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امــا امســال بــه جهــت پیشــگیری از گســتردگی بیمــاری، 
ــاس و  ــس تم ــودن، پ ــم ب ــن باه ــرای ای ــت ب ــی نیس مجال
شــنیدن صدایشــان و پــای بســاط مهربانــی شــان نشســتن 
ــه عشــق  ــه می بایســت ب خــود غنیمــت اســت و صــد البت
ــک  ــه ی ــود ک ــز ش ــان پرهی ــور در کنارش ــان از حض وجودش
بی احتیاطــی، کاش را در وجودمــان تــا ابــد همنشــین 
ــن  ــا اهریم ــم ت ــذر کنی ــن گ ــد اینچنی ــازد. بای ــف می س حی
ماتــم از تمــام خانه هــای ایرانــی نــاکام شــده، رانــده شــود. 
بــه راســتی یلــدا، شــاه بیــت غــزل همــه زیبایی هــای مناظــر 
زمســتان اســت و بهانــه ای بــرای باهــم بودنــی شــاد و غلبــه 
ــی ســفره هفــت ســینی  ــر ســیاهی و تاریکــی شــب، گوی ب
اســت در دل ســرما کــه خوشــبختانه چنــد سالیســت کــه این 
ــه  ــش را بازگرفت ــت خوی ــورمان هوی ــمند در کش ــب ارزش ش
ــودن  ــم ب ــرای باه ــه ب ــم ک ــادی کنی ــم و ش ــت. بخندی اس
فرصــت کــم اســت و بســیار محــدود، پــس در ارتباطاتمــان، 
ــن شــب هــم  ــه ای ــه بهان ــا ب ــا را بزداییــم ت ــار کدورت ه غب
ــیرین و  ــی را ش ــا، کام ــخاوت مهربانی ه ــه س ــده و ب ــه ش ک
دلــی را شــاد ســازیم، بی شــک یــک پیامــک ســاده تبریــک، 

ــازد.  ــان می س ــی را نمای ــش بزرگ من
عکــس زمیــن از مریــخ، حقیقتــی را عیــان مــی دارد، میــان 
ازدحــام شــلوغی ســتارگان، نــوری کم ســو از آن زمین اســت، 
ایــکاش خــود زمیــن هــم ایــن عکــس را ببینــد، شــاید کــه 
دریابــد ایــن هیبــت خیالــی چــون طبلــی تــو خالیســت و از 
آن جالب تــر، آدم هایــی کــه بــرای متــری از آن بــه جان هــم 
ــه  ــرچهارراه ها، اینگون ــه، س ــه روزان ــوس ک ــد و افس می افتن
به جهــت  شــاید  هســتیم.   شــاهد  را  ناهنجاری هایــی 
ــه آســمان  ــه اســت کــه صــدای دادخواهــی ب همیــن فاصل
هفتــم دیــر می رســد تــا فریــاد ســکوت آهــی، دیــر فرمــان 
اجابــت گیــرد کــه از آن جملــه، حادثــه ذیــل اســت: دانشــگاه 
کابــل مــورد حملــه ای قــرار می گیــرد تــا بــا گلولــه داغ ســربی 
بــه نبــرد شــور و اشــتیاق قلــم برونــد، امداگــران بــه کمــک 
ــگ می خــورد و  ــدام زن ــه م ــد ک ــد، گوشــی را می بینن می آین

ــخ... ــی بی پاس جواب
ــار و در آخریــن پیــام،  ــاز زنــگ می خــورد! بیــش از صــد ب ب

جــان پــدر کجاســتی!
ــگ  ــی زن ــن، گوی ــی آرزو در ذهــن، روی زمی ــا کل دخترکــی ب
گوشــی برایــش الی الییســت تــا بــا ایــن ســاز دالرام خانــه 

بــه خــواب عمیقــی ســوق داده شــود!
ــدی  ــه لبخن ــک هایش را ب ــه اش ــت ک ــر اس ــک آخ و پیام
پیونــد می دهــد تــا آرام تــر از همیشــه آرام گیــرد و بــا 

یلدا، دردانه زمستان مسعود خدیوی کاشانی
دکترای حقوق
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ــا  ــد ت ــودش می مان ــی در وج ــه کاش رمق ــرتی در دل ک حس
حداقــل ســام آخــر، معنــای وداع بــه خــود بگیــرد و آنســو 
دیدگانــی زل زده بــه انتظــار تــا غزلــی در دل تاریــخ بــا ایــن 

ــردد! ــاه، ســروده گ ــد واژه کوت چن
ــی  ــان نارضایت ــرای بی ــی می شــود ب ــد جهان هشــتگی ترن
ــام  ــان، ن ــش را انس ــه خوی ــی ک ــن موجودات ــر از چنی بش
ــادی مشــترک کــه زمیــن جــای زندگیســت  ــد و فری نهاده ان
و حیرتــی از حدقــه در آمــده کــه یکــی اینســو بــا روپوشــی 
ــازد  ــوش می س ــش را فرام ــان خوی ــی، ج ــرای جان ــفید ب س
و شــاهکار خدمــت را در بیمارســتان و مراکــز درمانــی عیــان 
ــانه  ــان را نش ــان بیگناه ــن ج ــو چنی ــی آنس ــی دارد و یک م
می گیــرد! موقــع آن اســت کــه بشــر بــرای نفــی خشــونت، 
ــا  ــح را ب ــای صل ــد و تارنم ــد کن ــری را تاکی ــم دیگ راه و رس
ــه  ــری جامع ــکل گی ــرای ش ــدی ب ــل بع ــه نس ــوزش ب آم
ایــده آل بنیــان نهــد، چــون تحــول جســتن داســتان ذیــل: 
در ســال 19۵8 وقتــی اصاحیــه قانــون اساســی ســوئیس در 
موضــوع عدالــت اجتماعــی در حــال بررســی اســت، رییــس 
ــه  ــود ک ــر می ش ــوع زی ــاهد موض ــتورانی ش ــس در رس مجل

ــد.  ــر می ده ــی را تغیی ــیر بررس مس
مــی گویــد: در میــز مجــاور مــردی يــک ســاندويچ بــرای 
ــد:  ــی می گوی ــه اول ــرد ب ــش می گی ــک خوی ــر كوچ دو پس
تــو ایــن را بیــن خودتــان تقســیم بکــن و بــه دومــی هــم 
می گویــد: حــاال تــو یکــی از آنــدو قســمت را بــه میــل خــود 
انتخــاب کــن. او مــات و مبهــوت تربيــت و نحــوه آمــوزش 
ــاوى  ــدا نامس ــى عم ــر اول ــی اگ ــردد! يعن ــرد می گ ــن م اي
تقســیم كنــد، دومــى بــا حــق انتخــاب، پیــروز ایــن 
ــاده  ــی س ــاید تمثیل ــد، ش ــد ش ــی خواه ــی احتمال بی عدالت
از نهادینــه شــدن عدالــت بــا ابــزار نظــارت و حــق انتخــاب.
ــا،  ــی دولت ه ــای درگوش ــا و حرف  ه ــچ پچ  ه ــه پ ــک ک این
ــا زود انســان از  ــر ی ــد و دی ــد واکســن را می دهن ــد تولی نوی
کنــار ایــن بیمــاری چــون طاعــون بــا صابــت پیــروزی گــذر 
ــی و دوری از  ــه تنهای ــد ک ــان بمان ــرد، کاش یادم ــد ک خواه
یگدیگــر و قرنطینــه چــه روزهــای ســختی را برایمــان ترســیم 
کردنــد، پــس بیاییــم بــرای هــم و بــرای انســان و انســانیت، 
ــامتی  ــادی و س ــا و ش ــا، دع ــاردار مرزه ــیم خ ــارغ از س ف

ــم   ــب کنی طل

ــن  ــده ای ــیاهی ها، گمش ــگ و س ــپیدپوش و یکرن ــا س ــه ج ــاخته و هم ــن س ــش را په ــگی خوی ــاط همیش ــتان، بس زمس
منظــره زیبــا شــده اند، بــاران و بــرف هــم رحمــت دیگــری را از مهربانــی پــروردگار رونمایــی می کننــد. درختانــی کــه در پاییــز 
ــی زرد و  ــا برگ های ــیده اند ب ــنگین روزگار را چش ــبک و س ــه س ــا ک ــد و آنه ــپیدی برگزیده ان ــده اند، ردای س ــزان ش ــاد برگری نم
ــا شــاید  ــدار ایــن فصــل شــده اند ت ــا آمــدن بهــار لحظه هــای انتظــار را می شــمارند. کاغ هــا هــم میان زلف هایــی ژولیــده ت
در خلــوت خویشــتن انســانی، آوای زاغــی هــم آرامشــگر افــکار باشــد. در بقچــه گشــوده شــده ننــه ســرما، خرمالــو عجــب طعــم 
ــی  ــاده برخ ــه س ــه چ ــم ک ــا دریابی ــد ت ــر آواز می زن ــا زی ــتانه و بی ادع ــا، مس ــل خرم ــو بلب ــه کام و زانس ــد ب ــیرینی می ده ش
ــزل  ــد و من ــی مان ــر حال ــا اگ ــن صف ــور ای ــد. مح ــه می دارن ــدار نگ ــان بی ــبزی را در دل هایم ــد و سرس ــار می زنن ــاکری را ج ش
جایــی بــرای بــه پــا داشــتن کرســی بــا مجمــع مســی روی آن و کاســه های ســفالین رنــگ آکنــده بــه دانه هــای انــار داشــته 
ــای  ــر لحاف ه ــد، زی ــاالری می کن ــرما غوغاس ــوز س ــی س ــبید، وقت ــه می چس ــد.  وه چ ــکل می ده ــی را ش ــاوای آرام ــد، م باش
دســت دوزی شــده کرســی کــه چشــم را از زیبایــی خیــره می کنــد و خــود راوی هنــر ایرانیســت از پشــت پنجــره، بــرف را بــا 
نــگاه عاشــقانه ای بدرقــه کــردن و از بــارش بــرف ســوم کاســه ای خــوش طعــم را بــا شــیره انگــور جــور ســازد و چــای را بــا هــل و 
دارچیــن و دگــر مکمل هــای گیاهــی، نــوش وجــود ســاختن و چــه اعجــاز صفایــی خواهــد داشــت در ایــن زمــان، تفســیر فالــی 
بــه آیــات کتــاب حافــظ بــا جــان کام پدربــزرگ و مــادر بزرگــی کــه آن باالدســت، خــود بــه تنهایــی بــه هــر بزمــی، معنــای 
قشــنگی می بخشــند و چــه زیبــا ســروده اســت ســهراب ایــن همشــهری کاشــانی کــه قشــنگ، تعبیــر عاشــقانه اشــکال اســت.

971 972 973 974
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 D  بحث ویتامین
بحــث در مورد ایــن ایده که در گروه هــای خطرناک برای 
عوارض شدید COVID 19، کمبود ویتامین D وجود دارد  در 
ابتدا، نه توسط جامعه علمی یا ارگان های دولتی، بلکه توسط 
برخی از ســرگرم کننده ها و وباگ نویســان، که مکمل ها را 
توصیه می کردند، محبوبیت یافت. این امر باعث شد تا برخی 
از افراد جامعه علمی با توافق یا عدم موافقت پاســخ دهند. 
محققان کالج Trinity دوبلین به سرعت با انتشار یک خبر، از 
دولت ایرلند خواستند توصیه های خود را در مورد مکمل های 
 D با توجه به شــواهد ارتباط بین سطح ویتامین D ویتامین
و مرگ و میر ناشــی از COVID 19 تغییر دهد. اگرچه بیانیه 
پیشــگیری انجمن بین المللی پیری شناســی و ســالمندان 
)IAGG( منطقه آسیا/ اقیانوســیه اذعان داشت که افزایش 
سطح ویتامین D می تواند خطرات عفونت COVID19 را در 
افراد مســن که ســطح ویتامینD  آنها ناکافی است کاهش 
دهد، اما آنها فقط "گرفتن نور کافی خورشــید در صبح" بدون 

ذکر مکمل ها را توصیه کرده اند.

ــر  ــل خط ــته آن در عوام ــش برجس ــر نق ــاوه ب ــن D ع ویتامی
زمینــه ای در COVID 19 ماننــد ســیگار کشــیدن، زمینــه ژنتیکی، 
چاقــی و بیماری هــای زمینــه ای )1(، می توانــد بــه طــور بالقــوه از 
طریــق چندیــن مســیر بــر نتایــج عفونــت SARS-CoV-2 تأثیر 
بگــذارد: القــا اثــر ضــد التهابــی/ یــا کاهــش نســبت نوتروفیــل / 
لنفوســیت )2(، القــا پاســخ های ضــد ویروســی ذاتی و اکتســابی 
)3(، اینترکشــن بــا فاکتورهای ســلولی ماننــد ACE2  )4(، تعامل 
بــا عوامــل ویروســی و / یــا اختــال در چرخــه زندگــی ویــروس 
)5(، تبدیــل لــوکال D)OH( 25 بــه فــرم فعــال توســط ســلولهای 

ایمنــی و ســلولهای اپیتلیال مجــاری تنفســی )6(.  

مقدمه:
COVID 19 اولین بار در دســامبر سال 2019 شناخته شد. در ژانویه سال 2020 مشخص شد که افراد مسن به احتمال زیاد تسلیم 
این بیماری می شوند، که ناشی از "طوفان سیتوکین" است. بعدًا، جنسیت مرد، چاقی و داشتن پوست طبیعی غنی از مانین هنگام 
زندگی در خارج از مناطق استوایی به عنوان باالترین عوامل خطر پس از سنین باالتر شناخته شد. برخاف آنفلوانزا، کودکان زیر 10 سال 
در COVID 19 تقریبًا در امان هستند. البته نتایج مطالعات نشان می دهد که مرگ و میر COVID 19 به ویژه در مناطقی که میزان 
آفتاب کمتری دارند به دلیل عرض جغرافیایی یا آلودگی هوا بسیار زیاد است، مگر در مواردی که مصرف ویتامین D به صورت مکمل 
در جمعیت زیاد باشد. در حقیقت، گروه های خطرناک برای COVID 19 دقیقًا با گروه هایی که کمبود ویتامین D دارند مطابقت دارند 

و همچنین شناخته شده است که ویتامین D برای تعدیل سیستم ایمنی بدن کمک می کند.

 شکل )1( تولید ویتامین D از نور آفتاب

.Covid-19 در D شکل )2( مکانیسم های پیشنهادی ویتامین
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بررسی اثر ویتامین D بر کاهش 
شدت و خطر بیماران مبتال به 

COVID 19

محمدرضا معمارزاده 
دکترای شیمــی فیزیک

مدیر تحقیق و توسعه شرکت داروسازی باریج اسانس

 D نرخ باالی مرگ و میر در بین ملت ها حرکت گســترده ای در برنامه های مختلف بهداشــت عمومی فراهم می کند که ویتامین
می تواند بیماری های مزمن مختلف را "درمان" کند و ممکن اســت بر عدم تمایل به توصیه مکمل های COVID 19 تأثیر بگذارد.
با این وجود، علی رغم این نگرانی ها، رئیس ســابق CDC، دکتــر Tom Frieden، آفتاب و حداكثر 2000 واحد بین المللی در روز 
ویتامین D را به عنوان یك پیشــگیری كننــده بالقوه برای COVID 19 توصیه كرد. همچنین انجمــن رژیم های غذایی انگلیس 
استفاده از مکمل های ویتامین D  را به میزان 1000 الی 2000 واحد بین الملل برای افراد قرنطینه در منزل را توصیه کرده اند که این 
توصیه در Medscape  و WebMD منتشــر شده است. بررســی مختصر Mitchell  )20 مه 2020( در یک مجله آناین وابسته 
بــه Lancet نیز از فرضیه ویتامین D حمایت کرد. نویســندگان یک متاآنالیز اولیه از 9 مطالعه نشــان دادند که درصد باالیی از 
بیماران COVID 19 دارای کمبود ویتامین D هستند و در کشورهای با وضعیت افراد با کمبود ویتامین D میزان مرگ و میر ناشی 
از COVID 19 تا حدودی باالتر و نرخ بهبودی بیماران COVID 19 تا حدودی پایین تر اســت. در کشــور قطر، ویتامین D برای 
پیشــگیری از COVID 19 به طور پیشگیرانه به خانه های دیابتی های پر خطر تحویل می شود. در شکل )2( مکانیسم پیشنهادی 

ویتامین D در COVID 19 نشان داده شده است.
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ــن  ــرف ویتامی ــرای مص ــژه NIH ب ــای وی توصیه ه
: COVID 19 دی در بیمــاران

اگر چه تعداد کمی از دانشمندان فقط آفتاب یا مصرف 400 واحد 
در روز را توصیه کرده اند، اما هیچ یک از پژوهشــگران به شدت با 
مکمل های ویتامین دی در طی همه گیری مخالفت نکرده اند. در 
اواخر شــرایط برخی از محققان دوز های زیادی از ویتامین دی 3 
را برای بیمارانی که تشــخیص بیماری در آنها نهایی شده تجویز 
کرده اند. تقریبا در اکثر مقاالت اســتفاده از دوز 1000 تا 2000 واحد 
برای جلوگیری و کاهش شــدت COVID 19 حداقل تا زمانی که 
همه گیری کاهش یابد توصیه می شود. مسمومیت با مصارف زیاد 
ویتامین دی به ندرت اتفــاق می افتد ولی NIH اظهار می دارد که 
مکمل های ویتامین دی حداکثر ۵000 واحد در روز ســمیت ایجاد 
نمی کند. اگر چه مقدار RDA آن 600 الی 800 واحد می باشد. انجمن 
غدد درون ریز و بسیاری دیگر از متخصصان توصیه به استفاده از 

1000 الی 2000 واحد ویتامین دی را در این شرایط کرده اند.

        

بحث و نتیجه گیری:
در جمــع آوری نتایــج مربوط به 141 مقاله با قاطعیــت از این ادعا حمایت می کنند که کافی بــودن ویتامین D مقاومت در برابر 
عفونت های ویروســی را افزایش می دهد و باعث کاهش شدت عایم COVID 19 شده و در نهایت کاهش مرگ و میر را به دنبال 
دارد. بررســی اجمالی اما جامع از شواهد نشــان داد که علیرغم عدم وجود تقریبًا کامل دستورالعمل های رسمی دولت در حمایت از 
مکمل های ویتامین D برای کاهش بالقوه خطر و شــدت COVID 19، پشــتیبانی در بین پزشــکان و سایر محققان برای اصاح و 
پیشگیری از کمبود ویتامین D با ویتامین D متوسط روزانه مصرف مکمل در طی همه گیر COVID 19 در سراسر جهان بسیار قوی 
است. این شواهد از توصیه 2000 واحد ویتامین D روزانه برای نوجوانان و بزرگساالن در معرض خطر حمایت می کند، که کاماً در حد 
ایمنی است و می تواند به طرز چشمگیری مرگ و میرهای ناشی از COVID 19 را کاهش دهد. این مقدار مصرف حدود یک بیستم 

مصرف ماهانه بوده و ریسک سمیت احتمالی را کاهش می دهد  

 D گروهی از پژوهشگران پیشنهاد کردند که کمبود ویتامین
باعث افزایش ســطح CRP می شود، بنابراین احتمال طوفان 
سیتوکین را افزایش می دهد. نویسندگان دریافتند که CRP و 
وضعیت ویتامین D در افراد سالم رابطه معکوس دارد. سطح 
CRP در بیماران COVID 19 شدید افزایش یافت، اما از آنجا 
که CRP نشــانگر التهاب است، مشخص نبود که آیا این یک 
علت اســت یا یک عامل. نویسندگان از داده های جمعیتی از 
10 کشور جهان برای نشان دادن ارتباط احتمالی بین وضعیت 
ویتامین D و نسبت مرگ و میر مورد تطبیقی استفاده کردند 
و اســتدالل های قابل قبول زیست شناختی قابل توجهی را در 
حمایت از فرضیه ارائه دادند. تحقیقات جدید در اسپانیا نشان 
می دهد که 80 درصد افرادی که در بیمارستان به دلیل بیماری 
کرونا بســتری بوده اند کمبود ویتامین D داشته اند. همچنین 
کمبود ویتامین D با افزایش سطح مارکرهای التهابی در خون 

همراه است.

انجمــن متخصصیــن غــدد درون ریــز بــا همــکاری انجمــن روماتولــوژی ایــران دســتورالعملی در رابطــه بــا مصــرف ویتامیــن دی 
در شــرایط بحرانــی بــه صــورت زیــر ارائــه داده انــد:

•  در شرایط بحرانی، به هیچ وجه نیازی به اندازه گیری آزمایشگاهی سطح سرمی ویتامین دی نیست.
•  در صورتــی کــه طــی چنــد مــاه گذشــته، در حــال مصــرف یــک عــدد ویتامیــن دی پنجــاه هــزار واحــدی در مــاه بوده ایــد، 
بــه همیــن صــورت ادامــه دهیــد: یعنــی یــک عــدد ویتامیــن دی پنجــاه هــزار واحــدی در مــاه. ایــن توصیــه بــرای کــودکان دو 

تــا 12 ســال بــه میــزان یــک عــدد ویتامیــن دی پنجــاه هــزار واحــدی هــر دو مــاه یــک بــار اســت.
•  در غیــر ایــن صــورت، بــدون نگرانــی، فعــا بــرای مــدت چهــار هفتــه آینــده هفتــه ای یــک عــدد ویتامیــن دی پنجــاه هــزار 

واحــدی مصــرف کنیــد.  

ــه  ــت ک ــبناک اس ــیرین و چس ــظ، ش ــهدی غلی ــل ش عس
توســط زنبورهــای عســل و از شــهد گیاهــان و گل هــا تولیــد 
ــور عســل،  ــه زنب ــوع گل و گیاهــی ک ــه ن می شــود. بســته ب
ــور،  ــوع زنب ــن ن ــد و همچنی ــع آوری می کن ــهد آن را جم ش
ــور داری  ــود. زنب ــد می ش ــل ها تولی ــی از عس ــواع مختلف ان
و کنــدوی عســل داشــتن یکــی از پردرآمدتریــن و شــادترین 
ــت  ــد. در حقیق ــی شناس ــرز نم ــه م ــت ک ــغل های دنیاس ش
ــادر  ــا ص ــر دنی ــه سراس ــی ب ــران حت ــل های ای ــن عس بهتری
می شــوند. شــاید شــما هــم دقــت کــرده باشــید کــه رنــگ، 
عطــر و بــو عســل های مختلــف بــا یکدیگــر متفــاوت اســت. 
در واقــع بســته بــه اینکــه آن عســل از چــه نواحــی به دســت 
ــبت  ــان نس ــه هم ــز ب ــل نی ــخصات عس ــت مش ــده اس آم
ــت  ــرژی اس ــذی و پران ــاده ای مغ ــل م ــد. عس ــرق می کن ف
ــا  ــراه ب ــا هم ــیاری از بیماری ه ــان بس ــرای درم ــی ب ــه حت ک
ــن  ــر در حی ــاً اگ ــی مصــرف می شــود. مث دیگــر مــواد غذای
ســفر وارد منطقــه و روســتایی شــدید کــه عســل ســیب یــا 
ــم  ــه شــما پیشــنهاد می کنی ــد، ب ــد می کنن عســل گــون تولی
کــه ایــن دو نــوع عســل را حتمــا خریــداری کنیــد. چــرا کــه 
ــد.  ــاده دارن ــری فوق الع ــا اث ــیاری از بیماری ه ــان بس در درم
آنتی باکتریــال  و  آنتی اکســیدان  خــواص  دارای  عســل 
و  باکتری هــا  ویروس هــا،  بــر  غلبــه  بــا  کــه  اســت 
ــد.  ــود می بخش ــم آن را بهب ــرماخوردگی و عائ ــا، س قارچ ه
ــه صــورت طبیعــی تســکین داده و  ــو را ب عســل آزردگــی گل
ــتم  ــت سیس ــا تقوی ــل ب ــرد. عس ــن می ب ــوزش ها را از بی س
ــده  ــرماخوردگی ش ــدت س ــش ش ــث کاه ــدن باع ــی ب ایمن
در  ویروس هــا  دیگــر  و  از ســرماخوردگی ها  و همچنیــن 
آینــده پیشــگیری می کنــد. تحقیقاتــی کــه بــر  روی کــودکان 
ــد  ــل می توان ــه عس ــد ک ــان می ده ــت نش ــده  اس ــام ش انج

ــای  ــی از عفونت ه ــاد ناش ــرفه های ح ــم س ــش عائ در کاه
دســتگاه تنفســی فوقانــی کــه بــر اثــر ســرماخوردگی اتفــاق 
ــه  ــز گفت ــات نی ــی از تحقیق ــد. در برخ ــر باش ــد، موث می افت
ــا دو روز  ــک ت ــد ی ــه مصــرف عســل می توان شــده اســت ک
مــدت ســرماخوردگی را کاهــش دهــد. ایــن درحالــی اســت 
ــه  ــی ک ــای ویروس ــان عفونت ه ــا در درم ــه آنتی بیوتیک ه ک
ایجــاد کننــده ســرفه های حــاد هســتند بــی اثرنــد. اســتفاده 
ــود  ــث می ش ــا باع ــر از آنتی بیوتیک ه ــه و خودس ــی روی ب
ــی  ــاوم شــوند و در مواقع ــن دارو هــا مق ــه ای ــم ب ــم ک ــا ک ت
کــه بــدن واقعــًا بــه آنهــا نیــاز دارد پاســخگو نباشــد. عســل 
ــرفه های  ــان س ــود و درم ــد در بهب ــی می توان ــام و طبیع خ
ناشــی از ویروس هــای آنفوالنــزا و همچنیــن درد هــای 
گلــو موثــر باشــد. عســل بــه خصــوص بــه کــودکان بــاالی 
یکســال کــه مبتــا بــه آنفوالنــزا شــده اند کمــک می کنــد تــا 
بــا کاهــش درد گلــو و همچنیــن ســرفه های شــبانه خــواب 
راحت تــری داشــته باشــند. همچنیــن اگــر کــودک شــما دچار 
ــرد  ــج می ب ــاد رن ــرفه های ح ــت و از س ــده  اس ــزا ش آنفوالن
ــه  ــوم ب ــرفه  مرس ــد س ــربت های ض ــای ش ــه ج ــد ب می توانی
او یــک نوشــیدنی گــرم بــا عســل طبیعــی و آبلیمــو بدهیــد. 
هنــوز نتایــج تحقیقــات جامــع علمــی قابــل قبولــی در مــورد 
ــا  ــده اند، ام ــر نش ــا منتش ــاری کرون ــل روی بیم ــر عس تاثی
پژوهش هــای معتبــری در مــورد تاثیــر مثبــت ایــن فــرآورده 

ــود دارد  ــزا وج ــرماخوردگی و آنفوالن ــاری س روی بیم
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علیرضا بلندنظر 
دکترای تخصصی حشــره شناســی کشــاورزی
عسل و بیمــاری کروناگــروه دامپزشــکی، شــرکت داروســازی باریــج اســانس
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کاربرد جلبک  های دریایی
غذای کاربردی

به عنــوان   )Functional Food( کاربــردی  موادغذایــی 
ــتی و  ــش تندرس ــرای افزای ــه ب ــوند ک ــف می ش ــی تعری غذای
ــد عملکــرد  ــا چن ــر روی یــک ی کاهــش ریســک بیماری هــا ب
فیزیولوژیــک تأثیــر می گــذارد. اخیــرًا، بازارهــای جدیــد 
بــرای غذاهــای کاربــردی در حــال ایجــاد اســت، ایــن 
ــالم"  ــدان س ــه چن ــراد ن ــرای اف ــی ب ــام "غذای ــه ن ــت ب  صنع
می شــود.  معرفــی   )Food for the not-so-healthy(
مــواد غذایــی کاربــردی بــا افــزودن مؤلفه هــای فعــال تولیــد 
ــا،  ــز مغذی ه ــد از: ری ــواد عبارتن ــن م ــی از ای ــود. برخ می ش
 اســیدهای چرب امگا 3، اســیدهای لینولئیک، فیتواســترول ها، 
فیبرمحلــول، پروبیوتیک هــا، کاروتنوئیدهــا، پلی فنول هــا، 
ویتامین هایــی کــه اثــرات مثبتــی بــر روی ارگانیســم ها 
فعــال  بیولوژیــک  و  جدیــد  طبیعــی  مــواد  دارنــد، 
کــه  ضد فشــارخون(  ضد ویــروس،  )آنتی اکســیدان، 
می شــوند  اســتخراج  جلبک هــا  تــوده  زیســت   از 

