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پیام

وزارت تحصیالت عالی

در جریان تاریخ بشریت کتاب براي کسب علم و دانش نقش عمده را بازي کرده و جز اساسی 
از اینرو باید با در نظر .پروسه درسی بوده که در ارتقاي کیفیت تحصیالت داراي ارزش خاص میباشد

رهاي شناخته شده جهانی و ضروریات جوامع کتب و مواد درسی جدید  براي داشت ستندردها  و معیا
.محصلین آماده و چا پ گردد

از اساتید محترم موسسات تحصیالت عالی کشور قلبا اظهار سپاس و قدردانی مینمایم که با تقبل 
از سایر . اندزحمات در جریان سالهاي متمادي با تالیف و ترجمه کتب درسی دین ملی خود را ادا نموده

اساتید و دانشمندان گرانقدر نیز صمیمانه تقاضا مینمایم که دررشته هاي مربوطه خود کتب و سایر مواد 
.تا بعد از چاپ در دسترس محصلین گرامی قرار داده شوند،درسی را تهیه نمایند

و مواد وزارت تحصیالت عالی وظیفه خود میداند تا جهت ارتقاي سطح دانش محصلین عزیز کتب 
.درسی جدید و معیاري را آماده نماید

که زمینه چاپ سایر ادارات و اشخاصی،DAADموسسه ،در اخیر از وزارت خارجه کشور آلمان
.را مهیا ساخته اند صمیمانه تشکر مینمایمهاي طب کشور یپوهنکتب طبی اساتید محترم 

.امیدوارم که این کار سودمند ادامه یافته و به سایر بخش ها نیز گسترش یابد

احترامبا
پوهاند دوکتور عبیداهللا عبید

وزیر تحصیالت عالی
١٣٩١کابل، 



هاي طبهنىپوچاپ کتب درسی

!عزیزن گرامی و محصالاستادان 
ن و محصال. کمبود ونبود کتب درسی در پوهنتون هاي افغانستان از مشکالت عمده به شمار میرود

از کتاب ها و نداشته وبه معلومات جدید دسترسی ا اکثرنهاآ.میباشنداستادان با مشکالت زیاد روبرو 
.عرضه میگرددوطباعتو در بازار به کیفیت پایین بودهد که کهنهنی استفاده مینماییهانوت

ي هاي طب پوهنتون ها پوهنیبراي رفع این مشکالت در دو سال گذشته ما چاپ کتب درسی 
هاي طب پوهنیو به تمام نمودهعنوان کتب درسی را چاپ١١۶وتا اکنون نمودیمآغازرا کشور 
.یمه اارسال نمودکشور

کشور بیان )٢٠١۴–٢٠١٠(پالن ستراتیژیک وزارت تحصیالت عالی این در حالی است  که 
:می دارد

براي ارتقاي سطح تدریس، آموزش و آماده سازي معلومات جدید، دقیق وعلمی براي محصالن، باید «
براي ریفورم در نصاب .پشتو زمینه مساعد گرددودريهايبراي نوشتن و نشر کتب علمی به زبان

بدون امکانات فوق .پشتو حتمی و الزمی میباشدو تعلیمی ترجمه از کتب و مجالت انگلیسی به دري 
ناممکن است تا محصالن و استادان در تمامی بخش ها به پیشرفت هاي مدرن و معلومات جدید زود 

».تر دسترسی بیابند
تدریس به میتود کهنه ،عدم . یاد مواجه اندهاي طب با مشکالت زیپوهناستادان و محصلین 

دسترسی به معلومات و مواد جدید درسی و  استفاده از کتب و چپتر هاي که به کیفیت بسیار پایین در 
باید آن عده از کتاب هاییکه توسط .بازار دریافت میگردد از جمله مشکالت عمده در این راستا میباشد

ما به ،نظرداشت حالت بحرانی  کشوربا در.ي و چاپ گردنداستادان تحریر گردیده اند جمع آور
در بهبود و ارتقاي تحصیالت طبی و صحت عامه در کشور دوکتوران ماهر و ورزیده نیاز داریم تا بتوانند 

.هاي طب جلب گرددیپوهناز اینرو باید توجه زیادتر براي . گیرندسهم فعال ب
هاي طب ننگرهار، یپوهنبراي راعنوان کتب مختلف طبی١١٦تا به حال ما به تعداد 
عنوان دیگر ٣٠چاپ نموده ایم و پروسه چاپ کابلپوهنتون طبیوخوست، کندهار ، بلخ  هرات

قابل یاد آوري است . جریان دارد که یک نمونه آن همین کتابی است که فعال در دسترس شما قرار دارد
.هاي طب کشور توزیع گردیده اندیپوهنرت مجانی براي که تمام کتب چاپ شده مذکور بصو



، استادن محترم ومحصلین عزیز  در پوهنتون هاوزارت محترم تحصیالت عالی،به اثر درخواست
)ساینس، انجنیري، زراعت  و سایر بخش ها(بخش هاي غیر طبی می خواهیم این پروگرام را به آینده 

هاي مختلف را چاپ یپوهنو هاو کتب مورد نیاز پوهنتونتوسعه دهیمنیزهاي دیگر پوهنیو 
.نماییم

دیگر ما بطورکاري هاي بخشگرام ما بوده،که  چاپ نمودن کتب  درسی یک پروژه پرویاز آنجای
:اند قرار ذیلخالصه

تب درسی طبیچاپ ک.١
ما میخواهیم که این روند را ادامه دهیم .که در اختیار شما است، نمونه از فعالیت هاي ما میباشدیکتاب

م در زمینه تهیه کتب درسی با پوهنتون هاي کشور همکاري نماییم و دوران چپتر و لکچرنوت یتا بتوان
عنوان کتاب ١٠٠ساالنه به تعداد و نیاز است تا براي موسسات تحصیالت عالی کشوررا خاتمه دهیم

.درسی چاپ گردد

تدریس با میتود جدید و وسایل پیشرفته.٢
هاي طب بلخ، هرات، ننگرهار، پوهنیتوانستیم در تمام صنوف درسی ٢٠١٠در جریان سال 

براي ایجاد محیط مناسب درسی باید تالش گردد که .خوست و کندهار پروجیکتورها را نصب نماییم
لتی میدیا، پروجکتور و سایر وسایل سمعی و تمام اطاق هاي درسی و کنفرانس و البراتوارها مجهز به مو

. بصري گردند

ارزیابی ضروریات .٣
گردد و به اساس سی رهاي طب باید برپوهنی)آیندهچلنج هايمشکالت موجوده و (ت فعلی یوضع
.دنبه شکل منظم پروژه هاي اداري، اکادمیک و انکشافی به راه انداخته شوآن

کتابخانه هاي مسلکی  .۴
بین المللی به زبان انگلیسی کتب خریداري و به هايباید در تمام مضامین مهم و مسلکی به معیار

.داده شودهاي طب قرار پوهنیدسترس کتابخانه هاي 



البراتوارها .۵
.وجود داشته باشدي فعالهاي طب کشور باید در بخش هاي مختلف البراتوارهاپوهنیدر 

شفاخانه هاي کدري.۶
گ نشرایط براي تریندیگرطب کشور باید داراي شفاخانه کدري باشد و یا در یک شفاخانهپوهنیهر 

.ددعملی محصلین طب آماده گر

پالن ستراتیژیک.٧
طب در چوکات پالن ستراتیژیک پوهنتون  مربوطه خود داراي پوهنیبسیار مفید خواهد بود که هر 

. یک پالن ستراتیژیک باشد
، ترجمه تحریراز تمام استادان محترم خواهشمندیم که در بخش هاي مسلکی خویش کتب جدید 

بعدا در اختیار  ما قرار دهند، تا به . و یا هم لکچرنوت ها و چپتر هاي خود را ایدیت و آماده چاپ نمایند
ار داده هاي مربوطه، استادان و محصلین قرپوهنیکیفیت عالی چاپ و به شکل مجانی به دسترس 

. شود
درس ما شریک ساخته تا بتوانیم آذکر شده پیشنهادات و نظریات خود را به نکاتهمچنان در مورد 

.در این راستا قدم هاي مؤثرتر را برداریماٌمشترک
.خواهشمندیم  که در امور ذکر شده با ما و استادان محترم همکاري نمایندنیزازمحصلین عزیز 

اظهار سپاس و ) همکاري هاي اکادمیک آلمان(DAADاز وزارت محترم خارجه آلمان ومؤسسه 
طب پوهنیاز . چاپ یکتعداد  کتب طبی درسی را به عهده گرفته استاکنونتاامتنان مینماییم که 

، آقايدوکتور زلمی توریالمذکورپوهنیو استاد) Mainz/Germany(پوهنتون ماینز آلمان 
Dieter Hampelپ کتب با ما چام که در امور اداري و تخنیکی یتشکر میکننیزموسسه افغانیکو

.همکاري نمودند
CIM(Center for International Migrationو ) GIZ(بطور خاص از دفاتر جی آي زیت 

and Development)راري یا مرکز براي پناهنده گی بین المللی و انکشاف که براي من امکانات کا
. طی سه سال گذشته در افغانستان مهیا ساخته است اظهار سپاس و امتنان مینماییم
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پیشگفتار 
البته این موضوع تحـت  . مبحث گیاهان طبی بخشی از علوم اختصاصی فارمسی را تشکیل میدهد

در ایـن مبحـث، تمـام فـر آورده هـاي      . عنوان فارمکوگنوزي گنجانیده شده و تاریخچۀ بس قدیم دارد
نبـع  گیاهان طبی بـه مثابـۀ م  . دارند، مطالعه میگردند) گیاهی، حیوانی و معدنی(دوائی، که منشأ طبیعی 

. غنی و مهم تهیۀ مستحضرات مختلفۀ دوائی بخش عمده و اساسی فارمکوگنوزي را تشکیل میدهند
موجودیت شمار قابل مالحظۀ گیاهان طبی در طبیعت و چگونگی تصـنیف آنهـا همـواره یکـی از     

هر چند طی چند دهۀ اخیـر، مطالعـه و بررسـی گیاهـان     . مسایل مبرم در مطالعۀ این مبحث بوده است
متداول گردیده  . به اساس تصنیف شان با نظر داشت ساختمان کیمیاوي مواد فعال فارمکولوژیکیطبی

با آنهم مطالعۀ مبحث مذکور به اساس تأثیرات فارکولوژیکی گیاهان مذکور و یا محصـوالت آنهـا و یـا    
.  هم به اساس صنف بندیهاي سیستماتیکی، حایز اهمیت می باشد
کـه بـه اسـاس تـأثیرات     کـدام اثـري   طوریکه معلـوم اسـت، تـاکنون در مـورد مبحـث مـذکور،       

افـزون بـر آن، در سـالیان اخیـر     . ملی وجود نـدارد به زبانهاي فارمکولوژیکی گیاهان تدوین شده باشد، 
دلچسپی به طبابت سنتی در ممالک مختلف بنابر شیوه ها و اسلوب خاص تداوي آنهـا بیشـتر گردیـده    

. کدام اقدامی بعمل نیامده استولی در سطح کشور ما، تا هنوز . است
با توجه به نکات عدیده، این اثر نخستین و ابتدائی ترین گام پیرامون گیاهان طبی، که در تـداوي  

این مجموعه بخشی از کار تحقیقی و تتبعاتی است، .استطباب دارند، تلقی میگرددامراض قلبی و وعائی 
. ین گردیده بودکه سالیان قبل تدو

با توجه به اهمیت علمی و درسی مباحث معین، تصمیم گرفته شد تا مباحث مذکور تتبع و تجدیـد  
. گردیده و بعد از چاپ به دسترس محصالن عزیز و عالقمندان محترم گذاشته شود

ه در این اثر تالش بعمل آمده تا طبابت هاي سنتی کشورهاي مختلف و افغانستان نیز مورد مطالع
.قرار گیرد

براي مطالعۀ بهتر گیاهان طبی مستعمله در امراض قلبی و وعاي و چگونگی استفاده آنها، در ایـن  
. به صورت فشرده مورد مطالعه قرار میگیرندنیز در بخش عمومیاتاثر مرکبات فعال گیاهی

با احترام
پوهنوال محمد عثمان بابري

استاد فارمکوگنوزي و فایتوتیراپی
فارمسى％پوهن
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مقدمه
آنها، طی سالهاي متمـادي و مخصوصـاً روزگـار اخیـر، بنـابر نیـاز روز       محصوالتگیاهان طبی و 

افزون، در تمام ممالک جهان جهت وقایه و تداوي امراض مختلفه، توجه خاصـی را بـه خـود معطـوف     
، تـالش در راسـتاي تهیـۀ    )سـنتیتیک (با وجود رشـد روز افـزون در اقـالم دوایـی ترکیبـی      . نموده اند

طبی، ابعاد گسترده را کسب نموده است، چنانچه آمار حاکی از آنست، کـه  مستحضرات مؤثر از گیاهان 
در صد ادویه و محصوالت صنایع دوا سازي در جهـان، منشـأ گیـاهی داشـته و در بعضـی از      30-40

گروپهاي دوایی مستحضرات گیاهی رقم اساسی گروپهاي مـذکور را تشـکیل میدهنـد، چنانچـه بطـور      
فیصد ادویـۀ امـراض   74فیصد ادویۀ مستعمله در امراض قلبی و وعایی و 77اوسط در ممالک آسیائی، 

). 34، 26(جهاز هضمی وصفراوي را فرآورده هاي گیاهان طبی تشکیل میدهند
سواي موارد ذکر شده، طوریکه معلوم است، طی چند دهۀ اخیر با ارتقاي سطح زنده گی مادي و 

یمی هاي جهانشمول که در گذشته و تا اوایل قرن بهبود شرایط صحی، فیصدي امراض انتانی و اپید
جاري موجب هالکت ملیون ها تن میگردید، کاهش قابل مالحظه اي یافته و در عوض امراض 

روسکلیروزیس، اسکمی قلبی، امراض طرق تنفسی، امراض تیمرض هایپرتونی، ا(گوناگون مزمن 
. شیوع نموده اند) ویروسی، سرطان ها، دیابت وغیره

بررسی ها نشان میدهند، درحال حاضر فیصدي امراض قلبی و وعایی به تناسب سایر طوریکه
شایان تذکر است، که در ممالک . مریضی ها بویژه در ممالک پیشرفته بیشترین رقم را تشکیل میدهد

.  رو به انکشاف نیز این تغییرات با ویژه گی هاي مربوطۀ خویش تمایل رو به فزونی دارد
نمودن امراض مذکور و کثرت واقعات آنها، مسایل وقایه و تداوي آنها در صدر با عرض اندام 

جستجوي راه ها و شیوه هاي مؤثر وقایه و تداوي امراض ذکر شده . وظایف محققان مربوطه قرار گرفت
. موضوعات کار دوام دار محققان مذکور بوده است

بابت هاي سنتی، ساده گی و اقتصادي با توجه به تاریخچۀ دیرینۀ استفاده از گیاهان طبی در ط
بودن تهیۀ محصوالت مختلف از آنها و مؤثریت گیاهان طبی در ممالک مختلف در محراق توجه 

بدون تردید، طبابت هاي سنتی به مثابۀ مکتب هاي طبی باستانی، . دانشمندان و اطبأ قرار گرفته اند
روي همین ملحوظ است که مطالعۀ طبابت .مآخذ معتبر در مطالعۀ بعدي گیاهان طبی، تلقی میگردند

هاي عنعنوي در ممالک مختلف، بویژه در کشورهاي آسیایی به یک موضوع مبرم تبدیل گردیده وحتی 
سازمان صحی جهان نیز پروژه هاي متعددي را به منظور سرعت بخشیدن و تعمیق هر چه بیشتر 

. و به منصۀ اجرأ گذاشته استپژوهشات پیرامون طبابت هاي شهیر سنتی در آسیا طرح ریزي 
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امیدوارم این اثر توانسته باشد، به مثابۀ تالش ابتدایی در جهت مطالعهء مواد فعال گیاهی و معرفی 
گیاهان طبی، که به اساس تأثیرات شان باالي سیستم قلبی و وعایی تدوین شده است و از جانبی هم 

بدون تردید این اقدام زمینۀ . تلقی گرددم مثمر تصویر کلی از طبابت هاي سنتی را متجلی می سازد، گا
. بع مبحث فایتوتراپی و استفاده از گیاهان طبی را فراهم می سازدتبهتري را براي ت
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بخش اول
عمومیات
فصل اول

تاریخچۀ استفاده از گیاهان طبی
تداوي امراض مختلف بشر از بدو پیدایش خویش، در جستجوي خوراك، لباس، مسکن و طرق 

جستجوي تیمار و گیاه عالج بخش، تاریخی را براي بسیار مشکل خواهد بود. خویش کوشأ بوده است
آید، که انسان از قصه ها و افسانه هاي قدیم برمی. تعیین کردبشربخاطر از بین بردن امراض و آالم 

وانی و معدنی را نه به حیث دوا، بلکه به تاریخ یکتعداد مواد طبیعی از قبیل گیاهان، مواد حیازهاي قبل
این . از بین بردن ارواح خبیثه، که عامل امراض تلقی می گردید، بکار می بردندقسم مواد جادو براي 

طوریکه از مرور متون آثار باستانی بر می .می نمودندمواد را توأم با مناسک و اعمال خاصی استعمال 
ت در بارة تأثیرات عالج بخش گیاهان، بشر با تأثیرات سمی عده آید، قبل از شناسائی و کسب معلوما

انسانها تدریجاً در جریان جستجوي گیاهان غذایی، با یک تعداد از . اي از گیاهان آشنا بوده است
رقم این گیاهان به مرور . گیاهانی برخورد نمودند، که در عالج بیماري هاي مختلف مؤثر واقع میگردید

ه، طوریکه با رشد فرهنگ و ایجاد عالیق اجتماعی و اقتصادي، مردمان یک منطقه زمان بیشتر گردید
آنها را از مناطق دیگر محصوالتبه گیاهان مستعملۀ فلور خویش اکتفأ نکرده بعضی از گیاهان و یا 

ایفأ رسم الخط در انتقال و اشاعۀ معلومات ابتدایی طبی، نقش ارزندة راایجاد . انتقال و استفاده مینمودند
.)13، 6(نموده است 

در جریان رشد فرهنگی در مدنیت هاي مختلف، نظریات گوناگون فلسفی طبی، که هر کدام 
چنانچه، در طب . تالش ایضاح و بیان صحتمندي عضویت و عوامل مریضی آنرا داشتند ایجاد گردید

درخت "شدة وقت، بشکل سنتی تبت باستان اولین نظریه پیرامون عوامل و ارتباط بین امراض شناخته 
رائهدر یونان باستان تیوري هیپوکرات، که متعاقباً توسط جالینوس تشریح شد، ا. ارائه گردید"طبابت
آتش، خاك، (مطابق به تیوري هیپوکرات، عضویت انسان با نظرداشت چهار عنصر متشکلۀ آن . گردید

. مزاج گرم خشک، مرطوب و سرد را دارا است) آب و هوا
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تغییر این تعادل موجب یکی از . ت سالم و صحتمند، عناصر مذکور به حالت تعادل میباشددر عضوی
براي معالجۀ امراض عضویت، بایستی از گیاهان طبی و موادي استفاده می گردید، که . امراض میگردد

به همین ترتیب در چین و هند قدیم نظریات و . نیز به چهار گروپ ذکر شده تقسیم گردیده بودند
). 40(وري هاي جداگانۀ فلسفی وجود داشت تئ

مسلماً تیوري هاي فلسفی طبی عهد باستان، که اکثراً عاري از اساسات طبیعت شناسی بوده اند، 
گیاهان و مستحضرات . تدریجاً اهمیت خویش را از دست داده و اکنون فقط داراي دلچسپی تاریخی اند

رد استفاده داشته اند، اکنون اکثراً مورد تائیید طبابت طبی که طی قرون متمادي براي معالجۀ امراض مو
تقریباً از .Rauwolfia Spچنانچه گیاه . معاصر قرار گرفته و هنوز هم و سیعاً ساحۀ استفاده دارند

و اروپائیان فقط در اواسط قرن گذشته به ارزش سال قبل در طبابت هند موارد استفاده داشته2000
به همین ترتیب دانه هاي گیاه ستروفانتوس، که در قدیم توسط . برده اندقابل مالحظۀ آن پی 

باشندگان آفریقا به قسم سم تیر براي شکار حیوانات و همچنین به قسم ادویۀ مهم قلبی استفاده می 
گردید، فقط از اواخر قرن نزدهم درج فارمکوبی هاي اروپائی گردیده و امروز یکی از مستحضرات قلبی 

و ده ها گیاه طبی و .Panax spهمچنان میتوان کامفر، گیاه .تعویض، محسوب میگرددغیر قابل 
). 39(گیاهی را مثال داد فرآورده هاي

مردمان چین، قدیمی ترین مستهلکین دوا پنداشته میشوند، زیرا یکی از امپراطوران قدیم چین به 
منجمله ادویه و گیاهان طبی که . د، همه روزه یک دوا را باالي خود آزمایش میکرShenhungنام 

). 13(بود ) هوم، مادرق یا بندك(sp.Ephedraنباتموصوف مطالعه و استعمال میکرد، یکی هم 
طبی گیاهان بدست آمده، عبارت از یک تابلوي سنگی میباشد، ةاولین اثر تحریري که در مورد استفاد

قبل از میالد ترتیب شده و باالي آن اسماي یکتعداد 2100که مربوط به سومري ها بوده و در حوالی 
، سودیم (Thymus sp)، کاکوتی (F.asa foetida)هنگ) .Cassia sp(از قبیل سناء ییمواد دوا

). 12(م نایتریت وغیره تحریر و حک گردیده است یکلوراید، پتاس
Ebars Papyrus قبل از 1550نیز از جملۀ قدیمی ترین اثر تحریري مواد دوایی است که در سال

این اثر متشکل از مجموع ده ها برگ . میالد کشف گردیده و تاریخ تحریر آن خیلی قدیمی می باشد
نام دوا ها و گیاهان طبی، که تعداد . می باشد، که با هم وصل شده اندPapyrusنبات مصري بنام

چندین صد میرسد، به رنگ سیاه، ولی عناوین آن برنگ سرخ نوشته شده است، عمده ترین شان به 
,Colchicum sp., Urgenia scilla: موادیکه در پپیروس تحریر یافته و تا امروز مستعمل اند عبارتند از

AloÁ sp., Opium, Caster Oilوغیره  .
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است، که براي تداوي ییپنج نوع عنصر دواابرس پپیروس داراي بیشتر از سی و فرمولیشن بعضی 
در جمع گیاهان طبی مندرجۀ پپیروس، یکتعداد گیاهان بیگانه . امراض بسیار مغلق استعمال میشد

). 13(نیز که مربوط به فلورهاي نباتی سایر نقاط جهان است، شامل اند ) خارجی(
ثار عصر سوماري ها اکادیان در لوحه هاي آهکی، که امروز در بریتش موزیم محفوظ میباشند، آ

در قرن هفتم قبل از میالد به رسم و خط Assurbanipalها، و بابیلونی ها که به امر پادشاه سوماري 
در یک تعداد لوحه هاي گلی که در قدیمی ترین کتابخانۀ . میخی ترتیب شده است دریافت میگردد

ی در مورد یکتعداد گیاهان طبی با ذکر پادشاه مذکور در نینوي حفظ گردیده است، همچنین تشریحات
).  6(امراضی که در آنها استعمال میگردیدند، با طرز تهیۀ آنها تحریر یافته است 

با مطالعۀ خطوط هیرو غلیف مصر باستان، تشریحات و تذکرات متعددي دربارة استفادة گیاهان 
اگرچه طبابت در آن زمان با عناصر سحر آمیز و . براي عالج امراض توسط مصري ها بدست آمد

د سنا، تربوز ابوجهل، کوکنار، بی(مذهبی آمیخته بود، با آنهم واضح گردیده، که یکتعداد گیاهان طبی 
به . در عهد مذکور استفاده میگردید) صمغ کتیرا، آبهاي عطري و ریزینها(و فرآورده هاي آنها ) انجیر

,.Juniperus spهمین ترتیب با مطالعۀ خطوط هیروغلیف روشن گردید، که در مورد خواص 
Plantago sp., Alo sp. 60(در آنزمان معلومات کافی در دست بوده است(.

و روم باستان به مثابۀ مهد تمدن جهان قدیم، نقش مهمی در پیشرفت ) الداا(یونان باستان 
یونان، که در آنزمان مستعمرات متعددي را در سواحل بحیرة سیاه دربر . تاریخی طبابت بازي نموده اند

داشت، حیثیت یک مرکز را در قایم نمودن ارتباطات و عالیق فرهنگی و علمی بین مدنیت هاي قدیمی 
).40(فریقا و سپس کشورهاي اروپاي جنوبی و غربی دارا بود آسیا، آ

460، که در (Hippocrates)سر آغاز طبابت علمی به دورة طبیب شهیریونان باستان هیپوکرات 
در فعالیت روزمرة خویش، . قبل از میالد می زیست، ارتباط میگیرد370قبل از میالد تولد یافت و الی 

احتماالً اکثر این گیاهان . هیپوکرات براي معالجۀ مریضان و سیعاً از گیاهان طبی متعدد استفاده مینمود
قابل تذکر است، که انتقال اثرات طبابت و دوا سازي از . از طبابت مصر قدیم به ارث گرفته شده بود

نوع گیاه را طی اثر 220طبیب مذکور بیشتر از . یونان، توسط اسکندر کبیر صورت گرفتمصر به 
اسماي اکثر دواها، درین قرن تحت نام هیپوکرات . تشریح نمود”Corpus Hippocraticum“مشهور 

دوا توسط شاگردان مکتب هیپوکرات به قید 400اما در حقیقت اسماي بیشتر از . تحریر یافته است
نقش تمدن عصر یونان باستان در رشد بعدي . در آمده، که هنوز هم بعضی از آنها مستعمل استتحریر

.)39، 6( طب علمی ارزنده تلقی میگردد
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Theophrastus عالم و طبیب دیگر دورة یونان باستان بوده، که بعد از هیپوکرات، نقش مهمی
–372(که در قرن چهارم قبل از میالد ،Theophrastus. را در تشریح گیاهان طبی ایفأ نموده است

میزیست، مجموعۀ از گیاهان را به شکل سیستماتیک تشریح نمود، که منبع خوب و ارزشمند ) 267
محسوب (Botany)موصوف اساس گذار علم نباتات . علمی براي علما و طبیبان بعدي شمرده شد

). 39(میگردد 
Avul cornelاولین مجموعۀ طبی بشکل انسیکالپیدي توسط طبیب روم باستان  Cels در اواخر

قرن اول قبل از میالد و شروع قرن اول میالدي، که مرکز سیاسی و اقتصادي جهان باستان از آتن به 
مۀ روایات هCelsدر این اثر، که در برگیرندة هشت کتاب بود، . امپراطوري روم انتقال شد تدوین گردید

. عملی استفاده از گیاهان مذکور در عالج بیماري ها تشریحات داده شده استطرق و معلومات موجودة
Cels شیره هاي(به تفاوت از هیپوکرات، که علل بیماري ها را توسط تغییرات و بهم خوردگی مایعات (

رونما "ضاي داخلی عضویتتغییر اع"عضویت وانمود میساخت، به این عقیده بود که امراض در نتیجۀ 
). 40(میگردد 

که یکی از طبیبان و فارمسستان شهیر روم باستان است، اثر ،Pliniدر قرن اول قبل از میالد 
دراین اثر، که به علوم فارمسی و طب اختصاص . خویشرا در دوازده جلد تدوین نمود"تاریخ طبیعی"

. انی معرفی و تشریح شده استگیاه طبی از نگاه گیاهی و درم304داده شده است، 
Dioscorides طبیب نظامی رومی در اواسط قرن اول میالدي اثر مهمMateria Medica

گیاه طبی 600-500این اثر در حدود. خویش را در مورد گیاهان طبی و مستحضرات آنها تصنیف نمود
شناخته شده در آن عصر را احتوا می نمود و در حقیقت به حیث پیش قراول دستور االدویه هاي بعدي 

شایان تذکر است، که دیوسکورید درین تصنیف خویش، گیاهان طبی را از . و حتی عصر ما تلقی میگردد
بررسی فارمکولوژیکی لحاظ سیستماتیکی نیز مورد مطالعه قرار داده و عالوه بر آن بصورت مشرح به

اثر دیوسکورید، که توسط رسم هاي گیاهان نیز مزین گردیده بود، طی . گیاهان ذکر شده پرداخته است
قرون متمادي یک دستوراالدویۀ مشهور محسوب میگردید دیوسکورید در طبابت اروپا بحیث پدر 

علم سیستماتیک گیاهان زحمات دیوسکورید نقش مهمی در ایجاد و تدوین. فارمکوگنوزي شهرت دارد
اثر موصوف در جهان رومن و اسالم پخش گردیده و الی ختم . بازي نمود17-16مخصوصاً طی قرون 

. قرون وسطی موارد تطبیق داشته است
بعد از ) میالديKlavdi Galen)131–201عالم متبحر و طبیب شهیر روم باستان 

یک طبیب ،(Galen)گالن.در روم باستان ایفأ نموددیوسکورید نقش مهمی در انکشاف بعدي طبابت 
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موصوف مؤلف . به روم رفته و ملیت رومانی را کسب و الی اخیر عمر در آنجا باقی ماندويیونانی بود،
) جالینوس(در جمع آثار گالن . و مصنف بیش از دوصد اثر مختلف در مورد علوم طبی و فارمسی است

اي التین، عربی، فارسی و اروپائی قدیمی ترجمه گردیده است، از اهمیت دو اثر آن، که مکرراً بزبان ه
وي به ادویۀ گیاهی ارزش بیش از حد قایل . بارزي در عهد باستان و قرون متمادي برخوردار بوده است

جالینوس یکی از . بود و شمار زیادي دواهاي گیاهی و مخلوط هاي آنها را به حیث دوا پیشنهاد نمود
جاد تکنالوژي معیاري براي تهیۀ مستحضرات دوایی گیاهی چون تینچرها، خالصه ها، تیل مبتکرین ای

بشمار میرود و اصطالح گلینیکی اعضاي گیاهیهاي طبی، آبهاي اروماتیک و سایر اشکال دوایی از 
(Galenical)قابل تذکر است، که . حتی امروز براي دواهاي که منشأ گیاهی دارند، استعمال میشود

). 40(جالینوس در حقیقت زحمات و کار هاي دیوسکورید را انکشاف وسیعتر داد 
در قرن چهارم میالدي، تصنیف دیگري، که یکتعداد گیاهان طبی را با بیماري هاي مختلف 

اگرچه متأسفانه در مورد شخصیت . زبان التین به رشتۀ تحریر در آمدبه Apuleتشریح مینمود، توسط 
و کار روایی هاي این عالم معلومات کافی در دست نیست، ولی اثر وي بزودي به اندازة شایع و مشهور 

باید تذکر . در ذمرة اولین کتاب هاي چاپ شده تکثیر و انتشار یافتچاپزمینه هايایجادبا گردید که 
فقط در قرون نهم و دهم به زبانهاي ) دیوسکورید، جالینوس و اپولی(ثار طبیبان باستان داد، که آ

). 42(ایتالیایی، فرانسوي قدیمی، انگلیسی قدیمی و آلمانی ترجمه و انتشار گردید 
طی ) بخش شرقی امپراطوري روم که بعد از فروپاشیدن آن عرض اندام کرد(امپراطوري ویزانتی 

در . بعد از دورة طبیبان عهد باستان، به میزبان رویداد هاي علمی و فرهنگی تبدیل شد10-3قرون 
نضج گرفته بود، ) آتن، اسکندریه و بیروت(این امپراطوري نه تنها مراکز علمی مدنیت هاي مختلف 

ل به ستانبوامرکز حکمراوایی سارگراد و –چنانچه کانستانتینوپول . بلکه مراکز جدید علمی ظهور نمود
که یک ”synopsis”منجملۀ زحمات این دوره اثر. یک شهر متمدن در آن زمان مبدل گشت

طبیب مشهور Oribaseاین اثر، که توسط . بوده شایان تذکر است) جلد70(انسیکالپیدي بزرگ طبی 
تدوین گردیده بود، افزون بر معلومات گذشتگان یکتعداد گیاهان ) م403- 326(امپراطوري ویزانتی 

. طبی دیگر و فرآورده هاي آنها، دواهاي حیوانی و منرال ها را تشریح و معرفی می نمود
از اواسط قرن هفتم با استیالي حکومات اسالمی در ممالک عربی و پیشرفت مسلمانان در آسیاي 

در این دوره . اي شمالی طبابت مرحلۀ جدید پویائی خویش را آغاز نمودمیانه، شرق نزدیک، مصر و افریق
عربها میراثهاي . مراکز طبی و فارمسی در دورة تمدن اسالم از ویژه گی هاي خاص برخوردار است

مدارس طبی . فرهنگی و علمی مدنیت هاي گذشته به شمول طبابت را رشد قابل مالحظه دادند



8

که در آنها آثار طبی عهد باستان از زبانهاي یونانی، رومی و التین به زبان الکساندریه و جوند یشاپور، 
به زودي طبابت . عربی ترجمه میگردید، در آن زمان از شهرت و درخشندگی جهانی برخوردار بودند

طبیبان . ، به مؤفقیت هاي شایانی نایل گردیدعرض وجود نمودعربی، که مبتنی بر طبابت یونان قدیم
دوره، آثار گرانبهاي علمی، که در آنها عالوه بر نتایج کار و زحمات طبیبان عهد یونان، شهیر این 

). 40(تجارب و اندوخته هاي علمی خود شان نیز انعکاس یافته بود، تدوین و تصنیف نمودند 
را ) نباتات طبی(م اثر فارمکوگنوزي 977ابو منصور مؤفق یکی از علماي متبحر این دوره در سال 

دواي حیوانی را بصورت همه جانبه مورد بررسی و کاوش 44گیاه و 466وي در این اثرش . یف نمودتأل
طبیب بغدادي نیز در مطالعۀ ادویۀ )  م925- 865(ابوبکر محمد راضی ،به همین ترتیب. قرار داده است

. گیاهی و حیوانی در این دوره از اهمیت خاصی برخوردار است
طبیب، منجم و ریاضی دان متبحر، که در بلخ (Avicena)ن سینا بلخیشیخ الرئیس ابوعلی اب

القانون فی (م میزیست، با تهیۀ کتاب بزرگ 1037–980افغانستان متولد گردیده و طی سالهاي 
که شامل پنج جلد "القانون  فی الطب". به عالم طبابت وسایر علوم طبیعی رونق خاصی بخشید) الطب

وازدهم بزبان التین و متعاقباً بزبان یهودي ترجمه گردید و شهرت زیادي در بین بوده بزودي در قرن د
اثر . براي اولین بار اثر مذکور بزبان التینی از چاپ بر آمد1443در سال . علماي وقت کسب نمود

گرانبهاي ابن سینا طی سالیان متمادي در اروپا و سایر کشورهاي جهان از حیثیت خاصی برخوردار بود، 
چنانچه اثر مذکور حیثیت . ه در گذشته آثار هیپوکرات، دیوسکورید و جالینوس حایز آن مقام بودندک

از کتب "القانون فی الطب"در اولین یونیورستی هاي اروپائی . اولین فارمکوپی جهانی را دارا میباشد
یاجیلون، که یکی ر آئین نامۀ یونیورستی دچنانچه . درسی معتبر براي تدریس محصالن به شمار میرفت

محصل رشتۀ طب ....... "از یونیورستی هاي قدیمی جهان محسوب می گردد، تذکر بعمل آمده بود، که 
. "و فارمسی ملزم به آموختن القانون ابن سینا است

جلد . ترتیب متشکل از فن ها، جمله ها، مقاله ها و فصل ها استه ب"القانون فی الطب"هر جلد 
785در جلد دوم این اثر گرانبها . ور مختص به گیاهان طبی و دوا سازي میباشددوم و پنجم اثر مذک

،است) فن(این جلد که متشکل از دو بخش . دواي گیاهی، حیوانی و منرالی درج و تشریح گردیده است
در بخش اول آن، خواص عمومی مواد دوایی را تشریح نموده و در بارة ضرورت مطالعۀ مقایسوي 
تأثیرات مواد دوایی، طرز استخراج و نگهداري ادویه و معلومات پیرامون اشکال دوایی، که با نظرداشت 

جلد به دوم این ) فن(بخش . یف گردیده اند، گنجانیده شده استصنخواص فزیکی و تأثیرات آنها ت
خواص، استخراج و تهیه، استفاده و تأثیرات گروپ هاي مختلفۀ دیگر مستحضرات دوایی اختصاص داده 
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گیاه طبی را 396بلخی يشایان تذکر است، که در شمار مستحضرات مذکور ابن سینا. شده است
). 40(بصورت جداگانه توصیف و تشریح مینماید 

الرحمن شرفگندي به زبان فارسی ترجمه گردیده و به توسط عبد1367این اثر گرانبها در سال 
.نشر رسیده است
، که طی قرون متمادي به حیث یگانه دستور االدویۀ تعویض "القانون فی الطب"جلد پنجم 

، طرز تهیه، )مخلوط ها(ناشدنی در فارمسی تلقی میگردید، در بخش اول خویش اشکال دوایی مرکب 
عنوان بخش "ادویۀ آزمایش شده براي هر مرض". احتوا نموده استنگهداري و استفادة طبی آنها را

در این بخش ادویه به اساس نوع مرض، تصنیف گردیده و هر مرض . دوم جلد مذکور را تشکیل میدهد
). 40(به شکل یک مقالۀ علیحده در آورده شده است 

دورة اسالمی است، که در دیگرانابو ریحان البیرونی عالم و دانشمند و یکی از چهره هاي درخش
موصوف که هم قطار، همکار و به اساس . میزیست1048میالدي در خوارزم متولد و الی 973سال 

بعضی از روایات شاگرد شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا بلخی بوده، به تدوین آثار گرانبهاي علمی 
که بنام "لسیدنه فی الطبکتاب ا"یکی از آثار مهم و گرانبهاي این دانشمند متبحر . پرداخت

در این اثر که به زبان هاي مختلف ترجمه گردیده . ترجمه شده است، میباشد"فارمکوگنوزي در طب"
این رقم به مراتب بیشتر از گیاهانی است که در (نوع گیاه طبی 750پراگراف است،  1116و داراي 

Materia Medica رت همه جانبه تشریح گردیده ، بصو)معرفی شده است"القانون فی الطب"و
فارمکوگنوزي خاصتاً در شرق به گونۀ مرحلۀ اول ،قابل تذکر می باشد، که در قرون وسطی. است

. طبابت شناخته می شد
یکی از ویژه گی هاي مهم فارمکوگنوزي البیرونی آنست، که موصوف در آثار خویش و منجمله در 

گیاهی و یا (به چگونگی کیفیت منابع استخراج ادویه السیدنه بجاي خواص و تأثیرات مواد دوایی، 
به عبارة دیگر موصوف به تجزیه و تحلیل کیفی ادویه . ، خاصیت و کیفیت ادویه پرداخته است)حیوانی

عالوه بر آن ، ابو ریحان البیرونی توجه زیاد به اسماي ادویه در زبان هاي . اهمیت خاصی قایل بود
ا تذکر نام هاي متعدد و بی ارتباط بالسان هاي مختلفه در آنزمان به مشهور وقت مبذول میداشت، زیر

عالم موصوف براي اولین بار به نقش . یک معضلۀ حاد در بین اطبأ و فارمسستان تبدیل گردیده بود
انتشار جغرافیائی و ایکولوژیکی باالي کیفیت کیمیاوي گیاهان طبی توجه معطوف داشته و معلومات 

). 40، 34(ع در ادامۀ گیاهان طبی و حتی سایر مواد دوایی در آثار خویش داده است پیرامون این موضو
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طوریکه قبالً اشاره شد، از اواسط قرن هفتم تا قرن سیزدهم، جهان اسالم در تمدن علم و ثقافت 
به با تأسیس مدارس و کتابخانه ها، زمینۀ انتشار علوم و منجمله علوم طبی .نایل گردیدبه مدارج عالی

در این دوره، شفاخانه ها به سبک شفاخانه ها و معالجه . سایر نقاط جهان و حکمروایی ها مساعد شد
بطور متواتر . ایجاد شد) خارج از چوکات شفاخانه(خانه هاي هندي تأسیس و اولین دواخانه هاي مستقل 

ین می گردید، تجدید ، که به اساس کتب و رساالت معتبر علما تدو) فارمکوپی ها(دستور االدویه ها 
در بین فارمسستان و طبیبان براي تهیه و استخراج اشکال دوایی "کارابادین"نظر میشد و زیر نام 

در این دوره، که ممالک و . مختلف و مداواي بیماري هاي گوناگون مورد استفاده قرار می گرفت
جمع سایر اموال تجارتی، حکومات اسالمی از طرق مواصالتی و تجارتی خوبی برخوردار بودند، در

و از دشت ) افسنتین(چنانچه از آسیاي میانه، مستار . همواره به انتقال و تجارت گیاهان طبی میپرداختند
یکتعداد زیاد . هاي ایران، هنگ به پیمانۀ زیاد به بغداد و سایر مراکز خلفاي راشدین انتقال داده می شد

با طبابت هندي و آشنا شدن با گیاهان طبی هند، وارد طبیبان و دانشجویان عربی براي کسب معرفت 
آنها، که توسط محصوالت به همین ترتیب در بین سایر گیاهان طبی و . هندوستان می گردیدند

از اهمیت .Piper cubeba Lمیوة و Strychnus spمسلمانان از هندوستان انتقال داده می شد، دانۀ 
). 44(خاص برخوردار بود 

لی با آنهم عالوه بنابر بعد مسافه، محصوالت چین قدیم در بین مسلمانان آنقدر شایع نبود واگرچه 
از ) رواش(.Rheum spو ) دارچینی(Cinnamomum cassia Blume، گیاهان بر ابریشم چینی

ن محصوالت چین و از آن جمله گیاها. جایگاه خاصی در بین سایر گیاهان طبی وارداتی برخوردار بودند
طبی در اواخر قرن دوازدهم و قرن سیزدهم با حکمروایی زاده گان چنگیز در مناطق تحت اشغال مغول 
ها، که زمینۀ مساعد اتصال تجارتی با چین را میسر گردانیده، نه تنها در ممالک اسالمی بازار خوبی را 

چنانچه مارکوپولو . یدبدست آورده، بلکه از طریق این ممالک محصوالت مذکور وارد اروپا نیز می گرد
از طریق مذکور به چین سفر نموده و در این سفر خویش در جمع سایر ییتاجر و سوداگر مشهور ایتالیا

). 44(امتعۀ چینائی، یکتعداد گیاهان طبی و ادویه را نیز به اروپا انتقال داد 
ان زمینۀ اشتهار و در دورة تمدن اسالمی با ایجاد عالیق تجارتی بین حکومات اسالمی و اروپائی

یکتعداد گیاهان طبی آسیاي میانه در خارج از قلمرو حکومات اسالمی در اروپا و آفریقا از توسعۀ استفاده 
فتوحات اسالم عالوه بر آسیاي مرکزي و میانه، قسمت هاي بحیرة کسپین و قفقاز را نیز . مساعد گردید

با تاریخ دیرینۀ خویش در عهد باستان نیز در ) ارمنی ها و گرجی ها(اگرچه مردمان قفقاز . در برداشت
ادوار مدنیت یونانی ها و رومی ها بنابر داشتن گیاهان طبی و ادویۀ حیوانی خویش شهرت داشتند، ولی 
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اطبأ . بیشتري یافتيبا آنهم در دورة تمدن اسالمی، علم و فرهنگ در این مناطق رشد و توسعه
روایات حاکی از . ارمنی طی سالهاي متمادي در تداوي امراض خاصتاً بوسیلۀ گیاهان طبی میدرخشیدند

بود، شیخ الرئیس Bakhtishuآنست، که طبیب شهیر ارمنی ابوسائیل که مربوط خانوادة نامدار 
دستوراالدویه هاي مرقوم . ه استابوعلی ابن سینا بلخی را در فراگیري طبابت رهنمائی و یاري رسانید

یافته به زبان عربی، که در موزیم هاي ارمنستان، گرجستان و ایران تاکنون حفظ گردیده اند مؤید رشد 
).  40(تمدن و استیالي حکومات اسالمی در نواحی مذکور در دورة تمدن اسالمی می باشد 

در قرن دوازده، . ئین قرار داشتدر اروپا، طی قرون وسطی طبابت رونقی نداشته و در سطح پا
ثقافت و تمدن را با خود از آسیا از طریق اسپانیا و سیسلی به اروپاي غربی نقل ،فاتحین اسالمی علم

علوم طب و دوا سازي از مراکز مذکور بدیگر قسمت هاي . داده و به تأسیس یونیورستی ها پرداختند
). 39(اروپا پخش گردید 

سه بعضی قوانین وضع گردید، که به اساس آن هویت طب و دوا سازي از در قرن دوازده، در فران
. هم تفکیک گردید و اطبأ حق ترتیب دوا و دواسازان حق نسخه دادن را نداشتند

م، امپراطور سیسلی بعد از جنگ هاي صلیبی امور دوFredrich) 1240(در قرن سیزدهم 
خشید و فرمان داد، که تا من بعد فروش دوا تنها دواسازي را در امپراطوري خویش نظم و نسق بیشتر ب

اولین 1245در سال . یاد می شود، صورت گیردApothecaryتوسط دواسازان در محلی که بنام 
).13(در شهر لندن تأسیس یافت 1345اپوتیکري در شهر کولن آلمان و در سال 

اولین . ه زبان التین ترجمه گردیدبعد از قرن دوازدهم، کتب و آثار طبی علماي اسالمی در اروپا ب
نباتات طبی، عمدتاً توسط تاجران عربی . دواخانه ها در اروپا به سبک دواخانه هاي عربی تأسیس یافت

افزون بر آن اطباي اروپائی به تحقیق گیاهان جدید طبی در فلور نباتی اروپا . به اروپا انتقال داده میشد
عالوه بر آثار علماي شهیر اسالمی، یکتعداد کتب طبی در مورد با ایجاد امکانات چاپ کتب. پرداختند

”Hortus amoenus“چگونگی استفاده از گیاهان طبی چون  “Hortus sanitatis” وغیره چاپ
دانشمند آلمانی، که یکتعداد گیاهان طبی بومی را با تصویر L.Fuxدرمیان اینها مخصوصاً اثر . گردید

). 40(چاپ گردید، از اهمیت خاص برخوردار بود 1542این گیاهان تشریح مینمود و در سال 
نقش ) مورث فارمسی شیمیک امروز((در دورة اخیر قرون وسطی و آغاز قرن شانزدهم، یاتروشیمی 

Theophrastاساس گذار یاتروشیمی، کیمیاگر سویسی . وده استمؤثري را باالي فارمکوگنوزي ایفأ نم
fon Hogengem مشهور بهParacels میزیست وي، که به 1541تا 1493بود، که بین سالهاي

حیث پدر کیمیاي دوا سازي محسوب می گردد، یکی از اولین اشخاصی بود، که خواست روح را از 
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در عهد . استگیاهیعمل اولین مفکوره در بارة مواد فعال گیاهان به شکل جسم خارج نماید، که این 
Paracels معرفت در مورد شیوة تداوي با ،signatureها رایج یافت .signature) از کلمات التین

Signa naturaeطرز معالجه امراض با گیاهان طبی بود، که تجویز آنها به اساس ) عالمات طبیعت
به گونۀ مثال، به اساس این عقاید گیاه . صورت می گرفت) عالمات فارقه(ساختمان ظاهري گیاهان 

در گلبرگها، که ) قناتهاي افرازي(نصواري –بنابر داشتن نقاط متعدد سرخ .Hypericum spگل چاي یا 
.Helichrysum spسوراخ معلوم می گردند براي مداواي زخم هاي داخلی عضویت و یا گیاه بشکل 

P. ginsengوغیره و گیاه ) یرقان(بنابر داشتن گلهاي زرد رنگ براي تداوي زردي  C.A. may نسبت
تجویز می ) گیاه شفابخش(شکل ریشۀ آن، که مشابه به آدم است، براي مداواي همه امراض انسان 

). 40(دیدند گر
ها نقش معرفت شان در signaturistبا وجود اشتباهات و اساسات غیر علمی در شیوة تداوي 

. مطالعه و جمع آوري معلومات مورفولوژیکی و سیستماتیکی گیاهان طبی در خور توجه پنداشته میشود
و ) گیاهان طبیتصنیف (چنانچه، متعاقباً از دست آوردهاي این دوره براي رشد بعدي سیستماتیک 

به . استفادة مؤثر به عمل آمده است) طرق تشخیص گیاهان طبی(بخشهاي دیاگنوستیک فارمکوگنوزي 
مؤثر در گیاهان، نقش مهمی خاصتاً طی "عوامل"مبنی بر موجودیت Paracelsهمین ترتیب عقیدة 

نانچه با این تحول چ. میالدي در مطالعۀ ترتیب کیمیاوي گیاهان طبی بازي نموده است18-17قرون 
).   40، 38(گشوده شد (phytochemistry)صفحۀ جدید در انکشاف فارمکوگنوزي بنام فایتوشیمی 

با ایجاد چاپخانه ها، معلومات علمی پیرامون گیاهان طبی و در مجموع طبابت توسعه و انتشار 
باغ هاي گیاهان . در ایتالبا، سفارشات دیوسکورید را نشر نمود) Matthiole)1500-1577. یافت

Nicola–چنانچه در شهر پاریس فرانسه باغ . طبی ایجاد گردید Houel– و در روسیه ) 1580(عطار
). 6(در زمان پتر اول اولین باغ هاي گیاهان در اروپا ایجاد گردید 
یه ادویه مربوط است، از طبابت جدا گردید علم دواسازي، که به آن تشخیص و تجارب درگ و ته

در فارمکوگنوزي قسمتی از گیاهان تازه و یا خشک را (تاریخ عمومی دروگ 1675Pometو در سال 
می گویند، که به صورت مستقیم در تداوي استفاده شده و یا براي استخراج مرکبات فعال نباتی به کار 

تشریح و . لعات پیرامون گیاهان طبی توسعۀ بیشتر یافتتدریجاً مطا. را تحریر داشت.) برده میشود
Cesalpin)1603 (Tournefortتوسط تصنیف سیستماتیکی گیاهان  آغاز و متعاقباً توسط گیاه ) 1656(,

این مطالعات و پژوهشات Jussieuو عالم فرانسوي ) Linne)1707–1787شناس مشهور سویدنی 
). 40(ادامه داده شد 
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,Cinchona sp, Ipecaتدریجاً گیاهان طبی بیشتري  Coca)از سایر ممالک و مناطق ) وغیره
هیئت ها و انجمن هاي علمی جدیداً تأسیس شده، مانند . خاصتاً ممالک اسالمی وارد اروپا می گردید

گیاهان جدید تورید شده را کاوش و معرفی مینمودند، ,Pavon, Ruiz, Condamineهیئت هاي 
. که این سر آغاز تحقیقات دقیق و دامنه دار در بخش گیاهان طبی محسوب می گردد

عالم 1630در . در قرن هفدهم، پیشرفت هاي شایانی در طبابت و دواسازي صورت گرفت
و بعضی مواد دیگر را از (Cinchona sp)پوست درخت کنگینهConelle de Cinchonفرانسوي 

ئید الکوPellitierوCaventouxسال بعد از آن 200امریکاي جنوبی به فرانسه آورد، که 
Quinineدر همین سال بود، که مؤلف دیگر فرانسوي . را از پوست درخت مذکور تجرید نمود

Gr.Thuillier جودر سیاه تغذي ارگوت را مطالعه کرد و سبب گانگرن ها را در اشخاصیکه با
). 6(مینمودند، وانمود ساخت 

بیشترین مطالعات و پژوهشات پیرامون استخراج مواد مؤثره از گیاهان طبی توسط فارمسستان 
Bome, Segen, Volken, Shele)مورفین در شروع قرن –اولین الکلوئید . صورت گرفته است) وغیره

در همین سال . از تریاك تجرید گردیدSerturnerتوسط یک فارمسست آلمانی بنام ) 1871(19
و در Rungeتوسط 1819به همین ترتیب الکلوئید کفئین در سال . سترکنین و امیتین تجرید گردیدند

از پوست درخت کنگینه تجرید گردید Caventouxو pellitierالکلوئید کنین توسط 1820سال 
)6،13(.

