! 

اســترس عاملی جسمی، روحی یا عاطفی است که باعث ایجاد فشارهای جسمی و یا روحی میشود. فشارهای روانی می توانند 
خارجی باشند)ناشی از شرایط محیطی، روانی یا اجتماعی( یا داخلی)ناشی از بیماری(. به طور مثال جا ماندن از پرواز، نداشتن 
فرصت کافی برای خواب، گرســنه ماندن برای زمان طوالنی مدت، مشــکالت و روزهای پراســترس کاری، شــب عید، سفر، 
ورزش های شــدید و طاقت فرسا و بسیاری از موقعیت های دیگر، باعث ایجاد فشارهای ذهنی زیاد، خستگی، حساس شدن، 

استرس و حتی در مواردی باعث افسردگی در فرد می شود.
مکانیسم ایجاد استرس در بدن:

محور »هیپوتاالموس – هیپوفیز – غدد فوق کلیوی« مهمترین سیستم پاسخگویی بدن نسبت به استرس ها و تنش ها هستند. 
وقتی بدن در شــرایط پر اســترس قرار می گیرید، شروع به ترشــح آنزیم های کورتیزول و آدرنالین می کند، که باعث تغییرات و 

تاثیرات فیزیکی و شیمیایی در بدن می شود.
چرا مدیریت استرس بسیار مهم است؟

فعال بودن طوالنی مدت سیستم استرس می تواند تقریبًا تمام عملکرد عادی بدن را مختل کند  و فرد را در معرض مشکالت 
سالمتی، از جمله اضطراب، افسردگی، مشکالت گوارشی، سردرد، بیماریهای قلبی، مشکالت خواب، افزایش وزن و اختالل 

حافظه قرار دهد.
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اثر استرس بر منیزیم:
میزان منیزیم خون بســیار وابســته به استرس است. در شرایط پراسترس و پرفشار، منیزیم از بافت استخوانی و داخل سلولها خارج شده و به 
ســمت پالســما میرود. در عین حال دفع منیزیم از ادرار نیز بسیار بیشتر میشــود. پس استرس مستقیما می تواند باعث کمبود منیزیم در بدن 

شود. جابجایی منیزیم از داخل سلول به پالسما باعث میشود تا اثرات سوء استرس بر بدن کم شود. 
وقتی شــما با شرایط و مشکالت استرس زا مواجه می شوید، هورمون های اســترس مانند آدرنالین و کورتیزول، باعث ایجاد شرایط فیزیکی و 
شیمیایی در بدن می شوند که این شرایط احتیاج به مصرف منیزیم دارند. طوالنی شدن مدت استرس منجر به کسری ذخایر منیزیم میشود 

و باعث بروز اثرات استرس بر بدن میشود که تبعات مضری برای سالمتی دارد و باعث تشدید اثرات استرس و فشار بر روی شما می شود.

دالیل کاهش منیزیم   بدن:
سه عامل بسیار مهم باعث کاهش منیزیم بدن میشوند که عبارتند از: 

1-کم ارزش شدن رژیم غذایی
عدم مصرف منابع غذایی حاوی منیزیم مانند خوراکی هایی مثل سبزیجات با برگ های بزرگ سبز )مانند اسفناج(، دانه ها )مانند کنجد و تخم 

کتان(، حبوبات، مغزها )مانند بادام، بادام هندی و تخمه کدو(، شکالت، موز و آووکادو.
2-فعالیت  بیش از حد هورمون های استرس

3-مصرف زیاد کلسیم
اگر شــما کلسیم بیشــتری نســبت به منیزیم در یک مکمل دریافت کنید، کلســیم باعث ممانعت از جذب منیزیم می شود، به طور مثال اگر 
مکمل شما حاوی 500 میلی گرم کلسیم و 200 میلی گرم منیزیم باشد، اکثر منیزیم جذب نمی شود. بهترین نسبت کلسیم به منیزیم 1 است.

مکمــل های   منیزیم   برای جبران کمبود منیزیم:
اکثر مکمل های مولتی ویتامینی که مصرف می کنیم حاوی حدودا 100 میلی گرم منیزیم هستند.

میزان مورد نیاز بدن به صورت روزانه حدودا 400 میلیگرم منیزیم اســت. پس برای مطمئن بودن از دریافت میزان کافی از منیزیم می توان 
مکمل منیزم را به صورت جداگانه مصرف کرد.

مکمل های منیزیم به شــکل  قرص، کپســول یا پودر حل شــونده در مایعات هســتند. نکته مهم در مورد مکمل ها، نوع آنها است که به چه 
صورت وارد مکمل شده اند. برخی از برندها از نوع ارزان این ماده معدنی یعنی ترکیب Oxide استفاده می کنند که این نوع از منیزیم کمترین 
جذب را دارد و تقریبا برابر با صفر اســت! ترکیب منیزیم ســیترات و بیس گالیسینات بیشترین میزان جذب را دارند. اکثر فرم های موجود در 
مکمل  های منیزیم شامل  glycinate،bisglycinate ،malate ،taurate ،orotate ، threonate می شود. بنابراین باید عالوه بر مقدار 
مکمل در فرآورده به نوع ترکیب مکمل در فرآورده هم دقت کرد. نکته دیگر هم این اســت که اگر کلســیم هم در مکمل هست، بهتر است با 

منیزیم به نسبت برابر باشند.
    عالی             خوب            متوسط          معمولی

593592591 594
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جنبه های اخالقی نام و نشان تجاری
در افزایش اعتبار شرکت در جامعه

محسن عبائی،کارشناس ارشد مدیریت، کارشناس واحد سیستم ها و روش ها، شرکت داروسازی باریج اسانس

1- مقدمه
در مدلهای مرســوم نام و نشــان تجاری کاال، ارزش ویژه نام و نشــان بوسیله 
عملکرد اقتصادی در دوره های مالی تعریف و ارزیابی می شــود. امروزه عالقه 
به تحقیق در زمینه اخالقیات بازاریابی و مسائل اجتماعی و قدرت اجتماع در 
حال رشــد است و نام های تجاری در خیلی از جنبه های زندگی انسان مرسوم 
هستند. نام های تجاری در ســبك زندگی و فرهنگ تاثیر داشته و حتی معرف 
آن هســتند نام های تجاری در حال نفوذ به زندگی شــخصی افراد هســتند و 
 ممکن اســت ارزشــها، اعتقادات، سیاســتها و حتی روح افــراد را تحت تاثیر

 قرار دهند.
ایجاد نام و نشــان تجاری فراتــر از زمینه بازاریابی و تبلیغات رفته اســت و به 
همان اندازه که ساختاری اقتصادی دارد ساختاری اجتماعی نیز دارد. تبلیغات 
یك عامل نمایان بازاریابی اســت اما نام و نشان، مرکز ارتباطات بازاریابی است 

و اغلب چالشها در تبلیغات از استراتژی نام و نشان نشأت می گیرد.

2- ایجاد نام و نشان تجاری اخالقی 
معانی نام و نشــان به نقش و ارزش آن در زندگی ذینفعان بستگی دارد و برای 
اســتفاده کننــدگان از یك نام و نشــان تجاری خاص یك قیــد اخالقی ایجاد 
می شــود. گاهی ممکن است نام و نشــان تجاری با نام شرکت پیوند خورده و 
مترادف با سیاســت های شرکت شــود و یا نشان دهنده وجه مشترك شرکت و 
مشتریانش شــود. همانند فعالیتهای روابط عمومی که وجهه شرکت را نشان 
می دهد وظیفه نام و نشــان تجاری نیز نام آوری شرکت است و مدیریت ایجاد 
نام و نشــان می تواند به خوبی روابط عمومی ارتباط میان سازمان و ذینفعان را 

تنظیم کند.
رعایت اخالقیات و پایبندی به ارزش های اخالقی به صورت یکی از مهمترین 
پدیده هایی در آمده که در ســازمان ها مورد توجه قرار می گیرد. اصول اخالقی 
به صورت بخشــی از سیاست های رسمی و فرهنگ غیر رسمی سازمان ها در 
آمده است. بســیاری از سازمان ها به صورت رســمی کد های اخالقی تعریف 
کرده اند و سیســتم های آموزشــی برای این امر ایجاد شــده اســت )کرین و 

دیگران 1997(.

آیا ایجاد نام و نشــان باید اخالقی باشــد؟ جواب اکثر سازمان ها مثبت است. 
تاکنون در مورد چیســتی نام و نشان ســازی اخالقی به ندرت می توان به یك 
توافق جهانی دســت یافت. اخالقیات موضوعی پیچیده اســت. اخالقیات به 
قوانین عقلــی و اصول رفتاری بــرای تصمیم گیری دربــاره اینکه چه چیزی 
خوب است و چه چیزی بد گفته می شود. این اصول همیشه به راحتی تعریف 
نمی شــوند و اغلــب تمایز بین اخالقیات و قانون مشــکل اســت. ارزش های 
اخالقی بین افراد، ســازمان ها و حتی فرهنگ ها تفاوت دارند و در تمام زمان 

تغییر می کنند.

اخالقیــات بازاریابــی زیــر مجموعه اخالقیــات تجارت و اخالقیــات تجارت 
زیــر مجموعه اخالقیات اســت. تحقیقــات روی اخالقیــات بازاریابی تنها به 
نظریات کلــی در مورد فرایند بازاریابی از قبیل آمیختــه، تحقیقات بازاریابی و 
سیســتم های آن محدود شده است. به عبارت دیگر در هیچ کتاب اخالقیات 

بازاریابی نمی توان متنی را راجع به نام و نشان اخالقی یافت.
طبــق تعریف انجمــن بازاریابی آمریکا نام و نشــان تجاری شــامل یك نام یا 
مجوعه ای از کلمات، دوره، عالمت، سمبل، طرح و یا ترکیب آنهاست. برای 
صاحبان نام و نشــان این امر به صورت یك شــیوه تمایز است که در خاطره و 

 

 قانوناخالقيات 

شکل 1: رابطه اخالقیات با قانون

چکید ه
یکی از مطالبی که در نام سازی برای محصوالت کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اخالقیات در نام سازی می باشد. در این مقاله اهداف نام سازی، 
مسئولیت اجتماعی، عوامل موثر بر خرید اخالقی، نقص های مدل های نام سازی، ارتباط آن با شهرت شرکت و دیدگاههای مرتبط با آن و لزوم توجه 

به نظرات اخالقی تشریح شده است.
 brand; کلیدواژه : نام و نشــان تجاری؛ نام ســازی؛ اخالقیات؛ مســئولیت اجتماعی؛ تصویر نام و نشــان؛ اعتبارشــرکت؛ ارزش ویژه نام و نشــان؛

 branding; ethics; social responsibility; image; corporate reputation; Brand equity



مجله تحقیق و توسعه باریج | شماره 23

26

حافظــه وجود دارد و آینــده محصول را تضمین می کند. امــا ایجاد یك نام و 
نشــان تجاری اخالقی یك زیــر مجموعه از اخالق بازاریابی اســت که رفتار 
درســت، غلط و هنجار های اخالقی را چه در ارتباط با فرد، سازمان یا جامعه 
در تصمیمات مربوط به ایجاد نام و نشان تجاری معین می کند. در این رویکرد 
یك نام و نشــان نه تنها با معیار های اقتصادی بلکه با معیار های اخالقی نیز 
باید ارزیابی شــود. در عین حال یك نام و نشــان اخالقــی نباید به عمومیت 
و قدرت ارتباطی کاالی شــرکت لطمه بزند بلکه باید بــه ارتقا عمومیت کاال 

کمك کند.