.)Kim and Chojnacka; 2015(

لوازم آرایشی 
 ،)Microalgae( جلبک هــا  میکــرو  زیســتی  تــوده 
ــد  ــات مفی ــازی ترکیب ــرای جداس ــه ب ــاده اولی ــوان م به عن
سیســتم های  در  میکروجلبک هــا  می شــوند.  اســتفاده 
ــت  ــد، کش ــی باش ــاری از ناخالص ــوده ع ــه ت ــی ک مصنوع
می شــوند. عصــاره جلبک هــا بــرای مراقبــت از پوســت 
ــود  ــا می ش ــازی بافت ه ــث بازس ــرا باع ــت، زی ــد اس مفی
به ویــژه  می دهــد،  کاهــش  را  چروک هــا  و  چیــن  و 
عصاره هــای اســپیرولینا )Spirulina( کــه عائــم پیــری 
ــوط  ــکیل خط ــع از تش ــد و مان ــش می ده ــم و کاه را ترمی
 )Chlorella( ناشــی از پیــری می شــود و جلبــک کلــرال
ــر  ــک ســنتز کاژن می شــود. خــواص دیگ ــه باعــث تحری ک
عصاره هــای میکرو جلبک هــا شــامل کاهــش اســترس 
اکســیداتیو داخــل ســلولی و افزایــش ســنتز کاژن می باشــد
ــه در  ــا ک ــرو جلبک ه ــاره  میک ــرف عص ــی از مص نمونه های

ــود: ــتفاده می ش ــی اس ــع آرایش صنای
•  Nannochloropsis oculate: ویتامیــن B12، ویتامیــن 

آنتی اکســیدان ها و   C
)کاروتــن(،  رنگدانــه  صنعــت   :Dunaliella salin  •

فنول هــا پلــی  و  آمینــه  اســیدهای 
• Chlorella vulgaris: پروتئین ها و مواد معدنی

داروسازی
ــای  ــن آنتی بیوتیک ه ــد جایگزی ــا می توان ــاره جلبک ه عص
متابولیت هــای  شــود.  بیماری هــا  درمــان  در  تجــاری 
ــن  ــی ای ــای دریای ــده از جلبک ه ــدا ش ــال ج ــی فع بیولوژیک
پتانســیل را دارنــد کــه بــه عنــوان دارو مــورد اســتفاده قــرار 
گیرنــد زیــرا باعــث جلوگیــری از رشــد باکتری هــا، ویروس هــا 
از ایــن مــواد شــیمیایی  و قارچ هــا می شــوند. برخــی 
پلی کتیدهــا   ،)Macrolides( ماکرولیدهــا  از:  عبارتنــد 

ترپن هــا. و   )Polyketides(

سوخت
عصــاره جلبک هــای دریایــی بــه دلیــل داشــتن کربوهیــدرات 
زیــاد )laminaran, mannitol( می توانــد منبع تولید ســوخت 
 مایــع باشــد. همچنیــن آن را می تــوان بــه گاز متــان تبدیل کرد 

.)Sahoo and Seckbach., 2015(

کشاورزی
ــور  ــت حض ــه عل ــی ب ــک دریای ــاره جلب ــتفاده از عص اس
اثــرات  کاهــش  باعــث  در ســلول  بتائیــن  گایســین 
ســوء تنش های محیطــی می شــود و همچنیــن باعــث 
بــه تنــش ســرما  افزایــش تحمــل گیاهــان نســبت 
ــان  ــان در زم ــاء گیاه ــب بق ــاوه موج ــه ع ــردد. ب می گ
یــخ زدگــی و رشــد مجــدد می شــود. مانیتــول و بتائیــن، 
هــر دو باعــث حفــظ تعــادل اســمزی ســلول های گیاهــی 
ــاختار  ــظ س ــث حف ــن باع ــواد همچنی ــن م ــوند. ای می ش
ــود  ــث می ش ــر باع ــن ام ــوند. ای ــلول می ش ــری س ظاه
ــرد  ــورت گی ــدی ص ــلول به کن ــت دادن آب س ــا از دس ت
از  ناشــی  تنش هــای  برابــر  در  گیــاه  نهایــت  در  و 
باشــد.  داشــته  بیشــتری  تحمــل  کم آبــی  و  خشــکی 
می دهــد  نشــان  آزمایشــگاهی  بررســی های  نتایــج 
غشــای  از  محافظــت  ســبب  بتائیــن  گایســین  کــه 
ــی از  ــرب ناش ــرات مخ ــل اث ــه در مقاب ــلول های ریش س
ــان داده  ــف نش ــات مختل ــود. مطالع ــا می ش ــش گرم تن
ــده  ــی به دســت آم ــک دریای ــه اســتفاده از عصــاره جلب ک
از A.nodosum، باعــث افزایــش میــزان کلروفیــل بــرگ 
ــرات و گایســین  ــل وجــود آمینوبوتی ــه به دلی می شــود ک
ــول  ــن محل ــد. همچنی ــک می باش ــاره جلب ــن در عص بتائی
پاشــی عصــاره جلبــک دریایــی موجــب تحریــک فتوســنتز 
شــده و منجــر بــه تولیــد بهتــر قنــد و نشاســته می شــود 
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مقدمه
ــاحلی  ــق س ــا در مناط ــتگاه آن ه ــه زیس ــتند ک ــاه هس ــبیه گی ــم هایی ش ــی ارگانیس ــای دریای ــا جلبک ه ــا ی ماکرو جلبک ه
ــه  ــتند ک ــده هس ــنتز کنن ــودات فتوس ــی از موج ــع گروه ــت. در واق ــخت اس ــای س ــا زیرالیه ه ــا ی ــنگ ها و صخره ه روی س
ــل ماحظــه ای  ــر نقــش قاب ــاوه ب ــازی ع ــه از آن هــا شناســایی شــده اســت. جلبک هــای دری ــش از 7۵000 گون ــون بی تاکن
ــی ارزشــمند  ــع غذای ــی هســتند. برخــی مناب ــره غذای ــه از زنجی ــن حلق ــد، جــزو اولی ــد اکســیژن اتمســفری دارن ــه در تولی ک
دریایــی از قبیــل روغــن کبــد ماهــی ناشــی از مصــرف جلبک هــا و در نتیجــه  اندوختــه شــدن اســیدهای چــرب امــگا 3 درون 
ــترس و  ــی در دس ــع غذای ــوان منب ــه عن ــا را ب ــا، آن ه ــد جلبک ه ــی و لیپی ــمند پروتئین ــر ارزش ــد. ذخای ــی می باش ــد ماه کب
ــی  ــا و موادمعدن ــی، دارای ویتامین ه ــی خوراک ــای دریای ــازد. جلبک ه ــرح می س ــروری مط ــزی پ ــت آب ــه در صنع قابل توج
ــت  ــالم را تقوی ــادل و س ــی متع ــم غذای ــک رژی ــوند، ی ــرف ش ــب مص ــور مرت ــه ط ــر ب ــه اگ ــوری ک ــه ط ــتند، ب ــروری هس ض
ــت و کار  ــول کش ــور معم ــه ط ــه ب ــی ک ــا گیاهان ــه ب ــی در مقایس ــواد معدن ــاب و م ــاص، عناصرکمی ــه طورخ ــد. ب می کنن
ــیاری  ــه در بس ــود ک ــث می ش ــا باع ــی آن ه ــر حیوان ــت غی ــود، و ماهی ــده می ش ــور دی ــی به وف ــک دریای ــوند، در جلب می ش
از محصــوالت غذایــی مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد )Kreischer et al., 2016(.  در آســیا، از گذشــته تاکنــون جلبــک دریایــی 
بــه عنــوان یــک ســبزی مصــرف می شــده  اســت. بــه طــور متوســط، ژاپنی هــا در هــر ســال 1.4 کیلوگــرم جلبــک مصــرف 
ــرای مصــرف  ــون ویــژه ای در مــورد اســتفاده از جلبــک دریایــی ب ــود کــه قان ــا، فرانســه اولیــن کشــوری ب ــد. در اروپ می کنن
ــوان مــواد غذایــی غیرســنتی ایجــاد کــرد )Burtin, 2003(. ماکــرو جلبک هــا براســاس پیگمنت هــا بــه چهــار  انســان به عن

ــوند: ــک می ش ــر تفکی ــروه زی گ
ــای  ــبز )chlorophyta( و جلبک ه ــای س ــز )rhodophyta(، جلبک ه ــای قرم ــوه ای )phaeophyta(، جلبک ه ــای قه جلبک ه
ــواد  ــه، م ــیمیایی از جمل ــاختاری و بیوش ــات س ــیاری از خصوصی ــا، در بس ــر پیگمنت ه ــاوه ب ــبز )cyanophyta(. ع ــی- س آب
ــاور و  ــلول های مج ــن س ــاالت بی ــوز، اتص ــیم میت ــاژک، تقس ــود ت ــدم وج ــلولی، وجود/ع ــای س ــب دیواره ه ــره ای، ترکی ذخی

.)Sahoo and Seckbach., 2015( ــد ــمگیری دارن ــای چش ــت ها تفاوت ه ــز کلروپاس ــاختار ری س
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آشنایی با صنعت تولید 
جلبـک های خـــوراکی
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معرفی جلبک ها
)Nori, Laver( جلبک نوری یا الور

معرفی
جنــس Porphyra جــزء جلبک هــای قرمــز و متعلــق 
بــه خانــواده Bangiaceae اســت و تقریبــًا دارای 70 
تولیــد  بــرای  آن  از  آســیا  در شــرق  گونــه می باشــد. 
 Gim در ژاپــن( و( Nori  محصــوالت گیاهــی دریایــی 
)در کــره( اســتفاده می شــود. هفــت گونــه از ایــن جنــس 
در اطــراف انگلیــس و ایرلنــد وجــود دارد کــه به طــور 
ــتفاده  ــی اس ــای دریای ــد غذاه ــرای تولی ــا ب ــنتی از آنه س
می شــود. چنــد گونــه از آن در مناطــق اســتوایی یــا 
ــق  ــوع آن در مناط ــترین تن ــی بیش ــود دارد ول ــب وج قط
ــاالنه  ــورت س ــه ص ــا ب ــتر گونه ه ــد. بیش ــه می باش معتدل
در زمســتان یــا تابســتان ظاهــر می شــوند. پورفیــرا 
می توانــد در باالتریــن و خشــک ترین ســطح منطقــه 
بیــن جــزر و مــد زندگــی کنــد. رنــگ آن هــا از صورتــی، در 
ــا  ــد، ت ــی می کنن ــر آب زندگ ــاً در زی ــه کام ــی ک گونه های
ــر  قرمــز، زرد، قهــوه ای و ســبز در گونه هــای مختلــف متغی

.)FAO, 2009( اســت

تکنیک های پرورش
)On floating( سیستم شناور

ــت  ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــن م ــن روش در ژاپ ای
ــترده  ــور گس ــم به ط ــی ه ــاورزان چین ــط كش ــرًا توس و اخی
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. ایــن تورهــا بــه شــناورهای 
ــن  ــده اند، بنابرای ــل ش ــا متص ــطح دری ــر روی س ــق ب معل
جلبــک دائمــًا در آب خیــس می شــود. بــا ایــن روش 
می تــوان جلبــک را حتــی در مناطقــی خــارج از خلیج هــای 

ــرورش داد. ــری پ ــق 20 - 10 مت ــق، در عم ــم عم ک

)Fixed nets( تورهای ثابت
ســتونی  "سیســتم  نــام  بــا  کــه  سیســتم   ایــن 
شــبکه های  می شــود،  شــناخته  نیــز   "  Pole system
جلبــک بیــن ســتون های ثابــت آویــزان می شــوند. در 
هنــگام جــزر و مــد، شــبکه ها در معــرض هــوا قــرار گرفتــه 
ــتم  ــه سیس ــبت ب ــت نس ــن کش ــوند. ای ــک می ش و خش
ــح داده  ــق ترجی ــای عمی ــناور در آب ه ــه ش ــا نیم ــناور ی ش
ــری  ــاری و جلوگی ــیوع بیم ــش ش ــه کاه ــرا ب ــود، زی می ش
از رشــد گونه هــای رقابتــی )علف هــای هــرز( به ویــژه 
ــن حــال،  ــا ای ــد. ب ــک کمــک می کن ــی فیتی دیاتوم هــای اپ
ایــن نــوع کشــت محــدود بــه قســمت های داخلــی 
ــت. ــنی اس ــق و ش ــم عم ــکاف های ک ــای دارای ش خلیج ه

)Freezing nets( تورهای فریز شده
وقتــی جلبک هــای جــوان بــه طــول 1 تــا 3 ســانتی متــر 
ــت  ــه کش ــا از منطق ــراه توره ــه هم ــا را ب ــند، آن ه می رس
ــوند  ــک می ش ــوای آزاد خش ــا در ه ــد. توره ــارج می کنن خ
)تــا زمانــی کــه رطوبــت جلبــک در حــدود ۵0-40٪ کاهــش 
ــاز دارد.  ــان نی ــاعت زم ــا 3 س ــه 2 ت ــوالً ب ــه معم ــد( ک یاب
ــرار  ــل ق ــه های وینی ــده را درون کیس ــک ش ــای خش توری ه
ــای  ــا دم ــزر ب ــده در فری ــک ش ــبکه های خش ــد؛ ش می دهن
ــزوم،  ــره می شــوند. در صــورت ل 20- درجــه ســانتیگراد ذخی

ــد. ــزارع می آورن ــه م ــاره ب ــرورش دوب ــرای پ ــا را ب توره

برداشت 
ــا۵0 روز در  ــدت 40 ی ــه م ــای آزاد ب ــد در دری ــس از رش پ
مــورد Porphyra haitanensis و P. yezoensis، مرحلــه 
ــات برداشــت محصــول  ــاز می شــود. عملی اول برداشــت آغ
ــه هــر چیــن برداشــت  ــرد. فاصل ــد ۵ مــاه زمــان بب می توان

ــار  ــا 12 ب ــاالنه 10 ت ــول س ــن، محص ــت. بنابرای 1۵-10 روز اس
ــتی  ــورت دس ــه ص ــز ب ــت ها نی ــود. برداش ــت می ش برداش

ــردد. ــام می گ ــینی انج ــا ماش ی

Porphyra umbilicalis جلبک
purple laver, black butter, laverbread, tough laver 

معرفی
ــت،  ــت آن حال ــه باف ــت ک ــز اس ــای قرم ــروه جلبک ه از گ
ــر روی  ــت. ب ــازک اس ــرم و ن ــده، ن ــه ای، لغزن ــایی، ژل غش
ســنگ ها و صخره هــا در ســواحل شــنی رشــد می کنــد؛ 
طــول آن بیــن 2 تــا 100 ســانتی متــر متغیــر اســت. جلبــک 
دریایــی Laver بــه طــور ســنتی در اســکاتلند، ولــز و 
ــود و در  ــت می ش ــه Laverbread برداش ــرای تهی ــد ب ایرلن
کشــورهایی ماننــد ژاپــن، هاوایــی و فیلیپیــن بــه عنــوان یک 
ــی از  ــیا، یک ــرق آس ــود. در ش ــت می ش ــی کش ــبزی دریای س
رایج تریــن جلبک هــای دریایــی بــرای مصــرف انســان اســت 
و عمدتــًا درسوشــی اســتفاده می شــود. ایــن جلبــک دریایــی، 
ــه را  ــف گســترده ای از اســیدهای آمین ــه ای طی از نظــر تغذی
ــرغ  ــتر از تخم م ــر بیش ــن A آن 67 براب ــزان ویتامی دارد، می
و میــزان ویتامیــن C آن 1.۵ برابــر بیشــتر از پرتقــال اســت. 
امــا مانــدگاری ویتامیــن C در محصــول خشــک شــده 
ــت و  ــد اس ــن آن ۵0-30 درص ــزان پروتئی ــت. می ــاه اس کوت
ــود  ــه می ش ــت. گفت ــم اس ــل هض ــد آن قاب ــدود 7۵ درص ح
Laverbread باعــث بهبــود ســامت بیمارانــی کــه از گواتــر 
رنــج می برنــد، می شــود. در حقیقــت، ســوابق اســتفاده 
ــردد  ــاز می گ ــی ب ــی چین ــب گیاه ــه ط ــرا ب ــی از پورفی داروی
ــون  ــار خ ــرای فش ــه ب ــود دارد ک ــی وج ــا گونه های و در آنج
ــر در مــورد مصــرف  ــاال توصیــه می شــود. بررســی های اخی ب
ــی  ــز جنوب ــان در ول ــه زن ــد ک ــان می ده Laverbread نش

نســبت بــه بقیــه انگلیــس کــه ایــن غــذای ســنتی را مصــرف 
نمی کننــد، کمتــر بــه ســرطان پســتان مبتــا می شــوند 

.)Baweja et al.,2016(

Ulva lactuca )Sea Lettuce( جلبک
معرفی

ایــن جلبــک دریایــی از دســته جلبک هــای ســبز و متعلــق 
بــه خانــواده Ulvaceae و دارای برگ هــای ســبز روشــن 
ــا  ــود ی ــرف می ش ــاالد مص ــازه در س ــورت ت ــه ص ــت. ب اس
ــار از  ــی سرش ــو دریای ــود، کاه ــه می ش ــوپ ها اضاف ــه س ب
مــواد مغــذی اســت، منبــع خوبــی از پروتئیــن، آهــن، مــواد 
ــن  ــر و ویتامین هــای A، B و C اســت. همچنی ــی، فیب معدن
دارای عناصــر آهــن، یــد، منگنــز، آلومینیــوم و نیــکل و 
همچنیــن ســدیم، پتاســیم، کلســیم، نیتــروژن، فســفر، 
ــی  ــت و منبع ــاب اس ــر کمی ــور و عناص ــت، ب ــم، کبال منیزی
عالــی از فیبرهــای رژیــم غذایــی اســت و یکــی از مهم تریــن 
ــن  ــت. ای ــان اس ــی انس ــم غذای ــی در رژی ــبزی های دریای س
جلبــک دریایــی ظاهــری نســبتًا خــرد شــده دارد کــه یــادآور 
یــک بــرگ کاهــو اســت، از ایــن رو نــام مشــترکی بــا کاهــو 
 Ulva .ــند ــردم آن را می شناس ــتر م ــه بیش ــی دارد ک معمول
به طــور کلــی در ســواحل صخــره ای یافــت می شــود و 
در آنجــا بــه ســنگ ها، صخره هــا و... متصــل می شــود. 
ــد  ــک مانن ــر جلب ــف دیگ ــای مختل ــار گونه ه ــوالً درکن معم
ــد. در حــال حاضــر بیــش از 12۵  Cladophora رشــد می کن
ــدی  ــان طبقه بن ــر جه ــه در سراس ــود دارد ک ــه Ulva وج گون
ــذار  ــوژی Ulva تاثیرگ ــی در مورفول ــرات فصل ــده اند. تغیی ش
ــرم  ــی ن ــره و بافت ــبز تی ــگ س ــوان رن ــان ج ــت و گیاه اس
ــن  ــبز روش ــر س ــای قدیمی ت ــه تالوس ه ــی ک ــد، در حال دارن
به صــورت  تال هــا  ایــن  دارنــد.  کوچک تــر  و ســطحی 
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دیســتروماتیک )Distromatic( )متشــکل از دو الیه ســلول( 
ــت  ــک کلروپاس ــلول دارای ی ــر س ــا ه ــه در آن ه ــتند ک هس
فنجانــی )Cup-shape( اســت. دیواره هــای ســلولی حــاوی 
یــک ترکیــب اقتصــادی مهــم به نام"اولــوان Ulvan " اســت 
ــرل  ــه کنت ــی از جمل ــف صنعت ــای مختل ــه دارای کاربرده ک
بیمــاری اســت. معمــوالً، Ulva بــه طــول 30 تــا ۵0 ســانتیمتر 
ــی  ــد. تال ــم می رس ــر ه ــا 1 مت ــی ت ــا گاه ــد ام ــد می کن رش
باشــد  نداشــته  مشــخصی   Holdfast اســت   ممکــن 

.)Baweja et al.,2016(

Pyropia yezoensis  جلبک
)Open Sea Nori, Susabi-nori(

معرفی
منبــع عالــی از ویتامیــن B12 اســت، همچنیــن سرشــار از 
ویتامیــن A و C اســت. اولیــن بــار در ســال 197۵ در فرانســه 
 )Nakdong( یافــت شــده اســت. در رودخانــه نــاک دونــگ
ــرار  ــه طــور گســترده مــورد کشــت و کار ق ــره ب در کشــور ک
ــی  ــراد محل ــرای اف ــد ب ــم درآم ــع مه ــک منب ــرد و ی می گی

.)Kim et al.,2019( به حســاب می آیــد

تکنیک های پرورش
ــک  ــن جلب ــه ای ــی ک ــا در جاهای ــی، توره در روش طبیع
ــس  ــود. پ ــب می ش ــد، نص ــد می کن ــی رش ــور طبیع ــه ط ب
از جوانــه زنــی، تورهــا جمــع آوری و بــه مزرعــه آورده 
می شــوند. پــرورش کاهــو دریایــی یــک فصــل رشــد کامــل، 
از آوریــل تــا ســپتامپر زمــان می بــرد. در روش کشــت 
ــس از  ــده و پ ــع آوری ش ــغ جم ــای بال ــی، تالوس ه مصنوع
رهــا ســازی گامــت، کمــی خشــک می شــوند، ســپس درآب 
دریــا شــناور می شــوند. گامت هــای آزاد شــده پــس از 
جوانــه زنــی، همــراه توری هــا بــه مزرعــه منتقــل می شــوند. 
ــت  ــتون های ثاب ــه زده روی س ــای جوان ــا جلبک ه ــا ب توره
ــوند،  ــت می ش ــوس کش ــق و آرام اقیان ــم عم ــق ک در مناط
ــا هــر مــوج  ــه ای کــه شــبکه ها بــه طــور دوره ای، ب ــه گون ب
ــبکه های  ــرد، ش ــرار می گی ــوا ق ــرض ه ــاع در مع ــم ارتف ک
کشــت در ضمــن هوادهــی، بــا کودهــای مایــع هــم 
ســال  در  دریایــی  کاهــو  عملکــرد  می شــوند.  تغذیــه 
 4۵ تــن در هکتــار )وزن خشــک( گــزارش شــده اســت 

.)Bast.,2014; Nikolaisen et al.,2011(

Gracilaria pacifica )Ogonori( جلبک
معرفی

ــت.  ــواده Gracilariaceae اس ــز از خان ــک قرم ــک جلب ی
اعضــای ایــن جنــس بســیار گســترده در دریاهــای کــم عمــق و 
گرمســیری توزیــع می شــوند. در قــرون گذشــته، بــا قــرار دادن 
صخره هــای بــزرگ بــر روی شــکاف های شــنی یــا گل آلــود در 
ژاپــن پــرورش داده می شــد. امــروزه ایــن جنــس بــه منظــور 
مصــرف غذایــی بــرای انســان و همچنیــن صنعــت آگارکشــت 
ــداف  ــه اه ــی ب ــای دریای ــن در آکواریوم ه ــود. همچنی می ش
 "Superfood"ــک ــرد. ی ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م تزئین
ــی  ــواد معدن ــی ازم ــر باالی ــرا دارای مقادی ــود، زی ــی می ش تلق
مهــم  از جملــه، پتاســیم، آهــن، کلســیم، منیزیــم و یــد زیــاد 
است.شــاخه های Ogonori بــه شــکل لوله هایــی هســتند کــه 
ــن  ــداد طرفی ــم در امت ــچ و خ ــر پی ــر و پ ــاخه های کوتاه ت ش
قــرار دارنــد. طــول آن ۵0 ســانتی متر، ولــی فقــط 2 میلی متــر 
ــد در  ــگام رش ــری آن، هن ــکل ظاه ــل ش ــه دلی ــرض دارد. ب ع
فضاهــای کوچــک، ضخامت هــای متراکــم ایجــاد می کنــد. در 
ــا شــمال  ــکا از آالســکا ت ــوس آرام، آمری سراســر ســاحل اقیان
ــم  ــنگی و ک ــای س ــت. محیط ه ــده  اس ــع ش ــک توزی مکزی
ــای  ــوده و از جریان ه ــق ب ــم عم ــه ک ــندد ک ــار را می پس فش
قــوی آب در امــان اســت. بــه طــور معمــول بــه یــک ســنگ 
ــد.  ــح می ده ــردتر را ترجی ــای س ــود؛ و آب ه ــل می ش متص
از آنجــا کــه شــدت نــور متوســط را تحمــل می کنــد، در 

قســمت های ســایه دارتر / عمیق تــر رشــد می کنــد.

تکنیک های پرورش
Pond Farming

از جلبک هــای  ایــن سیســتم کشــت  منبــع بــذر در 
ــر  ــای دیگ ــدات در حوضچه ه ــا از تولی ــا، ی ــود در دری موج
ــت. ــده، اس ــرورش داده ش ــر پ ــه پیش ت ــی ک و قطعه های
اســتخرها عمومــا در مناطقــی کــه در معرض بادهای شــدید، 
منابــع آب شــیرین قــرار ندارنــد، احــداث می شــوند. دمــای 
فصلــی را می تــوان بــا عمــق برکــه )حوضچه هــای عمیق تــر 
در مناطــق گرمتــر( اصــاح کــرد. بــرای رشــد جلبــک دریایــی 
ــفات ها  ــرات و فس ــژه نیت ــه وی ــی، ب ــواد معدن ــوان م می ت
ــتان و  ــد در تابس ــس از 3۵-30 روز از رش ــرد. پ ــه ک را اضاف
۵0-4۵ روز در زمســتان، برداشــت بــه صــورت یــک ســوم تــا 
نیمــی از کل زیســت تــوده انجــام می شــود. عملکــرد ارقــام 
ــن در  ــدود 34 ت ــاالنه ح ــتم س ــن سیس ــده در ای ــد ش تولی

هکتــار گــزارش شــده اســت.