از این . کشف امریکا، تاثیر مثبت باالي تعداد گیاهان طبی مستعمله در اروپا و جهان بجا گذاشت
بخش جدید جهان، که از فلور گیاهی کامالً جدید و غنی برخوردار بود، یکتعداد زیاد گیاهان طبی، که 

یاهان قشر درخت در جمع این گ. استفادة شان در بین سرخپوستان رایج بود، به اروپا انتقال داده شد
. قابل تذکر اند.Smilax spکنگینه، را بر، کاکائو، تنباکو و انواع 

1830از درخت بید در سال Salycin. اولین هتروزیدها هم در همین زمان تجرید و بدست آمدند
Digitalinو هیتروزید Robiquetاز بادام تلخ در همین سال توسط Amygdalin, Lerouxتوسط 
). 13(تجرید گردید Nativelleتوسط 1868تال سرخ در سال از دیجی

نوع گیاه طبی بود با 400اولین اطلس گیاهان طبی، که دربر گیردندة بیش از 1828در سال 
گیاهان مشابه به آنها، که موجب اشتباه و یا تقلب در استفادة آنها می گردید، توسط عالم روسی 

Dvigubskyتدوین گردید .
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دست آوردهاي عمده در بخش پژوهش گیاهان طبی در قرن نزدهم، تدوین مونوگراف یکی از 
Die)تحت عنوان 1898بود، که در سال (Dragendorff)عالم دیگر مشهور روسی دراگیندورف 

Heilpflanzen der Vexschiedenen Volker und Zeiten)موصوف در . برشتۀ تحریر در آمد
نوع تخمین نموده 12000مستعمله در ادوار مختلفۀ تمدن بشري را به اثر خویش تعداد گیاهان طبی 

). 40(است 
مطالعۀ علمی گیاهان طبی آفریقاي استوائی و آسترالیا فقط در قرن نزدهم آغاز گردید، زیرا تا آن 

در قرن نزدهم، یکتعداد . زمان منابع گیاهی این مناطق تنها توسط اهالی بومی شان استعمال می گردید
چنانچه چندي بعد .از گیاهان طبی مناطق مذکور به اروپا انتقال داده شده و مورد پژوهش قرار گرفت

,Solanum avicularaeاز جملۀ گیاهان آسترالیا . بعضی از گیاهان درج فارمکوپی هاي اروپائی گردید
Eucalyptus sp. و منجمله گیاهان آفریقاي استوائیCola sp. , Strophanthus sp. ,

Strychnus sp. , Barosma sp. , physostigma sp.ارمکوپی درج و دیزاین هاي مختلفه در ف
. گردیده و رایج شدند

با تحوالت و انکشافات مزید در عرصۀ کیمیا، زمینۀ آن میسر گردید، که معلومات اساسی پیرامون 
به همین ترتیب با انکشاف فزیولوژي، یک مرحلۀ جدید در مطالعۀ . مواد فعال نباتات تقویه یابد

) C.Bernard)1813-1878مند فرانسوي مخصوصاً با کارهاي دانش. محصوالت نباتی به میان آمد
مبنی بر تجارب فزیولوژیک باالي حیوانات، فعالیت گیاهان طبی، که از قدیم در طبابت مورد استعمال 

رویهمرفته تا اخیر قرن نزدهم، در نتیجۀ . داشته اند، با طرز تأثیر شان باالي اعضأ مشخص گردید
زي، فزیولوژي و سایر عرصه هاي طبابت، ارتباط بین تالش ها و پژوهشات پیگیرانۀ علماي فارمکوگنو

). 13(ساختمان کیمیاوي مرکبات و عمل فزیولوژیک شان قایم گردید 
مطالعۀ چگونگی استفاده از گیاهان طبی در اداور مختلفۀ حیات بشریت حاکی از آنست، که نقش 

آساي گیاهان و دیگر مواد مدنیت هاي مختلف و دانشمندان عهد باستان در روشن ساختن اسرار عالج 
چه، طوري که واضح گردید بدون . طبیعی براي استفادة بهترین منابع طبیعی اهمیت ارزندة را دارا است

طی مراحل ابتدائی و تسلسل علمی، دست آوردهاي هر دورة تمدن بشري، دستیابی به اکتشافات 
. نداشته میشدپیشرفته، که در قرون اخیر بشریت به آن نایل گردید، نا ممکن پ

مطالعه و بررسی شیوة استفاده از گیاهان طبی تا قرن بیست، نشان میدهد که با وجود توسعۀ 
. و خواص گیاهان طبی آنها میپرداختند) مورفولوژي(کیمیاگري، اکثراً علما به توضیح و تشریح ظاهري 

متعاقباً . ی انکشاف نموده استچنانچه تا آغاز قرن مذکور، فارمکوگنوزي تقریباً تنها در جهت گیاه شناس
چنانکه در . اوصاف میکروسکوپیک هم در بحث شناسائی درگ هاي گیاهی و در عمل شامل گردید
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Traite deاوایل قرن مذکور اثر  Drogue توسط دانشمندان فرانسويE.Collin , G.Dlanchon به
). 6(نشر رسید 

با نفوذ و وسعت استفادة گیاهان طبی و فرآورده هاي شان در طبابت روزمره، شعبات و دیبپارتمنت 
در چوکات یونیورستی ها و اکادمی هاي علمی تبارز بیشتر کسب نموده ”Materia Medica“هاي 

شان و عالوه بر مباحث شناسائی گیاهان طبی و دروگ هاي . و به فعالیت هاي گسترده تر آغاز نمودند
انکشاف علوم تاکسونومی و مورفولوژي گیاهان طبی، موضوعات مطالعات کیمیاوي و فزیولوژیک 
گیاهان طبی نیز در محراق توجه دانشمندان و پژوهشگران قرار گرفته و نتایج جدید در مورد یکتعداد 

که تحقیقات و قابل تذکر است، . قابل مالحظۀ گیاهان مذکور در سطح جهان و خاصتاً اروپا بدست آمد
کار کردهاي اروپائیان، بنابر شایع بودن و رایج بودن استفاده از گیاهان طبی غیر اروپائی، منحصر به 

اروپا نبوده، بلکه اقالم متعدد گیاهان استوائی، نیمه استوائی و آسیاي میانه در گیاهیگیاهان طبی فلور 
. آن شامل بوده اند

بیستم در مورد گیاهان طبی به نشر رسید، کتاب فارمکوگنوزي منجملۀ آثار مهم، که در اوایل قرن
A.Chirkhکتب درسی فارمکوگنوزي متعدد . دانشمند اطریشی است، که در سه جلد منتشر شده است

P.Mancou,B Broton) روسیه(,V.A. Tichomirov) پولند(D.A. Davidتوسط  ,
.ر میباشندویکتعداد مونو گراف هاي علمی دیگر قابل تذک

طبی در دانشگاه هاي انگلستان فرانسه، روسیه و بعضی گیاهانایجاد هر باریوم ها و موزیم هاي 
ممالک آسیائی یکی از اقدامات جدید در جهت مطالعۀ مزید گیاهان طبی در اوایل قرن مذکور محسوب 

.)39، 6(می گردد 
موقع آن مساعد گردید تا مطالعات با تحوالت و اکتشافات جدید در عرصۀ ساینس و تکنالوژي، 

موضوع ارتباط تاثیرات فزیولوژیک مواد فعال گیاهی . کیمیاوي پیرامون مواد فعال گیاهی گسترش یابد
با ساختمان کیمیاوي شان و تهیۀ مستحضرات جدید کیمیاوي با استفاده از هسته ها و اساس هاي 

براي کاوش و پژوهش . ققان مبدل گشتبه یک مسئله مبرم مح) گیاهی و حیوانی(کیماوي طبیعی 
هرچه بیشتر مواد فعال گیاهی و حیوانی مراکز، انجمن ها و البراتوار هاي متعدد علمی در ممالک 

شایان تذکر است، که با پیشرفت هاي چشمگیر در عرصه هاي . تأسیس یافت) خاصتاً اروپا(مختلفه 
یاهان عالی طبی اکتفأ نکرده در بیرون ازین مختلف علوم فارمسی و طب فارمکوگنوزي تنها به مبحث گ

حیطه، گیاهان پست را نیز در انحصار تحقیقاتی و مطالعاتی خویش قرار داده مطالعات مزید را در اطراف 
متعاقباً منابع حیوانی ادویۀ . که مؤلد ادویه اند آغاز نمودی،بکتري ها، اکتینومیست ها و سمارق های

. ث فارمکوگنوزي مورد مطالعات همه جانبه قرار گرفتمختلف نیز در جمع سایر مباح
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با توجه به اهمیت روز افزون گیاهان طبی به مثابۀ مهمترین منبع استحصال مستحضرات مختلفه 
دوایی طی سالیان متمادي، خاصتاً بعد از جنگ دوم جهانی مسایل زراعت، بهبود بخشیدن، کشت و 

به موضوعات جدید تحقیقی درین عرصه ) دیگرورهاي گیاهیده از فلانتقال ش(وفق دادن گیاهان جدید 
جنتیک، (بدون شک هر یک از مسایل ذکر شده ارتباط عمیق با علوم مختلفۀ طبی . تبدیل شده اند

قرار دارد و روي همین سبب فارمکوگنوزي جدید را به گونۀ ) ایکولوژي، اگرانومی، بیوشیمی و فزیولوژي
مباحث آن تنها در پیوند با علوم مختلفه خاصتاً با نباتات، کیمیا، علم کثیر الجوانب که مطالعۀ 

). 30(فارمکولوژي وغیره امکان پذیر است، میتوان تعبیر نمود 
در نتیجۀ اکتشافات جدید و دست آورد هاي عظیم کیمیـاي تحلیلـی، زمینـۀ گسـترش مطالعـات      

دوم قرن بیست، طرق و روش هـاي  در نیمۀ . پیرامون ترکیب کیفی و کمی گیاهان طبی مساعد گردید
, IR: جدید تجزیوي، چون  UV, EPR , NMR،   مـایع وغیـره   –سپکتروسکوپی، کرومـاتوگرافی گـاز

در حال حاضـر  . ایجاد شد که با استفادة آنها امکانات وسیع براي پژوهشات عمیق تر علمی مهیأ گردید
قبیـل انـواع مختلـف پـوالریگراف هـا،      تعداد قابل مالحظۀ دستگاه ها و وسـایل پیشـرفتۀ تحلیلـی، از    

,سپکتروفوتومترهاي–سپکتروفتومترها، پوالریمترها  MS,HPLC GS NMR,   وغیره تولیـد مـی
چنانچه در صنعت الکترو تخنیک یکتعداد ممالک، وسایلی تولید می گـردد، کـه بـه کمـک آنهـا      . گردد

. میتوان، همزمان چندین مرحلۀ عملیۀ تحقیق و مطالعه و ثبت نتایج حاصله را بصورت اتومات اجرا نمود
مطالعات را بدون تخریب نمونـه  به همین ترتیب، در سال هاي اخیر با ایجاد وسایل تحلیلی، که امکان

هاي دست داشته مهیا میسازند و همچنین ایجاد سیستم هاي ناظم عملیات تکنالوژیکی بـا اسـتفاده از   
پژوهشات تحقیقاتی براي –اتومات کمپیوتري تسهیالت و سیعتر علمی) انالیزاتورها(تجزیه کننده هاي 

). 43(گردیده است علمی پیرامون گیاهان طبی و مواد فعال آنها فراهم 
شایان تذکر است، که با استفاده از وسایل و امکانات عدیده، زمینۀ تعیین کیفی و مقداري مقادیر 
. نهایت جزئی اجزاي مخلوط هاي مختلف مواد فعال گیاهی و سایر مواد کیمیاوي مساعد گردیده است

ئی مادة تحت تجربه را در حدود طوریکه میتودهاي اولترامایکروکیمیاوي موقع میبخشند، تا مقادیر جز
6-10میکروگرام  g.) ( 9-10)نانوگرام g.) 12-10پیکوگرامو g.) ( در مخلوط ها و یا مجموعۀ مواد

). 30(مؤثر تعیین نمود 
در چند دهۀ اخیر نظر به پیشرفت هاي حاصله در ساحۀ ترکیب کیمیاوي گیاهان طبی معلومات 

کافی است، که به مجالت مختلف و . پیرامون این موضوع به شکل قابل مالحظه اي ازدیاد یافته است
بدست خالصه هاي آثار متعدد نظر اندازي شود، تا در بارة تعداد نشرات و کارهاي انجام شده، معلومات
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لیکن با وجود این همه تالشها و مطالعات خستگی ناپذیر، هنوز هم نکاتی موجود است، که تاکنون . آید
چنانچه تاکنون یک تعداد زیاد گیاهان یا مورد . از توجه همه جانبۀ دانشمندان مربوط بعید مانده اند

داشته و مستلزم پژوهشات بیشتر با مطالعه قرارنگرفته اند و یا اینکه مطالعه شان در مراحل ابتدائی قرار
.  استفاده از طریقه ها و امکانات عصري البراتواري میباشد

. رشد سریع کیمیاي سنتیتیک طی چند دهۀ اخیر دست آورد هاي شایانی را در قبال داشـته اسـت  
یر هزاران مشتق جدید کیمیاوي، تأثیرات فزیولوژیکی معین براي تکافوي مواد دوایی طبیعـی کـه ذخـا   

شان رو به کاهش میرود و یا اینکه از لحاظ تمام شد اقتصـادي اسـتخراج شـان پنداشـته نمـی شـود،       
حتی طی سالیان اخیر با میسر شـدن امکانـات جدیـد در کیمیـاي سـنتیتک بـراي       . سنتیزگردیده است

قبـل از سـنتیز مـادة    ) Bioavailibilityو Biopharmacyازلحـاظ  (جستجوي ادویـۀ مناسـب   
کیمیاوي مورد نظر، خواص فزیولوژیکی، فارمکولوژیکی و توکسیکولوژیکی آن طرح ریزي و پیش بینی 

امـا بـا ایـن همـه دسـت      . شده و متعاقباً با نظر داشت خواص مطلوبۀ مذکور به سنتیز آن اقدام میگردد
خویش را از دست نـداده، بلکـه در   آوردهاي علمی در عرصۀ سنتیز ادویه، گیاهان طبی نه تنها اهمیت 

. بسیاري از ممالک توجه خاص براي استفادة بهتر و مؤثر تر از ایـن منبـع طبیعـی مبـذول مـی گـردد      
در صد ادویه 40-30طوریکه قبالً اشاره به عمل آمد ارقام و آمار احصائیوي نشان میدهد، که در حدود 

. دارندو محصوالت صنایع دوا سازي بین المللی، منشأ گیاهی
یکتعداد از گیاهان، سوأ بر اهمیت طبی آنها، ساحۀ استفاده و کاربرد در عرصات دیگر زنده گی 

، )افسنتین(چنانچه نعناع، گشنیز، مستار . بشري چون صنعت غذائی، آرایشی و عطر سازي را دارا اند
ش، موارد کار برد وسیع وانیل، شیرین بویه وغیره از مدتها تاکنون در صنایع غذائی، عطر سازي و آرای

به همین ترتیب تیل هاي گیاهی افزون بر ساحه استفاده وسیع در صنعت فارمسی، هنوز هم . داشته اند
.  به گونۀ مواد غیر قابل تعویض شهرت دارندفضاییدر تخنیک
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فصل دوم
طبابت هاي سنتی کشورهاي مختلف و افغانستان

سیر طبابت، طی ادوار مختلفۀ تمدن بشري مؤید آنست، که هر یک از تیوري ها و نظریات 
فلسفی مربوط به ادوار مذکور تالش میورزیدند، تا اسرار صحت و امراض راتوضیح –مختلف طبی 

چنانچه هر یک از علمأ و اطبأ عهد باستان در مورد صحت و امراض، طرز تفکر جداگانه داشته . نمایند
عالوه بر آن تفاوتهاي . معموالً نظریات این علما آمیخته با عقاید مذهبی و سنتی بوده است. اند

فرهنگی سیاسی و اجتماعی در جنب موقعیت جغرافیائی محل زیست، زمینۀ تعبیر هاي متفاوت امراض 
ایع در به این ترتیب شیوه هاي متفاوت تداوي امراض ش. را در جوامع مختلف باستان مساعد نموده بود

رشد و انکشاف طبابت و در مجموع فرهنگ عامیانه و با آشنائی باتدریجاً،. جوامع گوناگون ایجاد گردید
بیشتر با تأثیرات شفا بخش گیاهان طبی و سایر مواد طبیعی، طبابت هاي سنتی در مدنیت هاي مختلف 

. ایجاد و عرض اندام نمودند
مردمان مختلف نه تنها در گذشته مهم و قابل شایان تذکر است، که نقش طبابت هاي سنتی 

توجه بوده، بلکه بعضی از این نوع طبابت ها بنابر غناي علمی خویش، در عصر حاضر نیز در خور توجه 
با توجه به موجودیت شیوه هاي معجزه آساي تداوي امراض مختلف در . علوم مختلفۀ طبی قرار دارند

چند دهۀ اخیر مراکز علمی و اکادمی هاي متعدد در بعضی از طبابت هاي سنتی پاره اي از ممالک، طی 
براي توسعۀ معلومات دربارة شیوه ها و طرق مذکور ) چین، هند، فلپیاین، اندونزیا وغیره(ممالک مذکور 
. ایجاد شده است

بانی طبابت چین . طبابت سنتی چین، یکی از قدیمترین طبابت هاي سنتی جهان به شمار می رود
سال قبل از میالد می زیست، 3000،که در حدود Shen-Nuneپراطور نیمه افسانويباستان ام

گیاه230مطالعات و کشفیات باستان شناسان حاکی از آنست، که امپراطور مذکور . محسوب میگردد
با ایجاد رسم الخط، تمام . ادویۀ معدنی را می شناخت48مادة دوایی حیوانی و 65طبی و زهري، 

. به رشتۀ تحریر در آمد) کتاب در بارة گیاهان(”Ben-chao“ی در اولین اثر چین باستان معلومات طب
این کتاب به گونۀ اولین اثر تحریري چین باستان بحیث پیش قراول آثار و کتب بعدي طبابت چینی 

). 40(محسوب می گردد 
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ها عرض طبی سایر مدنیت- طبابت چینی، که بصورت مستقل و بدون آمیختگی هاي فلسفی
ادویۀ مستعمله، که اکثراً از گیاهان طبی . اندام نموده است، ویژگی هاي خاص خویش را دارا میباشد

مربوط فلور گیاهی این سرزمین تهیه می گردید، جهان شمول نبوده و براي سایر طبابت هاي سنتی 
حیوانی داشتند، حتی یک در جمع گیاهان طبی و ادویۀ حاصله از آنها و ادویۀ که منشأ. آشنا نبوده است

فلور . قلم را هم بیگانه و یا وارداتی، که از سرزمین هاي دیگر وارد شده باشد، نمی توان سراغ داشت
). 40(گیاهی غنی و وسیع چین نقش مؤثري باالي طبابت سنتی این سرزمین داشته است 

ل طبابت سنتی چین تجرید جغرافیائی و سیاسی چین طی قرون متمادي، عامل عمدة سیر و تکام
به مرور زمان با ایجاد و توسعۀ ارتباطات تجارتی و فرهنگی، پاره اي . بصورت مستقالنه، شمرده میشود

از گیاهان طبی این سرزمین و محصوالت هاي شان به سایر ممالک جهان انتقال و مورد آزمایش و 
نائی با خصوصیات طب سنتی در دورة تمدن اسالمی، تالش هاي مزید براي آش. استفاده قرار گرفت

چین و براي ترویج بعضی از شیوه هاي تداوي امراض که اقتباس از طبابت مذکور گردیده بود، بعمل 
). 40(آمد 

-Liیکی از مهمترین آثار دیگر طبابت سنتی چین، کتاب است، که توسط  Shi- chjene در قرن
Pen-Ts ao“موصوف در اثر خویش بنام . شانزدهم تدوین شد Kang Mu” مادة دوایی 1892به تعداد

اسامی مواد مذکور با قسمتی از اثر مذکور به زبان انگلیسی . نمودرا، که در طبابت چین آشنا بود معرفی 
طوریکه از اثر ترجمه شده بر می آید، منجمله مواد دوایی مندرجۀ اثر مذکور، . نیز ترجمه شده است

یباشد، که در لست تهیه شده بزبان انگلیسی، از نام التین گیاهان مذکور گیاه طبی در آن شامل م900
مواد دوایی باقیمانده، عبارت از فرآورده هاي گیاهان طبی ذکر شده و یا مخلوط . تذکر برده شده است

گیاهان طبی مهم و آشنا، بعداً بوسیله . آنها بوده و یا اینکه منشأ حیوانی و یا معدنی را دارا میباشند
) 40(.علماي روسی نیز ترجمه و تشریح گردیده است

شایان تذکر است، که تدریجاً عالوه بر استفاده از مواد مختلفه به منظور تیمار براي امراض 
بعضی از عملیات مذکور . مختلفه، شیوه هاي عملیات جراحی نیز در طبابت سنتی چین مرعی گردید

نداشته، ولی برخی از طرق مذکور بنابر مؤثریت خویش نسبت عدم حصول نتائج مطلوب، سیر تکاملی 
همواره مورد استفاده قرار گرفته و حتی در بعضی موارد هنوز از اهمیت خاص خویش برخوردار است 

)32 .(

 -Read B.E, Liu J. Chang. Chines medicinal plants from the “Pen – Ts ao Kang Mu”,
peiping, 1956
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این . یکی از طبابت هاي سنتی دیگر حوزة هند و چین، عبارت از طبابت سنتی ویتنام میباشد
قابل مالحظه اي با طبابت چین دارد، از تاریخ دیرینه برخوردار طبابت، که مشابهت ها و قرابت هاي 

. که در قرن چهاردهم میزیست محسوب میگرددTue Tipnkhبنیان گذار طبابت سنتی ویتنام . نیست
گیاه طبی را 630در اولین اثر تحریري موصوف، که توسط خودش به رشتۀ تحریر در آمده است، وي 

تعاقباً اثر مهم دیگري که در مورد مواد و محصوالت هاي گیاهی توسط م. معرفی و تشریح نموده است
Fan-Fu Tene در این کتاب سوأ بر یکتعداد مواد دوایی . چاپ گردید1429تحریر شد، در سال

مروجه در طبابت چینی، یکتعداد قابل مالحظه از مواد دوایی و فرآورده هاي گیاهان طبی، که در فلور 
نباتی این سرزمین موجود است و از قدیم االیام استفادة شان در ویتنام رائج بوده است، تشریح شده 

یتنامی، که در مورد گیاهان طبی، ادویۀ طبی و شیوه هاي مخصوص تداوي در یکی از آثار دیگر و. است
مرقوم شده است، نیز نقش مهمی در انکشاف طبابت سنتی در این Lan Ongaچندین جلد توسط 

). 41، 40) (چاپ شده است1772اثر مذکور در سال . (مرزوبوم ایفأ نموده است
طی دورة . در دورة استعمار فرانسه، طبابت عنعنوي در ویتنام، خصلت درباري را بخود کسب نمود

اثر، که آنهم تنها به 3-2استعمار فرانسه طبابت سنتی رونق قابل توجهی نداشت و طی این مدت فقط 
ت هاي طب با آنهم طبابت این سرزمین، تدریجاً با پیشرف. گیاهان طبی اختصاص داشت، تدوین گردید

با کسب استقالل این کشور و حتی از اوایل قرن بیستم طبیبان بعد از . معاصر به جاي خود را کد نماند
به منظور انکشاف طبابت سنتی مرکز 1957در سال . اخذ شهادتنامه و دیپلوم الزمه حق تداوي داشتند

پژوهش پیرامون طبابت سنتی در این مرکز عالوه بر. ایجاد گردید"انستیتوت طبابت شرق"علمی بنام 
متعاقباً حتی . مریضان نیز بوسیله ادویه عنعنوي و با استفاده از شیوه هاي کالسیک معالجه می گردید

تکنالوژي تهیه یکتعداد از ادویه جات طبابت سنتی طرح ریزي و اقالم مختلف ادویۀ مذکور توسط 
). 40(صنعت دوا سازي این کشور، به طرق خاص تولید می گردید 

این طبابت، که در . طبابت سنتی هند، یکی از طبابت هاي کهن و غنی سنتی محسوب می گردد
عهد باستان ایجاد گردیده است، تیوري ها و نظریات خاص فلسفی مبنی بر ساختمان عضویت، حالت 
صحتمندي و امراض در آن ویژگی هاي خاص خویش را دارا بوده و بصورت مستقالنه سیر تکاملی 

چنانچه همۀ ادویۀ مستعمله و مروجه در این طبابت، از پیداوار این سرزمین پهناور بوده و . ته استداش
به استثنایی هنگ که از زمان دیر از آریانا به . (ادویه و یا مادة دوایی بیگانه در آن جایی نداشته است

ابت سنتی سانسکریتی هند، سابقه دار ترین اثر طب). تمام گوشه و اکناف جهان قدیم انتقال داده میشد
را ) اهمیت حیات("علم حیات"که معنی ”Iajur-veda“است، که نام اصلی آن Ayrvedaکتاب 

اثر مذکور، که در زمان قبل از میالد مرقوم یافته است، چندین دفعه تکمیل و در آن . میدهد، میباشد
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مربوط طبیب باستان هند Ayrvedaمهمترین و مشهور ترین آنها . نوآوري بعمل آمده است
“Sushrut”)قرن ششم قبل از میالد ( و“Characa”)می باشد) قرن اول میالدي .Ayrveda

بعداً در طبابت یونان و روم باستان نیز مورد توجه ،گیاه شفأ بخش بود700سو شروت، که در برگیرندة 
بشمار Celsچنانچه این اثر یکی از مأخذ معتبر براي انسیکالپیدي طبیب روم باستان . اطبأ قرار گرفت

نوع گیاه شفأ بخش اختصاص داده شده بود، نقش مؤثري در 500نیز که به Characaاثر . میآید
). 40(وده استپویایی طبابت سنتی هند ایفأ نم

طبابت سنتی هند، به تفاوت از سایر طبابت هاي عنعنوي، شهرت بیشتر در جهان قدیم و عصر ما، 
یکی از عوامل مؤثر در این امر عالوه بر غناي تاریخی آن فلور گیاهی وسیع و . کسب نموده است

طبی از دیر زمان در چنانکه گیاهان . متفاوت آن نسبت  به سایر فلورهاي گیاهی جهان تلقی می گردد
از این سرزمین پهناور ) اسانس دار(عهد باستان، مخصوصاً مرچ سیاه و دار چینی و سایر گیاهان عطري 

. به سایر اکناف جهان انتقال داده میشد
گیاهان . هنوز در طبابت سنتی هند، جایگاه خاص خویش را دارا اندAyrvedaگیاهان طبی 

رون متمادي آزمایشگاه هاي اطبأ مردمی و عنعنوي این دیار را سپري مذکور، عالوه بر اینکه طی ق
در عصر جدید نیز . نموده اند و در مورد هر کدام آن تجارب کافی طبی کسب و جمع آوري گردیده است

). 40(مورد توجه عمیق دانشمندان و پژوهشگران قرار گرفته اند 
ا و اختالفات عقیدتی و مذهبی با طبابت در اگرچه در گذشته، خاصتاً در عهد باستان آمیختگی ه

این سرزمین رونق داشت و اکثراً اجراي مناسک خاص هنگام استفاده ادویۀ مجوزه حتمی پنداشته 
شیوه ها و اسلوب تداوي امراض . ها در صدد تجزیهء طبابت گردیدندAyrvedaمیشد، ولی تدریجاً 

). 40(ها وجود نداشتنیز ویژگی هایی را دارا بود، که در سایر طبابت
با توجه به غناي علمی طبابت سنتی هند و اندوخته هاي گرانبهاي آن دلچسپی خاص به آموزش 

. ، بلکه در سطح بین المللی نیز بوجود آمده استهندو فراگیري این طبابت نه تنها در سطح 
لیمات علمی و طبابت سنتی کشورما نیز تع"حکماي یونانی"قابل تذکر است، که یک تعداد از 

.مسلکی را در مدارس طبی هند فرا گرفته اند
Ayrveda تاثیر زیادي باالي طبابت هاي دیگر مانند تبتی چینی، فارسی، یونانی، رومی

.واندونیزیایی به جا گذاشت
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East India، کمپنی 1833در سال . تانیایی متأثرگردیدیطب ایورویدي در دورهء کالونی هند بر
مسدود گردید و همزمان فعالیت تمام کالج هاي تعلیمی ایورویدیک که تاآنزمان رونق خوبی داشت نیز 

تنها در اکناف و "طب افراد فقیر"به این ترتیب طی حدودهء یک قرن ایورویدا به گونهء. ممنوع گردید
.گردیداف بود، تبدیل زدهات هند و مناطقیکه طب معاصر وجود نداشت و یا هم با هزینه گ

اکنون . و موازي با طب معاصر رشد مجدد را آغاز نمودکشیدبا استقالل هند، ایور ویدا نفس تازه 
. در صد نفوس هند با استفاده از این طبابت به تداوي امراض خویش می پردازند70حدود 

، به منظور رشد و انکشاف طبابت هاي سنتی در ممالک مختلف (WHO)سازمان صحی جهان 
پروژه ها و امکانات علمی "پروگرام تشویق پژوهشات علمی در بخش طبابت هاي سنتی"وکات در چ

به تأسی ازین پروگرام، سازمان صحی جهان از . تحقیقی را براي کشورهاي زیربط مساعد نموده است–
به اینطرف بصورت مشترك با شوراي تحقیقات طبی هند با طرح پروژه هاي مختلف، 1977سال 

در جمع این تحقیقات، تداوي . طالعۀ نتائج بعضی از شیوه هاي تداوي ایورویدیک می باشدمشغول م
که یکی از امراض شایع خاصتاً در ممالک آسیاي جنوب شرقی ،Rheumatoid polyarthritisمرض 

طوریکه معلوم است، طبابت سنتی هند در . است، به شیوة ایورویدیک مورد پژوهش قرار گرفته است
تداوي مرض مزمن مذکور و همچنین یک تعداد امراض مدهش دیگر شیوه هاي تداوي مؤثر را عرصۀ 

). 40(دارا بوده، که درین اواخر توجه و دلچسپی زیاد را بخود معطوف نموده است 
باید تذکر داد که، از قدیم تاکنون آثار و اندوخته هاي علمی طبابت هند، همواره بصورت ممد و یا 

. س در رشد سایر طبابت هاي سنتی مورد استفاده قرار گرفته استحتی بصورت اسا
عرض اندام نموده است مصداق این ادعا Ayrvedaظهور طبابت سنتی تبت که به اساس 

. طبابت سنتی تبت همراه با بودائیزم طی قرون پنجم و ششم میالدي از هند به تبت نفوذ نمود. میباشد
بزبان تبتی ترجمه گردید و طی قرون متمادي و حتی تاکنون مورد بسیاري از آثار طبابت سانسکریتی 

Jud“مشهورترین اثر طبابت تبت . استفاده داشته اند – Shi”یا“Ju-ji”)است، که به ) چهار اساس
بصورت فشرده میتوان گفت، که تمام نظریات و تیوري هاي .تدوین شده استAyrvedaاقتباس از 

، ولی کیفیت و نوعیت ادویۀ مروجه در طبابت تبت، داردطبابت هند در طبابت سنتی تبت نیز تجلی
از طبابت سنتی چین گرفته فیصد ادویۀ مروجه در این طبابت25تقریباً . تفاوت هاي کلی را دارا میباشد

که در صدر Panax ginseng C.A. Meyت، که گیاهان خاشخاش و قابل تذکر اس. (شده است
). 40) (نباتات طبی مروجه در طبابت چین قرار داشت، در طبابت سنتی تبت شهرت نداشتند
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با نظر داشت دلچسپی عمیق به ویژه گی ها و روش هاي طبابت سنتی تبت، از دهۀ سوم قرن 
جاري تاکنون، خاصتاً طی چند دهۀ اخیر تحقیقات و مطالعات دوامدار براي بررسی هر چه بیشتر این 

انستیتوت، "در U.Rerichچنانچه به ابتکار . طبابت در چین و روسیه رویدست گرفته شده است
به این 1926مطالعات بیوشیمیکی، فارمکولوژیکی، اونکولوژیکی وغیره از سال "ات همالیائیمطالع

). 41(طرف پیرامون ادویۀ مستعمله و شیوه هاي تداوي در طبابت سنتی تبت آغاز گردید 
با کسب ابعاد گسترده در آسیا تقریباً خصلت بین المللی 12- 11بودائیزم و طبابت تبتی طی قرون 

به مناطق مختلفۀ چین و 12طبابت سنتی تبت توأم با مذهب بودائی در قرن . ود اخذ نمودندرا بخ
تدریجاً نسبت بعد فاصله بین مناطق . به منگولیا و متعاقباً به روسیه نفوذ نمود13جاپان و در قرن 

ان این براي حل این مشکل وجبر. مذکور و تبت و هند مشکل قلت ادویۀ مروجه در طبابت بوجود آمد
مجبور به جستجوي ادویۀ جدید از صنایع داخلی براي تعویض پاره اي از ) یایودبعابدان (قلت الماها 

به این ترتیب یکتعداد قابل مالحظۀ گیاهان طبی جدید در . اقالم دوایی طبابت سنتی تبت گردیدند
. استفاده از این گیاهان در چوکات طبابت تبتی و با شیوه هاي سنتی بعمل میآمد. طبابت تبت راه یافت

Jud“رایج شدن استفاده از ادویۀ جدید تطبیق و پیروي از دساتیر با وجود  – shi” در صدر وظایف
.)40(طبیبان و عابدان معالجه کننده قرار داشت 

Jud“اثر گرانبهاي طبابت سنتی تبت    – shi” )که طی قرون متمادي از اهمیت ) چهار اساس
مورد مطالعه و پژوهش ) تبت شناسان(ط تبتیلوگ ها برازندة طبی برخوردار بود، بصورت همه جانبه توس

Csoمیالدي توسط 9-8این اثر، که در قرون . قرار گرفته است – Chjed Shonnu بزبان تبتی
برشته تحریر در آمده است، متشکل از چهار جلد میباشد ، که مجموعاً در برگیرندة چهارده هزار سطور 

Zi“در جلد اول که بنام . منظومه اي است – Chjud”)یاد می گردد، در مورد ) اساس ابتدائی
Sha“جلد دوم . محتویات اثر معلومات ارائه گردیده است – Chjud”)تیوري هاي )اساس توضیحی ،

عمومی طبابت تبتی را که مبتنی بر طرز نگرش خاص این طبابت از صحت و چگونگی امراض میباشد، 
Mannag“.احتوا میکند – chjud”) فصل 92نام جلد سوم این اثر است، که طی ) اجبارياساس

Chemey“در جلد چهارم . جداگانه پاتولوژي عمومی و اختصاصی طبابت تبتی را تشریح داشته است –
Chjud”)اسلوب و شیوه هاي تداوي سنتی، که داراي ویژه گی هاي دلچسپ است، ) اساس اضافی

اگرچه اثر مذکور، . زبانهاي دیگر نیز ترجمه شده استاین اثر گرانبها به بعضی. تشریح گردیده است
نقش اساسی را به گونۀ یک دستور العمل و دستور االدویه در طبابت سنتی تبت داشته است ولی با آنهم 
هر یک از اطبأ شهیر طبابت سنتی تبت، بنوبۀ خویش سهم خود را در تعمیم تجارب و اکمال نظریات 
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Dasridانچه، طبیب نامور این مکتب طبابت و نائب السلطنۀ تبت چن. اسالف خود ادا نموده اند
Sanchjai – chjamco دو اثر 17در نیمۀ دوم قرن“Lkhantab” , “Vidre – onbo” را که در
Chjud“حقیقت متمم و مکمل اثر  – Shi”به همین ترتیب یکی از . محسوب میگردند، تدوین نمود

Bri“تبتی به نام –طب هندي آثار مهم دیگر این طبابت، اطلس – ta” است، که در صومعۀ تبت
). 40(تدوین و تاکنون محفوظ می باشد 

نقش طبابت سنتی مردمان شرق نزدیک و شرق میانه در اشاعۀ دست آوردهاي چشمگیر طبابت 
سومري بنیان گذاران ثفافت قدیم سرزمین هاي مذکور، . عربی، از اهمیت ارزنده اي برخوردار بوده است

سومري ها و اکادیان ها چندین هزار سال قبل از میالد حکومات متعددي را در . ها محسوب می گردند
متعاقباً، طی قرون هفتم  قبل از میالد الی سوم . بنا نهادند) بین دریاي تهرا و فرات(مناطق میسوپوتامی 

داو میدیا تأسیس گردیدند میالدي در شرق حوزه هاي مذکور سیستم هاي جدید دولتی به شمول فارسی
)40 .(

حفریات باستان شناسی پیرامون چگونگی مدنیت هاي دوره سوماري ها نشان میدهند، که در آن 
با کشف کتابخانۀ شاه . زمان از گیاهان طبی متعددي براي معالجۀ امراض استفاده صورت میگرفت

33توسط باستان شناسان، ) میالدسال قبل از 668ساندانا پال، (مشهور سوماري ها، آسور بنیپال 
تابلوي مختلف بدست آمده، که در هر کدام آنها دساتیر و هدایاتی دربارة گیاهان طبی و محصوالت 

. حکاکی شده است) شحمیات براي تهیۀ مرهم ها وغیره(حیوانی 
فته، تابلوهاي مذکور به امراض مختلف اختصاص داده شده و هر یک از آنها به سه ستون انقسام یا

که به ترتیب در ستون اول نام هاي گیاهان طبی حک گردیده، در ستون دوم امراض و عالیم، که براي 
). 34(آنها گیاهان مذکور مستعمل اند و در ستون سوم، طرز استفادة آنها مرقوم یافته است 

آنهم، اگرچه متأسفانه در مورد تاریخچۀ طبابت سنتی فارس معلومات محدود بدست آمده، اما با
، که بنام )در حدود ده قرن قبل از میالد(پیش واي شهیر مذهب قدیمی ایرانی "روآستروز"بانی آن 

روایات حاکی از آنست، که زورواستر قدیمی ترین اثر تاریخی . زورواستریزم یاد می گردد، شناخته میشود
و منظومات مذهبی و اجتماعی و فرهنگی اوستا را به رشتۀ تحریر در آورده، که سوأ از دساتیر، مقوالت

در اوستا بصورت مکرر از گیاهان طبی . مربوط به مردمان باختر زمین، مسایل مختلف طبی را در بر دارد
.  مختلف عصاره ها و ریزین ها، مانند هنگ و سایر فرآورده ها تذکر بعمل آمده است

با عالقۀ خاص زهریات و ادویه ) قرن دوم قبل از میالد(Iپادشاه مشهور سرزمین باختر میتریدات 
طوریکه روایت می گردد موصوف براي اولین بار شکل دوایی مرکب را بنام . جات را می آموخت
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اکنون در طبتاچنانچه، این اصطالح. که حالت فزیکی غلیظ و عسل مانند داشت رایج نمود"تریاك"
اطالق میگردد (Opium)خشخاش عامیانۀ کشور حفظ گردیده و به شیرة حاصله از کپسولسنتی و

)40 .(
با ظهور اسالم و فتوحات مسلمانان، بعضی طبابت هاي سنتی، مخصوصاً طبابت فارس تحت تآثیر 

درین دوره تالش هاي گسترده براي رشد و انکشاف فرهنگ مردمان . ثقافت عرب ها قرار گرفت
الکساندریه، (ارس مشهور طبی چنانچه مد. مناطق مسلمان نشین و همچنین طبابت بخرچ داده شد

به سرعت طبابت . ، که در آنزمان از شهرت جهانی برخوردار بودند، تاسیس گردیدند)جوند یشاپور وغیره
. عربی به اساس تئوري ها و ویژگی هاي طبابت یونان قدیم به مؤفقیت هاي چشمگیر نایل گردید

انگر آن است که در تشکل آن طبابت بررسی هاي پراگنده پیرامون طبابت سنتی در افغانستان بی
. هاي سنتی فارسی، یونانی، هندي و عربی نقش مهم ایفأ داشته اند

آسیاي مونسونی ،موقعیت خاص جغرافیایی افغانستان  و قرابت آن به ایران، منطقۀ آسیاي میانه
قعیت خاص مذکور مو. ، این کشور را از قدیم االیام به یک مرکز مهم تبدیل نموده است)هند، پاکستان(

). 18(در گذشتۀ تاریخی موجب عطف توجه مهاجمین و بعضی از امپراطوري ها شده است 
دگرگونی هاي تاریخی، موجب اشاعۀ فرهنگ مدنیت ها و امپراطوري هاي اجنبی در این کشور 

با ایجاد و متعاقباً) ق م330(چنانچه، فرهنگ یونان باستان بعد از حملۀ الکساندر کبیر . گردیده است
به این سرزمین نفوذ نمود و به همین ترتیب، فرهنگ عربی و ) ق م150–250(حکومت باختري 

منجمله طبابت سنتی عربی با مشرف شدن کشور به دین مبین اسالم، در فرهنگ این کشور نفوذ نموده 
در نیم قارة هند، ، و ایجاد حکومت مغولها ) 1530–1483(متعاقباً در زمان حکمروایی بابر شاه . است

با ایجاد عالیق فرهنگی بین مردم مختلف این سرزمین، طبابت هندي در جمع بعضی عرصه هاي 
تعدد گیاهان طبی مستعمله در طبابت هندي . دیگر فرهنگی مورد دلچسپی مردم افغانستان قرار گرفت

). 18(تان شد و ویژگی هاي تاریخی آن موجب توسعۀ نفوذ این طبابت در طبابت سنتی افغانس
مطالعۀ سیر تاریخی طبابت سنتی در افغانستان و ویژه گی هاي مربوط آن چنین وانمود می سازد، 

: که طبابت سنتی مذکور مشتمل بر دو بخش میباشد
این طبابت مبتنی بر سیستم ها و پرنسیب هاي قدیمی معالجۀ "یونانی"طبابت سنتی - الف

بخش هاي عمدة . تئوري هاي کتبی باستانی فعالیت مینمایدامراض تشکل نموده و بر اساس مآخذ،
. این مآخذ و تئوري ها را طبابت هاي مشهور سنتی یونانی، هندي و اسالمی تشکیل میدهند
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، که "یونانی"که یکتعداد محدود حکیم هاي ی از والیات کشور حاکی از آنست،بررسی ها در بعض
. پروگرام هاي کوتاه مدتی را درهند و یا پاکستان فرا گرفته اندبه طبابت اشتغال دارند، کورس ها و 

تدویر یافته بود، در مورد "و سهامی شرکتد بو"یکتعداد هم از طریق کورس هاي که توسط 
باید تذکر داد، که معلومات و اندوخته هاي علمی، . تعدادي از گیاهان طبی معلومات کسب داشته اند

انوادة اطبأ باقی مانده و به ترتیب وارثین خانواده هاي مذکور، شغل پدر و معموالً در محدودة داخل خ
عده اي بطور شاگرد نزد اطباي و ) کابل(اگرچه در یکتعداد والیات . پدر کالنهاي خویش را دوام میدهند

از زبردست و متبحر به فراگیري طبابت پرداخته اند، ولی باآنهم، تعمیم تجارب و معلومات در حدود فراتر
. خانواده ها به ندرت در آن مشهود است

اکثریت مواد دوایی مستعمله توسط این اطبأ، محصوالت گیاهی بوده و اقالم وارداتی که عمدتاً 
. منشأ هندي دارند، نیز به تعداد قابل توجهی در جمع آنها شامل می باشند

تاکنون در قسمت انسجام شایان تذکر است، که متأسفانه از جانب دولت و نهادهاي علمی کشور
و حتی هم "یونانی"امور طبابت سنتی، فراهم آوري امکانات الزمه براي رشد و تعمیم تجارت بین اطبأ 

چنانچه اکثر طبیب هاي . در مورد مطالعۀ طبابت سنتی و ویژگی هاي آن اقدامی بعمل نیامده است
اکی بوده و یکتعداد هم بی عالقه گی یونانی که با ایشان مفاهمه صورت گرفته است، در این مورد ش

. خویش را در زمینه اظهار داشته اند
. این طبابت به اساس روایات، مقوالت و دساتیر مختلف بنأ یافته است–طبابت عامیانه –ب 

طبابت عامیانه در افغانستان بیشتر در قریه ها، دهات و اکناف کشور رایج بوده، معموالً توسط حکیم 
. ي سفیدان مجرب و دایه ها عملی میگرددهاي محلی، مو

اگرچه مواد اساسی درمانی را در طبابت عامیانه نیز گیاهان طبی تشکیل میدهند، ولی استفادة آنها 
عمدتاً بر مبناي تجارب و روایات مختلف از موي سفیدان و حکیم هاي محلی سابقه کار صورت گرفته 

. دیمی معالجوي می باشدو اکثراً فارغ از پرنسیب ها و سیستم هاي ق
نیز "یونانی"در عین حال در موارد معین استفاده از بعضی پرنسیپ ها و روشهاي طبابت سنتی

با توجه به تنوع فرهنگی، پیداوار محلی و چگونگی موجودیت اطبأ سنتی در قریه ها و . معمول است
دوایی یکی از خصوصیات عمدهء مناطق دور افتیدهء کشور، تنوع زیاد در شیوه هاي تداوي و محصوالت 

.این طبابت در کشور تلقی میگردد

-در والیت کابل، پروان و هرات بصورت مستقیم و کتبی تماس بعمل آمده "براي کسب معلومات، با یکتعداد حکیم هاي یونانی
. است
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فصل سوم
مواد فعال گیاهان طبی

تأثیرات فزیولوژیکی گیاهان طبی منوط به موجودیت مواد فعال بیولوژیکی در ترکیب گیاهان 
طوریکه معلوم است، عضویت نباتی از لحاظ ترکیب کیمیاوي و وظایف حیاتی . مذکور می باشد

گیاهان در طبیعت یگانه موجوداتی محسوب می گردند، که از مواد معدنی مواد . خصوصیات مغلق دارد
این پدیدة طبیعی از اهمیت خاص برخوردار است، زیرا بدون این حادثه، . را ترکیب می نمایندعضوي 

گیاهان با استفاده از آب، کار بن داي اکساید و . حیات انسان و حیوانات، نا ممکن پنداشته می شود
. شندمرکبات غیر عضوي قادر به ترکیب تعداد قابل مالحظۀ مرکبات مختلف و مغلق کیمیاوي می با

,MgوCo(عنصر 16عنصر تثبیت گردیده است، که منجمله 21در ترکیب گیاهان در حدود 

Zn, Cu, Fe, Mn, Cl, Ca, K, Na, S, P, O, N, C, H) در ترکیب تمام گیاهان
بسیط . در برخی از گیاهان یافت گردیده است),I)Mo, V, Al, Bو پنج عنصر دیگر ذیدخل بوده

SO4)نی ترین مرکبات معد
-2 NO3, H2O, CO2, PO4

،  که توسط گیاهان صرف میگردند، (3-
را براي عضویت نباتی تأمین می نمایند، از این عناصر (P, S, N, O, H, C)شش عنصر عمده 

پروتین ها، اسیدهاي نو کلئیک، لیپیدها، کاربوهایدریتها (مرکبات عمدة حیاتی و مهم براي انساج نباتی 
برمبناي این مرکبات مهم ابتدائی، در . ، که بنام مواد بیوستیز اولی یاد می شوند ترکیب می گردند)وغیره

از . رکبات مغلق دیگر، که ظاهراً فاقد اهمیت وظیفوي اند، تشکیل و ترکیب می گردندعضویت نباتی م
جملۀ این مرکبات بیوسنتیزثانوي ترپینوئیدها، الکلوئیدها، مرکبات فنولیک، هتروزیدها وغیره را میتوان 

). 41(نام گرفت 
سایر جریانات حیاتی باید توضیح نمود، که نقش مرکبات بیوسنتیز ثانوي نیز در میتا بولیزم و 

چگونگی ترکیب استفاده و ذخیرة این مرکبات در عضویت گیاهی . عضویت نباتی مهم و ارزنده است
را دارا اند، چنانچه به گونۀ نمونه از ییک سان نبوده و هر گروپ از مرکبات مذکور خصوصیات معین

مقاصد دیگر بیوسنتیتیک مورد اسیدهاي سینامیک میتوان نام برد، که بال وقفه بعد از ترکیب براي 
بر ) الکلوئیدها، تنن ها، تیل هاي مفر وغیره(استفاده قرار می گیرند، در حالیکه بعضی از این مرکبات 

). 41(عکس بعد از ترکیب در عضویت گیاهان به پیمانه قابل مالحظه تراکم و ذخیره می نمایند 
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ردند، از لحاظ فارمکوگنوزي یک تعداد آنها از جمله مرکبات متعددیکه بوسیلۀ گیاهان ترکیب می گ
ولی در پهلوي مواد مذکور، نقش . معموالً از جمله مرکبات بیوسنتیز ثانوي می باشند، اهمیت طبی دارند

نیز در تقویه، تضعیف و یا انحراف تأثیر فزیولوژیکی گیاهان قابل محاسبه می ) بیوسنتیز اولی(مواد دیگر 
اهمیت مرکبات بیوسنتیز اولی عبارت از تأثیر این مرکبات باالي محافظه نکتۀ مهمتر در بارة . باشد

چنانچه در حالت مذکور قندها تخمر کرده میتوانند و یا لیپیدها . دروگ و اشکال جالینوسی آنها می باشد
نیز تحمض کرده میتوانند و در نتیجه کیفیت گیاه طبی و یا قسمت مستعمله                             

). 39(آنرا دگرگون می سازند
.هم مانند مرکبات فعال تجرید شده آن نیستمعموالً تأثیرات فزیولوژیک یک دروگ گیاهی

زیرا در پهلوي . و مورفین، تریاك را تعویض کرده نمی توانندCinchonaچنانچه، کنین، قشر 
موجودیت مرکبات بیوسنتیز اولی نقش یکتعداد مرکبات دیگر، که بنام مرکبات اضافی یاد می گردند نیز 

به گونۀ مثال از خاصیت مدرر . در تقویه و تمدید و یا تغییر تأثیرات مرکبات فعال درخور توجه است
Urgenia scilla L.، که مربوط به هتروزیدهاي مقوي قلبیscillarenesمی باشد، میتوان نام برد .

تقویه می Flavonicو مواد ملونۀ fructosanesاین عمل گیاه بواسطۀ گلوسیدهاي متراکم گروپ 
در ) ویتامین ها، اسید هاي عضوي کاربوهایدراتها وغیره(به همین ترتیب یکتعداد دیگر مواد اضافی . یابد

در تریاك مادة فعال . مع مواد فعال گیاهی تأثیرات مفید خویش را براي عضویت ببار می آورندج
متحد بوده، موسیالژ و پکتین ذیدخل در ترکیب تریاك، موجب Acid meconicمورفین که همراه با 

ننهاي در چاي دم شده، تاثیرات کافئین نظر به موجودیت ت. تمدید و تآخیر تاثیرات مورفین می گردند
Catechic حالت اعتدال را بخود می گیرد، که شدت عمل کافئین را تنقیص داده و مدت تأثیر آنرا

). 60(طویلتر می سازد 
باید بخاطر داشت، که افزون بر مواد اضافی مفیده، یکتعداد مرکبات اضافی با تاثیرات سؤ نیز در 

Frangulaازة گیاهبه گونۀ مثال در ترکیب قشر ت. ترکیب گیاهان موجود اند sp. مشتقات
anthranolو در ترکیب دانۀ بید انجیر)Ricinus sp.( مرکبToxalbumin که موجب بروز و،

گاهی بین . ایجاد تأثیرات جانبی میگردند، از جمله مرکبات اضافی با تأثیرات سؤ محسوب می گردند

اصطالحی است که در فارمکوگنوزي معمول بوده و عبارت از قسمتی از گیاه تازه و یا خشک شده است که : دروگ-*
شده و یا هم به شکل مستحضرات دوایی تغییر شکل داده شده و یا براي یا به صورت مستقیم در تداوي استفاده 

.استخراج مواد فعال گیاهی به کار برده میشود
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و تنن ها در Anthracenicsمشتقات مثالً . میپیوندد(antagonism)مرکبات فعال طبی یک تضاد 
Rhamus frangula L. , رواش یاوRheum officinale L. الکلوئید هايSympatholytic

لذا یک Claviceps purpurea.در مهمیزجودر یا  Sympathomimeticsو Tyramine)امین هاي (
دروگ گیاهی پیوسته مغلق بوده و الزم است تا مرکباتیکه در فعالیت آن حصه میگیرند، خوب شناخته 

. شوند
ممکن است، همچنان به مرکباتی دلچسپی موجود باشد، که در فعالیت فزیولوژیک حصه نگرفته 

، Anthrachinoics، مرکبات مهمیزجودرمثالً در . اما براي تشخیص دروگ کمک میکند
یک گلیکوزید Reum rhaponticumدر و Scopotelolیک کومارین یعنی .A.belladonna Lدر

). 6(جستجو می گردد rhaponticosideدرخشنده، یعنی 
طوریکه در فوق تذکر بعمل آمد، مواد فعال فارمکولوژیکی گیاهان را معموالً مرکبات سنتیز ثانوي 

، لیکن یکتعداد مرکبات سنتیز )الکلوئیدها، ساپونین ها هتروزیدها، فالونوئیدها وغیره(تشکیل میدهند 
چون . ور محسوب می گردنداولی نیز چون ویتامینها، لپیدها و کاربوهایدراتها نیز بعضاً در جمع مواد مذک

دروگ هاي گیاهی، همیشه حاوي مجموعۀ اي از مواد فعال فارمکولوژیکی اند لذا الزم است، تا در این 
مجموع یک و یا چند مادة اساسی فعال دروگ، که تعیین کنندة خواص فارمکولوژیکی دروگ و یا گیاه 

. واد مؤثر نیز یاد می نماینداین مواد اساسی فعال را بنام م. اند تفکیک و شناخته شوند
الکلوئیدها، ساپونین ها، (چنانکه قبالً اشاره شد، مواد فعال گیاهان اکثراً مرکبات سنتیز ثانوي 

. می باشند، ولی در جمع مواد مذکور بعضی مرکبات سنتیز اولی نیز شامل میباشند) هتروزیدها وغیره
). 41(داخته میشود ذیالً به شرح هر یک از گروپ مواد مؤثرة مذکور پر
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ترپنوئید ها –اول 
اند، که با نظرداشت تعداد آن به (Isoprene)ترپنوئیدها عبارت از مشتقات هستۀ ایزو پرین 

این صنف بزرگ مرکبات طبیعی، با نظرداشت واحد ایزو . گروپهاي مختلفۀ کیمیاوي تصنیف میگردند
: پیرین به گروپهاي ذیل تقسیم گردیده است

(Monoterpenes)مونوتربن ها -
(sesquitrpenes)رپن هایتسکوس-
(Diterpenes)داي ترپن ها-
(Triterpenes)ي ترپن ها اتر-
(Tetraterpenes)تترا ترپن ها-
(Polyterpenes)پولی ترپن ها-

در  مورد ترکیب ترپنوئید ها، نظریات مختلف ارائه گردیده است مخصوصاً فارمکوگنوزست مشهور 
ترکیب ) محصوالت تجزیه پروتینها(عقیده داشت، که ترپن ها از امینو اسید ها A. Chirkhاطریشی 
به همین ترتیب در مورد ترکیب این مرکبات از محصوالت تجزیۀ لیپیدها نیز نظریاتی ارائه . میگردند

در حال حاضر بصورت تجربوي ثابت گردیده است که ترپن ها از محصوالت تبادلوي . گردیده است
). 41(اتها خاصتاً اسیداستیک بوجود می آیند کاربوهایدر

معلومات ابتدائی بدست آمده بود، ولی 19مرکبات ترپنیک در قرن Isopreneدر مورد ساختمان 
معلومات همه جانبه پیرامون ترکیب ترپن ها فقط بعد از انجام کارهاي پیگیرانۀ دانشمند آلمانی 

O.Wallach 40(توسط موصوف، حاصل گردید 1887در سال "قاعدة ایزوپرین"و ارائه نظریۀ.(

در نتیجۀ مطالعات وسیع پیرامون تعیین ساختمان L.Ruzickaعالم اطریشی 1953در سال 
را ارائه داشت، که در آن قواعد عمومی و خاص "قاعدة بیوجنیک ایزو پرین ها"ترپن ها نظریۀ 

.)39(ایزوپرین ها قابل تفکیک اند
اعدة عمومی ایزوپرین حاکی از آنست که تمام ترپنوئیدها از قطعات ایزو پرینیک تشکیل گردیده ق

یکی از این قواعد، . صورت می گیرد"قواعد خاص ایزوپرین"چگونگی اتحاد این قطعات به اساس . اند
ئید به است، که مبتنی بر آن واحد هاي ایزوپرین در مولیکول ترپنوGeraniol“قاعدة "عبارت از 

: به هم می پیوندندGeraniolمانند مولیکول "رأس و قاعده"ترتیب 
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CH3

C

CHH2C"رأس"
 ---------

CH2OHH2C"قاعده"

CH

C

H3C         CH3

در مورد ترپنوئیدهاي ساده صادق بوده، در حالیکه ترتیب مرکبات ترپنیک Geraniolقاعدة 
با هم "دم به دم"قطعات ایزو پرین به  ترتیب ) کاروتینوئیدها، ستروئیدها و تري ترپن ها(مغلق تر 

این اسید از . صورت می گیردacid mevalonicتشکیل قطعات ایزوپرین از طریق . الحاق می گردند
حسب ذیل بوجود A (CoA.SH)کوانزایماسید اسیتیک در نتیجۀ الحاق سه مولیکول آن به اشتراك 

:  می آید
CH3COOH                CH3CO – S- CoA              CH3CO.CH3CO-S .COA

CH2 – COOH CH2 – COOH

H3C – C – CH2 – CO – S . CoA               CH3 – C – CH2 – CH2OH

OH                                                              OH

β- Hydroxy – β- methyl - Mevalonic acid
Glutaryl - Co A

در عضویت نباتی به شکل ذیل ac. mevalonicبیوسنتیز صنوف مختلفۀ ترپنوید ها به اساس 
.)39(صورت میگیر 
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کاربوهایدریتها

CH3COOH

CH3CO – S – CoA

Mevalonic   acid

Isopenthilpyrophasphate                    Dimethylallylpyrophosphate

Polymerisation                           Geranilpyprophosphate

Polyterpenes                                                 Monoterpenes

Farnesilpyrophoasphate

Squalen                                                    Sesquiterpenes

Steroids                    Triter penes

Geranilgeranilpyrophosphates

Tetraterpenes Diterpenes
(Carotinoides)

) ایزوپرینوئیدها(بیو سنتیز ترپنوئیدها –1شکل  
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چنانچه تیل هاي مفر . از لحاظ کیمیاوي مرکبات فعال مختلفۀ گیاهی به ترپنوئید ها تعلق میگیرند
، )حاوي مرکبات داي ترپنیک(، ریزین ها و بالزام ها )حاوي مرکبات مونوو سسکویتر پنیک(

داراي مولیکول هاي ستروئیدیک که از ایزوپرین ها(هتروزیدهاي قلبی و ساپونین هاي ستروئیدیک 
، )مشتقات مونو ترپنیک(Iridoides، ساپونین هاي تري ترپنیک، هتروزید هاي تلخ و )ترکیب یافته اند
مرکبات فعال مربوط این صنف ) مشتقات پولی ترپن ها(و رابر ) مشتقات تتراترپن ها(کاروتینوئید ها 

. محسوب میگردند

تیل هاي مفر
. ت مختلفۀ معطر و مفر بوده، که عموماً مایع اندعبارت از مخلوط مرکبا) اسانس ها(تیل هاي مفر 

نسبت داشتن حالت فزیکی مشابه با تیل هاي شحمی و گذاشتن ( Olea aetherea)تیل هاي مفر  
لکۀ چرب بعد از چکاندن آن روي کاغذ، که به زودي فرار نموده و جذب میگردد، به این نام یاد 

. میگردند
گیاهان حاوي تیل هاي مفر از قدیم براي بشر آشنا بوده و همواره براي مقاصد طبی، غذائی، 

دم کرده هاي مخلوط گیاهان عطري با تیل ها و روغن هاي . آرایشی وغیره موارد استفاده داشته اند
مفر بعداً در مصر قدیم، استخراج تیل هاي. شحمی اشکال کالسیک استفاده از این گیاهان بوده است

به طریقۀ تقطیر بکمک بخارات آب کشف و رایج شد و با استفاده از اینطریق آبهاي عطري گوناگون، 
. که ساحۀ کار برد وسیع داشتند، تهیه می گردید

تیل هاي مفر در گذشته و عصر حاضر ساحۀ استفادة وسیع براي عالج امراض گوناگون به مقصد 
ه ها و در ساحۀ آرایشی به منظور تهیۀ عطریات و محصوالت غذائی براي معطر ساختن غذا ها و نوشاب

).39(دیگر دارند 
به 20ساحه جدید کاربرد تیلهاي مفر است، که از آغاز قرن Aromatherapy)(اروماتراپی

.گونه یک شاخهء جدید عرض وجود نموده است
مذکور اصطالح 1937نخستین بار در سال Rene Maurice Gattefosseطبیب فرانسوي 

وي با استفاده از اسانس لوانده به طور تصادفی سوختگی دست خود را به اسانی معالجه . را به کار برد
.عهء تاثیرات اسانسها نمودلنمود و ازینرو همه عمر خویش را وقف مطا
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: اهمیت تیل هاي مفر
زیاد شان از دروگ هاي داراي تیل هاي مفر مخصوصاً مصاله جات از قدیم شناخته شده و تعداد 

چنانچه استفاده از این دروگها و گیاهان در . شرق دور منشأ گرفته و رول تاریخی بسیار مهم داشته اند
عرصه و . اکثر طبابت هاي سنتی و در عهد باستان به منظور تیمار امراض مختلف رواج داشته است

انچه مرچ سیاه، میخک، چن. فروش دروگهاي مذکور هنوز هم به پیمانۀ قابل مالحظۀ صورت میگیرد
زنجبیل، دارچینی، هیل وغیره، دروگهائی اند، که ساالنه هزاران تن تولید گردیده و قیمت تجارتی بلند 

). 41(را دارا اند 
برعالوه اینکه ذائقه این دروگها در تهیۀ مواد غذائی و مشروبات مورد دلچسپی میباشد، مواد مذکور 

عالوه بر آن تیلهاي مفر اکثراً خواص . میباشندهضماتها و هبه مقدار کم داراي خاصیت منبه اش
بکتریسید داشته و استعمال مواد غذائی حاوي مصاله جات، در کشورهاي گرم در حفظ الصحۀ غذائی 

). 1(حائز اهمیت است 
تأثیرات هاستعمال دروگ هاي حاوي تیلهاي مفر به منظور تداوي امراض، وابسته ب

یباشد منجمله گیاهان حاوي تیلهاي مفر، یکتعداد در تداوي امراض طرق تنفسی فارمکولوژیکی آنها م
Ledum palustre L. Eucalyptus sp. Thymus vulgarisچنانچه انواع . ساحۀ کار برد دارند

L.گیاهانی چون . وغیره از قدیم تاکنون براي این منظور موارد استعمال داشته اندBarosma sp.
Arctostaphylos sp, Santalum sp. انواع ،Arnica sp. وغیره در تداوي بیماریهاي طرق بولی

مانند (مفر به قسم هاضم و مشتهی هايهمچنان پاره اي از گیاهان داراي تیل. استعمال میگردند
Menynthes sp, Anisum sp. Artemisia sp وغیره، به قسم مقوي معده چون نعناعVerbena sp.