3- اهداف سئوال برانگیز نام سازی:
پیشــرفت تکنولوژی به طور فزاینده ای ادامه دارد در نتیجه مصرف کنندگان 
محصوالت قدرت تشــخیص خــود را در بیــن رقبا تضعیف شــده می بینند. 
موضــوع خرید صرف امــروزه چندان معتبر نیســت و در حــال جایگزینی به 
صورت موضوع اخالقی می باشــد. با توجه به این مســئله و عالوه بر عواملی 
کــه در بازاریابی ســنتی درباره تصمیــم خرید مورد توجه قــرار می گرفت باید 
بــه عواملی از قبیل طــرز فکر، هنجار های موضوعــی، مکانیزم های کنترل 
رفتاری التزامات اخالقی و خود شناســی فرد توجه کرد زیرا این عوامل است 

که نیت خرید را در مصرف کننده شکل می دهد.
شرکت ها برای رســیدن به تمایز با استفاده از احساسات مشتریان از تبلیغات 
روی نام و نشــان و بســط آن استفاده می کنند که وســیله ای قدرتمند برای 
هدایت احساســات مصرف کنندگان می باشــد. هدف در نام سازی ایجاد یك 
ذهنیت مطلوب در مشــتری برای رســیدن به تمایز در رقابت اســت. اهداف 

نهائی ایجاد نام و نشان عبارتند از:
غالب شدن در بازار 

افزایش وفاداری مشتریان 
افزایش قدرت نفوذ در موانع

این اهداف ممکن است از نظر اخالقی سئوال برانگیز باشد. برای مثال ممکن 

است نام ســازی به انحصار منتهی شود. این امر در مورد نام و نشان ویندوز از 
شــرکت مایکرو سافت به وقوع پیوست و این شرکت به سبب ایجاد انحصار که 

از نام سازی ناشی شده بود به پرداخت 497 میلیون دالر محکوم شد.
از آنجائی که نام سازی یك فعالیت انسانی است باید از نظر اخالقی ارزیابی شود 
اما شــدت رقابت و نگرانی شرکت ها یك مشــکل ایجاد می کند. نام های موفق 
ممکن است از نظر اخالقی دچارمشکل شوند. مواردی از این قبیل عبارتند از:
 هــدف قــرار دادن کــودکان زیر پنج ســال درنام ســازی و تبلیغــات به دلیل

 نفوذ پذیری باال در این سنین 
نام ســازی و تبلیغات برای کاال های مضر مانند مشــروبات الکلی و یا ســیگار 

برای افراد زیر سنین قانونی 
اغراق غیر واقعی در نام ســازی محصوالتی که اساســًا مطلوب بوده و تفاوت 

چندانی با دیگر مارك ها ندارند 
افرایش خودخواهی و تفاخر مصرف در نام سازی )فن 2005(.

4- آسیب پذیری نام و نشان تجاری: 
تصویر یك نام و نشــان در اثر تصمیمات غیر مرتبط به این حوزه بسیار اثرپذیر 
اســت. البته نباید تصمیمات تجــاری را نادیده گرفت. در بحــران ها، معموال 
اولین قربانی نام و نشــان شــرکت است که خدشــه دار می شود . به طور کلی 
هر سیاســت اشتباه در مورد مســئولیت اجتماعی و اخالقیات می تواند عالوه 
بر زیان مالی به تصویر نام و نشان لطمه وارد کند. در نهایت می توان گفت که 
در صورت سرزدن اعمال غیر اخالقی از شرکت نام و نشان می تواند سندی بر 

گناهکاری شرکت باشد.

5- تصاویر چندگانه نام و نشان تجاری
تصویــر یك نام و نشــان در درجه اول به تفســیر فردی که پیــام آن را دریافت 
می کند بســتگی دارد. صاحبان نام و نشــان ممکن است از آن تصویر واحدی 
بخواهند ولی به ســبب تفاوت افراد و گروه ها ممکن است تصاویر چند گانه در 
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جامعه ایجاد شــود. این امر از دو جنبه قابل تحلیل اســت؛ اول، شکاف میان 
تبلیغات و تصویر ایجاد شده و دوم مشکل ذاتی در ارتباطات نام و نشان است، 
به این صورت که ممکن اســت این ارتباطات هدفی جز یادآوری برای گروهی 
خاص نداشــته باشــد ولی به خوبی ادراك نشود یا توســط افراد دیگری ادراك 
شــود. اما این مسئله به طور مطلق زیان آور نیســت چه بسا ممکن است یك 
نام و نشــان برای گروهی خاص ایجاد شــود و باعث انحراف و حالت دفاعی 
آن گروه شــود. در صورت عدم توجه گروه های دیگر، نام و نشــان با شکست 

مواجه می شود. 
با توجــه به خاصیت ادراك همگانی ارتباطات نام و نشــان رعایت مســئولیت 
اجتماعی در تجــارت می تواند مزیت ها را در بلند مــدت افزایش دهد و باعث 
موفقیت نام و نشــان شــود، زیرا ارتباطات، ناخواسته تمام جامعه را تحت تاثیر 

قرار می دهد.
به طور کلی می توان گفت که ارتباطات نام و نشــان که هدف آن گروه خاصی 
 از مخاطبان باشــد ممکن اســت ایجاد ارزش نکند و برای یك نام و نشان نیز 
غیر ممکن اســت که برای هر کســی تصویر واحدی داشته باشد. اگر یك نام 
و نشــان فقط برای گروه خاصی ایجاد شــود ممکن اســت گروه های دیگر را 

منحرف کرده و یا حتی مخالفت آنها را برانگیزاند.

6- نقص در مدل های مربوط به نام و نشان تجاری
در مدل های مرســوم نام و نشان، نام ونشان با دو نوع مخاطب مربوط است: 
مالك و مصرف کننده. ارزش دارائی نام و نشــان نیز بوسیله ارزیابی اقتصادی 
آن در دوره های مالی تعریف و اندازه گیری می شود. این مدل اگرچه سودمند 

است اما در توضیح قدرت نام و نشان تعدادی نقص دارد:
قانــون و اخالقیــات: یــك نام و نشــان خوب بایــد قانونی و به همــان اندازه 
اخالقی باشد. بنابراین در سنجش ارزش نام و نشان عالوه بر جنبه های مالی 

جنبه های اخالقی و قانونی نیز سنجیده شود. 
مدل های ســنتی به عوض نام و نشــان کلی شــرکت به نام و نشان محصول 

توجه بیش از اندازه می کنند.

نام و نام ســازی نــه تنها برمردمی کــه آن را می خرند بلکه بــر کل جامعه اثر 
عمیقی می گذارد. همچنین تصمیمات مربوط به نام ســازی بر رضایت شغلی 
کارکنان، اعتبار عرضه کنندگان، توجه ســهامداران و از همه مهمتر بر نگرش 
جامعه نسبت به شرکت اثر می گذارد. به طور کلی یك نام و نشان خوب، نام و 
نشــانی اســت که عالوه بر ارزش مالی برای صاحبان آن، ارزش احساسی نیز 

برای استفاده کنندگان و جامعه ایجاد کند.

7- ارزش ویژه نام و نشان: 
یك نام و نشــان نمی تواند از محتوای ســازمانی که در آن ساخته شده، توسعه 
داده شــده یا مدیریت شــده مجزا باشد. کارکنان شــرکت نیز مجبورند با نام و 
نشــان زندگی کنند. یك نام و نشــان باید نوید ســود های اقتصادی و مزایای 

احساسی برای خریداران را بدهد.
نام ســازی را باید هــم در بعد محصــول و هم در بعد شــرکت در نظر گرفت. 
در بعد محصول هدف مقدماتی فروش و ســودآوری اســت. اما در نام ســازی 
شرکت، هدف مقدماتی مجسم کردن ارزش سیستم شرکت و کمك به افزایش 
و ارتقا فراگیری نام شــرکت است. ارزش نام سازی شرکت بر خالف نام سازی 
محصول با طرز فکر سهامداران و ذینفعان نیز ارتباط دارد. همچنین فرهنگ، 
شخصیت و مأموریت شــرکت در آن موثر است و از طرف دیگر توجه کارکنان 
نیز مد نظر قرار می گیرد. نام خوب باعث تالش بیشــتر کارکنان و ارتباط بهتر 
با مشتریان می شــود. البته این امر در صورتی ارزشمند است که برای خریدار 
نیز همین احساس را تداعی کند. در  این زمینه دو ارتباط کلیدی وجود دارد:

1- ارتباط بین سازمان و مشتریان 
2- ارتباط بین سازمان و دیگر سهامداران و ذینفعان

برای ارتباط بلند مدت و موفق نام و نشــان با تمــام ذینفعان، این ارتباط باید بر 
مبنای ارزش های محوری مورد قبول، راستی صداقت و مسئولیت باشد تا ارزش 
ویژه نام و نشان حفظ شود. البته عوامل دیگری نیز نقش دارند که در شکل زیر 
نشــان داده شــده اند اما نباید فراموش کرد که برای حفظ و افزایش ارزش ویژه 

باید در این ابعاد جنبه های اخالقی و اجتماعی نیز در نظر گرفته شود.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوامل موثر بر ارزش ویژه نام و نشان: 2شکل  
 
 
 
 