Tank Farming
ــه  ــوند ک ــرورش داده می ش ــکه هایی پ ــا بش ــازن ی در مخ
ــرد. در  ــرل ک ــد را کنت ــد تولی ــی،کل فراین ــه راحت ــوان ب می ت
ــری  ــداف دیگ ــک، اه ــد جلب ــر تولی ــاوه ب ــتم ع ــن سیس ای
نظیــر، پاالیــش آب آلــوده بــرای بــه دســت آوردن برخــی از 
مــواد خــاص )بــه عنــوان مثــال آگارز( انجــام می شــود. ایــن 
روش در مناطقــی کــه دارای هزینــه تولیــد باالیــی هســتند، 
بســیار کاربــردی اســت، زیــرا کــه بازگشــت ســرمایه قطعــی 
ــد  ــر واح ــرد در ه ــترین عملک ــن دارای، بیش ــت. همچنی اس
ســطح، در میــان ســایر روش هــا )حــدود 127 تــن در هکتــار 
ــواع  ــه ورودی ان در ســال( اســت. راندمــان ایــن سیســتم ب
انــرژی بســتگی دارد )هــوای فشــرده شــده، دی اکســیدکربن 
و پمپــاژ آب(. آب نفــوذی بایــد در مخــزن، تصفیــه یــا 
ــد.  ــا مشــکل رســوب در مخــزن کاهــش یاب ــر شــود ت فیلت
ــکل  ــا U ش ــورت V ی ــه ص ــت ب ــن اس ــزن ممک ــع مخ مقط
باشــد و از هــر مــواد مناســبی ســاخته شــود. سیســتم های 
لوله هــای  و  از کمپرســور هــوا  اســتفاده  بــا  هوادهــی 
 Gracilaria ــد ــود. رش ــام می ش ــده انج ــوراخ ش PVC س
ــا  ــا کمبــود مــواد معدنــی بلکــه ب ممکــن اســت نــه تنهــا ب

   Porphyra haitanensis  جلبک
معرفی

ــی  ــت می شــود، در حال ــی یاف ــن، در مناطــق جنوب  در چی
ــا  ــود. تالوس ه ــت می ش ــمال یاف ــه P. yezoensis در ش ک
ــا اوایــل زمســتان در امتــداد ســواحل صخــره ای  در پاییــز ی
پدیــدار می شــوند، قبــل از ســال 1949، فــاز رشــته ای آن 
گونــه ای جداگانــه ای بــه نــام، Conchocelis rosea نامیــده 
دریایــی  جلبک هــای  اقتصادی تریــن  از  یکــی  می شــد. 
ــا ایــن حــال، تولیــد و کیفیــت آن به طــور  مغــذی اســت. ب
قابــل توجهــی در اثــر درجــه حــرارت بــاال بــه خطــر می افتــد 

.)Yan et al., 2010(
ــی اســت  ــم غذای ــع مه  Porphyra haitanensis یــک منب
ــال و  ــواد فع ــن، م ــراوان، پروتئی ــی ف ــر غذای ــه حــاوی فیب ک
عناصــر کمیــاب ضــروری برای بدن انســان اســت. همیشــه در 
طــی چرخــه زندگــی خــود چندیــن بــار برداشــت می شــود، 
دربرداشــت ششــم بــه دلیــل کاهــش عطــر و بافــت ضعیــف 

.)Chen et al.,2011( ــت ــی اس ــاری کم دارای ارزش تج

Porphyra tenera  جلبک 
معرفی

 )Folliaceus( ــوس ــم، دارای فولیک ــکلی نامنظ دارای ش
)ماننــد برگ( غشــایی ولی محکم اســت و توســط صفحه ای 
ــل  ــا( متص ــتر )صخره ه ــه بس ــک ب ــد و کوچ ــرص مانن ق
می شــود. لبه هــای ایــن جلبــک حالــت بریــده بریــده دارد. 
 از نظــر توزیــع جغرافیایــی در ژاپــن، چیــن، اقیانــوس هنــد 
 )Mauritius: African island nation in the Indian Ocean(
ــه  ــه رشــد، ب ــگ ســبز آن در مراحــل اولی وجــود دارد. رن
ــد.  ــر می کن ــز تغیی ــا قرم ــوه ای ی ــا قه ــش ت ــگ بنف رن
روی  بــر  اوقــات  گاهــی  و حتــی  روی صخره هــا  بــر 
ــتقر  ــی مس ــک دریای ــای جلب ــایر گونه ه ــا و س صدف ه
ــا  ــتان ب ــواحل در زمس ــی در س ــور کل ــه ط ــوند. ب می ش
9-4 درجــه ســانتی گــراد پدیــدار می شــوند.  دمــای 
دمــای بــاالی آب، توزیــع آن را در مناطــق گرمســیری 
تــا  و  اســت  کوچــک  آن  انــدازه  می کنــد.   محــدود 
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ــن  ــرش ای ــا پذی کاهــش دی اکســید کربن محــدود شــود. ب
ــن سیســتم کشــت  ــک در ای ــن جلب ــد بیشــتر ای ــر، تولی ام
محــدود بــه کربــن دی اکســید خواهــد بــود. راه حــل 
 ایــن اســت کــه حجــم زیــادی از آب یــا مقادیــر زیــادی گاز 
دی اکســید کربــن را بــه مخــزن اضافــه کنیــد. عــاوه برایــن، 
بایــد هوادهــی کافــی بــرای حفــظ جلبــک دریایــی وجــود 
داشــته باشــد. هوادهــی دوره ای 1۵ دقیقــه درهــر ســاعت، 
بــه مــدت 7 ســاعت در روز انجــام می شــود. افزایــش 
ــش  ــا افزای ــاعت در روز ب ــا 24 س ــی ت ــان هواده ــدت زم م
عملکــرد همــراه اســت امــا افزایــش هزینــه را در پــی دارد، 
بــه نظــر می رســد، بهتریــن و اقتصادی تریــن حالــت 11 
ــول،  ــارات معم ــاف انتظ ــت. برخ ــول روز اس ــاعت در ط س
ــه مخــازن منجــر  ــی مســتمر ب افــزودن مــواد مغــذی معدن
 بــه کاهــش رشــد گراســیاریا بــه دلیــل رشــد بیشــتر 
اپی فیت هــا می شــود. بــرای حفــظ ســطح بــاالی عملکــرد، 
محصــول بایــد دوره ای برداشــت شــود. تــا بیش از حــد 
ضخیــم نشــود؛ روش برداشــت باتوجــه بــه انــدازه مخــازن 
ــوارد  ــی م ــت. در بعض ــاوت اس ــت ها متف ــه برداش و فاصل
ممکــن اســت اســتفاده از تــوری دســتی کافــی باشــد؛ ولــی 
در ســطوح وســیع تر ممکــن اســت نیــاز بــه برداشــت مــداوم 
برقــی مکانیکــی داشــته باشــد.  توســط دســتگاه های 
مخــازن می تواننــد بــه داخــل شــبکه ای تخلیــه شــوند 
ــان الزم  ــدن زم ــی ش ــا طوالن ــت ب ــن اس ــرد ممک ــا عملک ام
بــرای پــر کــردن مخــزن کاهــش یابــد. ایــن سیســتم تولیــد 
ــت  ــه اس ــه صرف ــرون ب ــد مق ــوع تولی ــد ن ــرای چن ــط ب  فق
)بــه عنــوان مثــال مصــرف جلبــک بــه عنــوان غــذای تــازه(. 
ــرا  روش کشــت اســتفاده شــده بســیار پرمصــرف اســت زی
بــه مقادیــر زیــادی از آب دریــا و هوادهــی مــداوم نیــاز دارد.

Undaria pinnatifida  )Wakame( جلبک
معرفی

ــواده،  ــه خان ــق ب ــوه ای، متعل ــی قه ــک دریای ــک جلب ی
Alariaceae اســت. سرشــار از مــواد معدنــی از جملــه 
ــز، ســدیم، منیزیــم وکلســیم اســت. همچنیــن حــاوی  منگن
ــد  ــروه B مانن ــای گ ــای A، C، E، K و ویتامین ه ویتامین ه
ــانتی متر و  ــا 120 س ــول 60 ت ــه ط ــت. ب ــید اس ــک اس فولی
ــی  ــبز زیتون ــگ آن از س ــت، رن ــانتی متر اس ــرض 40 س ع
ــن و  ــی ژای ــک بوم ــن جلب ــت. ای ــر اس ــوه ای متغی ــا قه ت
در صخره هــا وتپه هــای دریایــی مناطــق ســاحلی رشــد 
می کنــد، در خلیج هــا واقــع در مناطــق معتــدل ژاپــن، 
کــره و چیــن بــه وفــور یافــت می شــود. بهتریــن دمــا بــرای 
ــر  ــت و اگ ــانتی گراد اس ــه س ــا 1۵ درج ــن ۵ ت ــد آن بی رش

ــد آن  ــر رود، رش ــانتی گراد باالت ــه س ــای آب از 2۵ درج دم
ــه  متوقــف می شــود. جــذب کلســیم را از روده افزایــش و ب
ــد. Blade  هــا  تشــکیل و حفــظ اســتخوان ها کمــک می کن
بــه صــورت الســتیکی، بلنــد، صــاف و دارای لبه هــای 
مــوج دار اســت. یــک نگهدارنــده کوچــک و بســیار منشــعب 
ــوه ای،  ــی قه ــای دریای ــک  ه ــایر جلب ــد س ــم دارد؛ مانن ه
ــده  ــك ش ــت. واكام خش ــم اس ــیار ک ــی آن بس ــدار چرب مق
دارای ویتامیــن مشــابهی بــا جلبــك دریایــی مرطــوب اســت 
ــار  ــبتًا سرش ــین نس ــژه نیاس ــه وی ــن B ب ــر ویتامی و از نظ
اســت. بــا ایــن حــال، واکام فــرآوری و خشــک شــده بیشــتر 

ویتامین هــای خــود را از دســت می دهــد.

پیچیــدن رشــته نایلــون بــه ضخامــت 2 میلی متــر در 
ــای  ــده از لوله ه ــاخته ش ــتیکی س ــاب پاس ــک ق ــراف ی اط
ــارج  ــس از خ ــوند. پ ــاخته می ش ــل )PVC( س ــی وینی پل
ــدی  ــه بع ــذر، درمرحل ــزن ب ــا از مخ ــع کننده ه ــدن جم ش
ــه مخــازن آب فیلتــر شــده منتقــل می شــوند. در نیمکــره  ب
ــود و  ــروع می ش ــن ش ــاه ژوئ ــال از م ــد دانه ــمالی، تولی ش
در اواخــر مــاه ســپتامبر بــه پایــان می رســد کــه دمــای آب 
ــس از  ــد. پ ــش می یاب ــانتیگراد کاه ــه س ــه 22 درج ــا ب دری
ــال  ــای آزاد، رشــته های دانه ــه دری ــا ب ــال جمع کننده ه انتق
بــه قطعــات ۵ ســانتی متری بــرای قــرار دادن بــر روی طنــاب 

ــوند.  ــرد می ش ــت خ ــی کش اصل
ــوط  ــتن خط ــا گذاش ــا ب ــت U. pinnatifida در دری کش
الحــاق کــردن دانهال هــا  افقــی و  طوالنــی به صــورت 
شــروع  ســانتی متری   3۵-40 فواصــل  در   )Sporeling(
می شــود. ایــن رشــته ها معمــوالً در فاصلــه 1 متــری از 
ــًا  ــه تقریب ــای اولی ــوند. دانهال ه ــزان می ش ــطح آب آوی س
ــر و برداشــت کــه  ــد. آن هــا از اکتب 1 ســانتی متر طــول دارن
ــک از  ــر می رســند. هــر ی ــه 3-2 مت ــل اســت ب ــاه آوری در م
ــوده  ــت ت ــرم زیس ــًا 130-80 کیلوگ ــد تقریب ــوط می توانن خط
ــر در  ــی مؤث ــد. متغیرهــای اصل ــد کن ــد Undaria تولی جدی
ــوی  ــان ق ــان آب )جری ــکان، جری ــد از: م ــی عبارتن وزن نهای

ــق آب. ــت( و عم ــر اس بهت

برداشت
ــا  ــه تالوس ه ــود ک ــاز می ش ــه آغ ــاه فوری ــت از م برداش
آوریــل  اواخــر  در  و  رســیده اند  متــر   1.۵-2 بــه  تقریبــًا 
ــی  ــاب اصل ــا از طن ــع جلبک ه ــا قط ــد. ب ــان می رس به پای
کشــت، بصــورت دســتی برداشــت می شــوند؛ و تالوس هــا 
ــه  ــان روز ب ــده و در هم ــته بندی ش ــه بس ــور جداگان ــه ط ب

ــوند. ــل می ش ــرآوری منتق ــز ف مراک

 Caulerpa lentillifera جلبک
 )green caviar, Sea grape(

معرفی
 Caulerpaceae از جلبک هــای ســبز و متعلق بــه خانــواده
ــوس آرام  ــد و اقیان ــاحلی در هن ــق س ــی مناط ــت. بوم اس
ــی  ــتن بافت ــل داش ــه دلی ــی ب ــک دریای ــن جلب ــت. ای اس
ــترده در  ــور گس ــه به ط ــت ک ــی اس ــی از گونه های ــرم یک ن
ــق  ــن مناط ــود و در ای ــرف می ش ــرورش و مص ــن پ فیلیپی
ــناخته  ــه Lato و Arosep ش ــی از جمل ــای مختلف ــا نام ه ب
می شــود. معمــوالً بــه صــورت خــام در ســاالد، همــراه 
ســرکه میــل می شــود. ایــن جلبــک دریایــی سرشــار از یــد 

ــا،  ــکاف صخره ه ــرم در ش ــای گ ــتگاه آن آب ه ــت. زیس اس
ــایه دار،  ــای س ــرض در محل ه ــانتی متر ع ــدود 20 س ــا ح ب

ــت. ــا C. racemosa اس ــراه ب هم

تکنیک های پرورش
تهیه بذر

جلبک هــای مــادری بــرای تولیــد دانهــال به صــورت 
ــه  ــته تهی ــال گذش ــده در س ــت ش ــت کش ــاالنه، از جمعی س
ــا  ــن ت ــاه ژوئ ــوالً از م ــادری معم ــای م ــود. جلبک ه می ش
پــس از برداشــت تجــاری در اواخــر مــاه آوریــل، در خطــوط 
کشــت نگهــداری می شــوند. جلبک هــا در زیــر آب دریــا کــه 
نســبتًا عمیــق اســت کشــت می شــوند تــا زمــان آغــاز تولیــد 

ــود. ــر ش ــال طوالنی ت دانه

کاشت
ــه  ــا ب در پایــان مــاه ژوئــن، هنگامــی کــه دمــای آب دری
ــی  ــد، دانهال های ــش می یاب ــانتیگراد افزای ــه س 19-18 درج
ــده  ــپوروفیت ها بری ــد از اس ــد کرده ان ــی رش ــه خوب ــه ب ک
می شــوند، بــه زمیــن اصلــی منتقــل و بــه مــدت 2- 1ســاعت 
ــا  ــپس دانهال ه ــوند. س ــک می ش ــط خش ــای محی در دم
بــرای آزاد کــردن اســپورها، دوبــاره در دمــای محیــط )16 تــا 
ــد.  ــرار می گیرن ــده ق ــر ش ــانتیگراد( در آب فیلت ــه س 18 درج
هنگامــی کــه غلظــت اســپورها در آب بــه 1۵0000-100000 در 
ــوند  ــارج می ش ــا از آب خ ــد، دانهال ه ــر برس ــر میلی لیت ه
بــا  جمع کننده هــا  می شــوند.  وارد  جمع کننده هــا  و 

تکنیک  های پرورش
ــت  ــه اس ــن مرحل ــامل چندی ــی ش ــور دریای ــرورش انگ پ
کــه بــه ترتیــب: انتخــاب محــل کشــت، ســاخت حوضچــه، 
کاشــت، نگهــداری، برداشــت و فعالیت هــای پس از برداشــت 
ــن  ــرای ای ــی ب ــرورش ماه ــای پ ــوان از برکه ه ــت؛ می ت اس
کار اســتفاده کــرد، کــه در ایــن صــورت ســرمایه گذاری اولیــه 
 Caulerpa ــای ــه حوضچه ه ــا ب ــری آن ه ــر کارب ــرای تغیی ب
کمتــر اســت، و از منابــع آب شــیرین و آلودگــی هــم بــه دور 

هســتند.

انتخاب محل مناسب
موفقیــت درکشــت Caulerpa در درجــه اول بــه انتخــاب 
یــک محــل خــوب بســتگی دارد. فاكتورهــای زیســت 

ــت. ــر گرف ــاب در نظ ــگام انتخ ــد هن ــر را بای ــی زی محیط
•  ایــن محــل بایــد از منابــع آب شــیرین ماننــد رودخانه هــا 

و نهرها دور باشــد.
• تغییر مکرر آب برای رشــد Caulerpa ضروری است.

ــواج  ــاد و ام ــرب ب ــرات مخ ــد از اث ــت بای ــل کش •  مح
ــد.  ــود باش ــی و گل آل ــت لوم ــتر حال ــود. بس ــت ش محافظ
ــرم  ــق و ن ــیار عمی ــای بس ــاد الیه ه ــال، از ایج ــن ح ــا ای ب

می شــود. جلوگیــری 
•  از محل هایــی کــه دارای خــاک اســیدی هســتند اجتنــاب 
ــت  ــم اس ــه دارای pH ک ــی ک ــود؛ Caulerpa در مناطق ش
ــود،  ــرف می ش ــازه مص ــرد. Caulerpa ت ــد ک ــد نخواه رش
ــی  ــای خانگ ــاری از آلودگی ه ــی ع ــد در مناطق ــن بای بنابرای

و صنعتــی کشــت شــود.
ــرد.  ــری ک ــد جلوگی ــول بای ــی محص ــی باکتریای •  از آلودگ
Caulerpa ممکــن اســت آالینده هایــی ماننــد فلــزات 
ــا  ــه ب ــد ک ــذب کن ــمی را ج ــیمیایی س ــواد ش ــنگین و م س
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ــت. ــراه اس ــدگان هم ــرف کنن ــرای مص ــر ب ــرات مض اث
ــت  ــرای کش ــد ب ــود، می توان ــور موج ــتخرهای آب ش • اس
اســتفاده شــود؛ برخــی از کشــاورزان ماهــی شــیر را در 
ــوان یــک محصــول ثانویــه  ــه عن اســتخرهای Caulerpa ب

پــرورش می دهنــد.

ساخت حوضچه
ــب Caulerpa از  ــد مناس ــرای رش ــت آب ب ــظ کیفی حف
طریــق مدیریــت صحیــح آب بســتگی بــه طراحــی مناســب 
ــه منظــور  ــه ب اســتخرها دارد. ســاخت ســنتی اســتخرها ک
ــکان  ــی االم ــد، حت ــو بوده ان ــیر و میگ ــی ش ــرورش ماه پ
ــک از  ــر ی ــود. ه ــه نمی ش ــت Caulerpa توصی ــرای کش ب
محفظه هــا بایــد از دروازه هــای ورودی و خروجــی انفــرادی 
ــد  ــی فرآین ــه آب در ط ــه ای ک ــه گون ــند، ب ــوردار باش برخ
ــه راحتــی قابــل تغییــر و گــردش  تخلیــه و جــاری شــدن ب
ــطح  ــظ س ــرای حف ــان آب ب ــب جری ــی مناس ــد. طراح باش
ــیار  ــی بس ــک دریای ــاز جلب ــورد نی ــذی م ــواد مغ ــاالی م ب
ــوری در  ــدن ش ــن آم ــری از پایی ــرای جلوگی ــت. ب ــم اس مه
ــن  ــت ممک ــر اس ــول مض ــرای محص ــه ب ــا، ک حوضچه ه
ــاب از  ــردن آب روان ــرف ک ــرای منح ــی ب ــت،کانالی فرع اس

ــد. ــاران الزم باش ــگام ب ــا هن حوضچه ه

کشت در حوضچه ها
 Caulerpa در طــول توســعه اولیــه کشــت، از قلمه هــای 
ــوال  ــک معم ــن تکنی ــال، ای ــن ح ــا ای ــود. ب ــتفاده می ش اس
ناکارآمــد اســت زیــرا بــه طــور یکنواخــت در کــف حوضچــه 
توزیــع نشــده و منجــر بــه رشــد ناهمگــون محصــول 
ــه  ــه فاصل ــا ب ــدادی از قلمه ه ــق تع ــت از طری می شود.کاش
ــده  ــت ش ــاط کش ــود. نق ــام می ش ــم انج ــر از ه ــک مت ی

ــوند. آب  ــذاری می ش ــت گ ــو عام ــای بامب ــط تکه ه توس
ــا  ــد ت ــس از کاشــت تغییــر یاب ــد روز پ ــد چن حوضچــه بای
ــان حاصــل شــود. عملکــرد  از توســعه رشــد قلمه هــا اطمین
اولیــه 1000 کیلوگــرم در هکتــار، در شــرایط محیطــی مطلوب 

و در مــدت زمــان حــدود دو تــا ســه مــاه اســت.

مدیریت آب
مدیریــت صحیــح آب نیــز یــک عامــل مهــم در پــرورش 
ــه  ــده آل، آب حوضچ ــت ای ــت. در حال ــز اس ــت آمی موفقی
بایــد در شــروع دوره رشــد هــر ســه تــا چهــار روز تعویــض 
ــه  ــدود هفت ــد در ح ــض بای ــات تعوی ــداد دفع ــود. تع ش
ــا  ــه جلبک ه ــی ک ــژه هنگام ــه وی ــت، ب ــس از کاش ــوم پ س
ــه  ــد، ب ــم در کــف حوضچــه می کنن ــه رشــد ضخی شــروع ب
ــن  ــرر آب باعــث تأمی ــد. تعویــض مک هــر روز افزایــش یاب
 Caulerpa ــو ــد و نم ــرای رش ــذی ب ــواد مغ ــازه م ــع ت مناب
می شــود، بنابرایــن، نیــاز بــه کــود را از بیــن می بــرد. 
بطــور کلــی آب موجــود در اســتخرها بایــد در عمقــی 
نگهــداری شــود کــه Caulerpa از ســطح آب قابل مشــاهده 
باشــد. لــذا، عمــق آب در حوضچــه بســته بــه شــفافیت آب 
حوضچــه متفــاوت خواهــد بــود، تــا نــور کافــی بــرای نیــاز 
فتوســنتزی فراهــم شــود. بــا ایــن حــال، در طــول روزهــای 
ــتر  ــی بیش ــق کم ــد در عم ــز بای ــه نی ــی، آب حوضچ باران
حفــظ شــود تــا احتمــال رقیــق شــدن کاهــش یابــد، زیــرا 
هنگامــی کــه شــوری کاهــش یابــد جلبــک از بیــن مــی رود. 
ــه  ــه تخلی پــس از باران هــای شــدید، آب حوضچــه بافاصل
می شــود و آب دریــای تــازه جایگزیــن شــده، تــا اطمینــان 
ــظ  ــت حف ــب ترین حال ــوری در مناس ــه ش ــود ک ــل ش حاص
ــه تعویــض مکــرر  ــی ک ــا زمان می شــود. شــاید کوددهــی ت
آب انجــام شــود ضــروری نباشــد؛ ولــی، یــک یــا دو هفتــه 

ــه  ــا ب ــه تالوس ه ــی ک ــول، هنگام ــت محص ــل از برداش قب
ــد  ــه ســبز هســتند، بای ــل ب ــا زرد مای ــگ ســبز روشــن ی رن
ــزان کافــی کوددهــی در حــدود 16  کــود مصــرف شــود. می
کیلوگــرم در هکتــار اســت. کودهــای نیتروژنــه نتایــج بســیار 
خوبــی را نشــان داده انــد. کــود بایــد بافاصلــه پــس از تغییر 
آب در حوضچــه اســتفاده شــود. پــس از اســتفاده هــم، آب 
ــرای چنــد روز تعویــض نمی شــود. علــف  هــرز  حوضچــه ب
ــرای اشــغال فضــا، نــور و  یــک موضــوع مهــم اســت کــه ب
ــای  ــد. علف ه ــت می کن ــا Caulerpa رقاب ــذی ب ــواد مغ م
هــرز و ارگانیســم های دیگــر بایــد قبــل از غالب شــدن 
حــذف شــوند. وجــود آن هــا باعــث کاهــش تولیــد و کیفیت 
محصــول می شــود و بــا افزایــش هزینه هــا قبــل از فــروش 
ــای  ــا و ورودی ه ــت. دبی ه ــراه اس ــازار هم ــول در ب محص
ــت آب  ــا مدیری ــرل ت ــداوم کنت ــه طــور م ــد ب اســتخرها بای
ــول  ــژه در فص ــه وی ــر ب ــن ام ــود؛ ای ــام ش ــی انج ــه خوب ب
ــق شــدن آب حوضچه هــا  ــری از رقی ــرای جلوگی موســمی، ب

ــت. ــم اس ــدید مه ــای ش ــی از باران ه ناش

برداشت 
بســته بــه میــزان رشــد، محصــول، دو مــاه پــس از 
ــان  ــه گیاه ــی ک ــود، زمان ــت می ش ــه برداش ــت اولی کاش
یــک ســطح نســبتًا یکنواخــت در کــف حوضچــه تشــکیل 
دادنــد، از کیفیــت باالیــی در بــازار، بــه لحــاظ رنــگ و بافــت 
ــوده  ــه زیســت ت ــد ک دارا هســتند. گیاهــان قدیمــی هرچن
باالیــی دارنــد، ولــی از کیفیــت پایین تــری بــه دلیــل بافــت 
ــم  ــا ه ــه آن ه ــمت های پای ــد و قس ــخت تر، برخوردارن س
ــزرگ  ــن ب ــت. همچنی ــده اس ــگ ش ــده و بی رن ــگ پری رن
شــدن بیــش از حــد جلبــک باعــث ایجــاد ســایه و از بیــن 
رفتــن کیفیــت محصــول خواهــد شــد. برداشــت از طریــق 
ــام  ــود انج ــه گل آل ــن حوضچ ــردن، از پایی ــن ک ــه ک ریش
می شــود. اگــر برداشــت جزئــی باشــد، می تــوان محصــول 
ــرد. برداشــت  ــد ک ــری را در طــول فصــل رشــد تولی بیش ت
محصــول بایــد بــه گونــه ای انجــام شــود کــه باقیمانــده آن، 
ــرای  ــود. ب ــع ش ــا توزی ــت در حوضچه ه ــور یکنواخ ــه ط ب
ــت،  ــر برداش ــه در اث ــمت هایی ک ــن کار، قس ــان از ای اطمین
می شــوند؛  کاشــته  دومرتبــه  شــده اند  خالــی  خیلــی 
مطالعــات نشــان داده انــد کــه جلبک هــا می تواننــد بعــد از 
دو مــاه وزن اولیــه خــود را ســه برابــر کننــد. جلبــک دریایــی 
برداشــت شــده بــه طــور کامــل در آب دریــا شســته تــا گل و 
ــرود. ســپس مرتــب می شــوند،  الی باقــی مانــده از بیــن ب
ــی  ــک دریای تالوس هــای نامناســب و ســایر گونه هــای جلب
جــدا و جلبک هــای دریایــی تمیــز در ســبدهای بامبــو 

ــد  ــی )مانن ــای دریای ــایر جلبک ه ــا س ــوز ی ــرگ م ــا ب ــه ب ک
ــا  ــر ب ــد، و در آخ ــرار می گیرن ــده اند، ق ــوم( کاور ش سارگاس
ــبد ها  ــپس س ــوند؛ س ــانده می ش ــتیکی پوش ــه پاس کیس
در زیــر ســایه قــرار می گیرنــد کــه تــا قبــل از انتقــال 
آن هــا بــه بــازار، آب اضافــی خــارج شــود. در نهایــت ایــن 
محصــول چهــار تــا پنــج روز مانــدگاری دارد. انگورهایــی کــه 
ــازه هســتند،  ــک محصــول ت ــوان ی ــه عن ــرای صــادرات ب ب
داخــل آب نمــک یــا شــور شــده اند، چــرا کــه مــدت زمــان 
بیش تــری ســالم می ماننــد. بدیــن ترتیــب انگورهــای 
ــاً  ــار کام ــن ب ــت، چندی ــس از برداش ــه پ ــی بافاصل دریای
ــول  ــت معق ــا کیفی ــی ب ــته و تالوس های ــا شس در آب دری
به طــور  ابتــدا  تمیــز  انگورهــای  می شــوند.  انتخــاب 
کــه  جعبه هایــی  در  و  بســته بندی،  خشــک،  کامــل 
ــرار  ــد، ق ــمت فوقانی ان ــی در قس ــای هواده دارای منفذه
می گیرنــد و توســط محموله هــای هوایــی بــه مقصــد 

فرســتاده می شــوند. 