Melissa sp. ،ضد تشنج چون گل بابونهGnaphalium sp. وغیره، به گونۀ کولیریتیک ها
Artemisia sp, Taraxacum sp, Rosmarinus sp, Helichrysum sp. وغیره ساحۀ استطباب

درجنب موارد استفادة خویش، تیلهاي مفر در صنایع عطر سازي و کاسمتیک نیز به پیمانۀ . وسیع دارند
.)34، 1(میرسند قابل مالحظۀ به مصرف

ماتیراپی طی چند دهۀ آخیر دلچسپی کاربرد گیاهان حاوي تیلهاي مفر و تیلهاي مذکور در در
. زیادي را کسب نموده است
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هتروزیدها –دوم 
مرکبات طبیعی و سیعاً منتشر دربین گیاهان طبی بوده، که از اتحاد یک ) گلیکوزیدها(هتروزیدها 

. همراي یک مادة غیر قندي در اثر حذف یک مولیکول آب بدست می آیدگروپ ارجاع کنندة یک قند 
قندهاي . ن و یا اَگلیکون یاد می گرددنیقسمت قندي هتروزید بنام گلیکون و قسمت غیر قندي بنام ژ

. ذیدخل در ترکیب هتروزیدها معموالً شکل حلقوي را دارا میباشد
گلوکوز بسیار و - Dاگرچه .سیار متنوع میباشند، که در ساختمان هتروزید ها شامل اند، بیقندهای

یلوز و زافرت دارد، ولی قندهاي دیگر، از قبیل فرکتوز منوز وغیره منجمله پنتوزانها قندهاي ارابینوز، 
ریبوز و اکثر اوقات میتیل پنتوز انها و در هتروزید هاي مقوي قلب قندهاي فاقد گروپمان اوکسیجن 

قابل تذکر است، که بعضاً . در ترکیب هتروزیدها دخیل اند) دي ژي تالوزوز و ردي ژي توکسوز، سیما(
نیز به صفت قسمت قندي بوده می توانند ) گلوکو اورونیک، گالکتو اورونیک وغیره(اسیدهاي اورونیک 

)39 .(
در صورت اخیر . قندها در ژنین هتروزید، در نقاط مختلف و یا در یک نقطه متصل بوده می توانند

سیالترینوز، (، تري اوزیدها )پریموبروز، ژانتوبیوز، روتینوز(قندها یکی به دیگر به شکل بیوزیدها 
در ساپونوزیدها تا هفت . و یا حتی تیتروزید ها مانند پورپوریو گلوکوزیدها بوده می توانند) ستروفانتریوز
.موجود استواحد قندي

این ارتباط در هتروزیدها اکثریت (هرگاه ارتباط بین اُگلیکون و قند از طریق اوکسیجن قایم گردد 
هتروزید، و اگر از طریق اتم کاربن، سلفر و یا ازوت ارتباط تأمین گردد، هتروزیدها - Oمرکب بنام ) دارد

, Nترتیب بنام هاي ه ب - S, - C– 41(هتروزید یاد می گردند .(
) در صورت حلقۀ شش ضلعی(قسمت قندي، گلیکو پیرانوزیدها Tautomericبا نظرداشت شکل 

به همین ترتیب رعایت اینکه گروپ .قابل تفریق اند) در صورت حلقۀ پنج ضلعی(و گلیکو فورانوزیدها 
Cعبارت از هایدروکسیل است، که در موقعیت (هایدروکسیل گلیکوزیدي  – I حلقۀ قندي قرار داشته و

را دار است، هتروزیدها βو یا αموقعیت) با جنین اتصال پیدا می کند–OHمعموالً از طریق همین 
. ندهتروزیدها نیز تصنیف میگرد-,αβبدو گروپ 

در . هتروزیدها قسمت اعظم هتروزیدهاي گیاهانرا تشکیل می دهند–Oطوریکه تذکر داده شد، 
سال هاي اخیر صنف بندي این مرکبات، که به اساس ساختمان کیمیاوي قسمت ژنین آنها صورت می 

و متفاوت ژنین هتروزید ها ساختمان هاي نهایت متعدد . بیشتر علما قرار گرفته است. گیرد، مورد توجه
(Methylglycoside)چنانچه، ژنین هتروزیدها از ساختمان بسیط الکیل . کیمیاوي را دارا بوده میتوانند
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حسب این تصنیف، که بر مبناي . را دارا می باشند) ستروئیدها(گرفته تا ساختمان هاي مغلق کیمیاوي 
پنج گروپ ذیل تصنیف می ساختمان کیمیاوي اگلیکون هتروزیدها صورت میگیرد، مرکبات مذکور به

). 27: (شوند
-2 ,1هتروزیدهاي قلبی، که داراي اگلیکون مشتقات-1 Cyclopentanoperhydrophenanthren

. می باشند) ستروئیدیک(
هتروزید هائی اند که اگلیکون شان از جمله، مشتقات تري ترپنیک و یا -ساپونین ها- 2

. ستروئیدیک بوده می توانند
. داراي اگلیکون مشتقات مونوترپتیک بوده و طعم شدید تلخ را دارا اند–هتروزیدهاي تلخ - 3
anthracenعبارت از هتروزیدهائی اند، که اگلیکون آنها از جملۀ مشتقات –انترا گلیکوزیدها - 4

. است
. داراي اگلیکون اسید سیان هیدریک اند- هتروزیدهاي سیانوجنیک- 5

: شیمیک هتروزیدها-توزیع و خواص فزیکو
مواد مذکور در انساج گیاهی بصورت . هتروزیدها در تمام اعضاي گیاهان وجود داشته می توانند

).  41(منحل در ترکیب محلول حجروي بوده، که بوسیلۀ تعامالت میکروشیمیاوي قابل تشخیص اند 
فال و (هتروزیدهاي تجرید شده از گیاهان اکثراً به شکل مواد کرستالیک بوده، که بعضاً رنگه 

بوده و داراي ذائقه تلخ و ) هاي نارنجی و سرخ-نوزیدهاي زرد، آنتوسیانوزیدهاي سرخ، آنتراسینوزید
محالت عضوي هتروزیدها اکثراً در آب منحل، در الکول انحاللیت شان کمتر و در . بدون بو میباشند

. تقریباً کامالً غیر منحل اند) ایتر وغیره(غیر قطبی 
اکثر هتروزیدهاي مذکور . هتروزیدهاي قلبی داراي نقطۀ ذوبان وزاویۀ دورانی معین می باشند

–داراي درخشندگی زرد Aچنانچه الناتوزید . اندگی خاص در ساحۀ اشعۀ ماوراي بنفشداراي درخشند
). 30(درخشندگی آبی را دارا است Cسبز و الناتوزید–، نیلی Bسبز، الناتوزید 

هتروزیدها در فامیلهاي مختلف طبی به مالحظه میرسند بعضی از فامیلهاي گیاهی مخصوصاً از 
مثالً هتروزید هاي مقوي قلب در گیاهان فامیل . یک گروپ مرکبات مذکور غنی میباشند

Apocynaceaeان فامیل زیدها در گیاه،آنتراگلیکوRhamnaceae هتروزیدهاي (، تیوهتروزیدها
بعضاً عین یک هتروزید و یا هتروزیدهاي معین در گیاهانی . Cruciferaeدر گیاهان فامیل ) سلفردار

اکثر اوقات ) مانند رونوزید(باشند می وجود داشته می تواند، که از نقطه نظر تکسانومی از هم بسیار دور 
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چنانچه . ، که ساختمان نزدیک دارند دریک گیاه طبی موجود بوده می تواندچندین هتروزید مقوي قلب
D. purpura L. در حدود ده هتروزید قلبیD. lanata Ehrh در حدود بیشتر از بیست هتروزید

. قلبی را دارا می باشند
مثالً در ریشه ها . طوریکه اشاره شد، هتروزیدها در تمام اعضاي گیاهان موقعیت دارند

،قشرها Gentiana sp)،جنیتو پکروزید در .Helleborus spدر انواع  Hellebrineتروزیده(
aesculoside) درAesculus hippocastanum L.ید در زولو فرانگو(R. frangula L. برگها ،

آنتوسیانوزیدها و (، گل ها )و سنوزیدها در سنا.Digitalis spهتروزیدهاي قلبی در انواع (
سینیگروزید در خردل سیاه، (و دانه ها .Citrus sp)فالونوزیدها در انواع  ( ، میوه ها )فالونوزیدها

). 41)(ستروفانتوزید در انواع سترو فانتوس- kوزید در بادام تلخ،لامیگدا
یمیاوي خویش، از لحاظ کیمیاوي فعال می بصورت عموم هتروزیدها به مقایسۀ اجزاي متشکلۀ ک

ترکیب و هایدرولیز مرکبات مذکور در نسج گیاهی بوسیلۀ انزایم هاي گلیکوزید، که از جملۀ . باشند
.  اند، تنظیم و کاتالیز می گردد(hydrolases)انزایم هاي هایدروالز 

,Glucosidaseانزایمهاي مذکور با نظر داشت نوعیت قند تجرید شده از هتروزید، به اشکال 
Fructosidase, Galactosidaseهتروزیدها به آسانی توسط انزایمهاي ذکر شده، . وغیره وجود دارند

هتروزیدها به- Cشایان یاددهانی است، که . اسیدها و حتی جوش دادن با آب هایدرولیز می شوند
به این ترتیب خاصیت عمدة . هتروزیدها مقاوم تر بوده و به آسانی هایدرولیز نمی گردند- Oمقایسه 

هتروزیدها، تمایل شان به هایدرولیز است، که در نتیجۀ آن با تثبیت گردیدن مالیکول آب، اگلیکون و 
. قسمت قندي آن ها آزاد می شوند

. الیت نورمال آنها مستلزم رژیم مناسب حرارتی میباشدچون انزایمها طبیعت پروتینی دارند، بناًء فع
درجه سانتی گرید نسبت تحشر پروتین ها، موجب غیر فعال شدن 70–60درجات حرارت باالتر از  

موجب ضعف در ) درجه سانتی گرید25پائین تر از (به همین گونه کاهش حرارت . اکثر انزایمها میگردد
).41(فعالیت انزایم ها می شود 

حساسیت قابل مالحظۀ هتروزیدها در مقابل انزایم ها و مواد دیگریکه موجب هایدرولیز آنها 
میگردند، طالب عطف توجه خاص در قسمت جمع آوري، خشک نمودن و نگهداري دروگهاي حاوي 

خطر تجزیۀ انزایماتیک هتروزیدها، از مرحلۀ جمع آوري گیاهان حاوي این . مرکبات مذکور است
روي این سبب، خشک نمودن بال وقفه دروگهاي مذکور حتمی تلقی می . تصور می باشدمرکبات، م
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انبار نمودن این دروگها بعد از جمع آوري نیز جایز نیست زیرا، در اثر انبار نمودن، درجۀ حرارت . گردد
). 39(دروگهاي تازه جمع آوري شده، باال رفته و در نتیجه زمینۀ فعالیت انزایم ها مساعد می گردد 

درجۀ 70- 50عملیۀ خشک نمودن دروگهاي حاوي هتروزیدها، باید بصورت سریع طی درجات 
هتروزیدها ) مرحله ئی(خشک نمودن تدریجی اکثراً موجب هایدرولیز تدریجی . سانتی گرید بعمل آید

ید گردیده، که در نتیجۀ آن از هتروزید اولی با ازدست دادن مولیکول و یا مولیکولهاي قندي هتروز
بوجود می ) مخصوصاً هتروزید هاي مقوي قلب(ثانوي که معموالً داراي تاثیر فزیولوژیکی متفاوت است 

). 41(آید 
و محافظه دروگهاي ناز آنچه مبسوط گردید، بر می آید، که عملیات جمع آوري، خشک نمود

. حاوي هتروزیدها، مستوجب توجه خاص می باشند

هتروزیدهاي قلبی -1
هتروزیدهاي قلبی یک گروپ وسیع و مهم هیتروزیدها را که اهمیت طبی دارند، تشکیل میدهند 
با وجود کشف و ترکیب ده ها ادویۀ دیگر طبیعی و سنتتیک، هتروزیدهاي قلبی با تاثیر انتخابی خویش 

ر گرفته باالي میوکارد اهمیت خویش را از دست نداده و طی سالیان متمادي همواره مورد استفاده قرا
. اند

در مدنیت هاي مختلف و طبابت . گیاهان حاوي هتروزیدهاي قلبی از قدیم براي بشر آشنا بوده اند
. هاي سنتی، از گیاهان مذکور براي عالج امراض قلبی و سایر مریضی ها استفاده بعمل می آمد

ونۀ گیاه شفا بخش از را می شناختند و از آن به گ(Urgenia sp)مصریان قدیم و رومی ها پیاز بحري 
یکتعداد از گیاهان حاوي هتروزیدهاي قلبی توسط افریقائی . امراض قلبی و کلیوي استفاده می نمودند

روایات حاکی از آنست که . ها و اقوام آسیائی به قسم زهر تیرونیزه براي شکار حیوانات استفاده می شد
ستان بحیث یک گیاه قیمتی ارزش طبی داشته از قرن یازدهم به اینطرف در انگل.Digitalis spانواع
). 40(است

گیاهان حاوي هتروزیدهاي قلبی و سیعاً در طبیعت منتشر بوده و در تمام فلورهاي نباتی وجود 
یافت ) چه هاتگیاهان علفی، بوته ها، لیان ها و درخ(هتروزیدهاي قلبی در تمام اشکال گیاهان . دارند

. تلف گیاهان، موجودیت هتروزیدهاي قلبی تثبیت گردیده استجنس مخ45تاکنون در . می گردند
, Scrophulariaceae, Apocynaceae, Liliceaeفامیل هاي مهم حاوي این مرکبات عبارتند از 

Ranunculaceae , Sterculiaceae, Moraceae 39(وغیره .(
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قندهاي ذیدخل در ترکیب .آنها می باشد) ژینن(تأثیرات طبی این هتروزیدها، ناشی از اگلیکون 
این مرکبات، در انحاللیت، قابلیت امتصاص در عضویت و چگونگی ارتباط هتروزیدها با پروتین هاي 

مطالعات جدید نشان میدهد، که قسمت قندي هتروزیدهاي قلبی باالي شدت . خون نقش مهم دارند
).  46(فعالیت و سمیت مواد مذکور مؤثر می باشند 

). 46: (یرات کلینیکی هتروزیدهاي قلبی عبارتند ازبصورت عمومی تاث
. تقویۀ تقلصات سیستولیک با کوتاه شده همزمان دورة سیستول–الف 
طویل شدن دیاستول، که همراه با آن ریتم قلبی بطی گردیده و جریان خون به بطینات - ب 

. بهبود می یابد
ه زمانی بین تقلصات اُذینات و بطنیات ال قلب، که در نتیجه فاصلدکاهش تنبهیت سیستم نو–ج 

. طویلتر می گردد
-2 ,1، که از مشتقات )اگلیکون(در مولیکول هتروزیدهاي قلبی، قسمت فعال آن 

Cyclopentanoperhydrophenanthren است، از طریق اتم اکسیجن با قسمت قندي، که آنهم
Cقۀ الکتونیک موجوده در موقعیت با نظرداشت حل. به شکل حلقوي می باشد، وصل گردیده است –

). 41: (مولیکول هیتروزید، دو گروپ هتروزیدهاي قلبی وجود دارند17
Cهتروزید هاي قلبی که در موقعیت –(Cardenolides)کاردینولیدها -١ – 17

. مولیکول خویش داراي حلقۀ الکتوتیک پنج ضلعی می باشند
Cهتروزیدهاي قلبی که در موقعیت –(Bufadienolides)بوفادینولیدها -٢ – 17

. مولیکول خویش داراي حلقۀ الکتونیک شش ضلعی میباشند
Cنظر داشت رادیکالبه اساس تصنیف جدید، هتروزیدهاي قلبی با  – دو گروپ تصنیف ه نیز ب10

. میگردند
(a هتروزیدهاي تیپDigitalis) در موقعیتC – ).اند –CH3داراي رادیکال 10
(b هتروزیدهاي تیپStrophanthus) در موقعیتC – ). داراي فانکشن الدیهاید اند10

ولی عمدتاً . قسمت قندي هتروزیدهاي قلبی از مونو سکرایدهاي مختلف ترکیب گردیده است
ولی عمدتاً چهار . چهار مونو سکراید مختلف در ترکیب هتروزیدهاي قلبی گوناگون تثبیت گردیده است

. ارندلویت داورا متوز در بین این هتروزیدها - Dزیلوز و –Dفرکتوز، - Dگلوکوز، –Dمونو سکراید 
قندهاي ذیدخل در ترکیب مولیکول هتروزیدهاي قلبی اکثراً فقیر از اوکسیجن کافی بوده و به اشکال 

desoxy27(واسیتر متیلیک آنها وجود دارند .(
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با واضح شدن طبیعت . در مورد بیوجنیز هتروزیدهاي قلبی مطالعات کافی صورت گرفته است
بت کیمیاوي و ساختمانی مرکبات مذکور با مرکبات مهم ستروئیدیک اگلیوکون این هتروزیدها، قرا

اسیدهاي صفراوي کولسترین، هورمونهاي جنسی، هورمونهاي قشر فوق الکلیه ها و ویتامین (حیاتی 
D (این قرابت باعث تسریع مطالعات مبنی بر بیوجنیز هتروزیدهاي قلبی گردید. روشن شد .

درگیاهان، فایتو ستیرین Scavalenر مولیکول هاي ثطوریکه معلوم گردیده است، در نتیجۀ تح
. سیتوستیرین بیشتر در جهان گیاهان منتشر است-βها ترکیب می گردند، منجملۀ فایتو ستیرین ها، 

Cدر نتیجۀ تغییرات ساختمانی در موقیعت ) کاردینولیدها و بوفارینولیدها(هتروزیدهاي قلبی  – 17 ،
). 39(سیتو سیرین، ترکیب میگردند، تغیرات مذکور به شکل ذیل صورت می گیرد –βمرکب 

: (Cardenolides)کاردینولیدها 
هتروزیدهاي کاردینولید بخش و سیع هتروزیدهاي قلبی را تشکیل داده، که در تداوي امراض 

خاصتاً در تداوي هتروزیدهاي مذکور . وعائی اهمیت زیادي را در طبابت کسب نموده اند–قلبی 
جریان خون انواع مختلفه اریتمی قلبی، مرض هایپرتونی، عدم کفایه قلبی، نیوروزهاي قلبی و اختالالت 

. غیره از مؤثریت خاص برخوردار اند

شیماي بیو جنیز هتروزیدهاي قلبی –٢شکل 
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,Scrophulariaceae , Liliaceaeکاردینولیدها در گیاهان فامیل هاي مختلف، مخصوصاً 

Ranunuclaceae, Asclepiadaceae, Apocynaceae, Cruciferae 39(وغیره یافت می شوند .(
Cطوریکه قبالً اشاره شد، هتروزیدهاي کاردینولید در موقعیت  – هستۀ ستروئیدیک خویش 17

.  داراي حلقۀ الکتونیک پنج ضلعی غیر مشبوع می باشند

: (Bufadienolides)بوفادینولیدها 
این گروپ در برگیرندة تعداد محدود هتروزیدهاي قلبی است، که به تفاوت از کاردینولیدها در 

Cموقعیت   – خویش، حلقۀ الکتونیک Cyclopentano-perhydrophenanthrenهستۀ 17
, .Bowiea spه جنس سهتروزیدهاي بوفا دینولید تاکنون در گیاهان . شش ضلعی را دارا اند

Urginea sp., Helleborus sp.قابل یادآوري است، که بوفادینولیدها به تفاوت از . یافت گردیده اند
با فعالیت شدید بیولوژیکی خویش تمام این هتروزیدهاي. وانی نیز تهیه میگردندیکاردینولیدها از منابع ح

را دارا بوده، در ضمن .Strophanthus sp. Digitalis spتاثیرات و صفات مثبت هتروزیدهاي
ژنین بوفادینولیدها به تفکیک از کاردینولیدها . تأثیرات دیورتیک قابل مالحظه را نیز از خود تبارز میدهند

داراي عین تاثیرات و شدت آن است که خود هتروزید اصلی داراي آن میباشد و حتی در بعضی موارد 
ژنین این هتروزیدها هم مانند ژنین  سایر . شدت این تأثیر بیشتر از هتروزید مربوطۀ آن میباشد

براي اولین بار ژنین بوفادینولیدها از . هتروزیدهاي قلبی عبارت از محصول اکسیدیشن سترین ها است
Chanچینائی نوع (Toad)جلد قورباغه  – suتجرید گردید .

ساپونین ها –2
وده، که از لحاظ کیمیاوي ساختمان یک گروپ وسیع مرکبات طبیعی ب) ساپونوزیدها(ساپونین ها 

و یا Saponinاصطالح . هتروزیدیک داشته و فعالیت سطحی و خاصیت هیمولتیک را دارا اند
Saponoside توسط 1819براي اولین بار در سالMelon به موادي اطالق گردید، که قبالً در سال

مرکبات مذکور اکثراً قادر به هیمولیز . تجرید گردیده بودSapindusاز گیاه Shriderتوسط 1811
محلول ساپونین . کریوات سرخ خون بوده و همچنان نزد حیوانات خون سرد مسمومیت به بار می آورند

موجب مرگ و یا پارالیز حیوانات ذکر شده می ) 1000000: 1(ها حتی به غلظت هاي بسیار پائین 
). 41(شوند
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گهاي حاوي ساپونین ها در نتیجۀ شوردادن، کف ثابت و فراوانی را هم مانند خالصه هاي آبی درو
- Sapoاز کلمۀ التین (Saponinesصابون میدهند و روي همین سبب مرکبات فعال مذکور بنام 

). 39(مسمی گردیده اند) صابون
نینژاپومولیکول ساپونین ها هم مانند هتروزیدها از دو قسمت قندي و اگلیکون که بنام س

(Sapogenine)مرکبات مذکور بوسیلۀ هایدرولیز اسیدي و یا . یاد می گردد، تشکیل گردیده اند
به گونۀ سایر هتروزیدها، مرکبات مذکور با . انزایمی به قسمت هاي متشکلۀ خویش تجزیه میگردند

دها، تري اوزیدها، به مونوزیدها، بیوزی) پنتوزها و هکتوزها(نظرداشت تعداد مولیکول مونو سکرایدها 
اکثراً در جمع مونو سکراید هاي . تقسیم میگردند) بیشتر از پنج مونوز(تترازیدها، پنتازیدها و اولیگوزیدها 

- Dفرکتوز و -Lزیلوز، -Dارابینوز، –Lرامنوز –Lگلتوز، -Dگلوکوز، –D: ساپونین ها
). 41(گلکتواورونیک اسیدها دخیل اند –Dگلوکواورونیک و 

هایدرولیزساپونین ها معموالً بصورت مرحله ئی صورت گرفته و مرکبات حاصله قسماً هایدرولیز 
). 27(یاد می گردند prosapogeninesشده بنام 

: شیمیک ساپونین ها–توزیع و خواص فزیکو 
ساپونین ها در جهان گیاهان به پیمانۀ وسیع منتشر بوده، در گیاهان فلورهاي نباتی مختلف 

,Primulaceae, Leguminosaeخانواده هاي عمدة گیاهان حاوي ساپونین، عبارتند از . ترکیب میگردند
Araliaceae, Dioscoreaceae .ولی خاصتاً در اعضاي زیر زمینی ،ساپونین ها در تمام اعضاي گیاهان

Quillajae Saponaria، قشر Agava spو.Orthosiphon spوجود دارند، چنانچه برگ  L. ،
Equisetum arvenseقسمت هاي روي زمینی   L. ریشۀ گیاهان انواعprimula انواعPolygala

sp. انواعDioscorea sp. Glycyrrhiza 41(وغیره قابل تذکر اند .(
خواص فزیکوشیمیک ساپونین ها متفاوت بوده و وابسته به ساختمان ساپوجنین و قندهاي آن می 

ساپونین هاي داراي کمتر از چهار مونوسکراید، . معموالً ساپونین ها مواد بی شکل و بی رنگ اند. باشد
اس موجودیت ساپونین ها فعالیت شدید سطحی را که به اس. می رسندهبه شکل کرستالیک به مالحظ

). 30(بقایاي هایدروفیلیک و هایدروفوبیک در یک مولیکول مواد مذکور تأمین میگردد، دارا اند 
. ساپونین ها از لحاظ نوري فعال بوده و قادر به دوران سطح پوالریزا سیون نور می باشند
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فورم، استون و ایترپترولیک ویک در محلالت عضوي چون کلورنقاعدتاً تمام ساپونین هاي تري ترپ
تناسب مانحاللیت مرکبات مذکور در آب مستقیماً . غیر منحل، ولی در ایتانول و میتانول رقیق منحل اند

واحد مونو 4- 1ساپونوزیدهاي حاوي. به تعداد واحد هاي قندهاي ذیدخل در ترکیب این مرکبات است
فزایش واحدهاي قندي، انحاللیت شان بهتر میگردد سکرید، معموالً به آسانی در آب منحل نیستند و با ا

)24 .(
نین شان، بدو گروپ ساپونین هاي ستروئیدیک و تري ژساپونین ها نظربه ساختمان کیمیاوي ساپو

. یک تنصیف میگردندنترپ

: ساپونین هاي ستروئیدیک-الف
، با شور دادن دروگهاي حاوي ساپونینهاي ستروئیدیک هم مانند ساپونین هاي تري ترپنیک

به همین ترتیب خاصیت هیمولتیک این مرکبات نیز . در آب کف ثابت و فراوان را تولید می نمایند
با ساپونین هاي تري ترپنیک یکسان است و با اجراي تجارب مذکور نمیتوان دو گروپ مذکور را 

با الکول راساپونین هاي ستروئیدیک داراي خاصیت مهم تشکیل مغلق ها .  از هم تفکیک نمود
مغلق هاي حاصله در آب غیر منحل ولی در ایتانول به آسانی . اند) خاصتاً با کلسترین(هاي عالی 

Spectroscopyبه همین گونه ساختمان ستروئیدیک ساپوجنینن ها را بطریقه . منحل می باشند
ینن هاي حاصله بعد از هایدرولیز ساپونین هاي استخراج جنطوریکه ساپو. نیز میتوان تثبیت نمود

Cm-1987و 922، 900، 852شده، داراي چهار سپکتر مشخص انجذاب نوري به طول امواج 
.می باشند

,Liliaceae, Amaryllidaceaeساپوژنین هاي ستروئیدیک بطور اخص در گیاهان خانواده هاي 
Agavaceae, Dioscoreaceaeمطالعات سالهاي اخیر حاکی از توزیع مواد . وغیره موجود میباشند
و ) Helleborusانواع مختلفۀ (Ranunculaceae, Leguminosaeمذکور در گیاهان فامیل هاي 

Zygophyllaceae(Tribulus terrestris L.) 41(نیز می باشد .(
ک، در سالهاي اخیر مرکبات مذکور عالوه بر استفادة مستقیم طبی از ساپونین هاي ستروئیدی

بحیث مواد اولیه براي ترکیب هورمونهاي ستروئیدیک نیز در صنعت کیمیاوي مورد دلچسپی قرار گرفته 
. اند
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: ساپونین هاي تري ترپنیک–ب 
بوده C30H48ساپونین هاي تري ترپنیک عبارت از ترپنوئیدهاي پنج حلقوي با فورمول عمومی

: تصانیف جدید به چهار گروپ ذیل تقسیم گردیده اندکه به اساس 

βگروپ  .١ – Amirine
αگروپ.٢ – Amirine
Lupeolگروپ.٣
Fridelineگروپ .۴

، که از لحاظ ساختمانی تتراسیکلیک Damaranدر سالهاي اخیر یکتعداد ساپونین هاي مشتقات 
. اند نیز تجرید گردیده اند

تشکیل گردیده Oleananامیرین که از سکلت هایدروکاربنی –βاکثر این ساپونین ها به گروپ 
. است، تعلق دارند
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Cامیرین و لوپیول اکثراً داراي یک گروپ هایدروکسیل در موقعیت β ،αت مشتقا – می 3
Cدر صورت موجودیت گروپ کاربوکسیل، معموالً گروپ مذکور در موقعیت . باشند – اخذ موقع 28

والکتونیک و یا داراي روابط ایستري از لحاظ کیمیاوي نینن هاي داراي گروپ الدیهاید ژساپو. می نماید
). 27(غیر مقاوم بوده و حتی اکثراً در جریان استخراج از دروگهاي گیاهی معروض تغییرات میگردند

- Dقسمت قندي ساپونوزیدهاي تري ترپنیک مشتمل برمونوسکرایدهاي معمولی از قبیل 
ارابینوز و - Lگلکتواورونیک، - Dگلوکواورونیک و –Dگلکتوز، اسیدهاي -Dزایلوز،- Dگلوکوز،

L -مونو سکراید مختلف است، که به 10-1زنجیر قندي این مرکبات معموالً داراي . رامنوز اند
اکثر ساپونین ها داراي دو . موقعیت هاي مختلف و طرز جداگانه به هستۀ جنینن ارتباط حاصل نموده اند

Cو C-3زنجیر جداگانه قند در  – . می باشند28
خواص فزیکو شیمیک ساپونین هاي تري ترپنیک یکسان نبوده، مرکبات مذکور اکثراً مواد امورف 

نینن مرکبات مذکور ژساپو. بدون نقطۀ ذوبان اند، که حرارت اکثراً موجب تجزیۀ آنها میگردد) بی شکل(
یک عدة . به تفاوت از ساپونوزیدهاي مربوطه مواد کرستالیک اند، که داراي نقطۀ ذوبان معین می باشند

محدود این مرکبات که حاوي مقدار کمتر از چهار واحد قندي اند، به شکل کرستالیک به مالحظه می 
ر آب و سایر محلالت قطبی بهبود می با ازدیاد مقدار واحدهاي قندي، انحاللیت این مرکبات د. رسند
). 30(واحد قندي در آب به آسانی حل نمی گردند 4- 1ساپونین هاي حاوي . یابد

تیزابیت این مرکبات به . ساپونین هاي تري ترپنیک مرکبات تیزابی و یا خنثی بوده می توانند
ر قسمت قندي شان ایجاد وسیلۀ موجودیت گروپهاي کاربوکسیل در ساپوژینن و یا اسیدهاي ارونیک د

). 30(می گردد 
Oساپونین هاي داراي روابط . تیزابهاي قوي به آسانی موجب هایدرولیز این ساپونوزیدها می شوند

– acylglycosidic 30(در مقابل قلویات مقاوم نبوده و به آب به آسانی تجزیه میگردند .(
غلق ها با کلیسترین ذیدخل در ترکیب حادثۀ هیمو لتیک بوسیلۀ این مرکبات، بنابر تشکیل م

غشاي کریوات سرخ خون، که در نتیجۀ آن اریتروسایت ها تخریب و هیموگلوبین آزاد می گردد، بوقوع 
قادر ) زیدهاي ریشۀ شیرین بویهوساپون(زیدها وشایان تذکر است، که یکتعداد محدود ساپون. می پیوندد

). 39(به هیمولیز نیستند 
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حاوي این مرکبات، تاثیر مخرش قابل مالحظۀ را درغشاي مخاطی چشم، انف ساپونین ها و گرد
مقادیر بیش از حد الزمی مرکبات مذکور نزد مریضان موجب مسمومیت . و جوف دهن به بار می آورند

). 39(میگردد ) تهوع، استفراغات، اسهاالت وغیره(ها 

(IRIDOIDES)هتروزیدهاي تلخ –3

قدیم االیام به قسم ادویۀ هاضم و مشتهی در جنب گیاهان طبی حاوي تیل هتروزیدهاي تلخ از 
هتروزیدهاي تلخ به . هاي مفر و محصوالت هاي آنها در تداوي امراض جهاز هضمی شهرت داشته اند

که موجب تنبیه افرازات ) مرچ سیاه، زردچوبه، دارچینی وغیره(تفاوت از دروگهاي حاوي تیلهاي مفر 
). 39(میگردند، افرازات مذکور را بصورت تدریجی و متداوم افزایش میدهند غدوات جهاز هضمی

هتروزیدهاي تلخ عالوه بر حالت موجودیت مستقالنۀ خویش در گیاهان، بعضاً بصورت مشترك با 
یاد ”Amara aromatica“تیلهاي مفر نیز یافت میگردند، که درینصورت مرکبات طبیعی مذکور بنام 

. می گردند

(Menyanthin,,این هتروزیدها، باوجود اینکه از سالها به این طرف شناخته شده اند 
Taraxacinبا آنهم در موردشان مطالعات کافی صورت نگرفته است و فقط درسالهاي اخیر ) وغیره

اکثر این هتروزیدها، داراي اگلیکون . طبیعت کیمیاوي اگلیکون این مرکبات واضح گردیده است
“Iridoide”که از جملۀ مشتقات مونو ترپن ها است، می باشند .

هم مانند سایر ”Iridoides“طوریکه واضح گردیده است، مرکب پیش قدم این مشتقات 
و Cyclisationمی باشد، که بعد از طی مرحلۀ Geranilpyrophosphateمونوترپن ها عبارت از 

-10به مرکب  ”irididoal“تشکیل الدیهاید  C-iridoid 39(انکشاف می یابد .(
. در گیاهان مختلف مراحل بعدي بیوجنیز این مرکبات، بصورت خاص خویش صورت میگیرد

به همین . اتم کاربن بوجود آمده میتوانند7و 98چنانچه از محصول ذکر شده، ایریدوئیدهاي حاوي 
مذکور از هم متالشی حلقۀ پنج عضوي محصول (.Centaurium sp)ترتیب نزد بعضی از گیاهان 

). 39(ترکیب میگردند Secoiridoidesشده مرکبات 
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انـواع  .Gentiana lutea L, Menyanthes spاز جملۀ گیاهان حاوي هتروزیدهاي تلخ انواع 
Taraxcum officinale, web.Centaurium sp, Ailanathus altissima (Mill) Swin,

Humulus lupulus L.و در صنعت فارمسی براي استخراج مرکبات مذکور اسـتفاده  اهمیت داشته
). 39(میگردند

هتروزیدهاي تلخ و محصوالت مختلف حاوي این مرکبات، در تداوي گاستریت هاي مزمن توأم با 
. همراه با سایر محصوالت صفرا آور  از مؤثریت مناسب برخوردار اندمعدهکاهش تیزابیت

زیدها و هتروزیدهاي تلخ بخش عمدة هتروزیدها را تشکیل وپونسه گروپ هتروزیدهاي قلبی، سا
هر سه گروپ مذکور از جمله مشتقات ترپنوئیدها بوده و طوریکه بیان گردید، بیوجنیز آنها وجوه . میدهند

عالوه بر گروپ هاي عدیده، انتراگلیکوزیدها، تیوهتروزیدهاي . معین مشترك را دارا می باشند
). 41، 39(علیحده این مرکبات را تشکیل میدهند سیانوجنیک نیز گروپهاي

اگرچه درسالهاي اخیر انتراگلیکوزیدها در مبحث مرکبات فنولیک و هتروزیدهاي آنها مورد بررسی 
قرار می گیرند، ولی بنابر اهمیت مبحث هتروزیدها در این مجوعه، مرکبات مذکور در جمع مبحث 

. داده می شوندهتروزیدها ذیالً مورد بررسی مختصر قرار 

هتروزیدهاي مشتقات آنتراسن -۴
مرکبات فعال گیاهی بوده که از لحـاظ کیمیـاوي   ) انتراگلیکوزیدها(هتروزیدهاي مشتقات آنتراسن 

هستۀ انتراسن در مرکبات مذکور ساختمان کینوئیدیک داشته و بانظر . می باشندAnthracenمشتقات 
انتـرون و انترانـول تقسـیم    –داشت انـدازة تحمضـیت مشـتقات مـذکور بـه سـه گـروپ انتراکینـون         

). 41(میگردند
مشتقات کریزاسین و مشتقات –انتراکینون ها به نوبۀ خویش به دوگروپ وسیع مرکبات طبیعی 

. تصنیف میگردندالیزارین
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با هستۀ جنین 3و بعضاً 8- 6- 1قسمت قندي معموالً در هتروزیدهاي مذکور در موقیعت هاي 
بی اوزیدها نیز در بین هتروزیدهاي مذکور جاي ولیاند،مونوزیداکثر انتراگلیکوزیدها. اتصال می یابد

. دارند

: خواص فزیکو شیمیک انتراگلیکوزیدها
اگلیکون هاي آزاد . مشتقات انتراسن معموالً مواد کرستالیک زرد، نارنجی و یا سرخ رنگ می باشند

اگلیکون هاي مذکور در آب . به آسانی در ایتر، کلورفورم، بنزول و سایر محلالت عضوي حل میگردند
مشتقات . تشکیل فنوالت ها، به آسانی حل میگردندحل نگردیده ولی در محلوالت آبی قلویات بنابر 

هتروزید بخوبی در آب و قلویات منحل بوده و در محلالت غیر قطبی، غیر منحل اند مذکور به شکل 
)30 .(

o

Anthrachinon Anthron Anthranol

o

o OH

H H

CHrizacin Alisarin

OH
OHOH OH

o

o o

o
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). 30(می نمایند (Sublimation)درجه سانتی گرید تصاعد 210انتراگلیکوزیدها به حرارت 
روي این . رت از مقاومت هستۀ انتراسنیک آنها استیکی از خواص عمدة این هتروزیدها عبا

با . محوظ تمام خواص کیمیاوي این مرکبات توسط فنکشن و رادیکال هاي مربوط آن تعیین می گردد
حرارت دادن یکمقدار پودر خشک اعضاي گیاهی  حاوي این مرکبات، در نتیجۀ تصاعد بخارات زرد، در 

نارنجی هتروزیدهاي مذکور تشکل می –ال هاي زرد قسمت هاي فوقانی و سرد تست تیوپ، کرست
). 27(کرستالهاي مذکور به آسانی در قلویات حل گردیده و محلول سرخ رنگ می دهند . شوند

. باوجود تمام مقاربت هاي کیمیاوي، انتراگلیکوزیدها، تأثیرات فارمکولوژیکی متفاوت را دارا اند
مشتقات الیزارین نیفرولیتیک ها و سپاسمولیتیک هاي مشتقات کریزاسین معموالً تأثیرات مسهل و

،مطالعات مؤید آن است، که با ارجاع نمودن تنها یک کتو گروپ انتراکینون ها. مناسب به شمار میروند
که حاوي ”Chrisarobin“چنانچه ادویۀ . در تأثیرات فارمکولوژیکی آنها تغییرات شدید رونما می شود

Psoriasisکریزوفانیک و ایمودین است، در تداوي امراض جلدي، خاصتاً انترول، انترانول، اسید
). 39، 30(استطباب دارد 

مستحضرات انتراگلیکوزیدها، ناشی از تنبیه آخذه هاي غشاي مخاطی امعأ Laxativeتأثیر 
. است، که بصورت عکسوي موجب ازدیاد حرکات استداري امعأ میگردد

گیاهان طبی حاوي انتراگلیکوزیدها از عهد باستان تاکنون براي بشر آشنا بوده و همواره در تداوي 
سال قبل از میالد در 2700استفادة طبی ریوندچینی از . امراض گوناگون مورد استفاده قرار گرفته اند

و سپس به فارس طی قرون متمادي همراه با سایر گیاهان طبی به یونان قدیم . چین رائج بوده است
مارکوپولو سیاح مشهور اروپا در قرن سیزدهم دربارة جمع آوري و اهمیت استفادة گیاه . انتقال میگردید

اکثر گیاهان مذکور در طبابت هاي سنتی مختلف ساحۀ . مذکور، در طبابت معلوماتی را جمع آوري نمود
تلف بصورت وسیع مورد استفاده قرار کاربرد داشته و اکنون نیز براي تهۀ فرآورده ها و مستحضرات مخ

). 6،41(می گیرند 
در فرجام مبحث هتروزیدها الزم پنداشته می شود، تا تذکر بعمل آید، که هتروزیدهاي سیانوجنیک 

نیز در یکتعداد گیاهان محدود توزیع بوده و با وجود این محدودیت ) گلیکوزیدها- S( و تیو هتروزیدها 
. ر خور توجه می باشدنظر به اهمیت طبی آنها د
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بوده و (HCN)یک در ترکیب اگلیکون خویش، داراي اسید سیا نهیدریک هتروزیدهاي سیانوجن
,Prulaurasin(اکثر آنها  Prunasin, Amygdalin , Sambunigrineسوأ بر اسید مذکور، ) وغیره

ا در گیاهان جنس بیشترین هتروزیده. بنزالدیهاید را به قسم جزء دومی اگلیکون خود دارا اند
Prunoideae sp. فامیلRosaceae  و همچنین فامیلCaprifoliaceae یافت میگردند منجملۀ

. در طب موارد استفاده دارندSambunigrin, Amygdalinاین هتروزیدها 
تیلهاي مفر سلفردار که در نتیجه هایدرولیز تیوهتروزیدهاي حاصل میگردند، داراي خاصیت عمدة 

ریش دهندة جلد و غشاهاي مخاطی عضویت اند، که بنابر همین تأثیر شان، گیاهان حاوي تخ
هتروزیدها و یا تیل هاي مفر سلفردار، براي تداوي امراض جلدي و جهاز هضمی و به قسم ضد درد و 

منجمله گیاهان مذکور سیر، پیاز و خردل سیاه اهمیت طبی داشته و در . التهاب ساحۀ استفاده دارند
تینچر، اکستراکت و مرهم هاي (الهاي اخیر در صنعت فارمسی براي تهیۀ اشکال دوایی مختلف س

به منظور تداوي تشوشات جهاز هضمی، امراض اتیروسکلیروز، هایپرتونی، آرتریت ها، التهابات ) مختلف
). 39(وغیره تولید میگردند 

الکلوئیدها –سوم 
الکوئیدها عبارت از یک گروپ وسیع مرکبات ازوت دار طبیعی با خاصیت قلوي اند، که توسط 

به معنی قلوي و کلمۀ Alcaliاز کلمۀ عربی (گیاهینام این مرکبات فعال . گیاهان ترکیب میگردند
. آنها ترکیب شده است) بزیک(بنابر خاصیت قلوي ) به معنی مشابهeidosیونانی 

10فعال طبیعی، الکوئیدها بخش اساسی مرکبات مذکور بوده، که تقریباً بیش از از جملۀ مرکبات
کشف این مرکبات در طبابت، تحول . فیصد مستحضرات دوایی مؤثر را در طبابت روزمره احتوا میکند

مرکبات مذکور از . عظیم براي بدست آوردن تعداد زیاد مستحضرات جدید مناسب و مؤثر تلقی می گردد
ل تاکنون بصورت پیگیرانه مورد پژوهش و مطالعۀ دوامدار علما و متخصصین ذیربط قرار گرفته وحلۀ او

و موضوع ارتقأ تولید این مرکبات توسط گیاهان و کشف الکلوئیدهاي مؤثر و مناسب تر از موضوعات 
).1،26(مهم کار آنها بوده است 
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:توزیع الکلوئیدها درجهان گیاهان
این گیاهان در تمام . فیصد فلور نباتی جهان را تشکیل میدهند10گیاهان الکلوئیددار تقریباً 

: غنی ترین فامیل هاي گیاهان توسط الکلوئیدها عبارتند از. فلورهاي نباتی جهان شامل می باشند
Lycopodiaceae, Equisetaceae, Papaveraceae, Berberidaceae, Ranunculaceae,
Loganiaceae, Punicaceae, Rutaceae, Leguminosae, Rubiaceae, Solanaceae,

Apocynaceae.
. در تمام اعضاي گیاهان و یا اینکه در یک و یا چند عضو گیاه موجود بوده میتوانندیدهاالکلوئ

مطالعات حاکی از آنست، که منجملۀ اعضاي گیاهان، برگها و اعضاي زیر زمینی آنها نقش مهم در 
مرکبات مذکور ایفأ می نمایند و به احتمال غالب، سپس مواد مذکور به سایر اعضاي گیاهان ترکیب

. انتقال می گردند
که در ترکیب خویش مجموعه الکلوئیدها، که بعضاً لمعموالً گیاهان داراي یک الکلوئید نبوده، ب

,Claviceps Purpurea Tulasne، انواع (Papaver Somniferumنوع و حتی بیشتر از آن 20تعداد آنها تا 

Cinchona sp.3–1در همچو حاالت اکثراً قسمت اعظم الکلوئیدها را . می رسد، دارا می باشند) وغیره
تشکیل میدهد و الکلوئیدهاي باقمانده به مقادیر جزئی و حتی به مقادیر ) الکلوئیدهاي اساسی(الکلوئید 

الکلوئیدهاي ذیدخل در ترکیب این مجموعه از . دارندناچیزي، که اهمیت آنرا از دست میدهد وجود
. لحاظ ساختمانی با هم مشابه و یا اینکه مربوط به گروپ هاي مختلف بوده میتوانند

:الکلوئیدهاخواص فزیکوشیمیک
اکثر الکلوئیدها مواد جامد کرستالیک و بدون رنگ بوده و بعضاً الکلوئیدهاي ملون، مانند

Berberin وSerpentinو معموالً ذایقۀ تلخ را رهمواد مذکور بدون بو. به رنگ زرد نیز یافت میگردند
خاصتاً مرکبات فاقد (یکتعداد محدود این مرکبات . الکلوئیدها مواد فعال نوري اند. دارا میباشند

تقطیر حالت فزیکی مایع را دارا بوده، که بوي شان ناگوار و به سهولت توسط بخارات آب) اوکسیجن
باید اضافه نمود، که برخی از الکلوئیدهاي کرستالیک نیز بوسیلۀ .)نیکوتین، کونین وغیره(میگردند 

).  41(بخارات آب تقطیر میگردند، مانند افدرین 
چون الکلوئیدها مواد قلوي اند، بناًء در گیاهان مواد مذکور با تیزاب هاي موجوددر انساج آنها، 

نمکهاي مذکور بعد از استخراج حالت کرستالیک داشته و انحاللیت مرکبات . میدهندنمکها را تشکیل 
). 41(ذکر شده را در آب تأمین می نمایند 
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اگرچه یکمقدار محدود آنها به شکل مذکور . الکلوئیدها به شکل قلوي معموالً در آب غیر منحل اند
الکلوئیدها . )36: 1و افدرین 80: 1کافئین ،150: 1( کودئین به تناسب (به آسانی در آب حل میگردند 

نمک هاي . در ایتانول، ایتر، کلورفورم، داي کلورایتان و سایر محلالت عضوي به آسانی منحل اند
غیر منحل می ) به استثناي ایتانول(الکلوئیدها بر عکس موارد فوق در آب منحل و در محلالت عضوي 

). 30(باشند 

: تصنیف الکلوئیدها
این . تجاوز می نماید10.000به اساس آمار جدید، رقم الکلوئیدهاي تجرید شده از گیاهان عالی از 

تعدد قابل مالحظه و تنوع بیش از حد ساختمان کیمیاوي آنها و همچنین عدم مطالعۀ کافی تقریباً ثلث 
به اساس طبیعت اکثر دانشمندان، الکلوئیدها را. این مرکبات، امکان تصنیف دقیق آنها را نمیدهد

عدة دیگر با ارجحیت اوصاف تکسونومی، مرکبات مذکور را به . هتروسیکل شان گروپ بندي می نمایند
. اساس صنف بندي گیاهان، تقسیم می نمایند

: اکنون این مرکبات نظر به ساختمان کیمیاوي به گروپ هاي زیر تصنیف میگردند
. الکلوئیدهاي اسیکلیک.١
Pyrrolisidine ,   Pyrrolidineالکلوئیدها مشتقات .٢

Piperidine ,  Pyridineالکلوئیدها مشتقات .٣
Piperidine , Pyrrolidineالکلوئیدهاي حاوي حلقات الحاقی .۴

Chinolisidineالکلوئیدهاي مشتقات .۵
Chinolineالکلوئیدهاي مشتقات.۶

Isochinolineالکلوئیدهاي مشتقات.٧

Indoleالکلوئیدهاي مشتقات.٨

Chinosolineالکلوئیدهاي مشتقات.٩

Purineالکلوئیدهاي مشتقات.١٠

الکلوئیدهاي داي ترپنیک.١١
) و گالیکو الکوئیدها(الکلوئیدهاي ستروئیدیک .١٢
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مرکبات فنولیک –چهارم 
تعداد وسیع مرکبات طبیعی با منشأ گیاهی را احتوأ می نمایند، که در حلقۀ مرکبات فنولیک 

این مرکبات به شکل پولی . اروماتیک ساختمان کیمیاوي خویش، داراي گروپ هایدروکسیل می باشند
تعدد بیش از حد مرکبات فنولیک . فنولیک نیز، که حاوي چندین گروپ هایدروکسیل اند، یافت میگردند

. آنها در عضویت گیاهان، موجب جلب توجه روز افزون دانشمندان مربوطه گردیده استو نقش مختلف
قبالً تصور بر این بود، که پولی فینول ها، محصوالت نهائی جریانات میتابولیزم در عضویت گیاهان 
می باشند، ولی اکنون واضح گردیده، که تمام مرکبات مذکور به استثناي موارد محدود، به گونۀ 

ابولیت هاي تبادلۀ حجروي عمل نموده و نقش مهمی در اجراي جریانات مهم حیاتی حجروي چون میت
چگونگی توزیع این . فوتو سنتیز، تنفس، نمو و مقاومت در مقابل امراض میکروبی ایفأ می نمایند

. مرکبات در گیاهان، به نوبۀ خویش مؤید اهمیت مهم بیولوژیکی مرکبات مذکور براي گیاهان است
برگها، گلها، میوه ها، جوانه ها و انساج (نانچه، اکثراً مرکبات ذکر شده، در اعضاي فعال گیاهان چ

تعداد و کیفیت مرکبات پولی . که در هر مورد، وظایف خاصی را ایفأ می نمایند، وجود دارند) محافظوي
). 41(فنولیک در اعضاي مختلف، بنابر نقش آنها متفاوت است 

ی از آنست، که تمام مرکبات فنولیک ذیدخل در ترکیب گیاهان از مطالعات اخیر، حاک
.  بیوسنتیز می گردد”Shikimic acid“کاربوهایدراتها و محصوالت تغییر یافتۀ آنها از طریق 

و با استعمال کاربن رادیو اکتیف Neurospora spبه تعقیب تجارب، باالي موتانت سمارق 
C14 در پرتو ) منجلمه فالونوئیدها و کومارینها( معلوم گردیده است، که بیو سنتیز اکثر مرکبات مذکور

). 39(صورت میگیرد L-Phenylalanine , L-Tyrosineبیوسنتیز امینو اسیدهاي 
مرکبات فنولیک به اساس ساختمان اسکلیت هایدروکاربنی خویش، با نظرداشت تعداد حلقه هاي 

مطابق به این تصنیف مرکبات فنولیک به گروپهاي . زنجیر جانبی آنها صنف بندي میگردنداروماتیک و
: ذیل تصنیف میگردند

) اوکسی داي اوکسی وتري اوکسی بنزولها(فنول هاي ساده .١
(Acetophenones)فنول ها –فنول ها و الکول –اسید .٢
(Coumarine)–کومارین ها : (.Oxycinnamic ac)اسیدهاي اوکسی سینامیک .٣

-Benzo)یا (Chromoneکرومون ها  pyrone
(Liganes)لیگن نها .۴
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مشتقات انتراسن .۵
فالونوئیدها .۶
مواد تانیک .٧

مشتقات انتراسن با وجود ارتباط ساختمانی با مرکبات فنولیک، نسبت اهمیت موقف شان در بین 
قابل تذکر است، که برخی از . هتروزیدها، در مبحث هتروزیدها مختصراً مورد مطالعه قرار گرفتند

مصنفان نیز، مشتقات مذکور را بنابر تعدد مرکبات هتروزیدیک آنها و اهمیت این مرکبات در 
. ارمکوگنوزي در جمع هتروزیدها مورد مطالعه قرار میدهندف

: فنول هاي ساده-١
توزیع مرکبات مذکور در جهان . فنول هاي ساده در گیاهان آنقدر زیاد به مالحظه نمی رسند

فنول به شکل آزاد در یکتعداد گیاهان محدود . گیاهان از لحاظ تاکسونومی، نظم و قاعدة را دارا نیست
Ribes)و .Nicotiana tabacum Lتیل هاي مفر برگهاي (.Pinus Silvestris Lبرگهاي (

Nigrum L. (1,2). یافت گردیده است – dioxybenzol) Pirocatechine در برگهاي بندك و
). 39(تثبیت شده است .Citrus spمیوة یکتعداد جنس 

به پیمانۀ بیشتر در گیاهان مختلف (dioxybenzol-1,4)از جملۀ مشتقات فنول، هایدروکینون 
مشتقات هایدروکینون معموالً به شکل آزاد موجود نبوده، اما به حالت متحد، بشکل . توزیع می باشد

، Ericaceae(Rhododendron sp, Arctostaphylas sp)هتروزید در اربونوزید گیاهان فامیل 
وSaxifragaceae (.Bergenia sp)فامیل Rasaceae(Docynia sp, Pyrus sp.)فامیل 

Asteraceae(Xanthium sp.) 41(وجود دارند .(
1,3,5)منجملۀ تري اوکسی بنزولها، فلور گلوسین  – Trioxybenzol) به شکل آزاد در

Allium Cepa L., Sequoia sempervirens Endl و به شکل هتروزید فلووین در قشر میوه هاي
فلورو گلوسیدها دربر گیرندة مشتقات متعددي اند، که مخصوصاً در . باشدموجود می.Citrus spجنس 

وجود داشته و از اهمیت زیاد طبی برخوردار می ) سرخس ها(Polypodiaceaeگیاهان مختلفۀ فامیل 
مرکبات مذکور، که به قسم انتی هلمنیتک، کولیرتیک، ضد نارکوتیک، ضد ویروسی وغیره موارد . باشند

). 39(ند، به اشکال مونو، داي تري و تترا مر در گیاهان عرض اندام مینمانید استطباب دار
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خاصتاً انواع مختلفۀ (شایان تذکر است، که بعضی از گیاهان حاوي فلور و گلوسیدها 
(Dryopteris sp.درج فارمکوپی هاي بعضی از ممالک بوده و رسمی می باشند .

-240 ,240-380در طول امواجUVتمام مشتقات فلورو گلوسین داراي خاصیت انجذاب نور 

). 30(می باشند که با استفاده از آن تشخیص این مشتقات سهل می گردد نانومتر215

: اسید فنولها و الکول فنول ها-٢
اسید فنولها به پیمانۀ وسیع در گیاهان وجود داشته، ولی مرکبات مذکور به گونۀ مواد اساسی 

اسید فنول ها به . حتی در یک نوع گیاه هم که موجب استطباب طبی آن شده بتواند وجود ندارند
قسم مواد اضافی ذیدخل در ترکیب مستحضرات مختلفۀ جالینوسی، تاثیرات طبی خویش را تبارز 

. ندمیده
در گیاهان n-oxybenzoic acidاسید پروتو کاتیشیک معموالً در تمام نهان دانه گان و 

سترها موجود بوده و بعضاً در ااسیدهاي مذکور به شکل آزاد و. متعدد قابل تشخیص می باشد
). 6(ترکیب تنن ها نیز شامل بوده میتوانند 
. به مالحظه میرسد) مخصوصاً در تنن ها(اسید گلیک به حالت آزاد و استر 

در ترکیب (اسید سلیسیلیک به ندرت در گیاهان به مالحظه رسیده و آنهم به شکل استر 
عرض Betula lenta L, Viola tricolor L, Gaultheria procumbens)تیلهاي مفر 
). 6(اندام مینماید 

که هردو فنکشن فنول آن به شکل ایتر متیلیک تغییر شکل یافته، به اسید ویراتریک نیز،
.  یافت میشود.Veratrum spو.Aconitum spحالت استر در الکلوئیدهاي گیاهان 
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OH

OH بشکل Saligenolالکول سلیسیلیک یا . فنول ها به تعداد محدود در گیاهان یافت گردیده استالکول 
به شکل n-oxyphenylethanolهم چنین مشتق . در درختان بید موجود است(Salicoside)گلوکوزید

در گیاهان Peonolبنام acetophenolو مشتق .Rhadiola rosea Lدر گیاه (salidroside)گلوکوزید 
. موجود میباشدLiliaceaeو یکتعداد گیاهان فامیل .peonia spجنس 

) اکثراً در ترکیب تیلهاي مفر شان(فنول ها نیز در یک تعداد گیاهان -د باید خاطر نشان نمود، که الدیهای
و (.Crataegus Oxyacantha L)الدیهاید انیتریک، یکی از مرکبات تیلهاي مفر نبات دوالنه . وجود دارند

Pimpinella)بادیان سیر  anisum L.)به همین ترتیب ،میباشدVanilline که یک الدیهاید ،
Methylprotocatechic است، عبارت از مرکب مفر گیاهVanilla planifolia L. و گیاهانStyrax sp.

).39، 6(میباشد 

: مشتقات اسید اوکسی سینامیک-٣
یکی . این مشتقات به وفرت در اکثر گیاهان عالی به صورت آزاد و یا گلوکوزید یافت میشوند

است، که در گیاهان (Dihydroxycinnamic acid)افیئیک از اسیدهاي شایع این گروپ، اسید ک
(Cafeylchinine)بصورت آزاد و یا متحد با اسید کینیک، مرکبات دیگر چون اسید کلوروجنیک 

. را میسازد(Dihydroxycinnamic acid)و سینارین یا

n-Oxybenzoic acid Protocatechic acid Gallic acid

OH
OH

OH
OH

OH
OH

COOH COOH COOH

OH

Peonol n-Oxphenylacetic acid

COCH3

H3CO

CH2COOH

HO
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HO
OH

برگهاي ) فیصد6در حدود (اسید کلوروجنیک به مقدار قابل مالحظه در دانه هاي تازة قهوه 
). 6(وجود دارد ) فیصد15تا (.Vaccinum arctostaphylos Lو برگهاي ) فیصد8تا (تنباکو 

داي –3،4استر اسیدهاي (یکی از اسیدهاي دیگر این گروپ، عبارت از اسید روز ماریک 
Rosmarinusاست، که براي اولین بار درگیاه ) اوکسی فینل استیک و کافیئیک officinalis L.

. تثبیت شده استLabiataeو متعاقباً در گیاهان متعدد فامیل 
ستر در گوم ریزین ابه شکل آزاد و (Hydroxymethoxycinnamic acid)اسید فرولیک 
و اسید دیگر این گروپ اسید سیناپیک دردانه خردل موجود Umbelliferaeهاي گیاهان فامیل 

). 41، 6(اند 

مطالعات دربارة بیوجنیز مشتقات اسید اوکسی سینامیک با استفاده از ایزوتوپ کاربن نشان میدهد، 
که مرکبات مذکور از مادة پیش قدم فینل االنین در نتجیۀ یک سلسله تعامالت بیوشیمیکی ترکیب می 

. شوند

: (Coumarines)ها کومارین -الف
کومارین ها صنف وسیع مرکبات طبیعی می باشند، که اساس ساختمان آنها را اسکلیت کومارین 

اسکلیت مذکور از لحاظ کیمیاوي شکل حلقوي اسید اوتو هایدروکسی سینامیک . تشکیل میدهد

OH
H3CO

Ferolic acid Sinapic acid
OH

H3CO

CH = CH - COOH CH = CH - COOH

CH = CH - C - O - CH - CH2

 COOH

Rosmaric acid Chlorogenic acid

O

OH OH OH OH

OH

HO HO HO

HO

CH = CH - C - O

O
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Coumarine Cys – orthohydroxycin Namic Acid

(Benzo - α- Pyrone)کلمۀ کومارین . را تمثیل می نمایند(Coumaronna)مریکاي اصطالح ا
).39(استعمال می شود Dipteryx odorataجنوبی بوده، که براي تخم هاي 

Rutaceaeکومارین ها اکثراً در گیاهان فامیل هاي  ,Umbelliferae,وLeguminosae
کومارین بصورت آزاد مرکبات مذکور اکثراً در طبیعت به شکل مشتقات سادة کومارین و فورا . موجود اند

کومارین ها در اعضاي مختلفۀ گیاهان و بسیاري اوقات در . و یا بعضاً بصورت هتروزید یافت میگردند
در حدود ،مقدار مرکبات مذکور در گیاهان. اعضاي زیرزمینی و میوه ها به اندازة بیشتر تراکم می نمایند

معموالً در گیاهان مجموعۀ . خمین میگرددفیصد ت10تا0.2قابل مالحظه تغییر پذیر بوده و از 
. مشتق متفاوت را احتوا می نماید10-5مرکبات ذکر شده وجود دارند، که مجموعۀ مذکور در حدود 

6
5

7
8

4
3
21

     O   O       OH
  C

  O

        H
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P – Cinnamic acid o – Oxycinnamic acid

COOH

OH

COOH COOH

COOH

H OH O

O – B – glucose
O – B – glucose

C O O H

O  - B  - G lucos e

Glucosid Cinnamic acid

. شیمای بیو جنیز کومارین ھا–٣شکل 

اگرچه دربارة بیو جنیز کومارین ها مطالعات زیادي صورت گرفته است ولی هنوز هم بعضی موارد 
به اساس این مطالعات واضح شده است، که تشکیل اسید هاي اوکسی . در ان مبهم باقی مانده است

مراحل بعدي . مرحلۀ اول و مهم سنتیز کومارین ها را تشکیل میدهدShikimic acidسینامیک از 
تمثیل می Cys–به شکل -Transجریان مذکور را ایجاد گلوکوزید پیش قدم و تبدیل آن از شکل 

.)39)  (14(نماید  شکل

HO

OUmbelliferone Coumarine

(trans– f )
))  )

(CYS

S

– f

Hl
d

O O O O
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. سپکتر جذب نوری کومارین–٤شکل 

قابل یاد آوري است، که کومارین ها در شرایط مرضی نیز تراکم نموده میتوانند، مثالً 
Scopoletolدر تنباکو و کچالو که مورد حملۀ ویروس ها قرار گرفته، به شکل متراکم دیده میشود .

: شیمیک کومارین ها–خواص فزیکو 
. کومارین هاي استخراج شده از گیاهان، مواد کرستالیک بی رنگ و یا خفیفاً زرد رنگ می باشند

به آسانی منحل و در آب ) اي شحمیکلورفورم، ایتر، ایتانول و تیله(کومارین ها در محلالت عضوي 
گلوکوزیدهاي کومارین ها برعکس در آب منحل و در محلالت عضوي غیر . معموالً غیر منحل اند

، مرکبات مذکور تصاعد نموده، کرستال °100Cبا حرارت دادن کومارین ها الی . منحل می باشند
. هاي سوزن مانند تشکیل میگردد

درخشندگی خاص را تولید .U.Vمحلوالت الکولی یکمقدار زیاد کومارین ها در ساحۀ اشعۀ 
طوریکه . اوصاف انجذاب سپکتر الکترونی کومارین ها نیز از ویژگی هاي معین برخوردار است. میدارند

–290و 270- 210داراي دو قوس جذبی باالترتیب طی nm 200مرکبات مذکور در ساحۀ باالتر از 
. )4شکل (نانومتر میباشند 350

200

15

lgE

10

5

250 300 350 400
nm



61

-αفور مشتمل بر دو حلقۀ ومووواضح گردیده است، اوصاف نوري مذکور ناشی از ایجاد کرطوریکه 
Pyroneو بنزولیک است .

نیز می باشند، در کومارین IRکومارین ها داراي سپکترهاي مشخص انجذاب نوري در ساحۀ 
Cm-11750–1700Cm-1گروپ کاربونیل در حدودخطوط ارتعاشات والنسی پیرون ها، الفاها، هم مانند 

نوار هاي شدید جذب نوري را Cm-11620–1470عالوه برآن مرکبات مذکور طی امواج. قرار دارد
). 30(میدهند، که عامل آن ارتعاشات رابطه هاي دوگانه در حلقۀ اروماتیک پنداشته میشود 

کیمیاوي براي –سپکتروسکوپی در جنب سایر طرق فزیکو -NMRطی سالیان اخیر طریقۀ 
براي حصول . تعیین ساختمان کیمیاوي و خواص کیمیاوي کومارین ها اهمیت کسب نموده است

Mass-Spectrum بایستی مولیکول کومارین تحت مطالعه مورد بمباردمان الکترونی، که در نتیجۀ آن
با بمباردمان مرکبات . بوجود می آید، قرار داده شود(dissociative ionization)آیونایزیشن تفریقی 

مقدار بیشتر انرژي نسب به پوتانشیال آیونایزیشن (کیمیاوي توسط الکترونهاي حاوي انرژي کافی 
طوریکه معلوم شده است، همۀ . ، آیون هاي مولیکولی در سپکتر به مالحظه می رسند)مرکب مورد نظر

هاي کومارین ها داراي Mass-Spectrum.  ي مولیکولی نیستندکومارین ها قادر به تشکیل آیونها
+M)آیون مولیکولی حادپیک هاي  = 2.28 , M+ که مطابقت با از دست دادن یکمرتبه (28 =

).  30، 27(نماید، می باشند میCOاي و دو مرتبۀ اي 
ی به شکل ذیل کومارین را در نتیجۀ ضربۀ الکترون(Fragmentation)پارچه شدن–پارچه 

).  37(میتوان ارائه کرد 

سیکتروسکوپی براي تجزیۀ توصیفی و مقداري کومارین ها و همچنین براي - Massطریقۀ 
تعیین ساختمان کیمیاوي مرکبات مذکور، مورد استفاده قرار گرفته و نتائج مؤثق و مطلوب را بدست 

. میدهد

      O    O
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      +   +
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-co  - co H
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: تصنیف کومارین ها
). 39: (س ساختمان کیمیاوي خویش به گروپهاي ذیل تصنیف میگردندکومارین ها به اسا

1 .Isocoumarine, Coumarineو گلوکوزید هاي کومارین .

Coumaron)یا (Furocoumarinesفورو کومارین ها . 2 - α- Pyrone مرکباتی، که در
و 7و یا Psoralen)مشتقات (7- 6ا کومارین ها در موقعیت بنتیجۀ الحاق حلقۀ هتروسیکلیک فوران 

. بوجود می آیند)Angelicineمشتقات ( 8

این مرکبات رادیکالهاي مربوط را در حلقۀ –اوکسی، میتوکسی و میتلین داي اوکسی کومارین . 3
.بنزولیک یا پیرونیک و یا در هردو دارا می باشند

Pyrano)پیرانو کومارین ها . 4 – Coumarines)– مرکباتی، که به اساس اتحاد کومارین یا
2,2 – dimethylpyran ترکیب گردیده و در هرسه 8و7و یا 7و6،  6و5در موقعیت هاي

.حلقه داراي رادیکالهاي مختلف اند

Coumarine Isocoumarine
   O   O   o

  o

AngelicinePsoralen

   o 7

  6

  o    o    o7
  8   o   o

Pyrano - Coumarine

H3C

H3C   o  o   o
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مرکباتی اند، که در نتیجۀ اتحاد - (Benzocoumarines)بنزوکومارین ها .۵
. بدست می آید4,3کومارین با حلقۀ بنزول در موقعیت 

4، 3مرکبات کومارینی حاوي سیستم بنزو فوران الحاق شده با کومارین در موقیعت .۶
(Coumestrol).