 ارزش ویژه نام و نشان تجاری

تجارینام و نشان آگاهی از  کیفیت ادراک شده محصول نام و نشان تجاریوفاداری به    

 دیگر سرمایه های اختصاصی وابسته به نام و نشان تداعی نام و نشان تجاری
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8- نام سازی و مسئولیت اجتماعی شرکت
مســئولیت اجتماعی شــرکت نوعی فلســفه عقلی 
اســت کــه بــا قرارداد هــای اجتماعی بــه منظور 
رعایت اخالقیات کسب و کار مرتبط است. رعایت 
این مســئله به بازاریابی از بند رســته کــه بهترین 
کارائــی را در بلنــد مدت دارد منتهی می شــود. در 
مورد مســئولیت اجتماعی شــرکت ها بایــد به این 
امــر توجه کرد که ممکن اســت عملــی در دیدگاه 
شرکت اخالقی باشــد اما از دیدگاه جامعه اینگونه 
نباشد. همچنین مسئله دیگری که باید مورد توجه 
قرارگیرد اینســت که اگــر این توجه تنهــا به دلیل 
کاهش ریســك مواجهه با جامعه باشــد محکوم به 

شکست است و وجه شرکت را بهبود نمی بخشد.
مفهــوم جدیدی در نام ســازی مطرح شــده و آن 
بازاریابی مرتبط با علت می باشــد. ریشه این مفهوم 
اینســت که شرکت ها علل احساس قوی مشتریان 
را تشــخیص داده و برمبنای آن سرمایه اجتماعی 
ایجــاد می کنند که الزمه آن یــك ارتباط قوی بین 
مشتری و شرکت خواهد بود. در صورت تشخیص 
درست این علت می توان به بهبود وجهه شرکت در 
اجتماع  و در نهایت افزایش ارزش شــرکت دســت 
یافت. از آنجائی که اکثر مدیران بازاریابی، آموزش 
و صالحیت تصمیم در مورد علل حمایت اجتماعی 
مردم را ندارند اســتفاده از مفاهیم و سیســتم های 
بازاریابی مرتبط با علت می تواند کمك کننده باشد.

9- نام سازی اخالقی و اعتبارشرکت
اعتبــار شــرکت بوســیله خصوصیــات مختلفی از 
قبیــل ادراك خریداران، معروفیــت، خوبی و بدی، 
قابلیت اتکا، درستکاری، معتبر بودن، معتقد بودن 
و ... تعریف می شود. نگرانی در مورد اعتبار شرکت 
همیشه وجود داشته است که می توان از مأموریت 
و اهــداف غیر اخالقی، اطالعــات و فعالیت های 

شرکت، محیط کار عملکرد گذشته، و ... نام برد.
عامــل موثــر دیگــر در این زمینــه ادراکات 

مشتریان است که مســئولیت اجتماعی و اخالقی 
شــرکت در ســاختن آن مهمترین نقــش را دارد و 
عواملــی نظیر برنامه هــا و فعالیت های اجتماعی، 
حمایت هــای هنــری و تالش برای آســایش کل 

جامعه بر آن اثر گذارند.

نام ونشان هســته اعتبار شرکت اســت و به جای 
صاحبان نام و نشان، با سطح وسیعی از مخاطبان 
در ارتبــاط اســت. از طرفی بین عملکــرد و اعتبار 
شــرکت یك رابطه مثبت وجود دارد به این صورت 
که افزایش اعتبار شرکت باعث افزایش سهم بازار 
و افزایش ســهم بازار باعث افزایش ارزش شرکت 
می شــود. البته اعتبار شــرکت از عملکرد گذشــته 
شرکت در ابعاد مالی و اجتماعی نیز ناشی می شود. 
 در مورد نام ســازی نیز مســئله روشــن است. یك 
نــام ونشــان اخالقی، اعتبــار شــرکت را افزایش 
می دهد و این اعتبــار مانند یك حلقه باعث تقویت 

نام و نشان می شود.

نام ســازی اخالقی را در هر دو ســطح شــرکت و 
محصول می توان مطالعه کرد. در ســطح شــرکت 
قســمت حیاتــی اعتبارشــرکت اســت و هر عمل 
 اخالقــی بــر روی نام و نشــان شــرکت اثــر دارد. 
نام ســازی در ســطح محصول شــامل برچســب 
زنی، بســته بندی و ارتباطات اســت، که می تواند 
به طور غیر مســتقیم براعتبار شــرکت اثر داشــته 
 باشد. در نهایت می توان با اقدامات سیستماتیك و 
مرحله ای در مورد افزایش اعتبار شرکت به مزیت 

رقابتی دست یافت.

10- توجه مشتریان به اخالقیات نام و نشان
از جنبه اخالقی طرز فکر مشتریان در مورد خرید، 
گاهــی اخالقی و نیــت آنهــا از خرید  بــه عامــل آ
بســتگی دارد و مســلمًا اخالقیات نیــز در آن تاثیر 
زیادی دارد. شــکل 3 نوع خرید اخالقی را باتوجه 

به ابعاد ذکر شده نشان می دهد:
اما در مورد نام و نشــان می توان گفت که یك نام و 
 نشان مشهور ممکن است اخالقی نباشد. نام سازی

 اخالقــی نمی توانــد موفقیــت شــرکت را در بازار 
تضمیــن کنــد. مشــتریان به طــور کلــی در مورد 
اخالقیات نگرانــی دارند اما این نگرانی لزوما روی 
رفتار خرید اثر نمی گذارد. در تحقیقی که در آمریکا 
انجام شده است نگرانی عمده مشتریان به عوض 
رفتار اخالقی،  قیمت باالتر برای قیمت محصول 
بوده اســت. این امر به دیدگاهی منجر شده که بر 
مبنــای آن مشــتری منطقی به این معنی نیســت 
که به شــرکت های اخالق گرا توجه بیشتری کند. 
ایــن دیدگاه بر این عقیده اســت که در حال حاضر 
و با افزایش حق انتخاب مشــتریان و تغییر ســبك 
زندگــی افراد جامعه باعث بوجود آمدن مشــتریان 
غیر منطقی شــده که نتیجه آن گرایش به کســب 
و کار هــای غیر اخالقــی و به حاشــیه رفتن رفتار 
تجاری اخالقی اســت. توجه به ایــن دیدگاه باعث 
ایجاد نگرانی در مورد نام ســازی اخالقی می شود. 
توجه به این دیدگاه باعث ظهور سئواالتی می شود 
که آیا اســتفاده کنندگان مراقب مســائل اخالقی 
هســتند؟ یا آیا شــرکت ها در حــوزه روابط عمومی 

توجه کافی به این امر دارند؟
بــا توجه به این ســواالت و برخالف دیــدگاه باال و 
بــه رغم تناقضــات موجــود در جامعه، نســبت به 
ســال های قبل نگرانی بیشــتری در مــورد اصول 
اخالقــی تجارت در جامعه دیده می شــود که دلیل 
اصلی آن افزایش مشتریان است که این امر باعث 
گاهی اخالقی و ســخت گیر شــدن اکثر  افزایش آ
مصــرف کننــدگان در مورد نظرات اخالقی شــده 

 
 خرید غیر مطمئن

 
 با دقت اخالقی و مراقبت کافی

 باال 
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خال
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خری

ت 
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 خرید ناآگاه و مطیع
 

 عدم اطمینان اخالقیخرید با بدگمانی و 
 پائین 

  باال پائین
  آگاهی اخالقی

 (1002گریگب و دیگران ) 3شکل 
  
نام سازی . نشان مشهور ممکن است اخالقی نباشد و نام یك که گفت توان می نشان و نام مورد در اما 

مشتریان به طور کلی در مورد اخالقیات نگرانی . تواند موفقیت شرکت را در بازار تضمین کند اخالقی نمی
در تحقیقی که در آمریکا انجام شده است نگرانی . گذارد دارند اما این نگرانی لزوما روی رفتار خرید اثر نمی

این امر به دیدگاهی . برای قیمت محصول بوده است باالتر قیمت  عوض رفتار اخالقی،عمده مشتریان به 
های اخالق گرا توجه بیشتری  منجر شده که بر مبنای آن مشتری منطقی به این معنی نیست که به شرکت

این دیدگاه بر این عقیده است که در حال حاضر و با افزایش حق انتخاب مشتریان و تغییر سبك . کند
های  زندگی افراد جامعه باعث بوجود آمدن مشتریان غیر منطقی شده که نتیجه آن گرایش به کسب و کار

توجه به این دیدگاه باعث ایجاد نگرانی در مورد نام . غیر اخالقی و به حاشیه رفتن رفتار تجاری اخالقی است
که آیا استفاده کنندگان مراقب شود  توجه به این دیدگاه باعث ظهور سئواالتی می. شود سازی اخالقی می

 ها در حوزه روابط عمومی توجه کافی به این امر دارند؟ مسائل اخالقی هستند؟ یا آیا شرکت
های قبل  با توجه به این سواالت و برخالف دیدگاه باال و به رغم تناقضات موجود در جامعه، نسبت به سال

شود که دلیل اصلی آن افزایش مشتریان  دیده می نگرانی بیشتری در مورد اصول اخالقی تجارت در جامعه
است که این امر باعث افزایش آگاهی اخالقی و سخت گیر شدن اکثر مصرف کنندگان در مورد نظرات 

در نتیجه این امر، نیروهای سازنده نام و نشان باید به مسئولیت اخالقی توجه کافی . اخالقی شده است
 .داشته باشند

اسانس در راستای توسعه و ارایه محصوالت درمانی و ارتقای فرهنگ سالمت و شرکت داروسازی باریج 
استرتژی توسعه سازمانی را با هدف خدمت رسانی هرچه بهتر به  2331توسعه برندی خالق و نوآور، در سال 

ز در راستای این توسعه و ارایه محصوالت حوزه سالمت و درمان، با بیش ا. مخاطبان ایرانی پیش گرفته است
 . سال تجربه المان های بصری و ارتباطی با مخاطبان نیز به روز شده است 12

شرکت . به روز شدن المان های بصری در گام اول با تغییراتی در لوگوی باریج به تصویر کشیده شده است
از  مراقبت، خالقیت، نوآوری، دانش بنیان بودن و برگرفته شده: داروسازی باریج اسانس ارزش هایی همچون

دل طبیعت، را برای گروه مخاطبان به ارمغان می آورد که در طراحی جدید المان های بصری نیز لحاظ شده 
 . است