Cladosiphon okamuranus )Mozuku(
معرفی

خانــواده  بــه  متعلــق  قهــوه ای،  جلبــک  نوعــی 
ــدات  ــت. 99٪ از تولی ــن اس ــی ژاپ Chordariaceae و بوم
جهانــی آن در جزایــر جنوبــی ژاپــن اســت. دارای مقادیــری 
از fucoidan، پلــی ســاکاریدهای ســولفاته، مــواد معدنــی و 

اســت. ویتامین هــا 

تکنیک های پروررش
ــاوب نســل اســت،  ــک دارای تن ــن جلب ــی ای چرخــه زندگ
در واقــع جلبــک دریایــی بالــغ یــک اســپوروفیت اســت، در 
ــت، جلبک هــا میکروســکوپی  ــه در نســل، گامتوفی ــی ک حال
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ــپوروفیت های  ــپورها از اس ــرورش آن، اس ــرای پ ــتند. ب هس
بالــغ جمــع آوری و در مخــازن پلی کربنــات شــفاف در طــول 
ــاوی  ــای ح ــز، توره ــوند. در پایی ــره می ش ــتان ذخی تابس
ــای  ــا علف ه ــه ترجیح ــده ک ــک نگهدارن ــه ی ــل ب ــذر متص ب
ــط آب  ــان متوس ــا جری ــتند، ب ــابه آن هس ــا مش ــاحلی ی س
ــپوروفیت های  ــه اس ــی ک ــوند. هنگام ــرده می ش ــا ب ــه دری ب
ــه  ــا ب ــیدند، توره ــر رس ــانتی مت ــول ۵-2 س ــه ط ــوان ب ج
ــی  ــل اصل ــوند. مح ــل می ش ــت منتق ــی کش ــل  اصل مح
ــا 40-30 ســانتی  ــر و توره ــا 3 مت ــق آب ت کشــت دارای عم
ــر از کــف قــرار می گیرند.جلبک هــا بعــد از حــدود  متــر باالت
ــان  ــط غواص ــانتی متری اند، توس ــا 30 س ــه تقریب 90 روز، ک
ــا اســتفاده از پمــپ مکــش برداشــت می شــوند، در ایــن  ب

نتیجه گیری
جلبک هــای دریایــی خوراکــی ایــن پتانســیل را دارنــد کــه منبــع بســیار خوبــی از مــواد غذایــی پایــدار باشــند و حــاوی بســیاری 
از مــواد مغــذی ضــروری مــورد نیــاز بــرای زندگــی ســالم هســتند. آن هــا بــه طــور طبیعــی، بــه وفــور رشــد می کننــد و می تــوان 
آن هــا را از دریــا برداشــت کــرد. همچنیــن قابلیــت کشــت در اقیانوس هــا، دریاهــا و اســتخرها بــا حداقــل تأثیــر مخــرب بــر محیط 
زیســت را دارنــد. پــرورش جلبــک دریایــی از نظــر اقتصــادی هــم فعالیتــی بســیار مهــم اســت، کــه در چندیــن ده گذشــته انجــام 
می شــود و بــا افزایــش جمعیــت همچنــان ادامــه خواهــد یافــت. از طــرف دیگــر، پــرورش جلبــک دریایــی بــرای اهــداف غذایــی 
و ســوخت در کشــورهای غربــی در حــال گســترش اســت. مــردم کشــورهای غربــی بــه دالیــل فوایــد مصــرف جلبــک دریایــی، آن 
را بــه عنــوان بخشــی از رژیــم غذایــی خــود قــرار داده انــد. نــوآوری در سیســتم های کشــاورزی هــم بــه دلیــل مشــکات بیمــاری 
و Epiphytism در حــال انجــام اســت. کشــاورزان تولیــد جلبــک دریایــی را بــا کمک هــای فنــی دانشــمندان و متخصصــان بــرای 
بهبــود مدیریــت محصــول، افزایــش عملکــرد و تولیــد ادامــه خواهنــد داد. مراکــز بیــن المللــی جلبــک دریایــی، جوامــع، ســازمان ها 
و انجمن هــا و متخصصــان نقــش مهمــی را در توســعه بیش تــر مراکــز پــرورش جلبــک دریایــی کــه بــرای مصــرف غذایــی، خــوراک 
و ســوخت مفیــد اســت، ایفــا می کننــد. تولیــد جلبــک در ایــران، تنهــا بــه صــورت خــام اســت و فــرآوری آن بســیار انــدک اســت؛ 
در حالــی کــه جلبــک فــرآوری شــده مــورد نیــاز، هــر ســاله حــدود 700 میلیــون دالر، از کشــورهای دیگــر وارد می شــود. باتوجــه بــه 
این کــه ایــران شــرایط آب و هوایــی بســیار مناســبی بــرای پــرورش دارد، نــه تنهــا نیــاز کشــور بــرآورده می شــود، بلکــه می تــوان 
بــا صــادرات آن، بــرای کشــور ارزآوری هــم داشته باشــیم. ولــی همچنــان پــرورش جلبــک در ایــران هنــوز نوپــا اســت و همیــن 
امــر می توانــد دلیــل خوبــی باشــد تــا بــا تولیــد محصــوالت باکیفیــت و بــا یــک بازاریابــی خــوب بتــوان فــروش فوق العــاده ای در 
داخــل و خــارج از کشــور ایجــاد کــرد. درایــن بیــن جلبک هــای جنــس گراســیاریا یکــی از مهم تریــن جلبک هــای دریایــی بــوده 
کــه بخــش عمــده تولیــد آن هــا بــه منظــور اســتخراج آگار می باشــد در ســواحل خلیــج فــارس و دریــای عمــان جلبــک گراســیاریا 
انتشــار جغرافیایــی وســیعی دارد، از ایــن رو پتانســیل بســیار مناســبی بــرای کشــت و پــرورش تجــاری آن درســواحل جنوبــی ایــران 
وجــود دارد؛ و شــاید بتــوان گفــت کشــت و پــرورش جلبک هــای دریایــی )ماننــد گراســیاریا( می توانــد بــه عنــوان یــک صنعــت 

پردرآمــد، زود بــازده و کــم هزینــه، بخــش کوچکــی از معضــل اشــتغال فــارغ التحصیــان دانشــگاهی را حــل کنــد  

        

در  کــه  می شــوند  شــامل  را  زنــده  موجــودات  از  بزرگــی  دســته  قارچ هــا 
موقعیت هــای اکولوژیکــی متفــاوت یافــت می شــوند. ســابقه اســتفاده از قارچ هــا در 
درمــان بیماری هــای مختلــف بــه هــزاران ســال قبــل بــاز می گــردد. بــا وجــود ســابقه 
طوالنــی بشــر از تاثیــرات دارویــی قارچ هــا، مصــرف قارچ هــای دارویــی در مقایســه 
ــدود از  ــناخت مح ــت. ش ــوردار اس ــری برخ ــتردگی کم ت ــی از گس ــان داروی ــا  گیاه ب
ــی رشــد قارچ هــا، وجــود قارچ هــای  ــی و زمان قارچ هــای دارویــی، محدودیــت مکان
ســمی و نگرانــی از مصــرف قارچ هــا و عــدم ســهولت در مصــرف دارویــی آنهــا از جمله 
ــا  ــان ی ــارچ دنب ــند. ق ــی می باش ــای داروی ــرف قارچ ه ــده مص ــدود کنن ــل مح عوام
دنبــان کوهــی کــه بــه نــام Truffle mushroom شــهرت دارد، دارای خــواص دارویی 
و تغذیــه ای زیــادی اســت. دنبــان یکــی از غنی تریــن مــواد خوراکــی در جهــان اســت 
کــه قیمــت باالیــی نیــز دارد. قیمــت دنبــان کوهــی در ایــران در مقایســه بــا قــارچ 
دکمــه ای بســیار بیشــتر اســت. دنبــان ســیاه، دنبــان کوهــی ســیاه، قــارچ دنبــان 
کوهــی، قــارچ ترافــل )Truffle( برخــی از نامهایــی هســتند کــه بــر دنبــان کوهــی 
نهــاده شــده اســت. عنــوان قــارچ دنبــان در مفهــوم کلــی بــه دســته ای از قارچ هــا 
اطــاق می گــردد کــه پدیــده تشــکیل اســپوروکارپ یــا انــدام بــارده در آنهــا از نــوع 
زیــر زمینــی یــا هیپوژئــوس Hypogeous بــوده و اســپوروکارپ آنهــا در زیــر خــاک 
تشــکیل می  شــود. ایــن نــوع از قارچ هــا بــه عنــوان قارچ هــای زیــر زمینــی شــناخته 

شــده اند و دارای ارتبــاط همزیســتی بــا گیاهــان مختلــف هســتند.
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آشـــنایی با قـــــارچ
دنبــــالن کوهـــی 

حسین حسینی
دکترای گیاهان دارویی 

گروه تحقیقات کشاورزی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج 

حالــت، جلبک هــا بــه ســمت بــاال و بــه یــک ســبد شــناور 
ــی  ــک دریای ــا جلب ــوند. ضمن ــت می ش ــق هدای ــار قای در کن
ــد.  ــان باش ــید در ام ــور خورش ــد از ن ــده بای ــت ش برداش
ــازار هــم شــامل تمیــز کــردن و نمــک زدن  فــرآوری بــرای ب
بــا 2۵-20 درصــد نمــک اســت. ایــن محصــول در حــدود 1۵ 
ــرم  ــف از 2۵0 گ ــته های مختل ــه داری و در بس روز درآب نگ
ــه صــورت نمکــی و مرطــوب بســته بندی  ــرم ب ــا 18 کیلوگ ت
می شــود. پــس از شستشــو، بــرای از بیــن بــردن نمــک، از 
آن بــه عنــوان یــک ســبزی تــازه اســتفاده بــا ســس ســویا در 
ســاالدها میــل می شــود. بــه دلیــل افزایــش تقاضــا، کشــت 
در جزیــره اوکینــاوا در دهــه 1980 آغــاز شــد. میــزان عملکــرد 

ــد. ــر( می رس ــال )وزن  ت ــن در س ــه 10000 ت ــال ب آن در س
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هــر چنــد بیــش از 180 گونــه قــارچ بــه عنــوان ترافــل یــا 
 دنبــان شــناخته شــده اند امــا گونه هــای متعلــق به جنــس 
 Picoa, Hymenogaster ,Choiromyces Tuber,
و  شناخته شــده ترین  به عنــوان   Terfezia, Tirmania
مهم تریــن گونه هــای دنبــان مطرح انــد. دنبان کوهــی 
ــای  ــاخه قارچ ه ــر ش ــه ای و از زی ــای کیس ــاخه قارچ ه از ش
رده  در  دنبــان  می باشــد.  دنبانــان  تیــره  و  فنجانــی 
پزیزالــس  راســته  و    Pezizomycetes پزیزومیســت 
ــای  ــی در گونه ه ــان کوه ــگ دنب ــای دارد. رن pezizals ج
ــفید و  ــتری، س ــش، خاکس ــا بنف ــره ت ــز تی ــاوت از قرم متف
ــت  ــی اس ــی زیرزمین ــان، قارچ ــود. دنب ــده می ش ــیاه دی س

ــی دارد.  ــع غذای ــی در صنای ــرف خوراک ــه مص ک
ــه  ــت ک ــارچ اس ــر ق ــواع لذیذت ــیاه از ان ــی س دنبان کوه
ــاظ  ــد. به لح ــد می کن ــودرو رش ــورت خ ــه ص ــت ب در طبیع
بــا  بســیاری  شــباهت  دنبان کوهــی  ظاهــری،  شــکل 
بــه  طبیعــت  در  دنبان کوهــی  دارد.  زمینــی  ســیب 
اندازه هــای کوچــک و بــزرگ دیــده می شــود و همــه 
قارچ هــا بــه یــک انــدازه مشــخص رشــد نمی کننــد. 
کشــت قــارچ دنبــان زیرزمینــی خوراکــی )توبــر( منجــر بــه 
ــا  ــر می شــود. زمــان آشــنایی بشــر ب ــه بزرگت برداشــت گون
ــواره  ــت و هم ــخص نیس ــق مش ــور دقی ــی به ط دنبان کوه
ــوده  ــه ب ــا نوعــی راز آمیخت ــان ســیاه ب منشــا رویــش دنب
ــد  ــاران را در رش ــرارت و ب ــرق، ح ــد و ب ــی رع ــت. برخ اس
ــن  ــر ای ــی دیگ ــی برخ ــد ول ــل می دانن ــی دخی دنبان کوه
قــارچ را ریشــه های ناهنجــاری تلقــی می کننــد. شــاید 
ــه  ــوط ب ــارچ دنبان کوهــی را مرب ــی ق ــوان شــهرت جهان بت

اواخــر قــرن نوزدهــم دوران طایــی تولیــد قــارچ ترافــل 
همزیســتی  ترافــل  پــرورش  اصلــی  راز  اســت.  بــوده 
بــود.  گیاهــان  ریشــه  و  مایکوریــزا  قارچ هــای  بیــن 
ــط  ــل توس ــت تراف ــل کش ــدرن و کام ــای م ــروزه روش ه ام
ــرد.  ــام می گی ــل انج ــد تراف ــرای تولی ــزرگ ب ــرکت های ب ش
رشــد  بــه ســختی  کــه  اســت  گونه هایــی  از  دنبــان 
می کنــد. بــه طــور معمــول کشــت قــارچ دنبــان در مناطــق 
ــان  ــارچ دنب ــت ق ــت. کش ــر نیس ــکان پذی ــی ام ــر بوم غی
ــش  ــا کاه ــی ب ــق بوم ــر( در مناط ــی )توب ــی خوراک زیرزمین

ــت. ــراه اس ــدی هم ــه ۵0 درص هزین

زیستگاه دنبالن در ایران
کشــورهای زیــادی در زمینــه تولیــد دنبــان ســیاه کوهــی 
فعالیــت دارنــد کــه معروف تریــن ایــن کشــورها عبارتنــد از 
اســترالیا، ایتالیــا، فرانســه، چیــن، ایــاالت متحــده آمریــکا، 
ــتان. در  ــادا و انگلس ــران، کان ــپانیا، ای ــتان، اس ــد، لهس هلن
ــاران  ایــران و برخــی کشــورهای همســایه در فصــول پــر ب
ــد. کشــورهایی  ــان ســیاه رشــد می کنن ــارچ و دنب ــواع ق ان
ــا  ــد قارچ ه ــرای رش ــد ب ــری دارن ــوای معتدل ت ــه آب و ه ک
شــدید  بســیار  ســرمای  و  گرمــا  هســتند.  مناســب تر 
بــه قــارچ آســیب می رســاند. قــارچ دنبــان کوهــی 
از گونه هــای نــادر و خــوش طعــم اســت کــه خــواص 
ــی  ــان کوه ــول دنب ــامتی دارد. محص ــرای س ــی ب فراوان
ــی  ــای جهان ــی در بازاره ــرف داخل ــر مص ــاوه ب ــران، ع ای
نیــز بــه فــروش می رســد. دنبان کوهــی ســیاه ایــران 
از گران قیمت تریــن گونه هــای گیــاه دنبــان در جهــان 
اســت و از مرغوبیــت باالیــی نیــز برخــوردار اســت. اســتان 
ــت  ــو و دش ــات ماک ــل، ارتفاع ــرقی و اردبی ــان ش آذربایج
چالــدران، مرنــد، جلفــا، ارســباران و بخــش یامچــی، خــوی، 
دشــت مغــان، پلدشــت، اســتان زنجــان و منطقــه طــارم و 
خدابنــده اصلی تریــن محــل رویــش دنبــان کوهــی ســیاه 
ــان را  ــارچ دنب ــواع ق ــر آن ان ــاوه ب ــتند. ع ــران هس در ای
ــاران  در برخــی از مناطــق دیگــر ایــران نیــز در فصــل پــر ب

ــرد. ــت ک ــوان برداش می ت
 عمده تریــن ایــن مناطــق عبارتنــد از اســتان فــارس، 
زردکــوه چهارمحــال و بختیــاری، اســتان هرمزگان و یاســوج، 
ــتان  ــتان لرس ــان، اس ــتان دامغ ــدان و شهرس ــتان هم اس
به خصــوص  ایــران  شــمالی  اســتان های  کرمانشــاه،  و 
اســتان گلســتان و منطقــه ترکمن صحــرا، شهرســتان گنبــد، 
کنــدوان، لوشــان، بخشــی از اســتان خراســان شــمالی 
و شهرســتان ســراوان، کوهپایه هــای اطــراف تهــران و 
بعضــی از قســمت های جزیــره کیــش را نیــز می تــوان 

اضافــه کــرد. دنبــان در زبــان محلــی آذربایجــان به معنــی 
متــورم بــوده و ایــن نــام بــه جهــت تــورم خــاک در محــل 
رویــش دنبــان کوهــی بــر آن نهــاده شــده اســت. اهالــی 
ــه های  ــد ریش ــی می توانن ــن برآمدگ ــدن ای ــا دی ــه ب منطق
ــار  ــل به ــد. در دو فص ــدا کنن ــان را پی ــارچ دنب ــی ق زیرزمین
ــد.  ــدا می کن ــش پی ــی افزای ــان کوه ــش دنب ــز روی و پایی
ــیاه،  ــان س ــاالی دنب ــت ب ــی و قیم ــل ارزش غذای ــه دلی ب
ــه و  ــان رفت ــاه دنب ــش گی ــق روی ــه مناط ــدگان آن ب جوین
ــد.  ــان می کنن ــی دنب ــول طبیع ــت محص ــه برداش ــدام ب اق
دنبــان کوهــی از گیاهــان شــناخته شــده در طبیعــت ایــران 
اســت کــه بــا آب و هــوای مرطــوب و کوهســتانی ســازگاری 

ــی دارد.  خوب
ــان از  ــی آذربایج ــان یامچ ــوی و دنب ــی خ ــان کوه دنب
گونه هــای مرغــوب دنبــان کوهــی ســیاه هســتند کــه بــه 
ــوالت  ــوند. از محص ــروش می ش ــد و ف ــی خری ــت باالی قیم
در  یامچــی  بخــش  و  ارســباران  ســودآور  و  اقتصــادی 
آذربایجــان شــرقی، دنبــان ســیاه کوهــی اســت کــه 
تحت حفاظــت قــرار دارد و برداشــت آن بــرای اهالــی 
بومــی آزاد اعــام شــده اســت. قیمــت دنبان کوهــی 
ــاد  ــیار زی ــان بس ــورهای جه ــر کش ــد دیگ ــران همانن در ای
ــع آوری  ــادرات جم ــرای ص ــیاه ب ــان س ــب دنب ــت. اغل اس
ــه  ــارس فروخت ــج ف ــیه خلی ــورهای حاش ــه کش ــده و ب ش
می شــود. با توجــه بــه ارزش غذایــی بــاال، خــواص دارویــی 
دنبــان و همچنیــن دشــواری جمــع آوری محصــول، قیمــت 
ــرخ  ــه از ن ــو همیش ــر کیل ــرای ه ــران ب ــی در ای دنبان کوه

ــت. ــوده اس ــوردار ب ــی برخ ــد باالی رش

دوران رنســانس دانســت. در قــرن شــانزدهم میــادی قــارچ 
دنبــان ســیاه بیــش از گذشــته مــورد توجــه قــرار گرفــت و 
ــی در  ــنی غذای ــوان چاش ــه عن ــه ب ــاه فرانس ــار پادش در درب
ــی  ــه 1780 دنبان کوه ــد. در ده ــه ش ــه کار گرفت ــپزی ب آش
ــت  ــد و قیم ــتفاده می ش ــراف اس ــذای اش ــا در غ ــیاه تنه س

گران بهایــی داشــت.

کشت قارچ دنبالن
در ســال 1808 "ژوزف تالــون" Joseph Talon فرانســوی 
بــا جمــع آوری بلوط هایــی کــه زیــر درختــان ریختــه بودنــد 
ــر( کــرد.  ســعی در کشــت دنبــان زیرزمینــی خوراکــی )توب
ــه  ــوط همیش ــان بل ــر درخت ــه در زی ــرد ک ــاهده ک وی مش
ــد. بنابرایــن میوه هــای بلــوط  دنبــان ســیاه رویــش می کن
ریختــه شــده زیــر درخــت را در محــل مناســب پــرورش داد. 
ــر( و  ــی خوراکــی )توب ــان زیرزمین ــرای کشــت دنب تــاش ب
تکثیــر کنتــرل شــده آن نتایــج مثبتــی بــه همــراه داشــت. 
ــو"  ــام "روس ــه ن ــر ب ــوی دیگ ــک فرانس ــد ی ــال بع 40 س
توانســت بــا همیــن روش یــک مزرعــه 7 هکتــاری از 
ــرورش دهــد. مزرعه"روســو" محصــول  ــان کوهــی را پ دنب
ــال 18۵۵  ــاند. در س ــر رس ــه ثم ــی را ب ــیار خوب ــان بس دنب
ــرای کشــت  روســو جایــزه ویــژه نمایشــگاه بین المللــی را ب
ــرد.  ــت ک ــر( دریاف ــی )توب ــی خوراک ــان زیرزمین ــارچ دنب ق
امــروزه روش هــای صنعتــی، جایگزیــن کشــت قــارچ دنبان 
ــی  ــده ول ــنتی ش ــیوه س ــه ش ــر( ب ــی )توب ــی خوراک زیرزمین
ــورت  ــان به ص ــت دنب ــاط روش کاش ــی نق ــوز در برخ هن

ــه دارد.  ــی ادام طبیع

قارچ دنبان کوهی یا دنبان سیاهقارچ دنبان کوهی یا دنبان سیاه برآمدگی سطح زمین، عامت رویش قارچ دنبان کوهی
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عمده ترین تولید کنندگان قارچ دنبان در جهان به ترتیب:

رتبه  کشور میزان تولید )تن(

1 چین ۵,008,8۵0

2 ایتالیا 761,8۵8

3 ایاالت متحده امریکا 390,902

4 هلند 304,000

۵ لهستان 198,23۵

6 اسپانیا 127,000

7 فرانسه 11۵,669

8 کانادا 78,930

9 بریتانیا 69,300

10 ایرلند 67,063

11 آلمان 62,000

12 ژاپن 60,180

13 استرالیا 49,696

14 اندونزی 4۵,8۵1

1۵ بلژیک 41,۵۵6

16 هند 41,000
17 ایران 37,664

18 کره جنوبی 30,۵74

19 ترکیه 27,0۵8

20 ویتنام 21,9۵7

21 مجارستان 14,249

22 اوکراین 14,000

23 لیتوانی 13,008

24 آفریقای جنوبی 12,۵68

2۵ دانمارک 10,304

26 اسرائیل 10,001

27 نیوزیلند 9,884

برخی از خواص دارویی دنبان کوهی سیاه عبارتند از:
1. کاهش دهنده سطح کلسترول خون به طور طبیعی

2. تقویت و افزایش قوا و نیروی جنسی در اثر مصرف مداوم
3. کنترل عفونت قرنیه چشم و پیشگیری از آن

4. کاهش دهنده استرس و اضطراب ناشی از فشارهای عصبی
5. پیشگیری از آترواسکلروز و بیماری قلبی عروقی

6. تقویت قوای شناختی و جلوگیری از زوال عقل در دوران سالمندی
7. از بین برنده عائم افسردگی در افراد مستعد و بهبود دهنده خلق و خو

8. جلوگیری از پیری زودرس و تاخیر در روند پیری به صورت طبیعی
9. خواص ضد میکروبی و بهبود سیستم ایمنی بدن و تقویت قوای عمومی

10. پیشگیری از بروز و پیشرفت انواع سرطان با تقویت سیستم ایمنی
11. درمان اسهال خونی و ساده در کودکان و بزرگساالن

12. پیشگیری از سرماخوردگی در طول سال با مصرف دنبان در بهار
ــا،  ــت فوده ــاالدها، فس ــوپ ها، س ــس ها، س ــواع س ــه ان ــی در تهی ــان کوه دنب
خوراک هــا و غذاهــای ایتالیایــی نقــش دارد. کشــت دنبــان زیرزمینــی خوراکــی 
)توبــر( بــرای مصــرف در صنایــع غذایــی یکــی از متداول تریــن راه دسترســی بــه 
منبــع پروتئیــن گیاهــی بــا ارزش در جهــان اســت. تقریبــا در همــه غذاهــای اصلــی 
و پیــش غذاهــای فرانســوی از دنبــان ســیاه کوهــی به صــورت خــورد شــده و یــا 

ــان اســتفاده می شــود. ســس دنب

احتیاط و توصیه ها در مورد قارچ دنبالن
بــه عنــوان یکــی از قارچ هــای گــران قیمــت، دنبــان ســیاه نیــز عــوارض جانبــی 
ــادی  ــیل زی ــی پتانس ــر آلرژیک ــان از نظ ــود در دنب ــات موج ــیاری دارد. ترکیب بس
دارنــد. بنابرایــن، در صــورت بــروز خــارش، بثــورات یــا قرمــزی پوســت، مصــرف 
ــان  ــا، دنب ــای قارچ ه ــی از خانواده ه ــوان یک ــه عن ــد. ب ــف کنی ــان را متوق دنب
ــر  ــه اث ــری از هرگون ــرای جلوگی ــاردار ب ــن اســت ســمی باشــد. خانم هــای ب ممک
ــردن  ــدا ک ــد. پی ــودداری کنن ــان خ ــرف دنب ــد از مص ــن، بای ــته روی جنی ناخواس
ــه دارد.  ــص و تجرب ــه تخص ــاز ب ــع نی ــا و مرات ــان در جنگل ه ــایی دنب و شناس
ــن  ــرای یافت ــبی ب ــل مناس ــاه فص ــن م ــان فروردی ــا پای ــاه ت ــفند م ــط اس از اواس
ــه  ــی ریش ــی و در نزدیک ــورت گروه ــه ص ــان ب ــارچ دنب ــواع ق ــت. ان ــان اس دنب
ــارچ  ــد. ق ــه صــورت یــک زندگــی همزیســتی رشــد می کنن ــان و گیاهــان ب درخت
ــا  ــق ۵ ت ــه در عم ــد بلک ــن نمی روی ــا روی زمی ــایر قارچ ه ــاف س ــر خ ــان ب دنب
ــان  ــردن دنب ــدا ک ــن پی ــد. بنابرای ــش می کن ــاک روی ــر خ ــانتی متری زی 30 س
ــان را  ــاه دنب ــش گی ــل روی ــادگی مح ــه س ــوان ب ــت و نمی ت ــوار اس ــی دش کم
ــی  ــش گیاه ــدل و دارای پوش ــوب و معت ــق مرط ــان در مناط ــرد. دنب ــدا ک پی
ــده ای  ــناخته ش ــای ش ــان راه ه ــارچ دنب ــردن ق ــدا ک ــرای پی ــود. ب ــت می ش یاف
وجــود دارد. در بســیاری از مناطــق ســگ ها را بــرای پیــدا کــردن دنبــان تعلیــم 
می دهنــد. شــامه ســگ بهتریــن روش یافتــن قــارچ دنبــان در همــه کشــورهای 
ــل  ــوان داخ ــته می ت ــورت نشس ــیاه را به ص ــی س ــان کوه ــد. دنب ــا می باش دنی
حولــه کاغــذی پیچیــده و بــه مــدت یــک تــا دو هفتــه در یخچــال نگهــداری کــرد. 
دنبــان کوهــی قابلیــت نگهــداری در فریــزر را بــه مــدت 6 مــاه دارد و کیفیــت و 

خــواص آن حفــظ خواهــد شــد 

خواص دنبالن کوهی 
ــی در طبیعــت  ــواد خوراک ــن م ــن و غنی تری ــا ارزش تری ــان ســیاه یکــی از ب دنب
اســت کــه دارای ارزش تغذیــه ای و دارویــی فراوانــی اســت. ارزش تغذیــه ای ایــن 
قــارچ بــه جهــت دارا بــودن بیــش از 1۵ نــوع پروتئیــن و ویتامین بیشــتر می شــود. 
در رشــد و تکثیــر قــارچ دنبــان کوهــی هیــچ مــاده شــیمیایی دخیــل نیســت و 
دنبــان تاکنــون توســط انســان دســت کاری ژنتیکــی نشــده اســت. دنبــان ســیاه 
ــمزه ترین  ــن و خوش ــران قیمت تری ــد، گ ــت می آی ــه دس ــع ب ــه از مرات ــی ک کوه
نــوع قــارچ خوراکــی و دارویــی در جهــان اســت. دنبــان کوهــی بــا بویــی قــوی 
ــن،  ــفر، آه ــیم، فس ــته ای، کلس ــواد نشاس ــد و م ــی، قن ــن، چرب ــار از پروتئی سرش
پتاســیم، تیامیــن، نیاســین و ریبوفاویــن اســت.  ایــن قــارچ ارزشــمند سرشــار از 

ــد.  ــن نمی رون ــرارت از بی ــر ح ــه در اث ــت ک ــی اس ــیدان های طبیع ضد اکس

ارزش غذایی قارچ دنبالن )100 گرم(

•   کالری : 478
•   چربی : 32 گرم

•   کربوهیدرات : 42 گرم
•   پروتئین : 4 گرم

•   فیبر : 2 گرم
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نشانه  های بالینی 
آرتریــت )التهــاب مفصــل(  نقــرس حــاد، نقرس توفوســی 
مزمــن، ســنگ کلیه و نقــرس چنــد مفصلــی مزمــن را 
ــرد.  ــر ک ــاری ذک ــن بیم ــی ای ــرات بالین ــوان از تظاه می ت
ــریع  ــیار س ــاری بس ــم بیم ــی، عائ ــاد نقرس ــت ح در آرتری
ــه و درد  ــه خــواب رفت ــم ب ــدون عائ ــه و بیمــار ب اوج گرفت
شــدید، قرمــزی و تــورم مفصــل مبتــا او را از خــواب بیــدار 
ــک  ــه ی ــات اولی ــوارد حم ــد م ــه در 9۵ درص ــد ک می کن
مفصــل و از جملــه در اکثــر مواقــع انگشــت اول پــا بیــش از 
ــی درد  ــن مواقع ــود. در چنی ــار می ش ــل گرفت ــایر مفاص س
و التهــاب پوســت روی مفصــل گســترش یافتــه و پوســت 
ــه  ــادر ب ــار ق ــی بیم ــی گاه ــود و حت ــز می ش ــدیدًا قرم ش
پوشــیدن جــوراب خــود نیــز نیســت. شــایع ترین مفاصــل 
ــو،  ــا، زان ــچ پ ــا، م ــب: پ ــه ترتی ــاری ب ــن بیم ــا ای ــر ب درگی
ــد.  ــج می باش ــت و آرن ــچ دس ــت، م ــک دس ــل کوچ مفاص
ــی  ــاوت اســت، ول اگرچــه ســیر حمــات درمان نشــده متف
ــد.  ــود می یاب ــود بهب ــه خ ــود ب ــوالً خ ــه معم ــات اولی حم
ــل  ــل مفص ــع داخ ــه در مای ــت از آنجاک ــر اس ــل ذک قاب
به صــورت  اســیداوریک  آن  ســفید  گلبول هــای  و 
کریســتال های ســوزنی توســط عدســی پاریــزه دیــده 
می شــود بــه همیــن خاطــر ایــن نــوع از آرتریــت را 
ــرس  ــی در نق ــد ول ــز می نامن ــور نی ــی از بل ــت ناش آرتری
توفوســی مزمــن رســوب اســیداوریک در داخــل و اطــراف 
ــود  ــی می ش ــاد توده های ــب ایج ــت موج ــل و پوس مفاص
بالینــی  معاینــه  در  )توفوس هــا(   توده هــا  ایــن   کــه 
ــاران  ــد بیم ــا 20 درص ــا در 10 ت ــوده و تنه ــس ب ــل لم قاب
توفوس هــا  می شــود.  ایجــاد  نقــرس  بــه  مبتــا 
ــر  ــت ظاه ــه آرتری ــات اولی ــال از حم ــا 1۵ س ــد از 10 ت بع
و  خارجــی  گــوش  آن،  شــایع  محل هــای  می شــود، 
مناطــق تحت فشــار نظیــر تانــدون آشــیل می باشــند. 
ســنگ های اســیداوریکی در 10 تــا 20 درصــد بیمــاران 
در  کلســیم،  فاقــد  ایــن ســنگ های  و  داشــته  وجــود 
ــروز  ــاران ب ــن بیم ــوند و در ای ــده نمی ش ــا دی رادیوگرافی ه
ســنگ های اگــزاالت کلســیم نیــز افزایــش می یابــد و 
ــه  ــل ب ذرات اســیداوریک به صــورت شــن های قرمــز متمای
نارنجــی دیــده می شــود کــه گاه ایــن ســنگ ها بــدون درد 
دفــع می شــوند، ولــی هنگامــی کــه انــدازه آنهــا بــه 
بیــش از نیــم ســانتی متر برســد، معمــوالً موجــب بــروز درد 
ناحیــه پهلــو می شــوند کــه همــراه ایــن عامــت، خــون در 
ادرار نیــز مشــهود اســت. همچنیــن در نقــرس چندمفصلــی 
ــاور  ــدد مج ــای متع ــب توفوس ه ــاران اغل ــز بیم ــن نی مزم

مفاصــل را دارا هســتند.