:(Chromones)کرومون ها  : ب
کرومون ها مرکبات فنولیک اند، کـه از لحـاظ سـاختمان کیمیـاوي بـه کومـارین هـا و همچنـان بـه          

کرومون ها از نظر کیمیاوي، عبارت از محصول اتحاد حلقه هـاي گامـاپیرون  . فالونوئیدها قرابت دارند
(- Payrone) 39(و بنزول می باشند.(

کرومون ها به گونهء کومارین ها قادر به ایجاد مشتقات مختلفهء اوکسی میتوکسی وغیره بوده و 
کرومونها را می –به همین ترتیب با الحاق شدن حلقۀ هتروسیکلیک فوران به آنها، مرکبات فورانو 

.در طبیعت مشتقات اوکسی کرومونها وهمچنان اوکسی فورانوکرومونها یافت میگردند. سازند
نیز بصورت محدود در ) بدون حلقه بنزول(شایان تذکر است، که مشتقات حقیقی گاماپیرون 

و گیاهان .Cheldonium majus Lدر گیاه Chelidonic acid. یکتعداد گیاهان یافت گردیده اند
. موجود استLiliaceaeمختلف فامیل 

(Visnagine, Kellineرومون ها از جملۀ مشتقات شناخته شدة کرومون ها، تاکنون تنها فورانوک
).41(ساحۀ کار برد طبی کسب نموده اند ) وغیره

α- Pyrone  - Pyrone Chromone
(5, 6 –benzo -  - Parone
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: (Lignanes)لیگنانها-۴
لیگنانها مرکبات وسیعاً منتشر در جهان گیاهان بوده، بصورت آزاد و یا گلوکوزید تشخیص 

C6اسکلیت کاربنی ) فراگمنت(این مرکبات از دو قسمت . میکردند – C3 که به وسیلۀ بیتا کاربن هاي
). 39(زنجیرجانبی با هم مرتبط گردیده اند، ساخته شده اند 

در حلقه هاي اروماتیک، اندازة مشتقات این هسته با نظرداشت موجودیت رادیکالهاي مختلف 
و چگونگی ارتباط بین حلقه هاي اروماتیک، به اشکال 1γCوγCاشباع زنجیر جانبی، اندازة تحمض

. و تعداد قابل مالحظه وجود دارند
حلقه هاي اروماتیک در ترکیب خویش همواره تعداد بیشتر از دو گروپ هایدروکسیل، متوکسیل و 

موجودیت رابطۀ (زنجیرجانبی به حاالت اشباع وغیر اشباع . یا میتلین داي اوکسی را دارا می باشند
کولهاي بصورت اسید، الدیهاید و ال1γCوγCبوده می تواند، گروپ هاي) β-αدوگانه در موقعیت 

. اولی عرض اندام نموده و بعضاً در نتیجه داي هایدراتیشن حلقه هاي اوکسیجنی را بوجود می آورند
: با نظرداشت موقعیت حلقه هاي اروماتیک سه تیپ مختلف لیگنان ها قابل تفکیک اند

I - تیپ داي اریل بوتان–Diarilbutane type
II - تیپ داي هایدرو نافتالین–Dihydronaphtaline //

III - تیپ سیزامین–Sezamine //
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Lignumلیگنا نهاي تیپ اولی در ریزین گیاه  guajaci تیپ دومی در ریزین حاصله از ریشۀ ،
Podophyllum peltatum willd. و لیگنا نهاي تیپ سیزامین در میوةPiper Cubabaa L. ،

). 6(مرچ سیاه و کنجد موجود است 
مرکبات مذکور در . لیگنانها در گیاهان به اندازة وسیع بصورت آزاد و یا گلوکوزید منتشر می باشند

. ه و چوب ساقۀ گیاهان تراکم مینمایندتمام اعضاي گیاهان توزیع بوده، ولی اکثراً در دانه، ریش
لیگنان . لیگنان ها مرکبات فعال فارمکولوژیکی اند، که در ساحات مختلفۀ طب استطباب دارند

تأثیر انتی میتوتیک داشته لیگنان هاي روغن کنجد در تداوي Podophyllumهاي گروپ 
Thrombopeniaگنان هاي یو لSchizandra chinensis Baill. قسم مقوي و منبه استطباب به

).30(دارند 

: (Flavonoides)فالونوئیدها -5
فالونوئیدها یک گروپ وسیع مرکبات طبیعی و فعال فارمکولوژیکی اند که از نظر کیمیاوي 

C6)مرکبات فینولیک داراي اسکلت داي فنیل پروپانیل         – C3 – C6)می باشند   .
بنابر داشتن رنگ زرد یکتعداد این مرکبات، که در شروع قرن نزدهم از گیاهان تجرید گردید، 

ولی بعداً معلوم گرید، . گذاشته شد) زرد–Flavusاز کلمۀ التین (باالي مرکبات مذکور نام فالونوئید 
پ مذکور میباشند ، یکتعداد زیاد مرکبات بی رنگ نیز شامل گرو)زرد، نارنجی(که سوأ بر مرکبات ملونه 

)39 .(

. فالونوئیدها در جهان گیاهان به پیمانۀ وسیع موجود بوده، اما با آنهم در گیاهان پست نادر اند
بسیاري از فامیل هاي گیاهان دربرگیرندة انواع متعدد گیاهان حاوي مشتقات گوناگون و متعدد 

,Umbelliferae: ی، مانندمخصوصاً در بعضی از خانواده هاي گیاه. فالونوئیدها می باشند
Leguminasae, Rutaceae, Polygonaceae, Compositaeمرکبات مذکور عموماً در .وافراند

اکثر . شیرة بین خالها منحل اند، اما در سایتوپالزم و گاهی هم در غشاهاي حجروي دیده شده میتوانند
هان بسیار مختلف موجود بوده ، اما عین مرکب در گیایافت میگردداوقات چندین مرکب در عین عضو 

. مشتقات ذکر شده، در تمام اعضاي گیاهان مذکور، معموالً به شکل هتروزید یافت میگردند. میتواند
گلبرگهاي گیاهان اکثراً حاوي انتوسیان هائی اند، که آنها را برنگ هاي مختلف سرخ نارنجی و آبی 

موجودیت کار و تینوئیدها است، ولی فالونول ها اگرچه رنگ زرد اکثر گلبرگها ناشی از . ملون میسازند
بنابر تشابهات . از گیاهان موجب تلوین گلبرگهاي شان به رنگ زرد میگردندينیز در عدة کثیر



66

Flavane

Catechine

ساختمانی و بیوجنیک بین فالونولها و انتوسیانیدین ها، اکثراً مشتقات مذکور بصورت یکجائی در ترکیب 
aurones،فالون ها(با انتوسیان ها گروپ دیگر  فالونوئیدها همراه. گلوکوزیدهاي مختلف شامل اند

نیز بصورت گلوکوزید تشکل نموده و به اساس آن گلبرگهاي گیاهان به الوان مختلف ) و شالکون ها
). 31(تلوین میگردند 

در برگ هاي گیاهی . اساساً رنگ میوة گیاهان منوط به فالونوئیدهاي ذیدخل در ترکیب آن است
ت مذکور معموالً بصورت هتروزیدهاي فالونولیک وجود داشته و ترکیبات انتوسیان ها در آن نادر مشتقا

در دانه هاي گیاهان مشتقات فالونوئیدیک همان گونه، که بصورت هتروزیدیک یافت می شوند، به . اند
).39(همین قسم به شکل آزاد نیز وجود دارند، مانند کوپرستین 

: تصنیف فالونوئیدها
-2، که از لحاظ کیمیاوي flavaneفالونوئیدها را ) اسکلیت(اساس ساختمانی  Phenyl –

chromone 2و یا- Phenyl – - pyraneاست، تشکیل میدهد .

فالنوئیدها با نظرداشت ساختمان حلقۀ سه کاربنی ارتباط دهنده و با رعایت اندازة تحمضیت آن، به 
). 39: (گروپ هاي اساسی ذیل تصنیف میگردند

Flavane)کتیشین ها - 1 – 3- Oles) - مرکبات بی رنگ و ارجاع شدة اند، که با تحمض
مثال برازندة آن چاي است، که رنگ هاي مختلف آن . شدن، به رنگ هاي مختلف تلوین میگردند

. منوط به اندازة تحمض کتیشین هاي ذیدخل در ترکیب آن است) سیاه، سرخ و زرد(
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Leucocyanidine

Anthocyanidines

D. کتشین ها مرکبات فعال نوري بوده و در گیاهان به پیمانۀ زیاد وجود دارند –catechol. در
Lچوب – epicatechol, Uncaria gambir RoXB. در چوبAcacia Catechu willd. در

Aesculusبرگهاي چاي و همچنین یکتعداد کتیشین هاي دیگر در گیاهان  hippocastanum L.
cola nitida L. وغیره همراه با تنن هاي کتیشیک، که از تراکم چندین مولیکول شان بوجود می

. آیند، وجود دارند
Flavane)لوکو انتوسیان ها یا پروانتوسیانیدین ها - 2 – 3, 4- dioles) - این مشتقات نیز

. بی رنگ بوده و در تماس هوا، اسیدها و یا حرارت دادن رنگهاي مختلف را بخود اختیار می نمایند
,Cassia spتخم کاکاو، انگور، انواع مختلف (مشتقات مذکور معموالً بصورت آزاد در گیاهان 

Acacia sp.وجود دارند  .

خاصیت مهم ساختمانی این مشتقات عبارت از موجودیت والنس آزاد در -آنتوسیانیدین ها- 3
روي هین علت مشتقات مذکور در محیط تیزابی به قسم کیتون و در . اوکسیجن حلقۀ پیران است

نمکهاي کتیونیک آنها به رنگ سرخ، . محیط قلوي به قسم انیون عمل نموده، نمک ها را میسازند
رنگ این مشتقات در مقابل . نفش و آبی و نمکهاي قلوي آنها به رنگ آبی ملون می باشندنارنجی، ب
.محیط نیز، نهایت حساس استPHنوسانات 
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Flavanonoles

و میوه ها رنگ هاي سرخ، بنفش یا آبی خود را از مرکبات )خصوصاً برگهاي زرد خزانی(گل ها، برگ ها 
اکثراً بصورت هتروزید ) نوع آن تشخیص گردیده است22تاکنون (این مرکبات . مذکور میگیرند

. یافت میگردند) نیم کرة شمالی(در گیاهان مناطق سرد ) آنتوسیان ها(
حلقۀ 3و 2این مرکبات فاقد رابطۀ جفته بین کاربن هاي –(Flavanones)فالوانون ها .۴

ها Chalconeحلقۀ مذکور از هم گسیخته وبه ) در محیط تیزابی و قلوي(پیرونیک، که به آسانی 
Rutaceaeمشتق مختلفۀ آن مخصوصاً در گیاهان فامیل 30–25تاکنون در حدود . تبدیل می شوند

. شناسائی شده اند
حلقۀ پیران داراي گروپ C-3به تفاوت از فالوانون ها در - (Flavanonoles)ونونول ها فال.۵

هایدروکسیل بوده و هم مانند مشتقات نامبرده مرکبات غیر مقاوم اندولی با آنهم اکثراً در گیاهان 
. بصورت آزاد یافت می شوند

فالون ها به تفاوت از فالوانون ها و - (Flavones, Flavanols)فالون ها و فالونول ها .۶
C3فالونول ها به تفاوت از فالوانونول ها داراي رابطۀ جفته در موقیعت  , C2می باشند .

عبارت از فالونوئیدهائی اند، که حلقۀ پیرونیک شان باز بوده و در –(Chalcones)شالکون ها .٧
نمونۀ بارز این مرکبات را نارنجینول، . هاي مربوط تبدیل میگردندFlavanoneمحیط تیزابی به 

. در شیرین بویه تشکیل میدهدIsoliquiritigenineشالکون و 
گیاهان بوده، که تعداد شان محدود و سرخ رنگ –صباغات زرد، نارنجی –(Aurones)اورون ها .٨

,Benzalمرکبات مذکور از لحاظ کیمیاوي ساختمان . در گیاهان نادر اند 2- Coumaranone را
. داشته و اکثراً بحالت هتروزید در گیاهان یافت می شوند

داشته، که Phenyl-3-Chromoneازلحاظ کیمیاوي ساختمان –(Isoflanvones)ایزوفالون ها .٩
Cدر موقیعت ،–2Cبنزول در آن بعوض موقعیتحلقۀ  – .  قرار دارد3

١٠.
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Flavones Chalcones Isoflavones

. ایزوفالون ها رنگ کم داشته، در چوب آلوها، در زنبق و در الوان گل طاؤس موجود اند
Rotenone ها وRotenoide ها عبارت از مرکباتIchtyotouicمی باشند .

ویتامینی آن در سال Pفالونوئیدها از قرن نزدهم به این طرف شناخته شده و بعد از تعیین فعالیت 
Sentتوسط 1936 – Derdiاکنون بسیاري از مشتقات . دلچسپی به مواد مذکور بیشتر گردید

لیت فالونوئیدها، ادویۀ مناسب و مطمئن با تأثیرات مدرر، ضد تشنج، ضد التهاب، سترو جنیک و فعا
سرطانی در سالهاي اخیر تأثیرات ضد . تلقی گردیده و ساحۀ استطباب وسیع کسب نموده اندPویتامین 

). 39،44، 6.(قرار داردیکتعداد فالونوئیدها تثبیت و تحت مطالعه 
: (Tannins)مواد تانیک . 6

مرکباتی اند، که منشأ گیاهی داشته و داراي ساختمان پولی فینولیک می ) تنن ها(مواد تانیک 
تمام مواد مذکور از خاصیت آش دادن پوست حیوانات، که به اساس تعامل شان با پروتین . باشند

بل در نتیجۀ این عمل، پوست حیوانات به حالت سخت وغیر قا. صورت میگیرد، برخوردار اند) کوالژن(
. گندیده شدن تبدیل میگرند

در گیاهان، مواد تانیک به شکل مغلق هاي  تانوئید ها موجود بوده، که معموالً وزن مولیکولی 
بعضی از آنها همراي قندها در حال اشتراك بوده و تانوزیدها را می . را دارا می باشند1000-2000
. سازند

. ي دیگر صنایع خفیفه نیز ساحۀ کار برد دارندیکتعداد مواد تانیک در صنعت غذائی و عرصه ها
عالوتاً مواد مذکور قادر به آش . مواد مذکور وزن مولیکولی زیاد را دارا نبوده و تنها طعم کرشت دارند

طوریکه معلوم گردیده است، مواد تانیک داراي وزن مولیکولی . دادن پوست حیوانات نیز نمی باشند
). 39(پوست حیوانات را دارا اند ، خاصیت آش دادن1000باالتر از 
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تنن ها در جهان گیاهان فوق العاده زیاد منتشر بوده و حتی صنف گیاهی را نمی توان سراغ 
مواد مذکور در گیاهان دو مشیمه ئی نسبت به . داشت، که نماینده گان آن، داراي مواد مذکور نباشند

فیصد 70در بعضی از گیاهان بلند بوده و تا مقدار تنن ها . یک مشیمه ئی ها بیشتر منتشر می باشند
فیصد، پیریکارپ چارمغز و 70–50در حدود (Gallae)چنانچه تشکالت پاتولوژیک گیاهان . می رسد

Salicaria sp.10–15فیصد قشر بلوط و 20در حدود .Polygonum bistorta Lریشه هاي 
Rubus fruticosusفیصد و برگهاي  L. Hamamelis sp ، ًفیصد مواد تانیک را دارا می 10تقریبا

,Tomaricaceae: فامیل هاي گیاهی، که مخصوصاً از مواد مذکور غنی اند عبارتند از . باشند
Rosaceae , Leguminosae, Myrtaceae, Salicaceae, Polygonaceae, Ericaceae,

Geraniaceae, Plumbaginaceae, Compositae) .41(.
تنن ها در تمام اعضاي گیاهان تراکم می نمایند، اما مخصوصاًدر قشر ساقه ها، قشر ریشه ها و 

مواد مذکور در خالهاي . شایع تراندو قشر میوه ها ) گیاهان علفی(ریشه ساقه ها، ساقه ها، برگها 
ا، قندها حجرات عموماً به شکل متحد همراي مرکبات دیگر موجود اند، مانند الکلوئیدها، پروتین ه

جا داشته و بوسیلۀ رنگ نصواري ) ایدیو بالست ها(گاهی تنن ها در حجرات مخصوص ). تانوزیدها(
مایل به سبز یا نصواري مایل به آبی خویش، که توسط نمک هاي فیریک حاصل می گردد، به آسانی 

. تشخیص میگردند
به . گیاه نوسان پذیر می باشدمقدار تنن ها در گیاهان متفاوت بوده و با نظرداشت مرحلۀ رشد در

گیاهان تنن دار، در بهار کمتر مقدار تنن را دارا بوده و تدریجاً مقدار S.C.Cherrenidiاساس مطالعات 
در ختم مراحل رشد ساالنه مقدار . مذکور تا شروع مرحلۀ شگوفائی قوس صعودي خویش را می پیماید

ترکیب کیفی مواد مذکور نیز طی مراحل ذکر . یابدتنن ها مخصوصاً در ریشۀ گیاهان شدیداً کاهش می
). 41، 39(شده، تغییر پذیر است 

: تصنیف مواد تانیک
براي تصنیف این مرکبات صنف بندي هاي مختلف پیشنهاد گریده است، که اکثر آنها قناعت 

ساس ساختمان محصوالت تجزیۀامرکبات مذکور را به براي اولین بار  G.Procter. بخش نیست
. به دوگروپ تنن هاي پیروگالیک و پیروکاتشیک تصنیف نمود)درجه نتیج گرید200–180(حرارتی 
در نتیجۀ مطالعات خویش در مورد طبیعت کیمیاوي این مرکبات، صنف K.Freidenbergمتعاقباً 

مرکبات به به اساس این صنف بندي، که بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، . بندي قبلی را اکمال نمود
). 30: (دو گروپ عمدة ذیل تصنیف گردیده اند
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مواد تانیک متراکم –الف 
. مواد تانیک قابل هایدرولیز- ب

مواد تانیک متراکم –الف 
Flavanol)این مرکبات عبارت از پولی مرهاي کاتشین ها  – سیانیدین ها و، لوک(3

(flavandiol – . و یا مخلوط هردو گروپ مشتقات فالونوئیدیک بوده و قابل هایدرولیز نیستند(3,4
بروفق یکی از این . در مورد الحاق و تراکم واحدهاي این پولی مرها، نظریات مختلف ارائه گردیده است

C3-)نظریات، عملیۀ الحاق همزمان با ازهم گسیختن حلقۀ هتروسیکل  و ایجاد پولیمرهاي خطی (-
طوریکه معلوم گردیده است، . صورت میگیرد"Aحلقۀ –حلقۀ هتروسیکل "به طریقۀ ) بدون انشعاب(

). 30(نقش حرارت و تیزابیت محیط در بیوسنتیز این پولیمرها نهایت مهم است 
به حرارت اسیدهاي قوي. تنن هاي متراکم به وسیلۀ تقطیر خشک، پیروکاتشول را تولید میدارند

گرم و یا اکساید آنها این مرکبات را به مواد سرخ و یا نصواري رنگ که عبارت از فلویافن ها بوده و در 
. اکثر محلل ها، غیر منحل اند، تبدیل میکنند

,Acacia Catechu willd., Kola nitidaتنن هاي متراکم در گیاهان مختلف بخصوص 
Eucalyptus sp., Fraxinus ornus L., Rotanhia sp., Cinchona sp. ،وغیره، وجود دارند

. در دروگهاي این گیاهان تناسب فلویافن ها در اثناي محافظه بلند میرود

: مواد تانیک قابل هایدرولیز-ب
این مرکبات توسط اسیدهاي رقیق معروض به عمل هایدرولیز گردیده و در نتیجۀ مرکبات سادة 

هم "تنن هاي پیروگالیک"تنن هاي مذکور در سابق بنام . را آزاد می سازند) و یا غیر فنولیک( فنولیک 
.  زیرا در اثر تقطیر خشک شان پیروگالول تولید می شود. یاد می شدند

یدرولیز با نظرداشت ساختمان مرکبات فنولیک ابتدائی که در نتیجۀ هایدرولیز تنن هاي قابل ها
هردو گروپ ذکر شده . حاصل می شوند، به تنن هاي قابل هایدرولیز گالیک و االژیک تقسیم شده اند

در ترکیب خویش جزء غیر فنولیک مونوسکراید را دارا بوده و اکثراً گلوکوز نقش این مونو سکراید را 
). 34، 30(ل مینماید تمثی
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Gallic acid Digallic acid

عبارت از استرهاي مغلق اسیدهاي گالیک و یا دي گالیک همراي ) گالوتنن ها(تنن هاي گالیک 
در این مرکبات اکثراً تعداد مختلف مولیکول هاي . میباشد) مشتق ریبوز(گلوکوز و گاهی هما میلوز 

. کوز ارتباط حاصل می نمایندبا یک مولیکول گلو) تا پنج مولیکول(اسیدهاي گالیک و یا دي گالیک 

Castaneaدر این گروپ تنن مازوي بلوط، گلوکوگالین رواش، هماملتین برگ هاي  vulgaris L.
Hamamelis virginiana L.این تنن ها توسط اسید ها یا تاناز ها به اسید گاتیک و .  شامل اند

. قندها هایدرولیز می شوند
E.fischer دي گالولیل–عقیده داشت، که تنن مازوي بلوط، عبارت از پنتا 20در آغاز قرن-

گلوکوز می باشد، این مؤلف حتی مرکبی را سنتیز نمود، که این ساختمان را داشته و خواص آن مشابه 
براي اولین بار واضح نمود، که تنن مازوي 1923درسال P.Carrerولی . به تنن طبیعی بوده است

.مخلوط غیر متجانس تنن هاي مختلف است) تنن چینائی(بلوط 
در نتیجۀ هایدرولیز مرکب فنولیک االژیک اسید را آزاد می ) ایالژوتنن ها(ک تنن هاي االژی

این تنن ها ساختمان نسبتاً پیچیده تر داشته و اکثراً گلوکوز به قسم قسمت قندي در ترکیب . نمایند
تنن Combretaceaeدرین گروپ، تنن هاي میوه هاي گیاهان فامیل . شان شامل میباشد

Castanea Vulgaris L. 6(یکتعداد گیاهان مناطق حاره شامل اند .(
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Gallotanine
(R – CO = Gallic acid, depsid)

اکثر مواد مذکور تأثیرات قابل مالحظۀ ضد . مواد تانیک در طبابت موارد استطباب مختلف دارند
را دارا بوده و به اشکال مختلف ) هیموستاتیک(التهابی، التیام بخش زخم ها و توقف دهندة خونریزي 

فلزات یا ب افزون بر آن، مواد مذکور به اساس تشکیل رسو. دوایی براي این مقاصد استفاده میگردند
تنن ها در جنب موارد استفادة . ثقیل بصورت انتی دوت در تسممات، بصورت مؤفقانه استفاده می گردند

. طبی خویش، در عرصه هاي مختلف صنایع خفیفه و صنعت غذائی نیز ساحات کاربرد دارند
: ویتامین ها–پنجم 

ویتامین ها مرکبات سنتیز اولی گیاهان بوده، که از نظر کیمیاوي داراي ساختمان هاي غیر 
این مواد بنابر ضرورت و اهمیت شان براي عضویت انسان و حیوانات، که به مقادیر . متجانس می باشند

ده بسیار جزئی بحیث عوامل ضروري در فعالیت نورمال استقالب حصه میگیرند، در یک گروپ جاي دا
. شده اند

در Funkکشف و متعاقباً عالم پولندي ،Luninتوسط 1880این مرکبات براي اولین بار در سال 
). 27(مرکبات داد به اینرا ) امین هاي حیاتی(نام ویتامین 1912سال 

ترکیب گردیده و حیوانات نیازمند، ویتامن هاي ) به شمول گیاهان پست(ویتامین ها توسط گیاهان 
انسان ها ضرورت خویش را به مواد مذکور از . ضرورت خویش را از یگانه منبع گیاهی اخذ میدارندمورد 

اکثر ویتامین ها بصورت تهیه شده داخل عضویت انسان . طریق غذاهاي نباتی و حیوانی تکافو مینمایند
). 7(می گردند از طریق غذا داخل عضویت) پروویتامین(گردیده، ولی یکتعداد آنها بصورت مواد پیشقدم 

ویتامین ها با انزایمها، که نقش کاتالیست هاي تغییرات بیوشیمیکی را در عضویت ایفأ می نمایند، 
در ترکیب ) کوانزایم ها(یکتعداد زیاد ویتامین ها بصورت گروپهاي پروستیتیک . ارتباط عمیق دارند
ت نقش مهم این مرکبات در حیات با نظرداشPP, B2, B1)مانند ویتامین هاي . (انزایم ها دخیل اند
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در . عادي گیاهان، نمیتوان گیاهی را سراغ نمود، که فاقد ویتامین ها و یا پرو ویتامین ها باشد
فارمکوگنوزي آن دسته گیاهان ویتامن دار مورد دلچسپی قرار دارند که حاوي مقدار قابل مالحظۀ یکی 

. و یا گروپ ویتامین ها باشد
ساختمان کیمیاوي ویتامین ها بسیار متنوع است، از وقت کشف این مرکبات، مواد مذکور توسط 

عالوتاً صنف بندي هاي کیمیاوي و فارمکولوژیکی . وغیره  نامگذاري شده اندD, C, B, Aحروف 
عملی ولی تصنیف ویتامین ها نظر به انحاللیت شان بیشتر . نیز براي مرکبات مذکور ارائه گردیده است

ویتامین » بروفق این تصنیف ویتامین ها به دو گروپ تقسیم میشوند. بوده و مورد توجه قرار گرفته است
). 41، 6(. هاي منحل در شحم و ویتامین هاي منحل در آب

: ویتامین هاي منحل در شحم: 1
حل بوده و من) ایتر، کلوروفورم، بترین وغیره(این ویتامین ها در شحمیات و محلل هاي شحمیات 

. ر برگیرندة ویتامین هاي ذیل اندد
α،, βکاروتین هاي –) رتینول(Aپرو ویتامین هاي ویتامین -الف 

.ارگوستیرول و فایتوستیرول هاي دیگر- Dپرو ویتامین هاي ویتامین -ب 
,S)توکو فیرول ها –Eویتامین هاي گروپ-ج , β, )  .
. (K2)اکینون تو می(K1)فیلوکینون - Kویتامین هاي گروپ –د 

. اسیدهاي شحمی شدیداً غیر اشباع شده و پروستوگالندین ها- Fویتامین هاي گروپ -هـ 
بوده، که بنام ویتامین Aعبارت از مجموعۀ پرو ویتامین هاي ویتامین گروپ :کاروتین ها

Antixerophtalmicویتامین هاي مذکور مخصوصاً در محصوالت . و نشو و نما نیز یاد می گردند
در تیل هاي . ، که از کاروتینوئیدها ترکیب گردیده اند، یافت می شوند)Morueتیل جگر ماهی (حیوانی 
. جزئی یافت می گردندمقادیر بهگیاهی

اظ کیمیاوي تتراترپن ها کاروتین ها یکی از گروپ هاي اساسی کاروتینوئیدها را، که از لح
(C40H64)درگیاهان کاروتین به شکل سه ایزومر . اند، تشکیل میدهندα, β.که نقش یافت شده ،

کاروتین ها در گیاهان در کروموپالست ها، پالستیدهاي . مهم در انتقال اوکسیجن فعال ایفأ مینمایند
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وروفیل درکلو روپالست هاي قسمت هاي میوه جات، گلها و سایر اعضاي آنها و هم چنین یکجا با کل
. سبز گیاه، بصورت مغلق هاي پروتینی منحل در آب و یا قطرات تیلی وجود دارند

تبدیل می Aبه ویتامین ) وتینازکار(ات تحت تأثیر یک انزایم جگر کاروتین ها در عضویت حیوان
و کاروتین هاي الفا و گاما Aدو مولیکول ویتامین ) بیشتر در گیاهان منتشر است(کاروتین ابیت. شوند

. را تولید میدارندAتنها یک مولیکول ویتامین  
ولی یکعدة آنها بنابر وفرت مواد مذکور اهمیت . کاروتین ها در یکتعداد زیاد گیاهان وجود دارند

از منابع مهم کاروتین ها محسوب می Palmeکدو و تیل زردك،. غذائی و صنعتی را دارا می باشند
). 39(گردند 

بوده، که با داخل شدن در عضویت Dمرکبات پیش قدم ویتامین هاي :فایتو ستیرولها
مبدل می Dهمراي غذاي گیاهی، به کولسترول ها تبدیل شده و سپس به ویتامین هاي الزمه گروپ 

طبیعی به مقادیر زیاد در D3و D2ویتامین هاي . سیفیرول استلوکا بهترین این ویتامین ها ارگ. شوند
موجود .Theobroma cacao Lدر تخم هاي D2آثار جزئی ویتامین . جگر حیوانات بحري وجود دارند

Saccharomyces cerevisaeمی آید و یکی از منابع آن وجودبوده و در اثر تشعشع از ارگوستیرول به 
). 39(میباشد 

مواد مذکور انتی اوکسیدانت هاي طبیعی . اندEمواد پیش قدم ویتامین هاي :توکوفیرول ها
طوریکه واضح شده . بوده، که مرکبات مختلف را در عضویت در مقابل عمل تحمض حفظ می کنند

توکو فیرول است، که نوع بیتاي Sو α, β, ….γ.عبارت از مخلوط چهار الکول Eویتامین . است
شایان تذکر است، که . آن نسبت به دیگر ها فعال تر بوده و بیشتر در گیاهان به مالحظه میرسد

توکوفیرول ها و فایتو ستیرول ها معموالً به طرق فوتو کولوري متري و سپکتروفوتو متري تعیین مقدار 
). 41(میگردند 

جموعۀ موادي اند، که تأثیر انتی هیموراژیک داشته و عبارت از م: Kویتامین هاي گروپ 
از لحاظ کیمیاوي، مرکبات ذکر شده . براي جریان عادي تحشر خون ضروري پنداشته می شوند

-2مشتقات  methyl – 1,4-naphtochinoneدر طبیعت مرکبات مختلف آن وجود دارد، که از . اند
). 39(دارد در گیاهان عالی وجودK1آنجمله تنها ویتامین 

در طبابت معمول شده است، اما K(Vicasop)اگرچه استفاده از انالوگ هاي سنتیتیک ویتامین
این ویتامن از . از اهمیت خاص برخوردار اندK1با آنهم گیاهان حاوي مقادیر قابل مالحظۀ ویتامین

رشقه استخراج شده می تواند و در گیاهان سبز متنوع دیگر مانند پالک، بادنجان رومی، مویک جواري، 
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همستحضرات جالینوسی گیاهان مذکور، ب. موجود استCruciferaeبرگهاي آتشک، گیاهان فامیل 
).39(موارد استطباب دارند وجنیک خون بقسم عادي کننده هاي وظیفۀ تروم

مجموعۀ از اسیدهاي شحمی غیر مشبوع و یکتعداد :Fویتامین هاي گروپ 
. موجود اند) تیل زغر، آفتاب پرست وجواري(پروستوگالندین ها اند، که مخصوصاً در بعضی از تیل ها 

حقیقی د، لذا ویتامین هاينعمل می کن) چندین گرام(مواد مذکور به مقدارهاي بسیار بزرگ 
). 41، 39. (نیستند

: ویتامین هاي منحل در آب: 2
، ویتامین  P،گروپBاین گروپ ویتامین ها در آب منحل بوده و مشتمل بر ویتامین هاي گروپ 

U, H, C39: (می باشند(.
مرکبات غیر متجانس کیمیاوي اند، که در آب منحل و منبع مشترك :Bویتامین هاي گروپ 

تجرید گردیده، Bویتامین 12در حدود . را دارا می باشندSaccharomyces Cerevisaeمانند جگر و 
.)39، 6: (عمده ترین شان عبارتند از. که ساختمان همۀ شان شناخته شده است

بنام انورین یا ویتامین ضد درد اعصاب هم یاد گردیده، که عبارت از یک –) تیامین(B1ویتامین 
مخصوصاً در . ردار حامل یک حلقۀ تیازولیک و یک حلقه پیریمیدیک میباشدمرکب ازوت دار و سلف

و در طبقات خارجی تخم هاي غله جات و به مقدار کم در یک تعداد زیاد S, Cerevisaeگیاهان 
.موجود است) وغیره.Panax spمرچ ها، انواع ,Ilex spچاي (.Barsoma sp,دروگ هاي گیاهان 

از جملۀ فالوین ها بوده و در گیاهان در نزد بکتري ها، سمارق ها، در –) الوینفریبو(B2ویتامین 
و مطالعۀ در البراتوار با تبدیل آن به لومی فالوین. وبات و میوه هاي مختلف موجود استحبجوانه هاي 

.درخشندگی مرکب اخیرالذکر، تعیین می شود
عبارت از اسید نیکوتینیک بیتا پیریدین کاربونیک –pp (Pellagre preventive)یا B3ویتامین
. زیاد گیاهان موجود استدداتعجوانه هاي حبوبات و در S.Cerevisaeاست، که در 

Bios)و ایتوزیتول، میز(B7) وکسینیدپیر(B6، )پانتوتینیک اسید(B5، )ادینین((B4ویتامین هاي 
I و ویتامین(Bios II) B8 همچنان درS.cerevisaeموجود است .
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Ascorbic acid Dihydroascorbic acid

یا فولیک اسید از برگ پالک هم تجرید گردیده و همچنان در سمارق هاي Bcیا B9یتامین و
خمیرمایه مانند، موجود است و فکتور ضد کم خونی بوده و یک تسریع کنندة سنتیز بعضی از امینو اسید 

.  میباشد
و بعضی میکرو ارگانیزم S.cerevisaeساختمان مغلق داشته و در ) ینامسیانوکوبال(B12ویتامین 
در حال حاضر این Streptomyces griseusمخصوصاً در . کم موجود استمقدار هاي دیگر به

. ویتامین در صنعت از همین سترینو میسس استخراج میگردد
از لحاظ کیمیاوي یک اسید هکس اورونیک بوده و بنام ویتامین : C(Ascorbic acid)ویتامین

. کور بوتیک نیز یاد می شودانتی س
در گیاهان و عضویت حیوانات به مقادیر قابل مالحظه وجود داشته و عضویت انسان Cویتامین 

که به ،به دو شکل اسکوربیک اسید و دي هایدرو اسکوربیک اسیدCویتامین . قادر به ترکیب آن نیست
: آسانی به یکدیگر تبدیل شده می توانند، وجود دارد

. دارا می باشندScorbutهردو شکل مذکور فعالیت یکسان فارمکولوژیکی را در مرض 
یک مادة غیر مقاوم بوده و هوا، نور، رطوبت و آثار آهن و مس موجب تسریع تحمض Cویتامین 
با خشک نمودن آهسته و تدریجی دروگهاي گیاهی حاوي مقادیر زیاد این ویتامین، . آن می گردند

. تخریب ویتامین مذکور بواسطۀ دوام فعالیت انزایم هاي تحمض کننده، بوقوع می پیوندد
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در جنب آن فرآورده . بیک اسید بصورت سنتیتیک در صنعت تهیه میگردددر حال حاضر اسکور
گیاهانیکه حاوي مقادیر قابل مالحظۀ ویتامین . نیز ساحۀ استطباب دارندCهاي گیاهی حاوي ویتامین 

C بوده و اهمیت طبی دارند، عبارتند از میوة انواع مختلف نسترن، میوه هايCynorrhodon sp.
).  44، 39(وغیره

در برگیرندة یکتعداد مواد طبیعی بوده، که فعالیت تنظیم کنندة و عادي Pویتامین :Pویتامین 
فالونویدهاي آب لیمو، (مواد مذکور اساساً فالونوئیدها . کنندة قابلیت نفوذیۀ عروق شعریوي را دارا اند

د قشر سکولوزی، ا.Ruta graveolens L., Sophora japonica Lروتین و روتوزید گیاه 
(Aeseulus hippocastanum L. چاي و (کاتشول ها(Acacia catechu willd. و آنتوسیان ها

که همه خاصیت بلند بردن مقاومت ) .Vaccinum Myrtillus L, Cassia spبرگ سرخ تاك، (
) 41(شعریه ها را دارند، دربر می گیرند 

تشخیص و تعیین مقدار مرکبات نامبرده به اساس روش هاي فوقاً شرح داده شده مرکبات مذکور، 
.  صورت میگیرد
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فصل چهارم
تهیه اشکال دوایی از گیاهان طبی

نحوة استفاده از گیاهان طبی به منظور تداوي امراض، طی ادوار مختلفۀ حیات بشري را کد نبوده 
مطالعۀ چگونگی استفاده از گیاهان مذکور در عصر . بوده استمواره شاهد دستخوردها و تغییرات و ه

پیشین می رساند، که حتی در زمان هاي خیلی قدیم، بشر با داشتن معلومات ابتدائی در بارة گیاهان 
ودر از تهیه پ. طبی، در صدد جستجوي راه ها و طرق استفادة مناسب از گیاهان ذکر شده بوده است

گیاهان خشک شده و یا مخلوط پودرهاي مذکور جوشانده ها، دم کرده ها و عصاره ها باالترتیب در 
بدون شک اشکال دوایی مذکور، در آن زمان در . طبابت هاي قدیم رائج و مورد استفاده قرار میگرفت

رخوردار بوده اند حالیکه طرق دیگر استفادة مناسب از گیاهان طبی وجود نداشت، از اهمیت زیادي ب
)26(.

با به میان آمدن مستحضرات جالینوسی در عرصۀ استفاده از گیاهان طبی زمینۀ تهیۀ اشکال بهتر 
و مناسب تر دوایی از گیاهان مذکور مساعد گردید مستحضرات ذکر شده، طی قرون متمادي در محراق 

غناي تکنالوژي تهیۀ آنها، تالش هاي توجه دوا سازان و اطبأ  قرار داشته و همواره در جهت اکمال و ا
. پیگیر صورت گرفته است

در حال حاضر، هر چند که کیمیاي سنتتیک به مدارج عالی رشد خویش نائل گریدده و شمار قابل 
مالحظۀ مرکبات مختلف دوایی را به طبابت عرضه داشته است، ولی با آنهم استخراج مرکبات متعدد 

چنانچه امروز بخش هاي وسیع در . خاص شان در صنعت تلقی می گرددمؤثره از گیاهان، یگانه منبع 
.  صنعت دوا سازي بین المللی مصروف فعالیت در این عرصه می باشد

گیاهان طبی در جنب موارد استفادة خویش براي استخراج مواد فعال در صنعت، براي تهیۀ 
سیاري از ممالک جهان یکتعداد افزون بر آن در ب. مستحضرات جالینوسی نیز کاربرد وسیع دارند

در صنعت دواسازي به شکل ) چاي هاي طبی(دروگهاي گیاهی بصورت جداگانه و مخلوط هاي شان 
. خالص تهیه و براي آماده ساختن پودرها، دم کرده ها و جوشانده ها از طریق دواخانه ها بفروش میرسد

- در حقیقت نام چاي به برگهايThea sinensis L.اما مخلوط دروگهاي گیاهان طبی نیز، که از . اختصاص داده شده است
. مالک به این نام شهرت دارندجملۀ مستحضرات دوایی اند، در بسیاري از م
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ورد کنترول، استندردیزیشن و سایر عملیات بدیهی است، که گیاهان حاوي مواد فعال، قبل از عرضه، م
). 26، 6(الزمه قرار می گیرند 

شایان تذکر است، که با وجود اشکال مذکور، یکتعداد گیاهان، که از دهات و اطراف و اکناف 
شهرها جمع آوري میگردند، در بعضی ممالک منجمله کشور ما بصورت مستقیم و یا به فرمایش حکیم 

. بدون هر نوع مالحظۀ دواسازان توصیه و تطبیق می شوندها و اطبأي یونانی،
. گیاهان مذکور از هر نوع کنترول و پروسس مقدماتی بعید بوده، اما به یقین استعمال زیاد دارند

: ذیالً به بررسی مختصر محصوالت گیاهی، که تهیه شان معمول است پرداخته میشود

: (Decoctum)و جوشانده ها (Infusium)کرده ها مد–اول 
یکی از طرق ساده و مناسب استفاده از گیاهان طبی، که از قدیم تاکنون رایج است، تهیۀ دم کرده 

بنا بر اهمیت دم کرده ها و جوشانده ها و شایع بودن استفادة آنها، اشکال . ها و جوشانده ها می باشد
ین اشکال در حقیقت عبارت از خالصه هاي آبی ا. مذکور حتی تاکنون درج بعضی از فارمکوپی هااست

دروگهاي مختلفۀ گیاهان بوده و بروفق بعضی از فارمکوپی ها، به محلولهاي تهیه شده از یکتعداد 
. خالصه هاي خشک و یا غلیظ نیز اطالق می گردد

گیرند، دم کرده ها و جوشانده ها سوأ براینکه بصورت جداگانه و مستقالنه مورد استطباب قرار می 
همانطوریکه دم . در ترکیب اشکال دوایی مختلف نیز همراه با مستحضرات گوناگون دخیل می باشند

کرده ها و جوشانده ها از طریقی فمی استفاده می شوند، بصورت خارجی نیز یکتعداد آنها استطباب 
).  38(دارند 

شیمیک خویش، عبارت از مجموعۀ محلولهاي کالوئیدي –خالصه هاي آبی از نظر طبیعت فزیکو 
روي این سبب خالصه هاي مذکور را میتوان سیستم . حقیقی و مرکبات با وزن مولیکولی بلند می باشند

هاي پولی دسپرس تلقی نمود، که رعایت آن خاصتاً در حاالت اضافه کردن سایر مواد دوایی به خالصه 
). 38(شود هاي ذکر شده، حتمی پنداشته می 

باید عالوه نمود، که اکثراً تأثیر فارمکولوژیکی خالصه هاي آبی ناشی از یک مادة ذیدخل در 
افزون بر آن ساده . ترکیب آن نبوده، بلکه مجموعۀ مواد فعال ذیدخل در بروز تأثیر ذکر شده، سهیم اند

کرده ها و جوشانده ها می بودن تکنالوژي تهیه و مناسب بودن از نگاه اقتصادي، بر جهات مثبت دم 
. افزاید
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: کیفیت دم کرده ها و جوشانده ها مربوط به پاره اي عوامل است، که مهمترین آنها عبارتند از
کیفیت دروگ گیاهی، اندازة جسامت دروگ، تناسب بین مقدار دروگ و آب، رژیم و طرز عملیۀ خالصه 

. نمودن و طبیعت کیمیاوي مواد فعال
، گلها و ساقه هاي گیاهان، دم کرده و از ریشه ها، قشرها و ریشه ساقه ها، معموالًاز برگها

: براي تهیۀ خالصه هاي مذکور، مقدماً دروگ گیاهی حسب ذیل پودر میگردد. جوشانده تهیه میگردد
و .Arctostaphylos uva ursi Lبرگهاي (ملی متر 5برگها، گلها و علف گیاهان تا اندازة جسامت 

ملی متر؛ 3؛ قشرها، ساقه ها، ریشه ساقه و ریشه هاي گیاهان تا )ملی متر3ي ضخیم تا سایر برگها
). 39(ملی متر 0.5میوه ها و دانه هاي گیاهان تا اندازة جسامت 

بدیهی است، که عملیۀ میده نمودن دروگهاي گیاهی به منظور نفوذ بیشتر آب به داخل حجرات و 
ج دروگ، که مقدار مواد خالصوي مستقیماً تناسب به آن است، وسعت بخشیدن سطح تماس آب با انسا

به همین ترتیب، باید خاطر نشان ساخت، که از میده نمودن بیش از حد الزمۀ فوق . مهم تلقی می گردد
زیرا در اینصورت خالصۀ حاصله داراي بقایاي حجرات، . الذکر دروگهاي گیاهی نیز باید اجنتناب ورزید

. غیر منحل در آب بوده و معموالً مکدر به نظر میرسدانساج و سایر مواد 
محلل (نکتۀ مهم دیگر در تهیۀ جوشانده ها و دم کرده ها، عبارت از استفادة مقدار مناسب آب 

هرگاه معلوماتی در مورد اندازة مقدار دروگ در دست نباشد، از ده قسمت وزن . است) خالصه کننده
از دروگهاي حاوي هتروزیدها و الکلوئید ها اکثراً به . ی گرددقسمت حجمی خالصه تهیه م100دروگ، 
. خالصه تهیه میگردد30: 1تناسب 

مقدار آب الزمه براي تهیۀ دم کرده ها و جوشانده ها، عالوه بر نظرداشت تناسب الزمه، با رعایت 
ک گرام دروگ ضریب مذکور عبارت از مقدار مایع است، که در ی. ضریب انجذاب دروگها تعیین میگردد

:Tu N)بعد از فشردن آن در گیالس منفذ دار ستندرد  2U1160)باقی میماند .
درج ) 2(از دروگهاي گیاهی، که استفادة شان معمول است، در جدول ايضریب انجذاب عد

).  44(گردیده است 
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ضریب انجذاب آب براي برخی از دروگهاي گیاهان): 2(جدول 

طوریکه معلوم گردیده است، رعایت ضریب انجذاب آب در تهیۀ خالصه هاي آبی موقع میبخشد، 
. فیصد در خالصه هاي آبی بیشتر گردد20–13تا مقدار مواد مؤثره در حدود 

: کرده ها و جوشانده هامَدطرز تهیه 
(Infundibule)مقدار الزمۀ دروگ گیاهی میده شده در ظرف مخصوص براي تهیۀ خالصه ها 

، که قبالً گرم گردیده باشد، جاي داده شده )چینی و یا فوالدي(و یا در صورت عدم آن، در ظرف دیگر 
. و باالي آن مقدار الزمۀ آب با درجه حرارت البراتوار و با رعایت ضریب انجذاب دروگ عالوه می شود

ضریب انجذاب گیاهاندروگهاي  No

2.4
1 .8
1 .4

3 .3
2 .8
2 .5
2 .0

2 .9
1 .7
2 .0

1 .6
3 .4
1 .1

برگ نعناع 
برگ سنا 

.Arctostaphylos uva Ursi Lبرگ 

.Salvia Spبرگ 

Adonis spعلف 

.Convallaria majalis Lعلف

.Leonurus spعلف

ساقه ریشۀ سنبل کوهی 
ریشۀ شیرین بویه 

قشر بلوط 
Frangula alnusقشر Mill

.Matricaria chamomilla Lگلهاي 

میوة نسترن

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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فه اي حرارت داده دقیقه در حمام آبی با شور دادن وق15ظرف توسط سرپوش مسدود گردیده و براي 
). دقیقه حرارت داده میشوند30دقیقه و جوشانده ها طی 15دم کرده ها طی . (می شود

دقیقه و 45سپس ظرف مذکور از حمام آبی دورگردیده و جهت سرد شدن، دم کرده ها براي 
محتوي از با ختم زمان مذکور،. دقیقه به حرارت عادي البراتوار گذاشته می شوند10جوشانده ها طی 

طریق پخته و یا نسج گاز ململ فلتر گردیده و به وسیلۀ فشار، مقدار باقی مانده آب از دروگ تجرید 
). 38(در وحلۀ اخیر مقدار الزم آب الی حصول حجم مطلوب به خالصۀ حاصله عالوه می شود . میگردد

ۀ زمانی تقریباً چهار باید تذکر داد، که سرد شدن کامل خالصه بعد از حرارت در حمام آبی فاصل
روي این ملحوظ میعاد هاي قید شدة فوق الذکر براي سرد شدن خالصه ها . ساعت را در بر میگیرد

دقیقه براي دم کرده ها یکمقدار دیگر مواد از 45طی مدت . اصغري بوده و نباید از آن تخطی گردد
ینۀ سرد شدن نسبی خالصه دقیقه براي جوشانده ها  فقط زم10دروگ خالصه گردیده و در ظرف 

. مساعد گردیده و طی آن، فرصت خالصه شدن مواد ذیدخل باقیمانده در ترکیب دروگ میسر نیست
). 38(فقط با همین تفاوت دم کرده ها از جوشانده ها قابل تفکیک اند 

از اهمیت Digitalis spرعایت مدت سرد نمودن براي برخی از دروگها، منجمله برگهاي انواع 
در آب سرد به مراتب )Digitoxineمخصوصاً (زیرا هتروزیدهاي این گیاهان . خاص برخوردار است

). 44(بهتر نسبت به آب گرم حل میگردند 
لیتر، مدت حرارت دادن در حمام آبی براي دم 3- 1در صورت تهیۀ خالصه هاي آبی به مقادیر 

). 28(دقیقه تمدید می گردد 40دقیقه و براي جوشانده ها الی 25کرده ها الی 
هر گاه در ترکیب دم کرده ها و جوشانده ها، اضافه کردن مستحضرات دوایی در نظر باشد، مواد 
. مذکور به خالصه هاي فلتر شده عالوه و حل گردیده و در اخیر نیز محلول بدست آمده فلتر می گردد

نیز در اخیر به جوشانده ها و دم کرده ها در صورت ضرورت، شربت ها، تینچرها و اکستراکت هاي مایع 
. اضافه میگردند

، .Digitalis spبرگهاي انواع (براي تهیۀ دم کرده هاي حاوي هتروزیدهاي قلبی و یا الکلوئیدها 
باید از دروگهاي گیاهی استندرد، که داراي ) وغیره.Claviceps Purpurea Tul. Adonis spعلف 

در صورتیکه دروگ . یا مقدار مطلوب الکلوئیدها باشد، استفاده صورت گیردفعالیت بیولوژیکی معین و 
داراي فعالیت بیولوژیکی و یا مقدار الکلوئید بیشتر باشد، مقدار آن براي تهیۀ دم کرده ها و یا جوشانده 

).   38: (ها بروفق فورمول زیر محاسبه و تعیین میگردد
W= A.C/B
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: طوریکه
w- به گرام(مقدار ضروري دروگ براي تهیۀ خالصه هاي آبی(
A - به گرام(مقدار دروگ گیاهی تجویز شده(
B- به گرام(مقدار حقیقی واحدهاي تأثیر و یا مقدار الکلوئیدهاي دروگ(
C -به گرام(درد نمقدار هتروزیدها و یا الکلوئید ها در دروگ است .(

معموالً براي تهیۀ دم کرده ها و جوشانده ها از دروگ هاي گیاهی حاوي الکلوئیدها، اضافه نمودن 
مقدار اسید به اساس مقدار . اسید لیمونیک، وینیک و یا کلور هیدریک ضروري پنداشته می شود

هاي مذبور الکلوئیدهاي دروگ محاسبه میگردد، یعنی معادل به مقدار الکلوئیدهاي دروگ، یکی از اسید 
.Claviceps purpurea Tolدر مورد تهیۀ خالصه آبی از . مورد استفاده قرار می گیرد) به گرام(

استثنأ وجود داشته و در تهیۀ آن مقدار اسید کلور هیدریک چهار چند بیشتر از الکلوئیدهاي ذیدخل در 
). 38(ترکیب دروگ، تعیین می شود

آبی در ممالک مختلف، در حال حاضر سؤال طرح ریزي و با توجه به وسعت استفاده خالصه هاي 
ارائه طریقه هاي مختلف تهیۀ خالصه هاي مذکور با نظر داشت کیفیت فزیکوشیمیک مواد فعال 

چه، طریقۀ تهیۀ فوق الذکر با آنکه در یکتعداد ممالک رسمی . ذیدخل در ترکیب آنها مطرح می باشد
).  39(ر موارد خاص عملی نبوده و مستلزم تجدید نظر است بوده و درج فارمکوپی ها است، با آنهم د

مستحضرات جالینوسی –دوم 
مستحضرات جالینوسی، یک گروپ خاص مستحضرات دوایی است، که در جنب سایر مستحضرات 

نام این مستحضرات به لقب طبیب شهیر . فارمسوتیکی در ترکیب دواها شامل می باشند–کیمیاوي 
قرن بعد از عصر موصوف 13ارتباط می گیرد، که تقریباً ) مKlavdi Galen)131–201روم باستان 

). 38(به این مستحضرات داده شد 
فارمسوتیکی، مواد جداگانه و –مستحضرات جالینوسی، به تفاوت از مستحضرات دیگر کیمیاوي 

ون تردید تأثیر مغلق تجرید شده نبوده، بلکه عبارت از مجموعۀ مواد مختلف طبیعی می باشند، که بد
تأثیرات مذکور ناشی از موجودیت مواد مختلف و متعدد طبیعی . فزیولوژیک را در عضویت ببار می آورند
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ذیدخل در ترکیب مستحضرات مذکور است، که در حاالت مختلف تأثیرات مناسب تر و مطلوب تري را 
. نسبت به متسحضرات کیمیاوي سنتیتیک تبارز میدهند

اگرچه تهیۀ مستحضرات جالینوسی، منحیث یک عرصۀ استفاده از منابع گیاهی و حیوانی براي 
، اما با آنهم تا کنون نه تنها اهمیت خویش را )16از اوایل قرن (تداوي امراض مختلفه، تاریخ سابقه دارد 

چنانچه . انداز دست نداده و راکد نبوده بلکه مستحضرات مذکور راه تکامل خود را فعاالنه پیموده
راه شاهد تغییرات و نو آوري ها بوده و گروپ هاي جدیدي از مستحضرات وتکنالوژي تهیۀ آنها هم

). 26(مذکور عرض اندام نموده است 
در ابتداي پیدایش، تعداد مستحضرات جالینوسی محدود بوده و در جمع آنها خالصه هایی، که به 

متعاقباً با . گیاهی و حیوانی تهیه می گردید، شامل بودندوسیلۀ واین ها، تیل ها و شحمیات از منابع
عسل و سرکه، تهیه خالصه ها به وسیلۀ مواد مذکور ) کانسروزاي(ملتفت شدن به خواص حفظ کنندة 

). 38(معمول گردیده و به این ترتیب عسل هاي دوایی و سرکه هاي دوایی عرض اندام نمودند 
ور نمودن طبابت هاي سنتی گروپ هاي جدید در دوره هاي بعدي رشد فارمسی و ظه

. در طبابت روزمره شایع گردید) Julepesآبهاي اروماتیک، شربت ها،   (مستحضرات جالینوسی 
در دوره هاي بعدتر در غناي مستحضرات مذکور افزایشی را و لوخ هاپیدایش اسانس ها، رب ها 

. وخ ها اولین گروپ اکستراکت هاي آبی تلقی میگردندباید خاطر نشان نمود، که رب ها و ل. بعمل آورد
و رائج شدن عملیات جدید تکنالوژیکی Raimond Lulleکشف الکول توسط اشمیست معروف 

موجب ایجاد گروپ هاي دیگر ) تقطیر، ترسب دادن، فلتر نمودن وغیره(در تهیۀ ادویه جات 
و بهبود بخشیدن کیفیت ) روماتیکالکولهاي اروماتیک و اسانس هاي ا(مستحضرات جالینوسی 
بعداً با ترویج دادن تهیۀ تینچر ها و اکستراکت ها توسط پاراسیلس، ضرورت . مستحضرات عدیده گردید

به همین ترتیب تیل . به استفادة واین ها به گونۀ اکستراجنت در تهیۀ مستحضرات مختلف کم گردید
ست داده و تا قرن ما، تعداد محدودي از هاي طبی و سرکه هاي دوایی نیز اهمیت خویش را از د

). 38(مستحضرات گروپهاي مذکور باقی مانده اند 
، که عبارت از خالصه هاي )نیوجالینوسی(در نیمۀ دوم قرن نزدهم مستحضرات جدید جالینوسی 

آن، افزون بر. قسماً و یا کُالً پاك شدة گیاهان طبی از مواد اضافی و اجنبی می باشند، عرض اندام نمود
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مستحضرات جالینوسی گیاهان تازه جمع آوري شده، مستحضرات  فایتونسیدها و مستحضرات  تنبیهی 
بیوجنیک در جریان عصر حاضر، یکی پی دیگر ظهور نموده و تاکنون تهیۀ آنها در بسیاري از ممالک 

. جهان معمول است
کنالوژي تهیه، گروپ هاي از آنچه مبسوط گردید، بر می آید، که مستحضرات جالینوسی از نظر ت

متجانس مستحضرات  را در بر نداشته و روي این علت تصنیف مناسب علمی را نمی توان براي شان 
). 38: (با آنهم مستحضرات  مذکور با نظرداشت طبیعت شان به شکل ذیل تصنیف میگردند. ارائه کرد
: خالصه ها-١

تینچرها –الف 
اکستراکت ها - ب
نوسی حاصله از گیاهان تازة طبی مستحضرات جالی-ج 
مستحضرات  نیوجالینوسی -د

II-مستحضرات محلولی و یا مخلوط محلولی جالینوسی :
تینچرها  - الف
اکستراکت ها - ب
شربت ها - ج
آبهاي اروماتیک -د

الکول هاي صابونی -هـ 
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مستحضرات جالینوسی –دوم 

مستحضرات  خالصوي جالینوسی-١
:(Tincturae)تینچرها–الف 

ایتري مواد فعال –آبی و یا الکل –تینچرها عبارت از خالصه هاي مایع الکلی، الکل 
تقریباً . فارمکولوژیکی گیاهان طبی بوده، که بدون هر نوع حرارت و تجرید اکستراجنت بدست می آیند

به ) رنگ- Tinctioاز کلمۀ التین (م همۀ تینچرها مایعات رنگه بوده و احتماالً روي همین علت این نا
تینچرها یک گروپ بسیار . خالصه هاي مذکور، که بعضاً در مورد شان صادق نیست، داده شده است

قدیمی خالصه هاي گیاهی بوده، که از زمان کشف طریقه هاي استحصال الکول به تهیۀ شان مبادرت 
). 29(شده است 

50در حال حاضر، رقم تینچرهاي گیاهی، که در بسیاري از ممالک تهیه می گردند، به بیش از 
). 38(نوع میرسد 

(Percolation)پرکولیشن (Maceration)اخته نمودن : تینچرها در صنعت به سه طریقۀ اساسی
).   38(و حل نمودن تهیه میگردند 

: (Maceration)طریقۀ ماسریشن 
طریقۀ ماسریشن بر . طی سالیان متمادي، یگانه شیوة تهیۀ تینچرها، محسوب میگردیداین طریقه

: حسب ذیل عملی میگردد
دروگ گیاهی میده شده با مقدار الزمۀ اکستراجنت در ظرف مخصوص سرپوش دار جاي داده شده 

درصورتیکه دساتیر خاص وجود نداشته (درجۀ سانتی گرید، طی هفت شبانه روز 20–15و به حرارت 
سپس خالصه از دروگ تجرید گردیده . ، جهت اخته نمودن گذاشته شده و مرتباً شور داده می شود)باشد

و مقدار باقیماندة خالصه در دروگ، توسط فشار از آن استحصال و مکرراَ دروگ تجرید گردیده و مقدار 
اندة خالصه در دروگ، توسط اکستراجنت به اندازة الزمه، که در حاالت مختلف متفاوت است، باقیم

. رسانیده می شود
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براي انجام عملیۀ اخته نمودن از ظروف المونیومی، فوالدي مقاوم رنگ و بعضاً از ظروف شیشه 
. یی استفاده بعمل می آید

. خ گوي نیاز صنعت فارمسی نمی باشدط حاضر پاسیطریقۀ فوق الذکر کالسیک بوده و در شرا
منجمله طریقۀ . روي این ملحوظ، اکنون طرق بهتر میکانیزه شده طرح گردیده و مورد استفاده قرار دارد

Turboextraction که در آن همزمان با مخلوط اکستراجنت همراي دروگ گیاهی، عملیۀ میده نمودن ،
خالصه نمودن ۀجلوگیري بعمل آمده و مدت عملیدروگ نیز صورت میگیرد، از ضیاع بیش از حد وقت

ط هایدرو یسوأ بر آن طریقه هاي دیگریکه در آنها بوسیلۀ ایجاد شرا. تا ده دقیقه کاهش می یابد
دینامیک و یا با استفاده از ارتعاشات به وسیلۀ ویبراتورهاي الکترومگنیتی، جریان نفوذ محلل در داخل 

است، که در نتیجۀ آن عملیۀ واگذاري کتلوي مواد اکستراجنت، حجرات دروگ سریع گردیده و بدیهی
. سرعت بیشتر کسب می نماید
، که مبتنی بر ایجاد ارتعاشات بوسیلۀ Ultrasound extraction–درسالهاي اخیر طریقۀ 

اهتزازات صوت با طول امواج کوتاه عملی میگردد، ساحۀ استفادة بیشتر در صنعت فارمسی کسب نموده 
سیالن هاي کوچک هایدرودینامیکی بوجود ،Turbulentدر این طریقه در نتیجۀ ایجاد جریانات . است

شایان . آمده، که بنوبۀ خویش موجب تسریع انتقال کتلوي مواد، انحاللیت مواد خالصوي وغیره میگردد
جامد تذکر است، که بنابر کیفیت خاص ارتعاشات جریانات فوق الذکر نه تنها در خارج ذرات سخت و

). 38(نیز این جریانات تحقق می پذیرند) چون حجرات آماس شده(می پیوندد، بلکه در داخل این ذرات 

: (percolation)طریقۀ پرکولیشن 
طریقۀ اساسی تهیۀ تینچر ها بوده، که در موارد استفاده از مقادیر نه چندان زیاد دروگ پرکولیشن

).  38: (بر طبق ذیل عملی میگردد
ساعت 4دروگ گیاهی مورد نظر بعد از میده نمودن، در ظرف سرپوش دار براي اخته نمودن طی 

بعد از گذشت زمان . قرار داده و به آن تعدادي کافی اکستراجنت براي اخته نمودن عالوه می گردد
الی (اجنت مذکور دروگ اخته شده، در پرکاالتوریکه شیردهن آن باز باشد، قرار داده و مقدار کافی اکستر

اکستراجنت جاري شده از شیردهن پرکاالتور بعد از . به آن انداخته می شود) ستر نمودن کامل دروگ
ساعت به حالش 24بسته نمودن آن، به پرکاالتور انتقال داده شده و پرکاالتور با محتوي آن براي 

 از کلمۀ التینPercolatio -"اکستراجنت از وراي ) فلتر نمودن(به عبارة دیگر صاف نمودن "صاف نمودن از وراي چیزي
. دروگ گیاهی، به مقصد خالصه نمودن مواد ذیدخل در ترکیب دروگ که در اکستراجنت منحل اند
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ردد، که در هر ساعت عملیۀ پرکولیشن طوري آغاز می گ24بعد از سپري شدن . گذاشته می شود
همزمان با . حصۀ حجم اشغال شدة پرکاالتور، خالصه استحصال میگردد1/48ساعت معادل به 

عملیۀ مذکور الی . استحصال خالصه به اندازة مناسب به آن اکستراجنت به پرکاالتور عالوه می شود
وصیفی باالي ختم اکستراکشن که با بی رنگ شدن خالصۀ حاصله و یا منفی بودن نتیجۀ تعامالت ت

در پایان عملیه، خالصۀ باقیماند توسط فشار از دروگ . خالصه تشخیص می گردد، دوام داده میشود
. جمع آوري شده و با خالصۀ قبلی یکجا می گردد