 شرکت داروسازی 
 باریج اسانس

 ارزش هایی همچون: 
مراقبت، خالقیت، 

نوآوری، دانش بنیان 
بودن و برگرفته شده 

از دل طبیعت، را برای 
گروه    مخاطبان به 

ارمغان می آورد که در 
 طراحی جدید المان های 

بصری نیز لحاظ شده 
است. 
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اســت. در نتیجه این امر، نیروهای ســازنده نام و 
نشان باید به مسئولیت اخالقی توجه کافی داشته 

باشند.
شرکت داروسازی باریج اسانس در راستای توسعه 
و ارایــه محصــوالت درمانــی و ارتقــای فرهنگ 
ســالمت و توســعه برندی خالق و نوآور، در سال 
1397 استرتژی توسعه سازمانی را با هدف خدمت 
رسانی هرچه بهتر به مخاطبان ایرانی پیش گرفته 
است. در راســتای این توســعه و ارایه محصوالت 
حوزه ســالمت و درمان، با بیش از 25 سال تجربه 
المــان های بصری و ارتباطی بــا مخاطبان نیز به 

روز شده است. 
بــه روز شــدن المان هــای بصــری در گام اول با 
تغییراتی در لوگوی باریج به تصویر کشــیده شــده 
است. شرکت داروسازی باریج اسانس ارزش هایی 
همچون: مراقبت، خالقیت، نوآوری، دانش بنیان 
بودن و برگرفته شــده از دل طبیعت، را برای گروه 
مخاطبــان به ارمغان می آورد که در طراحی جدید 

المان های بصری نیز لحاظ شده است. 

نتیجه   گیری
تجارت فعالیتی انسانی است و همواره از نظر عقلی، 
 منطقــی و اجتماعی مــورد ارزیابــی قرارمی گیرد 
کــه نام ســازی نیز به عنــوان جزئــی از تجارت از 
این قاعده مســتثنی نمی باشــد. نام سازی شرکت 
به تنهائی نه خوب اســت و نه بد، بلکه تصمیمات 
سازمان اســت که ارزش آن را تعیین می کند. غیر 
اخالقــی بودن نام و نشــان یا تصاویــر آن موجب 
تحمیل هزینه به شــرکت از ابعاد مختلف می شود. 
نتایج تحقیقــات در آمریکا حاکــی از درجه باالی 
شکایت در مورد نام و نشان است به طوری که 78 
درصد پرسش شوندگان اختالف ذاتی بین محتوای 
 نــام و نشــان و کارکــرد محصول ادراك کــرده اند
 و 76 درصد پرســش شــوندگان نام سازی را راهی 
برای باال کشیدن غیر منصفانه قیمت ها می دانند.
اعتبار شــرکت دارائی لمس ناپذیر و باارزش شرکت 
می باشد که اخالقیات و مسئولیت اجتماعی نقش 
مهمــی در آن دارد. نام ســازی اخالقــی نیز نقش 
بزرگی در اعتبار شرکت دارد و بصیرتی روشن برای 

احتــرام به ارزش های بنیــادی را فراهم کرده و در 
موضع یابی رقابتی نیز باعث کاهش شــك و تردید 
در مورد ارتباطات نام و نشــان می شــود. در نهایت 
می توان گفت که نام ســازی اخالقی در دو ســطح 

مورد توجه قرار می گیرد:
1-در ســطح تصمیمات نام سازی ) اعمال نظرات 
اخالقــی(، نام گــذاری، نام بــرداری، موضع یابی 

بخش بندی 
2-در سطح روان شــناختی فلسفی) آزمون ارتباط 

بین نام و نشان یا نام سازی و نیاز های اجتماعی(
به هر صــورت این موضوع به تازگی مطرح شــده 
و نیاز بــه مطالعه و کار بیشــتر دارد. اما آن چیزی 
که روشن است اینست که شرکت ها در تصمیمات 
مربــوط بــه نــام ســازی و ارتباطــات بــا توجه به 
 دید اســتراتژیك و سیســتمی یك تعــادل اخالقی

 ایجاد کنند.

  

 
 
 
 

 
 جوانه ها، خواص و آموزش کاشت

 باغبانی، مربی آموزشگاه فنی و حرفه ای باریج اسانسسعید سلیمی، کارشناس 
 

که بطور کلی یا درخاک یا در آب  گویند می طریق بذراز   ها یا سبز شدن به رشد گیاهان یا قارچ نجوانه زد
سخت و یک گیاه جوان   این جوانه حد فاصل زندگی یک دانهمانند بذر غالت وحبوبات و.صورت می گیرد

آن بیرون جوان از   شود و ساقه باز می هبیرونی پوست  در این مرحله، الیه. ای دارد ژهاست و ارزش غذایی وی
وساز و رشد   جوان صرف سوخت  ای دانه توسط ساقه طی این روند مقداری از پروتئین نشاسته. می آید

سبزنشده  شود و این تغییرات در واقع وجه تمایز بین ارزش غذایی جوانه و مواد مغذی غالت و حبوبات می
کند که جزو  ها جلوگیری می طبیعی دارند که از جوانه زدن آن موادی  مخصوصا حبوباتها  اغلب دانه،  است

 .شوند سموم طبیعی محصوب شده و باعث تخریب سیستم گوارش می

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

603602601 604
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جوانه ها، خواص و آموزش کاشت

آنزیم های مهار کننده بدن را خنثی کرده و باعث 
نتیجه  در  و  بدن  در  رشد  آنزیم  ترشح  افزایش 
در  می شوند.  بدن  بافت های  موثر تر  بازسازی 
بعضی موارد هم می توان گیاهانی مانند مارچوبه 
و کنگر فرنگی را به عنوان جوانه به حساب آورد با 
این تفاوت که اگر پوست جوانه را بکنیم می توانیم 
گل ها و برگ هایی را که بطور فشرده  در داخل به 

هم پیچیده اند را ببینیم .
بنابراین جوانه های غالت و حبوبات منابع غذایی 
مهمی هستند و مزایای ویژه ای به خصوص برای 

گیاه  خواران دارند.
 طی فرایند جوانه زدن، پروتئین، نشاسته و چربی های
 موجود در دانه به واحدهای کوچک تری تجزیه 
پیدا  بهتری  جذب  و   هضم  قابلیت  و  شوند  می 
و  ها  ویتامین  میزان   فرآیند  این  در  کنند.  می 
امالح معدنی دانه، مانند کلسیم، منیزیم، فسفر،  
حتی  و  برابر  سه  تا  دو  آنها  پروتئین  و  ویتامین  
و  کالری  از  اما  یابد،  می  افزایش  بیشتر  ب  گروه 

جوانه زدن یا سبز شدن به رشد گیاهان یا قارچ ها  
از طریق بذر می گویند که بطور کلی یا درخاک یا در 
و  بذر غالت وحبوبات  مانند  آب صورت می گیرد 
این جوانه حد فاصل زندگی یک دانه  سخت و یک 
در  دارد.  ویژه ای  ارزش غذایی  و  است  گیاه جوان 
این مرحله، الیه  بیرونی پوسته باز می شود و ساقه  
جوان از آن بیرون می آید. طی این روند مقداری از 
دانه توسط ساقه  جوان صرف  پروتئین نشاسته ای 
سوخت  وساز و رشد می شود و این تغییرات در واقع 
مغذی  مواد  و  جوانه  غذایی  ارزش  بین  تمایز  وجه 
دانه ها  اغلب   ، است  سبزنشده  حبوبات  و  غالت 
از  که  دارند  طبیعی  موادی  حبوبات   مخصوصا 
جوانه زدن آن ها جلوگیری می کند که جزو سموم 
سیستم  تخریب  باعث  و  شده  محسوب  طبیعی 

گوارش می شوند.
خیساندن و جوانه زدن غالت و حبوبات  این سم 
به  مغذی  مواد  افزایش  باعث  و  می برد  بین  از  را 
ویژه ویتامین A،  Cو B می شود. مصرف جوانه ها 

کربوهیدرات آن دو برابر کاسته می شود.
در  بندی  بسته  پودر  بصورت  ها  جوانه  از  برخی 
جوانه  و  نشاسته  از  پودر  این  میشوند  یافت  بازار 
و  است  سبوس  بدون  اغلب  و  شده  تشکیل  دانه 
البته  است.  آن  پودر  از  بهتر  تازه  جوانه  رو  این  از 
این پودرها هم حاوی مواد مغذی است و می تواند 
بخشی از نیازهای روزانه و کمبودهای تغذیه ای ما 
را جبران کند.ناگفته نماند همه جوانه ها در شرایط 
گرم و مرطوب تهیه می شوند و ممکن است حاوی 
دلیل  همین  به  باشند  زا  بیماری  های  باکتری 
توصیه می شود افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی 
زنان  و  کودکان  و  نوزادان  سالمندان،  مانند  دارند 
با  یا  از مصرف  بارداری و شیردهی قبل  در دوران 
اجتناب  آن  مصرف  از  یا  و  مشورت  خود  پزشک 

کنند.
در مورد ارزش تغذیه ای جوانه حبوبات در مقایسه 
نظر  از  ها  جوانه  این  گفت  باید  غالت  جوانه  با 
زیادی  تفاوت  ریزمغذیها  میزان  و  درمانی  خواص 

سعید سلیمی، کارشناس باغبانی، مربی آموزشگاه فنی و حرفه ای باریج اسانس
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حبوبات  که  این  به  توجه  با  البته  ندارند،  هم   با 
پروتئین و غالت کربوهیدرات بیشتری دارند، می 
های مغذی  درشت  میزان  در  تفاوت  اندکی   توان 
لیپیدها   و  ها  پروتئین  ها،  کربوهیدرات  )شامل 
یا به عنوان بلوک های  انرژی  که به عنوان منابع 
ساختمانی به کار می روند( این دو گروه جوانه قائل 
 شد، اما همان طور که گفته شد، ریز مغذی های 
)شامل همه ویتامین ها و مواد معدنی که در انجام 
واکنش های شیمیایی که توسط درشت مغذی ها 
در رژیم غذایی اتفاق می افتد، مشارکت دارند( هر 

دو گروه خواص برابری دارند.
یک رژیم غذایی متعادل حاوی هر دو نوع از مواد 
است. اگر رژیم غذایی متعادل نباشد منابع انرژی 
یا بلوک های ساختمانی از بین می روند و عملکرد 

مناسب بدن به هم می خورد.