ــش  ــرس و افزای ــاری نق ــه ای در بیم ــان تغذی درم
ــون  ــك خ ــید اوری اس

همانطــور كــه گفتــه شــد، نقــرس یــك ناهنجــاری 
متابولیســم پوریــن اســت كــه عامــت مشــخصه آن 
و  خــون  در  اســیداوریك  بــاالی  و  غیرطبیعــی  ســطوح 
رســوبات اورات ســدیم در بافتهــای نــرم و اســتخوانی نظیــر 
ــی از  ــن یك ــت. بنابرای ــا اس ــا و تاندونه ــل و غضروفه مفاص
ــال  ــاری اعم ــن بیم ــی ای ــم غذای ــایل در رژی ــن مس مهمتری
ــی، خصوصــًا  ــم دریافت ــن رژی برخــی محدودیت هــا در پوری
ــم محــدود   از  ــد باشــد. رژی ــه حــاد بیمــاری می توان در مرحل
پوریــن، بــه مثابــه یــك كمــك فرعــی بــرای درمــان دارویــی 
ــا  ــزان 200 ت ــا می ــك ت ــید اوری ــح اس ــش ترش ــت كاه جه
400 میلــی گــرم در روز می توانــد كمــك كننــده باشــد 
ــرم  ــدود 700 - 600 میلی گ ــه ح ــادی روزان ــرد ع ــك ف )از ی
ــا  اســیداوریك دفــع می شــود( و میــزان ســطح اوریــك را ت

یــك میلی گــرم در دســی لیتر پاییــن بیــاورد. 

        

ــاك و رســوب كریســتال های  ــی دردن ــا عایــم افزایــش اســیداوریك خــون، التهــاب مفصل نقــرس بیمــاری اســت كــه خــود را ب
اورات ســدیم و ســنگ های كلیــوی اســیداوریكی نشــان می دهــد. طبــق آمــار موجــود از هــر هــزار مــرد حــدود 7 نفــر و از هــر هــزار  
زن حــدود یــك نفــر بــه ایــن بیمــاری مبتــا می شــوند. میــزان بــروز این بیمــاری در مــردان بــا میــزان اســیداوریك خــون ارتبــاط دارد، 
به طــوری كــه در اســیداوریك كمتــر از 7 میلی گــرم در دســی لیتر، ایــن میــزان 0/1 و در اســیداوریك بــاالی 9 میلی گــرم در دســی لیتر، 
ــان 7.2 ـ 3.۵  ــن 6 ـ 2.6 و در آقای ــا بی ــیداوریك در خانم ه ــی اس ــدد طبیع ــد. )ع ــد می رس ــه ۵ درص ــاری ب ــن بیم ــروز ای ــزان ب می
میلی گــرم در دســی لیتر اســت(. نقــرس در اثــر تولیــد بیــش از حــد یــا دفــع كمتــر از حــد اســیداوریك )یــا هــر دو( به وجــود می آیــد. 
از میــزان600 تــا 700 میلیگــرم اســیداوریكی كــه روزانــه دفــع می شــود، یك ســوم از رژیــم غذایــی )اســیدآمینه پوریــن  موجــود در مــواد 
غذایــی مصرفــی( و دوســوم از منابــع داخلــی بــدن حاصــل می شــود. ده درصــد مــوارد نقــرس بــر اثر تولیــد بیــش از حد اســیداوریك 
و 90 درصــد آن بــر اثــر كاهــش دفــع اســیداوریك اســت. برخــی از داروهــا و اختــاالت و بیماریهــا هــم می تواننــد عامــل افزایــش 
غلظــت ســرمی  اســیداوریك باشــند. داروهایــی كــه می تواننــد در ایــن زمینــه نقــش داشــته باشــند عبارتنــد از: مصــرف طوالنی مدت و 
زیــاد داروهــای مــدر، لوودوپــا، اســیدنیكوتینیك،  پیرازینامیــد و … . مصــرف الــكل و مشــروبات الكلی نیــز از عوامل افزایش اســیداوریك 
خــون می باشــد. از اختاالتــی كــه می توانــد منجــر بــه افزایــش اســیداوریك خــون شــود می تــوان بــه لوســمی ها )ســرطان خــون(، 
لنفــوم، نارســایی كلیــه، گرســنگی های طوالنــی و مفــرط، چاقــی، مســمومیت بــا ســرب و … اشــاره كــرد. شــایع ترین عامــت بیمــاری 
نقــرس در كنــار افزایــش ســطح اســیداوریك خــون، التهــاب مفصلــی دردنــاك اســت. همــان طــور كــه گفتــه شــده معمــوالً به صــورت 
درد در مفصــل انــدام تحتانــی و در درجــه اول انگشــت شســت پــا اســت كــه البتــه ســایر محل هــای گرفتــاری بــه ترتیــب شــیوع 

بعــد از مفصــل انگشــت شســت پــا، می توانــد مچ پــا،  پاشــنه ها، زانوهــا، مــچ انگشــتان دســت ها و آرنــج باشــد. 

بیمــاری نقرس و 
گیاهـان دارویــی

2۵ مجله تحقیق و توسعه باریج . شماره 27 24

علیرضا بلندنظر 
دکتــرای تخصصی حشــره شناســی کشــاورزی
ــانس ــج اس ــازی باری ــرکت داروس ــکی، ش ــروه دامپزش گ
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ــی،  ــای غــده ای، ماهــی و غذاهــای دریای ــر، اندامه ــر جگ ــن نظی ــی سرشــار از پوری ــع غذای ــن، مناب ــم محــدود از پوری در رژی
گوشــت، لوبیــا، نخــود، زردچوبــه، قــارچ خوراكــی، گل كلــم و اســفناج بــا توجــه بــه شــرایط بیمــار محــدود می شــود. مصــرف 
ایــن غذاهــا در طــی حملــه حــاد نقــرس مجــاز نمی باشــد و هنگامی كــه مرحلــه حــاد فروكــش می كنــد فــرد مجــاز به مصــرف 
یــك ســهم غذایــی 60 گرمــی  از ایــن غذاهــا خواهــد بــود. بیمــاران می تواننــد غذاهایــی را كــه اساســًا عــاری از پوریــن اســت 
به دلخــواه مصــرف نماینــد.  ایــن غذاهــا عبارتنــد از نــان و غــات، شــیر و فرآورده هــای لبنــی، تخم مــرغ، میوه جــات،  ســبزیجات 
و نوشــیدنیهای غیــر الكلــی. كنتــرل و حفــظ وزن مطلــوب بــرای ایــن بیمــاران از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. بنابرایــن باید 
ســعی كننــد بــا رعایــت رژیــم غذایــی متعــادل و انجــام حــركات ورزشــی و خصوصــًا پیــاده روی وزن خــود را در حــد ایــده آل 
حفــظ كننــد. بــرای رقیــق كــردن ادرار و تســریع دفــع اســیداوریك و پیشــگیری از رســوب اورات در كلیه هــا و تشــكیل ســنگ های 
ــه نوشــیدن  ــه روزان ــه طــوری ك ــه می شــود، ب ــاران توصی ــن بیم ــرای ای ــراوان ب ــدار ف ــه مق ــوی نوشــیدن آب و مایعــات ب كلی
ــد از نوشــیدن نوشــیدنی های  ــرای ایــن بیمــاران ضــروری و الزم دانســته شــده اســت. بیمــاران بای ــر مایعــات ب حــدود 3 لیت

حــاوی الــكل اجتنــاب كننــد. زیــرا الــكل ترشــح دفــع اورات توســط كلیه هــا را مهــار می كنــد.

ــه  ــرس توصی ــاری نق ــات بیم ــود درد و التهاب ــرای بهب آن ب
ــی  ــل غذای ــربت و مکم ــورت ش ــه ص ــو ب ــود. آب آلبال می ش
جهــت درمــان کمکــی ایــن بیمــاری عرضــه می شــود. نتایــج 
مطالعــات علمــی انجــام شــده در زیــر خاصــه شــده اســت:

1.  تحقیقــات اولیــه در ایــن مــورد کــه اولیــن بــار در ســال 
ــو  ــه آلبال ــرف روزان ــه مص ــان داد ک ــد نش ــام ش 19۵0 انج
)حــدود 4/۵ فنجــان( بــرای از بیــن بــردن حمــات نقــرس و 
درد ناشــی از آرتریــت کمــک می کنــد. جالــب توجــه اســت، 
ــو، ســطوح  ــن مطالعــه پــس از خــوردن آلبال ــاران در ای بیم
اســیداوریک خــون پایینتــری داشــتند. از آن زمــان بــه بعــد، 
ــت  ــن خاصی ــورد ای ــک در م ــاس کوچ ــات در مقی مطالع
ــه  ــاالت متحــده نشــان داد ک ــات ای ــت. تحقیق شــدت گرف
ــا 40 ســال( کــه دو وعــده گیــاس  ــان ســالم )ســن 20 ت زن
تــازه و شــیرین )حــدود 4۵ گیــاس( بــرای صبحانــه مصــرف 
کردنــد یــک کاهــش 1۵ درصــدی در ســطوح اســید اوریــک 

خونشــان داشــتند. 
2. در مطالعــه ای کــه بــر اثــر جلوگیرانــه آب آلبالــو بــر ســطح 
ــیدانی  ــت آنتی اکس ــن خاصی ــرم و همچنی ــیداوریک س اس
ــال  ــای نرم ــی روی رته ــای التهاب ــان روی مارکره آن و اثرش
و هایپویوریســمیک انجــام شــد مشــخص گردیــد کــه 
ــک  ــوان ی ــول، به عن ــمیک آلوپورین ــر هایپویوریس ــه اث اگرچ
مهار کننــده معــروف گزانتیــن اکســیداز، بســیار باالتــر 
از آب آلبالــو می باشــد ولــی می تــوان آلبالــو را به طــور 
قابل توجهــی تغییردهنــده پارامترهــای ضداکســیداتیو در 
نظــر گرفــت. ایــن ویژگیهــا آلبالــو را نامــزد جذابــی در درمان 
پیشــگیرانه  hyperuricaemia می ســازد؛ بــه خصــوص 
ــه  ــه شــود. البت ــی بکارگرفت ــه صــورت طوالنی مدت ــر آن ب اگ
ــی  ــرای تعریــف اثربخشــی بالین انجــام تحقیقــات بیشــتر ب

ــت.  ــوب اس ــیار مطل آن، بس
3. آنتوســیانینهای گیــاس تــرش )آلبالــو( نقــش مفیــدی در 

کاهــش دردهــای التهابــی رتهــا داشــته اســت. 
خانــواده  از  گیــاه  چندیــن  روی  کــه  آزمونــی  در    .4
شــد  مشــخص  گرفــت  صــورت   cherries & berries
آنتی اکســیدانی  خاصیــت  آلبالــو  آنتوســیانین های  کــه 
قابل توجهــی داشــته، بــه صورتــی کــه بــا آنتی اکســیدانهای 
ــرم  ــن و ناپروکســن در غلظــت 10 میکروگ تجــاری )ایبوپروف

ــت.  ــه اس ــل مقایس ــوالر( قاب ــر م ب
5. افزایــش قــدرت سیســتم ایمنــی در مــوش BALB/c  بــا 
ــه دوز مشــاهده  ــه صــورت وابســته ب ــاه، ب مصــرف ایــن گی

شــده اســت.
6. در  مطالعــه ای کــه در دانشــگاه کالیفرنیا انجام شــد نشــان 

داد کــه مصــرف روزانــه گیــاس، بــه عنــوان وســیله ای بــرای 
ــه ســطوح اورات پاســما،  ــگاه ب ــا ن ــردن نقــرس، ب از بیــن ب
آنتی اکســیدانها و مارکرهــای التهابــی در 10 نفــر از زنــان 
ــیرین  ــرم( از گیاس ش ــده )280 گ ــده در دو وع ــرف کنن مص
ــوح  ــج به وض ــد. نتای ــت آم ــه دس ــی ب ــیار جالب ــج بس نتای
نشــان داد کــه دفــع اورات بــه صــورت قابل توجهــی افزایــش 
ــه  ــش یافت ــما کاه ــطوح اورات پاس ــه س ــت و در نتیج یاف
اســت )از 214 ± 13 بــه 183 ± 1۵(. نویســندگان ایــن مطالعــه 
ــد که:"کاهــش اورات پاســما پــس از مصــرف  نتیجــه گرفتن
ــتیبانی  ــاس پش ــهور گی ــرس مش ــد نق ــر ض ــاس، از اث گی

می کنــد".

7. در مطالعــه ای حیوانــی در کشــور چیــن در اهمیت گیاس 
جهــت کاهــش التهــاب ناشــی از آرتریــت در موشــهای 
ــش در  ــث افزای ــا باع ــه تنه ــو ن ــان داد آلبال ــی نش صحرای
ــی  ــای التهاب ــش مارکره ــه کاه ــیدان، بلک ــرات آنتی اکس اث

TNF-آلفــا و پروســتاگاندین E2.8 می گــردد. 
ایــن  بــه  مصرف کننــدگان  و  پزشــکان  از  بســیاری   .8
 )Prunus avium L.( شــیرین  گیــاس  کــه  واقعیــت 
 به طــور قابل توجهــی کمتــر از گیــاس تــرش یــا آلبالــو 
ــتند.  ــد هس ــد معتق ــر می باش ).Prunus cerasus L( مؤث
ــیانیدین ها  ــر پروآنتوس ــی از نظ ــور قابل توجه ــه ط ــو ب آلبال
ــن  ــاد ای ــال زی ــه احتم ــه ب ــد ک ــر می باش ــاس غنی ت از گی
موضــوع یــک مؤلفــه کلیــدی در آب آلبالــو اســت و باعــث 
ــن  ــر نقــرس می شــود. همچنی ــت آن در براب ــرد و مزی عملک
)آلبالــو(  تــرش  گیاس هــای  آنتی اکســیدان  خاصیــت 

باالتــر اســت. 
9. از عصــاره آلبالــو بــه صــورت قــرص در درمــان هومیوپاتــی 

نقرس اســتفاده شــده اســت.
دانشــگاه  در  دانشــمندان   )2012( بالینــی  مطالعــات   .10
بوســتون آمریــکا نشــان داد کــه مصــرف 30 عــدد گیاس در 
عــرض 48 ســاعت می توانــد احتمــال بــروز حمــات نقرســی 
ــش  ــد کاه ــا 3۵ درص ــاری را ت ــن بیم ــه ای ــان ب در مبتای

گیاهان مورد استفاده در نقرس
گیاهــان مختلفــی در کشــورهای گوناگــون جهــت کاهــش عائــم بیمــاری نقــرس اســتفاده شــده اســت. از بیــن گیاهــان بومی 

ایــران، میــوه آلبالــو و بــذر کرفــس توضیــح داده می شــود:
ــو: بیشــترین تحقیقــات انجــام شــده در مــورد کاربــرد گیاهــان در بیمــاری نقــرس مربــوط بــه گیاهــان موســوم  میــوه آلبال
ــان  ــی اهلل مظفری ــر ول ــواده Rosaceae( می باشــد. دکت ــو )جنــس Prunus از خان ــادل گوجــه، آلوچــه و آل ــه Cherries مع ب
,chrtty  و نــام انگلیســی Cerasus vulgaris در کتــاب فرهنــگ نامهــای گیاهــی ایــران، گیــاه آلبالــو بــا نــام علمــی 
 tart cherry یا sour cherry کــه در متــون علمــی تحت عنــوان - Prunus cerasus را متــرادف بــا red cherry, sour cherry 
نامیــده شــده و در مــورد اثــرات آن روی کاهــش عائــم نقــرس کار شــده اســت- قــرار داده اســت. مطالعــات نشــان می دهــد 
ــیانین ها  ــتند. آنتوس ــیانین ها هس ــام آنتوس ــی بن ــای A و C و ترکیبات ــادی ویتامین ه ــر زی ــاوی مقادی ــاس ح ــو و گی آلبال
پیگمان هــای رنگــی هســتند کــه در نتیجــه یــک ســری واکنش هــای شــیمیایی از فاونوییدهــا بوجــود می آینــد. رنــگ قرمــز 
و آبــی موجــود در برخــی میوه هــا، ســبزیها و گلهــا مربــوط بــه ایــن پیگمــان اســت. طــی ســالهای اخیــر دانشــمندان متوجــه 
ــد هســتند. یکــی از  ــز بســیار مفی ــرای ســامت انســان نی ــر ایجــاد رنــگ در گیاهــان ب شــده اند کــه آنتوســیانین ها عــاوه ب
خــواص بســیار مهــم آنتوســیانین ها خاصیــت آنتی اکســیدانی آنهــا اســت. بــدن انســان بــا اســتفاده از انــواع آنتی اکســیدان ها 
ــود در  ــیانین های موج ــد. آنتوس ــی می کن ــیژن را خنث ــای آزاد اکس ــا، رادیکاله ــن E و کاروتنوئیده ــن C، ویتامی ــر ویتامی نظی
آلبالــو مخصوصــًا آنتوســیانین خــاص cyanidin-3-glucosylrutinoside و cyanidin-3-rutinoside در مقایســه بــا توتهــای 
ــری داشــته و  ــی بســیار قویت ــوت فرنگــی خــواص آنتی اکســیدانی و ضدالتهاب ــز، تمشــک و ت ــه تمشــک قرم ــف، از جمل مختل
ــز بیشــتر اســت.  ــو از آســپرین نی ــی آنتوســیانین های موجــود در آلبال ــد خــواص ضدالتهاب ــی برخــی دانشــمندان معتقدن حت
مصــرف مقــدار زیــاد ویتامیــن C بــه افزایــش دفــع اســیداوریک در بــدن کمــک می کنــد. همچنیــن آنتوســیانین ها می تواننــد 
در تخفیــف عائــم ایــن بیمــاری موثــر باشــند، زیــرا همانطــور کــه ذکــر شــد ایــن مــواد در تخفیــف واکنشــهای التهابــی در بــدن 
ــو از منابــع خــوب ویتامیــن C و آنتوســیانین ها می باشــد، بنابرایــن مصــرف  ــه اینکــه آلبال ــا توجــه ب ــد. ب نقــش موثــری دارن
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ــا  دهــد. دانشــمندان در ایــن مطالعــه 633 بیمــار مبت
ــای  ــال تحت مراقبت ه ــک س ــدت ی ــه م ــرس را ب ــه نق ب
ــرف  ــدند مص ــه ش ــت متوج ــد و در نهای ــرار دادن ــن ق آنای
ــایی در  ــرات معجزه آس ــد تاثی ــاس می توان ــده گی ــه وع س
پیشــگیری از حمــات نقــرس داشــته باشــد. پژوهشــگران 
ــاس  ــوه گی ــدازه می ــش از ان ــرف بی ــد مص ــد کرده ان تأکی
به هیچ وجــه باعــث افزایــش تاثیــر ایــن میــوه بــر درمــان 
عایــم نقــرس نمی شــود. همچنیــن در ایــن مطالعــه 
مشــخص شــد کــه خطــر حمــات نقــرس زمانی کــه 
ــول همــراه شــود، 7۵ درصــد  ــا آلوپورین مصــرف گیــاس ب

کاهــش می یابــد.

نتایــج مطالعــات علمــی انجــام شــده در زیــر خاصــه شــده 
اســت:

ــس در  ــه کرف ــاره دان ــر عص ــی اث ــت بررس ــه ای جه • مطالع
ــرل  ــمی و کنت ــا هایپراورس ــوش ب ــیداوریک در م ــطوح اس س
التهــاب مفاصــل در آرتریــت نقرســی در کشــور چیــن انجــام 
شــد. در ایــن مطالعــه مــدل آرتریــت حــاد بــا تزریــق 
مونو ســدیم اورات )MSU( بــه مچ پــا یــک طرفــه، در مــوش 
صحرایــی القــا شــد. ســطح اســیداوریک ســرم در گــروه تحت 
ــدل  ــروه م ــی از گ ــور قابل توجه ــاال به ط ــا دوز ب ــان ب درم
)P > 0.0۵( متفــاوت بــود. در نهایــت نتیجه گیــری شــد کــه 
دانــه کرفــس واجــد برخــی از اثــرات محافظتی هایپراورســمی 

ــوده و جهــت درمــان آســیبهای کلیــوی مفیــد اســت.    ب
ــه  ــی ک ــس در تحقیق ــه کرف ــت آنتی اکســیدانی دان • خاصی

در کشــور آمریــکا انجــام شــد ثابــت گردیــد. 
ــل و  ــای ورم مفاص ــی داروه ــر بخش ــات اث ــن مطالع • در ای
ــت.  ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــس م ــذر کرف ــی از ب درد عضان
ــردو  ــر از ه ــه، 1۵ نف ــه مطالع ــال از 12 هفت ــاز فع ــول ف در ط
 بیمــاری آرتــروز، پوکــی اســتخوان و یــا نقــرس رنــج می برنــد 
34 میلی گــرم از عصــاره کرفــس مخصــوص )اســتاندارد شــده 
حــاوی n-butylphthalid-3NB-3 دو بــار در روز دریافــت 
ــده و  ــورت تخفیف یابن ــراد، درد به ص ــن اف ــرای ای ــد. ب کردن
ــل از  ــج حاص ــت. نتای ــود داش ــال وج ــدود 10 س ــتمر ح مس
ــود. برخــی از  ــت ب ــاری بســیار مثب ــه از نظــر آم ــن مطالع ای
ــکین درد( را از  ــرات درد )تس ــط در نم ــش متوس ــوارد کاه م
68٪  تــا 100٪ تجربــه کردنــد. بســیاری از افــراد متوجــه یــک 
اثــر دیورتیــک در دارو شــدند، امــا هیــچ تغییــری در باالنــس 

ســدیم و پتاســیم آنهــا وجــود نداشــت. 
• نتایــج مثبــت در آزمایــش کوچــک قبلــی پایــه ای بــرای یــک 
مطالعــه بزرگتــر بــا 70 بیمــار بــود. افــراد مــورد آزمایــش، 7۵ 
میلــی گــرم عصــاره کرفــس دو بــار در روز بــه مــدت ســه روز 
در هفتــه را دریافــت کردنــد. در ایــن دوز باالتــر، افــراد حتــی 
ــی داشــتند. مطالعــه  ــزارش قبل ــه گ ــری نســبت ب ــج بهت نتای
ــی، کاهــش قابل توجهــی  ــوت( آمــاری و بالین آزمایشــی )پایل
در درد را نشــان دادنــد. نمــرات، تحــرک و کیفیــت زندگــی در 
تیمارهــا بهتــر شــدند. دوبــاره هیــچ عــوارض جانبــی به غیــر از 
ــدیم و  ــس س ــری در باالن ــچ تغیی ــدون هی ــک ب ــر دیورتی اث
پتاســیم مشــاهده نشــد. به نظــر می رســد 3nB به خصــوص 
تولیــد  کاهــش  باعــث  و  اســت  مفیــد  نقــرس   بــرای 

اسید اوریک توسط مهار آنزیم  گزانتین اکسیداز می شود

ــورودای  ــب آی ــتان و در ط ــس: در دوران باس ــذر کرف ب
هنــد از دانــه کرفــس بــرای درمــان ســرماخوردگی، آنفوالنــزا، 
احتبــاس آب، هضــم ضعیــف، انــواع ورم مفاصــل و بیماریهای 
خاصــی از کبــد و طحــال اســتفاده گردیــده اســت. امــروز، دانه 
ــتفاده  ــک اس ــک دیورتی ــوان ی ــه عن ــه اول ب ــس در درج کرف
ــه  ــزان ادرار، ب ــا افزایــش می ــی کــه ب ــه ایــن معن می شــود، ب
بــدن جهــت خاص شــدن از شــر آب اضافــی کمــک می کنــد. 
ــرای درمــان ورم مفاصــل  ــه کرفــس نیــز گاهــی اوقــات ب دان
ــش  ــه کاه ــک ب ــرای کم ــود و ب ــتفاده می ش ــرس اس و نق
اسپاســم عضانــی و آرامــش اعصــاب اســتفاده شــده و التهاب 
را کاهــش می دهــد. همچنیــن چنــد مطالعــه حیوانــی نشــان 
می دهــد کــه عصــاره دانــه کرفــس ممکــن اســت بــه کاهــش 
فشــار خــون و کلســترول کمــک نمایــد و از کبــد در برابــر  مواد 
ــه اســتامینوفن  ــد داروهــای مســکن درد از جمل مخــرب مانن
حفاظــت کنــد. تخــم کرفــس حــاوی مــواد مختلــف از جملــه 
روغنهــای فــّرار، فاونوئیدهــا، مــواد شــیمیایی کــه بــه گیاهان 
ــد.  ــت می باش ــیدانی اس ــرات آنتی اکس ــگ داده و دارای اث رن
همچنیــن ایــن دانــه دارای اســیدلینولئیک، امــگا 6 می باشــد. 
مهمتریــن مــاده در آن کــه هــم باعــث رنــگ و بــوی ایــن گیاه 
 3-n-butylphthalid-3NB ،ــه درمانــی دارد شــده و هــم جنب

می باشــد. 
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ــی کورکومین  اثرات احتمال
COVID 19 در درمـــــان