از قرار دادن دروگ . یکی از نکات مهم در عملیۀ فوق جابجا نمودن دروگ در پرکاالتور است
در آنصورت، با عالوه نمودن اکستراجنت ایجاد حباب ها و حتی زیرا . خشک باید اجتناب بعمل آید

خشک ماندن ساحات وسیع و متعدد دروگ حتمی بوده و سوأ بر آن، در جریان عملیه با متورم شدن 
و مسدود بودن سرپوش پرکاالتور، فشار ) مخصوصاً در واقعاتیکه اندازة جسامت دروگ کم باشد(دروگ 

یق شدن حجم زیاد گردیده و به این ترتیب از جریان عادي اکستراجنت محتوي پرکاالتور در نتیجۀ ض
روي این ملحوظ، اخته نمودن مقدماتی دروگ در ظرف . در داخل دروگ جلوگیري بعمل می آید

در صد اکستراجنت به تناسب وزن دروگ است، مهم پنداشته 100–50جداگانه، که معموالً مستلزم 
با قرار دادن دروگ بصورت سبک، که . ته شده، در پرکاالتور مهم استجابجا نمودن دروگ اخ. می شود

موجب ایجاد خال در داخل دروگ می گردد، اکستراجنت بدون سهم گرفتن در عملیۀ خالصه نمودن، 
به همین گونه با قرار دادن بیش از حد دروگ تحت فشار، اکستراجنت به . بزودي جریان می نماید

از آنچه مبسوط گردید، بر می آید که در جابجا . پیدا کرده نمی تواندسهولت در داخل دروگ جریان
. نمودن دروگ در داخل پرکاالتور باید کیفیت دروگ و اندازة جساست ذرات آن در نظر گرفته شود

. در شرایط البراتوار از پرکاالتورهاي ابتدایی استوانه اي و معموالً شیشه یی استفاده بعمل می آید
. در صنعت فارمسی پرکاالتورهاي مختلف، که به اندازة متفاوت میکانیزه گردیده اند، ساحۀ استفاده دارند

براي عالوه نمودن در مجموع اکثر آنها ساختمان استوانه اي داشته، که توسط سرپوش قیف دار 
این انجام، در فوق . اکستراجنت مسدود گردیده و در انجام مقابل، توسط شیردهن تجهیز شده است

شیردهن داراي اساس منفذ دار است، که باالي آن نسج فلتر کنندة قرار داده میشود، تمام این 
. وس میسر استپرکاالتورها به دور یک محور متحرك بوده زمینۀ خالی کردن آنها بصورت معک

طریقه هاي دیگر پرکولیشن نیز، که هر یک با تغییرات مناسب زمینۀ استخراج بهتر خالصه هاي 
.  الکولی را از دروگهاي گیاهان مساعد می سازد، در صنعت فارمسی استفاده می شوند
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تناسب . توسط الکول تهیه می گردند) به استثناي تینچر سنبل کوهی(درحال حاضر تمام تینچرها 
براي تینچرهاي، که حاوي 1: 5بین مقدار الکول و دروگ در تهیۀ تینچرهاي غیر رسمی، باالترتیب 

براي تینچرهاي حاوي مواد شدیداً فعال فارمکولوژیکی، تعیین گردیده 1: 10مواد شدیداً فعال نبوده و 
ها و یا سایر در صورت تهیۀ تینچرهاي رسمی، رعایت تناسب توصیه شده توسط فارمکوپی. است

به همین ترتیب مسئله غلظت الکول مستعمله در تهیۀ تینچرها مهم . استندردها ضروري پنداشته میشود
معمول گردیده است، با آنهم تعیین غلظت % 40و % 70، %90بوده و هر چند، که استفاده از الکول هاي 

. الکول براي هر نوع دروگ، در خور اهمیت می باشد
تینچرهاي حاصله بطریقه هاي ماسریشن و یا پرکولیشن، عبارت از مایعات مکرر با مقادیر متفاوت 

معموالً در (براي شفاف نمودن، آنها تینچرهاي مذکور طی چندین شبانه روز . ذرات معلق می باشد
عملیۀ درجه سانتی گرید گذاشته شده و متعاقباً بعد از8در حرارت کمتر از ) شبانه روز8حدود 

. دیکانتیشن فلتر می شوند
) اکستراجنت(مرحلۀ اخیر عملیۀ اکستراکشن را به هر طریقۀ که صورت گیرد، استحصال الکول 

براي این منظور از عملیۀ تقطیر، شستشو با آب و . باقی مانده در دروگ استفاده شده، تشکیل میدهد
. طرق دیگر استفاده بعمل می آید

: طریقۀ حل نمودن
طریقه، تهیۀ یکتعداد تینچرهایی را، که نسبت خواص فزیکی و کیمیاوي مواد مؤثره شان این 

به اساس این طریقه، عدة از تینچرهاي دروگ هاي گیاهی . رنج تر به نظر میرسد، سهل نموده استغب
را میتوان در نتیجۀ حل نمودن اکستراکت هاي خشک و یا غلیظ آنها در الکول با غلظت الزمه بدست 

). 38(این طریقه به وسایل و تجهیزات خاص ضرروت نداشته و با روش هاي ساده عملی میگردد . ردآو
،دانۀ کچله Cephaelix ipecacuanha willdدر حال حاضر در صنعت فارمسی، تینچرهاي ریشۀ 

(Strychons nux vomica L.) و صبر زرد(Aloe sp.) بر وفق طریقۀ حل نمودن اکستراکت هاي شان
). 38(ر الکول تهیه میگردند د

تینچرها یک گروپ متجانس مستحضرات دوایی نبوده و بعضاً در جمع آنها مستحضراتی شامل 
سوأ ) فیصد آیودین10و یا 5مانند تینچرهاي (میگردند، که با داشتن رنگ خاص، خالصه نمی باشند 

ر این مستحضرات را تشکیل بر آن تینچرهاي حاصله در نتیجۀ حل نمودن اکستراکت ها، گروپ دیگ
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میدهد، با نظر داشت این تفاوت ها، تینچر ها به دو گروپ تینچرهاي ساده و تینچرهاي مرکب تصنیف 
. میگردند

تینچرهاي ساده، که معموالً به طریقۀ پرکولیشن تهیه میگردند، فقط یک دروگ گیاهی را در 
. درج فارمکوپی هاي ملی ممالک مختلف می باشدتعداد این تینچرها زیاد بوده و یکتعداد آنها. بردارند

.T. Strychni,  Tمنجمله  Calsici, T. Belladonnae, T.Ginseng, T.Strophanthi,
T.Convallariae, T.Aconiti, T.Eucalypti , T. Crataegi,تینچر هاي . وغیره قابل تذکر اند

مرکب در برگیرندة دروگهاي مختلف و یا مستحضرات دیگر کیمیاوي بوده و اکثراً به طریقۀ پرکولیشن 
، که از T.Opii benzoicمنجملۀ تینچرهاي مهم این گروپ از . توأم با سرکولیشن تهیه میگردند

که ،Elixir Pectoralisسادة تریاك تهیه میشود و ترکیب اسانس انیس، کامفر، بنزوییک اسید و تینچر 
). 39(از ترکیب اکستراکت غلیظ شرین بویه، امونیاك، اسانس و الکول آماده میگردد میتوان نام برد 

معیاري نمودن تینچرها رکن مهم تکنالوژي آنها بوده و مخصوصاً در موارد موجودیت مواد شدیداً 
درصورت (تعیین مقدار مواد فعال گیاهی تینچرها . لقی میگرددفعال فارمکولوژیکی، نهایت مهم ت

در حاالت (و تعیین فعالیت بیولوژیکی تینچرها ) موجودیت الکلوئیدها، تنن ها، تیلهاي مفر وغیره
). 29(حتمی پنداشته می شود ) موجودیت هتروزیدهاي قلبی

:(Extracta)اکستراکت ها –ب 
الکولی، الکولی و یا ایتري از دروگ هاي –اکستراکت ها عبارت از خالصه هاي غلیظ آبی، آبی 

تهیه و استفادة اکستراکت . گیاهی بوده، که اکستراجنت آنها بصورت قسمی و یا کُلی حذف گریدده باشد
ک مختلف ها از زمان قدیم معمول بوده و اکنون نیز یکتعداد این مستحضرات در صنعت فارمسی ممال

. اکستراکت ها گروپ اساسی و بزرگ مستحضرات جالینوسی را تشکیل میدهند. تهیه میگردد
، (Extracta fluida)با نظرداشت مقدار باقیماندة اکستراجنت، اکستراکت ها به سه گروپ مایع 

). 38(تقسیم میگردند (Extracta Sicca)و خشک (Extracta Spissa)غلیظ 
: رعایت نوعیت اکستراجنت مستعمله، مستحضرات مذکور به گروپهايبه همین ترتیب با 

Extracta)و ایتري (Extracta Spirituasa)الکولی (Extracta aquosa)اکستراکت هاي آبی 
actherea) 38(تصنیف گردیده اند .(

توسط اکستراکت هاي الکولی در حقیقت شکل تکامل یافتۀ تر تینچر ها بوده، که براي اولین بار
. پاراسیلس تهیه گردید
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). 38(اکستراکت هاي مایع معموالً الکولی بوده وسایر آنها، هم الکولی و یا هم آبی بوده میتوانند 

: اکستراکت هاي مایع
خصوصیت مهم اکستراکت هاي مایع در آنست، که مقدار مواد مؤثرة ذیدخل در ترکیب آنها برابر 

تهیه 1: 1با مقدار مواد مذکور در دروگ گیاهی می باشد بعبارة دیگر اکستراکت هاي مایع به غلظت 
افزون . این خصوصیت تسهیالت تکنالوژیکی را در کاربرد مستحضرات مذکور فراهم مینماید. میگردند

این مستحضرات، که نیز موجب سهولت کار برد آنها می گردد و همچنین ) مایع(بر آن حالت فزیکی 
ساده بودن نسبی تکنالوژي تهیۀ آنها و باالخره مصؤن ماندن مرکبات فعال گیاهی در آنها از خطر 

. تجزیه بواسطۀ حرارت، ارجحیت هاي بیشتري را به این مستحضرات می بخشند
اضر رقم قابل مالحظۀ اکستراکت هاي مایع در صنعت فارمسی تهیه می گردند، که در در حال ح

وغیره شامل میباشند Ext.Urticae, Ext.Eleutherococci, Crataegi, Ext. Stigmathisجمع آنها 
)38 .(

علی الرغم برتري هاي ذکر شده، مشبوع بودن مستحضرات مذکور توسط مواد اضافی، که بعضاً 
سب آنها و پایین آمدن کیفیت این مستحضرات میگردد و به همین ترتیب موجودیت حجم موجب تر

نقایص اکستراکت هاي مایع محسوب می ) حجم عمومی%75در حدود (قابل مالحظۀ اکستراجنت 
). 38(گردد 

و (Repercolation)اکستراکت هاي مایع در صنعت فارمسی به سه طریقۀ پرکولیشن ریپرکولیشن 
). 38(ن تهیه می گردند حل نمود

قسمت حجمی خالصه 85طریقۀ پرکولیشن هم مانند تهیۀ تینچرها عملی گردیده، ولی با حصول 
. قسمت وزنی دروگ، خالصۀ بعدي الی ختم عملیۀ پرکولیشن بصورت جداگانه استخراج میگردد100از 

درجه سانتی گرید به خالصۀ 60–50خالصۀ دومی بعد از تقطیر نمودن قسمی اکستراجنت آن طی 
قسمت 100اولی ملحق گردیده و در صورت ضرورت، حجم مجموعی آن توسط اکستراجنت الی 

. رسانیده می شود
در عملیۀ ري پرکولیشن تقطیر اکستراجنت از خالصه صورت نگرفته بلکه غلظت الزمۀ 
اکستراکت، بواسطۀ استفاده مکرر و چند مرتبه اي خالصۀ حاصله از یک پرکاالتور، بحیث اکستراجنت 

بدیهی است، که خالصۀ نهایی بدست آمده از پرکاالتور آخري . در پرکاالتورهاي دیگر حاصل میگردد
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پرکاالتور 5-3درین طریقه معموالً سیستم پرکاالتورها، که مرکب از . بیشترین غلظت می باشدداراي
. است، مورد استفاده قرار می گیرند

.Extطریقۀ حل نمودن تهیۀ اکستراکت هاي مایع، شایع نبوده و اکنون در تکنالوژي تنها 
Frangulae تهیه میگردد) ولایتان(بواسطۀ حل نمودن خالصۀ خشک آن، در محلل .

:  اکستراکت هاي غلیظ و خشک
اکستراکت هاي غلیظ، گروپ خاص اکستراکتها را تشکیل داده و اکثراً از گیاهان حاوي مواد تلخ 

Glycyrrhiza)و مواد شیرین ) وغیره(.Artemisia spاروماتیک  sp.)با توجه به . تهیه میگردند
ذکور به صفت مواد ارتباط دهنده در تهیۀ پیلول ها مورد آنها اکستراکت هاي م) لزوجیت(غلظت زیاد 

از آنها بنام اکستراکت هاي ) 1965(چنانچه، در فارمکوپی ایاالت متحدة امریکا . استفاده قرار می گیرند
.Ext. Taraxaci Spissum, Extمنجملۀ اکستراکت هاي پیلولی . پیلولی یاد آوري شده است

Polygoniris hydropiper spissum, Ext. Valerianae spissum, Ext.Absinthi spissum. شایان
و Adjuvansقابل تذکر است، که اکستراکتهاي مذکور سوأ بر خاصیت ارتباط دهنده نقش . تذکر اند

Corrigens 38، 29(را نیز ایفأ می نمایند .(
اکستراکت هاي خشک با وصف تکنالوژي نسبتاً مغلق خویش، یک گروپ مناسب تلقی گردیده و 

ولی باید تذکر داد، که خاصیت جاذب الرطوبۀ این اکستراکتها تا . تعداد آنها روز تا روز زیاد می شود
شک در حال حاضر یکتعداد اکستراکت هاي خ. حدودي مانع تهیه و استفادة وسیع آن ها گردیده است

.Ext. Belladonnae siccum, Ext. Strychni scum, Extدر صنعت تهیه میگردند، که در جمع آنها 
Opii Siccum, Ext. Glycirrhizae Siccum, Ext. Rhei Siccumاقالم برجسته به شمار میروند .

ی از استخراج خالصه، تجرید مواد اضاف: تکنالوژي تهیۀ اکستراکتهاي غلیظ متشکل از سه مرحلۀ
خالصه می باشد دو مرحلۀ اول براي تهیۀ اکستراکت هاي خشک نیز ) غلیظ نمودن(خالصه و تبخیر 

یکسان بوده و براي خشک نمودن بعدي خالصۀ حاصله، طرق مختلف، که متضمن حفظ کیفیت مواد 
. ذیدخل در ترکیب خالصۀ مذکور اند، مورد تطبیق قرار می گیرند

، پرکولیشن، ري پرکولیشن، سرکولیشن Bismacerationهاي براي استخراج خالصه، طریقه 
خالصه هاي حاصله به هر طریقۀ، که استخراج میگردند، حاوي یکمقدار . مورد استفاده قرار می گیرند

بوده، که تجرید آنها یک مرحلۀ مهم تکنالوژي تهیۀ ) پکتین ها، موسیالژ صباغات وغیره(مواد اضافی 
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جوش دادن، عالوه (با نظرداشت کیفیت مواد اجنبی، طرق مختلف تجرید .اکستراکتها تلقی میگردد
. مورد تطبیق قرار میگیرد) ، ترسب دادن بوسیلۀ الکول وغیرهAdsorbentesنمودن 

ورت موجودیت غلیظ نمودن خالصه ها، معموالً بواسطۀ تبخیر در تحت خال عملی گردیده و در ص
در تهیۀ اکستراکتهاي خشک، خالصه هاي حاصله و بعضاً . ددالکول تقطیر گرً الکول، بایستی مقدما

خشک کننده، معروض به عملیۀ خشک کردن می –غلیظ شده، توسط دستگاه هاي متحرك خأل 
. شوند

درسالهاي اخیر یک گروپ جدید اکستراکتها بنام پولی اکستراکتها، که در حقیقت اکستراکتهاي 
موده اند پولی اکستراکتها به اساس این نظریه، که معموالً پولی فراکسیونی می باشند، عرض اندام ن

. مستحضرات جالینوسی داراي همۀ مواد فعال ذیدخل در ترکیب دروگ گیاهی  نیستند، تهیه میگردند
در تهیۀ این اکستراکتها، دروگ گیاهی بصورت متواتر توسط اکستراجنت هاي متفاوت تحت عمل 

این فراکسیون ها معموالً . ون هاي مختلف خالصه بدست می آیداکستراکشن قرار داده شده و فراکسی
بدون شک نوعیت و . بعد از خشک نمودن با هم ترکیب گردیده، و پولی اکستراکتها تهیه میگردند

کیمیاوي مرکبات فعال - کیفیت اکستراجنت هاي مستعمله و تناوب تطبیق آنها وابسته به کیفیت فزیکو
).38(است ذیدخل در ترکیب دروگ گیاهی

:  مستحضرات جالینوسی حاصله از گیاهان تازة طبی–ج 
بدیهی . مستحضرات جالینوسی، معموالً از دروگ هاي خشک شدة گیاهان طبی تهیه میگردند

است، که با وجود رعایت رژیم مناسب عملیۀ خشک نمودن، ایجاد یک سلسله تغییرات کمی و کیفی در 
روي این ملحوظ از زمان قدیم . طی عملیۀ مذکور حتمی می باشدترکیب کیمیاوي دروگهاي گیاهی، 

مفکورة تهیۀ مستحضرات مختلف، از گیاهان تازه خلق گردیده و اکنون یکتعداد مستحضرات جالینوسی 
). 38(از گیاهان طبی بصورت عصاره و یا خالصه تهیه میگردد 

تینچرها و اکستراکت ها به غلظت عصاره ها بصورت طبیعی و یا غلیظ شده و خالصه ها هم مانند 
). 38(هاي متفاوت تهیه میگردند 

براي تهیۀ عصاره ها، دروگهاي تازة گیاهان در آسیاب هاي مخصوص در ابتدأ زیرفشار معین قرار 
. داده شده و سپس بصورت مکرر براي حصول حجم متجانس، دروگ در آسیاب مذکور انداخته میشود

در بین فلترهاي نسجی تقسیم و در دستگاه فشار دهنده مورد فشار معین حجم حاصله به مقادیر معین 
مقدار مواد گرفته شده در بین فلترهاي نسجی و اندازة فشار وابسته به خصوصیات . قرار می گیرد
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95قسمت الکول 15قسمت آن، 85بعد از حصول عصاره با هر . اناتومیکی و مورفولوژیکی دروگ است
به منظور گرم . فیصد حل گردیده است، یکی میگردد0.3آن کلورایتان به مقدار فیصد، که قبالً در 

درجه 88-85نمودن سریع حجم بدست آمده بایستی ظرف با محتوي آن در بین آب گرم با حرارت 
درجه سانتی گرید عملیۀ 78–77سانتی گرید، قرار داده شده و با صعود درجه حرارت حجم مذکور الی 

براي این . متعاقباً باید حجم حاصله را بزودي سرد کرد. دقیقه ادامه داده می شود30براي حرارت دادن 
). 38(منظور الزم است، تا ظرف حاوي این حجم در آب سرد قرار داده شود

قابل یاد آوري است، که گرم نمودن و سرد نمودن سریع عصاره موجب غیر فعال شدن انزایم ها و 
. یده و به همین علت باید آنرا در تکنالوژي تهیۀ عصاره ها رعایت کردتحثر مواد پروتینی گرد

مرحلۀ اخیر تهیۀ عصاره ها، عملیۀ سنتروفیوژ تشکیل میدهد، که با استفاده از آن رسوب پاغنده 
. گی و یا امورف تشکیل شده از عصاره تجرید گردیده و عصارة شفاف، مقاوم وثابت حاصل می گردد

در حال حاضر با استفاده از تکنالوژي فوق الذکر عصاره هاي متعدد از گیاهان چون انواع 
Digitalis Sp. نوسبیخ س ،(C.majalis L.) انواع ،Urtica sp. Aloe arborescens Mill,

A.belladonna L. 38(وغیره در صنعت فارمسی تهیه می گردند .(
دست می آید، معموالً به طریقۀ اخته نمودن خالصه هاي، که از گیاهان تازة طبی ب

(Maceration)اکثراً از گیاهان تازة طبی زمانی خالصه تهیه . با استفاده از الکول تهیه میشوند
. مورفولوژیکی از دروگ گیاه مساعد نباشد–میگردد، که امکان استحصال عصاره بنا بر اوصاف اناتومو 

براي تهیۀ خالصه از دروگهاي تازة گیاهان ابتدا الزم است، تا دروگ تا اندازة امکان میده گردیده 
با وصف میده نمودن قابل . و حتی توسط آسیاب و یا کدام وسیلۀ دیگر به کتلۀ متجانس تبدیل شود

اوم تربوده مالحظۀ دروگ، مدت عملیۀ اخته نمودن به تفاوت از مواد تهیۀ خالصه از دروگ خشک، متد
براي تسریع عملیۀ خالصه نمودن الزم است، تا بعد از وقفه . شبانه روز را در بر می گیرد14و اکثراً، 

بعداً ماسرات فلتر گردیده، مقدار باقیماندة . هاي معین و کوتاه محتویات ماسراتورها شور داده شود
بعد از گذاشتن خالصۀ . یگرددخالصه در دروگ بواسطۀ فشار تجرید و با خالصۀ فلتر شده یکجا م

درجه سانتی گرید، رسوب کلوییدي تشکیل شده 8هفته بدرجۀ حرارت پایینتر از ،3- 2حاصله طی 
. توسط فلتر نمودن مجدد، جدا می شود

. منجملۀ مستحضرات کمپلکسی، که اکنون در صنعت فارمسی از گیاهان تازة طبی تهیه میگردد
CardiovaleneChlelytinim, Acophytum,  37(قابل تذکر اند  .(

 مراجعه گردد214به صفحۀ.
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در ذمرة مستحضرات خالصوي از گیاهان تازه طبی مستحضرات فایتونید ها نیز محسوب می 
فایتونیدها عبارت از محصوالت فعال حیاتی گیاهان عالی بوده، که معموالً از مجموعۀ مواد فعال . گردند

. بیولوژیکی تشکیل گردیده و داراي فعالیت ضد میکروبی میباشند
,Allilchepها عمالً ساحۀ استطباب داشته، که از آن جمله یکتعداد مستحضرات فایتونید

Allilglycerum, Allilsatum 37، 31(که از سیر و پیاز تهیه میگردند قابل تذکر اند .(
به همین گونه مستحضرات تنبیهی بیوجنتیک نیز، که در حقیقت ثمرة تکامل مستحضرات 

را به نام هستو تیراپی و یا تداوي نسجی جالینوسی بوده و اکنون در طب معالجوي بخش جدیدي 
. گشوده اند، از جملۀ مستحضراتی محسوب میگردند، که از دروگ هاي تازة گیاهان طبی تهیه میگردند

وغیره، در صنعت فارمسی ممالک مختلفه Biosed, Ext. Aloesدر جمع این مستحضرات اقالم چون 
). 2(موده اند از منابع گیاهی تهیه و ساحۀ استطباب وسیع کسب ن

:  مستحضرات نیوجالینوسی–د 
کلورو فورمی و –آبی الکولی –مستحضرات نیوجالینوسی، عبارت از مستحضرات الکولی، الکولی 

سایر مستحضرات خالصوي اند، که حاوي مجموعۀ مواد فعال گیاهی مشخص براي نوع معین دروگ 
براي این مقصد، خالصه هاي حاصله حتی االمکان از وجود مواد اضافی ذیدخل در . گیاهی میباشند

). 38(ترکیب دروگ تصفیه میگردند 
) عامل ها(با دقت زیاد، بدون استفاده مواد کیمیاوي عملیۀ تصفیه نمودن و تجرید مواد اضافی باید 

شدید و یا عملیات حرارتی، که موجب تغییرات کیمیاوي در خواص مواد فعال دروگ شده میتوانند، 
). 38(صورت گیرد 

مستحضرات نیو جالینوسی، معموالً در صنعت بصورت بیولوژیکی استندرد گردیده و فعالیت 
.آنها تثبیت میگرددبیولوژیکی هر واحد اندازة 

با توجه به خصوصیات ذکر شده، مستحضرات نیو جالینوسی به تفاوت از سایر مستحضرات 
جالینوسی فاقد مواد اضافی و جانبی در ترکیب خویش بوده و به این ترتیب تأثیرات فارمکولوژیکی آنها 

). 38(هم مانند تأثیرات فارمکولوژیکی مواد پاك و تجرید شدة کیمیاوي میباشد 
براي تصفیۀ این مستحضرات و تجرید مواد اضافی و جانبی از ترکیب آنها، طریقه ها و وسایل 
مختلف در تکنالوژي تهیۀ آنها موارد استعمال دارند چنانچه استفاده از اکستراجنت هاي مخصوص، 
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(Saponification)تصبن(Coagulation)، تحثر (Denaturation)عملیات تغییر دادن طبیعت 
,Chemosorbtion)ترسب دادن بوسیلۀ الکول، دیالیز و الکترودیالیز انجذاب  absorbtion,

adsorbtion) 38(وغیره طرق عمدة تصفیۀ مستحضرات مذکور محسوب میگردند.(
در حال حاضر یکتعداد مستحضرات نیوجالنوسی در برخی از ممالک رسمی بوده و درج بعضی از 

اقالم عمدة این مستحضرات از گیاهان طبی حاوي هتروزید هاي قلبی . فارمکوپی هاي ملی میباشد
Crmajalis L, A.vernalis L.) و انواع(Digitalis sp.مستحضرات نیو هلممنج. تهیه میگردند

). 36(میتوان نام برد Gitalenو .Adonisid , C.majalis Lجالینوسی هتروزید هاي قلبی از

: مستحضرات جالینوسی به شکل محلول ها و مخلوط محلول ها
با نظرداشت چگونگی تکنالوژي تهیه، یکتعداد مستحضرات دیگر از قدیم االیام در جمع 

بدون شک علت عمدة توجیه آنها به گونۀ . مستحضرات جالینوسی مورد بحث قرار می گیرند
اگرچه بعضی از گروپهاي . تهیۀ آنها خواهد بودمستحضرات جالینوسی همانا استفاده گیاهان طبی در 

این مستحضرات کوچک بوده و یا هم ساحۀ استطباب آنها محدود پنداشته میشود، ولی با آنهم استفاده 
از آنها بصورت کالسیک موجب می گردد، تا گروپ هاي مذکور از نظر دور نمانده و معموالً در جمع 

این مستحضرات به گروپ هاي زیر تصنیف . ته باشندمستحضرات جالینوسی مورد بحث قرار داش
) 38: (میگردند
تینچرها .١
اکستراکت ها .٢
شربت ها .٣
آبهاي عطري .۴
الکولهاي صابونی .۵

تینچرها و اکستراکتهاي محلولی در نتیجه حل نمودن اکستراکت ها در محلل هاي مختلف تهیه 
. میگردند

عبارت از محلول هاي غلیظ آبی شکر، شیره هاي غلیظ میوه هاي گیاهان و یا (sirupi)شربت ها 
مستحضرات مذکور . مخلوط آنها با محلول هاي مختلفۀ مواد دوایی تینچرها و یا اکستراکت ها میباشند

خاصیت عمدة شربت ها را، بر . فیصد میرسد64مایعات شفاف و غلیظی اند، که مقدار شکر در آنها تا 
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شربت ها به دو گروپ . دن طعم نا مطبوع مواد دوایی ذیدخل در ترکیب آنها، تشکیل میدهدطرف نمو
. دوایی و ساده تصنیف میگردند

Sirupus)شربت آلوبالو ، (Sirupus Sachari)شربت شکر  Cerasi)وSirupus Rubi idaei
ه گردیده و معموالً در ترکیب عبارت از شربت هاي ساده اي اند، که از شکر و یا میوة گیاهان مذکور تهی

شربت هاي مذکور بصورت تنها، مستحضرات . دواهاي مختلف که طعم نا مطبوع دارند، شامل میشوند
.دوایی پنداشته نمی شوند

اکستراکت ها، (شربت هاي دوایی با استفاده از شربت هاي ساده و مستحضرات مختلف جالینوسی 
Sirupus)در جمع این شربت ها، شربت خطمی . میگردندو یا محلول هاي دوایی تهیه ) عصاره ها

Althaeae) ، شربت رواش(Sirupus Rhei) شربت شیرین بویه ،(Sirupus Glycirrhizae)
.Sirupus)شربت نسترن Fructi Rosae) وغیره دخیل بوده و در گذشته درج فارمکوپی هاي

). 38(ممالک اروپایی بوده اند 
Aquae)آبهاي عطري  aromaticae) مستحضرات مایع اند، که در ترکیب آبی و یا آبی–

از این مستحضرات معموالً براي اصالح طعم و بوي مواد . الکولی خویش داراي تیلهاي مفر میباشند
در پهلوي آن یکتعداد از مستحضرات مذکور، خود اهمیت طبی . دوایی مختلف استفاده بعمل می آید

تیک، مقوي حرکات استداري امعا، بادبر، مقشع وغیره استفاده شده می توانند داشته و به گونه انتی سپ
)38 .(

مستحضرات مذکور را میتوان به طریقۀ تقطیر بکمک . آبهاي عطري به دو طریقه تهیه میگردند
به همین ترتیب مستحضرات مذکور بطریقۀ و بخارات آب مستقیماً از دروگهاي گیاهی استخراج کرد 

). 38(لهاي مفر در آب نیز تهیه میگردند حل نمودن تی
باید یاد آور شد، که آب عطري تهیه شده به دو طریقۀ متفاوت فوق الذکر داراي ترکیب کامالً 

بدیهی است، که با تهیۀ آب عطري بطریقۀ تقطیر بکمک بخارات آب سوأ از تیل مفر . یکسان نیست
. عطري دخیل میباشندبعضی مرکبات مفر دیگر نیز استخراج و در ترکیب آب 

آبهاي عطري رسمی ایکه  تاکنون اهمیت خویش را از دست نداده و هنوز ساحۀ استطباب دارند و 
و آب (Aqua Amygdalarum amarum)آب بادام تلخ : به طریقۀ تقطیر تهیه میگردند، عبارتند از 

ۀ تقطیر تهیه گردیده و مذکور به طریقمستحضردو .Aqua (Coriandri Spirituosa)الکولی گشنیز 
. موارد استطباب وسیع را دارا میباشند
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، Aqua (Menthae Piperitae)با استفاده از طریقۀ انحالل ساده، مستحضراتی چون آب نعناع 
). 38(وغیره تهیه میگردند 

گروپ نسبتاً محدود دیگر این مستحضرات را، که بصورت محلول تهیه میگردند، الکول هاي 
این مستحضرات عبارت از محلوالت مایع الکولی صابون ها اند، که براي . یل میدهندصابونی تشک

براي تهیۀ الکول هاي صابونی، تنها صابون هاي نرم . تداوي امراض مختلف جلدي تهیه میگردند
صابونهاي سخت سودیمی، حتی بمقدار ده فیصد در ترکیب . پوتاشیمی و امونیایی قابل استفاده میباشند

منجملۀ این مستحضرات که تاکنون در . ات، مذکور موجب تشکل کتله هاي ژیلی میگرددمستحضر
(.Spiritus sapopnis kalini comp)بعضی ممالک تهیه و موارد استفاده دارندالکول صابونی مرکب 

یا (Liquor formaldehyde saponatus)و محلول صابون فارم الدیهاید یا لیزو فورم 
(Lysoforme)38(ل تذکر اند قاب .(

کریزولی نیز از نیمه دوم قرن نزده در ساحۀ طبابت موارد استفاده داشته و -مستحضرات صابونی 
به تفاوت از ) متیل فینولها(کریزول ها . هنوزهم تهیۀ چند قلم محدود آن در برخی ممالک رائج میباشد

. فینول تأثیر شدید انتی سپتیک داشته و سمیت آنها کمتر است
Naphthalysole , Lysole وCreoline مستحضرات صابونی کریزولی میباشند، که در

). 38(صنعت فارمسی برخی از ممالک تهیه میگردند 
ي اشکال دوایی فوق الذکر، در حال ادر پایان این فصل، شایان یاد دهانی پنداشته می شود، که سو

ایی معمولی، که در پراکتیک روزمره مستعمل اند، حاضر از گیاهان طبی یکتعداد قابل مالحظۀ اشکال دو
چنانچه شمار زیاد گیاهانی را میتوان نام برد، که چه بصورت . در صنعت دوا سازي تولید میگردند

مستقیم از دروگ شان و چه بصورت غیر مستقیم از مستحضرات جالینوسی آنها، اشکال دوایی چون 
ها لوشن ها وغیره در صنعت فارمسی تولید میگرند، که تابلت ها، محلول هاي زرقی، شربت ها، مرهم

در این فصل از ارائه و مطالعۀ آنها بنا بر وسعت بسط شان از لحاظ تکنالوژي، اجتناب بعمل آمده 
). 38(است
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بخش دوم
گیاهان طبی مستعمله در تداوي امراض قلبی و وعایی

بابت روزمره براي تداوي تشوشات فعالیت وعایی معموالً در ط–مواد مؤثر باالي سیستم قلبی 
نیکی، مرکبات یبه اساس تصانیف کل. قرار میگیرندقلبی و یا تغییرات پاتولوژیکی وعایی مورد استفاده

). 46: (مذکور  به گروپ هاي ذیل تصنیف میگردند
:  ادویۀ مستعمله در تداوي تشوشات فعالیت قلبی-١

قلبی ادویه مستعمله در تداوي عدم کفایۀ –الف 
ادویه مستعمله در تداوي اریتمی قلبی - ب
ادویه مستعمله در تداوي عدم کفایۀ دورانی میو کارد - ج
:  با تغییرات فشار خونترافقادویه مستعمله  در تداوي حاالت پاتولوژیکی م- 2

ادویه مستعمله در تداوي مرض هایپرتونی -الف 
ادویه مستعمله در تداوي حاالت هایپوتونی -ب 

وعائی بروفق گروپ بندي فارمکولوژیکی فوق، –تصنیف گیاهان طبی مؤثر باالي سیستم قلبی 
زیرا، در قدم نخست، گیاهان طبی معموالً داراي یک مادة مؤثره نبوده، بل در . مناسب تلقی نمی گردد

مشتقات یک هسته (اکثراً با تشابهات ساختمان کیمیاوي ترکیب آنها مجموعۀ از مواد فعال فزیولوژیکی، 
مقدار مواد مذکور در این مجموعه متفاوت و عمدتاً مقدار یک و یا چند . ذیدخل اند) و یا چندین هسته
تأثیرات فارمکولوژیکی یک گیاه طبی نیز روي این سبب. تر از سایر مرکبات استمادة کیمیاوي بیش

یولوژیکی یک و یا چند مادة مؤثر است، که مقدار شان نسبت به سایر مواد عمدتاً منوط به تأثیرات فز
ولی تأثیرات قسمی سایر مواد مؤثر ذیدخل در ترکیب گیاه را، که به مقدار کمتر ویا . ذیدخل بیشتر است

مواد مذکور به نوبۀ خویش میتوانند، موجب تشدید و یا تضعیف و . ناچیز وجود دارند، نباید فراموش کرد
. ا هم انحراف تأثیرات فارمکولوژیکی مواد عمدة گیاه شوندی
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در قدم دوم، گیاهان طبی افزون بر مواد فعال فزیولوژیکی، داراي مرکبات دیگر کیمیاوي اند، که 
چنانچه، به . عامل بروز تأثیرات مختلفۀ فزیولوژیکی گردیده و بعضاً موجب تأثیرات جانبی گیاه میگردند

یدها، انزایم ها، امالح معدنی وغیره ساي عضوي، موسیالژ، صمغ ها، صباغات، فایتونگونۀ مثال از اسیده
. میتوان نام برد

گروپهاي ذیل تضیف هبا توجه به نکات عدیده، گیاهان طبی مؤثر باالي سیستم قلبی و وعایی ب
: میگردند، که مرتباً به ارایۀ هر یک از آنها پرداخته می شود

گیاهان طبی حاوي هتروزیدهاي قلبی .١
گیاهان طبی داراي تأثیرات هایپوتانسیف و انتی اریتمیک .٢
گیاهان طبی داراي تأثیرات انتی سکلیروتیک.٣
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فصل اول
گیاهان طبی حاوي هتروزیدهاي قلبی

هتروزیدهاي قلبی، یک گروپ بزرگ هتروزیدهاي طبیعی بوده، که با وجود یکتعداد بی شمار 
مستحضرات سنتیتیک، اهیمت خویش را در تداوي امراض قلبی، به ویژه عدم کفایۀ قلبی حفظ نموده 

یاز این مرکبات از عصر قدیم تاکنون براي بشر آشنا بوده، چنانچه مصریان و رومیان عهد باستان پ. اند
دریایی را به گونۀ مقوي قلب و مدرر و انگلیس ها گل انگشتانه را به قسم ادویۀ قلبی استفاده می 

. نمودند

. رول عمدة فزیولوژیکی هتروزیدهاي قلبی، عبارت از تأثیرات انتخابی آنها باالي عضلۀ قلب است
، که ناشی از )مثبتInotropicتأثیر (نقش عمده را در فارمکوتیراپی مرکبات مذکور، تقویۀ سسیتول 

طوریکه تقلصات سیستولیک سریع و . تأثیر مستقیم این مرکبات باالي عضلۀ قلبی است، تشکیل میدهد
پایین Q-Tبه شکل کوتاه شدن موجۀ (ECG)حادثۀ مذکور در الکترو کاردیوگرام . تقویه میگردند

به مالحظه Tحذف شدن موجۀ به تناسب نوار ایزوالکتریک و خورد شدن و حتی S-Tآمدن خط 
، 45(طویل تر میگردد (Refractory Period)از سبب طویل شدن دورة عاصی PRفاصلۀ . میرسد

46 .(
در واقعات عدم کفایۀ قلبی، هتروزیدهاي قلبی، حجم ضربه اي و دقیقه اي قلب را بدون اینکه 

تقویۀ فعالیت قلب در سایۀ بطائت ریتم . دنمیدهفزایشاندازة ضرورت میوکارد به آکسیجن زیاد گردد، ا
عمل مذکور یکی از خواص . و مدید شدن دیاستول، صورت میگیرد) منفیChronotropicتأثیر (قلبی 

مطلوب هتروزیدهاي قلبی است، که طی آن زمینۀ رژیم مناسب اقتصادي فعالیت قلب مساعد میگردد، 
. تعویض می شودیاستولیکدطوریکه تقلصات قوي سیستولیک به دوره هاي مدید

که به زبان (،3Rتأثیرات این دروگها را به قاعدة عمومی Potainطبیب و فزیولوژیست فرانسوي 
، خالصه مینماید بروفق این قاعده، طوریکه در فوق نیز تشریح شد، )تعدیل شده می تواندت3دري به 

و ) تأثیر اینو تروپ مثبت(، تقویه )تاثیر کرونو تروپ منفی(یک مقوي قلب حرکات قلب را تنقیص 
. می نماید) تاثیر بتیمو تروپ منفی(تنظیم 

 در بخش اول مراجعه شود"هتروزیدها"براي معلومات مزید به بحث.
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طوریکه در فصول گذشته تشریح شد، گیاهان حاوي  هتروزیدهاي قلبی در طبیعت وسیعاً منتشر 
هتروزیدهاي قلبی، تاکنون . گیاهان مذکور در فلور نباتی تمام قاره ها قابل تشخیص اند. می باشند

اجناس مذکور عمدتاً مربوط فامیل هاي . جنس گیاهی دریافت گردیده اند45تقریباً در 
Apocynaceae, Scrophulariaceae , Liliaceae, Ranunculaceae, Asclepiadaceae,

Leguminosae 45، 39(وغیره می باشند .(
گیاهان طبی داراي هتروزیدهاي قلبی که کاربرد آنها در طب و صنعت فارمسی رایج است، در زیر 

. ارائه میگردند

.Adonis Vernalis Lگل آتشین       

(Ranunculaceae)ارونیس بهاري     

:اوصاف گیاهی
ساقه هاي . سانتی متر میرسد50–40گیاه علفی متداوم با رایزوم کوتاه است، که ارتفاع آن به 

برگهاي گیاه توسط برشهاي . گیاه راست، ساده و یا منشعب بوده و برگهاي متعدد را حمل مینماید
گُل، که در انجام ساقه بصورت منفرد واقع شده . عمیق به قسمت هاي متعدد خطی تقسیم گردیده اند

)5شکل (.میوة نبات فندقه است. باشدگلبرگ نسبتاً بزرگ می20–10است، زرد رنگ بوده و داراي 
گیاه در اروپاي مرکزي، شمالی و قفقاز بصورت وحشی وسیعاً منتشر بوده ولی در آسیا به شکل 

). 45(وحشی به مالحظه نرسیده و بعضاً کشت میگردد 

: دروگ
تشکیل میدهد که در آغاز شگفتن گل ) اعضاي روي زمینی(قسمت مستعملۀ گیاه را، علف آن 

و یا در داش ها ) در سایه(علف جمع آوري شده بزودي در مجاورت هوا . هاي گیاه جمع آوري میگردد
دروگ خشک شده متشکل از ساقه، برگ، گل و . درجه سانتی گرید خشک میگردد60–50به حرارت 

). 41(که داراي طعم تلخ و بوي مخصوص می باشد ،میوه گیاه استبعضاً 
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.Adonis Vernalis L–5شکل 
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: ترکیب کیمیاوي
از قسمت هاي . داثیرات طبی گیاه را تعیین مینمایگیاه حاوي مجموعۀ  هتروزیدها ییست، که ت

K-StrophantinوCymarine،Adonitoxinهوایی  هتروزیدهاي کاردینولید  –B تجرید
، Chinones , Adonilic acid, Adonidosideافزون بر آن علف گیاه داراي ساپونین ها، . گردیده است

از جنین (Adonitoxin)هتروزید اساسی گیاه . کومارین ها و فایتو ستیرین ها می باشد
Adonitoxigenine 45، 39(و قند را منوز تشکیل گردیده است .(

: تأثیرات فارمکولوژیکی
FU50مطابق به پاره اي از فارمکوپی هاي اروپایی، فعالیت بیولوژیکی علف گیاه، نباید کم تر از 

کافی باشد، اشکال دوایی جالینوسی و سایر مستحضرات نبات مورد مطالعاتCU8-6,3و یا 60-
موقف بین البینی را در بین گیاهبا نظرداشت میخانیکیت تاثیر، مستحضرات . قرار گرفته است

طوریکه مستحضرات این . اخذ مینمایند.Digitalis spو.Strophanthus spمستحضرات نباتات 
تخفیف دفعات (، کرونوتروپیک منفی )شدت فعالیت تقلصی(نبات، موجب تاثیرات مثبت اینوتروپیک 

). 45(میگردند ) کاهش تنبیهیت میوکارد(وتروپیک منفی مو بت) حرکات قلب
کور نسبت به شایان تذکر است، که تاثیرات کاردیونوتیک و کرونوتروپیک منفی مستحضرات مذ

روي این ملحوظ در تداوي عدم کفایۀ قلبی . ضعیف تر به مالحظه میرسد.Digitalis spمستحضرات 
این نبات مؤثر تر تلقی محصوالت که همراه با اختالطات در سرعت هدایت میوکارد باشد، استفاده از 

. میگردد
ضعیف تر است، ولی با آن هم Digitalis spاگرچه خاصۀ تراکمی مستحضرات گیاه، نسبت به 

). 45(در عضویت تراکم مینماید دوامدارمستحضرات مذکور براي یک مدت نسبتاً 
داراي تأثیر قابل مالحظۀ فعالیت بیولوژیکی بوده و یک (Adonitoxine)هتروزید مهم گیاه 

ده، ریتم هتروزید نامبر. فعالیت بیولوژیکی استFU55000و یا CU4566گرام آن معادل به 
را کاهش داده، حجم فعالیت دقیقه اي را باال برده و (insitu)تقلصات میوکارد قلب تجرید شده و قلب

فشار خون را قسماً باال میبرد با استفادة مقادیر سمی آن، اریتمی نوع تاکی سیستولیک و انحطاط قسمی 
. )32، 29(و یا کلی و باالخره توقف سیستولیک قلب بوقع میپیوندند 
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: استطباب
مستحضرات مذکور به گونۀ . مستحضرات گیاه در تداوي حاالت خفیف عدم کفایۀ وعایی مؤثر اند

مسکن سیستم عصب مرکزي در معالجۀ نیو روز هاي قلبی و به صورت ترکیبی با مستحضرات بروم، 
در معالجۀ تهیجات عصبی، بی خوابی و مرض صرَع .Leonurus spگیاه و ، .Valeriana spگیاه 

). 43، 34(یا مرگی ساحۀ کاربرد دارند 

: اشکال دوایی
ملی لیتر200گرام دروگ خشک شدة گیاه در 10–4مقدار - (Infusum Adonisis)دم کرده 

دم کردة حاصله به مقادیر یک قاشق غذا خوري براي . ساعت فلتر میگردد24اخته نموده، بعد از آب
با (مقدار اعظمی . دفعه در روز استفاده می گردد5–3کاهالن و نیم تا یک قاشق براي اطفال 

گرام تعیین گردیده 5هر دفعه یک گرام و در شبانه روز ،براي کاهالن) نظرداشت علف خشک نبات
). 45(است 

پودر جاذب الرطوبۀ خشک با رنگ نصواري (Extractum Adonidis siccum)کخشۀخالص
بوده و معموالً در FU110یک گرام آن معادل به . تهیه میگردد1: 2مایل به زرد است، که به تناسب 

. صنعت فارمسی براي تهیۀ تابلت استفاده  می گردد
Adonisid - شکل دوایی نیوجالینوسی است، که به قسم مایع شفاف و زرد رنگ به مالحظه

به بازار ،ملی لیتر25این دوا در بوتل هاي . می باشدFu37-23میرسد، که یک ملی لیتر آن معادل 
مرتبه و براي اطفال به 3–2روزانه ،قطره40–20مقدار مجوزة آن براي کاهالن . عرضه می گردد

قطره در 40مقدار اعظمی آن براي کاهالن . مرتبه است3–2به سال عمر طفل، روز  متناسبمقدار 
). 45(قطره در یک شبانه روز میباشد 120هر دفعه و 
Adonisتابلت  – brom– ملی گرام پوتاشیم 250ملی گرام خالصۀ خشک گیاه و 250حاوي

ز به قسم آرام کنندة عصبی در نیوروز هاي بروماید است، که به مقدار یک قرص، سه دفعه در رو
). 37(مختلفه و مراحل ابتدایی و خفیف عدم کفایۀ جریان دموي تجویز میگردد 
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Erysimum Canesceens Roth.
(Cruciferae)

خاکشیر تلخ 
: اوصاف گیاهی

گیاه بنابر مستور بودن ،سانتی متر میرسد80–30گیاه علفی دوسالۀ است، که ارتفاع آن به 
گیاه داراي چندین ساقۀ انشعاب یافته . رنگ به نظر میرسدايتوسط مویک هاي کوتاه، خاکی و نقره

برگها متناوب و نیزه مانند بوده و تدریجاً در انجام ساقه شکل  طویل تر وخطی را بخود . میباشد
میوة گیاه کپسول ودر انجام ساقه ها در غنچه هاي گلی سنبله مانند اجتماع نمودهآنگلهاي. میگیرند

)6شکل . (چهار رخه میباشد
بصورت وحشی در کشور هاي آسیاي . گیاه معموالً در دشت ها و ساحات خشک به وفرت میروید

ر ضرورت نبات کشت در سالهاي اخیر بنا ب. میانه، افغانستان و اروپاي جنوب شرقی یافت می گردد
). 47، 39(گردیده و کشت آن به منظور استفادة طبی مثمر واقع گردیده است 

: دروگ
اعضاي مذکور در موقـع شـگفتن گلهـاي گیـاه،     . تمام اعضاي روي زمینی گیاه، اهمیت طبی دارد

یـک گـرام دروگ   . گیاه جمع آوري شده در داش هاي مخصوص خشک میگـردد . جمع آوري میگردند
). 45(میباشد Fu500ي فعالیت بیولوژیکی دارا

: ترکیب کیمیاوي
–1فیصد، برگ 6قسمیکه گُل و دانه گیاه حاوي . دروگ نبات داراي هتروزیدهاي قلبی است

هتروزیدهاي مذکور مشتمل اند بر . فیصد هتروزید را دارا است0.7–0.5فیصد و ساقۀ آن 1.5
Erysimoside, Erysimine که اولی در نتیجۀ هایدرولیز به جنینStrophanthidin و قند

DigitoxoseوGlucoseسوأ بر آن در دانۀ گیاه چند هتروزید قلبی دیگر و تیل . تجزیه می گردند
). 47، 45(تثبیت گردیده است Palmiticو Oleinic, Linoleicشحمی حاوي اسید هاي 
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Roth  Erysimum canescens:٦شکل
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: تأثیرات فارمکولوژیکی
گیاه وحشی معموالً نسبت فعالیت بیولوژیکی متفاوت آن، از اهمیت مطلوب برخوردار نیست و روي 

یک گرام علف گیاه داراي . مورد استفادة طبی قرار می گیرد) کشت شده(این ملحوظ اکثراً گیاه زراعتی 
Fu600تناسب به مقدار هتروزیدهاي مفعالیت بیولوژیکی گیاه . استErysimoside, Erysimine

. ذیدخل در ترکیب آن میباشد
Erysimineچنانچه یک گرام آن معادل با. فعالیت بیولوژیکی قابل مالحظۀ را دارا استFu

. میشودCu10000–8000و یا48000–60000
مرتبه باال 3-2مطالعات تجربوي نشان داده است، که هتروزید مزبور امپلیتود تقلصات قلبی را 

برده، ریتم تقلصات را بوسیلۀ کوتاه نمودن دورة سیستولیک و مدید نمودن دورة دیاستولیک کاهش 
. میدهد

در حالیکه باالي هدایت نوة سینوس کدام تأثیري بجا نمی گذارد، در حالت Erysimineهتروزید 
Ashoffبرادي اریتمی قابلیت هدایت را در نوة  – Tawaraهتروزید مذکور قسماً فشار . مختل مینماید

–3نیکی آن طی یهتروزید تأثیرات کلI.Vرا باال میبرد، با تطبیق (Diuresis)دموي و اطراح ادرار 
استفادة فمی هتروزید، نسبت تخریب آن در معده و امتصاص نا مناسب . قیقه به مشاهده میرسدد10

به مقادیر سمی . هتروزید قابلیت بسیار خفیف تراکمی را در عضویت دارا است.آن، مؤثر نیست
Erysimineکستراسیستولی بطینیاریتمی و توقف قلب در ،ریتم قلبی را ازدیاد بخشیده، موجب ا

). 45(لۀ سیستول میگردد مرح
مطالعات کلینیکی هتروزید، مؤید آن است، که از لحاظ میخانیکیت تأثیر مشابهت هاي زیادي با 

Strophanthin دارد، ولیErysimine استفاده از . سمی میباشدو فاقد تأثیرات قابل مالحظۀ جانبی
با نقص دسام میترال؛  III, II, Iحل وعایی در مرا–هتروزید نزد مریضان مبتأل به عدم کفایۀ قلبی 

ریوي مرض هایپرتونی و ستنوکاردي، حالت –کاردیو سکلیروز نوع اتیروسکلیروتیک، عدم کفایۀ قلبی 
عمومی آنها بهبود یافته، نبض بطی گردیده، سرعت جریان خون بیشتر گردیده و در نتیجه ضیق 

). 46(یابد النفسی، ورم وسیانوز کاهش می
فعالیت . خاصیت تراکمی بیشتر را دارا استErysimineبه مقایسۀ Erysimasideهتروزید 

. Cu10500–9500یا 58000Fu60000–بیولوژیکی یک گرام این هتروزید برابر است با 
طی سه شبانه روز کامالً از عضویت اطراح میگردد، درحالیکه فیصدي اطراح Erysimineهتروزید 
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در کانال هضمی Erysimoside. فیصد را تشکیل میدهد23.7هتروزید مذکور طی میعاد ذکر شده، 
تأثیر قابل مالحظۀ کرونو Erysimosideکمتر تخریب گردیده و بهتر ازین طریق امتصاص می نماید 

ۀ هدایت سیالErysimineتروپیک منفی را باالي قلب به جا گذاشته و به اندازة بیشتر نسبت به 
دقیقه تاثیرات آن به 5- 3طی Erysimosideبازرق وریدي . قلب بطی مینمایدعضلهتنبیهی را در 

با استفادة فمی این . آن به وقوع می پیوندداعظمیدقیقۀ تاثیرات 60–30مشاهده رسیده و بعد از 
). 35(ساعت تبارز می نماید 4–3آن بعد از اعظمیهتروزید، تأثیرات 

وعایی، –سیستم قلبی جب بهبود فعالیت در عدم کفایۀ جریان دموي، موErysimosideهتروزید 
، عملیۀ دیوریز را زیاد نموده و ادیمارا را گردیدهسرعت جریان دموي و فشارهاي وریدي و شریانی

. تخفیف میدهد

: استطباب
موي مزمن در مراحل اشکال دوایی تهیه شده از هتروزیدهاي گیاه در معالجۀ عدم کفایۀ جریان د

IIB, IIA, Iادویۀ مذکور در تداوي مرحلۀ . اندبرخوردارییه از مؤثریت فوق العادIII مرض فوق
مستحضرات گیاه براي معالجۀ روماتیزم دسام . الذکر، نسبت عدم مؤثریت کافی آن تجویز نمی گردد

کاردیوسکلیروز توأم با عدم کفایۀ قلبی و اختالالت جریان دموي و هم چنین براي تداوي ،هاي قلبی
و نیوروزها ساحۀ ) بصورت عدم مالحظۀ تغییرات پاتولوژیکی شدید در اوعیۀ اکلیلی(ستینو کاردي 

).  47، 45(استطباب وسیع دارند 

: اشکال دوایی
Cardiovalen -

: ترکیب
ملی لیتر17.2–عصارة گیاه 

Adoniside–30.3  ملی لیتر
ملی لیتر48.6–تینچر ریشۀ گیاه سنبل کوهی 

ملی لیتر2.2–خالصۀ میوة گیاه دوالنه 
ملی گرام 400–کامفر 
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گرام 2.0–سودیم بروماید 
ملی لیتر ١.۶-95%الکول

ملی گرام250–کلور بوتانول هایدرات 
دواي ذکر شده، طی سالهاي متمادي در صنعت فارمسی ممالک مختلفه تهیه گردیده و استفاده از 

دوا رنگ روشن نصواري داشته و فعالیت بیولوژیکی . آن منحیث یک ترکیب مؤثر، تاکنون رایج است
در تداوي روماتیزم دسام هاي قلبی Cu55–45.Cardiovalenیک گرام آن معادل است با 

دفعه در روز 2-1قطره، 20–15مقدار نزدکاهالن به ،سکلیروز، عدم کفایۀ قلبی و ستینوکارديکاردیو
). 45(از طریق فمی تجویز می گردد 

Erysimoside ملی لیتر 20بهمقداربه 02% یک ملی گرام و محلول هاي به شکل تابلیت
اشکال مذکور در تداوي عدم کفایۀ جریان دموي . براي استفادة فمی در صنعت فارمسی تهیه میگردد

). 36(مزمن به شکل ذیل تجویز می گردد
دفعه در روز آغاز شده و با رعایت تحمل مریض و 3–2ملی گرام، 1.0-0.5تداوي به مقدار 

3-2قطره 20از محلول هتروزید به مقدار . مؤثریت آن، مقدار ذکر شده کاهش و یا ازدیاد می یابد
). 36(مرتبه در روز استفاده بعمل می آید 

.Convallaria majalis Lسوسن بلري

(Liliaceae)بیخ سوسن

: اوصاف گیاهی
گیاه وسیعاً در . سانتی متر میرسد20–10گیاه علفی چندین ساله است، که ارتفاع آن در حدود 

در افغانستان در والیات کابل، . اروپاي شرقی و مرکزي روییده، در قفقاز و شرق دور نیزکشت می گردد
)7شکل (.هرات و مزار شریف بصورت زینتی کشت می گردد
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L.  Convallaria majalis :٧شکل 
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: دروگ
اعضاي مذکور برگها . تشکیل میدهد) اعضاي روي زمینی(قسمت مستعملۀ گیاه را علف آن 

دروگ بزودي بعد از جمع آوري در . و ندرتاً گلهاي گیاه را دربر دارندهباغنچه هاي گلی، برگهاي جداگان
شدت فعالیت کاردیوتونیک . نور آفتاب شود، خشک میگردده داش هاي مخصوص بدون آنکه معروض ب

مطابق به بعضی از فارمکوپی ها، فعالیت . دروگ منوط به مرحلۀ رشد گیاه جمع آوري شده است
، 39(باشد Fu.200و گلهاي گیاه Fu120علف گیاه Fu90بیولوژیکی برگ گیاه باید معادل به 

45 .(

: ترکیب کیمیاوي
از قسمت هاي روي زمینی گیاه . است) نوع20(گیاه داراي هتروزیدهاي قلبی تمام قسمت هاي

, Convallotoxol, Convallotoxine, Vallarotoxine, Glucoconvalloside, Convallosideهتروزیدهاي 

Desglucolucocheirotoxineبرعالوه گیاه، مقدار جزیی تیل مفر، . وغیره را در بر دارندAsparagine ،
و Convallorineایسته، قند، اسیدهاي مالویک و لیمونیک و ساپونین هاي ستروییدیک نش

Convalliric acid 21(را دارا است .(
,Convallosideهتروزیدهاي اساسی گیاه را  Convallotoxineهتروزید اولی . تشکیل میدهند

عبارت از Convalloside. یک مونوزید متشکله از جینین ستروفانتیدین و قند رامنوز می باشد
آنرا نیز ستروفانتیدین و قسمت قندي آنرا منوز و (Genine)بیوزیدي است، که قسمت غیر قندي 

). 39(گلوکوز تشکیل میدهند 

: تأثیرات فارمکولوژیکی
، یک گرام گل گیاه    Cu20و یاFu120علف خشک گیاه داراي فعالیت بیولوژیکییک گرام 

Fu200 و یاCu33 و یک گرام برگ آنFu90و یاCu15هتروزیدهاي قلبی تجرید شده . است
از گیاه داراي تأثیرات شدید کاردیوتونیک و فعالیت بیولوژیکی بوده، تأثیرات آنها سریعاً    به وقوع 

چنانچه کونوالوتوکسین به مقایسۀ سایر هتروزیدهاي قلبی . پیوسته و خواص تراکمی خفیف را دارا اند
در عین حال این ). استFu80000Cu9520آن داراي ـیک گرام. (فعالیت بیولوژیکی شدید میباشد

هتروزیدهاي این گیاه در اثر . هتروزید خفیف ترین تأثیرات سمی را نسبت به دیگر هتروزیدها دارا است
تیزاب معده تخریب گردیده و روي این سبب هتروزیدهاي مذکور از طریق فمی استفاده نمی گردند 

)29 ،45 .(



114

مشعر آن است، که هتروزید کونوالوتوکسین داراي تأثیر تونیک قابل مالحظه مطالعات کلینیکی 
. عالوتاً هتروزیدهاي گیاه، تأثیر آرام کنندة عصبی را  نیز دارا اند. باالي اوعیۀ قلب و کلیه ها میباشد

هتروزیدهاي مذکور تولید عکسات شرطی را انحطاط داده، با تأثیر خویش باالي قشر دماغ عکسات غیر 
قابل تذکر است، که هتروزیدهاي مذکور تأثیر . دنشرطی چون عکسۀ غذایی و دماغی را ضعیف می نمای

).21(را نیز دارا اند همدرر قابل مالحظ

: استطباب
هتروزیدهاي این گیاه تأثیرات کاردیوتونیک، هایپرتانسیف، زیادت امپلیتود قلبی و کاهش فشار 

ز یکطرف در نتیجۀ تشدید فعالیت قلبی و از جانب دیگر در نتیجۀ تشدید این تأثیرات ا. وریدي را دارا اند
قلب می گردد، رونما می Nodalکه موجب بطائت هدایت سیاله در سیستم Vagotropicجریانات 

تأثیرات مذکور به گونۀ طویل شدن دورة قلبی، که بوسیلۀ مدید (ECG)در الکترو کاردیو گرام . شود
در . بطینی حاصل می شود، قابل تشخیص است–شدن دورة دیاستولیک و بطی شدن هدایت اُذینی 

Sکاهش نموده، موجۀ RوPصورت استعمال مقادیر سمی هتروزیدهاي گیاه، ارتفاع موجه هاي 
ت قلبی سریع گردیده، و اریتمی  اکستراسیستولی بطینی بوجود عمیق تر شده و در نتیجه ریتم تقلصا

. می آید
با زرق وریدي هتروزیدهاي . در مجموع هتروزیدهاي گیاه، هم مانند ستروفانتین تأثیر می نمایند

ساعت،  حد اعظمی خویش را 2–1دقیقه ظهور نموده و طی 10–3مذکور، تاثیرات شان بعد از 
هتروزید کونوالوتوکسین به تفاوت . رات مذکور طی یک شبانه روز دوام پیدا میکندتاثی. بدست می آورند

. از ستروفانتین موجب تاثیر شدید برادي کاردي گردیده و خواص تراکمی آن در عضله قلب کمتر است
). 46، 45(هتروزید نامبرده در روز سوم بعد از زرق، کامالً از عضویت اطراح می گردد 

وتوکسین در واقعات عدم کفایۀ قلبی به مقایسۀ فعالیت عادي آن شدید تر و متبارز تأثیرات کونوال
میوکارد بیشتر شده، تقلصیت با استفاده از هتروزید مذکور در واقعات عدم کفایۀ قلبی قدرت . تر است

). 45(و اریتمی هاي موجوده دفع میگردد افزایش یافته حجم ضربه اي و دقیقه اي
مستحضرات جالینوسی گیاه و سایر مستحضرات حاصله از آن در تداوي عدم کفایۀ دورانی در 

، عدم کفایۀ قلبی ورفع حمالت تاکی کاردي هاي پاروکسیزمال )بصورت مزمن وحاد(III, IIمراحل 
در نیوروزهاي عصبی و تشوشات CNSعالوه بر آن تینچر گیاه به قسم آرام کننده . استطباب دارند

). 45(الیت قلبی همراه با تینچر سنبل کوهی و مستحضرات بروم مورد استفاده قرار می گیرد فع
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: اشکال دوایی
با استفاده از ایتانول تهیه می 10: 1به غلظت - (Tinctura Convallariae)تینچر سوسنبه 

ستعمله آن را نزد مقدار م. Fu13.3–10.4فعالیت بیولوژیکی یک ملی لیتر آن برابر است با . گردد
). 45(مرتبه در روز تشکیل میدهد 3–2قطره 12–1قطره و نزد اطفال 20–15بزرگساالن 

Corglycone - 0.06حاوي مجموعۀ هتروزیدهاي برگ گیاه است، که بصورت محلول هاي
فعالیت بیولوژیکی یک ملی لیتر . ملی لیتر براي زرق وریدي تولید می گردد1فیصد در امپول هاي 

کورگلیکون در عضویت به تدریج . Cu2.2–1.8و یا Fu16–11برابر است با ) یک امپول(ادویه 
). 36(غیر فعال گردیده و مدت تأثیر آن به مراتب بیشتر از کونوالوتوکسین و سترو فانتین است 

Corglycone بصورتI.V تطبیق می گردد مقدار مجوزة آن نزد ) دقیقه6–5طی (آهسته
). 37(ملی لیتر می باشد 0.75–0.5سال 12–6ملی لیتر، اطفال 1–0.5بزرگساالن 

Digitalisگُل انگشتانهانواع

(Scrophulariaceae)

:اوصاف گیاهی
نوع گیاه را دارا است، که از آن جمله یکتعداد آنها  اهمیت طبی را دارا Digitalis sp. ،36جنس
تنها برگهاي آنگیاهان این جنس دو ساله و یا چندین ساله بوده، که در سال اول حیات . می باشند

ي رشد نموده و در سال دوم و سالهاي بعدي ساقۀ طویل، که حامل غنچۀ گلی انجامی است، به وقاعد
با نظرداشت ساختمان غنچۀ گلی و گل آنها به دو سکشن .Digitalis spگیاهان جنس . وجود می آید

). 39: (ذیل تقسیم میگردند
1 .Grandiflorae–گ بوده، که در غنچۀ گلی گیاهانی اند، که داراي گلهاي سرخ و یا زرد رن

را تمثیل ) انگشتانه(ه لقاعدة جام گلها تیوپ مانند بوده و شکل زنگو. قرار دارند) یک وجهه(یک طرفه 
وD. Ciliata Trautuو  D. grandiflora Mill:مینماید، گیاهان این سکشن مشتمل اند بر

D. Purpurea L.
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2 .Globuliflorae این گیاهان داراي گلهاي نصواري رنگ بوده، که در غنچه گلی چندین طرفه
انواع. قاعدة جام گلی در این گیاهان تقریباً مدور می باشد. اجتماع نموده اند) استوانه اي(

D.ferruginea L.وD.lanata Ehrhبه این سکشن تعلق می گیرند .