برخی جوانه ها و خواص آنها: 
جوانه گندم:

زیادی  طرفداران  گندم  ،جوانه  ها  جوانه  بین  در   
انواع  ماست،  با  آماده مصرف  ها  جوانه   ،این  دارد 

ساالد یا  به همراه ساندویچ و برگرها است. برخی 
در  هم  برخی  و  خام   صورت  به   را  ها  جوانه   این 
روغن تفت می دهند، خواص آن بی شماراست از 
جمله پیشگیری از سرطان)دارای نوعی پروتئین به 
نام هیدرولیزات( ، در درمان ریزش مو، رفع شوره 
پوستی  ناراحتی  و  صورت  جوش  انواع  رفع  و  سر 
گوارش،  دستگاه  برای  مناسب  و  فیبر  از  ،سرشار 
فولیک،کاهش  اسید   ،3 امگا  چرب  های  اسید 

کلسترول بد خون و ...
 برخی از افراد به دلیل داشتن بیماری های خاص 
روده  خودایمنی  اختالل  یک  که  سلیاک  مانند 
گلوتن  عادی  بصورت  نمی توانند  است،  باریک 
)پروتئینی که در گندم، جو و چاودار یافت می شود 
و این ماده باعث کش آمدن خمیر و ترد شدن بافت 
افراد  این  و  کنند  می گردد(مصرف  نهایی  فراورده 

باید از مصرف جوانه گندم اجتناب کنند. 
در این بیماری گوارشی پرزهای روده باریک آسیب 
دیده و در جذب مواد اختالل دارند. در صورتیکه 
بیماران مبتال به سلیاک پروتئینی از دسته گلوتن 
)gliadin( که در برخی از غالت مانند گندم، جو، 

چاودار و گاه جوی دوسر وجود دارد را مصرف کنند 
دچار عالیم عدم تحمل می شوند.

جوانه شبدر :
 جوان سازی پوست ، تصفیه و تنظیم فعالیت های 
و  ،کلسیم  باال،آهن  خون  فشار  ،درمان  کبدی 

ویتامین هایA  ، C،کم خونی و...
زنان باردار و شیرده و کسانیکه سابقه سرطان سینه 

داشته اند نباید از شبدر قرمز مصرف نمایند. 
 همه جوانه ها در شرایط گرم و مرطوب تهیه می شوند

و ممکن است  حاوی باکتری های بیماری زا باشند 
به همین دلیل توصیه می شود افرادی که سیستم 
، نوزادان  سالمندان،  مانند  دارند  ضعیفی   ایمنی 

از  شیردهی  و  بارداری  دوران  در  زنان  و  کودکان 
مصرف آن اجتناب کنند. جوانه شبدر قرمز شیرین 

تر از شبدر سبز است.
جوانه ماش:

 ، آور  ادرار   ، مادران  شیر  ازدیاد   ، خستگی  رفع 
اضافه  می دهد  نشان  تحقیقات  دیابت)  کنترل 
افراد  خون  ،قند  غذایی  وعده   به  ماش  کردن 
، می دهد(  کاهش  را  دوم  نوع  دیابت  به   مبتال 
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دفع سموم بدن  و صفرابر است،خاصیت سیر کنندگی زیادی دارد ،اسید 
فولیک و پتاسیم آن برای پیشگیری از بیماری های قلبی ، عروقی و فشار 
باال موثر است ، همچنین مصرف روزانه  حبوبات مخصوصا ماش  خون 
طبق آمار باعث کاهش 24 درصدی سرطان سینه و 42 درصدی سرطان 
روده بزرگ شده است. )کسانیکه اسیداوریک یا نقرس دارند باید در مصرف 

جوانه ماش احتیاط کنند(
جوانه   عدس:

 ،B3 ویتامین   ،B2 ویتامین   ،B1 ویتامین  ها،  اکسیدان  آنتی  از  سرشار 
 ،K ویتامین   ،E ویتامین   ،C ویتامین  فوالت،   ،B6 ویتامین   ،B5 ویتامین 
منگنز، منیزیم، آهن، پتاسیم، مس، روی، سلنیوم، فیبر و پروتئین می باشد. 
تقویت و افزایش رشد موی سر،جوان سازی پوست صورت، حاوی فیبر)درمان 
یبوست و چاقی(کاهش کلسترول ،کاهش فشار خون باال، ریکاوری عضالت 
بدنسازان پس از تمرینات سخت بدنسازی،درمان کم خونی و... )جوانه عدس 
گلوتن کمتری دارد به همین دلیل هضم آن برای افراد  مبتال به سلیاک که 

به گلوتن حساسیت دارند، راحت تر می باشد(.
جوانه  جو: 

آنتی اکسیدان قوی،سم زدایی و پاکسازی بدن از سموم فلزات سنگین مثل 
سرب ،مس و...،ضد سرطان،حفظ تعادل اسیدی و   قلیایی بدن ، همچنین 
برابر تخریب  اثرات سودمنـد جوانه جو عمل  حفاظتی آن در  از  یکـی دیگر 
سلولی ناشی از اشعه UV است همچنین در برابر اثرات رادیواکتیو به دفاعی 
عمل می کند و حتی سلول ها و بافت های صدمـه دیده به وسیـله  رادیواکتیو 

را مرمت می کند .
)این خصوصـیت به خاطر وجود کلروفیل می باشد که موجـب ایستادگی در 
برابر رادیواکتیو می گـردد و ضمنًا بدن را به تولید سلول های خونی تازه تشویق 
می کند . به این علـت توصیه می شود که قبل و بعد از رادیوگرافی یک لیوان 

آب جوانه جو بنوشید تا یک سپر دفاعی در برابر اشعه ایکس باشد(.

همچنین اسید گلوتامیک موجود  در جوانه جو ، ولع استفاده از موادی مثل 
الکل، قهوه، نیکوتین، مواد مخدر و حتی شیرینی ها را تا حد زیادی از بین 

می برد.
جوانه ارزن:

 ،B6 ارزن سرشار از آنتی اکسیدان ها، تیامین، ریبوفالوین، نیاسین، ویتامین
فوالت، ویتامین E، ویتامین K، آهن، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، فسفر، روی، 
مس، منگنز، سلنیوم و فیبر است.ارزن یکی از بهترین غالت و جزو غالت 
فاقد گلوتن )مناسب برای افراد مبتال به بیماری سلیاک( است که به صورت 
دانه های کروی و به رنگ های سفید،زرد، قرمز، خاکستری و قهوه ای در 

طبیعت یافت می شود.
دیابتی،کاهش  افراد  خون  قند  کاهش  و  دیابت  به  ابتال  خطر  کاهش 
وزن،کاهش فشار خون ،به دلیل مقادیر باالی کربوهیدرات، اسید های چرب 
ضروری و کلسیمی که دارد می تواند به عنوان یک وعده غذایی مقوی برای 
از رشد سلول های  استفاده شود،جلوگیری  رشد  در حال  کودکان  و  نوزادان 

سرطانی روده بزرگ،سرطان سینه و کبد،درمان کم خونی و...
جوانه  لوبیا:

خون،شیرافزایی  شدن  رقیق  از  خونی،جلوگیری  کم  حافظه،رفع  تقویت 
سرطان  از  طبیعی،جلوگیری  انسولین  مو،حاوی  ریزش  از  مادران،جلوگیری 
سینه،ضد افسردگی، استحکام استخوانها. زیاده روی در مصرف جوانه لوبیا 
خام  که  )کسانی  شود.  ها  روده  در  گاز  احتباس  و  نفخ  باعث  است  ممکن 
گیاه خوار هستند هیچ وقت از جوانه خام لوبیا استفاده نکنند زیرا در لوبیای 
خام ماده سمی اسید سیانیدریک تولید می شود که  فقط در اثر طبخ لوبیا از 

بین می رود(
باید دانست که بعضی از هسته ها و حبوبات و... از قبیل بادام تلخ ، لوبیا ،مغز 
هسته زردآلو ، گیالس وهلو دارای گلو کوزیدی هستند که می توانند در اثر 

تبدیالتی تولید اسید سیانیدریک نمایند که فوق العاده سمی است.
 

 
 

 :ساعت خیس کنید 21تا  8باید حدود را که ی یدانه ها 
 مدت جوانه زدن نوع دانه مدت جوانه زدن نوع دانه

 روز 3تا  2 شاهی روز 5تا  4 لوبیا
 روز 5تا  4 کلم بروکلی روز 6تا  5 یونجه
 روز 4تا  3 ماش روز 3تا  2 عدس
 روز 4تا  3 شنبلیله روز 2تا  1 کنجد

 
 :ساعت خیس کنید 28تا  21که باید حدود  را دانه هایی

 مدت جوانه زدن نوع دانه مدت جوانه زدن نوع دانه
 روز 5تا  3 ماش روز 4تا  3 نخود
 روز 2تا  1 آفتاب گردان روز 4تا  3 ارزن
 روز 5تا  3 عدس روز 3تا  2 گندم

 
در شیشه را با پارچه پوشانده و با کش محکم کنید سپس در محلی بدون  (بعد از خیساندن) برای جوانه زدن

بگذارید تا آب اضافه کامال خارج  قرار داده وارونه و مورببه حالت  داخل ظرفی مانند شکلشیشه را  ، نور
شستشو به آرامی و ریختن ) این روند. به این شکل هم آب اضافی خارج و هم تهویه انجام می شود .شود

در این زمان می توانید دانه ها را در جایی با نور . انجام دهید تا جوانه زدن را روزی یک بار (داخل شیشه
بعد از آن  انتی متر رشد کنندس 3تا2برای استفاده از جوانه ها بهتر است بگذارید حداقل  .مناسب قرار دهید

آنها را در ظرفی جداگانه با پوشش سلفون قرار داده و در یخچال نگهداری و سعی کنید در کمتر از یک 
 .از ظروف فلزی درمراحل مختلف کار استفاده نکنید. هفته مصرف کنید
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جوانه  نخود:
جلوگیری  و  ،تقویت  آبرسان  صورت،  پوست  سازی  خون،جوان  قند  کنترل 
پروتئین  منابع  ترین  غنی  و  بهترین  از  یکی  یبوست،  مو،درمان  ریزش  از 
، از گوشت  افراد وگن)به غیر  و  برای گیاهخوران، خام گیاهخواران   گیاهی 
سرطان  نمیکنند(،کاهش  استفاده  هم  لبنیات   مثل  جانبی  محصوالت  از   
خصوصا سرطان پوست) زیاده روی در مصرف جوانه نخود ممکن است باعث 