حمزه زارع
دکترای عمومی داروسازی 

گروه فرموالسیون، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

مقدمه 
کروناویروس هــا عامــل چندیــن اختــال تنفســی حــاد شــدید در انســان در قرن 21 هســتند. 
ســندروم تنفســی حــاد شــدید کروناویــروس )SARS-COV( و ســندروم تنفســی خاورمیانــه 
کروناویــروس )MERS-COV( و همچنیــن پاندمیــک فعلــی ایجاد شــده توســط کروناویروس 
ــرگ و  ــا م ــت و ب ــده اس ــذاری ش ــی COVID19 نامگ ــت جهان ــازمان بهداش ــط س ــه توس ک
میــر زیــادی همــراه بــوده اســت از جملــه ایــن اختــاالت تفســی هســتند. مرحلــه ابتدایــی 
ــی  ــپایک ویروس ــن اس ــا پروتئی ــانی ب ــلول های انس ــش س ــروس واکن ــت کروناوی  در عفون
 )ACE2( 2 می باشــد. آنزیــم تبدیل کننــده آنژیوتانســین )از پروتئین هــای ســاختاری ویــروس(
ــده ای اســت کــه بوســیله آن پروتئیــن  حاضــر در مجــاری تنفســی تحتانــی انســان ها گیرن
اســپایک COVID19 شناســایی می شــود، ژنوم RNA ویروســی داخل سیتوپاســم آزاد و بیان 
ژن صــورت می پذیــرد. داروهــای ضدویــروس وســیعی بــرای درمــان ایــن عفونــت پاندمیــک 
مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد. بعضــی از پژوهش هــای ابتدایــی ترکیب هــای احتمالــی داروهای 
ــاز  ــد ترکیــب مهارکننده هــای پروتئ ــت COVID19 مانن ــرای مدیریــت عفون ــروس را ب ضدوی
شــامل ریتوناویــر و لوپیناویــر را مــورد ارزیابــی قرار دادنــد. از دیگــر عوامل ضد ویروســی گزارش 
ــه رمدســیویر، اینترفرون هــا )IFN(، آنالوگ هــای  ــوان ب ــرای درمــان COVID19 می ت شــده ب
نوکلئوزیــد، مهارکننده هــای نورآمینیــداز اشــاره نمــود. شــواهد زیــادی مبنــی بــر اثــر احتمالــی 
ضدویروســی ترکیبــات گیاهــی وجــود دارد. بررســی های فارماکولوژیک جدیــد و کارآزمایی های 
بالینــی مختلــف اثــرات فارماکولوژیــک بی شــمار ترکیبات فیتوشــیمیایی را آشــکار ســاخته اند. 
کورکومیــن ترکیــب بیواکتیــو زردچوبه مثــال خوبــی از ترکیبات فیتوشــیمیایی بــا عملکرد چند 
مکانیســمی می باشــد. بیــش از 300 مطالعــه بالینــی اثــر محافظتــی ســودمند کورکومیــن را 
علیــه بیماری هــای گوناگــون نشــان داده اســت. فعالیــت ضــد ویروســی کورکومیــن علیــه 
چندیــن ویــروس متفــاوت نشــان داده شــده اســت و می توانــد بــه عنــوان گزینــه  درمانــی 

بــرای مدیریــت  COVID19 مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد.
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بــه  کورکومیــن  بــر  مــروری 
عنــوان عامــل ضــد ویــروس
کــه  می کنــد  پیشــنهاد  شــواهد 
کورکومیــن اثــر مهــاری احتمالــی علیه 
عفونت هــای ویروســی گوناگونــی دارد 
و اثــرات ضدویروســی کورکومیــن علیه 
ــف مشــاهده  ــروس مختل ــن وی چندی
ــارهای  ــن آبش ــت. کورکومی ــده اس ش
ــرای  ــه ب ــلولی ک ــل س ــیگنالی داخ س
رونویســی موثــر ویروس الزم اســت را 
ــن  ــن همچنی ــل می کند.کورکومی تعدی
ــد  ــه و بع ــد ترجم ــات بع روی اصاح
می گــذارد  اثــر  ســلول  رونویســی 
ــا  ــروس را ب ــر وی ــیله تکثی و بدینوس
تداخــل بــا مراحــل ضــروری در چرخــه  
ــوم  ــی ژن ــی شــامل رونویس رونویس
و اتصــال ویروســی مهــار می کنــد. 
ــت  ــده اس ــان داده ش ــن نش همچنی
کــه کورکومیــن می توانــد ســاختار 
ویروس هــا  در  ســطحی  پروتئیــن 
ــیله از ورود  ــد و بدینوس ــر ده را تغیی
ویــروس بــه داخــل ســلول جلوگیــری 

ــد. کن

اثــر مهــاری احتمالــی کورکومین 
روی پروتئــاز ویروســی

S A R S - C o V و  M E R S - C o V
کــه  را  پاپائیــن  شــبه  پروتئازهــای 
ــود  ــی ش ــخ ایمن ــع پاس ــد مان می توان
ــاز  ــد. کروناویــروس پروتئ را کــد می کنن
پروتئین هــای  شکســتن  بــرای  را 
ســلول های  ضــروری  ســاختاری 
میزبــان طــی تشــکیل ویــروس بــه کار 
پروتئــاز  مهارکننده هــای  می گیرنــد. 
بــرای جلوگیــری از تکثیــر ویروس هایی 
ماننــد MERS ,SARS  و HIV توســعه 
یافته انــد. بــا آزمایشــاتی کــه بــا 
اســتفاده از داکینــگ مولکولــی روی 
کورکومیــن انجــام شــد، مشــخص 
ــاری  ــر مه ــد اث ــدکورکومین می توان ش
ــد  ــته باش ــاز داش ــی روی پروتئ احتمال
ــل  ــوان عام ــوه به عن ــه صــورت بالق و ب

ــد.  ــل کن ــی عم درمان

کورکومیــن ســیگنال های ضــروری کــه 
پیش التهابــی  ســیتوکین های  بیــان 
ــاک  ــد را ب ــم می کن ــی را تنظی مختلف
می کننــد. همچنیــن کورکومیــن بــا 
ــیتوکین های  ــا و س ــش کیموکین ه کاه
و  التهابــی  ضــد  اثــرات  مختلــف 
ضدفیبروتیــک از خــود نشــان می دهــد.
ــی  ــتوپاتولوژیک بعض ــات هیس آزمایش
را  ریــوی  ادم    COVID19 بیمــاران 
می دهــد.  نشــان  بیمــاران  ایــن  در 
ادم ریــوی از تجمــع مایــع در ریه هــا 
نشــات می گیــرد. مطالعــات نشــان 
می دهنــد کروناویروس هــا بــا فعالســازی 
کاهــش  بــه  منجــر  آنزیم هایــی 
ــال  ــدیم اپی تلی ــای س ــت کانال ه فعالی
ادم  و  می شــوند  ریــوی  ســلول های 
ایجــاد می کننــد. اخیــرا شــواهد کاربــرد 
پیشــگیرانه  کورکومیــن را در کاهــش 
ــت  ــا تح ــه  موش ه ــع در ری ــوذ مای نف
ــخص  ــد و مش ــان دادن ــی نش هیپوکس
شــد می توانــد در ادم ریــوی موثــر باشــد.

کورکومیــن  احتمالــی  نقــش 
ــا  ــط ب ــد 19 مرتب ــان کوی در درم

ــی ــی و عروق ــیب قلب آس
قلبی-عروقــی  عملکــرد  در   ACE2
دیابــت  پیشــرفت  در  همچنیــن  و 
شــیرین و پرفشــاری خــون نقــش 
داخــل  بــه   19 کوویــد  ورود  دارد. 
ــن  ــال پروتئی ــا اتص ــانی ب ــلول انس س
ــاز  ــه ACE2 آغ ــروس ب ــپایک وی اس
 ACE2 گیرنده هــای  می شــود. 
ارگان هــای  در  زیــاد  به مقــدار 
گوناگونــی ماننــد قلب،کلیــه و ریــه 
بــا   COVID19 می شــوند.  بیــان 
آلــوده کــردن ســلول های اپیتلیــال 
آلوئــول ریــه باعــث عائــم ریــوی 
ــی  ــم در بیماران ــن عائ ــوند. ای می ش
ــدید تر  ــی ش ــی وعروق ــه قلب ــا زمین ب
اســت کــه می توانــد بــه علــت بیــان 
قلبــی  بیمــاران  در   ACE2 بیشــتر 
ــه  ــرادی ک ــا اف ــه ب ــی در مقایس عروق
ایــن اختــاالت را ندارنــد، باشــد. 

ــن روی  ــی کورکومی ــر احتمال اث
اینترفرون هــا:

اینترفــرون نقــش محــوری در دفــاع 
ایــن  می کنــد.  ایفــا   COV علیــه 
ــا  ــع از الق ــد مان ــا می توانن ویروس ه
ــاوه  ــوند. بع ــان ش ــرون در انس اینترف
پروتئیــن  کــه   STAT1،ویــروس
کلیــدی در پاســخ ایمنــی بواســطه 
آنتاگونیــزه می کنــد.  را  اســت   IFN
ایــن امــر ممکــن اســت افزایــش 
را  ایمنــی  ســلول  پاســخ  آســتانه 
عفونت هــای  اینترفــرون طــی  بــه 
انــواع  دهد.تمــام  توضیــح   COV
از  پیشــگیری  در  اینترفرون هــا 
ــازی  ــش ب ــی نق ــای ویروس عفونت ه
دربــاره   زیــادی  شــواهد  می کننــد. 
ــا در  ــن روی اینترفرون ه ــر کورکومی اث
بیماری هــای ویروســی مختلــف وجــود 
ــتفاده  ــا اس ــه ب ــه ای ک دارد. در مطالع
از دات هــای کربنــی کاتیونــی بــر پایــه  
ــاری  ــر مه ــد، اث ــام ش ــن انج کورکومی
کورکومیــن روی تکثیــر کرونــا ویــروس 
ــد.  ــات ش ــا اثب ــطه اینترفرون ه به واس

فعالیــت  کاهــش  حــال  عیــن  در 
اختــال  باعــث  می توانــد   ACE2
ــه ای  ــود. در مطالع ــب ش ــرد قل عملک
ــور  ــن به ط ــه کورکومی ــد ک ــت ش ثاب
قابل ماحظــه ای فشــار خــون متوســط 
شــریانی را کاهــش و فیبــروز قلبــی 
تنظیــم  طریــق  از  موش هــا  در  را 
رســپتورهای  کاهشــی  و  افزایشــی 
ــش   ــین 2 و افزای ــوع 1 و 2 آنژیوتانس ن
ACE2 در میــوکارد بهبــود می دهــد. 
اســت  همچنیــن مشــخص شــده 
کورکومیــن التهــاب و بافــت نکروتیــک 
در ســلول های میــوکارد مــوش را از 
ــف  ــیتوکین های مختل ــار س ــق مه طری

می دهــد. کاهــش 

کورکومیــن  احتمالــی  نقــش 
ــیب  ــا آس ــط ب ــد 19 مرتب در کوی

ــوی کلی
ــال  ــه دنب ــاد ب ــوی ح ــیب کلی آس
کوییــد 19 شــیوع باالیــی دارد کــه 
بــه علــت حضــور  ممکــن اســت 
ــا  ــی و ی ــروس، پاســخ التهاب خــود وی
ــل روی  ــن دو عام ــینرژیک ای ــر س اث
شــده  مشــخص  باشــد.  کلیه هــا 
ــا آســیب حــاد  ــاران ب ــه بیم اســت ک
ــتری  ــر بیش ــرگ و می ــرخ م ــوی ن کلی
ــی در  ــدار باالی ــه مق ــد. ACE2 ب دارن
کاهــش  می شــود.  بیــان  کلیه هــا 
 ACE و افزایــش در بیــان ACE2 در
کلیــوی  آســیب  باعــث  می توانــد 
در افــراد دیابتــی شــود. مطالعــات 
نشــان داده انــد کورکومیــن می توانــد 
 ACE2 و ACE2 بــا افزایــش تنظیمــی
ــان خــون  ــود جری mRNA باعــث بهب
کلیــوی و بــروز اثــرات آنتی فیبروتیــک 
همچنیــن  شــود.  کلیه هــا  در 
کورکومیــن فیبــروز کلیــوی را کاهــش 
و بیــان فاکتور هــای ضــد التهابــی 
بنابرایــن  می دهــد.  افزایــش  را 
ــان  ــرای درم ــد ب ــن می توان کورکومی
کوویــد 19 مرتبــط بــا التهــاب کلیــوی 

ــد. ــر باش موث

اثــر مهــاری کورکومیــن در درمان 
التهــاب، ادم و فیبــروز ریوی

می  تواننــد  کروناویروس  هــا 
گوناگونــی  التهابــی  ســیتوکین های 
ســیتوکینی  آبشــارهای  و  القــا  را 
منجــر  کــه  کننــد  راه انــدازی  را 
گوناگــون  ارگان هــای  آســیب   بــه 
ــلولهای  ــا س ــود. کروناویروس ه می ش
ایمنــی را بــه ترشــح ســیتوکین ها 
اندوتلیــال  ســلول های  داخــل 
می کننــد.  تحریــک  ریــوی  عــروق 
ــندروم  ــا س ــط ب ــوی مرتب ــروز ری فیب
 )ARDS( دیســترس تنفســی حــاد
 COVID19 مخــرب  پیامد هــای  از 
 COVID19 ــه ــی ک ــد. هنگام می باش
و  تحتانــی  تنفســی  مجــاری  بــر 
فوقانــی اثــر می گــذارد منجــر بــه 
 ARDS از  مختلفــی  درجه هــای 
به دلیــل آزادســازی ســیتوکین های 
پیــش التهابــی می شــود. شــواهد 
ــاری  ــرد مه ــر عملک ــی ب ــادی مبن زی
ســیتوکین های  روی  کورکومیــن 

التهابــی وجــود دارد. 

ــن در  ــی کورکومی ــرات احتمال اث
مهــار اســترس اکســیداتیو در 

ــی ــت ویروس عفون
اســترس اکســیداتیو در تمــام آســیبهای 
ریــوی شــدید شــامل ARDS ایجاد شــده 
بوســیله  COVs و عفونت هــای ویروســی 
آنفلونزا حاضر اســت. پروتئاز شــبه پاپائین 
ــد  ــده ای تولی ــور عم ــه ط ــروس ب کروناوی
گونه هــای فعــال اکســیژن را القــا می کنند. 
کورکومیــن توانایــی انتقــال الکتــرون برای 
جــذب مولکول هــای اکســیداتیو کوچــک 
داخل ســلولی را دارد. همچنین کورکومین 
توانایــی تنظیم افزایشــی بیــان گلوتاتیون 
و مهــار تولیــد گونه هــای فعال اکســیژن و 
مالــون دی آلدهیــد را داراســت. کورکومین 
می توانــد عفونــت آنفلونــزا A و پنومونــی 
ــد  ــای تولی ــا الق ــزا را ب ــا آنفلون ــط ب مرتب
آنتی اکســیدان های مختلــف کاهــش 
ــد  ــه می توان ــن  در نتیج ــد. کورکومی ده
اثــرات آنتی اکســیدانی ســودمندی در 
ــاد  ــطه ایج ــه واس ــد 19 ب ــان کووی درم
ــته  ــا داش ــیداتیو در ریه ه ــترس اکس اس

باشــد.
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ژل های دارویی مهدی مهران
دکترای شیمی تجزیه

گروه فرموالسیون، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

ــر مجتمــع شــدن ذرات ســل های  بســیاری از ژل هــا در اث
جامــد  سیســتم های  و  می شــوند  تشــکیل  کلوئیــدی 
را تشــکیل می دهنــد کــه حــاوی  نیمــه جامــدی  یــا 
ملکول هــای مایعــی اســت کــه بــه داخــل آن نفــوذ 
پلیمــر طبیعــی،  میتوانــد  کننــده  ژل  عامــل  یافته انــد. 
ــه در درون یــک حــال  ــا نیمه ســنتزی باشــد ک ســنتزی و ی
ــه طــور یکنواخــت توزیــع شــده اســت. در  ــی ب ــا آل ــی ی آب
ــوند  ــل می ش ــر متص ــه یکدیگ ــه ای ب ــه گون ــا ذرات ب ژل ه
به عنــوان  کــه  می دهنــد  تشــکیل  شــبکه  یــک  کــه 
ــع  ــاز مای ــود و ف ــاد می ش ــرات ی ــتون فق ــا س ــس ی ماتری
در داخــل ایــن شــبکه نگــه داشــته می شــود. ژلهــا ممکــن 
ــای  ــند. ژل ه ــت ناپذیر باش ــا برگش ــت پذیر ی ــت برگش اس
ــد  ــه پیون ــی هســتند ک ــد هیدروژن برگشــت پذیر دارای پیون
ــه وســیله  ــل برگشــت ب ــا قاب ــن ژله ــی می باشــد. ای ضعیف
حــرارت هســتند و انتقــال از ژل بــه ســل در اثــر گــرم کــردن 
یــا ســرد کــردن اتفــاق می افتــد. محلو ل هــای حــاوی 
پلــی وینیــل الــکل )PVA( در پایین تــر از یــک درجــه 

ــاد ژل  ــد ایج ــدن می گوین ــه ژل ش ــه آن نقط ــه ب ــاص ک خ
ــه دارد  ــی ک ــای ژل ــر ویژگی ه ــه خاط ــد. PVA ب می نماین
بــه عنــوان ژل هــای دارویــی جهــت مصــارف پوســتی بــه کار 
ــه ســرعت  ــه روی پوســت ب مــی رود. ژل پــس از مصــرف ب
ــاوی دارو  ــازک ح ــتیکی ن ــه پاس ــک الی ــده و ی ــک ش خش
ــوع دوم  ــذارد. ن ــی می گ ــا پوســت باق ــک ب ــاس نزدی در تم
ژلهــا سیســتم های غیرقابــل برگشــتی هســتند کــه در آن هــا 
شــبکه ســه بعــدی ژل در اثــر برقــراری پیوندهای کوواالنســی 
ــه  ــت. نمون ــده اس ــود آم ــه وج ــا ب ــن ماکروملکول ه ــا بی م
ــتند  ــه ای هس ــورم یافت ــبکه های ت ــا ش ــن ژل ه ــداول ای مت
ــول در آب در  ــزه شــدن مونومرهــای محل ــر پلیمری کــه در اث
حضــور یــک عامــل کــراس لینــک کننــده تشــکیل شــده اند. 
بــه عنــوان مثــال ]پلی )2-هیدروکســی اتیــل متاکریــات([ در 
اثــر کــراس لینــک شــدن بــا اتیلــن گایکــول دی متاکریــات 
ــه در  ــد ک ــدی می دهن ــه بع ــاختمان س ــک س ــکیل ی تش
ــردد  ــل نمی گ ــی در آب ح ــود ول ــورم می ش ــور آب مت حض

ــتند.  ــدار هس ــع در آن پای ــاالت متقاط ــرا اتص زی
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نتیجه گیری
ــا توانایــی در  ــرات ســودمندی علیــه COVID 19 ب کورکومیــن ممکــن اســت اث
تعدیــل اهــداف مولکولــی گوناگــون کــه در اتصــال و ورود COVID 19 بــه بســیاری 
از ارگان هــا ماننــد کلیه،کبــد و سیســتم قلبــی و عروقــی شــرکت دارد، داشــته باشــد. 
ــاب،  ــد الته ــلولی مانن ــیگنالی س ــیرهای س ــد مس ــن می توان ــن همچنی کورکومی
 COVID19 ــا ــروز ریــوی مرتبــط ب آپوپتــوز و رونویســی RNA را مهــار و ادم و فیب
را ســرکوب کنــد. همچنیــن چنــد مطالعــه اثــرات درمانــی ســینرژیک کورکومیــن در 
ترکیــب بــا دیگــر ترکیبــات ســنتتیک و طبیعــی را نشــان داده اســت. در مجمــوع 
ــواهد  ــا ش ــراه ب ــن هم ــی کورکومی ــده  ایمن ــل کنن ــی و تعدی ــد التهاب ــرات ض اث
مبنــی بــر اثــرات ضــد فیبــروزی و محافــظ ریــوی ایــن مــاده فیتوشــیمیایی روی 
 بافــت ریــه باعــث می شــود گزینــه مناســبی بــرای پیشــگیری و درمــان کمکــی در 
COVID 19 در نظــر گرفتــه شــود. در عیــن حــال مطالعــات بالینــی بــرای اثبــات 

ــد  ــه COVID19 الزم می باش ــن علی ــی کورکومی ــرات احتمال اث
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مزایای فرموالسیون با ژل
ــه ســایر فراورده هــای نیمــه جامــد  ــا ژل نســبت ب ــای فرموالســیون ب برخــی مزای

بــه قــرار زیــر اســت:
1. در مقایسه با سایز فرمهای نیمه جامد ساخت ژل ها آسانتر است.

2. ژل یک فرموالسیون زیبا و بدون چربی است.
3. رهایش آن میتواند کنترل شده باشد.

4. خاصیت چسبندگی خوبی به محل مورد نظر دارند. 
5. زیست تخریب پذیر و زیست سازگار هستند.

6. زمان ماندگاری ژلها نسبت به سایر اشکال دارویی موضعی بیشتر است.
7. نسبت به شرایط تنش تحمل بیشتری دارند.

8. ماهیت آنها قابل شستشو و غیر سمی هستند.
9. اثر خنک کنندگی و پخش خوبی دارند. 

10. هم برای داروهای قطبی و هم غیر قطبی میتوان استفاده کرد.
ــن  ــده ممک ــل ژل کنن ــر اســت. عوام ــا کندت ــر آنه ــد و اث ــی هــم دارن ــا معایب ژل ه
ــا را در  اســت باعــث ایجــاد حساســیت شــوند. مقــدار آب موجــود در ژل هــا، آنه
خطــر آلودگــی میکروبــی قــرار میدهــد. تبخیــر حــال از ژل ممکــن اســت باعــث 
خشــک شــدن ژل شــود. پدیــده لختــه شــدن در برخــی ژل هــا ممکــن اســت آنهــا 

را ناپایــدار کنــد. 
رئولــوژی ژلهــا ممکــن اســت در اثــر حــرارت، رطوبــت و ســایر عوامــل تغییــر کنــد. 

برخــی داروهــا ممکــن اســت در فرموالســیون ژل ناپایــدار باشــند.
طبقه بندی ژل ها

بــر اســاس ماهیــت حــال و حالــت فیزیکــی ژل هــا بــه دو 
ــوژل تقســیم می شــوند. ــدروژل و ارگان ــروه هی گ

ارگانوژل ها
ــرب  ــای چ ــوان ژل ه ــه عن ــت ب ــن اس ــا ممک از ارگانوژله
ــی  ــر قطب ــی و غی ــروه قطب ــر دو گ ــا از ه ــد. آنه ــام ببرن ن
ــه  ــی ب ــر قطب ــمت غی ــبت قس ــا نس ــده  اند ام ــکیل ش تش
قطبــی در آن هــا زیــاد اســت. آب بــه دام افتــاده درالیه هــای 
ــی در شــبکه ســه بعــدی ماتریــس ســه بعــدی باعــث  چرب
ــد.  ــه نظــر بیای ــاق شــبیه مــوم ب ــا در دمــای ات میشــود آنه
ارگانوژل هــا سیســتم های شــبه جامــدی هســتند کــه 
ــی توســط ژل ســازهای  بر اســاس ژالســیون محلول هــای آل
ــا درشــت  ــی پاییــن و ی ــا وزن مولکول ــی، کــه ترکیباتــی ب آل
ــاد  ــه ایج ــادر ب ــه ق ــی ک ــاز روغن ــول در ف ــای محل مولکول ه
ــه  ــن گون شــبکه ســه بعــدی هســتند، ایجــاد می شــوند. ای
ــد  ــرول مانن ــترهای گلیس ــد اس ــی مانن ــا چربی های ــا ب ژل ه
گلیســرول آســیل  دی   ،)TAG( گلیســرول  آســیل   تــری 
 )DAG(، و مونــو آســیل گلیســرول )MAG( تهیــه می شــوند. 
ــده  ــرل ش ــازی کنت ــوژی رها س ــوژل، در تکنول ــات ارگان ترکیب
ــث  ــد باع ــرا می توان ــرد دارد زی ــی کارب ــذی و داروی ــواد مغ م
کاهــش شــدت دوز مصــرف و یــا جــذب بیشــتر آنهــا شــود. 

تکنولــوژی آزاد ســازی کنتــرل شــده مــواد در صنایــع دارو ســازی 
ــرص  ــه صــورت ق ــا ب ــا انکپســوله و ی ــه ی ــی ک ــرای داروهای ب
در می آینــد اســتفاده می شــود. در ایــن زمینــه می تــوان 
ــبکه های  ــا ش ــه آنه ــرا ک ــود چ ــاره نم ــا اش ــه هیدروژل ه ب
ســه بعدی پلیمــری اتصــال عرضــی داده شــده ای هســتند کــه 
دارو هــا را از اثــر اســیدی معــده حفــظ کــرده و آنها را در سراســر 
ــات  ــه بســیاری از ترکیب ــد. در شــرایطی ک ــل می کنن روده منتق
ــتند  ــزی هس ــت آب گری ــی دارای خاصی ــال طبیع ــت فع زیس
پیشــنهاد می شــود کــه از ترکیبــات ارگانــو ژل به جای هیــدروژل 
ــردد.  ــتفاده گ ــر اس ــورد نظ ــداف م ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ب
ــود  ــث می ش ــی باع ــر قطب ــی و غی ــواد قطب ــر دو م ــور ه حض
کــه داروهــای قطبــی و غیرقطبــی بــا هــم در ایــن سیســتمها 
بتوانــد اســتفاده شــود. شــکل 1 داروی هیدروفیــل را در حــال 
ــد  ــن ژل میتوان ــش دارو از ای ــد رهای ــش می ده ــی نمای قطب
ــا تغییــر در نســبت حــال قطبــی و غیرقطبــی تغییــر پیــدا  ب
ــا  ــوال ب ــه از ارگانوژلیزاســیون روغــن کان ــد. در تحقیقــی ک  کن
12- هیــدرو اســتئاریک اســید و روغــن کانــوال به منظــور تعیین 
میــزان ســرعت آزاد ســازِی بتــا کاروتــن از هر دو روغــن انجام 
 شــد ایــن نتیجــه به دســت آمــد کــه در روغــن ســاختار یافتــه
)ژل شــده( ســرعت آزاد ســازی بتــا کاروتــن 7۵ دقیقــه و در 

ــه 30 دقیقــه می باشــد. ــوالی ســاختار نیافت روغــن کان

کاربردهای ارگانوژلیزاسیون
مــواد ارگانــوژل ســاز قادرنــد شــبکه های جامــد در روغــن 
ــرب  ــیدهای چ ــوای اس ــه محت ــن ک ــدون ای ــد ب ــاد کنن ایج
اشــباع افزایــش یابــد. بــا توجــه بــه افزایــش بیماری هــای 
ــباع  ــرب اش ــیدهای چ ــرف اس ــی از مص ــی ناش ــی عروق قلب
ــم  ــیار مه ــاز بس ــوژل س ــواد ارگان ــت م ــن خاصی ــده، ای ش
و کاربــردی اســت. در فراینــد تولیــد محصوالتــی نظیــر 
ــباع  ــای اش ــادی از چربی ه ــوالت قن ــر و محص ــتنی، پنی بس
اســتفاده می شــود تــا بافــت ســخت مــورد نظــر به دســت 
آیــد. ارگانوژل هــا قادرنــد بافــت مناســب ایــن محصــوالت 
را فراهــم کننــد بــدون ایــن کــه محتــوای اســید های چــرب 
ــون  ــت چ ــد. در حقیق ــاال ببرن ــا را ب ــس آن ه ــباع و تران اش
ــوری  ــد بل ــدید فرآین ــه تش ــادر ب ــاز ق ــوژل س ــواد ارگان م
ــد  ــن می توانن ــتند، بنابرای ــا هس ــن و چربی ه ــردن روغ ک
ســاختار روغــن را جامــد کننــد. از آن جایــی کــه ایــن اتفــاق 
ــدارد،  ــرب ن ــیدهای چ ــوای اس ــر محت ــری ب ــه تأثی هیچگون
بــدون  هیدروژناســیون،  نظیــر  فرآیندهایــی  بر خــاف 
افزایــش محتــوای اســیدهای چــرب اشــباع و ترانــس روغن 

ــرد. ــدا خواهــد ک ســاختار جامــد پی

هیدروژل ها
هیدروژل هــا همانطــور کــه از نامشــان پیداســت آب 
ــدار  ــن مق ــه ای ــد ک ــکیل می ده ــا را تش ــم آنه ــمت اعظ قس
ــا 90 درصــد هــم باشــد. هســته هیــدروژل یــک  ــد ت میتوان
ــاالی  ــیار ب ــت بس ــا ظرفی ــدی ب ــه بع ــری س ــبکه پلیم ش
ــا ســیاالت زیســتی اســت. قابلیــت جــذب آب  جــذب آب ی
هیدروژل هــا از گروه هــای عاملــی آبدوســت در زنجیــره 
پلیمــری شــامل گروه هــای هیدروکســیل )OH(، آمینــی 
و   )CONH2( آمیــدی   ،)COOH  ( کربوکســیلی   ،)NH2(
ســولفونی )SO3H( ناشــی میشــود، در حالیکــه مقاومــت در 
ــل  ــر انحــال از اتصــاالت عرضــی ناشــی می شــود. تمای براب
پلیمــر و حــال و نــوع و میــزان اتصــاالت عرضــی بر درجــه تورم 
هیــدروژل تاثیرگــذار اســت. آنهــا بــه طــور طبیعــی متخلخــل 
ــه آنهــا توانایــی نگهــداری داروی مــورد نظــر را  هســتند کــه ب
ــه فیزیکــی و شــیمیایی  ــه طریق هــم میدهــد. هیدروژل هــا ب
شــبکه ای می شــوند. توجــه روز افــزون بــه هیدورژل هــای 
فیزیکــی بــه دلیــل راحتــی فراینــد و نبــود شــبکه ســاز در ســنتز 
آنهاســت در حالیکــه انــواع شــیمیایی آن بــه دلیــل اســتحکام 
خــوب مــورد توجــه هســتند. همچنیــن هیدروژل هــای طبیعی 
بــه دلیــل تنــوع، فراوانــی، ارزانــی، تجدیــد پذیری ســمی نبودن 
و زیســت تخریــب پذیــری نســبت بــه هیدروژل هــای طبیعــی 

بیشــتر مــورد توجــه هســتند.