.Digitalis Purpurea Lگل انگشتانۀ سرخ  

:اوصاف گیاهی
گیاه به نور آفتاب عالقۀ زیاد . سانتی متر میرسد125گیاه علفی دو سالۀ است، که ارتفاع آن تا 

سانتی متر 30طویل می باشد، که طول شان تا –برگهاي قاعدوي آن دنباله دار و بیضوي شکل . دارد
سطح فوقانی برگها ناهموار و شبکه اي بوده و در . برگهاي باالیی کوچکتر و فاقد دنباله اند. می رسد

–گلهاي گیاه بنابر موجودیت تعداد زیاد مویکها رنگ بنفش . سطح زیر رگبرگها شدیداً تبارز نموده اند
سانتی 4–3گشتانه مانند، بطول جام گلی ان. خاکی داشته و در غنچۀ سنبلۀ یک طرفه جمع شده اند

)8شکل ، (.میوة گیاه فندقۀ بیضوي شکل است، که مقدار زیاد تخمهاي کوچک را در بر دارد. متر است
ترویج کشت آن در .گیاه بصورت وحشی در اروپاي غربی، مرکزي و افریقاي شمالی میروید

. شدمی باممالک مختلفۀ اروپاي غربی، قفقاز و آسیاي مرکزي شایع 
ِD. Purpurea L. در فارمکوپی لندن و بعداً فرانسه درج گردید1650براي اولین بار در سال .

طی سالیان متمادي، گیاه مذکور یکی از اقالم درشت صادراتی اروپاي غربی را به سایر ممالک جهان 
). 41، 6(تشکیل میداد 

دروگ 
60تشکیل میدهد، که بعد از جمع آوري بصورت فوري به حرارت ي آندروگ این گیاه را برگها

–70C°براي جلوگیري از عمل هایدرولیز انزایمها، عملیۀ خشک نمودن بایستی به . خشک میگردند
دروگ این گیاه زمانی با کیفیت مناسب تلقی میگردد، که داراي فعالیت .سرعت انجام داده شود

). 17، 15(د نبرگها داراي طعم تلخ و بوي مخصوص ناگوار می باش. باشدFu66 -50بیولوژیکی 
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.8Digitalis purpurea Lشکل –

117

.8Digitalis purpurea Lشکل –
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.8Digitalis purpurea Lشکل –



118

: ترکیب کیمیاوي
در قرن نزدهم آغاز .Digitalis spمطالعات ابتدایی در مورد ترکیب کیمیاوي گیاهان جنس 

تالشهاي شناخت دقیق و همه جانبۀ هتروزیدهاي ذیدخل در ترکیب گیاهان مذکور، در نتیجه. گردید
.  مختلف بعد از طی چندین دهه میسر گردیدکشورهاي متداوم علماي 

براي اولین بار خصوصیات ساختمانی هتروزیدهاي ) Windaus)1913پژوهشات دانشمند آلمانی 
D. Jecobseمطالعات بعدي دانشمند امریکایی .در ترکیب گیاهان مذکور را روشن ساختذیدخل 

به . پیرامون این هتروزیدها، ابهامات متعدد را پیرامون هویت ساختمانی مرکبات مذکور مرفوع نمود
و A.Shtollem, F.Chasheهمین ترتیب پژوهشات دانشمندان دیگر سویسی و آلمانی 

T.Reychsteine45، 41(.قش مهمی در تکمیل مطالعات قبلی ایفأ نمودن  .(
0.6که مقدار شان در حدود .D.purpurea Lبروفق مطالعات جدید، هتروزیدهاي کاردینوید  –

,Digitoxigenineفیصد می باشد، داراي جنین هاي 0.2 Gitapoxigenine , Gitoxigenine می
).39(هتروزیدهاي اولی و دومی با اگلیکون هاي مربوطۀ شان درج جدول زیر گردیده است.باشند

.با جنین هاي مربوطۀ آن هاD.purpurea Lهتروزیدهاي کاردینولید گیاه ): 3(جدول 

اگلیکون هتروزیدهاي دومی هتروزید هاي اولی شماره

Digitoxigenine

Gitoxigenine

Gitaloxigenine

Digitoxine

Gitoxine

Gitaloxine

Purpureaglycoside A
Purpureaglycoside B

Glucogitaloxine

1

2

3
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تشکیل Glucoseو یک مولیکول Digitoxoseزنجیر قندي هتروزیدهاي اولی را سه مولیکول 
. هتروزیدهاي دومی فاقد گلوکوز اند. میدهد

سه هتروزید فوق الذکر داراي مقادیر جزیی هتروزیدهاي دیگر، که حاوي برگهاي گیاه، افزون بر 
وDigitaline verumاز آن جمله. اگلیکون هاي ذکر شده با قندهاي مختلف بوده میباشد

Glucoverodoxine 16(قابل تذکر اند .(
هتروزیدهاي اولی آن به ،شایان تذکر است، که در عملیه خشک نمودن و طی نگهداري دروگ

). 39(تبدیل میگردند ) دومی(هتروزیدهاي اساسی 
عالوه بر کاردینولیدها، حاوي هتروزیدهاي ستروییدیک .Digitalis spانواع دیگر جنس 

(Digitanoglycasides)که در موقیعتC – اگلیکون آنها، فنکشن اکسیجن احیأ گردیده است 17
بر عالوه داراي مقادیر . می باشندو مونو سکرایدهاي دیگر Diginose , Digitaloseو قندهاي 

هتروزیدهاي فالونیک (Tigonine , Gitonine , Digitonine)مختلف ساپونین هاي ستروییدیک 
). 39(با تأثیرات مدرر و بعضی مشتقات انتراکینونیک می باشند 

: تأثیرات فارمکولوژیکی
بنابر مقاومت قابل مالحظۀ خویش در عضویت از سایر .D. purpurea Lهتروزیدهاي گیاه 

موجب استقالب بطی Digitoxoseموجودیت هستۀ قندي . هتروزیدهاي قلبی، قابل تفریق میباشند
Digitoxineطوریکه، با استفادة فمی . هتروزیدهاي مذکور، که از طریق فمی اخذ میگردند، می شود

از اینرو هتروزیدهاي این گیاه از جملۀ ،عت به مشاهده میرسدسا4–2تأثیر کاردیوتونیک آن بعد از
قابل تذکر است، که به تفاوت از ستروفانتین، . هتروزیدهاي با تأثیرات بطی و متداوم محسوب می گردند

ساعت در عضویت دوام مینماید، مدت تاثیر دي جیتوکسین 30–24که تأثیر کاردیوتونیک آن طی 
). 15(در بر می گیرد هفته را3-2در حدود 

با وجود امتصاص بطی از طریق جهاز هضمی، هتروزیدهاي گیاه بصورت تدریجی در عضویت 
چنانچه، با توجه به سرعت . ذخیره گردیده و به این ترتیب قدرت تراکمی قابل مالحظه را دارا می باشند

Halfبطی استقالب و اطراح دي جیتوکسین مرحلۀ  – lifeساعت می باشد160آن برابر به.
طوریکه  معلوم گردیده است، با نظرداشت قدرت تراکمی در عضویت، دي جیتوکسین در بین تمام 

-Half life period-فیصد مولیکول یا دواي اخذ شده در 50و زمانی را در بر دارد، که دورة نیم حیات بیولوژیکی است
. فیصد کاهش غلظت مادة دوایی را در پالزماي خون افاده مینماید50وجود به میتابولیزم معروض شده باشد، یا به عبارة دیگر 
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هتروزیدهاي قلبی شناخته شده، بیشترین قدرت را دارا بوده و به تعقیب آن باالترتیب هتروزیدهاي دي 
). 45(جوکسین، سیالنید و ستروفانتین قابل تذکر می باشند 

عمدتاً در جگر بصورت تجرید و تجزیه شدن مرحله .D. Purpurea Lاستقالب هتروزیدهاي 
. اي مولیکول شان به اگلیکون و گلیکون و هایدروکتیلیشن بعدي اگلیکون آن صورت می گیرد

متابولیت هاي این هتروزید قسماً از طریق کلیوي و عمدتاً از طریق صفراوي به جهاز هضمی اطراح می 
فیصدي جیتوکسین واپس امتصاص گردیده و 15–7قابل یادآوریست، که در صورت اخیر . گردد

). 45(موجب تراکم بعدي در عضویت میگردد 
، بصورت عمده جریانات ذیل را در .Digitalis spتأثیرات فارمکولوژیکی هتروزیدهاي گیاهان 

). 45: (بر می گیرند
) تأثیر اینوتروپیک مثبت(رد تأثیر مستقیم باالي استقالب نسجی میوکا.١
) تأثیر کرونوتروپیک منفی(تأثیر دیاستولیک .٢
، مخصوصاً باالي جریان )Nodalسیستم(تأثیر انحطاط دهنده باالي سیستم تنبیهی قلبی .٣

. (Atrioventricularis nodus)بطینی –تنبیهی در نوة اذینی 
.Dو منجمله Digitalis spیکی از خواص مهم فارمکولوژیکی هتروزیدهاي گیاهان 

Purpurea L.ط پتولوژیکی مودل عدم کفایۀ یرا مؤثریت قابل مالحظۀ هتروزیدهاي مذکور در شرا
هتروزیدهاي ذکر شده، مقاومت وعایی محیطی را کاهش داده و جریان خون را در . قلبی تشکیل میدهد

). 45، 17(بخشدانساج و منجمله در میوکارد همزمان با جریان اوکسیجنیشن بهبود می 
مقادیر سمی هتروزیدهاي گیاه و استفاده متداوم آنها موجب تأثیرات سمی می گردد، نتائج 
مشاهدات تجربوي مشعر آنست، که در صورت استفادة مقادیر سمی هتروزیدهاي ذکر شده، نزد حیوانات 

وشات جهاز هضمی و بطینی، تش–اریتمی انحطاط کامل نوة ازینی اکستراسیستولی البراتواري، اعراض 
CNS 45(به مشاهده میرسد .(

:استطباب
وسیعاً در تداوي تشوشات قلبی، چون عدم کفایۀ .D. Purpurea Lمستحضرات جالینوسی گیاه 

اریتمی شکل تاکی کاردي هایپرتونی، نقض فعالیت دسام هاي قلبی و هم ،) به شکل مزمن(قلبی 
). 27(استطباب دارند III , IIچنین اختالالت دورانی در مراحل 
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استفاده از مستحضرات مختلفۀ گیاه در حاالت عدم کفایۀ قلبی، که قلب توانایی فزیولوژیکی 
خویش را از دست داده و در نتیجۀ فشار وریدي ارتقأ نموده و قلب توسع مینماید و همچنین با کاهش 

. ثریت خاص برخور دار استقابل مالحظه عملیۀ دیوریزیس ادیما در عضویت رونما می گردد از مؤ
در . چنانچه با تطبیق مقادیر الزمه در حاالت مذکور، فعالیت عادي فزیولوژیکی قلب احیأ می گردد

نتیجۀ تاثیرات این هتروزیدها، حجم قلب تنقیص نموده، فشار وریدي کاهش یافته و عملیۀ دیوریزس 
بطینی سیستم –ک مرکزي و نوة اذینی بلند میرود، افزون بر آن ضربان قلب بنابر تأثیر واگوتروپی

).  45، 27(تنبیهی، کاهش می یابد 
مدت دورة تداوي با هتروزیدهاي گیاه منوط به چگونگی احیأ تشوشات مذکور بوده و معموالً 

طی دورة تداوي، مواظبت از چگونگی فعالیت سیستم قلبی . را در بر میگیرد) چندین ماه(یکدورة متداوم 
با انتخاب مقدار مناسب مستحضرات گیاه . عمومی مریض، ضروري پنداشته می شودوعایی و حالت–

).45(میتوان از اعراض جانبی و خطر تراکم هتروزیدهاي گیاه در عضویت جلوگیري بعمل آورد 

: عوارض جانبی
در حاالت استفادة مقادیر بیشتر از حد الزمه .D.purpurea Lعوارض جانبی هتروزیدهاي گیاه 

و یا استفاده متداوم آنها ببار آمده و شامل کاهش قابل مالحظۀ ضربان قلب، اکستراسیستول ها، دلبدي، 
در صورت ظهور عوارض مذکور و تسممات پیشرفته . استفراغات و کاهش دیورزیس وغیره میباشد

). 36، 22(ین و بوتینول مؤثر واقع می گردد استعمال پوتاشیم کلوراید، اتروپین، کافی

: مضاد استطباب
براي اشخاص مصاب به سکلیروز اوعیۀ .Digitalis spتمام مستحضرات هتروزیدهاي گیاهان 

–برادیکاردي شدید، انحطاط کامل نوة ازینی (Myocardial Infarction)اکلیلی، احتشأ قلبی 
باکتریایی و همچنین تاکی کاردي بطینی مضاد استطباب –بطینی، اندوکاردیت فعال و اندوکاردیت

).  45، 36، 22(دارند 
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: اشکال دوایی
افزون بر مستحضرات دوایی، بصورت کالسیک از برگهاي گیاه پودر و دم کرده نیز تهیه گردیده، 

. که استفادة آنها تاکنون در برخی از ممالک اروپایی رائج می باشد
Pulvis  fol. Digitalis) پودر برگهايDigitalis ( ،عبارت از پودر برگهاي خشک شده گیاه است

پودر مذکور براي بزرگساالن . است.66f.u–50که هر کدام آن داراي فعالیت بیولوژیکی معادل به  
اکنون در بعضی ممالک تابلیت نیز از پودر . مرتبه تجویز می گردد3–2گرام روز 0.1–0.05به مقدار

). 19(مذکور تهیه می گردد 
Infusum fol. Digitalis) م کردة برگهايدDigitalis ( م کرده با نظرداشت تناسباین د

. ملی متر آب تهیه میگردد180گرام برگهاي نبات در 1.0–0.5
Extractum Digitalis siccum) اکستراکت خشکDigitalis (– عبارت از پودر حاوي

مقدار مجوزه آن هم مانند . میباشد50Fuشده است، که هر گرام آن داراي معیارياکستراکت خشک 
). 36، 29(پودر برگهاي نبات است 

Digitoxine:- این مستحضر فعالترین هتروزید گیاه می باشد، که بصورت پودر کرستالیک سفید
). 45(ذایقۀ تلخ وجود دارد رنگ با

یکی از خواص مهم این مستحضرات، عبارت از مقاومت آن طی نگهداري است، که در جریان آن 
روي همین ملحوظ مستحضر مذکور . تخریب نگردیده و فعالیت فارمکولوژیکی خویش را حفظ مینماید

. ین فعالیت بیولوژیکی آن نیستدوزاژ گردیده و ضرورت به تعی) با استفاده از وزن(بصورت گراومیتري 
دقیقه 30–25این مستحضر بصورت نسبی سریعتر امتصاص گردیده و تأثیرات آن بعد از گذشت 

). 20(بمالحظه میرسد 
ملی گرامه تولید و در 0.15ملی گرامه و شاف هاي 0.1از مستحضر مذکور در صنعت، تابلت هاي 

ولوژي هاي مختلف آن، از قبیل نقص فعالیت دسام هاي یایتبا ) به شکل مزمن(تداوي عدم کفایۀ قلبی 
به (قلبی کاردیوسکلیروزیس، مرض هایپرتونی، دیستروفی میوکارد وغیره و در تداوي عدم کفایۀ قلبی 

).  45(استطباب دارد ) شکل حاد
با توجه به خواص تراکمی دي جیتوکسین، الزم است، تا مقدار الزمۀ آن نزد مریضان با تفکیک 

. با آنهم روش هاي متعدد استعمال آن در آثار مختلف وجود دارد. خصوصیات فردي شان، تعیین گردد
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روز با مالحظۀ تأثیرات 3–2تابلیت آن در شبانه روز آغاز و طی 6–5معموالً، تداوي با استفادة 
). 45، 36(می شود تابلت در شبانه روز کاهش داده 2–1سپس مقدار آن الی . آن ادامه داده می شود

Gitoxine– پودر کرستالیک سفید رنگ بوده، که هرکدام آن معادلFu833در . می باشد
ادویۀ مذکور از طریق فمی در جهاز . ملی گرام آن تولید می گردد0.2صنعت فارمسی، تابلت هاي 

این مستحضر تأثیر کاردیوتونیک قابل مالحظه . هضمی تخریب نگردیده و به زودي امتصاص میگردد
را دارا بوده، که طی آن دورة سیستول را کوتاه و شدید نموده و دیاستول را تمدید مینماید و در نتیجه 

). 45، 20(می یابد تقلصات قلبی کاهش
. ولوژي هاي مختلفۀ آن استطباب داردیعدم کفایۀ قلبی با ایتIII, IIجیتوکسین در تداوي مراحل 

ملی 0.1–0.2ملی گرام در روز آغاز گردیده و بعداً الی 0.4–0.3تداوي با جیتوکسین به مقدار 
ار مستعملۀ آن که به اساس تحمل و با حصول تأثیرات مطلوب، مقد. گرام در روز کاهش داده می شود

). 45، 22(خصوصیات فردي تعیین میگردد، طی زمان متداوم اخذ میگردد 
Cordigit– اکستراکت تصفیه شدة برگهاي گیاه بوده، که حاوي مجموعۀ هتروزیدهاي قلبی

مل گرامه آن، که فعالیت 0.8در صنعت فارمسی تابلت هاي . می باشد) دي جیتوکسین، جیتوکسین(
).  45، 27، 29(شده گیاه است، تولید میگردد معیاريگرام برگهاي 0.1بیولوژیکی آن معادل به 

با استفادة کوردیگیت، بزودي تأثیر سیستولیک دي جیتوکسین بمالحظه رسیده، ریتم قلبی بطی 
ستحضر نسبت به دي جیتوکسین تأثیر تراکمی م. گردیده، نبض عادي گردیده و دیوریزیس بلند میرود

. ضعیف تر می باشد
مضاد استطباب آن با سایر مستحضرات . مرتبه در روز است4–2تابلت 1-½مقدار مجوزة آن 

).45(یکسان است .D. Purpurea Lگیاه 

Digitalis ferruginea L.

:اوصاف گیاهی
این . متر دارا است1.5گیاه علفی و چندین ساله بوده، که یک و یا چندین ساقۀ طویل را به ارتفاع 

برگهاي . سانتی متر می باشد20–15ساقه ها در انجام حامل غنچۀ گلی سنبله چندین وجه به طول 
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سانتی 15–7اه برگهاي قاعدوي گی. گیاه نیزه مانند و نوك تیز بوده، کناره هاي شان فاقد برش اند
. سانتی متر عرض را دارا است2.5متر طول و در حدود 

برگهاي روي ساقه کوچکتر و فاقد دنباله . صفحۀ این برگها تدریجاً به دنبالۀ بالدار انتها می یابد
. نارنجی ملون گردیده است، شکل کروي محجم را دارا می باشد–جام گُلها، که به رنگ زرد . می باشد

)9شکل (.اسد شگوفان میگردد–گیاه وحشی در اروپاي مرکزي در ماه هاي سرطان 
قسمت مستعملۀ این گیاه را نیز برگهاي آن تشکیل میدهد، که معموالً از گیاهان یکساله و دوساله 

برگهاي جمع آوري شده، باید بصورت فوري براي جلوگیري از عمل هایدرولیز انزایمی . بدست می آید
بوي برگهاي خشک شدة گیاه داراي طعم تلخ و. درجه سانتی گردید خشک گردد70–60به حرارت 

). 41(مخصوص نا مطبوع میباشد 

: ترکیب کیمیاوي
استیل دي –βو Diginlanides A,αداراي هتروزیدهاي قلبی .D.ferruginea Lبرگهاي 

داراي اگلیکون دي جیتوکسی جنین و هتروزید Digilanide Aهتروزید . جیتوکسین، جیتوزید میباشد
Bیدیک ئدر ترکیب برگهاي این گیاه هتروزید سترو. آن داراي اگلیکون جیتوکسی جنین است

Tigonine 41، 39(نیز ذیدخل میباشد .(

: تأثیرات فارمکولوژیکی
مشابه با تأثیرات فرآورده هاي برگهاي .D.ferruginea Lتاثیرات فارمکولوژیکی هتروزیدهاي 

. می باشد.D. Purpurea Lگیاه 
نتائج مشاهدات کلینیکی مشعر آنست، که میخانیکیت تأثیر هتروزیدهاي این گیاه باالي میوکارد 

بوده چنانچه هیتروزیدهاي مذکور سیستول را تقویه .D. Purpurea Lکامالً یکسان با هتروزیدهاي 
در نتیجۀ این به همین ترتیب. نموده، دیاستول را تمدید ساخته و امپلیتود تقلصات قلبی را ارتقأ میدهد

تأثیرات ریتم قلبی کاهش یافته و در سایۀ این تأثیرات، وظایف تنبهیت، اتوماتیزم و هدایت قلب 
). 45، 17(دگرگون میگردد 

بوده و .D. Purpurea Lگیاه   هتروزیدهاي این گیاه شدیدتر از هتروزیدهاي خواص تراکمی 
). 45(اب دقت بیشتر را مینماید روي این ملحوظ، حین استفاده از مستحضرات گیاه ایج
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L. Digitalis Ferruginea :٩شکل 
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: استطباب
، در بی III, II, Iمستحضرات این گیاه در تداوي اشکال مزمن عدم کفایۀ دورانی در مراحل 

عالوه بر آن مستحضرات مذکور بصورت فمی در . نظمی هاي ناشی اریتمیک اذینی استطباب دارند
Digalenتطبیق زرقی مستحضر . تداوي حاالت ابتدایی دي کومپنسیشن قلبی مؤثر تلقی میگردند –

neo مجاز نیست تأثیرات شدید را ببار آورده و روي همین علت در واقعات عدم کفایۀ قلبی تطبیق آن
)37 ،45 .(

مضاد استطباب مستحضرات، شامل برادي کاردي و اختالالت در قابلیت هدایت نوة اذینی بطینی 
). 37(می باشد 

: اشکال دوایی
Digalen – neo– محلول آبی مجموعۀ هتروزیدهايD.ferruginea L. بوده، که به شکل

ملی لیتر آن، که به منظور استفادة فمی است، 15ملی لیتر محلول و قطرة حاوي 1امپول هاي حاوي  
و محلول جهت استفادة FU3رقی داراي فعالیت بیولوژیکی محلول زیک ملی لیتر. تولید می گردد

). 45، 26(است Fu6فمی داراي
مرتبه در روز و محلول زرقی آن 3–2قطره، 20–15محلول فمی این مستحضرات به مقدار 

سال مقادیر 5–2براي اطفال . ملی لیتر در روز بصورت تحت الجلدي تجویز می گردد3–1به مقدار 
رقی زملی لیتر محلول 0.75–0.4سال مقادیر 12–6ملی لیتر و براي اطفال بین سنین 0.4–0.25

).  45(استطباب دارد 
Digitalis Lanata Ehrh

: اوصاف گیاهی
سانتی متر میرسد 80–60است، که داراي یک ساقه بوده و ارتفاع آن به هگیاه علفی چندین سال

برگهاي پایین ساقه بیضوي شکل و طویل بوده، کنارة آنها فاقد برش و هر دو سطح برگ لشم و بدون 
. سانتی متر میرسد3.5–1.5سانتی متر و عرض شان به 12–6طول این برگها . مویک می باشند
روي همین سبب . (نچۀ گلی، کاسه و جام گلی توسط مویکهاي زیاد مستور گردیده اندبرگهاي فوقانی غ

جام گلها ). ، که معنی پشمی و پشم آلود را افاده میکند، مسمی گردیده استLanataنوع نبات به 
جام . شکل مدور و محجم داشته و گلبرگ متوسط پایینی آن شکل مشخص بیلک مانند را دارا است
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انتشار جغرافیایی . تاریک و رگبرگهاي گلبرگها به رنگ سرخ تیره ملون گردیده اند–رد گل به رنگ ز
).10شکل (.گیاه با نوع قبلی یکسان است

برگهاي آن، که بایستی با Digitalis spدروگ این نبات را نیز هم مانند سایر انواع جنس 
). 39(خصوصیات فوقاً ذکر شده جمع آوري و خشک گردد تشکیل میدهد 

: ترکیب کیمیاوي
ترکیب کیمیاوي این گیاه به مقایسۀ انواع قبلی مغلق تربوده و برگهاي آن داراي هتروزیدهاي 

).  39، 21(د میگردند یاDigilanidesو یا (Lanatosides)قلبی اولی است، که بنام الناتوزیدها 
در دو مرحلۀ بوقوع نه .D.purpurea Lتحلیل انزایمی هتروزیدهاي گیاه، مانند هتروزیدهاي 

محصوالت ثانوي این تحلیل را مرکبات استیلیک تشکیل . پیوسته، بلکه سه مرحله را دربر میگیرد
در جدول ذیل هتروزیدهاي گیاه با چگونگی محصوالت و اگلیکون آنها درج گردیده است . میدهند

)39 .(

با محصوالت هایدرولیز .D.lanata Eharhهتروزید هاي ): 4(جدول 
. و اگلیکون هاي مروبطۀ آنها

و یک مولیکول Digitoxoseزنجیر قندي تمام هتروزیدهاي اولی گیاه از دو مولیکول 
Acetyldigitoxoseدر هتروزیدهاي . ، که به یک مولیکول گلوکوز خاتمه می یابد، تشکیل شده است

دومی قند آخر زنجیر مذکور را استیل دي جیتوکسوز و در هتروزیدهاي سومی، سه مولیکول دي 
). 39(جینوکسوز تشکیل میدهد 

اگلیکون هتروزیدهاي سومی هتروزیدهاي دومی هتروزید هاي اصلی ماره
ش

Digitoxigenine

Gitoxigenine

digoxigenine

diginatigenine

gita;oxigenine

Digitoxine

Gitoxine

Digoxine

Diginatin

Gitaloxine

Acatyldigitoxine

Acetylgitoxine

Acetyldigoxine

Acatyldiginatine

Acatylgitaloxine

Lanatoside A
__//__  B

__//__  C

__//__  D

__//__  E

1
2
3
4
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Digitalis Panata Ehrh. :١٠شکل 
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Lanatoside A

برگهاي این گیاه افزون بر هتروزیدهاي ذکر شده حاوي مقادیر اندك یکتعداد هتروزیدهاي دیگر 
Glucodigitoxigeninچون  – glucomethyloside ،Glucodigi fucaside ،دي جیتالین ،

به همین ترتیب در ترکیب برگهاي گیاه، یکمقدار هتروزید هاي . گلوکوزویرو دوکسین وغیره می باشد
. و اسیدهاي عضوي تثبیت گردیده است(Digitonine Tigonine)یدیک ئسترو

نقش (Digoxine)با هتروزید سومی مربوطۀ آن Cدر جمع هتروزیدهاي قلبی گیاه، التانوزید 
). 41، 17(می را در تبارز تأثیرات فارمکولوژیکی گیاه به عهده دارند مه

: تأثیرات فارمکولوژیکی
و داي جوکسین در طبابت موارد استفاده Cاز مجموعۀ هتروزیدهاي گیاه، هتروزید الناتوزید 

. دارند
یکی از جملۀ هتروزیدهاي سریعاً مؤثره محسوب گردیده، که هم ) Celanidو یا ( Cالناتوزید 

دقیقه 30–15تأثیرات مستحضر طی . مانند ستروفانتین داراي دورة کوتاه نیم حیات بیولوژیکی است
با . ساعت حد ماگزیموم خویش را کسب مینماید2–1/21بعد از زرق وریدي مشهود گردیده و بعد از  

خویش میرسد ئساعت به حد نها6–5ساعت تبارز و بعد از 2أثیرات ابتدایی طی استفادة فمی آن، ت
)39 ،45 .(
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، هتروزید سیالنید ضعیف ترین .Digitalis spبه مقایسۀ تمام هتروزیدهاي گیاهان جنس 
فیصد 20اطراح هتروزید طی یک شبانه روز در حدود . خاصیت تراکمی را در میوکارد دارا می باشد

). 45(مقدار گرفته شدة آن بوده و دوام مدت تأثیر آن تقریباً برابر هتروزید داي جوکسین است 
داي جوکسین تأثیر متبارز سستولیک داشته و بروفق تجارب کلینیکی این هتروزید قدرت تضعیف 

ولیک را دارا مستحضر همزمان تأثیر قابل مالحظۀ دیاست. عضلۀ قلبی را به اندازة زیاد تقویه میبخشد
ساعت از تطبیق مستحضر، ضربان قلب در 24دیاستول در نتیجۀ تأثیر آن تمدید گردیده و بعد از . است

این هتروزید نیز از جملۀ . فیصد کاهش می یابد26ساعت در حدود 48فیصد و بعد از 17حدود 
.I.Vقه بعد از تطبیق دقی30–15تأثیرات آن با گذشت . هتروزیدهاي سریعاً مؤثر محسوب می گردد

با سپري شدن . ساعت حد ماگزیموم خویش را کسب نموده و سپس کاهش مییابد2آن تبارز و بعد از 
. ساعت تأثیرات مذکور بکلی ناپدید می گردد24

داي جوکسین بنابر امتصاص خوب خویش از طریق جهاز هضمی بصورت فمی نیز قابل استفاده 
فیصد آن 70–50است، که با استفادة فمی مستحضر، تقریباً مطالعات تجربوي مؤید آن. است

ساعت حد 6تأثیر مستحضر مذکور بعد از دو ساعت مشهود گردیده و با گذشت . امتصاص میگردد
. اعظمی خویش را کسب مینماید

به همین . داي جوکسین به تفاوت از داي جیتوکسین خواص ضعیف تر تراکمی را دارا می باشد
. ذکر شده، بنابر اطراح سریع خویش از عضویت، دوام تأثیر کمتر را دارا استگونه مادة

نتائج مشاهدات کلینیکی و تحقیقات پیرامون دوران اکلیلی با استفاده از کریپتون رادیو اکتیف 
حاکی از آنست، که داي جوکسین باالي دوران وریدي تأثیر سؤ نداشته و موجب تسریع حمالت ستینو 

). 37(گردد کاردي نمی 

: استطباب
IIIسیالنید در تداوي اشکال حاد و مزمن عدم کفایۀ دورانی در مراحل  , II آن اختالالت تاکی

مستحضر بصورت فمی استفاده گردیده و . سیستولیک اذینی و تاکی کاردي پاروکسیزمال استطباب دارد
). 45، 27(نیز قابل تطبیق است I.Vدر حالت لزوم بصورت 

IIB, IAمزمن دورانی در مراحل کفایۀ براي تداوي عدم جوکسینداي  – I اختالالت تاکی
اریتمیک اذینی، اریتمی پاروکسیزمال و همچنین در حاالت عدم کفایۀ دورانی نزد اشخاص مبتأل به 

). 37(اینفارکت میوکارد با تمایل به برادي کاردي استطباب دارد 
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در صورت استفادة مقادیر بیش از مجوزة آن . ویز می گرددتج.I.Vداي جوکسین از طریق فمی و 
عوارض سمی، که معموالً در نتیجۀ . عوارضی چون تهوع، استفراغ و تاکی کاردي بمالحظه میرسد

).37(ساعت بعد از قطع استفادة آن حذف میگردد 48–24تراکم آن رونما میگردد با گذشت 
مضاد استطباب سیالنید و داي جوکسین شامل موارد ذکر شده در مضاد استطباب سایر 

). 45، 22(است .Digitalis spهتروزیدهاي گیاهان 

: اشکال دوایی
Digoxine– هتروزید حاصله از هتروزید اولی نباتD. lanata Ehrh)است، که از ) توزیدناال

در صورت حمالت تاکی کاردي پاروکسیزمال و عدم . ی گیردمورد استفاده قرار م.I.Vطریق فمی و 
) فیصد0.25ملی لیتر محلول 2–4ملی گرام و یا 1–0.5کفایۀ دورانی، مقدار مستعملۀ ابتدایی آنرا 

). 15(تشکیل میدهد 
5(ملی گرام 1.25در صورت استفادة فمی داي جوکسین، مقدار روزانۀ آنرا در روز اول و دوم 

اندازة (مقادیر بعدي با نظرداشت چگونگی وضع مریض . تابلت تشکیل میدهد3، در روز سوم )تابلت
با حصول تأثیرات شفابخش و مطلوب باید مقدار مستعملۀ . تعیین میگردد) نبض، تنفس و دیوریزیس

). 19، 15(اکتفأ نمود ) ملی گرام در روز0.5–0.25(ثابت 
تهیه و ) گرام0.5(ملی لیتر 2ملی گرام و امپولهاي 0.25ي داي جوکسین به شکل تابلت ها

). 19(عرضه می گردد 
Celanid– ملی گرامه و 0.25برگهاي گیاه بوده، که بصورت تابلت هاي ) اولی(هتروزید اصلی

. فیصد تولید میگردد0.02امپولهاي یک ملی لیترة حاوي محلول 
در صورت ضرورت در واقعات . در روز تجویز میگرددمرتبه3–2سیالنید به مقدار یک تابلت، 

در تاکی کاردي هاي پاروکسیزمال، . تطبیق می گرددI.Vملی لیتر محلول آن به قسم 2–1حاد  
). 45، 27(تطبیق می گردد .I.Vاز طریق ) ملی گرام0.8(ملی لیتر آن 4مقدار 
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Strophanthusگیاهان جنس 

(Apocynaceae)
گیاهان مناطق استوایی بوده، که بصورت وحشی تنها در افریقا میرویند تمام انواع مربوط به این 

منجملۀ . متر و یا درختچه ها میرویند20–15جنس در جنگالت افریقا بصورت لیان هاي به ارتفاع 
). 40، 39: (انواع مختلفۀ این جنس سه نوع ذیل اهمیت طبی دارند

S. kombe oliver–صورت وحشی در جنوب شرق آفریقا، سواحل دریاي زامبی زي یافت ب
. گردیده، ولی در کامرون و مناطق استوایی افریقاي شرقی کشت میگردد

S,gratus French.– بصورت وحشی در افریقاي غربی روییده و در کامرون و نایجریا کشت
. می گردد

S. hispidus Dc. - سواحل، (این نوع نیز به قسم وحشی در مناطق استوایی افریقاي غربی
. یافت گردیده و در قسمت هاي استوایی افریقاي شرقی کشت می شود) سنگان، گابون

: اوصاف گیاهی
در مناطق غیر جنگلی . متر میرسد20–15انواع مذکور لیان هاي زیبایی اند، که ارتفاع شان به 

گیاهان مذکور بصورت درختچه هاي پهن، که یک قسمت بیشتر زمین را احتوا مینمایند، به مالحظه 
گلهاي قشنگ نبات که در غنچۀ . برگهاي این گیاهان متقابل بیضوي شکل و نوك تیز است. میرسند

جام مذکور . وپ مانند و متناظر میباشندگلی محدود اجتماع نموده اند، داراي جام زرد رنگ روشن، تی
میوة گیاه . گلهاي نبات داراي پنج ایتامین و دوکارپل اند. متشکل از پنج گلبرگ طویل و تارمانند است

از دو مولیکول تشکیل می یابد، که بصورت متقابل و واقع دریک سطح قرار داشته و طول آن تا یک 
داشته، هر مولیکول آن داراي یک جوف مملو از دانه هاي میوة مذکور رنگ نصواري تاریک. متر میرسد

سفید رنگ نقره ) کاکُل(بیضوي شکل طویل که قاعدة بیضوي و در انجام طویل خویش یکدست تار 
)11شکل (. کاکُل بدون دنباله را دارا اندS.hispidus Doدانه هاي نوع . اي را حمل میکند، میباشد
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Strophanthus: 11شکل  hispidus DC. Oliv
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رنگ نقره اي سبز داشته و با .S.kombe olدانه هاي . میوة گیاه تعداد زیاد دانه را دارا است
S.hispidus“نوع  . مویکهاي متعدد مستور گردیده است Dc” رنگ نصواري داشته و بدون مویک و

). 41، 40(، )8شکل (لشم به نظر میرسند 

: دروگ
قسمت مستعملۀ گیاه عبارت از دانه هاي آن است، که خصوصیات مورفولوژیک آنها طوریکه در 

دانه ها دوکی شکل، مسطح به S.hispidus Dcدر . فوق ذکر شد، در انواع عدیده از هم متفاوت میباشد
رأس آنها، منتهی به میلۀ باریکی میگردد، که قسمتی از طول آن . ملی متر است4–3و قطر 15طول 

معموالً دانه هاییکه در تجارت عرضه میشود، به علت . سانتی متر است5–3پوشیده از تارها بطول 
13–12طول S. kombeدانه . اصطکاك با یک دیگر ممکن است، فاقد میله و دستۀ تار مذکور باشد

از این جهت تیره تر و برنگ قهوه . ملی متر را دارا بوده و عاري از مویک است5–3و عرض ملی متر 
دانه . میوة نبات بعد از پخته شدن جمع آوري گردیده و از آن دانه ها تجرید می گردند. اي جلوه میکند

کها، رنگ دانه هاي انواع مذکور بعد از تجرید نمودن موی. هاي بدست آمده در سایه خشک می گردد
دانه هاي مذکور بوي خفیف و مخصوص . نصواري و یا نصواري روشن را بخود اخذ مینمایند–زرد 

). 39، 14(داشته طعم آنها بنابر شدت تأثیر شان تعیین نمی گردد 
از قرن . در ایام قدیم از ستروفانت به قسم زهر تیر براي شکار حیوانات استفاده بعمل می آمد

).40(مطالعات علمی پیرامون آن آغاز گردید هژدهم به این طرف

: ترکیب کیمیاوي
، که قسمت اساسی دروگ S.kombe oliverدانه هاي هر سه نوع ذکر شده، خاصتاً نوع 

Kفیصد هتروزید 3–2داراي . مستعمله در صنعت را تشکیل میدهد - Strophanthoside است
)39 ،40 .(

-K - نوعیت گیاهی را افاده مینماید، که از آن هتروزید بدست میآید(S. kombe)H , G1 باالترتیب انواع دیگر این گیاه را
. نشان میدهند



135

K - Strophanthoside

K - Strophanthoside یک هتروزید تري اوزید بوده، که متشکل از اگلیکون سترو فانتیدین و
گلوکوز از هتروزید –αدر نتیجۀ هایدرولیز انزایمی . یک مولیکول سیماروز و دو مولیکول گلوکوز است

Kتجرید گردیده و هتروزید دومی  - Strophanthoside-βبه همین ترتیب با عمل . بدست می آید
حاصل میگردد Cymarineگلوکوز تجرید و هتروزید سومی -βگلوکوزید از مولیکول -βنمودن انزایم 

- Kاین هتروزید نیز مورد تأثیر انزایم سیما روزیداز قرار گرفته میتواند، که در اثر آن اگلیکون 
. ستروفانتیدین به دست میآید

حاوي هتروزید سمیارول، که با افزون بر هتروزید ستروفانتوزید و هتروزیدهاي دومی آن، دانۀ نبات 
مقدار . از دست دادن سمیاروز به ستروفانتیدول تبدیل می گردد و یکتعداد هتروزیدهاي دیگر است

. فیصد تخمین می گردد10–8در حدود .S.Kombe olمجموعی هتروزیدها در  دانۀ گیاه 
فوق الذکر بوده، ولی تعداد کامالً مشابه با نوع.S. hislidus Dcترکیب هتروزیدهاي دانۀ نبات 
نوع مذکور عالوه بر هتروزیدهاي نام برده داراي ساپونین ها، . مجموعی این هتروزیدها کمتر است

). 39(کولین، تري گونلین و تیل میباشد 

o

o
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بخش . فیصد مجموعۀ هتروزیدها است8–4حاوي تقریباً S.gratus Frenchدانه هاي نوع 
این هتروزید قبالً بنام . ستروفاننین تشکیل میدهد- Gهتروزید ) فیصد95–90(اساسی این مجموعه 

Ovabaine30دانه هاي این گیاه عالوه بر هتروزیدها، حاوي یکمقدار ریزین، .نیز شهرت داشت-
). 40(فیصد تیل شحمی، ساپونین ها و کوفین میباشد 35

: تأثیرات فارمکولوژیکی
را دارا است مطالعات تجربوي پیرامون تأثیر Fu58000–43000ستروفاننین فعالیت بیولوژیکی 

مادة مذکور در شرائط قلب تجرید شدة حیوانات حاکی از آنست، که موصوف امپلیتود تقلصات قلبی را 
ر شده، زیاد ساخته مقویت عضلۀ قلب را باال برده و سرعت تقلصات قلبی را کاهش میدهد هتروزید ذک

). 45، 29(به مقادیر سمی موجب توقف قلب در مرحلۀ سیستول میگردد 
موجب دوامدار شدن دورة قلبی به واسطۀ کوتاه شدن مرحلۀ ECGتأثیرات ستروفانتین در 

- Kافزون بر آن روشن شده است، که . سیستولیک و طویل شدن مرحلۀ دیاستولیک میگردد
. قسماً فشار شریانی را ارتقأ میدهدβ–ستروفانتین 

قلب را زیاد نموده، قدرت (out put)در مودل تجربوي عدم کفایۀ قلبی، ستروفانتین دهانه قلبی 
تقلصیت میو کارد را همزمان با دوام مرحلۀ دیاستول بلند میبرد، که در اثر آن رژیم مناسب اقتصادي 

). 45(براي فعالیت قلب مساعد میگردد 
ق نتائج مطالعات البراتواري و کلینیکی، تأثیرات کاردیوتونیک ستروفانتین هم مانند سایر بروف

. هتروزیدهاي قلبی، بدون آنکه حجم آکسیجن ضروري براي میوکارد بیشتر شود، به مالحظه میرسد
یان هتروزید مذکور فشار وریدي و مقاومت وعایی اطراف را کاهش داده و در نتیجه، با بهبود یافتن جر

به همین ترتیب عملیۀ . خون، عملیۀ اکسیجن دهی در قلب و سایر اعضاي عضویت تقویه می شود
). 46(دیوریزس نیز تسریع شده و اذیما ناشی از تراکم مایعات در عضویت رفع می گردد 

تأثیر اینوتروپ مثبت ستروفانتین عمدتاً منوط به تأثیر میوتروپیک مستقیم باالي قلب پنداشته 
آخذه هاي میخانیکی مربوط به زون تتأثیر برادي کاردي این هتروزید بااالثر باال رفتن عکسا. دمیشو

که به تقویۀ خویش در نتیجۀ باال رفتن فشار خون صورت می گیرد، (Sinoaortal zone)واورتال نسی
). 45(بوقوع می پیوندد 

سایر هتروزیدهاي قلبی مشعر مطالعات در مورد میخانیکیت تأثیر کار دیوتونیک ستروفانتین و
آنست، که این هتروزیدها مقدار کلسیم آیونی را ارتقأ داده و کلسیم مذکور بعد از معامله با پروتین 
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می گردد، که در نتیجۀ آن قدرت ) اکتومیوزین(تروپونین، موجب فعال شدن پروتین تقلصی عضلۀ قلب 
مبنی بر تأثیر مستقیم هتروزیدهاي قلبی باالي تقلصی قلب تقویه می یابد به همین ترتیب شواهد دیگر

پروتین اکتومیوزین و تأثیر تنبیه کنندة ستروفانتین باالي سرعت استقالب در میوکارد و همچنان تبادلۀ 
سودیم –بر مبناي تأثیر ستروفانتین باالي تبادلۀ پوتاسیم . سودیم حجروي وجود دارد–پوتاسیم 

در . داخل حجره زیاد و مقدار آیون هاي پوتاسیم کاهش می یابدحجروي مقدار آیونهاي سودیم در 
). 45(نتیجۀ آن، تغییرات معین در قدرت تقلصی میوکارد رونما میگردد

: استطباب
با زرق . ستروفانتین یکی از هتروزیدهاي مؤثر با سرعت تأثیر قابل مالحظه محسوب می گردد

دقیقه حد 90–30دقیقه به مالحظه رسیده و بعد از 10–3وریدي، تأثیر کاردیوتونیک آن طی 
تأثیرات مستحضر در حدود یک شبانه روز و حتی اندکی بیشتر از آن . ماکزیموم خویش را کسب مینماید

بنابر آن ستروفانتین . ساعت اطراح میگردد24قسمت مستحضر زرق شده در ظرف 8/7. ایدمندوام می
). 45(اطراح هتروزید عمدتاً از طریق کلیوي صورت می گیرد . خاصیت تراکمی خفیف را دارا است

(Im)وعایی حاد به شمول نارسایی هاي، که در سایۀ –ستروفانتین در تداوي عدم کفایۀ قلبی 
Infarct Myocard نمایان میگردد، مراحلIII, II عدم کفایۀ دورانی، خاصتاً در صورت عدم

. استطباب دارد.Digitalis spمؤثریت مستحضرات 
بنابر تأثیرات . ستروفانتین با تقویۀ قدرت تقلصی قلب، دینامیزم خون را در عضویت سریع مینماید

ی هتروزید باالي سیستم نورال، استطباب هتروزید بر عالوة حاالت عدم کفایۀ قلبی با ریتم نورمال، ئجز
، 22(سیستولیک را نیز در بر میگیرد حاالت عدم کفایۀ قلبی توأم با اختالالت اذینی به شکل برادي 

45 .(
در جمع عوارض جانبی ستروفانتین، که در صورت استفادة مقادیر بیشتر از دوز تداوي به مشاهده 
میرسد، دلبدي، استفراغ، اسهاالت، اریتمی هاي مختلف پاراسیستولی، تاکی کاردي بطینی شامل 

آمد، هتروزیدهاي قلبی موجب ضعف عضلی، سردردي افزون بر آن، طوریکه قبالً اشاره بعمل . میباشند
اختالالت بصري وغیره نیز شده ) تشدید تنبهیت، تخیالت(ها تظاهرات الرژیک، تشوشات روانی 

). 37(میتوانند 
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مضاد استطباب ستروفانتین را تغییرات اورگانیک شدید عضله قلب و اوعیۀ عضویت، میوکاردیت و 
). 27(ردیو سکلیروز تشکیل میدهد اندوکاردیت انتانی و همچنین کا

یروتوکسیکوزیس و همچنین ادر صورت ضرورت، استفادة ستروفانتین نزد اشخاص مبتال به ت
حاالت هایپوگلیسمیک و یا همزمان با استفادة مستحضرات پوتاسیم باید با احتیاط جدي صورت گیرد 

)45 .(

: اشکال دوایی
فیصد 70با استفاده از ایتانول 10: 1به غلظت –(Tinctura Strophanthi)تینچر ستروفانت 

8–5تینچر مذکور به مقدار . می باشدF.U.220–180تهیه گردیده و هر ملی لیتر آن داراي 
تجویز می ) مزمن(دفعه، براي بزرگ ساالن در تداوي مرحلۀ اول عدم کفایۀ قلبی 4–2قطره، روز 

). 45(گردد 
Strophanthine K– فیصد در امپول هاي حاوي یک ملی لیتر آن، در 0.05به شکل محلول

ادویه از . استFU29–22داراي فعالیت بیولوژیکی ) یک ملی لیتر(هر امپول . صنعت تولید می گردد
، 40تطبیق همزمان آن همراه با محلوالت . تطبیق می گردد) دقیقه6–5طی (آهسته .I.Vطریق 

). 45، 27(فیصد گلوکوز و محلول ایزوتونیک سودیم کلوراید نیز توصیه می گردد 5، 25
تأثیر مخرش آن در موضع تطبیق شده، مانع استفاده . نیز تطبیق میگردد.I.Mبعضاً از طریق 

). 45(می شود .I.Mوسیع آن بصورت 
Urginea Maritima (L.) Barer

يپیاز بحر
(Liliaceae)

: اوصاف گیاهی
این . و محجم استTunicataپیاز آن . گیاه چندین سالۀ است، که بوسیلۀ پیاز خود دائمی میباشد
تمام فلس ها در باالي یک سطح، که از . پیاز از فلس هایی ساخته شده، که یکی دربین دیگر جا دارند

از مذکور برگها در بهار از پی. آن تعداد زیاد ریشه هاي نسبتاً ضخیم خارج شده است، نصب گردیده است
). 40(به شکل غنچه خارج می شوند 
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ساقۀ . سانتی متر طول دارند80–50برگهاي گیاه مکمل، نیزه مانند و بیضوي طویل بوده و 
گلدار، که یک تا دو متر بلندي دارد، محض در ختم تابستان در حالیکه برگهاي گیاه خشک شده می 

. باشند، ظهور می کنند
پیریا نت گل متشکل از . ترتیب شده اند) سانتی متر40در حدود (گلها به شکل یک خوشه طویل 

در ناحیۀ انضمام . شش پارچۀ سفید زرد رنگ است، که تنها در قاعدة خود یک بدیگر چسپیده اند
). 40(شده اندگلبرگها و کاسبرگها، استا مینها نصب 

تخم پهن شده می 4–3داشته و هریک حاوي میوه عبارت از کپسولی است، که سه محفظه
)12شکل (. باشند

. نوع ذکر شدة گیاه از قدیم در طبابت هاي سنتی مشهور بوده و اهمیت خاص طبی داشته است
.Urginea spبرعالوة این گیاه انواع دیگر . نوع مذکور درج فارمکوپی هاي ممالک مختلف می باشد

.U. Burkei Barer, U. indica Kunthنیز حاوي هتروزیدهاي مقوي قلب می باشند، مانند 
) 40(وغیره 

. انواع ذکر شده، بصورت وحشی در حوزة مدیترانه روییده و تا سواحل اروپا و افریقا یافت می گردد
تونس و مراکش میروید نوع رسمی در هسپانیا، پرتگال جزیرة سیسلی و البانیا و در افریقا در الجزائر، 

)9 .(
). 18(در نواحی شمال میروید U. griffithiقابل تذکر است، که در افغانتسان نوع 

: دروگ
داشته و معموالً وزن Tunicataپیاز گیاه شکل . قسمت مستعملۀ گیاه را پیاز آن تشکیل میدهد

پیاز توسط چند . و گرام نیز میرسدکیل5–4بعضاً وزن پیاز مذکور تا . کیلوگرام است2آن در حدود 
فلس هاي بعدي آن یکی در داخل دیگر قرار داشته و نسبتاً . فلَس نصواري رنگ مستور گردیده است

). 40(فلس هاي مذکور طعم تلخ و تیز را دارا بوده، بوي آن مخصوص است . گوشتی میباشند
که دورة رشد گیاه تقریباً رو به اختتام است، ) جون–در ماه هاي می (پیاز گیاه بعد از جمع آوري 

ریشه هاي مذکور براي کشت گیاه جدید مورد . از سطح حامل ریشه ها جدا گردیده و پاك میگردد
. فلس هاي پیاز به قطعات کوچکتر پارچه گردیده و به زودي خشک میگردند. استفاده قرار می گیرد

ذب الرطوبۀ آن، باید در محفظه هاي مطمئن نگهداري فلس هاي خشک شده، بنابر خاصیت شدید جا
). 46، 40(شوند 
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Urginea Maritima Baker B (L.) :١٢شکل 



141

Glycoscillaren A

: ترکیب کیمیاوي
پیاز گیاه داراي مجموعۀ هتروزیدهاي قلبی بوفادینولیدها است، که تعداد آنها از ده هتروزید تجاوز 

بوده، که بخش عمدة مجموعۀ هتروزیدها را Glycoscillaren Aمهمترین هتروزید آن . مینماید
هتروزید مذکور عبارت از تري اوزید است، که از دو مولیکول گلوکوز، یک )0.05(% تشکیل میدهد 

. تشکیل یافته است) بوفادینولید(Scillareninمولیکول رامنوز و اگلیکون 

شهرت یافته است سوأ بر هتروزید فوق Glycoscillaren Bمجموعۀ هتروزیدهاي نبات بنام 
,Scillglaucoside, Proscillaridine, Scillaren Aالذکر، این مخلوط، هتروزیدهاي 

Scillcyanoside , Scillaren F40(ی دربر دارد ئو یکتعداد هتروزیدهاي دیگر را به مقادیر جز ،
46 .(

کاربوهایدراتها ) فیصد30(پیاز گیاه، عالوه بر هتروزیدها، حاوي یکمقدار قابل مالحظۀ موسیالژ 
ستیگماسترین، اسید لیمونیک، کولین، مواد تانیک و یکمقدار زیاد اوگزاالت کلسیم است ) فیصد22(
)40 .(

: تأثیرات فارمکولوژیکی
مطالعات کلینیکی در مورد هتروزیدهاي این گیاه حاکی از آنست، که در نتیجۀ استفاده این 

با عادي شدن . وتروپیک به مشاهده میرسدیزم قلب متأثر گردیده و تأثیر میهتروزیدها، تنبهیت و اتومات
). 45(هیمودینامیزم، جریان خون در عضلۀ قلب بهبود می یابد 

Ramnase + B – glucose+ 8 - glucose
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Scillipicrine)تأثیر شدید مدر داشته و با استفادة مستحضرات جالینوسی پیاز ) هتروزید تلخ
افزون بر آن تأثیرات مستقیم هتروزیدهاي قلبی گیاه را باالي . گیاه، عملیۀ دیوریزس تسریع میگردد

.  کلیه ها، که باعث کاهش جذب دوبارة ایونهاي سودیم میگردد، نباید فراموش شود
ضرات پیاز دریایی هم مانند سایر هتروزیدهاي قلبی در واقعات محجم شدن قلب از مؤثریت مستح

با تقویۀ قدرت تقلصی قلب موجب بیرون راندن مقدار بیشتر خون به عضویت . خوب برخوردار می باشند
). 45(میگردند 

ح نسبتاً سریع آنها، مستحضرات این گیاه به تفاوت از ستروفانتین بطی تر تأثیر نموده و بنابر اطرا
). 45(مستحضرات مذکور خواص تراکمی ندارند . کمتر دوام مینماید

: استطباب
مستحضرات پیاز دریایی در تداوي اشکال حاد و مزمن عدم کفایۀ دورانی، مخصوصاً در حاالت 

و سایر Scillarenاستفادة .توأم با اختالالت دورانی ناشی از ضعف فعالیت دسام میترال استطباب دارند
مستحضرات گیاه در معالجۀ عدم کفایۀ قلبی نزد مریضان مصاب به سکلیروز اوعیۀ اکلیلی و همچنین 

Digitalisدر حاالت هایپرتروفی اذینی بطینی راست قلب، خاصتاً در صورت عدم تحمل مستحضرات 
). 45(و ستروفانتوس تجویز می گردند 

ر ربه منظور تقویه نمودن تأثیر مد.Digitalis spمستحضرات بعضاً مستحضرات گیاه همراه با 
). 36(آنها تجویز می شوند 

مستحضرات مذکور اکثراً . با استفادة فمی مستحضرات پیاز بحري به رودي امتصاص میگردند
). 36(بخوبی تحمل گردیده و عوارض جانبی آنها به ندرت مشهود می باشد 

: اشکال دوایی
مرتبه براي 4–2قطره روز 10–5تینچر به مقدار -(Tinctura Scillae)تینچر پیاز بحري 

). 45(بزرگ ساالن تجویز می گردد 
Scillaren– عبارت از مجموعۀ هتروزیدهاي تجرید شدة پیاز بحري است، که در صنعت

). 37(تهیه میگردد .I.Vفارمسی بصورت تابلت و محلول زرقی در امپول ها براي استفادة 
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Nerium Oleander L.