نفخ و احتباس گاز در روده ها شود(.
و  از غالت  اعم  از مصرف جوانه ها  یادآور می شویم که قبل  در هر صورت 

حبوبات با پزشک خود مشورت کنید.
آموزش کاشت جوانه:

وسایل الزم برای تهیه جوانه غالت و حبوبات:
شیشه خالی )مانند مربا،خیارشور، رب و...(- پارچه توری- کش 

دانه ها را تمیز شسته آبش را دور بریزید حدود یک چهارم لیوان از دانه مورد 
نظرتان را در شیشه ریخته و دوبرابر حجم  آن داخل شیشه آب سرد بریزید و 
بگذارید خیس بخورد.مدت زمان خیساندن و جوانه زنی دانه ها متفاوت است .
با کش  و  پوشانده  پارچه  با  را  در شیشه  خیساندن(  از  )بعد  زدن  جوانه  برای 
محکم کنید سپس در محلی بدون نور ، شیشه را داخل ظرفی مانند شکل به 
حالت وارونه و مورب قرار داده بگذارید تا آب اضافه کامال خارج شود. به این 
شکل هم آب اضافی خارج و هم تهویه انجام می شود. این روند )شستشو به 
آرامی و ریختن داخل شیشه( را روزی یک بار تا جوانه زدن انجام دهید. در 
این زمان می توانید دانه ها را در جایی با نور مناسب قرار دهید. برای استفاده 
از جوانه ها بهتر است بگذارید حداقل 2تا3 سانتی متر رشد کنند بعد از آن آنها 
را در ظرفی جداگانه با پوشش سلفون قرار داده و در یخچال نگهداری و سعی 
کنید در کمتر از یک هفته مصرف کنید. از ظروف فلزی درمراحل مختلف کار 

استفاده نکنید.
نکته   مهم:

انتخاب بذر جوانه خیلی مهم است موقع خرید بذر دقت کنید بذرها مخصوص 
جوانه باشند )مانند اکثر بذور بومی به شرطی که عملیات ضد عفونی روی آنها 
انجام نشده باشد(. چرا که برخی بذر ها به موادی از جمله سموم ،قارچ کش 
آنجا که در صورت  تا  باشند  و مخصوص کاشت می  اند  آغشته شده  وغیره 
لمس با دست ، باید دستها شسته شوند.) اگر دقت کرده باشید رنگ آمیزی 

تندی دارند( از خرید این بذور جهت کشت جوانه خودداری کنید.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

613612611 614
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سید محسن سیادت، کارشناسی ارشد شیمی  تجزیه، گروه فیتوشیمی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی 

استروئیدها
با چهار حلقه  آرایشی  بیولوژیکی دارای  آلی  ترکیب  استروئید)Steroid( یک 
کربنی می باشد )شکل 1(. استروئیدها متابولیت های ثانویه ای هستند  که در 
گیاهان، جانوران و میکروارگانیسم ها تولید می شوند. استروئیدها دو عملکرد 
رسان  پیام  و  سلولی  غشاء  در  مهمی  جزء  عنوان  به  دارند.  عمده  بیولوژیکی 

مولکولی عمل می کنند.
صدها نوع از استروئیدها در گیاهان، حیوانات و قارچ ها موجود می باشد. تمام 
استروئیدها در سلول های جانوری و گیاهی از استرول های lanosterol و 
cycloartenol ساخته شده اند که این دو استرول از حلقوی شدن تری ترپن 

اسکوالن مشتق شده اند. مسیر این سنتز در شکل 2 آمده است.

حلقه  سه  است.  شده  تشکیل  کربن   17 از  استروئید  ساختار  هسته 
)ساختار   اند  خورده  جوش  هم  به  که  پنتانی  حلقه  یک  و  سیکلوهگزانی 

Gonane( )شکل 3(. 

شکل 1

شکل 2

جدول 1شکل 3

 
 

 
 
 
 

 تعداد کربن  مثال  نوع

Cholestanes  Cholesterol  27  

Cholanes  Cholic acid  24  

Pregnanes  Progesterone  21  

Androstanes  Testosterone  19  

Estranes  Estradiol  18  

 1جدول 

 
 4شکل 

. 
 

 استروئیدها . باشدها می ها و میزان اکسیداسیون حلقهحلقههای عاملی متصل به  تفاوت استروئیدها در گروه
و ایجاد  به عنوان مثال تغییر در ساختار حلقه مثل برش در حلقه. می توانند به طور اساسی اصالح شوند

های جنسی استرودیول و های دیگر استروئیدها شامل کلسترول لیپیدی، هورمونمثال. Dویتامین 
 .باشدالتهاب همچون دگزامتازون می تستسترون و داروهای ضد
 طبقه بندی استروئیدها
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انواع مشتقات استروئیدی حاصل از این ساختار بسته به تعداد کربن آن در جدول 1 و شکل 4 آمده است. 

شکل 4

جدول 2

 
 

 
 
 
 

 تعداد کربن  مثال  نوع

Cholestanes  Cholesterol  27  

Cholanes  Cholic acid  24  

Pregnanes  Progesterone  21  

Androstanes  Testosterone  19  

Estranes  Estradiol  18  

 1جدول 

 
 4شکل 

. 
 

 استروئیدها . باشدها می ها و میزان اکسیداسیون حلقهحلقههای عاملی متصل به  تفاوت استروئیدها در گروه
و ایجاد  به عنوان مثال تغییر در ساختار حلقه مثل برش در حلقه. می توانند به طور اساسی اصالح شوند

های جنسی استرودیول و های دیگر استروئیدها شامل کلسترول لیپیدی، هورمونمثال. Dویتامین 
 .باشدالتهاب همچون دگزامتازون می تستسترون و داروهای ضد
 طبقه بندی استروئیدها

 

 
 2جدول 

 
استروئیدهای گیاهی ترکیبات استروئیدی هستند که در گیاهان یافت  (Phytosteroid):فیتواستروئیدها

ها فیتواسترول ،digoxin، digitoxinمانند  (cardiac glycosides)گلیکوزیدهای کاردیاک . می شوند
 های گیاهیاز نوع هورمون که Brassinolideمانند    brassinosteroid دسته ترکیبات ،sitosterol-βمانند 

 .فیتواستروئیدها هستند های استروئیدی مانند دیوزجنین همه جزءساپوجنین هستند و 
 

 گلیکوزیدهای کاردیاک
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ترکیبات  گیاهی  استروئیدهای   )Phytosteroid(:فیتواستروئیدها
قلبی  گلیکوزیدهای  شوند.  می  یافت  گیاهان  در  که  هستند   استروئیدی 
)cardiac glycosides( مانند digoxin،digitoxin ، فیتواسترول ها مانند 
 Brassinolide مانند   brassinosteroid ترکیبات β-sitosterol، دسته 
که از نوع هورمون های گیاهی  هستند و ساپوجنین های استروئیدی مانند 

دیوزجنین همه جزء فیتواستروئیدها هستند.

کاردیاک گلیکوزیدهای 
کاردیوگلیکوزیدها یا گلیکوزیدهای استروئیدی انواعی از استروئیدهای گیاهی 
گلیکون هسته استروئیدی )شکل 5( دارد که متصل به  هستند. در این مورد آ
 bufadienolide یک حلقه الکتونی پنج یا شش ضلعی هستند و به دو نوع
و Cardenolide  تقسیم بندی می شوند )شکل 6(. این نوع استروئید ها در 
دوزهای کنترل شده می تواند فعالیت قلب را تنظیم کند . این نوع ترکیبات در 

گل انگشتانه، موگه و آدونیس و ریشه هلبور یافت می شوند.

ساپوجنین های استروئیدی
گلیکون تری ترپنوئیدی  ساپونین ها خانواده بزرگی از ترکیبات حاوی استروئید یا آ
پیوندهای  توسط  ساکارید  الیگو  چند  یا  یک  به  شده  متصل  )ساپوژنین( 
گلیکوزیدی می باشند. بخش کربوهیدراتی از پنتوزها، هگزوزها و یا یورونیک 
اسید تشکیل شده است. حضور گروه های قطبی )قند( و غیر قطبی)استروئید 
یا تری ترپن( باعث ایجاد خاصیت کشش سطحی قوی شده که عامل بسیاری 

از اثرات مضر و مفید ساپونین ها می باشد.
اسکلت  با  استروئیدی  ساپونین  نوع  دو  استروئیدی  ساختار   7 شکل  در 
داده  نشان   )C( furostane فوروستان  و   )B( spirostane اسپیروستان 
پنج ضلعی  ترکیب حلقوی اکسیژن دار  نوع ساپونین،  شده است. در هر دو 

oxacyclic به عنوان بخشی از ساختار وجود دارد.

شکل 5

شکل 6

شکل 7
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استرول ها
استرول ها )استروئید الکل(  فرمی از استروئیدها با گروه عاملی هیدروکسیل 
 cholestane از  شده  مشتق  اسکلتی  ساختار  و   3 کربن  اتم  موقعیت   در 

می باشد )شکل 8(.
طبیعی  به  طور  که  هستند  ارگانیک  مولکول های  از  زیرگروهی  ها  استرول 
شناخته ترین  کلسترول  می شوند.  مشاهده  قارچ ها  و  حیوانات  گیاهان،  در 
برای ساختار سلول های حیوانی، عنصری حیاتی  باشد که  نوع استرول می 
ویتامین های  برای  ضروری  ماده  پیش  یک  عنوان  به  و  است  کاربردی  و 

شکل 8محلول های در چربی و هورمون های استروئیدی به کار برده می شود.

شکل 9
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استانول ها: استانول ها ترکیبات اشباع استرولی هستند که فاقد باند دوگانه می باشند.
انواع استرول:

نامیده  زواسترول  حیوانی  استرول های  و  فیتوسترول  گیاهی  استرول های 
اهمیت  پر  فیتوسترول های  است.  کلسترول  زواسترول،  مهمترین  می شوند. 
کمپسترول، سیتوسترول و استیگماسترول می باشند )شکل 9(. ارگوسترول 
یک استرول حاضر در غشاء سلولی قارچ می باشد که نقشی مشابه کلسترول 

را در سلول های حیوانی ایفا می کند.