شکل 1: داروی هیدروفیل در حال آبی

شکل 2: مکانیزم تورم هیدروژل

فرموالسیون ژلها
ژل بــا ایجــاد تعــادل بیــن پلیمــر و حــال تشــکیل می شــود. 
پلیمــر در یــک غلظــت خــاص باعــث ایجــاد ژل می شــود کــه بــه 
آن نقطــه ژل شــدن گوینــد. در پایین تــر از این غلظت، ژل تشــکیل 
نمی شــود و باالتــر از آن ویســکوزیته بــه شــدت افزایــش می یابــد. 
نقطــه ژل شــدن بــا اســتفاده از HLB پلیمــر، برهمکنــش پلیمــر و 
حــال، یکنواختــی ســاختار، وزن ملکولــی پلیمــر و انعطاف پذیــری 
ســاختار پلیمــر تعییــن می شــود. برخــی از ژلهــا بــرای تشــکیل 
شــدن نیــاز بــه دمــا دارند اســاس تشــکیل ژل، گــرم کــردن مایع و 
ترکیــب آن بــا پلیمــر و در نهایــت ســرد کــردن آن اســت. در مقابل 
برخــی ژلهــا بایــد بــه دور از حــرارت ســاخته شــوند زیــرا افزایــش 
دمــا باعــث تخریــب برخــی پیوندهــا نظیــر پیونــد هیدروژنــی 
می شــود. روش دیگــر بــرای ســاخت ژلهــا تکنیــک لختــه شــدن 
اســت. مثالــی از ایــن نــوع مخلــوط، روغــن معدنــی و ســیلیکا 
اســت کــه برهمکنــش ذره بــه ذره آن از طریــق بانــد هیدروژنــی 
اســت. مشــاهده شــده اســت کــه حضــور الکترولیــت تغییــرات 
رئولوژیکــی ایجــاد میکنــد کــه میتواند به تشــکیل ژل منجر شــود. 
همچنیــن ژلهــا بــا برهمکنــش شــیمیایی نیــز میتواننــد تولیــد 
شــوند مانند برهمکنــش تیتانیوم با آب اکســیژنه و محلول اســید 
کلریدریــک 0.1 نرمــال. ایــن واکنــش باعــث تولیــد ژل در ســطح 
تیتانیــوم می شــود کــه ضخامــت الیــه ژل بــا افزایــش غلظــت 
ــد.  ــش می یاب ــک افزای ــید کلریدری ــیژنه و اس ــول آب اکس محل
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ــا مکمل های  ــنایی ب آش
ورزشـــی  )2(

        

فاطمه قطبی نژاد
دکترای حرفه ای داروسازی 

گروه فرموالسیون، مرکزتحقیقات گیاهان دارویی باریج  

مکانیزم تشکیل ژل
ژل ها از طریق سه نوع پیوند عرضی شکل می گیرند:

پیوند عرضی شیمیایی
گاهــی اوقــات در پلیمــر مونومرهــای دو یــا چنــد منظــوره وجــود دارنــد کــه منجر 
بــه تشــکیل پیونــد عرضــی شــیمیایی و ایجــاد شــبکه ملکولــی ســنگین می شــوند. 
ــد.  ــر دارن ــت ناپذی ــی برگش ــتند و ماهیت ــی هس ــوع کواالنس ــاالت از ن ــن اتص ای
پیونــد شــیمیایی عرضــی ممکــن اســت بــا پلیمرهایــی کــه حــاوی گروه هــای آزاد 
در شــبکه خــود هســتند ایجــاد شــود. ایــن پیونــد شــیمیایی برگشــت ناپذیــر منجر 
بــه افزایــش ویســکوزیته می شــود. بــرای مثــال میتــوان از پلــی آکریلیــک اســید 
ــیل آزاد(  ــای هیدروکس ــا گروه ه ــا )ب ــیلیک آزاد( و گلیکوله ــای کربوکس ــا گروه ه )ب

نــام بــرد. 

پیوند عرضی فیزیکی
گاهــی اوقــات تبدیــل شــدن بــه ژل میتوانــد از طریــق تشــکیل بانــد هیدروژنی، 
تغییــر غلظــت، تغییــر دمــا، یــا برهمکنشــهای هیدروفوبــی می باشــد. مثال هایــی 
ــای  ــد( و ژل ه ــل آکریامی ــی )N-ایزوپروپی ــتران، پل ــای دکس ــوع، ژل ه ــن ن از ای

ســلولزی هســتند. 

پیوند عرضی یونی
اتصــاالت عرضــی یونــی در ژل هــا توســط پلیمرهــای بــاردار یــا بــار ســایر ملکولها 
ــور  ــات در حض ــاکارید آلژین ــی س ــال پل ــرای مث ــود. ب ــکیل ش ــت تش ــن اس ممک
ــواد را  ــی م ــد برخ ــه می توان ــد ک ــت می کن ــی درس ــیم ماتریس ــای کلس یون ه
انکپســوله کنــد. تهیــه ژل یونــی بــا تغییــر pH حــال هــم می توانــد تهیــه شــود. 
ــال  ــرای مث ــود. ب ــدن می ش ــه ای ش ــه ژل ــر ب ــا منج ــی محلول ه ــر pH برخ تغیی

ــد  ــکیل ژل می ده ــب تش ــرایط مناس ــیدی و در ش ــن در pH اس پکتی
 

شکل 3: انواع پیوند عرضی

مکمل های ورزشی رایج پروتئینی موجود در داروخانه ها

بتا آالنین: 
ــن  ــد ال کارنیتی ــن و ســپس تولی ــد کارنوزی ــن آمینواســید باعــث افزایــش تولی ای
می شــود کــه در نهایــت باعــث کاهــش خســتگی عضانــی و جلوگیــری از کاهــش 
ــرد  ــود عملک ــث بهب ــید باع ــن آمینواس ــع ای ــود. در واق ــی می ش ــدرت عضان ق
ورزشــکار در فعالیت هــای شــدید بــا طــول مــدت کوتــاه تــا متوســط ماننــد شــنا 

کــردن و .... می شــود.

میزان مصرف روزانه:
بتــا آالنیــن بــا میــزان 1/6 تــا 6/4 گــرم در روز بــرای نهایتــا 8 هفتــه عارضــه جــدی 
ــه ازای هــر  ــرم ب ــا 10 گ ــرم ی ــی گ ــش از 800 میل ــه بی ــی ک ــد در حال ایجــاد نمی کن
ــا  ــط ت ــتزی( متوس ــی )پاراس ــه بی حس ــاد عارض ــث ایج ــدن باع ــرم وزن ب کیلوگ

ــود. ــدید می ش ش

پیوند عرضی شیمیاییپیوند عرضی فیزیکیپیوند عرضی یونی

37مجله تحقیق و توسعه باریج . شماره 27

1041 1042 1043 1044



مجله تحقیق و توسعه باریج . شماره 27 39مجله تحقیق و توسعه باریج . شماره 27 38

 :Beta-Hydroxyl-Beta-Methyl-Butyrate )HMB(
ایــن مکمــل متابولیــت آمینواســید شــاخه دار لوســین می باشــد. حــدود ۵ درصــد 
لوســین موجــود در بــدن بــه HMB تبدیــل می شــود. HMB باعــث افزایــش ســنتر 

پروتئیــن و کاهــش شکســتن و اکسیداســیون پروتئین هــای بــدن می شــود.

میزان مصرف روزانه:
ــیم HMB-Ca در  ــح کلس ــا مل ــا ب ــورت آزاد HMB-FA ی ــه دو ص ــل ب ــن مکم ای
محصــوالت مکمــل وجــود دارد کــه تفــاوت آنهــا در زمــان مصــرف پیــش از فعالیــت 
ــورت  ــل به ص ــه مکم ــی ک ــه در صورت ــرف روزان ــزان مص ــد. می ــی می باش ورزش
HMB-Ca باشــد بــه میــزان 1 تــا 2 گــرم 60 الــی 120 دقیقــه قبــل از فعالیــت ورزشــی 
اســت و در صورتــی کــه به صــورت HMB-FA باشــد 1 تــا 2 گــرم 30 الــی 60 دقیقــه 

ــد. ــی می باش ــت ورزش ــل از فعالی قب

ال-کارنیتین:
در رابطــه بــا ایــن مکمــل ادعاهــای زیــادی مطــرح بــوده و هســت از جملــه اینکــه 
ــود.  ــراد می ش ــوزی اف ــی س ــم و  چرب ــش متابولیس ــث افزای ــرآورده باع ــن ف ای
مطالعــات مختلــف نتایــج متناقــض و متفاوتــی را نشــان می دهنــد. بــه هــر حــال 

همچنــان نظــر قطعــی در مــورد ال کارنیتیــن و اثــرات آن وجــود نــدارد.

ال-آرژنین:
این مکمل از راه های مختلفی باعث افزایش عملکرد ورزشکاران می شود: 

ــوب  ــوی محس ــور ق ــه وازودیات ــاید ک ــک اکس ــه نیتری ــن ب ــل ال-آرژنی 1.  تبدی
ــد. ــاق می افت ــون اتف ــان خ ــش جری ــیون افزای ــه وازودیاس ــود، و در نتیج می ش
ــات و  ــع الکت ــش دف ــث افزای ــید باع ــک اکس ــی از نیتری ــیون ناش 2.  وازودیاس

ــود. ــی می ش ــت ورزش ــن فعالی ــده در حی ــد ش ــوم تولی آمونی
3. ال-آرژنین پیش ساز سنتز کراتین می باشد.

4. تنظیــم ترشــح هورمــون رشــد انســانی کــه در نهایــت باعــث افزایــش ســطح 
ــردد. ــات می گ ــد عض ــک رش IGF-1( insulin-like growth factor-1( و تحری

میزان مصرف روزانه:
ــه  ــن هفت ــا چندی ــن روز ت ــرای چندی ــرم در روز ب ــا 9 گ ــن ت ــرف ال-آرژنی • مص

قابل تحمــل بــوده و عارضــه جــدی ایجــاد نکــرده اســت.
• در دوزهــای 30-9 گــرم در روز باعــث ایجــاد عارضــه گوارشــی از جملــه اســهال و 

تهــوع و بــه میــزان کمــی باعــث کاهــش فشــار خــون شــده اســت.
• دریافــت دوزهــای بــاالی آرژنیــن بــرای بیــش از 3 مــاه بــه علــت نبــود مطالعــات 

کافــی و ایجــاد عارضــه جانبــی توصیــه نمی شــود.

کراتین: 
کراتیــن از دو آمینواســید گایســین و آرژنیــن تشــکیل شــده اســت کــه از راه مــواد 
ــد. ایــن  ــد می کنن ــدن مقــدار اندکــی کراتیــن تولی ــدن شــده و در ب غذایــی وارد ب

مکمــل از راه هــای مختلفــی باعــث بهبــود عملکــرد عضــات می شــود:
• افزایــش ذخایــر فســفوکراتین کــه ایــن ذخایــر باعــث افزایــش تولیــد ATP در 

ــوند. ــدید می ش ــنگین و ش ــی س ــای ورزش فعالیت ه
• کاهــش تجمــع الکتــات در بــدن کــه باعــث کاهــش و بــه تاخیــر افتادن خســتگی 

عضانــی می شــود.
• افزایش ذخایر گلیکوژن در عضات اسکلتی

عوارض جانبی:
• تهوع، استفراغ، کرامپ های عضانی و عدم تحمل گرما

ــت  ــش وزن به عل ــن افزای ــد، ای ــش وزن می باش ــن افزای ــوارض کراتی ــه ع • از جمل
ــه  ــر ب ــه منج ــوری ک ــه ط ــد ب ــا می باش ــنتز پروتئین ه ــش س ــاس آب و افزای احتب

ــود. ــاه می ش ــرم در م ــا 2 کیلوگ ــش وزن 1 ت افزای
• کاهش دامنه حرکت قسمت های مختلف بدن

• ســفتی عضــات و مقاومــت در کشــش عضانــی کــه برای کاهــش و پیشــگیری از 
ایــن عــوارض بهتریــن راه هیدراســیون کافــی قبــل و حیــن فعالیت ورزشــی اســت.

اسیدهای چرب:
دســته دوم مکمل هــا اســیدهای چــرب می باشــند در بیــن آنهــا CLA از اهمیــت 

باالیــی برخــوردار اســت:

 :CLA )Conjugated Linoleic Acid( •
ایــن اســید چــرب درگوشــت و لبنیــات یافــت می شــود و نوعــی امــگا- 6 محســوب 
ــوب  ــش وزن محس ــا در کاه ــن مکمل ه ــز معروف تری ــل ج ــن مکم ــود. ای می ش
می شــود و اثــر کاهــش وزنــی آن غیرقابــل تعمیــم بــه تمــام افــراد و تمــام روزهــای 
ــی  ــش وزن ــرات کاه ــف اث ــای مختل ــا وضعیت ه ــراد ب ــت و در اف ــرد اس ــر ف ه

متفــاوت اســت.

میزان مصرف روزانه:
میــزان دوز مصرفــی CLA 4.2 تــا 6.3 گــرم در روز اســت کــه تــا دوزهــای 6 گــرم 
ــدار   ــن مق ــش از ای ــوارض بی ــی ع ــرده اســت ول ــه عارضــه جــدی ایجــاد نک روزان

ــت   ــخص اس نامش

10۵1 10۵2 10۵3 10۵4
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ــزان  ــر می ــده ای ب ــر عم ــک، اث ــه و ژنتی ــن، گون ــوان: س • حی
حساســیت یــا مقاومــت حیــوان بــه عوامــل بیمــاری  دارنــد.
• محیــط: دمــای محیطــی، گــردو غبــار، گازهــا، تهویــه نامناســب 
اثــر عمــده ای بــر روی وقــوع تحریک تنفســی دارنــد. ناقلین مانند 
موش هــا، حشــرات و پرنــدگان می تواننــد عوامــل بیمــاری زا را وارد 
سیســتم پــرورش کــرده و  همچنین باعــث ایجاد تنش در ســطح 

گلــه می شــوند کــه خــود ایمنــی بــدن را کاهــش می دهــد.
ــا  ــرورش، تعدادپرنده ه ــط پ ــه محی ــراد ب ــت: ورود اف • مدیری
ــا ســنین گوناگــون بــه واحــد  و جلوگیــری از ورود پرنــدگان ب
پــرورش می توانــد میــزان ریســک را در فــارم کاهــش دهــد.
ــا،  ــی از باکتری ه ــد ناش ــاری می توان ــاری زا: بیم ــل بیم • عوام
ــای  ــوارد عفونت ه ــتر م ــد. در بیش ــا باش ــا و قارچ ه ویروس ه
اولیــه و ثانویــه را در بیماری هــای تنفســی مشــاهده می نماییــم.
ــکات  ــوع مش ــال وق ــم احتم ــای متراک ــم: در پرورش ه • تراک

ــد. ــش می یاب ــی افزای تنفس
• آمونیــاک: آمونیــاک و محلول هــای آمونیاکــی، محــرک و 
خورنــده هســتند و بــه هــر روشــی کــه پرنــده در ارتبــاط بــا آن ها 

ــه وجــود آورد. ــادی را ب ــد مشــکات زی ــرد می توانن ــرار بگی ق

درمان مشکالت تنفسی طیور:
در گذشــته بــرای درمــان مشــکات تنفســی در طیور در ســطح 
می شــد.  اســتفاده  آنتی بیوتیک هــا  انــواع  از  مرغداری هــا 
اســتفاده بی رویــه از آنتی بیوتیک هــا امــروزه نیــز همچنــان 
ــی،  ــورت غیراصول ــا به ص ــتفاده از آنتی بیوتیک ه ــه دارد. اس ادام
عــاوه بــر ایجــاد مقاومــت نســبت بــه آنتی بیوتیــک در ســطح 
گلــه و ایجــاد گونه هــای بیمــاری زای مقــاوم، احتمــال ورود باقــی 
ــم  ــز فراه ــان را نی ــی انس ــه غذای ــه چرخ ــی ب ــای داروی مانده ه
ــان  ــج نش ــه، نتای ــی و تجرب ــال ها بررس ــی س ــد. در ط می کن
داده انــد کــه فرآورده هــای گیاهــی تاثیــر بســیار خوبــی در کنتــرل 
و درمــان مشــکات تنفســی طیــور در ســطح گلــه دارند تــا جایی 
کــه امــروز اکثــر فرآورده هــای بــا ایندیکیشــن درمانــی دســتگاه 

ــد. ــکیل می دهن ــی تش ــای گیاه ــی را فرآورده ه تنفس
ــن  ــی از قوی تری ــوان یک ــه عن ــج® ب ــول رســپیرووت باری محل
ــودن  ــا دارا ب ــی و خارجــی ب فرمول هــای موجــو در مارکــت داخل
اســانس آویشــن، اســانس نعنــاع فلفلــی و اســانس اوکالیپتوس 
بــرای کمــک بــه پــاک ســازی، کاهــش التهابــات، کمک بــه خروج 
ترشــحات از دســتگاه تنفســی و همچنیــن کاهــش لــود عوامــل 
ــوارش، عصــاره ســرخارگل  ــاری در دســتگاه گ ــده بیم ایجــاد کنن
ــت  ــود وضعی ــی و بهب ــتم ایمن ــطح سیس ــش س ــت افزای جه
عمومــی بــدن و ویتامین هــای C و E بــه عنــوان آنتی اکســیدان، 
ــت  ــود وضعی ــدن و بهب ــای ب ــیاری از واکنش ه ــم در بس کوآنزی
ایمنــی بــدن می شــود. بــه طــور اختصاصــی اجــزای گیاهــی این 
ــب  ــروس، ضد ت ــد آویشــن دارای خــواص ضد وی محصــول مانن

رسپیرووت باریــج فاطمه عندلیب
دکترای حرفه ای دامپزشکی

گروه دامپزشکی، شرکت داروسازی باریج اسانس  

        

دســتگاه تنفســی طیــور بــه دلیــل ویژگی هــای آناتومیکــی و فیزیولوژیکــی خــاص خــود بــه شــدت 
مســتعد بــه انــواع مشــکات می باشــد. وجــود چــاک کامــی و نبــود اپیگلــوت بــر ورودی نــای باعــث 
ارتبــاط میــان حفــره بینــی و حفــره دهانــی - حلقی می شــود و امــکان عبور ذرات ســنگین، گــرد و خاک 
و میکروب هــای آلــوده را می دهــد. از طرفــی، نــای در پرنــدگان زیــر پوســت قــرار گرفتــه و باعــث ایجاد 
انــواع التهــاب نــای در اثــر هــوای ســرد می شــود. برخــاف پســتانداران، نــای در پرنــدگان خاصیــت 
ارتجاعــی نــدارد همچنیــن قفســه ســینه و پارانشــیم ششــی نیــز بســیار ســفت و محکم اســت. طیور 
دارای 9 کیســه هوایــی گســترده هســتند کــه در ادامــه نایــژه هــا قــرار دارد. ایــن کیســه های هوایــی در 
میــان احشــا و در اســتخوان ها قــرار دارنــد کــه آن هــا را مســتعد بــه آلودگــی می ســازد. به عــاوه انــدازه 
ریه هــا نیــز نســبت بــه انــدازه بــدن بســیار کوچــک اســت. نبــود دیافراگــم در طیــور باعــث می شــود 
امــکان آلودگــی بــر اثــر مجــاورت بــا ارگان هــای مختلــف شــکم بــاال رود. عــاوه بــر آن تاثیــر ســرفه 
در پرنــدگان بــه دلیــل نبــود پــرده دیافراگمــی بســیار کم تــر از ســایر موجــودات اســت. دســتگاه قلبــی 
عروقــی طیــور نیــز بــه دلیــل کوچــک بــودن انــدازه قلب نســبت بــه انــدازه بــدن و همچنیــن ماهیت 
ماهیچــه ای دریچــه دهلیــزی - بطنــی موجــب مســتعد شــدن طیــور بــه نارســایی بطــن راســت و در 
نتیجــه ادم حفــره ســینه ای - شــکمی ، بیمــاری قلــب گــرد و ســندروم مــرگ ناگهانــی می شــود. فراینــد 
عــرق کــردن در طیــور وجــود نــدارد و آن هــا بــرای از دســت دادن گرمــای بــدن در محیطــی گــرم آب 
را از طریــق تنفــس و بــا افزایــش ریتــم تنفــس و ضربــان قلــب خــود گرمــا را از دســت می دهنــد. در 
دمــای باالتــر از 30 درجــه ســانتی گراد، دســتگاه تنفســی تضعیــف شــده و میــزان تنفس بــه 200 بــار در 
دقیقــه می رســد کــه باعــث تولیــد گرمــا می شــود. ایــن ویژگی هــای آناتومــی - فیزیولوژیکــی موجــب 
انســداد راه هــای تنفســی از طریــق ترشــحات نایــژه )فیبرین هــا( می شــود. بنابرایــن طیــور پرورشــی 
بــه طــور مــداوم در معــرض مشــکات تنفســی هســتند بــه خصــوص در زمان هایــی کــه فاکتورهــای 
مدیریتــی و محیطــی رعایــت نشــود. بیماری هــای مهــم و رایــج بســیاری وجــود دارنــد کــه می تواننــد 
سیســتم تنفســی پرنــدگان را تحــت تاثیر قــرار دهنــد. نیوکاســل، برونشــیت، آنفوالنــزا و... از مهم ترین 
بیماری هــای درگیــر کننــده دســتگاه تنفســی طیــور بــه شــمار می رونــد. شــدت شــیوع ایــن بیماری ها 
بــه دلیــل وجود سیســتم پرورشــی متراکــم، آلودگی بــاالی مناطــق و نوع مدیریت گله بســیار باالســت. 

بــه طــور کلــی فاکتورهــای زیــر بــروز بیماری هــای تنفســی طیــور را تحــت تاثیــر قــرار می دهنــد:
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ــن  ــود در آویش ــرول موج ــول و کارواک ــت. تیم ــاب اس و ضد الته
ــادی دارد و از رشــد آن هــا  ــری زی فعالیــت ضدقارچــی و ضد باکت
جلوگیــری می کنــد. همچنیــن ایــن گیــاه بــه عنــوان منبــع مهمی 
از ویتامیــن K و C مطــرح اســت. نعنــاع فلفلــی موجــب رقیــق 
شــدن خلط مجاری تنفســی، خروج ترشــحات از مجاری تنفســی 
ــل  ــاع به دلی ــاه نعن ــود. گی ــا می ش ــطح پادتن ه ــش س و افزای
خاصیــت آنتی ســپتیک خــود باعــث کاهــش مشــکات عفونــی 
ــازی  ــبب بازس ــوس س ــود. اوکالیپت ــی می ش ــای پرورش در گله ه
بافت پوششــی و تســهیل در خروج ترشــحات مخاطــی از مجاری 
تنفســی طیــور می گــردد. همچنیــن اوکالیپتــوس دارای خــواص 
ضد باکتــری، ضد قــارچ و ضدویــروس بــوده و منجــر بــه کاهــش 
ــات  ــود. ترکیب ــس می ش ــتگاه تنف ــی دس ــای میکروب آلودگی ه
موجــود در ســرخارگل موجــب افزایــش ســطح فعالیت سیســتم 
ــیت ها  ــیت ها، فاگوس ــداد لنفوس ــش تع ــه افزای ــی از جمل ایمن
ــن ها را  ــه واکس ــدن ب ــخ ب ــش پاس ــده، افزای ــیتوکین ها ش و س
به دنبــال داشــته و در نهایــت بــه افزایــش پاســخ بــدن در مقابلــه 
بــا عوامــل عفونــی و بیمــاری زا کمــک می کنــد. همچنیــن ایــن 
گیــاه حــاوی ترکیبــات فاونوئیــدی بــوده که نقــش آن بــه عنوان 

آنتی اکســیدان طبیعــی بــه اثبــات رســیده اســت.

موارد مصرف این فرآورده:
• کاهــش عــوارض جانبــی ناشــی از واکسیناســیون نیوکاســل، 

برونشــیت عفونــی، الرینگوتراکئیــت، آبلــه طیــور و ...
• کاهــش عــوارض جانبــی ناشــی از عفونت هــای ویروســی از 

جملــه برونشــیت عفونــی، آنفوالنزا و نیوکاســل
ــی در  ــترس تنفس ــی از اس ــیب های ناش ــری از آس • جلوگی

ــپری  ــرم اس ــه ف ــیون ب واکسیناس
• پیش گیری از عوارض ناشی از تهویه نامناسب سالن 

• استفاده در عفونت های مقاوم به آنتی بیوتیک ها
• کاهش اثرات منفی استرس، به خصوص استرس های گرمایی 

ــادی  ــیار اقتص ــی بس ــج® محصول ــپیرووت باری ــول رس محل
اســت  به طــوری کــه بــرای مــوارد پیش گیــری و درمــان مــوارد 
غیر حــاد الزم اســت 0/2 تــا 0/۵ لیتــر از فــرآورده در 1000 لیتــر آب 
آشــامیدنی و بــرای درمــان مــوارد حــاد 0/۵ تــا 1 لیتــر از فــرآورده 
در 1000 لیتــر آب آشــامیدنی مخلــوط شــود. بنابرایــن عــاوه بــر 
ــدت  ــه ش ــی را ب ــای درمان ــی، هزینه ه ــیار عال ــذاری بس تأثیرگ
ــول  ــن محص ــای ای ــن ویژگی ه ــد. از مهم تری ــش می ده کاه
ــن  ــز از مصــرف و همچنی ــدم وجــود دوره پرهی ــه ع ــوان ب می ت

عــدم وجــود باقــی مانــده دارویــی در بافــت  اشــاره نمــود 
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ــن                                                                      ــن کارمیـ گریـ
Green Carmin

مقدمه
شــایع ترین مشــكل گوارشــی كــه ســبب مراجعــه بیمــاران بــه پزشــك می شــود، 
وجــود گاز در دســتگاه گــوارش می باشــد كــه بــر روی تمامــی قســمتهای دســتگاه 
گــوارش اثــر گذاشــته و احســاس نــار احتــی قابــل توجهــی در فــرد ایجــاد می كند. 
آروغ زدن، اتســاع شــكم، دردهــای شــكمی و نفــخ، عایــم شــایعی هســتند كــه 
به دنبــال وجــود گاز در لولــه گــوارش ایجــاد می شــوند. تقریبــا 20 درصــد 
بیمــاران 93-6۵ ســاله، تجربــه ای از اتســاع شــکمی داشــته اند کــه بیشــتر در اثــر 
گازهــای روده ای می باشــد. در یــک مطالعــه کــه بــر روی افــراد ســالم ۵9-21 ســاله 
انجــام شــد، مشــخص شــد کــه ممکــن اســت بــه طــور میانگیــن روزانــه هــر فــرد 
ــه 23-1۵ درصــد  ــخ مشــکل شــایعی اســت ک ــع گاز داشــته اســت. نف ــار دف 10 ب
جوامــع آســیایی و 30-1۵ درصــد مــردم امریــکا از آن رنــج می برنــد. شــیوع ایــن 
مشــکل در میــان بیماری هــای گوارشــی 90 درصــد اســت. در ۵4 درصــد بیمــاران 
به عنــوان یــک عامــت مختل کننــده فعالیت هــای روزمــره تلقــی می شــود 
ــال  ــا به دنب ــرده ی ــرای نفــخ خــود دارو مصــرف ک ــان ب کــه حــدود 43 درصــد آن

درمانــی بــرای آن هســتند.