خرزهره، گندیره
(Apocynaceae)

: اوصاف گیاهی
روشن و شفاف بوده، –قشر آن خاکی . متر میرسد5–3درختچۀ زیبایی است، که ارتفاع آن به 

سانتی متر و 14–9برگهاي مذکور که طول . برگهاي آن نیزه مانند، نوك تیز، ضخیم و لشم می باشد
سانتی متر را دارا اند، توسط دنباله کوچک به ساقه اتصال پیدا نموده و به تعداد سه عدد 2عرض 

برگهاي سبز زیبا و دائمی این درختچه که در هر یک . بصورت متقابل باالي ساقه اخذ موقع می نمایند
گلهاي گیاه، . ن میبخشدجوره رگبرگ ظریف ثانوي تشخیص داده می شود منظرة جالب به آ70–50
ملی متر عرض داشته و توسط دنباله گلی کوتاه به انجام ساقه ارتباط حاصل نموده اند، دو 50–30که 

. جنسی منظم و داراي گلبرگهاي سفید رنگ، گالبی و یا سرخ می باشند
به طول سانتی متر و محتوي دانه هاي متعدد 15- 10فولیکول بطول 2–1میوة گیاه متشکل از 

این دانه ها در انجام داراي یکدستۀ تارهاي بلند . ملی متر و پوشیده از مویک هاي متعدد است10
)13شکل (.می باشد) کاکُل مانند(ابریشم مانند با ظاهر مشخص 

در افغانستان بصورت زینتی و . خرزهره در منطقۀ مدیترانه، اروپاي جنوبی و افریقاي شمالی میروید
، که براي نوع ذکر شده گیاه Oleanderنام . بعضاً بصورت گیاه زینتی داخل خانه کشت می گردد

وسطی به این نام در قرن . منشأ گرفته است) درخت زیتون(Oleaانتخاب گردیده، از کلمۀ التین 
). 40(درختچۀ مذکور بنابر شباهت برگهاي آن به برگ درخت زیتون، داده شده است 

: دروگ
برگهاي مذکور از اوصاف مورفولوژیک فوق . قسمت مستعملۀ گیاه را برگهاي آن تشکیل میدهد

سرعت الذکر برخوردار بوده، که بعد از جمع آوري هم مانند سایر دروگهاي حاوي هتروزیدهاي قلبی به
).40(درجۀ سانتی گرید خشک میگردند 70–60به حرارت 
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L. Nerium oleander :١٣شکل 
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: ترکیب کیمیاوي
است که در نتیجۀ هایدرولیز به Oleandrineفیصد هتروزید 0.15- 0.08برگهاي گیاه داراي 

هتروزیدهاي . تجزیه می گرددOleandeoseو قسمت قندي Oleandrigenineآسانی به اگلیوکون 
متشکل از (Desactylopeandeineدیگر قلبی ایکه در ترکیب برگ گندیره وجود دارند، عبارتند از 

D)متشکل از اگلیکون (Adineriine، )اگلیکون جیتوکسی جنین و قند اولتاند روز – diginase ,
AdinergenineNeriantine , Corneriine)39 ،46 .(

سوأ بر هتروزیدهاي ذکر شده، برگ گندیره داراي اسید اورسولیک ساپونین هاي اوتین، 
نیز بدست آمده است Oleandomycineاز برگ گیاه انتی بیوتیک . هتروزیدهاي فالونیک میباشد

)46 .(
Cortenenriineاز قبیل ) فیصد0.3در حدود (قشر گیاه نیز حاوي یکمقدار هتروزیدهاي قلبی 

که داراي دزاوکسی سکروزها "B, Aهتروزید هاي "و یکتعداد هتروزیدهاي دیگر بنام ) فیصد0.11(
و 0.03–0.02به مقدار -Adineriineعالوه بر آن قشر گیاه داراي هتروزیدهاي . اند، می باشد

Neriine 41(فیصد است 1.0–0.9به مقدار .(

: تأثیرات فارمکولوژیکی
هتروزید تأثیرات . تأثیرات فارمکولوژیکی مشابه با ستروفانتین را دارا استOleandrineهتروزید 

انتخابی قابل مالحظۀ را باالي عضلۀ قلب دارا بوده ولی به تفاوت از تأثیرات مذکور ضعیف تر و نا پایدار 
دارا است با راFU40000–34000یک گرام هتروزید مذکور داراي فعالیت بیولوژیکی . تر می باشد

به سهولت و سرعت از طریق جهاز هضمی امتصاص گردیده و Oleandrineاستفادة فمی هتروزید 
Digitalisساعت تاثیرات آن تبارز مینماید خواص تراکمی آن نسبت به هتروزیدهاي 8–4بعد از 

sp.ضعیف تر بوده و تأثیر مدر نسبتاً خفیف تر را دارا می باشد .
هم مانند هتروزید فوق الذکر عمل نموده، ولی داراي خواص تراکمی Cornetiineهتروزید 

یک گرام مستحضر ذکر شده، داراي فعالیت بیولوژیکی معادل به . ر می باشدرضعیف و تأثیر شدید مد
FU27000سرعت تأثیرات آن نیز هم مانند  . استOleandrine 45، 39(زیاد می باشد .(

Neriineداراي فعالیت بیولوژیکیFU1000 در هر گرام می باشد این ماده بصورت سریع
باالي عضلۀ قلب تأثیر نموده و به آسانی موجب توقف سیستولیک فعالیت قلب میگردد، ولی عمل 
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تقلصات عضالت معایی و رحم را Neriine. مذکور بنابر حذف سریع آن در میوکارد، رجعی میباشد
). 45(تقویه مینماید

مقادیر بیشتر از حد الزمۀ مستحضرات گندیره مسمومیت را با بروز احساس کسالت عمومی، 
). 46، 45(سرگیچی، استفراغ، ضعف عمومی و عرق سرد تولید مینماید 

: استطباب
عدم کفایۀ دورانی مخصوصاً در حاالت توأم با III, IIمستحضرات گندیره در تداوي مراحل 

ال و یا کاردیو سکلیروزیس و همچنین در تداوي دي سترو فی میوکارد استطباب رمیتسام داختالالت 
. مستحضرات مذکور براي تداوي عدم کفایۀ قلبی همراه با تورم هاي عضویت تجویز می گردد. دارد

). 45(عدم کفایۀ دورانی مؤثر واقع نمی شوند IIIهتروزیدهاي گیاه گندیره در تداوي مرحلۀ 
). 45(میباشد .Digitalis spمضاد استطباب براي این مستحضرات، هم مانند مستحضرات 

: اشکال دوایی
Nerioline– عبارت از هتروزیدOleandrineاین . است، که در صنعت بنام مذکور شهرت دارد

عرضه فیصد تهیه و 0.022ملی گرامه و قطره 0.1هتروزید در صنعت فارمسی به اشکال تابلت هاي 
عدم کفایۀ دورانی به اشکال حاد و مزمن III, IIادویۀ مذکور مخصوصاً در تداوي مراحل . می گردد

). 37(تجویز می گردد 
مرتبه استفاده 3–2فیصد روزانه 0.022قطره محلول 25–20ادویه به مقدار یک تابلت و یا 

4براي وقایه از مسمومیت هاي ناشی از خاصیت تراکمی آن، باید از هر ده روز استفاده، توقف . می شود
). 37(روزه را رعایت کرد 5–

Corneriine - ملی گرام 0.1این هتروزید در صنعت فارمسی به شکل تابلت هاي حاوي
وارد ذکر شده در تداوي عدم کفایۀ قلبی توأم با تورم از ادویۀ مذکور عالوه بر م. مستحضر تهیه میگردد

. هاي عضویت، استفاده می گردد
بعد از حصول اثرات . مرتبه در روز تعیین گردیده است3–2تابلت، 2–1مقدار مجوزة ادویه 

). 45(مطلوب درمانی، مقدار آن کاهش داده می شود
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فصل دوم
گیاهان طبی داراي تأثیرات هایپوتانسیف

و انتی اریتمیک
وعایی است که عالمۀ عمده و اساسی –مرض هایپرتونی یکی از جملۀ امراض مهم و شایع قلبی 

به تفاوت از هایپرتونی ثانوي، تظاهر ابتدایی و . تشکیل میدهد) هایپرتانشن(آنرا بلند رفتن فشار شریانی 
علت در گذشته مرض مذکور مهم مرض هایپرتونی عبارت از صعود فشار شریانی بوده و روي همین 

تغییرات پاتولوژیکی این مرض . یاد می گردید(Essential Hejpertony)بنام هایپرتونی ابتدایی 
. همیشه ثانوي بوده و در نتیجۀ باال رفتن دائمی فشار شریانی بوجود میآید

قویت اوعیۀ چگونگی فعالیت قلب، م: اندازة فشار شریانی در عضویت وابسته به عوامل متعدد، چون
عوامل . اطراف و ارتجاعیت آن و همچنین حجم خون دورانی، لزوجیت و ترکیب الکترولیتی آن میباشد

). 45، 24(مذکور تحت تأثیر میخانیکیت هاي معین تیوروهومورال عمل مینمایند 
مستحضرات مختلفۀ، که داراي تأثیر هایپوتانسیف می باشند، تأثیر خویش را از طریق عمل باالي

بنابر این مواد مختلف با میخانیکیت . قسمت هاي مختلف سیستم انتظامی فشار شریانی ببار می آورند
چنانچه، مواد . هاي متفاوت تأثیر، موجب پایین آمدن فشار شریانی در مرض هایپرتونی میگردند

ن آوردن  تیوروتروپ، که قادر به تضعیف تأثیرات تقبض دهندة ادرینرژیک اند، نقش مهم را در پایی
مواد مذکور این تأثیرات خویش را از طریق عمل باالي مراکز محرك . فشار شریانی ایفأ مینمایند

عقدات، نهایات بعد عقدوي (الوعایی و یا از طریق تأثیر باالي قسمت هاي مختلف اعصاب سیمپاتیک 
عمدتاً از طریق یکتعداد مواد دیگر. تبارز میدهند) و آخذه هاي ادرمیزژیکPostganglionicیا 

به همین ترتیب، با استفاده از . انحطاط دادن فعالیت قلب، باعث تأثیر هایپوتانسیف می شوند
سپازمولیتیک هاي میوتروپیک، میتوان مقاومت اوعیۀ اطرافی را که به نوبه خویش موجب پایین آمدن 

هایپوتانسیف، عبارت از باالخره یکی از طرق دیگر حصول تأثیر . فشار شریانی می گردد، کاهش داد
تغییر و تنظیم ترکیب الکترولیتی خون و کاهش دادن حجم خون دورانی است، که با استفاده از یکتعداد 

). 46(مستحضرات معین ببار می آید 
اریتمی قلبی یکی از عوارض فعالیت قلب است و در نتیجۀ تغییرات وظیفوي سیستم نودال، که 

افزون بر آن، نقش . بنفسه و ریتمیک قلب می شود، بوجود می آیدتنبهیت عناصر آن موجب تقلصات
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اختالل در یکی از بخش هاي این . تأثیرات اکستراکاردیال نیز در ایجاد اریتمی قلبی مشهود می باشد
). 32(سیستم موجب تغییرات وظیفوي پاتولوژیک در ریتم قلب میگردد 

اریتمی قلبی مستحضرات مستعمله براي با نظر داشت چگونگی پاتولوژي مرض هایپرتونی و 
. تداوي امراض مذکور، در فارمکولوژي به گروپ هاي علیحده تصنیف میگردند

با توجه به خصوصیاتی، که پیرامون استفاده از گیاهان طبی در مقدمۀ این بخش ارائه شد، تصنیف 
مرض هایپرتونی و گیاهان طبی بروفق تصانیف فارمکولوژیکی مستحضرات مستعمله براي تداوي 

به همین گونه، تصنیف بکتعداد گیاهان طبی که . اریتمی قلبی، محال و تقریباً غیر عملی پنداشته میشود
داشته باشند و با یک گروپ دیگریکه از آنها تنها براي تداوي انتی اریتمی فیانسفقط تأثیر هایپوت

زیرا شماري از گیاهان با داشتن ترکیب کیمیاوي مغلق، . استفاده گردد، یک امر مناسب تلقی نمیگردد
وعایی دارا می باشند و اکثراً این تأثیرات –تأثیرات پیچیدة فارمکولوژیکی را باالي سیستم قلبی 

روي ملحوظات عدیده، در این . ل بر خواص هایپوتانسیف و انتی اریتمی گیاهان مذکور استمشتم
.فصل گیاهان طبی، که داراي تأثیرات هایپوتانسیف و انتی اریتمیک میباشند، مورد بحث قرار می گیرند

Astragalus dasyanthus pall.
(Leguminosae)

:اوصاف گیاهی
سانتی متر بوده، که ساقه هاي آن متعدد و حامل 40–30گیاه علفی چندین ساله به ارتفاع 

. گلهاي گیاه در اذاي برگها بوجود آمده و تقریباً شکل سنبله را تمثیل مینمایند. برگهاي مرکب میباشد
)14شکل (.  میوه عبارت از گونس بیضوي شکل است. گلهاي مذکور دو جنسی میباشد

A. Piletocladus Frein, A.microcephalus Wild, A. densissimusدیگر جنس انواع
Boriss.که بنام انواع ) وغیرهTragacanthae نیز شهرت دارند، منحیث منبع استحصال صمغ

نوع رسیده و 240تعداد این گیاهان به . کتیرا محسوب گردیده و از اهیمت طبی و صنعتی برخوردار اند
). 45(نوع آن در ممالک مختلفه و منجمله افغانستان اهمیت اقتصادي دارند 30از آن جمله
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Astragalus dasyanthus Pall. :١۴شکل 
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به تفاوت از انواع فوق الذکر اروپایی بوده و بصورت وحشی در .A.desyanthus Pallگیاه 
در آسیاي میانه، این گیاه بصورت وحشی به مالحظه نرسیده، ولی کشت آن بعضاً . جنوب اروپا می روید

). 45(رائج گردیده است 

: دروگ
. گیرداعضاي روي زمینی گیاه اهمیت طبی داشته و جمع آوري آن در اواسط تابستان صورت می 

پودر خشک شدة گیاه طعم لزوجی و . علف جمع آوري شده، پاك گردیده و در سایه خشک می گردد
). 47، 45(خفیفاً تلخ را دارا می باشد 

: ترکیب کیمیاوي
قسمت هاي روي زمینی گیاه حاوي ساپونین هاي تري ترپنیک گلیسیریزین، فالونوییدها و 

ژ است عالوه بر آن دروگ مذکور اسیدهاي عضوي، پولی یکتعداد قابل مالحظۀ نشایسته و موسیال
). 47(سکرایدها و یکتعداد صباغات را در بر دارد 

: تأثیرات فارمکولوژیکی
مطالعات پیرامون تأثیرات مستحضرات جالینوسی گیاه مؤید تأثیرات شدید هایپوتانسیف و 

ت، مستحضرات مذکور تأثیر قابل عالوه بر آن طوریکه معلوم گردیده اس. کاردیوتونیک آنها میباشد
. مالحظۀ آرام کنندة عصبی را دارا میباشند

مستحضرات جالنوسی این گیاه با تأثیر خویش باالي فعالیت قلب موجب حادثات اینوتروپ مثبت، 
در . کرونو تروپ منفی، توسع اوعیۀ اکلیلی، بهبود دوران خون کلیوي و کاهش ریتم قلبی میگردند

کور، فشار وریدي کاهش یافته، سرعت جریان خون بیشتر شده و فشار شریانی عادي نتیجۀ حادثات مذ
گردیده، اختالالت تاکی کاردي مرفوع شده، تعداد ضربان قلب سریعتر شده و عملیۀ دیوریزیس تقویه 

). 45(می یابد 

: استطباب
پرتونی، عدم در تداوي اشکال ابتدایی مرض های) دم کرده و جوشاندة دروگ(مستحضرات گیاه 

نفریت هاي حاد و عدم وولرآن و همچنین گلومیII , Iکفایۀ دورانی به شکل مزمن طی مراحل 
وعایی توأم با ورم هاي –کفایۀ قلبی استطباب دارند مستحضرات مذکور در عدم کفایۀ سیستم قلبی 
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دم کردة گیاه براي به همین ترتیب. خفیف و عالئم تنبهیت عصبی از مؤثریت مناسب برخوردار میباشند
). 45(تداوي نفریت حاد نیز تجویز می گردد 

: اشکال دوایی
گرام علف خشک 10مقدار : طرز تهیه- (Infusum herbae Astragali)دم کردة علف گیاه 

ملی لیتر آب گرم جوش داده شده، عالوه 200شدة گیاه را در یک ظرف مناسب جاي داده  و به آن 
دقیقه در حمام آبی حرارت داده شده و بعد از سرد نمودن آن به حرارت 15رف طی محتوي ظ. میگردد

ملی لیتر 200دقیقه محتواي مذکور فلتر و حجم آن توسط آب جوش داده شده به 45اطاق طی 
مرتبه استفاده صورت می 3–2قاشق خوري روز 3–2از دم کردة حاصله به مقدار . رسانیده می شود

). 45(گیرد 
Allium Sativum L.

(Liliaceae)

سیر
: اوصاف گیاهی

70–20خویش دائمی بوده و ارتفاع آن در حدود (Bulbum)گیاه علفی است، که بواسطۀ پیاز 
بیضوي شکل است، که ) غوزه(پیاز کوچک 30–7پیاز گیاه، متشکل از . سانتی متر میرسد) 100(

برگهاي گیاه داراي صفحۀ طویل، پهن، باریک و نوك تیز . توسط لفافۀ سفید رنگ احاطه گردیده اند
بوده عرض تقریباً یک سانتی متر و طول در حدود یک متر را دارا می باشند ساقۀ گیاه، که در انجام 

).10(وسیلۀ یک ساختمان حلقه مانند ختم می گردد غنچۀ گلی را حمل می کند، قبل از ایجاد گل ب
این گلها مجتمع بوده و از نظر . گلهاي سیر سفید رنگ یا گالبی خفیف بوده، دنبالۀ طویل دارند

Spathaدارند گل قبل از شگفتن، در داخل یک ) انجامی(ساختمان ظاهري شکل چتر سادة نهایی 
تخمدان در این گلها آزاد بوده، داراي سه محفظ . غشایی، که انجام بسیار باریک دارد، محفوظ می باشد

)15شکل (.ها دو تخم موجود استهاست، که در هریک از محفظ
گیاه اصالً مشخص به آسیاي جنوبی بوده، ولی در قفقاز شمالی نیز بصورت وحشی یافت می 

). 47(در اکثر ممالک جهان کشت می گردد سیر بنابر اهمیت غذایی. گردد
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: دروگ

دروگ گیاه را پیاز آن، که بنام سیر شهرت دارد، تشکیل میدهد، پیاز مذکور توسط لفافۀ سفید رنگ 
، که به هم چسپیده اند، دارا (Bulbila)پیاز کوچک 30–7و نازك مستور گردیده و در داخل تعداد 

نیز به نوبۀ خویش داراي پوستک نازك سفید و یا گالبی رنگ و ) غوزه ها(این پیازهاي کوچک . میباشد
). 47، 10(و در یک جناح پهن شده میباشد Oblongataبعضاً هم بنفش بوده، شکل آنها بیضوي، 

مواد مفر آن موجب تخریش اغشیۀ . سیربوي مخصوص تیز را دارا بوده، طعم آن نیز تیز است
).37(مخاطی چشم و بینی میگردد 

). 3(در صنعت فارمسی پیازهاي تازه جمع آوري شدة گیاه مورد استفاده قرار می گیرد 

: ترکیب کیمیاوي
20؛ diallilsuPfideفیصد 60فیصد تیل مفر است، که در ترکیب آن 0.4–0.2سیر حاوي 

. و یک تعداد سلفایدهاي دیگر شامل اندallilpropilsulfideفیصد 6.0و dialliltrisulfideفیصد
را، که یک مرکب غیر مقاوم بوده و به صورت ) C6H10OS2) Allicineتیل مذکور یکمقدار مادة مفر 

. تجرید شده در حرارت عادي طی چند شبانه روز تخریب میشود، دارا است
Allicine در غوزة سیر از مادة دیگرAlliine 45، 3(بوجود میآید .(
Allicine یدسفایتون(یک مادة انتی بیوتیکی ( بوده، که بروفق مطالعات در مقابل باکتریهاي

). 30(گرام مثبت، گرام منفی و باالخصوص در مقابل با سیل توبرکلوز فعالیت ضد مکروبی را دارا است 
سیر افزون بر مواد . را دارا است1.047–1.046تیل مفر گیاه از لحاظ نوري فعال نبوده و کثافت 

ملی گرام 10(فایتوستیرین ها، ویتامین سی ) فیصد0.06(ذکر شده، داراي یکمقدار جزیی تیل شحمی 
). 47(می باشند Bو ویتامین هاي گروپ ) و فیصد

-مواد مذکور . ه نزد یکتعداد گیاهان عالی تشخیص شده اندفایتونسید ها عبارت از محصوالت فعال حیاتی گیاهان عالی بوده، ک
تأثیرات انتی بیوتیکی و همچنین خواص تنبیه و یا انحطاط رشد گیاهان همجوار و تسریع یا تضعیف رشد تخمه در داخل تخمدان 

. گیاه را دارا می باشند
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:  تأثیرات فارمکولوژیکی
میکروبی، ضد میکوتیک و انتهلمنتیک را مواد ذیدخل در ترکیب سیر و خاصتاً الیسین تأثیرات ضد 

). 45، 3(دارا می باشند 
مطالعات البراتواري مشعر آنست، که با زرق وریدي مستحضرات سیر نزد خرگوش هاي مصاب به 

عالوه بر آن واضح شده . روسیکلیروزیس تجربوي، فشار خون به اندازة قابل مالحظه کاهش می یابدیتا
ضرات مذکور و یا با تطبیق آن باالي قلب تجرید شدة حیوانات است، که با زرق وریدي مستح

البراتواري امپلیتود تقلصات قلبی تقویه یافته، ریتم حرکات قلب کاهش یافته اوعیۀ محیطی و اکلیلی 
). 45(توسع نموده و عملیۀ دیوریزیس سرعت کسب مینماید

سوأ از . زها را نهی مینمایدطوریکه معلوم گردیده است، مستحضرات سیر فعالیت کولین استیرا
تأثیرات فوق مستحضرات سیر خواص مقشع و همچنین مقوي غشاي مخاطی سیستم تنفسی را دارا 

). 45، 37(می باشند 

: استطباب
تصلب (رو سکلیروزیس تیمستحضرات مختلفۀ سیر براي تداوي مرض هایپرتونی، اریتمی قلبی ا

. ب دارندو امراض مختلفۀ جهاز هضمی استطبا) شرایین
، توبرکلوز ریوي، (Colites)مستحضرات سیر در تداوي تفسخ هاي جهاز هضمی، کولیت ها 

و کولپیت هاي تري کومو ناد تجویز ) نیوموپنبرونشیت هاي مزمن، (امراض انتانی کبد و طرق تنفسی 
). 45(می گردند

اتیروسکلیروزیس، هایپرتونی استفاده از سیر و مستحضرات آن براي وقایۀ گریپ و وقایۀ مرض 
. و نیوروزهایی قلبی از مؤثریت خاص برخوردار استزمنم

در سالهاي اخیر استفاده از مستحضرات گیاه در تداوي امراض جلدي و ستوماتولوژي توجه زیاد را 
حضرات در تداوي زخم هاي مزمن تروفیک، کاندیدوزهاي تچنانچه این مس. به خود معطوف نموده است

). 45(مخاطی، ستوماتیت وغیره استطباب دارند غشاي 
مستحضرات سیر با امراض کلیوي مضاد استطباب دارند، زیرا مستحضرات مذکور موجب تخریش 

). 45(نسج پارانکایماي کلیوي میگردند 
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: اشکال دوایی
نوسی براي تداوي مرض یاین مستحضر جال- (Tinctura Alli Sativi)تینچر غوزة سیر 

برخوردار خوبیهایپرتونی، اتیرو سکلیروزیس و همچنین امراض انتانی و واقعات تفسخ امعأ از مؤثریت 
). 45(تجویز می گردد کاهالنمرتبه نزد 3–2روز ،قطره20–10تینچر مذکور به مقدار . است

Allilsatum– و براي تداوي امراض انتانی، فیصد الکولی غوزة سیر بوده40عبارت از خالصۀ
استفادة این ادویه با شیر از . تفسخ امعأ، هایپرتونی و اتیرو سیکلیروزیس به مقدار مجوزة استطباب دارد

). 3(مؤثریت بهتر بر خوردار است
مرهم مذکور . فیصد عصارة سیر است، که باالنولین تهیه میگردد5عبارت از مرحم –مرهم سیر 

). 37(در تداوي زخمهاي مزمن جلدي و کاندیدوزهاي مختلف توصیه می گردد 

Cimicifuga dahurica Maxim
(Ranunculaceae)

:اوصاف گیاهی
رایزوم گیاه ضخیم و از آن ریشه . سانتی متر150–100گیاه علفی چندین سالۀ است، به ارتفاع 

برگهاي گیاه بزرگ و . از رایزوم مذکور چندین ساقه رشد مینماید. هاي متعدد زیاد خارج گردیده است
لوب بوده و داراي 7–5برگهاي مذکور با برش هاي عمیق منقسم به . داراي دنبالۀ طویل میباشند

. ندجنسی سفید رنگ در غنچۀ گلی خوشه مانند اجتماع نموده اگلهاي یک . کنارة دندانه دار میباشند
صفحه اي 4–3میوة گیاه کپسول . به مالحظه میرسد(Dioica)این گیاه اکثراً بصورت دوخانه اي 

)16شکل (. تمام گیاه داراي بوي شدید نامطبوع است. حمل میکندرا دانه 8است، که هر صفحۀ آن 
متر از سطح بحر در جنگالت و اراضی باز 700شمالی در ارتفاعات گیاه در شرق دور و اروپاي

). 45(بصورت وحشی میروید 
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: دروگ

گیاه اهمیت طبی داشته، که در موقع شگوفایی گیاه جمع آوري ) رایزوم(ریشه و ساقۀ زیرزمینی 
طول آن . معموالً مجوف استو رایزوم گیاه موقعیت افقی و ساختمان تیوب خم شده داشته . می گردد

ساقه ها و در سطح فوقانی آن آثار . سانتی متر میباشد2.5–1سانتی متر و قطر آن در حدود 20–5
. ریشه ها تار مانند و شکنند میباشند. هویدا است) ثانوي(در سطح تحتانی آن بقایاي ریشه هاي جانبی 

. رایزوم و ریشه هاي گیاه رنگ نصواري تاریک داشته و محل شکستگی آنها به رنگ زرد ملون است
). 47، 45(دروگ بوي خفیف مخصوص و طعم تلخ را دارا است 

: ترکیب کیمیاوي
به اساس مطالعات جدیدیکه توسط علماي جاپانی صورت گرفته است رایزوم گیاه داراي مواد تري 

.وت دار میباشدزترپنیک، فوروکرومونها، سیتوستیرول، اسیدهاي عضوي، مرکبات ا
مرکبات تري ترپتیک دروگ گیاه، عبارت از الکولهاي تري ترپتیک چهار حلقوي بوده که از هستۀ 

Lanastinمرکبات اساسی تري ترپنیک، که در ترکیب رایزوم گیاه دخیل اند، عبارتند . شده اندمشتق
Dagurinol, Cimigenol, Shengmanol: از – xyloside وغیره .

عالمۀ مهم (خصوصیت مهم ساختمانی مرکبات فوق الذکر را موجودیت حلقۀ سیکلوپروپانیک 
. تشکیل میدهد) شیموتاکسونومیک
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به Norvisnagineو Visnagine, Vissaminolفوروکرومونهاي دروگ مشتمل اند بر 
همین ترتیب اسیدهاي عضوي رایزوم گیاه در برگیرندة اسیدهاي فیرومیک، ایزوفیرولیک و کافییک 

)39 .(
و مواد تانیک نیز Cimicifugineقابل تذکر است، که دروگ گیاه حاوي یکمقدار الکلوئید 

. میباشد

: تأثیرات فارمکولوژیکی
تینچر حاصله از رایزوم گیاه داراي تأثیرات هایپوتانسیف بوده و توأم با آن فعالیت قلب بهبود یافته، 

. عضالت ملسأ استرخا نموده و عملیۀ دیوریزیس تقویه می یابد
بار ه مسکن را بمطالعات فارمکولوژیکی پیرامون رایزوم گیاه حاکی از آنست، که تینچر رایزوم تأثیر 

احساس درد بطی گردیده و عکسوي کاهش یافته،بر مبناي این تأثیر فعالیت حرکی و تنبهیت . می آورد
). 45(دوام خواب بیشتر میگردد

: استطباب
مطالعات کلینیکی تینچر دروگ این گیاه بصورت مقایسوي با ریزرپین نشان میدهد، که اگرچه 

ین کمتر است، ولی استفاده از پمذکور در مرض هایپرتونی نسبت به ریزرشدت تأثیر هایپوتانسیف تینچر 
روي این ملحوظ استفاده . این تینچر در مراحل ابتدایی مرض مذکور مؤثرتر و مناسب تر تلقی می گردد

. استطباب دارد) II, Iمراحل (از تینچر رایزوم گیاه از مدتها به اینطرف در تداوي مرض ها یپرتونی 
). 45(مناسبت استفادة آن در تداوي مرض هایپرتونی می افزاید به ن این مستحضر تأثیر مسک

). 45(مضاد استطباب براي استفادة تینچر رایزوم گیاه تثبیت نگردیده است

: اشکال دوایی
Tinctura Cimicifugae - فیصد تهیه می گردد70تینچر رایزوم گیاه با استفاده از ایتانول .

مرتبه در تداوي مراحل ابتدایی مرض هایپرتونی 3–2قطره، روزانه 60–50این مستحضر به مقدار 
). 45(نزد بزرگساالن تجویز می گردد 
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Crataegus Oxyacantha L.

دوالنه، زعرور، غوجه
(Rosaceae)

:اوصاف گیاهی
ساقه هاي آنها . متر میرسد5تمام انواع دوالنه بته ها و درختچه هایی اند، که ارتفاع آنها تا 

سانتی 4-2.5نصواري داشته و معموالً خارکهاي راست و ضخیم بطول –درخشان بوده، رنگ سرخ 
صفحۀ . اندت متناوب را دارا عیسانتی متر طول داشته و موق6–2برگهاي گیاه . متر را دارا میباشند

برگهاي دوالنه داراي گوشواره . بیضوي شکل و نوك تیز بوده، قاعدة آنها نیزه نما میباشدآنهابرگی
برگها دنباله دار بوده، کنارة آنها دندانه هاي نوك تیز را . مانند با کناره هاي دندانه دار میباشدسهاي دا

تعداد . ا محدود اجتماع نموده اندگلهاي سفید رنگ گیاه درغنچه هاي کوچک معین ی. دارا است
سیب ،ملی متر قطر داشته8–6میوة گیاه . می باشدکاسبرگها و گلبرگهاي سفید رنگ پنج، پنج عدد 

7–2میوة مذکور حاوي . در انجام میوة مذکور بقایاي کالیس متبارز میباشد. مانند و سرخ رنگ است
.)17شکل (.دانۀ سخت و از یک جانب پهن شده است

: نیز ارزش طبی دارندعالوه بر نوع فوق، انواع ذیل 
C. sanguinea Pall.– و شمال آسیا وجود ) خاصتاً اروپاي شمالی(بصورت وحشی در اروپا

.داشته و در مناطق سایبریا و قفقاز کشت می گردد
C. monogyna Jac–در اروپا و قفقاز شمالی بصورت کشت شده و وحشی یافت می گردد .

C.daurica Kochne exsch.–در سایبریا میروید .
مشخص به اروپاي غربی بوده، ولی در مناطق مختلف آسیایی و .C. Oxyacantha Lنوع 

. منجمله افغانستان نیز میروید
). 17(در افغانستان انواع مختلف آن بصورت کشت شده یافت می گردند 
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: دروگ
. گلها و میوة گیاه اهمیت طبی دارند

دروگ مرکب از گلهاي گیاه مشتمل بر مخلوط غنچه هاي گلی و گلهاي جداگانه با بقایاي صفحه 
گلها بوي خفیف مخصوص داشته، . سانتی متر عرض دارند1.7–1.6گلهاي شگفته شده . گلی میباشد

گلهاي گیاه بصورت جمعی باغنچه هاي گلی در موقع شگفتن . طعم آنها لزوجی و خفیفاً تلخ است
گلها طعم . گلهاي جمع آوري شده، بزودي در سایه خشک میگردند.جمع آوري  میگردند،اکثریت گلها

). 39(لزوجی خفیفاً تلخ را دارا می باشند 
بعضاً با رسوب سفید رنگ (نارنجی –تاریک و یا نصواري –میوة گیاه گوشتی بوده و رنگ سرخ 

دانه هاي میوه تقریباً . سطح میوه بصورت شبکه یی ناهموار است. را دارا میباشد) قندهاي کرستال شده
شیرین و نسبتاً میوة دوالنه طعم خفیفاً . مثلثی شکل بوده، رنگ زرد روشن داشته و سخت میباشند

درجۀ سانتی 60–50میوة جمع آوري شده در آفتاب و یا در داش طی حرارت . کُرشت را دارا است
). 39(گرید خشک می گردد 

: ترکیب کیمیاوي
که داراي اگلیکون کورستین )هایپروزید و کورستیرین(گلهاي گیاه حاوي هتروزیدهاي فالونولیک

منجمله سایر مرکبات فنولیک، گلهاي . قسمت قندي گلکتوز و رامنوز تشکیل یافته استاز، وبوده
افزون بر آن در گلهاي گیاه کولین، . دوالنه حاوي یکمقدار اسیدهاي کافییک و کلوروجنیک میباشد

استیل کولین و تري میتل امین و هم چنین  یکمقدار تیل مفریکه بوي مخصوص به آن میبخشد، دارا 
. شدمیبا

، لیمونیک، کراتیگوسیک، عالوه بر مواد فعال فوق داراي اسیدهاي عضويمیوة دوالنه 
، سوربیت، کولین و )دو مادة اخیر در دانۀ گیاه وجود دارد(سیتو ستیرین –Bکلوروجنیک، تیل شحمی، 

اسیدهاي اورسولیک و (در میوة نبات مواد تانیک و مرکبات تري ترپتیک . استیل کولین است
). 41(نیز یافت گردیده است ) ولینیکئلاو

: تأثیرات فارمکولوژیکی
این تأثیرات . دارا می باشندرامستحضرات جالینوسی دوالنه، تأثیرات کاردیو تونیک قابل مالحظه

سؤا از آن مستحضرات مذکور اریتمی هاي مختلف را مرفوع . مخصوصاً در ضعف قلبی متبارز است



162

اریتمی "چنانچه مطالعات درینمورد نشان میدهد، که مستحضرات ذکر شده، در مودل تجربوي . میسازند
. تأثیر انتی اریتمیک را تبارز میدهند"اکونیتینی

دم کرده و اکستراکت هاي مختلف میوه ها و گل هاي گیاه بصورت انتخابی اوعیۀ اکلیلی و 
بنابر آن میتوان از مستحضرات مذکور براي . ک را دارا میباشنددماغی را توسع داده، تأثیرات سپازمولیتی

بر وفق مطالعات انجام . بهبود بخشیدن جریان خون در میوکارد و نیورون هاي اعصاب استفاده کرد
شده، تأثیرات سپازمولیتیک مستحضرات ذکر شده، ناشی از موجودیت فالونوییدها و مشتقات تري 

. ترپتیک آن است
ونوییدها و مشتقات تري ترپنیک، موجب تأثیرات هایپوتانسیف و بهبود فعالیت جدار موجودیت فال

). 45(اوعیۀ عضویت نیز می گردد 
با مطالعۀ تاثیر مستحضرات جالینوسی دوالنه باالي تبادلۀ لیپیدي در عضویت، معلوم شده است، 

. که این مستحضرات تأثیر قابل مالحظۀ انتی سکلیروتیک را دارا میباشند
به همین گونه. مستحضرات دوالنه، تأثیرات کاردیوتونیک هتروزیدهاي قلبی را تقویه مینمایند

.مستحضرات گیاه مذکور تأثیر مسکن را نیز دارا است
مستحضرات  دوالنه تأثیرات سمی خفیف داشته و عوارض جانبی آنها بصورت تجربوي به 

). 46(مالحظه نرسیده 

: استطباب
استفاده از دوالنه و مستحضرات آن، تاریخ دیرینه داشته و طوریکه در آثار مختلف دیده میشود، از 

وعایی و سیستم –قرن هجدهم تأثیرات کاردیوتونیک آن معلوم گردیده و براي تداوي امراض قلبی 
.  اعصاب مرکزي تجویز می گردد

مرض هایپرتونی، ستینوکاردي، مستحضرات دوالنه در تداوي تشوشات وظیفوي فعالیت قلب، 
یوروزیس ها و نیوروز نایتروسکلیروزیس عمومی، انجیو،اریتمی هاي مختلف، تاکی کاردي پروکسیزومال

. کلیماکتري، استطباب دارند
و متأثر نمودن تبادلۀ لیپیدي در دماغبا توجه به تأثیر تقویه کنندة جریان خون در اوعیۀ اکلیلی و 

ور خاصیت انتی سکلیروتیک داشته و براي تداوي ایتروسکلیروزیس نزد عضویت، مستحضرات مذک
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در موارد مذکور، اکثراً مستحضرات گیاه همراه با هتروزیدهاي قلبی . اشخاص مسن تجویز می گردند
. توصیه می شوند

بنابر تاثیرات توسع الوعایی و سپازمولیتیک خویش، مستحضرات جالینوسی دوالنه در تداوي 
به همین ترتیب تاثیر مثبت این . دایی مرض هایپرتونی، مناسب و مؤثر تلقی می گرددمراحل ابت

بر مناسبت استفادة این ارتریول ها مستحضرات باالي فشار وریدي و بهبود بخشیدن ارتجاعیت جدار 
). 45(مستحضرات، در تداوي مرض هایپرتونی می افزاید 

: اشکال دوایی
فیصد تهیه 70در ایتانول 10: 1این تینچر به غلظت –(Tinctura Crataegi)تینچر دوالنه 
. مرتبه قبل از صرف غذا تجویز می گردد4–3قطره روزانه 30–20گردیده و به مقدار 

1: 1به طریقۀ پرکولیشن به تناسب - (Extr. Crataegi fluidum)اکستراکت مایع دوالنه 
. اکستراکت مذکور مایع نصواري رنگ با بوي مطبوع بوده، طعم آن خفیفاً شیرین است. تهیه می گردد
.مرتبه قبل از صرف غذا توصیه می گردد4–3قطره روزانه 30–20مقدار مستحضر به 

گرام گلهاي گیاه را در ظرف 5مقدار -(Inf. Florum Crataegi)دم کردة گلهاي دوالنه 
دقیقه 15ملی لیتر آب گرم قبالً جوش داده شده، عالوه گردیده و طی 200جاي داده و به آن مناسب

دقیقه گذاشته و بعد از فلتر، حجم آن به 45بعداً محتوي ظرف را طی . در حمام آبی حرارت داده میشود
. ملی لیتر رسانیده میشود200

.مرتبه، نیم ساعت قبل از صرف غذا تجویز می گردد3–2ملی لیتر روزانه 50دم کرده به مقدار 
هم مانند دم کردة گلهاي گیاه تهیه - (Inf. Fructum Crataegi)دم کردة میوة دوالنه 

. گیاه استفاده میشودةگرام میوة خشک و میده شد15ملی لیتر دم کرده، 200گردیده و براي حصول 
م کردة مذکور نیز به مقدار و طرز د46(.م کردة گلهاي گیاه استفاده می شودد(



164

Phlojodicarpus Villosus Turcz.
(Umbelliferae)

: اوصاف گیاهی
سانتی متر بوده، ساقه آن ساده و بعضاً 70است، که ارتفاع آن در حدود ه ییگیاه چندین سال

30–6برگهاي قاعدوي گیاه متعدد بوده، داراي صفحه طویل بیضوي شکل بطول . منشعب می باشد
برگهاي مذکور بنابر برش هاي صفحۀ برگی به چندین . سانتی متر است8–2سانتی متر و عرض 

گهاي روي ساقۀ گیاه کوچکتر بوده با قاعدة بر. لوب انقسام نموده و رنگ سبز تیره را دارا میباشند
رنگ سفید را دارا نموده و گلهاي گیاه در غنچۀ گلی چترنما اجتماع . دنخویش ساقه را مستور مینمای

ملی 3ملی متر و عرض 8–5بیضوي شکل و پهن، بطول ) دو فندقۀ(میوة گیاه داي اکین .میباشند
)18شکل (. سخت میباشدومتر بوده، سطح آن لشم و یا هم بعضاً داراي مویک هاي کوتاه

.بصورت وحشی گیاه مذکور در سایبریا و اروپاي شرقی در صحراها و مزارع باز میروید

: دروگ
خویش اهمیت طبی ) رایزوم(گیاه مذکور نسبت موجودیت مواد فعال در ریشه و ساقۀ زیرزمینی 

. اعضاي مذکور به شکل درست و پارچه شده مورد استفاده قرار می گیرند. دارد
شکستگی آن روشن بمالحظه محلدروگ توسط قشر نصواري رنگ تاریک مستور گردیده و 

. ته، طعم آن تیز و قسماً کرشت به نظر میرسددروگ گیاه بوي مخصوص داش. میرسد

: ترکیب کیمیاوي
در ریشه و رایزوم گیاه مذکور پیرانو . دروگ گیاه حاوي مرکبات مختلفۀ کومارینی می باشد

و یکتعداد مشتقات دیگر کومارین ها به مقادیر ,Visnadine, Dihydrosamidineکومارین ها 
. جزیی تثبیت گردیده اند
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: تأثرات فارمکولوژیکی
چگونگی تاثیرات فارمکولوژیکی و شدت آن متناسب به مقدار ویسنادین وداي هایدروسامیدین 

شهرت کسب نموده است، Floverineپیرانو کومارین هاي ذیدخل در ترکیب دروگ، که بنام . میباشد
ترین را در ناشی از زرق ادرینالین، نورادرینالین و پیتوای) تشنجات(اوعیۀ اطراف را توسع داده، سپازمهاي 

در نتیجۀ آن جریان خروج مایعات از انساج نه تنها احیأ . رفع مینماید) خرگوش ها(حیوانات البراتواري 
. گردیده بلکه شدت بیشتر نیز کسب مینماید

فشار Floverineکه با استفاده از طریقۀ ریزیستوگرافی انجام شده است میرساند که  ی تحقیقات
به همین . فیصد کاهش میدهد30–20حیوانات البراتواري در حدود لیسفخون را در اوعیۀ اطراف 

گونه به اساس طریقۀ پلیتیزموگرافی واضح شده است، که مستحضر مذکور تشنجات اوعیه اطراف خلفی 
). 54(را که بصورت تجربوي ایجاد میگردد، مرفوع میسازد 

مستحضرا فالونورین با تأثیر مثبت خویش باالي جریانات بیوالکتریک قلبی توسط متداوم نمودن 
,Tدیاستول و کوتاه نمودن دورة سیستول، تعداد تقلصات قلب را قسماً کاهش داده و ولتاژ موجه هاي 

R54(. به اندازة قابل مالحظه زیاد می گردد (
در تشنجات و.ملسأ امعاي رقیقه را کاهش میدهدواضح شده است، که فالورین مقویت عضلۀ

ناشی از تطبیق باریم کلوراید و استیل کولین در عضلۀ ملسأ امعأ تأثیر سپازمولیتیک شدید ) سپازمهاي(
). 36(را از خود تبارز میدهد 
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ر، در میخانیکیت تأثیر مذکو. فالورین تاثیر سپازمولیتیک میوتروپیک و نیروتروپیک را دارا میباشد
شایان تذکر است، که این مستحضر . کولینو و ادرینولیتیک آن ایفأ مینمایند-Mنقش عمده را خواص 

). 46(تبادلۀ الکترولیتی جدار وعایی را با کاهش دادن مقدار آیونهاي سودیم، متأثر میسازد 

: استطباب
انجیوسپازم هاي اوعیۀ مستحضر فالورین به گونۀ یک مادة توسع دهنده اوعیۀ اطراف در تداوي 

نتائج .استطباب دارد(Obpiterating endarteritis)اطراف سفلی و اندار تیریت هاي ابتدایی
3و کاپیال روسکوپی نشان میدهد، که در روزهاي Reovasographyو Oscippographyمطالعات 

تی و یا بی حسی در استفادة مستحضر با توسع اوعیۀ اطراف دردها رفع گردیده و احساس سخ5–
. اطراف سفلی از بین میرود

مرض هایپرتونی نیز مؤثر واقع می II , Iاستفاده از فالورین در تداوي اسکیمی قلبی و مراحل 
گردیده و یا اینکه حمالت درد یا بکلی قطع ،چنانچه با استفاده از آن نزد مریضان اسکیمی قلبی. گردد

. ناشی از اسکیمی عادي می گرددECGمشهود در کاهش یافته و تغییرات
با استفادة مقادیر بیشتر از حد الزمۀ فالورین، سر چرخی هاي مؤقتی تبارز مینماید، که با قطع 

. استفادة آن رفع می گردد
و قبضیت هاي اتونیک ) نفخ و باد در بطن(وریزم تیمضاد استطباب فالورین را هایپوتونی، م

). 26(تشکیل میدهد 

: واییاشکال د
Floverine– مستحضر حاوي مجموعۀ پیرانو کومارین هاي دروگ گیاه است، که در صنعت

2–1مقدار ه ادویۀ مذکور ب. ملی گرام تولید میگردد50فارمسی بعضی ممالک بصورت تابلت هاي 
. هفته را در بر می گیرد4–3دفعه بعد از صرف غدا تجویز گردیده و دورة تداوي 3–2تابلت، روزانه 

).  45، 37(ماه تکرار می گردد 2–1در صورت ضرورت، تداوي با این ادویه بعد از فاصله 
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Rauwolfia Serpentina Benth. 

(Apocynaceae)

: اوصاف گیاهی
گیاه داراي ریشه . درختچۀ زیبایی است، که همیشه بهار بوده و ارتفاع آن تا به یک متر میرسد

گیاه چندین ساقه داشته، که . متر در عمق زمین فرو میرود3–2طویل و پیچان است، که در حدود 
برگهاي مذکور شکل بیضوي . اخذ موقع نموده اند) عدد4-3(برگهاي باالي آنها بصورت غنچه یی 

) 19شکل (.  نوك تیز و هاللی را دارا میباشند
. گلهاي گیاه کوچک، گالبی رنگ و بعضاً سفید رنگ بوده و در غنچۀ چتر مانند جمع شده اند

نند بطول کاسه درین گلها کوچک، کوتاه و پنج عددي است جام با هم پیوسته بوده و ساختمان تیوپ ما
میوة سرخ رنگ . خارجاً لشم و در داخل مویکهاي کوچک، متعدد را دارا استداشتهملی متر 16–11

) 20شکل . ( و متشکل از دو دروپایی با هم پیوسته میباشد
، تایلند و اندونیزیا، معموالً در جنگالت مناطق نیمه انوع ذکر شدة گیاه در هند، سریالنکا، برم

. در هند کشت آن نیز رایج شده است. داستوایی میروی
نوع مختلف است، که اکثراً در مناطق استوایی و نیمه 150در بر گیرندة Rauwolfiaجنس  

از جمع این گیاهان عالوه از نوع فوق . شرق آسیا، افریقا و امریکا جنوبی میرویند–استوایی جنوب 
.Rالذکر دو نوع  canescens L.)و ) در هندR. vomitoria Alz.)نیز مورد استفادة طبی ) در کانگو
) 40. (قرار می گیرند

: دروگ
رشد آن جمع آوري می 4-3قسمت مستعملۀ گیاه را ریشه آن تشکیل میدهد، که در سالهاي 

به قطعات پارچه گردیده و بعد خشک می ) ریشه هاي اصلی و فرعی(ریشه هاي جمع آوري شده . گردد
محل . ریشۀ گیاه داراي قشر نصواري بوده و طوالً داراي فروریختگی ها و خطوط ناهموار میباشد. شود

4/3) چوب(نسج هادي ریشه .قطع شدة ریشه رنگ روشن داشته، هموار و بدون لیف به نظر میرسد
) 50، 45(.ریشۀ گیاه طعم تلخ و بوي نا مطبوع را دارا است. حصۀ ریشه را احتوا مینماید

-نی تشریح گیاهی این گیاه براي اولین دفعه توسط طبیب و گیاه شناس آلماLeonhard Rauwolf در قرن شانزدهم
. صورت گرفت
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Rauwolfia Serpentina Bent :١٩شکل 
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: ترکیب کیمیاوي
صورت Eijkmanتوسط 1887اولین مطالعات علمی پیرامون ترکیب کیمیاوي گیاه در سال 

این گیاه . نامیده شدpseudobrucineگرفت، که در نتیجۀ آن الکلوئیدي استخراج شد که بعداً بنام 
پنج الکلوئید دیگر قابل تبلور را R. H. Siddiriقرار گرفت و بیشتربعداً در هند مورد آزمایشهاي 

). 47(بدست آورد 
تقات ایندول ذیدخل است، که در نتیجۀ الکلوئید مش25در ترکیب کیمیاوي ریشۀ گیاه بیشتر از 
یکی از الکلوئیدهاي مهم و ارزشمند دروگ، ریزرپین .الحاق تریپتوفان و ایرودویید ترکیب می گردد

(Reserpine) قابل تذکر است، که مقدار . فیصد مجموعۀ الکلوئیدها را تشکیل میدهد10است، که
. می شودفیصد 2-1مجموعی الکلوئیدها در دروگ بالغ به 

,Recinnamine, Ajmaline, Papaverine: الکلوئیدهاي مهم دیگر ریشۀ گیاه عبارتند از
Tebaine, Serepentine, Desepidine, الکلوئیدهاي ریشۀ گیاه از لحاظ ساختمان کیمیاوي به سه

به تیپ  Reserpineالکلوئید . تقسیم می گردندAjmalineو Yohimbane, Serpentineتیپ 
Yohimbane 47، 45، 39(مربوط می گردد .(
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قابل یاد آوري است، که دو نوع دیگر فوق الذکر گیاه از لحاظ ترکیب کیمیاوي و تأثیرات 
). 39(مشابه میباشند R. Serpentina Benthفارمکولوژیکی با نوع 

: تأثیرات فارمکولوژیکی
تأثیر نموده، خواص CNSالکلوئیدهاي گیاه مختلف بوده و اساساً مرکبات مذکور باالي 

با توجه به استفادة وسیع ریزرپین و مستحضر حاصله از . هایپوتانسیف و ادرینولیتیک را دارا میباشند
). 45(ذیالً به تفصیل تأثیرات آنها پرداخته می شود (Raunatine)مجموع الکلوئیدهاي گیاه 

Reserpine– پودر سفید کرستالیک بوده، که در آب  خفیفاً منحل و در محلالت عضوي بخوبی
را (Tranquilizor)و آرام کننده سیفهایپوتناین الکلوئید در مجموع داراي دو تأثیر. حل می گردد

. دارا است
تأثیر . تاثیر هایپو تانسیف ریزرپین به آهستگی تبارز نموده و طی مدت متداوم دوام میکند

هایپوتانسیف الکلوئید مذکور بواسطۀ کاهش تعداد تقلصات قلب، کاهش مقاومت اوعیۀ محیطی و 
تأثیر مستقیم ریزرپین باالي مرکز محرك الوعایی در . همچنین انحطاط مراکز فشار بوقوع میپیوندد

صله هنوز تثبیت نگردیده است، زیرا مطالعات باالي حیوانات البراتواري نشان میدهد، که مادة مذکور ب
سیستم سیمپاتیک بی اثر (preganglionic)در الیاف قبل عقدوي –باالي چگونگی سیاله حرکی 

ي جهاز ولی باید تذکر داد، که ریزرپین موجب برادي کاردي، تقویۀ فعالیت حرکی و افراز. میباشد
جیک و انحطاط دهندة نرهضمی و میوز میگردد و به این ترتیب میتوان در مورد تأثیرات کولی

). 37(جیک مادة مذکور اظهار نظر کرد نرمیخانیکیت هاي ادری
تقویۀ تأثیر بار بیتوراتها و ،به شکل عمیق نمودن خواب فزیولوژیکCNSتأثیرات ریزرپین باالي 

روي این ملحوظ مادة . در و باالخره کاهش حرارت بدن تبارز مینمایدسایر مستحضرات منوم و مخ
. مذکور در جمع نیرو لپتیک ها نیز شامل شده میتواند

در میحانکیت تأثیر ریزرپین، نقش الکلوئید مذکور باالي امین هاي بیوجنیک با وجود آنکه این 
با تطبیق ریزرپین مقدار . تعلق نمی گیرد، در خور توجه استMAOماده به مواد انحطاط دهندة 

چنانچه در . و سایر قسمت هاي عضویت کاهش می یابدCNSادرینالین، دوپامین و سیروتونین در 
، نور ادرینالین در میوکارد، اوعیه و مخ غدوات فوق CNSنتیجۀ آن، مقدار کاتیکول امین ها در 

ه معلوم شده است، تأثیر مذکور در نتیجۀ انحطاط دادن ترانسپورت امین طوریک. می یابدکاهشالکلیوي 
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به گرانول ها، که در آنجا تراکم مینمایند، توسط ) پالزماي حجروي(هاي ذکر شده از محل بیوسنتیز 
). 45(ریزرپین بوقوع می پیوندد 

از ، که حاوي مجموعۀ الکلوئیدهاي گیاه است به تفاوتRaunatineمستحضر کمپلکسی 
دها، ئیو مسکن را دارا بوده ولی بنابر موجودیت سایر الکلوسیفناریزرپین تأثیرات خفیف تر هایپوت

مطالعۀ . مستحضر مذکور تأثیرات قابل مالحظۀ انتی اریتمیک و سپازمولیتیک را ببار می آورد
ر مرکزي در جنب تأثیRaunatineمیخانیکیت تأثیر هایپوتانسیف این مستحضر حاکی از آنست که 

تأثیر ادرینولیتیک را نیز دارا بوده و به این ترتیب از دو طریق ) CNSتأثیرباالي (مشابه به ریزرپین 
). 45، 27(موجب کاهش فشار خون میگردد 

: استطباب
در نتیجۀ تأثیر آن، فشار هاي . الکلوئید ریزرپین در تداوي مرض هایپرتونی استطباب دارد

استفاده از مستحضر مذکور در تمام مراحل . تدریجاً کاهش می یابدسیستولیک و دیاستولیک خون
ولی با آنهم، این . مرض هایپرتونی ومنجمله در حالت فرط فعالیت غدة درقیه مؤثر واقع می گردد

سیستم قلبی و وعایی مستحضر در مراحل ابتدایی مرض هایپرتونی، که هنوز تغییرات اورگانیک در
6–3ریزرپین معموالً بعد از گذشت تأثیرات معالجوي. بهتر برخوردار استمشهور نیست، از مؤثریت 

بعد از ختم استفادة آن تأثیر هایپوتانسیف ریزرپین براي مدت . روز از شروع استفاده آن تبارز مینماید
). 45، 37(نسبتاً متداوم باقی میماند 

و همچنین Hydralazineچون دیگر سیف نادر صورت لزوم ریزرپین یکجا با مستحضرات هایپوت
Azamethon, (Vegolysen) Hexamethon (Pendionid) و سایرGanglioblockators تجویز

. شده میتواند
یکجا (افزون بر موارد فوق، ریزرپین در تداوي اشکال عادي عدم کفایۀ قلبی توأم با تاکی کاردي 

و همچنین توکسیکوزهاي ) Thyreostaticیکجا با مواد (Thyreotoxicosis؛ )با هتروزیدهاي قلبی
). 37(پیشرفتۀ دورة حمل استطباب دارد

, .I.V)ریزرپین اکثراً به شکل تابلت از طریق فمی تجویز گردیده، ولی بعضاً بصورت زرقی 
I,M.)طوریکه معلوم گردیده است، استفادة زرقی ریزرپین از کدام ارجحیت مهم . نیز توصیه می گردد

). 45(باشد برخوردار نمی
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قابل تذکر است، که استفاده از ریزرپین به قسم متسحضر انتی سایکوتیک در حال حاضر بنابر 
). 45(موجودیت ادویۀ مناسبتر انتی سایکوتیک، از دلچسپی خاص برخوردار نیست 

آن، اریتمی هاي IIو I، به ویژه مراحل هایپرتونینیز در تداوي مرض Raunatineمستحضر 
ادویۀ مذکور نسبت عدم تأثیر قابل مالحظۀ . لبی و تشوشات نیوروتیک استطباب داردخفیف ق

ادویۀ مذکور بصورت تنها و یا . نیورولپتیک، استفادة وسیع به قسم انتی سایکوتیک کسب نموده است
و گانگلیو بال کاتورها در تداوي مرض ) مدرها(نسیف، دیوریتیک ها اپوتیهم در جمع سایر دواهاي ها

). 45(هایپرتونی و عدم کفایۀ قلبی تجویز می گردد 
به تفاوت از مستحضرات ذکر شده، داراي تأثیر شدید انتی اریتمیک بوده و Ajmalineالکلوئید 

این مستحضر تنبهیت میوکارد را کاهش داده، قابلیت هدایت را در . فعالیت نیورولپتیک را دارا نمی باشد
Ashoffنوه هاي  – Tawara)و الیاف ) بطینی–ة اذینی نوHissبطی مینماید .