فیتوسترول ها به عنوان مکمل غذایی:
جذب  های  سایت  که  اند  داده  نشان  کلینیکی  آزمایش های  در  ها  فیتواسترول 
کلسترول در مجرای روده ای را بالک می کنند  بنابراین به کاهش جذب کلسترول 
در انسان  کمک می کنند )شکل 10(. در حال حاضر توسط سازمان غذا و دارو 
آمریکا به عنوان مکمل غذایی پذیرفته شده است.  با این حال نگرانی هایی وجود 
دارد که آنها ممکن است باعث عدم جذب دیگر مواد معدنی شوند.فیتواسترول ها 
از جذب کلسترول از سلول های روده ای چه از مواد غذایی و چه با منشاء داخلی 
)صفراوی( جلوگیری می کنند. چنین اثر بازدارندگی باعث کاهش سطح کلسترول 
 HDL سرمی می شود. به نظر نمی رسد که سطح LDL تام سرمی و همچنین

سرمی و تری گلیسریدها از فیتواسترول ها تاثیر پذیر باشند.

شکل 10

شکل 11

منابع فیتواسترول:
فیتواسترول ها در سبزیجات، میوه ها، حبوبات، غالت، مغزهای چون گردو، بادام، 

فندق و پسته، و خصوصًا در روغن های گیاهی وجود دارد )شکل 11 و 12(.

استروئیدی هورمون های 
هورمون های اصلی بدن انســان را بر اساس ساختار مولکولی می توان به سه 
گروه تقســیم نمود: هورمون های اســتروئیدی مانند هورمون های جنســی، 

هورمون های آمینو اسیدی و هورمون های پپتیدی. 
هورمون های اســتروئیدی دارای هســته ای هســتند که از کلسترول مشتق 
می شــوند. هورمون هــای قشــر فــوق کلیــه )کورتیــزول و آلدوســترون(، 
هورمون هــای تخمدان هــا )اســتروژن و پروژســترون(، هورمــون بیضه هــا 

)تستوسترون( و هورمون جفت )استروژن و پروژسترون( )شکل 13 و 14(.
شکل 12
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 31شکل 
 

 
 31شکل 

 .مسیرهای اصلی بیوسنتز استروئیدها ذکر شده است 31در شکل 
 

 

 
 31شکل 
 

 
 31شکل 

 .مسیرهای اصلی بیوسنتز استروئیدها ذکر شده است 31در شکل 
 

این هورمونها اغلب در غده فوق کلیوی و غدد جنسی ساخته می شوند و کلسترول پیش ساز طبیعی آنها است.
 در تولید اینها ابتدا کلسترول به پروژسترون ها تبدیل می شود و سپس سایر هورمون ها مثل آندروژن ها، مینرالوکورتیکوئیدها و استروژن ها تولید می شوند. 

کلسترول 27 کربنه، پروژسترون ها 21 کربنه، گلوکوکورتیکوئیدها و مینرالوکورتیکوئیدها 21 کربنه، آندروژنها 19 کربنه و استروژن ها 18 کربنه هستند.
در شکل 15 مسیرهای اصلی بیوسنتز استروئیدها ذکر شده است.

شکل 13

شکل 14
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 51شکل 

 
 

 
 

که بیشتر در صفرا حیوانات وجود  Cholane اسیدهای با ساختار  :)Bile Acids(اسید های صفراوی 
مهمترین آن کولیک اسید . باشنددارای گروه عاملی کربوکسیلیک اسید می. شوددر کبد سنتز می ودارد 

کولیک اسید و مشتقاتش که همراه با گالیسین و تائورین هستند خاصیت آمفیفیلیک . باشدمی( 51شکل )
از این . این خاصیت باعث هضم و جذب لیپیدها در روده کوچک می شود. دارند( چربی دوست و آبدوست)

 .خاصیت همچنین به عنوان سورفکتانت استفاده می شود
 

)Bile Acids( اسید های صفراوی
 اســیدهای با ســاختار Cholane  که بیشــتر در صفرا حیوانات وجود دارد و 
در کبد ســنتز می شــود. دارای گروه عاملی کربوکسیلیک اســید می باشند. 
مهمترین آن کولیک اســید )شــکل 16( می باشد. کولیک اسید و مشتقاتش 
که همراه با گالیســین و تائورین هســتند خاصیت آمفیفیلیک )چربی دوست 
و آبدوســت( دارند. این خاصیت باعث هضم و جذب لیپیدها در روده کوچک 

می شود. از این خاصیت همچنین به عنوان سورفکتانت استفاده می شود.

    عالی             خوب            متوسط          معمولی

623622621 624
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امروزه با توجه به رویکرد کشــور به مبحث کشاورزی مخصوصًا گیاهان دارویی 
و بــا عنایــت به لزوم تامین غذای ســالم بــرای جامعه، آموزش کشــاورزی و 
کشــت و پرورش محصوالت زراعی، باغی، دامی و گیاهــان دارویی از طریق 
آموزشــگاهای مجاز زیر نظر ســازمان فنی و حرفه ای حائز اهمیت می باشد. 
لذا بــا توجه به نیازهای فوق، آموزشــگاه های کشــاورزی و گیاهان دارویی با 
رویکــرد مهارت     محــور و با آموزش گام به گام علمی )تئــوری و عملی(، باعث 
ارتقاء ســطح علمی مهارت آموزان و ایجاد اشتغال موثر و کارآمد و درآمدزایی و 

کارآفرینی در این زمینه در سطح کشور می شوند. 

دکتر علیرضا بلندنظر و مهندس راضیه سادات جهانمیر

آشنایی با آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد 
باریج اسانس

شــرکت داروســازی باریج اســانس هم با حدود 30 ســال تجربــه در صنعت 
داروهــای گیاهی کشــور بــا عنایت به این نیــاز و با توجه به رویکــرد علمی و 
مهارت محور خود، اقدام به تاســیس و راه اندازی آموزشــگاه کشــاورزی باریج 
اســانس زیر نظر ســازمان فنی و حرفه ای کشور نموده اســت. این آموزشگاه 
در ســال 1395 در شهرســتان کاشان با آموزش 5 رشــته تاسیس گردید و در 
حال حاضر 9 رشــته مرتبط را آموزش می دهد. الزم به ذکر است موسس این 
آموزشــگاه سرکار خانم مهندس الله حجازی )مدیرعامل محترم شرکت باریج 

اسانس( هستند.
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رشته های آموزشگاه با توجه به استاندارد سازمان فنی و حرفه ای شامل موارد 
زیر است:

1-فروشندگی گیاهان دارویی
2- پرورش گیاهان دارویی

3- کاربر )فراوری( گیاهان دارویی
4- تولید عرقیات گیاهی
5- پرورش گل محمدی

6- تولیدکننده نشاء و قلمه گیاهان دارویی
7- پرورش زنبورعسل و زنبورداری )اضافه شده از مهرماه سال 1398(

8- پرورش گیاهان آپارتمانی )اضافه شده از مهرماه سال 1398(
9- پرورش قارچ خوراکی )اضافه شده از مهرماه سال 1398(

دستاوردها و نتایج:
امروز )بهمن 1398( 327  مهارت آموز در رشته های مرتبط آموزش  به  تا   -
از این تعداد 221 نفر به سازمان فنی و حرفه ای جهت برگزاری  دیده اند که 
به  موفق  افراد  این  از  بسیاری  شده اند.  معرفی  مهارت  کارت  اخذ  و  آزمون 

گرفتن کارت مهارت در یک یا چند رشته مذکور شده اند.
بخش  با  مرتبط  مهارت های  با  عملی  صورت  به  مهارت آموزان  از  برخی   -
کارآفرینی  و  جدید  شغل  ایجاد  به  موفق  و  شده  آشنا  کارآفرینی  و  کشاورزی 

شده اند.
و  داشته  شرکت  مرتبط  بین المللی  و  ملی  نمایشگاه  چندین  در  آموزشگاه   -

دستاوردهای خود را به نمایش گذاشته است.

همچون  متنوعی  و  جدید  رشته های  افزودن  با  دارد  نظر  در  آموزشگاه  این 
آموزش تراریوم و ویواریوم، پرورش زالو و زالودرمانی، پرورش گیاهان آپارتمانی، 
باغبانی و ... و برگزاری کارگاه های آموزشی )کرم سازی، قرص سازی و ...( 

در آینده، بیش از پیش جهت آموزش نسل جوان و جویای کار اقدام نماید.
با  توانید  می  اسانس  باریج  آموزشگاه  مورد  در  بیشتر  اطالعات  جهت کسب 

شماره های 03155412034 و 09219568242 تماس بگیرید.
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1. مصرف کدامیک از شیرین کننده ها در کاهش فشار خون نقش دارد؟
2. آسپارتام              1. استویا                         

 3.ساخارین                   4. نئوتام

2. اولین ذغال فعال صنعتی در کدام کشور تولید شد؟
1. امریکا                                        2. آلمان                  

3. فرانسه                                       4. اتریش

3. کدام ترکیب جزء گلیکوزیدهای کاردیاک نیست؟
     Diosgenin .2                               digitoxin .1
digoxigenin .4                                 digoxin .3 

4. باهوش ترین اسب جهان چه نام دارد؟
Godolphin Arabian .2                 Winning Brew .1

Byerley Turk .4                                  Lukas .3

5. کدام گزینه کاربرد بیولوژیکی نانوکپسول Artemisinin را نشان می دهد؟
1:ضد سرطان                                        3: ضد دیابت

2: درمان بیماری های قلبی                  4: افزایش پایداری دارو 
       

6. کدامیک از عوارض استرس بر بدن نیست؟
1. افزایش قند خون                                2. سردرد

3. مشکالت بینایی                                  4. افزایش وزن

7. اولین فارماکوپه روسیه در چه سالی منتشر شد؟
     1866 .2                                        1672 .1

1833 .4                                        1778 .3

8. اندام دارویی مورد مصرف گیاه پنجه شیطان کدام است؟
1. ریزوم                                         2. میوه        

3. اندام هوایی گلدار                       4. غده های زیر زمینی

9. چه عملی باعث افزایش مواد مغذی به ویژه ویتامین A ،  BوC  در دانه 
گیاهان می شود؟  

1.جوشاندن                    2.پختن            3.خیساندن                  4 .تف دادن

10. اهداف نهایی ایجاد نام و نشان عبارتند از: 
1.غالب شدن در بازار                            2. افزایش وفاداری مشتریان 