لیال محمد تقی زاده کاشانی
 دکترای شیمی آلی 

دپارتمان طب سنتی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج

محمد مهدی احمدیان عطاری
متخصص داروسازی سنتی 

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز

میثم شیرزاد
 متخصص طب سنتی

 هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

علل بروز بیماری
منشا گاز معده  

عمدتــا هــوای بلعیــده شــده اســت کــه بــه  طــور طبیعــی وجــود دارد، امــا در 
بعضــی شــرایط مثــل غــذا خــوردن بــا اســترس، حــرف زدن هنــگام غذاخــوردن، 
آدامــس جویــدن، مصــرف نوشــابه های گازدار و… میــزان بلــع هــوا بیشــتر 
ــید  ــاالت اس ــل و انفع ــی از فع ــز ناش ــده نی ــری از گاز مع ــش دیگ ــود بخ می ش
معــده و شــیره های گوارشــی اســت کــه وقتــی بــا هــم ترکیــب می شــوند، تولیــد 

می کننــد.  گاز 

گازهای قسمت تحتانی دستگاه گوارش یا روده ها:
ــای روده روی  ــا و میکروب ه ــر باکتری ه ــی از تاثی ــا ناش ــز عمدت ــا نی ــن گازه ای
بقایــای موادغذایــی اســت. بــه عبارتــی گازهــای ناشــی از تخمیــر مــواد غذایــی 
ــد. ــال روده ای می باش ــور نرم ــای فل ــط باكتری ه ــون توس ــده در كول ــم نش هض
ایــن مــواد، بیــش تــر شــامل كربوهیدراتهــا، قندهــا و چربی هــای مصرفــی رژیــم 
غذایــی می باشــند. عــاوه بــر ایــن گازهــای روده ای در اثــر كمبــود آنزیــم الكتــاز 
ــر در  ــایع دیگ ــت ش ــوند. عل ــاد می ش ــز ایج ــوز نی ــم الكت ــی هض ــدم توانای و ع
ــه  ــرادی ک ــت. اف ــر اس ــندرم روده تحریک پذی ــا س ــاری IBS ی ــخ، بیم ــاد نف ایج
ــد،  ــج می برن ــت رن ــهال و یبوس ــکم، اس ــا از درد ش ــتند عمدت ــا هس ــه IBS مبت ب
ــر ایــن مشــکات احســاس نفــخ و اتســاع  امــا در درصــدی از بیمــاران عــاوه ب
شــکم نیــز دیــده می شــود. از دیــدگاه طــب ایرانــی، یکــی از علــل ایجــاد نفــخ، 
حــرارت معــده اســت منشــأ حــرارت معــده همــان حــرارت غریــزی اســت کــه در 
کل بــدن موجــود اســت. در صورتــی کــه حــرارت غریــزی در فــردی پاییــن باشــد، 
ایــن عامــل موجــب ســردی معــده و ناتوانــی آن در تحلیــل بــردن رطوبــت زائــد 

ــود.  ــخ می ش ــاد نف ــده و ایج ــود در مع موج

اقدامات درمانی رایج
اســت.  شــده  پیشــنهاد  نفــخ  بــرای  متعــددی  درمان هــای  تاکنــون 
داروهــای  اپیوئیدهــا،  پروکینتیک هــا،  پروبیوتیک هــا،  آنتی بیوتیک هــا، 
ــه در  ــت ک ــی اس ــه درمان های ــردگی از جمل ــد افس ــای ض ــم و داروه ــد اسپاس ض
ــت در  ــن اس ــخ ممک ــد. نف ــرار گرفته ان ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــای بالین کارآزمایی ه
ناحیــه معــده و یــا روده احســاس شــود و داروهــای ضــد نفــخ بــر هــر دو مؤثــر 

ــت. اس
داروهای ضد نفخ معموال با مکانیسم های زیر اثر می گذارند:

1.  گاز موجود در لوله گوارش را به خود جذب می کنند مانند زغال فعال
ــه  ــا ب ــال آنه ــبب اتص ــش داده و س ــای گاز را کاه ــطحی حباب ه ــش س 2.  کش
ــد  ــا می شــوند مانن ــر آنه ــع راحــت ت ــزرگ و دف یکدیگــر و تشــکیل حباب هــای ب

دایمتیکــون
3.  بــا بهبــود هضــم و عملکــرد معــده از تولیــد گاز حیــن فعالیــت دســتگاه گوارش 

در بــدن جلوگیــری می کننــد ماننــد قــرص دایجســتیو
کپســول 600 میلــی گرمــی گریــن کارمیــن®، ســاخت شــرکت داروســازی باریــج 
اســانس، یکــی از داروهــای متواتــر در طــب ایرانــی اســت کــه بــه دلیــل داشــتن 
ترکیبــات اسانســی چــون آنتــول، کیومیــن آلدئیــد و.... قابلیــت جــذب ســریع در 
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ــای  ــطحی حباب ه ــش س ــش کش ــا کاه ــد ب ــوارش را دارد و می توان ــتگاه گ دس
کوچــک و تولیــد حباب هــای بــزرگ، دفــع گاز را از لولــه گــوارش تســهیل نمایــد.
همچنیــن، اجــزاء ایــن دارو آثــار خــود را در رفــع ســوءهاضمه ) کــه معمــوال ناشــی 
ــخ،  ــد نف ــف مانن ــکال مختل ــه اش ــت و ب ــذب غذاهاس ــم و ج ــکل در هض از مش
دل درد، اسپاســم، یبوســت، اســهال، دیــر و مشــکل هضــم شــدن غــذا، تــرش کــردن 
ــا دو  ــان ب ــور همزم ــه ط ــن ب ــد. بنابر ای ــان می ده ــد( نش ــروز می کن ــده و… ب مع
مکانیســم از ســه مکانیســم فــوق )کاهــش کشــش ســطحی حباب هــای گاز و بهبــود 
 هضــم( می توانــد بــر روی نفــخ موثــر باشــد. از دیــدگاه طــب ایرانــی نیــز به علــت 
دارا بــودن طبیعــت گــرم خــود، معــده را گــرم کــرده، ســردی و رطوبــات معــده را 
ــع  ــر ضــد نفخــی و ضــد اسپاســمی و رف کاهــش می دهــد و در نتیجــه باعــث اث

می شــود.  ســوء هاضمه 

نتایج مطالعات فارماکولوژیک و بالینی
برخــی از ترکیبــات کپســول گریــن کارمیــن دارای مطالعــات فارماکولوژیــک و بالینــی 

هســت کــه بــه شــرح ذیــل گــزارش می شــود:

زنجبیل
به طــور كلــی مــوارد مصــرف ایــن گیــاه در فارماكوپه هــا شــامل درمــان 
ــا درد شــكم، اســتفراغ، اســهال و اسپاســم معــده  ــت ی ســوءهاضمه، نفــخ، كولی
ــز تحریــك اشــتها و  ــزا و نی اســت و همچنیــن در درمــان ســرماخوردگی و آنفوالن

ــی رود. ــه كار م ــاب ب ــاده ضدالته ــوان م به عن

 دارچین 
در مطالعــه بالینــی کــه در بیمــاران 
انجــام رســید  مبتــا بــه IBS بــه 
روی  بــر  دارویــی   4 ترکیــب  یــک 
در  دارو  شــد.  بررســی  داوطلــب   112
گروهــی کــه غلبــه اســهال داشــتند 
 بــه صــورت پــودر حــاوی دارچیــن 
)Cinnamomum zeylanicum( در آب 
ســیب به بیمــاران داده شــد. در گــروه با 
غلبــه یبوســت ترکیبــی حــاوی شــیرین 
ــرار  ــز ق ــورد تجوی ــوز م ــان و الکتول بی
گرفــت. دوره مداخلــه ســه هفتــه بــود 
و در ایــن مــدت بیمــاران از نظــر عائــم 
و نشــانه هــای IBS مــورد بررســی قــرار 
ــخص  ــه مش ــان مطالع ــد. در پای گرفتن
بادکردگــی  احســاس  و  نفــخ   شــد 
ــودر  ــروه پ ــی داری در گ ــورت معن به ص

حــاوی دارچیــن بهبــود یافتــه اســت.

زنیان
ضــد اسپاســم، ضــد نفــخ معــده، 
ضد ترشــی معــده، نیروبخــش،  مقــوی  
ــوای  جنســی،  محــرك  و بادشــکن   ق
بیماری هــای   رفــع   بــرای   اســت، 
معــده  و  کبــد  و  ناراحتــی گلــو،  
ــز   ــن رماتیســم  تجوی ســرفه و همچنی

می شــود.

زیره سبز
اثــر ضــد نفخــی افشــره زیــره ســبز در 
یــک مطالعــه دو ســو کــور، بــروی 124 
زن ســزارین شــده ) در دو گــروه دارو و 
دارو نمــا( پــس از قطع ســرم ســنجیده 
شــد و نتایــج حاکــی از اثــر ضدنفخی و 
ضــد اسپاســم گوارشــی دارو نســبت به 
ــا تحریــک  دارونمــا بــود. زیــره ســبز ب
عضــات اســفنکتر فوقانــی و کــم کردن 
ــده  ــات مع ــطحی محتوی ــش س کش
ــود.  ــی می ش ــد نفخ ــر ض ــب اث موج
مــاده موثــره ایــن فــرآورده بــا بلــوک 
اثــرات  ســبب  کلســیم  کانال هــای 

ــود. ــم می ش ــد اسپاس ض

انیسون
ضداسپاســم،  ضدباکتــری،  ضــددرد، 
ــل  ــده  می ــش دهن ــروس، افزای ضدوی
جنســی، ضــد نفــخ، معــرق، هضم کننده، 
قاعــده آور، خلــط آور، مقــوی کبــد، محرک 

ــد. ــز می باش ــده نی ــوی مع و مق

هل
ــوع  ــخ، ضد ته ــوان ضد نف ــل به عن ه
گذشــته  پزشــكی  در  اســتفراغ  و 
اســتفاده مــی شــده اســت. گــزارش 
ــه اســانس هــل روی  شــده اســت ك
ــم  ــر ضد اسپاس ــوش اث ــدار روده م ج

دارد.

در طــب ایرانــی و هچنیــن در مقــاالت امــروزی بــه اثربخشــی مفــردات متشــکله 
دارو در درمــان نفــخ اشــاره شــده اســت. زیــره کرمانــی، هــل بــاد، کرفــس، میخک  
مفرداتــی هســتند کــه در ایــن مطالعــات بعنــوان ضــد نفــخ، ضــد اسپاســم معــده 
و بهبــود عملکــرد هضــم مــورد بررســی متــون کهــن ســنتی یــا مطالعــات فولکلــور 

ــد. ــرار گرفته ان ق
مورد مصرف: 

ضد نفخ، درمان سوء هاضمه و تقویت معده
تهیه شده از: 

انیســون )Pimpinella anisum(، زیــره ســبز )Cuminum cyminum(، زیــره 
ــاد )Amomum subulatum(، دارچیــن   کرمانــی )Bunium persicum(، هــل ب
 ،)Trachyspermum copticum( زنیــان   ،)Cinnamomum zeylanicum(
کرفــس )Apuim graveolens(، هــل )Elettaria cardamomum(، میخــک 
فلفــل  دار   ،)Zingiber officinale( زنجبیــل   ،)Eugenia caryophyllata( 

 )Saccharum officinarum( و شکر سرخ )Piper longum(
نحوه و مقدار مصرف فرآورده: 

 1 الی 2 کپسول، 3 بار در روز، یک ساعت پس از هر وعده غذایی. 
موارد منع مصرف: 

کودکان، دوران بارداری و شیردهی.
 عوارض جانبی: با رعایت دوز مصرف، عارضه جانبی خاصی گزارش نشده است. 

تداخالت دارویی:  موردی گزارش نشده است. 
نکات قابل توصیه: 

ــرم دارو(،  ــل طبیعــت گ ــه دلی ــک )ب ــا واکنش هــای آلرژی ــر ی ــروز کهی در صــورت ب
ــع ســازید. مصــرف دارو را قطــع و پزشــک خــود را مطل

شرایط نگهداری: 
فرآورده دور از دید و دسترس کودکان نگهداری شود.

فرآورده دور از نور، در دمای 30-1۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود 
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1.کدامیک از مواد زیر در تهیه ارگانوژل به کار نمی رود؟

مونو آسیل گلیسرول  گلیسرولدی آسیل گلیسرول  تری آسیل گلیسرول

2. کدام سیستم کشت جلبک ها محدود به خلیج ها و قسمت های کم عمق می شود؟

تورهای ثابتPond FarmingTank Farmingتورهای فریز شده

3. کدام گزینه اسیدآمینه های تشکیل دهنده کراتین را نشان می دهد؟

گایسین و آرژنینگایسین و متیونین           متیونین و لوسین     لوسین و آرژنین        

4. کدام یک از عوامل زیر نقش محوری در دفاع علیه کروناویروس ها ایفا می کنند؟

ACE2گونه های فعال اکسیژن    پروتئازها اینترفرون ها

5. از کدام خانواده جلبک ها برای تولید آگار استفاده می شود؟

GracilariaceaeCaulerpaceaeChordariaceaeAlariaceae

6. توصیه پژوهشگران در مورد مصرف ویتامین D در بیماران Covid 19 در روز به چه میزان است؟

600 تا 800 واحد در روز1000 تا 2000 واحد در روز                   800تا 1200 واحد در روز۵000 واحد در روز                             

7. شناگران برای تقویت قدرت عضانی خود از کدام مکمل استفاده می کنند؟

ال- آرژنینBCAA              HMB              بتا آالنین                    

8. عمده ترین تولید کنندگان قارچ دنبان در جهان به ترتیب عبارتند از:

چین، ایتالیا، آمریکا ایران، دانمارک، ترکیهمجارستان، ترکیه، کره جنوبی                   چین، ایران، ویتنام                         

9. مکانیسم اثر کپسول گرین کارمین مشابه کدام یک از داروهای ضد نفخ رایج می باشد:

الف و بزغال فعال    دایجستیو         دایمتیکون    

10. کدام عامل در زنجیره پلیمری باعث جذب آب و تورم در هیدروژل نمی شود؟

آلدهیدکربوکسیل           آمین               هیدروکسیل

11. گروه بندی ماکرو جلبک  ها بر چه اساسی انجام شده است؟

نوع پیگمنتوجود یا عدم وجود تاژکتقسیم میتوزترکیبات دیواره سلولی

12. مکانیسم های پیشنهادی اثر ویتامین D در Covid 19 کدام است؟

همه مواردواکنش با ACE2   القا پاسخ های ضد ویروسیالقا اثر ضد التهابی                    

CLA .13 جزو کدام یک از اسیدهای چرب زیر محسوب می شود؟

امگا 6امگا 7                       امگا 9            امگا 3                   

14. عامل کدام یک از بیماری های زیر کروناویروس ها نیستند؟

SARSMERSCOVID19HSV

15. ژل پلی آکریلیک اسید کدام نوع پیوند را در ساختمان خود دارد؟

پیوند عرضی فیزیکیپیوند هیدروژنی          پیوند عرضی شیمیاییپیوند عرضی عرضی    

16. هیدروژل ها تا چند درصد آب را می توانند جذب کنند؟

8۵ درصد1۵ درصد  97 درصد90 درصد  

17. خواص عسل طبیعی برای بدن انسان کدام است؟

همه مواردتقویت سیستم ایمنی بدن    آنتی باکتریال    آنتی اکسیدان  

18. کدام گزینه جزء اجزاء کپسول ضد نفخ گرین کارمین نمی باشد؟

نعنامیخک   زنجبیل    دارچین  

19.  کدام مورد از مزایای فرموالسیون با ژل نیست؟

زیست تخریب پذیر بودنساخت آسانتر ماهیت قابل شستشو  رهایش سریع      

20. کشور ژاپن بزرگترین تولیدکننده کدام جلبک است؟

MozukuSea GrapeSea LettuceWakame

21. کدام یک از گزینه های زیر مکانسیم ال-آرژنین در افزایش عملکرد ورزشکاران نیست؟

تنظیم ترشح هورمون رشد انسانیافزایش متابولیسم بدنافزایش دفع الکتات و آمونیوم تبدیل ال-آرژنین به نیتریک اکساید

22. تفاوت انواع مختلف مکمل های HMB در چیست؟

هرسه موردعوارض جانبی          زمان مصرف پیش از فعالیت ورزشی کارایی و اثربخشی      

23. قارچ دنبان مربوط به کدام رده است؟

بازیدومیستها   آگارومیست ها    آسکومیست  ها  پزیزومیست ها        

24. کدام یک جزو اثرات احتمالی کورکومین در درمان COVID19 نیست؟

مهار تولید سیتوکین های التهابیمهار استرس اکسیداتیو القای تولید اینترفرون ها القای تولید پروتئازها

25. علت شایع ایجاد نقرس کدام است؟

مسمومیت با سربکاهش دفع اسيداوريكتوليد بيش از حد اسيداوريكچاقی

26. کدام یک جزو گیاهان بکار رفته در فرمول محلول رسپیرووت باریج® است؟

هیچکداماکالیپتوس، نعنا، سرخارگلسرخارگل، کرفس، دارچینآویشن، زنیان ، اکالیپتوس

27. در کودکان زیر یکسال، استفاده از عسل به همراه آبلیمو

هیچکدامباعث درمان عفونت های ریوی می شود.موجب کاهش درد گلو می شود.در درمان سرفه های  شبانه موثر است.

28. کدام یک از اثرات احتمالی کورکومین در مهار استرس اکسیداتیو در عفونت های ویروسی نیست؟

القای تولید آنتی اکسیدانهای مختلفافزایش تولید مالون دی آلدهیدمهار تولید گونه های فعال اکسیژنافزایش بیان گلوتاتیون

29. کپسول گرین کارمین با کدامیک از مکانیسم های ضد نفخی  ذکر شده عمل می کند؟

کاهش کشش سطحی حباب های تقویت معده     کاهش دلپیچهجذب گاز از دستگاه گوارش
گاز و بهبود هضم

30 . کدامیک از ویژگیهای محلول رسپیرووت باریج® نیست؟

کاهش آلودگی های میکروبی دستگاه تنفستسهیل در خروج ترشحات مخاطی از مجاری تنفسی

افزایش پاسخ بدن به واکسن هاافزایش دوره پرهیز از مصرف

31. کدام یک جزو اثرات احتمالی ضد ویروسی کورکومین است؟

تغییر آبشارهای سیگنالی داخل سلولی ویروستغییر ساختار پروتئین های سطحی ویروس 

تمام مواردتاثیر روی اصاحات بعد ترجمه و رونویسی ویروس 

32. کدام گزینه در مورد کمبود ویتامین D درست نیست؟

احتمال طوفان سیتوکین را افزایش می دهد.باعث افزایش سطح CRP می شود.

گرفتن نور کافی خورشید در صبح در تصحیح  آن کفایت می کند.با افزایش سطح مارکرهای التهابی در خون همراه است.

33. تعریف مواد غذایی کاربردی کدام است؟

غذاهای گیاهی و بر پایه جلبک هاغذاهایی که ساده، راحت و در کم ترین زمان تهیه می شوند.

غذاهای مورد استفاده در رژیم های کتوژنیکغذاهایی که بر افزایش تندرستی و کاهش ریسک بیماری ها تاثیر گذارند.

34. داروهای ضد نفخ با چه مکانیسمی عمل می کنند؟

بهبود هضمکاهش کشش سطحی حبابهای گاز و دفع راحت تر گاز

هر سه موردجذب گاز موجود در دستگاه گوارش

35. کدام یک از موارد زیر جزء ویژگی ها و مزایای کپسول گرین کارمین است؟

ــب و کاهش کشش سطحی حباب های گاز و بهبود هضم ــد در ترکی ــن آلدئی ــول و کیومی ــات اسانســی چــون آنت وجــود ترکیب
ــوارش    جــذب ســریع در دســتگاه گ

همه موارد   عدم وجود گیاه نعنا در اجزاء ترکیب     
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آزمایشــگاه های شــرکت داروســازی باریــج اســانس بــا چشــم انداز 
تبدیــل شــدن بــه یکــی از آزمایشــگاه های برتــر گیاهــان و 
ــت  ــی و ماموری ــوب غرب ــه و آســیای جن ــواد طبیعــی در منطق م
ــه  ــه، ب ــانس در منطق ــع اس ــگاه مرج ــه آزمایش ــدن ب ــل ش تبدی
ــیمیایی  ــی، ش ــای فیزیک ــام آزمون ه ــرای انج ــی ب ــوان مرجع عن
ــای  ــی، آزمون ه ــوالت داروی ــا محصـ ــط ب ــوژی مرتب و میکروبیول
مــواد گیاهی، محصوالت آرایشــی بهـــداشتی، محصـــوالت ســایر 
شـــرکت های مــواد غـــذایی، دارویــی، دامی و مکمل هــای گیاهی 
بــا بــکار گیــری روش هــای بین المللی و ملــی در ایــران در راســتای 

تحقــق اهــداف کان ایــن مجموعــه فعالیــت می نماینــد.
آزمـــایشگاه مرکــزی شــرکت باریــج اســـانس بــا اخــذ گواهینامــه 
 NACL / Lab /331 تائیــد صاحیــت  ایــزو 17025 طبــق شــماره
آزمـــون های مربــوط به اســانس، روغن هـــای خـــوراکی، گیـــاهان 
دارویــی، محصـــوالت دارویی و بهـــداشتی را با معتبرترین متدهای 
GC  ،GC/ روز دنیــا به وســیله دســتگاه های پیشــرفته هــم چــون
MS، HPLC ،TOC، اســپکتروفتومتر UV-VIS، ..... انجــام می دهد.

راه های ارتباطی:
086-4002Barij6@gmail.comWWW.Barijessence.com

36. کدامیک از موارد زیر در مورد قارچ ترافل صحیح نیست؟

ــد.  در  ــادی دارن ــان از نظــر آلرژیکــی پتانســیل زی ــات موجــود در دنب ترکیب
صــورت بــروز خــارش یــا قرمــزی پوســت، از مصــرف آن بایــد خــودداری شــود.

دنبــان کوهــی قابلیــت نگهــداری در فریــزر را بــه مــدت 6 مــاه دارد و کیفیت 
و خــواص آن کــم نمی شــود.

قــارچ دنبــان در نزدیکــی ریشــه درختــان به صــورت یک زندگی همزیســتی رشــد 
می کننــد. قــارچ دنبــان در عمــق ۵ تــا 30 ســانتی متری زیــر خــاک رویــش می کند.

بــا توجــه بــه اینکــه برخــی گونه هــای قــارچ دنبــان دســت کاری ژنتیکی شــده اند، 
افــرادی که ســطح ایمنی بدنشــان پایین اســت بایــد از مصــرف آن خــودداری کنند.

37. عنوان قارچ دنبان در مفهوم کلی به دسته ای از قارچ ها اطاق می گردد که:

ــوس ــا هیپوژئ ــی ی ــر زمین ــوع زی ــا از ن ــکیل Budding در آنه ــده تش پدی
Hypogeous اســت و پریــوکارپ آنهــا در زیــر خــاک تشــکیل می  شــود.

پدیــده تشــکیل اســپوروکارپ یا اندام بــارده در آنهــا از نوع زیرزمینــی یا هیپوژئوس
Hypogeous بــوده و اســپوروکارپ آنها در زیر خاک تشــکیل می  شــود.

پدیــده تشــکیل Fission یــا انــدام بــارده در آنها از نــوع زیرزمینی یــا هیپوژئوس
Hymogeous بــوده و اســپوروکارپ آنهــا در بــاالی خاک تشــکیل می  شــود.

پدیــده تشــکیل Tallus در آنهــا از نــوع زیرزمینــی یــا هیپوژئــوس
ــود. ــکیل می  ش ــاک تش ــاالی خ ــا در ب ــپوروکارپ آنه ــوده و اس Hymogeous ب

38. گونه های متعلق به کدام گروه، )جنس های( مهم ترین و شناخته شده ترین گونه های دنبان می باشند؟

Poacea, Hymenogaster, Choiromyces, Tuber, Terfezia, Tirmania    Picoa, Hymenogaster, Choiromyces, Tubercea, Terfezia, Tirmanilia   

Picoa, Hymenogaster, Choiromyces, Tuber, Terfezia, Tirmania     Picorya, Hymenogaster, Ciromyces, Tuber, Terfezinalis, Tirmania 

39. کدام یک از علل شیوع مشکات تنفسی در طیور است؟

دیافراگم گنبدی شکل است.کیسه های هوایی طیور در میان احشا و در استخوان ها قرار دارند.

فرایند تعریق، در دمای باالتر از 30 درجه سانتی گراد فعال می شود.چاک کامی وجود ندارد.

40. کدام گزینه در مورد اثرات استفاده غیر اصولی آنتی بیوتیک ها در مشکات تنفسی طیور درست است؟

گونه های بیماری زای مقاوم ایجاد می کند.موجب ایجاد مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک در سطح گله می شود.

همه موارداحتمال ورود باقی مانده های دارویی به چرخه غذایی انسان را فراهم می کند.

41. کدام گزینه در مورد گیاه درمانی نقرس درست است ؟

ــتفاده Cherries در  ــورد اس ــده، در م ــام ش ــات انج ــترین تحقیق بیش
ــت. ــرس اس ــاری نق بیم

مهمتریــن مــاده ضدنقــرس در آلبالــو، n-butylphthalid-3 اســت.

ــم  ــیدان های مه ــی از آنتی اکس glucosylrutinoside-3-cyanidin یک
ضدنقــرس در کرفــس اســت.

همه موارد

42. کدام گزینه درست است؟

در اپیدمی کووید 19 اندازه گیری آزمایشگاهی سطح سرمی ویتامین دی 
افراد مسن الزامی است.

کافــی بــودن ویتامیــن D باعــث کاهــش شــدت عایــم COVID 19 شــده و 
در نهایــت کاهــش مــرگ و میــر را بــه دنبــال دارد.

هیچکدامگزینه 1 و 2

لطفــا پاســخنامه را از محــل نقطــه چیــن جــدا نمــوده و پاســخ ســواالت را در محــل مربــوط بــه هر ســوال نوشــته و حداکثر تــا تاریخ 
1400/02/31 بــه آدرس مجلــه ارســال فرماییــد. هــم چنیــن می توانیــد پاســخ خــود را از طریــق ســایت شــرکت، در زیــر عنــوان تحقیق 
و توســعه،واحد توســعه و هماهنگــی متــون علمــی ارســال نمایید.شــرط شــرکت در قرعه کشــی  جوایز مســابقه مجله،پاســخ صحیح 
بــه حداقــل 38 ســوال اســت.خوانندگان عزیــز می تواننــد بــه منظــور شــرکت در مســابقه ارســال پیامــک و ارســال نظــر خــود در مورد 
مطالــب مجلــه، کــد ســه رقمــی پایــان هــر مطلــب را بــه صــورت انگلیســی بــه 30002737 پیامــک نماینــد و در صــورت برنده شــدن 

در مســابقه ارســال پیامــک، جوایــز خــود را دریافــت نماینــد. بــرای هــر مطلــب الزم اســت پیامک جداگانــه ارســال گردد.
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