3. افزایش قدرت نفوذ در موانع                    4. هر 3 مورد

11. نئوتام چند برابر شیرین تر از آسپارتام است؟
2. 30 تا 60          1. 7000 تا 13000         

3. 10 تا 15                   4. 450 تا 650

12. عمده دلیل مصرف ذغال فعال در حوزه پزشکی و دامپزشکی چیست؟
معده                                                               خونریزی  از  جلوگیری   .2 کلیه      سنگ  ایجاد  از  جلوگیری   .1

3. جلوگیری از مسمومیت                           4. کمک به هضم بهتر

13. دست کاری های نژادی در تروبرد کدام یک از مشکالت زیر را به وجود 
نیاورده است؟

1. مشکالت مربوط به سم                 2. مشکالت تنفسی
3. مشکالت باروری                            4. مشکالت بینایی

14. کدامیک جزء ویژگی های زیستی نانوذرات نیست؟
1:افزایش سرعت انحالل

2:افزایش پایداری محصول
3:افزایش طول عمر ذرات

4:افزایش دوز مصرفی دارو

15.بیشتر منیزیم بدن در ............ است.
1.استخوان                                        2. کلیه ها

3. پالسما                                           4. فضای داخل سلولی

16.در حال حاضر مصرف داروهای گیاهی در روسیه چگونه است؟
1. تقریبًا 300 گونه گیاهی در اشکال مختلف دارویی مورد استفاده قرار می گیرند.
2. اولین بار در سال 1991 روسیه به طور رسمی استفاده از مکمل های غذایی 

را به رسمیت شناخت.
3. در حال حاضر حدود 60 درصد محصوالت دارویی ثبت شده منشا گیاهی دارند.

4. موارد 1 و 2 

17.ُپرکاربردترین مصرف گیاه پنجه شیطان در کدامیک از موارد زیر است؟
1. مشکالت کبدی                       

2. مشکالت تنفسی              
3. دردهای روماتوئیدی و استئوآرتریت   

4. کاهش قند خون

18.ارزش تغذیه ای جوانه حبوبات در مقایسه با جوانه غالت .......
1.تفاوت دارد                    2.تفاوت چندانی  ندارد             

3. بیشتر است                    4.کمتر است

مسابقه شماره 23
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19.اخالقیات تجارت، زیر مجموعه کدام است؟ 
1. اخالقیات بازاریابی                2.اخالقیات       

3.اخالقیات فرهنگی                              4. هیچکدام

20.به هنگام تجزیه آسپارتام در دمای باال چه نوع گازی آزاد می شود؟
1.دی اکسید کربن                                 2. اکسیژن    

3. دی اکسید گوگرد                              4.اکسیدهای نیتروژن

تواند موجب جذب  21.نتایج تحقیقات نشان داده است که ذغال فعال می 
.................. به ویژه .................. دام شود. 

1. باکتری ها و سموم آنها - باکتری اشریشیاکالی
2. ویروس های بیماریزا – آربوویروس ها
3. قارچ های سطحی- آسپرژیلوس ها

4. آمیبها- آمیبهای سطحی

22. کدام استروئید ساختار 21 کربنه دارد؟
1. پروژسترون                            2. گلوکوکورتیکوئیدها   

3. مینرالوکورتیکوئیدها              4. همه موارد

عربین  دارلی  به  پدریشان  خونی  خط  تروبرد،  نریان های  از  درصد  چند   .23
ختم می شود؟

1. 13/8  درصد                      2. 6/5 درصد
3. 95 درصد                            4. 4/2 درصد

24.حضور کدام دسته از نانوذرات در محلول در تثبیت امولسیون ها موثر است؟
    Janus 1: نانوذرات هیدروفیلی        2: نانوذرات

3: نانوذرات لیپوفیلی           4: نانوذرات حاوی ترکیب تاکسول   

25. کدامیک از وظایف منیزیم در بدن نیست؟
1. سیستم تامین انرژی بدن

2. تنظیم فشار خون
3. عملکرد عصب و عضله

4. دفع اوره از بدن

در  گیاهی  داروهای  بر  قوانین حاکم  مورد  در  زیر  از جمالت  26. کدام یک 
روسیه اشتباه است؟

1. در حال حاضر فارماکوپه روسیه حاوی مونوگراف های گیاهی است.
2. در سال 2012 دستورالعمل های بالینی در مورد ساخت داروهای گیاهی 

پیشنهاد شد.
وزارت  عهده  به  گیاهی  داروهای  و  غذایی  مکمل های  گواهینامه  صدور   .3

بهداشت روسیه است.
و  ارمنستان  قرقیزستان،  قزاقستان،  روسیه،  کشور   5 در  حاکم  قوانین   .4

بالروس مشترک است.

27. ماده اصلی مسوول اثرات درمانی عصاره گیاه پنجه شیطان چه نام دارد؟
Neuralgia .1 از دسته پروتئین ها            

Harmalin  .2  از دسته آلکالوئیدها             
Harpagoside .3 از دسته گلیکوزیدها     

Aycozanoeid  .4  از دسته گلیکون ها

28. کدام گزینه یکی از بهترین غالت و مناسب برای افراد مبتال به بیماری 
سلیاک است؟

1.لوبیا                           2. نخود                            3.ماش                      4.ارزن

29. .نیت خرید در مصرف کننده بر اساس چه عواملی شکل می گیرد؟ 
1. طرز فکر

 2. هنجارهای موضوعی
 3. مکانیزم های کنترل رفتاری و التزامات اخالقی و خودشناسی

 4. هر 3 مورد

30.کدامیک  از شیرین کننده های زیر طبیعی است؟
3. استویا              4.آسپارتام 2. سوکرالوز            1.ساخارین            

31.در حال حاضر از ذغال فعال برای درمان کدام بیماری در دام استفاده 
می شود؟

1. تب برفکی                         2. پاکسازی کبدی           
3. درمان اسهال                    4. بی-اشتهایی

32.کدام استرول در غشاء سلولی قارچ ها وجود دارد؟
1. کمپسترول                    2. سیتوسترول              

3. ارگوسترول                    4. کلسترول

33.در پایان هر مسابقه کورس ایاالت متحده آمریکا، چند درصد از اسب ها 
دچار شکستگی خواهند بود؟

1. 1/5 درصد                     2. 0/15 درصد              
 3. 15 درصد                      4. 0/015  درصد

34.تعلیق نانوذرات در محلول به چه دلیل امکان پذیر است؟
1:برطرف شدن مشکل چگالی نانوذرات در محلول 

2:انتشار موثر نانوذرات در محلول
3: برهمکنش قوی سطح نانوذرات با حالل

4: گزینه 1 و 3

35. وجود کدام نوع از ترکیبات منیزیم در یک مکمل نشانگر بی کیفیت بودن 
آن مکمل برای تامین منیزیم بدن است؟

1. منیزیم سیترات                              2. منیزیم اکساید
3. منیزیم گالیسینات                         4. منیزیم تائورات
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36.کدام گزینه درمورد اسیدهای با ساختار  Cholane  درست نیست؟
1.بیشتر در صفرا حیوانات وجود دارد.

2.خاصیت هیدروفیلیک دارند.
3.به عنوان سورفکتانت استفاده می شوند.

4.مهمترین آنها؛ کولیک اسید است.

37.یکی از بهترین و غنی ترین منابع پروتئین گیاهی برای گیاهخوران، خام 
گیاهخواران و افراد وگن؛ جوانه  ..................................... است.

1.ارزن                    2.شبدر                      3.لوبیا                      4.نخود

38. کدام یک موثرترین عامل در زمینه ادراکات مشتریان است؟ 
1. درستکاری                                                   2. معروفیت        

 3.مسئولیت اجتماعی و اخالقی                      4. معتبربودن

39.کدام یک جزء هورمون های جنسی نیست؟
1. کورتیزول                                                    2. تستوسترون      

 3. استروژن                                                    4. پروژسترون

40.آسپارتام برای کدام یک از بیماری های زیر منع مصرف دارد؟
3. دیابت              4هیچکدام 1.فنیل کتونوریا            2. آسم           

41. برای جذب کدام مورد از دستگاه گوارشی می توان از ذغال فعال استفاده کرد؟
1. لیتیوم                               2. آهن      

3. فلزات سنگین                  4. هیدروکربن های دارای سمیت سیستمیک

42. پیش ماده سنتز ترکیبات استروئیدی در گیاهان و جانوران چه ساختاری دارد؟
1. اسکوالن                          2. آمینو اسید          

 3. اسید چرب                      4. کربوهیدرات  

43.کدامیک احتماال بیشترین نقش را در موهای خاکستری تروبردها داشته 
است؟

1. براون لو ترک                   2. آلکاک عربین
3. دارسیس وایت ترک         4.لیدز عربین

44. ماکرومولکول ها جزء کدام دسته از نانوذرات هستند؟
1: پلیمر ها       2: نانوپوسته ها        3: دندریمر ها       4:نقاط کوانتومی 

45. در کدامیک از موارد زیر پنجه شیطان باید با احتیاط و زیر نظر پزشک 
مصرف شود ؟

1. افراد باردار و شیرده         
2. بیماران مبتال به زخم معده و دوازدهه                                    

3. بیماران مبتال به سنگ صفرا یا دیابت     
4. هر سه مورد

46.مکانیزم اثر محلول مایکوسیدین باریج® کدام است؟
1. مهار فسفوریالسیون اکسیداتیو

2. تاثیر بر بیوسنتز آیکوزانوئید
3. مهار ساخت عامل نکروز تومور آلفا

4. مهار فعالیت سیکلواکسیژناز 2

لطفًا پاسخنامه را از محل نقطه چین جدا نموده و پاسخ سواالت را در محل مربوط به هر سوال نوشته و حداکثر تا تاریخ 99/6/31  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 
اســت.  خوانندگان عزیز می توانند به منظور شــرکت در مسابقه ارسال پیامک و ارســال نظر خود در مورد مطالب مجله، کد سه رقمی پایان هر مطلب را بصورت انگلیسی به 30002737 پیامک نمایند و در 

صورت برنده شدن در مسابقه ارسال پیامک، جوایز خود را دریافت نمایند. برای هر مطلب الزم است پیامک جداگانه ارسال گردد.

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

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

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



                                                               مجله تحقیق و توسعه باریج |  شماره 23 

47

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



مجله تحقیق و توسعه باریج | شماره 23

48



                                                               مجله تحقیق و توسعه باریج |  شماره 23 

49



مجله تحقیق و توسعه باریج | شماره 23

50