Ajmaline روکسیزمال پیک ادویۀ مؤثر براي وقایۀ حمالت ناشی از اریتمی و تاکی کاردي
ادویۀ مذکور در تداوي اختالالت ریتم قلبی، که در تسممات ناشی از استفادة سؤ . محسوب می شود

.  داردببار می آید، استطباب.Digitalis spمستحضرات 
ریزرپین به مقادیر کم، تأثیرات سؤ ندارد، ولی در صورت استفادة مقادیر بیشتر آن هایپریمی غشاي 

استفادة متداوم . مخاطی چشم، تبارزات جلدي، برادي کاردي، تهوع استفراغ و اسهال به مالحظه میرسد
. آن موجب پارکینسونیزم می گردد

امراض شدید اورگانیک سیستم قلبی وعایی توأم با عدم مضاد استطباب براي الکلوئید ریزرپین،
کفایۀ دورانی و برادي کاردي، کورو نارو سکلیروزیس، سکلیروز اوعیۀ دماغی، زخم معده و اثناعشر 

.تعیین گردیده است
Raunatine نسبت به ریزرپین تحمل بهتر داشته، ولی با آنهم بعضاً عوارض جانبی مشابه با

عوارض جانبی این ادویه با قطع کامل استفاده و یا کاهش مقدار مجوزه، رفع . می آوردریزرپین را ببار 
. می گردد

ندرتاً عوارضی چون هایپوتونی، تهوع، استفراغ . معموالً بخوبی تحمل میگرددAjmalineالکلوئید 
. به مشاهده میرسد
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ت قابل مالحظۀ ات شدید سیستم نودال، تغییراطاختالAjmalineمضاد استطباب ادویۀ 
اسکلیروتیک و یا التهابی میوکارد، مرحلۀ سوم عدم کفایۀ دورانی و هایپوتونی شدید، پنداشته می شود 

)37 .(

: اشکال دوایی
ReserpineRaw – Sed, Crystoserpine, Alserin, Serpasil, Roxinoid, Rausedyl

0.1تداوي هایپرتونی معموالً با استفاده از مقادیر . مقدار مجوزة آن بصورت فردي تعیین میگردد) وغیره
ملی گرام در شبانه روز زیاد می 1–0.5ملی گرام در شبانه روز آغاز و در صورت ضرورت الی 0.3–

ملی گرام در شبانه روز2–1.5در صورت عدم ظهور عوارض جانبی، مقدار مستعمله را میتوان تا . گردد
. دادافزایش 

Raudixin, Genden, Raurrasan, Rauwiloid)  Raunatinادویه حاوي –) وغیره
در ) ملی گرام2(تداوي با این ادویه معموالً از مقدار یک تابلت . مجموعۀ الکلوئیدهاي ریشۀ گیاه است

ترتیب روزهاي بعدي یک، یک تابلت بیشتر گردیده و الی حصول تأثیرات مطلوب مقدار ه روز آغاز و ب
بعد از حصول تأثیرات معالجوي مقدار آن . رسانیده می شود) بصورت کسري(تابلت در روز 6–5آن تا 

ز ادویه باید بعد از صرف غذا تجوی. تابلت در روز اکتفأ میگردد2–1کاهش داده شده و به استفادة
. هفته را دربر می گیرد4–3گردد، مدت تداوي معموالً 

). 37(ملی گرام در صنعت فارمسی تولید می گردد 0.2حاوي Coatedادویه به شکل تابلت هاي 
Ajmaline– الکلوئید ذیدخل در ترکیب ریشۀ گیاهR. Serpentina benthادویه . میباشد

ملی 2(ملی گرام 50کی کاردي پروکسیزمال به مقدار براي وقایۀ حمالت اریتمی هاي مختلف و تا
فیصد گلوکوز بصورت 5ملی لیتر محلول فزیولوژیک و یا محلول 10همراه با ) فیصد2.5لیتر محلول 

I.V.در صورت ضرورت، میتوان مقدار مذکور را طی همان روز و یا هم بصورت . تجویز می گردد
ول تأثیرات معالجوي تطبیق ادویه به شکل فمی تعویض می با حص. متواتر طی چندین روز تکرار کرد

هفته توصیه بعمل 3–1مرتبه در روز، طی 4–3) ملی گرام100–50(تابلت 2–1گردد و بمقدار
. می آید

Ajmaline فیصد 2.5ملی لیتر محلول2ملی گرام و امپول هاي حاوي 50به شکل تابلت هاي
). 37(در صنعت تولید می گردد ) ملی گرام50(آن 
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Salsola Richteri Karel
(Chenopodiaceae)

:اوصاف گیاهی
متر است، که ساقه هاي آن با تمام انشعابات خود 5–2درختچه و یا درخت کوچک به ارتفاع 

قشر ساقۀ گیاه حاکی رنگ بوده و انشعابات و ساقۀ جوان آن سفید رنگ بنظر . بطرف باال سیر مینمایند
سانتی متر و 9–2برگهاي طویل، نوك تیز و خطی شکل گیاه موقعیت متناوب داشته، طول . میرسد

.ملی متر را دارا اند2–1ضخامت 
برگهاي مذکور گوشتی و اکثراً درخشان بوده و بعضاً بنابر موجودیت مویکهاي کوتاه غدوي دانه 

گُلها، که در اذاي برگها بوجود می آیند، در انجام ساقه هاي جوان اجتماع . دانه دار به مشاهده میرسد
اي پنج عدد گلهاي کوچک و نصواري رنگ گیاه، دار. نموده و ساختمان سنبله را مجسم می سازند

میوة گیاه . کاسبرگ سخت و نصواري رنگ بوده و در داخل پنج استامین و یستیل را احتوا مینماید
میوه در داخل فقط یکدانه را . کپسول بالدار است، که توسط پنج صفحه سرخرنگ احاطه گردیده است

)20شکل (. در بر دارد
ي خاکی و ریگی مناطق آسیایی میانه می است، که معموالً در دشتهاXerophyreگیاه عبارت از 

). 39. (روید

: دروگ
دروگ گیاه را میوه هاي جداگانه و یا چند عددي آن، که . میوة گیاه ارزش طبی را دارا می باشد

سانتی متر عرض 1.5–1هنوز باالي ساقۀ نازك قرار دارد، تشکیل میدهد یکجا با بالهاي خویش 
. دارد

هاي مربوطه، مقدار الکلوئیدهاي معیاربروفق. بوده، طعم آن شور و تلخ استدروگ گیاه فاقد بوي 
. فیصد باشد1.1دروگ نباید کمتر از 

بصورت تصادفی و یا تقلبی نیز .S.paletzriana Litwبعضاً در ترکیب دروگ، میوه هاي گیاه 
مذکور مجاز دانسته نمی به مالحظه میرسد، که بنابر تأثیرات مغایر و سؤ آن ها موجودیت میوه هاي 

). 41(شود 
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Salsola Richteri karel :٢٠شکل 
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: ترکیب کیمیاوي
میوة گیاه حاوي مجموعۀ الکلوئیدهاییست، که اکثریت آنها، از جملۀ مشتقات ایزوکینو لین 

. فیصد میباشد1.4–0.7مقدار الکلوئیدهاي مذکور در حدود . محسوب می گردند
در بروز تاثیرات فارمکولوژیکی دروگ از Salsolidine , Salsoline. منجملۀ الکلوئیدهاي گیاه

دو الکلوئید ذکر شده از لحاظ کیمیاوي مشتقات سادة تترا هایدرو . اهمیت اساسی برخوردار می باشند
.  شکیل میدهندایزو کینولین بوده و قسمت بیشتر مجموعۀ الکلوئیدهاي دروگ را ت

در مورد بیو جنیز، خواص فارمکولوژیکی و کیمیاوي الکلوئیدهاي مذکور، بنابر اهمیت طبی آنها، 
). 26(مطالعات کافی صورت گرفته است 

: تاثیرات فارمکولوژیکی
در مورد الکلوئیدهاي گیاه مشعر آنست، که سالسولین و سالسولیدین مطالعات فارمکولوژیکی 

مطالعۀ میخانیکیت تأثیر این دو الکلوئید نشان میدهد، که مواد . خواص هایپوتانسیف را دارا میباشند
مذکور مرکز الوعایی را در بصله انحطاط داده و عالوه بر آن میکانیزم هاي عکسوي قشر دماغ و 

به همین ترتیب واضح شده . ختمانهاي تحت قشري دماغ را نیز بطی می سازدوظایف بعضی از سا
). 46(است، که سالسولین تأثیر عمومی آرام کنندة سیستم عصب مرکزي را دارا است 

افزون بر تأثیرات فوق، تأثیر مستقیم الکلوئیدهاي سالسولین و سالسولیدین باالي اوعیۀ عضویت 
). 45(تثبیت شده است 

: استطباب
مرض هایپرتونی و سپازم هاي اوعیۀ دماغ II, Iسالسولین و سالسولیدین در تداوي مراحل 

تأثیرات هایپوتانسیف مستحضرات مذکور نسبتاً کوتاه بوده، ولی با استفاده مشترك آنها . استطباب دارند

H3CO

R

CH3

Salsolin R= - OH

Salsolidin R= - OCH3NH
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رات مذکور دوام با فینوبار بیتال، دیوریتین پاپاورین و سایر مستحضرات سپازمولیتیک و مسکنات تأثی
. بیشتر کسب مینماید

استفاده از مستحضر مذکور نزد اشخاص مصاب به عدم کفایۀ کلیوي و کبدي مضاد استطباب دارد 
)45 .(

: اشکال دوایی
Salsolin(Salsolin hydrochloride) - مرتبه در 3–2ملی گرام روزانه 30به مقدار

در صورت لزوم . تداوي مراحل ابتدایی مرض هایپرتونی و سپازم هاي اوعیۀ دماغی تجویز می گردد
براي . توصیه میگرددتحت جلديفیصد آن نیز به شکل1.0امپول هاي حاوي یک ملی لیتر محلول 

سایر مستحضرات تقویۀ تأثیرات آن، معموالً ادویه یکجا با فینوباربیتال، پاپاورین، تیوبرومین و 
. تجویز می گرددانسیف سپازمولیتیک و هایپوت

فیصد 1ملی گرام و امپول هاي حاوي یک ملی لیتر محلول 30سالسولین به شکل تابلت هاي 
). 37(تولید میگردد 

Salsolidin(Salsolidin hydrochloride)- ،ماننداین ادویه به مقادیر ذکر شده
ملی گرام تهیه و تولید می شود 20یده و در صنعت فارمسی به شکل تابلت هاي سالسولین استفاده گرد

)37 .(

Scutellaria baicalensis Georgi
(Labiatae)

:اوصاف گیاهی
گیاه داراي رایزوم کوتاه بوده، که در .سانتی متر35–15گیاه علفی چندین سالۀ است به ارتفاع 

امتداد آن ریشۀ ضخیم و گوشتی اصلی قرار دارد ساقه ها متعدد منشعب و چهار کنج میباشد و اکثراً 
برگهاي گیاه متقابل و تقریباً بدون دنبالۀ برگی بوده، داراي صفحۀ . توسط مویکها مستور گردیده اند

سانتی متر طول داشته و در صفحه زیرین آنها غدوات 4در حدود برگها. نیزه مانند و نوك تیز می باشند
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گل هاي گیاه، که در اذاي برگهاي انجامی . افرازي به شکل نقطه هاي تاریک وسیاه رنگ مشهود است
. وجود می آیند، در غنچه گلی خوشه مانند جمع گردیده و رنگ بنفش را دارا میباشندبساقه 

ه مانند، بنفش رنگ و مویکدار بوده، از دولبه تشکیل شده اند، که گلها داراي کاسۀ کوچک، زنگول
به مشاهده میرسد، جام گلها نیز دولبه Scutellumدر انجام لبۀ فوقانی آن تاب خوردگی مشخص بنام 

میوه گیاه متشکل از چهار فندقه است، . ملی متر را دارا می باشند25و آبی رنگ بوده، تیوپ آن طول 
. ها مدور یا بیضوي شکل و درخشان بوده، در سطح آنها خارکهاي کوچک وجود داردکه هر کدام آن

)21شکل (
. گیاه معموالً در ساحات خشک، ریگی و همچنان در سواحل دریاها و ندرتاً در جنگالت میروید

) فلوریدا و کلمبیا(گیاه مذکور بصورت وحشی در شرق دور و جنوب سایبریا و نواحی مختلف امریکا 
). 9(یافت می شود 

: دروگ
قسمت هاي مذکور در فصل خزان جمع آوري . گیاه اهمیت طبی دارند) رایزوم(ریشه و ریشه ساقه 

. گردیده و بعد از جدا نمودن اعضاي روي زمینی گیاه و شستن، خشک میگردند
. ر داردسانتی متر قط2سانتی متر طول داشته و رایزوم گیاه در حدود 15ریشه هاي مذکور تا 

روشن بوده در محل قطع شده گی آنها، رنگ زرد –اعضاي مذکور داراي قشر چین دار و رنگ نصواري 
لیمویی به مشاهده میرسد دروگ داراي بوي خفیف و مخصوص بوده، ذائقه آن کمی تلخ و کرشت –

. میباشد

: ترکیب کیمیاوي
از جملۀ . کل هتروزید وجود دارندیدها است، که اکثراً به شئدروگ گیاه حاوي مجموعۀ فالونو

. قابل تذکر می باشند(Baicaline)و بایکالین (Scutellarine)هتروزیدهاي فارونیک سکوتیالرین 
6,7 ,5، که از لحاظ کیمیاوي (Baicaline)بایکالین در نتیجۀ هایدرولیز به اگلیکون بایکالیین  

– Trioxyflavoneهتروزید سکوتیالرین . است و قسمت قندي اسید گلوکواورونیک، تجزیه می گردد
6,7,4 ,5)در اثر تجزیه هایدرولیزي به سکو تیالرئین  – Tetraoxyflavone) و  اسید

. گلوکوادرونیک منقسم می شود
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R Scute;;arime R= - OH

Baicalin R= - HHO

OH o

HO Scutellarime R= - OH

است که از نظر کیمیاوي Vogonineیکی از مرکبات دیگر فالونوییدیک در دروگ گیاه 
-7 ,5ساختمان  dioxy – 8- methoxyflavoneرا دارا است .

فیصد تنن هاي متراکم و یکمقدار 2.5ریشه و رایزوم گیاه افزون بر هتروزیدهاي فالونیک، داراي 
). 41(ریزین می باشد 

: تأثیرات فارمکولوژیکی
بروفق مطالعات انجام . تینچر حاصله از ریشه و رایزوم گیاه تأثیر وصفی هایپوتانسیف را دارا است
به اساس این مطالعات . شده، تأثیر مذکور در نتیجۀ ضعیف شدن تنبهیت عقدات سیمپاتیک ببار می آید

وروجنیک تجربوي، تثبیت گردیده است به تاثیر قابل مالحظۀ هایپوتانسیف تینچر، در  هایپرتونی نی
همین ترتیب روشن شده است، که مستحضرات گیاه سمی نبوده و در نتیجۀ تأثیر مستقیم خویش باالي 

). 46(عضلۀ قلب قدرت تقلصی آنرا تقویه نموده و ریتم قلبی را بطی میسازد 
گ نیز در کاهش دادن عالوه بر میخانیکیت مذکور، نقش تاثیرات آرام کنندة عصبی تینچر درو

پژوهشات فارمکولوژیکی پیرامون خواص دروگ حاکی از آنست، که . فشار خون در خور توجه است
تینچر دروگ خواص قابل مالحظۀ آرام کنندة عصبی را هم مانند مستحضرات سنبل کوهی 

(Valeriana officinalis L.)ور به همین ترتیب روشن گردیده است که مستحضر مذک. دارا است
). 45(تأثیرات توسع الوعایی و ضد تشنج را از خود تبارز میدهد

: استطباب
بومیان محل هنوز هم از آن براي . گیاه از قدیم االیام در امریکا موارد استعمال طبی داشته است

). 9(رفع دردهاي عصبی، حاالت تشنجی و امراض عصبی مختلف استفاده به عمل میآورند 



182

مرض هایپرتونی از مؤثریت خاص برخوردار II, Iم گیاه در تداوي مراحل تینچر ریشه و رایزو
با استفادة متداوم آن، فشار خون به اندازة مشهود کاهش یافته، وضع عمومی مریض توأم با . است

در واقعات حاد مستحضر مذکور . وعایی و سیستم اعصاب مرکزي بهبود می یابد–فعالیت سیستم قلبی 
. یگر همزمان استطباب داردبا ادویۀ ضروري د

تینچر ریشه و رایزوم گیاه در تداوي تشوشات سیستم عصبی از قبیل تهیجات و تنبهیت عصبی و 
با استفادة مستحضر نزد مریضان مصاب به امراض . وعایی استطباب دارد–منجمله نیوروزهاي قلبی 

مذکور خواب فزیولوژیک احیأ گردیده و یا بهبود یافته، احساس درد نواحی قلب مرفوع گردیده و 
. سردردي کاهش قابل مالحظه می یابد

). 45(دارند نین نیز استطبابکمستحضرات دروگ گیاه، در تداوي تسممات ناشی از استفادة ستری

: اشکال دوایی
Tinctura Scutellariae- این تینچر از ریشه و رایزوم گیاه بطریقۀ پرکولیشن با استفاده از

مرتبه 3–2قطره، روزانه 30–20ادویه به مقدار . تهیه میگردد5: 1فیصد به تناسب 70ایتانول 
). 45(تجویز می گردد 

Veratrum Lobelianum Bernh.
(Liliaceae)

:اوصاف گیاهی
درگیاه علفی و چندین ساله با رایزوم ضخیم و نصواري رنگ است، که مستقیماً بصورت عمودي 

. زمین فرو رفته و از آن ریشه هاي متعدد طویل با رنگ روشن خارج شده اند
سانتی متر میرسد برگهاي موقیعت متناوب را دارا 140ساقۀ گیاه ضخیم و راست بوده ارتفاع آن تا 

برگهاي مذکور با قاعدة خود ساقه را مستور نموده و تقریباً بیشتر طول ساقه توسط این برگها . میباشند
غالف گردیده است صفحۀ برگی مدور و قسماً بیضوي شکل بوده و در آن رگبرگهاي موازي با خطوط 

گهاي قاعده وي، ساقه بیضوي شکل و عریض، برگهاي قسمتهاي بر. ی یافته قابل تشخیص استنانح
در صفحۀ . متوسط بیضوي و نیزه نما و برگهاي فوقانی آن نیزه نما و تقریباً خطی و بدون دنباله میباشند

گلهاي زرد مایل به سبز گیاه به تعداد زیاد در . تحتانی برگها، مویکهاي کوتاه محافظوي نمایان میباشند
در هر غنچۀ گلی در انجام ساقه و . دارند، جمع شده اندPaniculaی انجامی که شکل غنچه هاي گل
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میوة گیاه . استامین میباشد6کاسبرگ ساده و مجزا و 6هر گل داراي . برگها عرض اندام مینمایداذاي 
)22شکل (.  یک کپسول سپتیسید میباشد، که حاوي تخم هاي کوچک بالدار است

گیاه بصورت وحشی . متر میروید2500تا 600این گیاه معموالً در چراگاه کوهستانی بین ارتفاعات 
. در اروپا، قفقاز و قسمت هاي شرقی تیان شان میروید

,V. album L. V.calyciflorum komدر بر گیرندة انواع دیگر، چون .Veratrum spجنس 
V. Oxysepalum Turez, V. Virirde Ait. , V. misae Loes است، انواع مذکور نیز اهیمت
.Vقابل تذکر است، که نوع. طبی داشته و اکثراً در اروپاي مرکزي، شمالی، قفقاز و شرق دور میرویند

misae Loes 47(بصورت وحشی در انتراکتیکا میروید .(
در بعضی از نواحی مرطوب کشور، در کنار جویبارها و نواحی مرطوب میروید .V. album Lنوع 

)10 .(

: دروگ
براي تهیۀ دروگ، اعضاي مذکور در خزان از زمین کشیده . رایزوم و ریشۀ گیاه اهمیت طبی دارند
رایزوم هاي ضخیم طوالً به چندین پارچه تقسیم گردیده و . و جمع آوري شده و بعد شستشو می گردد

. بعد بصورت مجزا از سایر دروگهاي نباتی در داش خشک میگردند
سوأ . بنابر سمیت شدید نبات و دروگ آن، باید در جمع آوري و تهیۀ آن دقت عمل بخرچ داده شود

. از آن گرد و پودر دروگ موجب تخریش شدید طرق تنفسی میگردد
سانتی متر 3تا 1.5متر و قطر آن سانتی 8خاکی داشته، طول آن تا –رایزوم گیاه رنگ نصواري 

سانتی متر و 20ریشه هاي گیاه متعدد و داراي رنگ زرد مایل به نصواري بوده، طول آنها تا . میرسد
. متر میرسد4ضخامت شان تا 

کیفیت دروگ وابسته به مقدار الکلوئیدهاي ذیدخل در ترکیب آن است که بایستی مقدار آن کمتر 
). 47، 10. (فیصد نباشد0.1از
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: ترکیب کیمیاوي
تمام اعضاي گیاه، مخصوصاً رایزوم و ریشۀ آن حاوي الکلوئیدها است مقدار  الکلوئیدها در ریشۀ 

فیصد میرسد ترکیب کیفی مجموعۀ الکلوئیدهاي دروگ مغلق بوده 1.3فیصد و در رایزوم تا 2.4گیاه تا 
. و تاکنون کامالً واضح نگردیده است

مطالعات بیشتر صورت گرفته و ساختمان کیمیاوي .V.album Lدر مورد الکلوئیدهاي نوع 
الکلوئیدهاي این گیاهان به دو گروپ مشتقات . الکلوئیدهاي آن کامالً روشن گردیده است

Ceveratrine , Ierveratrineالکلوئیدهاي . تعلق میگیرندIerveratrine مشتمل اند برIervine
, Veratramine, Isorubiiervine, Rubiiervine, Isoiervine وغیره، در جمع مشتقات

Ceveratrine از الکلوئیدهايGermine, Germidine, Germerine, Protoveratridine
Isogermidineوغیره میتوان نام برد  .

C27 (alcamines)شایان تذکر است، که الکلوئیدهاي ذیدخل در ترکیب دروگ به اشکال  –
aminoalchol استرها وجود دارند –و الکلوئیدها ) معموالً با یک مولیکول گلوکوز(، گلوکو الکلوئیدها

)39 .(

HO

OH

Isorubiiervine Germine

CH2

CH3

CH3

CH3
N

HO
OH

OH
OH

OH
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: تأثیرات فارمکولوژیکی
مستحضرات جالینوسی دروگ گیاه از ایام قدیم در معالجۀ امراض پارازیتی جلدي موارد استفاده 

استفادة خارجی اکستراکت دروگ موجب رفع سوزش ها و خارش هاي جلدي گردیده و . داشته است
. رشد پارازیتهاي مختلفۀ میکروبی را نهی میسازد

الي فعالیت سیستم قلبی و وعایی دلچسپی عالوه بر خواص فوق، تأثیرات مستحضرات مذکور با
مطالعات تجربوي پیرامون تأثیرات فزیولوژیکی مجموعۀ الکلوئیدهاي . زیاد را بخود کسب نموده است

ددروگ حاکی از آنست که با تطبیق فمی این الکلوئیدها نزد حیوانات البراتواري، همزمان با ارتقأ امپلیتو
د مذکور نهایات اعصاب حسی را در طرق تنفسی تنبیه نموده و موا. قلبی، فشار خون کاهش می یابد

به همین گونه استفادة مجموعۀ الکلوئیدها از طریق فمی موجب تهوع . موجب سرفه و عطسه میگردند
و استفراغ نیز می شود ولی الکلوئیدهاي گیاه بصورت علیحده تأثیرات متفاوت فارمکولوژیکی را باالي 

). 46(میباشند سیستم قلبی وعایی دارا 
الکلوئید پروتو ویراترین داراي تأثیر متداوم هایپوتانسیف بوده، موجب تنقیص فشارهاي سیستولیک 

مادة مذکور برادي کاردي را باعث گردیده و تأثیر قابل مالحظۀ توسع الوعایی را . و دیاستولیک میگردد
دقیقه اي قلب را کاهش داده، عملیۀ مطالعات نشان میدهد، که این الکلوئید قسماً حجم. دارا میباشد

). 46(مستحضر نامبرده تأثیر قسمی هایپوترفیک را ببار میآورد . دیوریزیس را بطی میسازد
الکلوئید ویراترامین نیز تأثیر هایپوتانسیف داشته، ریتم قلبی را تنقیص داده و آخذه هاي فشاري 

(Baroreceptores) واقع در(Sinus carotidus)به همین ترتیب معلوم گردیده . حطاط میدهدرا ان
. است، که این الکلوئید موجب کاهش تنبهیت مرکز محرك الوعایی می گردد

الکلوئیدهاي جرمیترین و جیوجرمیترین تأثیرات تنبیه کننده را باالي بارورسیپتور هاي وعایی از 
). 37(الوعایی را تقویه مینمایند افزون بر آن این الکلوئیدها تنبهیت مرکز محرك . خود تبارز میدهند

مانع وسعت استفاده آنها در طبابت گردیده .Veratrum spسمیت الکلوئیدهاي گیاهان جنس 
. است

: استطباب
مستحضرات مختلفۀ گیاه، خاصتاً الکلوئیدهاي استري در تداوي هایپرتونی و مرض هایپرتونی 

. مرض هایپرتونی مؤثر واقع می شوندII, Iمستحضرات مذکور در تداوي مراحل . موارد استطباب دارند
). 45(معموالً این مستحضرات توأم با ادویۀ مناسب دیگر، مورد استفاده قرار می گیرند 
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الکلوئید ویراترامین توأم با مستحضرات دیگر انتی اریتمیک در تداوي اریتمی هاي مختلف 
). 45(استطباب دارد 

مستحضرات جالینوسی دروگ براي تداوي پارازیت هاي جلدي نیز موارد استفاده را دارا میباشند 
)45 .(

یت قلبی، دلبدي، استفراغ و اکثراً با استفاده از مستحضرات گیاه، عوارض جانبی به قسم ضعف فعال
). 45(اسهاالت رونما می گردد 

جوشاندة دروگ در وترنري براي معالجۀ تشوشات جهاز هضمی حیوانات و دم کردة آن براي 
). 47(معالجۀ هایپو در ماتوزهاي احشام مورد استفاده قرار می گیرد 

: اشکال دوایی
Tinctura Veratri -است، که استفادة خارجی داشته و در تداوي تینچر رایزوم و ریشه گیاه

. امراض ذکر شدة جلدي استعمال می گردد
- استرهاي دروگ طی سالهاي اخیر بعد از پژوهشات همه جانبۀ فارمکو–یکتعداد الکلوئیدها 

–توکسیکولوژیکی در صنعت فارمسی ممالک اروپاي غربی تولید و در تداوي امراض فوق الذکر قلبی 
). 45(وعایی مورد استفاده قرار می گیرند 

Vinca Minor L.
(Apocynaceae)

گُل تلگرافی
:اوصاف گیاهی

. گیاه علفی همیشه سبز است، که قاعدة آن نسبتاً سخت، چوبی و داراي دو نوع ساقه میباشد
ت، حالت عمود بطوریکه بعضی از آنها حالت خزنده را در روي زمین داشته و برخی دیگر که مؤلد گل اس

در حالیکه طول ساقه هاي . سانتی متر میرسد100تا 80ساقه هاي نوع اول به ارتفاع . را دارا میباشند
. سانتی متر تجاوز نمی نماید20تا 15نوع دوم از 
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. سانتی متر بوده، در زمستان مقاوم میباشند5–2برگهاي این گیاه بیضوي، ضخیم و لشم بطول 
جام ) سانتی متر3–2عرض (برگهاي مذکور با دنبالۀ طویل بوجود آمده و نسبتاً  کالن به نظر میرسند 

رنگ گلهاي . گل آن از پنج قطعۀ بهم پیوسته، با ظاهر چرخ مانند و رأس لوله اي شکل تشکیل مییابد
. بنفش یا آبی روشن و به ندرت به رنگهاي سفید و یا ارغوانی تیره استگیاه متفاوت بوده، آبی مایل به 

. از مشخصات گیاه اینست، که در هر سال دو مرتبه، یکی در اخیر زمستان و دیگر در خزان، گل میدهد
دانه داراي . دانه را در بر دارد2–1میوه گیاه از دو فولیکول تشکیل شده است، که هر کدام آن 

)23شکل . ( می باشد) کاکُل(ه مانند بوده و فاقد تارها تبارزات نقط
این گیاه در نواحی مختلف اروپاي مرکزي و در بعضی نواحی جنوب شرق اروپا فراوان یافت می 

گیاه مذکور در منطقه مدیترانه کمیاب است افزون بر آن در بعضی نواحی آسیاي صغیر، قفقاز . شود
هاي مختلف آن بنابر دارا بودن گلهاي زیبا، پیوسته پرورش می یابد ضمناً ورایتی . وغیره نیز میروید

)10 .(
در قفقاز شمالی .V.herbacea Walalstچنانچه . انواع دیگر این گیاه در مناطق مختلف میروید

V.pubescens L. در گرجستان و انواعV.major L., V.erecta Rgl.et schmalh. در آسیاي
انواع ذکر شده، با نظرداشت مستور بودن صفحۀ برگی شان توسط مویکها و . میانه یافت میشوند

در رأس دانه هاي مذکور و بعضی اوصاف دیگر مورفولوژیک، از گیاه مورد بحث ) کاکُل(موجودیت تارها 
). 34(متمایز میباشند 

: دروگ
تشکیل میدهد، که براي استفادة طبی ) علف گیاه(دروگ این گیاه را تمام اعضاي روي زمینی آن 

اعضاي مذکور بعد از جمع آوري در هواي آزاد و یا در داش خشک . در تابستان جمع آوري میگردد
دروگ فاقد بوي بوده، طعم آن خفیفاً . بعد از خشک نمودن میتوان دروگ را به پودر تبدیل کرد. میگردند

). 39(تلخ است 
، که باتلوین (Latex)دروگ، موجودیت اوعیه و تیوپ هاي حاوي شیرة گیاه با مطالعۀ اناتومیک

). 41(سرخ ظاهر میگردند، مهم تلقی میگردد –به رنگ نارنجی IIIنمودن بوسیلۀ محلول سودان 
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: ترکیب کیمیاوي
. نوع بالغ می گردد20علف این گیاه داراي مجموعۀ الکلوئیدهایست، که تعداد شان به بیش از 

منجملۀ الکلوئیدهاي مهم . الکلوئیدهاي گیاه از لحاظ ساختمان کیمیاوي به ریزرپین شباهت زیاد دارند
Isovincamine, Vincarnine, Vinine, Minorine, Pubescine, Vincaminorpineگیاه 

). 45(بل تذکر میباشند قا
زمانی بوجود آمد، که در گیاه نوع.Vinca spدلچسپی به مطالعۀ علمی انواع مختلفۀ 

V.rosea L.(Catharanthus roseus G.Don) ،که در جزیرة جاوا بوفرت پیدا میشود
Serpentine)الکلوئیدهاي مشابه به ریزرپین  - , Ajmaline, Tetrahydroalstonine,

Lochnerine, و همچنین الکلوئیدهايVinchristine, Vinblastine با تأثیرات ضد سرطان پیدا
). 41، 39(شد 

). 45(گیاه افزون بر الکلوئیدها، حاوي یکمقدار تنن، پکتین، کاروتین و ساپونین میباشد 

: تأثیرات فارمکولوژیکی
حضرات جالینوسی و الکلوئیدهاي تجرید شدة گیاه فشار شریانی را کاهش داده، اوعیۀ اکلیلی مست

قلب و اوعیۀ دماغ را توسع داده، عضلۀ امعاي رقیقه را استرخأ داده و تقلصات رحم را تقویه مینمایند 
)38 .(

کامین مؤید آنست، که الکلوئید ذکر شده، جریان ینمطالعات فارمکولوژیکی پیرامون الکلوئید و 
روي همین . خون دماغ را بهبود بخشیده و مقدار استفادة اکسیجن را توسط انساج دماغ بیشتر میسازد

، برخوردار اياز مؤثریت قابل مالحظهدماغیسبب، الکلوئید مذکور در تداوي اختالالت جریان خون 
. است

مدرر، تصفیه کننده خون مقوي، توقف دهندة خون و التیام دهنده دارد برگ این گیاه اثر قابض، 
)45 .(

: استطباب
مردم کشورهاي مختلف طی قرنهاي متمادي از برگ گیاه، در طب عوام جهت دفع اخالط خونی، 

). 10(وجود خون در ادرار، ورم امعأ، اسهاالت ساده و مزمن، تب هاي مختلف استفاده بعمل می آورند 
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مین ترتیب مرور آثار دیگر نشان میدهد، که استفاده از گیاه، از زمانهاي قدیم بقسم آرام کنندة به ه
عصبی، رفع کنندة سردردي ها، سرچرخی ها و کاهش دهندة فشار شریانی در طبابت هاي سنتی 

). 45، 41، 39(مختلف رایج بوده است             
مخصوصاً اوعیۀ (تأثیر توسع الوعایی Devincan, Vincapanمستحضرات گیاه به شکل ادویۀ 

، تاکی کاردي هایپرتونی، سپازم هاي اوعیۀ دماغهایپوتانسیف و مسکن داشته و در تداوي مرض ،)دماغ
تأثیر هایپوتانسیف ادویۀ مذکور، مخصوصاً در مراحل . هاي نیروجینک و سایر نیوروز ها استطباب دارند

II, I و قسماً در مرحلۀIII 45(مرض هایپرتونی متبارز است .(
عروق شعریوي را تقویه نموده ثباتمستحضرات این گیاه باالي فعالیت قلب تأثیرات مثبت داشته، 

تأثیرات این مستحضرات مشابه با مستحضرات .و عملیۀ دیوریزیس را نیز سرعت میبخشند
Rauwolfia sp.در عضویت دوام مینمایند تأثیرات معالجوي مستحضرات مذکور طی سه ماه. است

)45 .(
Devincan در تداويMigraine)م کردة دروگ گیاه افزون . نیز استطباب دارد) درد نیم سريد

بر موارد فوق الذکر به قسم توقف دهندة خون در خونریزي هاي مختلف رحمی و جهاز هضمی، التیام 
.  بخش و ضد میکروبی نیز استطباب دارد

بار می ه داراي سمیت نبوده و فقط در بعضی موارد سمیت هاي خفیف را بمستحضرات این گیاه
). 41، 37(آورند  

: اشکال دوایی
برگهاي میده ) یک قاشق غذا خوري( گرام 5مقدار : طرز تهیه-.V. Minor Lدم کردة علف

دقیقه در حمام آبی 15آبجوش انداخته و حجم مذکور براي ) یک گیالس(ملی لیتر 200شده به 
دم کردة مذکور فلتر گردیده و مقدار باقیماندة خالصه، بوسیلۀ ،بعد از سرد نمودن. حرارت داده میشود

. فشار از دروگ تجرید می شود
در حالت تجویز دم . در روز صرف می شودگیالس، سه مرتبه حصۀ 10/1دم کردة مذکور به مقدار

الزم است، تا مقدار تهیه شدة مذکور طی روز صرف گردد و در روز بعد کرده براي مریضان هایپرتونی، 
. دم کردة تازه تهیه شود



192

(Vincaton) Vincapan– حاوي مجموعۀ الکلوئیدهاي گیاه است و براي تداوي مرض
کاپان به شکل ینو . هایپرتونی، سپازم هاي اوعیۀ مخفی و تاکی کاردي نیروجینک تجویز می گردد

. ملی گرام مجموعۀ الکلوئیدهاي گیاه تولید می گردد10تابلت هاي حاوي 
. مرتبه در روز تجویز میشود3–2، )یک تابلت–نیم (ملی گرام 10–5دواي مذکور به مقدار 

). 36(مقدار الزمه براي اطفال نظر به سن تعیین می گردد
(Minorin, Vincamin) Devincan– این . کامینیک اسید استینو مبتلیک از اسیترعبارت

دوا هم مانند نیکاپان تأثیرات توسع الوعایی و هایپوتانسیف داشته و سوأ بر آن تاثیر مسکن ضعیف را نیز 
. کان مخصوصاً باالي اوعیۀ قحفی تأثیر نموده و تغذیۀ انساج دماغ را بهبود میبخشدیدارا میباشد دیون

مرض هایپرتونی از مؤثریت خاص Cerebralروي این ملحوظ دیونیکان مخصوصاً در تداوي شکل 
II, Iمراحل (افزون بر آن دواي مذکور در تداوي ازدیاد سیستماتیکی فشار شریانی . برخوردار است

). 37(ک استطباب دارد یو همچنین تاکی کاردي نیروجن) تونیمرض هایپر
از طریق فمی براي بزرگساالن استفاده از . دیونیکان بصورت فمی و یا زرق عضلی استفاده میشود

مرتبه در روز 4–3مرتبه در روز آغاز و متعاقباً به 3–2ملی گرام ، 10–5کان به مقدار نیدیو
عموالً چندین هفته را در بر گرفته و قبل از ختم دورة تداوي، مقدار مستعمله تداوي م. رسانیده میشود

. واپس کاهش داده میشود
روزانه ) فیصد0.5ملی لیتر محلول 1(ملی گرام 5استفاده دیونیکان از طریق زرق عضلی از مقدار 

روزانه دو مرتبه ) فیصد0.5ملی لیتر محلول 2(یکمرتبه آغاز و تدریجاً مقدار مذکور تا ده ملی گرام 
). 45، 37(بعد از بهبودي وضع مریض، استفادة فمی دیونیکان توصیه می گردد . رسانیده میشود

ملی گرام و همچنین امپول هاي حاوي 10و 5دیونیکان در صنعت فارمسی به شکل تابلت هاي 
). 37(ملی گرام آن تهیه و تولید می گردد 5
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دارواش، بنوگینی
(Loranthaceae)

:اوصاف گیاهی
ها، .Carpinus spعبارت از درختچۀ کوچک نیمه طفیلی است که برروي درختان مختلف مانند

Crataegus sp.Parrotia sp. , Alnus sp. , Populus sp.این گیاه . و درختان میوه بسر میبرد
غنچه هاي بزرگ برگی را در . سانتی متر ارتفاع دارد120–20همیشه بهار، با ساقۀ منشعب بوده و از 

ساقۀ آن در . روي شاخچه هاي درختانیکه باالي آن نصب شده و حیات بسر میبرد، تشکیل میدهد
قسمت قاعدة خود در داخل شاخچۀ درختی، که باالي آن حیات بسر میبرد، عمیقاً فرو رفته و در آن 

و در داخل شاخچۀ درخت نوار هاي را میفرستد، که تا ناحیۀ یکنوع چوشک مخروطی شکل را می سازد
)24شکل . (اوعیۀ انتقالی درخت میزبان میرسند

دارواش با وارد کردن چوشک هاي خود داخل انساج ساقۀ درختان میزبان شیرة گیاهی را از آنها 
ه شیرة قابل ضمناً بررسی هاي مختلف نشان داده است که پس از تبدیل شیرة خام ب. اخذ میکند

بنظر میرسد، . استفاده قسمتی از آنرا نیز وارد گیاه میزبان میکند، تا به آن نیز در تغذیه کمک کرده باشد
حفظ که انجام این کار براي آن باشد، که گیاه همواره سعی دارد، که گیاه میزبان، حالت شادابی خود را 

). 9(سالهاي متمادي بتواند از آن استفاده نمایدکرده و طی 
ساقۀ این گیاه، سبز یا سبز زرد رنگ، چوبی شده و استوانوي بوده، به پیمانۀ زیاد انشعاب یافته 

(Verticilliata)یا غنچه یی (Dicotomica)شاخچه ها همه ارتجاعی، بند دار و دو شاخه یی . است
. میباشند

برگهاي گیاه عمدتاً سبز و یا سبز زرد رنگ اند، برگهاي مذکور متقابل بدون دنباله، ساده، مکمل و 
بوده و در ناحیۀ قاعدة خود کم و بیش *Obtusaو یا Oblongataضخیم بوده، شکل آن ها 

). 10(در روي صفحۀ برگ سه تا پنج رگبرگ موازي وجود دارد . کم عرض شده میباشند

-oblongataدر لغت به معنی شکل طویل است و به برگهاي کفته میشود، که صفحۀ برگی آنها طویل باشد .
**-Obtusaیدبه برگها و نهایاتی اطالق می گردد، که تا اندازه اي گول بوده و شکل یک زاویۀ منفرجه را بخود اختیار نما .
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زرد دارند، به شکل دسته هاي سه تا شش عددي در انتهاي –گل هاي گیاه، که رنگ سبز 
این گلها فاقد گلبرگ بوده، یک جنسی و .ت میگیرندعیشاخچه ها، یا در ناحیۀ انشعاب شاخچه ها، موق

آلۀ تذکیر میباشند، که هر آلۀ تذکیر 4کاسبرگ و 4گلهاي مذکور داراي . اند(Dioica)دوخانه اي 
). 10(حامل تعداد زیاد خریطه هاي گرده بوده و به کاسبرگ چسپیده میباشد 

). 9(گلهاي مؤنث کوچک بوده، داراي تخمدان چسپیده میباشند 
سفید رنگ، کروي و گوشتی است، که در آن پیریکارپ چسپناك بوده و Baccaمیوه عبارت از 

. یک البومن را که داراي یک نطفه میباشد، احاطه میکند
بنوگینی در قفقاز، اروپا، آسیاي مرکزي، ایران، افغانستان و کشورهاي حوزة مدیترانه یافت می 

). 45، 10(گردد 

: دروگ
اعضاي ذکر شده در . برگها و شاخچه هاي جوان گیاه استقسمت مورد استفادة گیاه از نظر طبی

. اواخر خزان و یا هم در زمستان جمع آوري گردیده و سپس در سایه و یا هم در داش خشک میگردند
برگها و شاخچه هاي خشک شدة گیاه داراي رنگ سبز روشن، بوي خفیف مخصوص و طعم مشخص 

). 10، 9(لزوجی میباشند 

: ترکیب کیمیاوي
. دروگ گیاه داراي الکلوئیدها، اسیدهاي عضوي، امین هاي مختلف و یکمقدار مواد ریزینی میباشد

ل کولین و نیدر ترکیب دروگ اسیدهاي اولیئانولیک، اورسولیک، کولین، استیل کولین، پروپیو
Viscerineمنجملۀ ساپونین هاي تري ترپنیک، مرکبات . شامل میباشندα- Viscol وViscol در

). 45(ترکیب برگهاي گیاه یافت گردیده اند 
ریزینی، یکمقدار تیل شحمی، ویتامین سی و کاروتین نیز موادافزون بر مواد فوق، دروگ حاوي

). 47(میباشد 
میباشد، که در صنعت براي تهیۀ نوعی چسپ Viscineمیوة گیاه داراي یک مادة چسپناك بنام 

). 9(به مصرف میرسد (Glu)بنام گلو 
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: تأثیرات فارمکولوژیکی
در سالهاي اخیر، تحقیقات تجربوي مختلف پیرامون تأثیرات فارمکولوژیکی گیاه به انجام رسیده 

تحقیقات مذکور مشعر آنست، که مستحضرات جالینوسی تهیه شده از برگهاي گیاه تأثیرات قابل . است
). 45(أ از آن فعالیت قلبی را بهبود میبخشند مالحظۀ هایپوتانسیف و آرام کنندة عصبی را دارا بوده و سو

مطالعۀ میخانیکیت تاثیر هایپوتانسیف مستحضرات مذکور میرساند، که این مستحضرات مراکز 
مستحضرات جالینوسی دروگ گیاه سرعت ضربان قلب را زیاد . محرك الوعایی بصله را انحطاط میدهند

). 39(یه مینماید نموده و در عین حال عملیه دیوریزیس را نیز تقو
مستحضرات گیاه تأثیر توقف دهندة خونریزي و همچنان عمل باالي استقالب لیپیدهاي خون در 

). 45(نتیجه تأثیر نسبی انتی سکلیروتیک را دارا میباشند 
تجربه نشان داده است، که مستحضرات گیاه، که بروي، درخت تاك به سر میبرد اثر قوي تر 

). 10(حالیکه بنوگینی روییده باالي گیاهان دیگر ادرار را زیاد می کند باالي قلب دارد، در 

: استطباب
. مرض هایپرتونی از مؤثریت خاص برخوردار میباشندII, Iمستحضرات جالینوسی گیاه در مراحل 

در مراحل . مرض هایپرتونی مؤثریت مطلوب را دارا نمی باشندIIIمستحضرات مذکور در مرحلۀ 
قطره، روزانه سه 40–30به مقدار ) اکستراکت و تینچر(ابتدایی مرض هایپرتونی مستحضرات بنوگینی 

. مرتبه تجویز میگردند
افزون بر آن، مستحضرات گیاه عملیۀ دیوریزیس را تسریع نموده و اطراح محصوالت تبادلۀ 

مستحضرات مذکور همراه با سایر ادویۀ الزمه، در تداوي ایترو سکلیروزیس . نی را زیاد مینمایندنایتروج
). 9(و نفریت ها نیز استطباب دارند 

هر گاه فرآورده هاي گیاه به مقادیر زیاد مصرف شوند، نا راحتی هاي شدید عصبی و حرکی، قطع 
از این جهت در مصرف مستحضرات بنوگینی باید . حرکات تنفسی، احتقان امعأ و احشأ را ببار می آورند

). 45، 09(دقت الزم صورت گیرد 
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: اشکال دوایی
تینچر . قطره، سه دفعه در روز تجویز می گردد30–20به مقدار ،اکستراکت مایع بنوگینی

قطره، چهار دفعه در روز در تداوي امراض ذکر شده توصیه می 40–30به مقدار ، برگهاي بنوگینی
).     45(گردد 
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فصل سوم 
گیاهان طبی داراي تأثیر انتی سکلیروتیک 

وعائی است، که در –یکی از مراض مهم سیستم قلبی (Atherosclerosis)ایترو سکلیروزیس 
، جدار (Lipoides)آن بصورت مزمن جدار شرائین تخریب و با ترسب کتله هاي مواد شحم مانند 

، تغییرات ساختمانی در آن (Sclerose)مذکور ضخیم و با ایجاد نسج ارتباطی در اطراف این ترسبات 
ولوژي و تیسیع پیرامون ابا توجه به رشد روز افزون مرض، مطالعات و تحقیقات و. رونما می گردد

. پاتوجنیز آن بعمل آمده است
به مرض مذکور داده شده (W.H.O)بروفق تعریف، که توسط متخصصین سازمان صحی جهان 

سکلیروزیس عبارت از مجموعۀ تغییرات نوسان پذیر در جدار روتیاز لحاظ مورفولوژیکی، ا((است، 
تراکم محلی لیپیدها، کاربوهایدرایت هاي مغلق، خون و است، که از ) به تفاوت از ارتریول ها(شرائین 

. ))مواد خونی، نسج فایبروز و ترسبات کلسیمی تشکیل شده است
روکلیروزیس، عالوه بر اختالالت در عملیۀ نفوذ و استقالب جدار وعائی، حادثه تیدر پاتو جنیز ا

طی حادثۀ مذکور .فأ می کندنقش تعیین کننده را ای(Dislipoproteidemy)دیس لیپو پروتئیدیمی
-pro)و همچنین بصورت نسبی مقدار (β-Lipoproteides)روجنیک تیمقدار لیپو پروتئیدهاي ا β -

lipoproteides)روجینیک تیدر خون ارتقأ یافته و در عین حال مقدار لیپو پروتئیدهاي انتی ا(α-
Lipoproteides)در جریان مرض، لیپو پروتئیدهاي . و یالیپوپروتئیدهاي با کثافت باال کاهش می یابد

با کثافت باال قدرت ضمیمه نمودن کلسترول را از دست داده و در نتیجه استقالب کلسترول بطی 
). 16(گردیده و مقدار آن در پالزما صعود مینماید 

روجنیک داراي خواص اتو انتی جنیک نیز یتشایان تذکر است، که بعضی از لیپو پروتئیدهاي ا
مطالعات ایمونولوژیکی درینمورد حاکی از آنست، که تخریبات و صدمه هاي ابتدائی در جدار . میباشند

شرائین ناشی از موجودیت کمپلکس هاي اتو ایمونیک دورانی بوده و طی آن زمینۀ جایگزینی و ترسب 
). 23(باشد، در محالت مذکور مساعد میگردد مواد شحمی، که در برگیرندة کلسترول نیز می

مطالعات دیگر مؤید آنست، که لیپوپروتئیدهاي باکثافت باال، کلسترول را از سطح خارجی غشاي 
لیپوپروتئیدهاي مذکور کلسترول را به کبد انتقال داده و در آنجا کلسترول قسماً . حجروي جذب مینمایند

). 25(هاي صفراوي معروض به عملیۀ تحمض میگردد با صفرا اطراح شده و قسماً توسط اسید
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به همین ترتیب نظریات دیگر مبنی بر نفوذ لیپوپروتئیدهاي با کثافت باال در جدار وعائی توسط 
. عملیات اندو سایتوزیس خاص و یا غیر خاص، نیز ارائه شده است

سترین استیراز در طی یک رشته تحقیقات دیگر، معلوم شده است، که در جریان مرض مقدار کول
در نتیجۀ آن مقدار استرهاي . دستگاه نیروزومی حجرات نسج عضلی ملسأ کاهش قابل مالحظه می یابد

). 32(مختلفۀ کلسترول در انساج مذکور زیاد و تغییرات مورفولوژیکی رونما می گردد 
چگونگی و) اندازة تصلب و تقبض اوعیه(روسکلیوروزیس مربوط به مرحله سیر مرض تیعالئم ا

). 16(میباشد ) شریان ابحر، اوعیۀ اکلیلی، اوعیۀ دماغ وغیره(ت آن عیموق
در پهلوي فاکتورهاي که نمی توان به آسانی باالي آن کنترول خاص نمود، مثالً محراق امراض 

عضلۀ قلبی وغیره، یکتعداد فاکتورهاي دیگري Demand،شریانی، توزیع اناتومیکی شریان اکلیلی
نامیده میشوند، که میتوان باالي بعضی شان Risk factorsعوامل خطري، که بنامموجود اند

حاالت ازدیاد چربی خون، فرط فشارخون، سگرت کشیدن، : کنترول خاص کرد این فاکتورها عبارتند از
). 11(عدم فعالیت فزیکی و تمرینات و توقف قبل از وقت فعالیت تخمدانها

سطح کلسترول پالزمائی و تري گلیسیریدها و همچنین کنترول در تداوي مرض اساساً کنترول
ولی قسماً عیار نگهداشتن فشار شریانی، . تغییرات پاتولوژیکی جدار وعائی از اهمیت برخوردار است

نیز مؤثر ) ایی، وضع روانیذرژیم کار، استراحت، رژیم غ(تمامات حفظ الصحوي هسایکوتیراپی و ا
). 24(محسوب میشوند 

روسکلیروزیس بصورت عنعنوي در ممالک مختلف رائج تیاستفاده از گیاهان طبی در تداوي مرض ا
اگرچه در قسمت فارمکولوژي کلینیکی گیاهان طبی، مطالعات کافی صورت نگرفته است، ولی . میباشد

ز ممالک با آنهم یکتعداد مستحضرات گیاهی در سالیان اخیر مورد توجه قرار گرفته و اکنون در بسیاري ا
در برخی از ممالک . جهان به قسم ادویۀ غیر قابل تعویض، در تداوي مرض مذکور محسوب میگردند

روسکلیروزیس شایع شده اند تیتهیه و در تداوي ا) چاي هاي گیاهی(مخلوط هاي مؤثر گیاهان طبی 
)45 .(
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Alhagi Pseudoalhagi L.

شترخار، ترنجبین، ظالم خار
(Leguminosae)

:اوصاف گیاهی
متر 1ط محیطی متفاوت بوده و بعضاً تا یگیاه علفی چندین سالۀ است، که ارتفاع آن نظر به شرا

. ساقه گیاه انشعاب یافته بوده، برگهاي آن کوچک بیضوي شکل مکمل و گوشواره دار است. هم میرسد
. ساقۀ گیاه در جوار برگها حامل خارکهاي ساده میباشد

کاسۀ گیاه زنگوله مانند بوده و داراي . ظم بوده و تعداد پنج گلبرگ را در برداردگلهاي گیاه غیر من
هتقریباً چوبی شدویک وجهه، طویلGlumaمیوة گیاه عبارت از کپسول به شکل . پنج دندانه میباشد

)25شکل (. است، که داراي دانه هاي کلیوي شکل میباشد
آنها در مناطق مختلف تعدادي ازنوع مختلف است، که 8در برگیرندة .Alhagi spجنس 

.A. sparsifolia shop, Aمنجمله، عالوه بر نوع ذکر شده . افغانستان بصورت وحشی میروید
Canescens shop, A. Persarum Boiss, A. manifera Desr. بصورت وسیع در مناطق

جائیکه به مالحظه رسیده است، این گیاه در تا .غربی افغانستان یافت میشوند-مرکزي، غربی و شمال
). 26(اروپائی به شکل خودرو پیدا میشود واکثر ممالک آسیائی

: دروگ
قسمت هاي مستعمله شترخار را تمام علف آن تشکیل میدهد، که در پایان فصل تابستان و اوائل 

علف . آن خاص علفیستخاکی داشته، بوي و ذائقه - علف مذکور رنگ سبز. خزان جمع آوري میگردد
). 26، 4(گیاه از ساقه، برگ، خارکها و میوه تشکیل شده است 

: ترکیب کیمیاوي
1.7فیصد فالونوئیدها، 1.0–0.8فیصد ساپونینهاي تري ترپنیک 3.5–3علف شترخار حاوي 

عالوه بر . میباشد) فیصد1.3–1.0(فیصد مواد تانیک و یکمقدار قابل مالحظۀ اورسولیک اسید 2.0–
).   26، 4(آن دروگ گیاه یکمقدار کومارینها، الکلوئیدها و ویتامین ها را نیز دارا است 
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Alhagi pseudoalhagi L. :٢۵شکل 
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: تأثیرات فارمکولوژیکی
ترتیب به اندازة ه اکستراکت خشک دروگ  نبات مقدار تري گلیسیریدها و کلسترول خون را ب

مطالعات مذکور نشان میدهد، که تطبیق مستحضرات مختلفۀ . فیصد کاهش میدهد41.32و 40.06
جالینوسی گیاه نزد حیوانات البراتواري، که بصورت تجربوي در آنها با استفاده از ایتانول و یا هم 

، هایپرتري گلیسریدیمی رونما گردیده بود، موجب کاهش قابل مالحظۀ W r-1339مستحضر تریتون
). 26(ي خون میگردد لیپیدها

مطالعات کلینیکی در اینمورد . مستحضرات مختلفۀ گیاه خواص ضد التهاب را نیز دارا میباشند
مشعر آنست، که اکستراکت دروگ شترخار تعامالت مختلفۀ جریان التهاب را به اندازة قابل مالحظۀ 

). 26(بطی نموده، ترمیم مجدد انساج را بهبود میبخشد 

: استطباب
ه در طبابت هاي مختلفۀ سنتی بعضی از کشورها، معرفی بوده و از قدیم االیام در تداوي گیا

. امراض مختلف از قبیل دیزانتري، مرض شکر، التهاب کبد و زخم هاي مختلف استطباب داشته است
در تداوي هایپرلیپیدیمی و مرض ) اکستراکت و تینچر(مستحضرات جالینوسی علف شترخار 

سوأ از آن مستحضرات مذکور براي تداوي التهابات مختلفۀ عضویت . روسکلیروزیس استطباب داردتیا
). 26(نیز تجویز می گردند 

: اشکال دوائی
به طریقۀ پرکولیشن تهیه گردیده و سپس در (Extr.Alhagi Siccum)اکستراکت علف شترخار 

ملی گرام اکستراکت نیز 100حاوي از اکستراکت خشک تابلت هاي . شرائط تحت خأل خشک میگردد
). 26(تهیه می گردد 

مقدار ده گرام علف میده شدة گیاه را در ظرف مناسب جاي -(Inf.Alhagi)دم کردة شترخار 
بعداً سرپوش ظرف را مسدود و . ملی لیتر آب گرم قبالً جوش داده شده، عالوه میشود200داده و به آن 

دقیقه به حرارت اتاق 45سپس محتوي مذکور طی . رت داده میشوددقیقه در حمام آبی حرا15براي 
مقدار باقیماندة دم کرده در دروگ توسط فشار تجرید گردیده و حجم دم . سرد گردیده و فلتر میگردد

دم کرده مذکور به . ملی لیتر رسانیده میشود200کردة حاصله توسط آب گرم قبالً جوش داده شده به 
). 25، 26(مرتبه صرف می گردد 3–2لی لیتر روزانه م100-50مقدار 
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Anethum graveolens L.

شبت، شوید
(Umbelliferae)

:اوصاف گیاهی
سانتی متر و 120–40گیاه علفی یکساله با ریشۀ نسبتاً نازك اصلی است، که ارتفاع آن در حدود 

. ساقۀ آن راست و انشعاب یافته میباشد. متر میرسد2بعضاً تا 
برگهاي شبت متناوب و با تجسم شکل مکمل برگ، بیضوي شکل بوده برشهاي عمیق، که به 

قاعدة دنبالۀ . رگبرگ اصلی میرسد، موجب منقسم شدن صفحۀ برگ به خطوط متعدد تار مانند می گردد
کوچک و زرد رنگ بوده و در غنچۀ گلی چتر نما گلها . برگ عریض بوده و ساقه را غالف مینماید

ملی متر 7-3طویل بیضوي شکل است، که طول (Diakena)میوة گیاه دو فندقه . اجتماع نموده اند
)26شکل . (را دارا میباشد

). 47(گیاه داراي بوي شدید و مخصوص عطري است 
ه منظور استفادة غذائی و طبی شبت گیاه بومی فارس و هند شرقی بوده و در اکثر مناطق جهان ب

). 44(کشت می گردد 

: دروگ
که در بین عوام بنام دانۀ شبت شهرت دارد، اهمیت طبی - (Fructus Anethi)میوة گیاه 

میوة شبت از نظر مورفولوژي ساختمان دوفندقه . داشته و طی سال چندین دفعه جمع آوري میگردد
(Diakena) ملی متر بوده و بیضوي 4–3ملی متر، عرض آن 7-3داشته، که طول آن در حدود

در وسط و ) قبرغه(شکل میباشد میوة مذکور در سطح خارجی هرفندقۀ خویش، داراي سه تبارز خطی 
خاکی داشته، قبرغه هاي جنبی آن رنگ –میوه رنگ نصواري . دو قبرغه در هر پهلوي خود میباشد

). 40(عطري و طعم آن تیز خفیفاً شیرین است بوي آن مخصوص. روشن را دارا میباشند- زرد
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Anethum graveolens L. :٢۶شکل 
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: ترکیب کیمیاوي
فیصد 4–2میوة گیاه و همچنین علف آن داراي تیل مفر است، که مقدار آن در میوه در حدود 

30، در حدود Carvoneفیصد 50–30تیل مفر گیاه در ترکیب خویش حاوي . تعیین گردیده است
سوأ از آن میوة شبت در حدود . فیالندرین لیمونین، ثرپنین و سایر ترپنوئیدها میباشدDillapiolفیصد 

.   فیصد آنرا تري گلیسیریدها تشکیل میدهد92.8فیصد تیل شحمی را دارا است، که تقریباً 20
اگین و کیلین، میوه و اعضاي دیگر روي زمینی شبت، حاوي فورانو کرومونهاي و نیسن

مقدار تیل مفر . و فالونوئیدهاي کُورستین، ایزو رامنتین و کمپفیرول میباشند) ویسنادین(پیرانوکومارین 
در علف گیاه یک مقدار قابل مالحظۀ ویتامین . فیصد تثبیت شده است1.5در علف تازة گیاه در حدود 

120)سی  mg/100mg) و ویتامین هايPP, B2, B139(یدها وجود دارند و کاروتینوئ .(

: تأثیرات فارمکولوژیکی
، اوعیۀ محطیی همطالعات کلینیکی مشعر آنست، که دم کردة علف گیاه فشار شریانی را کاهش داد

را توسع داده، فعالیت قلبی را تنبیه نموده حرکات استداري امعأ را بطی نموده و عملیۀ دیوریزس را 
. سرعت میبخشد

کلینیکی نشان داده است، که مصرف فرآورده هاي مختلف میوه و علف شبت در نتائج مطالعات 
پس از گذشت دو ) دیکلسترول و تري گلیسیر(ی ممریضان مبتال به هایپرلیپیدیمی و هایپرلیپوپروتئین ا

و با (VLDL)هفته باعث کاهش مقدار آنها و همچنین لیپوپروتئیدهاي با کثافت بسیار پائین 
. گردیده و مریض خود را کامالً بهبود احساس مینماید(LDL)کثافت پائین

در مودل هاي .مستحضرات جالنیوسی میوة گیاه، که در برگیرندة مجموع مواد فعال میباشند
مختلف تجربوي، تأثیرات سپازمولیتیک و بهبود بخشیدن جریان خون در میوکارد، طی عدم کفایۀ مزمن 

. یدهنداکلیلی را از خود تبارز م
شایان تذکر است، که نقش مستحضرات گیاه در کاهش فشار شریانی عالوه از میخانیکیت هاي 

. توجه تلقی می گرددردیگر از طریق تقویۀ عملیۀ دیوریزیس در خو

-VLDL -Very low density lipoproteine
-LDL-low density lipoproteine
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: استطباب
مستحضرات مختلفۀ میوة شبت در تداوي عدم کفایۀ مزمن اکلیلی، مرض هایپرتونی، 

کولیک هاي (و سپازم هاي احشأ ) کلسترول و تري گلیسیرید(هایپرلیپیدیمی و هایپرلیپوپروتئین امی 
در وقایۀ استمانیز مورد Anethinبه همین ترتیب مستحضر . استطباب دارند) صفراوي، کولیت ها

. ارداستطباب د
محصوالت . دم کرده هاي آبی علف گیاه در تداوي مرض هایپرتونی به قسم مدرر تجویز میگردند

Fumaria)شاه تره : ، که عالوه بر شبت حاوي گیاهان دیگر(Anethum)گیاهی آنتوم 
Officinalis L.) کاسنی(Cichorium intybus L.) و لیمو(Citrus limon Burm)بعد . میباشد

سی هاي علمی از نظر فارمکوگنوزي مورد تائید مقامات علمی صالحیت دار در دانشگاه هاي از برر
تهران و ملی در ایران قرار گرفته و در مریضان مبتال به هایپرلیپیدیمی و هایپرلیپوپروتئین امی موجب 

کاهشعالوه بر اثر"آنتوم". می گرددLDLو VLDLکاهش مقدار چربی هاي مذکور و همچنین 
دهندگی چربی هاي خون در موارد دیگر، مانند کولیک هاي صفراوي، نفخ امعأ و سایر تشنجات احشأ 

. نیز مؤثر است

: اشکال دوائی
Anethin– حاوي مجموعۀ مواد فعال میوة شبت است، که داراي طعم خفیفاً تلخ و بوي

ملی گرام تولید گردیده و براي عدم کفایۀ 100مستحضر به شکل تابلت هاي . مخصوص میباشد
هفته تجویز 8-4–3دفعه در روز طی 5-3اکلیلی و سپازم هاي مختلف احشأ به مقدار یک تابلت 

). 36(می گردد 
Anethum– شبت، شاه تره، کاسنی و (عبارت از مجموعه اي از فرآورده هاي گیاهان متعدد

. در بسته هاي یکصد گرامی تهیه میشود) چاي(است، که به دو شکل گرانول و مخلوط گیاهی ) لیمو
. مقدار مصرف آن بعد از انجام آزمایش لیپوگرام و تعیین مقدار چربیهاي خون مریض تعیین می گردد

دفعه در روز صرف 3–2دار یک قاشق غذا خوري از گرانول در یک گیالس آب گرم حل و معموالً مق
آنتوم نزد اشخاص چاق قبل از صرف غذا و افراد الغر و با وزن متوسط بعد از صرف غذا تجویز . میشود

.)36(می گردد 
یه و در تداوي افزون بر اشکال فوق، از علف و یا میوة گیاه، دم کرده نیز به طریقۀ عمومی ته

. امراض ذکر شده استفاده می گردد
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Dioscorea nipponica Maxino
D. Polystachya Turcz.

کرولیک
(Diascoreaceae)

:اوصاف گیاهی
انواع ذکر شده عبارت از گیاهان اند، که بوسیلۀ ریشه هاي کچالو مانند یا رایزوم ها، دایمی بوده، 

برگهاي این . متر میرسد4طول ساقه هاي مذکور تا . ساقه هاي شان پیچان و باال رونده میباشند
ه اکثراً تمایل به گیاهان دنبالۀ طویل داشته و در صفحۀ برگ، رگبرگهاي جال مانند زیاد دیده میشود، ک

. سانتی متر را دارا میباشند12–6برگها متناوب و قلب نما بوده، طول . اتصال در رأس برگ دارند
برگهاي مذکور خفیفاً توسط مویک ها مستور گردیده اند گلهاي این گیاهان یک جنسی و گیاهان 

ده و تخمدان شان تحتانی میباشند گلهاي مذکور کوچک و سبز رنگ بو(Dioica)مذکور دوخانه اي 
میوة این . گلهاي مذکر و مؤنث بصورت جداگانه در غنچه هاي گلی سنبله مانند اجتماع نموده اند. است

میوة مذکور داراي سه بال و . سانتی متر را دارا میباشد2.5–1.6گیاهان کپسول بالدار است، که طول 
)27شکل (. دانۀ گیاه نیز بالدار است. سه جوف میباشد

گیاهان . از نقطۀ نظر اناتومیک دستۀ وعائی در این گیاهان به شکل حلقوي ترتیب شده است
در افغانستان یک نوع . مذکور در نواحی استوائی، نیمه استوائی و قسماً در بعضی مناطق اروپا میرویند

Dioscorea sp. در والیت کنرها به پیمانۀ وسیع میروید، که عبارت ازD. deltoidea Wall. میباشد
). 10(و در ناحیه ایکه میروید بنام کرولیک شهرت دارد 

). 45(در صنعت دواسازي انواع مختلفه این جنس، خاصتاً دو نوع فوق الذکر اهمیت دارند 

: دروگ
اعضاي مستعملۀ گیاهان را ریشه و رایزوم آن ها تشکیل میدهند، که بایستی بعد از ختم مرحلۀ 

ر خزان جمع آوري گردند دروگ بعد از جمع آوري به قطعات پارچه گردیده و بعداً شگوفائی و یا هم د
. خشک میگردد



208

Dioscorea nipponica Makino :٢٧شکل 



209

دروگ تهیه شده مشتمل بر قطعات و پارچه هاي رایزوم گیاه است، که ریشه هاي تار مانند بطول 
رایزوم قشر نصواري رنگ را دارا بوده . سانتی متر را در تمام قسمت هاي خویش دارا میباشند4–0.5

دسته هاي وعائی در قسمت قطع شدة رایزوم . و در محل شکستگی رنگ زرد روشن به مشاهده میرسد
).29(دروگ طعم تلخ و خفیفاً تند را دارا است . به شکل نقاط تاریک به مالحظه میرسد

: میاويترکیب کی
فیصد مجموعۀ ساپونین ها است، که تقریباً 10انواع گیاهان فوق الذکر حاوي مقدار ۀرایزوم و ریش

. تشکیل می دهدDioscineفیصد آنرا ساپونین ستروئیدیک بنام 1.5- 1

، گلوکوز و دو مالیکول رامنوز Diosgenine، ساپونین Dioscineدر نتیجه هایدرولیز ساپونین 
. بدست می آید

عالوه بر مرکبات . می باشدTigogenineرایزوم بعضی انواع دیگر داراي ساپونین ستروئیدیک 
).47، 29(مقدار نشایسته و مواد شحم مانند را نیز دارا می باشند مذکور، دروگ این گیاهان یک

o

o

o

d - glucose

L - rhamnose

L - rhamnose

Dioscine
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: تاثیرات فارمکولوژیکی
پیرامون تاثیرات مستحضرات جالنوسی رایزوم این گیاهان، خاصتاً تینچر آنها پژوهشات گسترده 

ادویۀ  . انتی سیکلروتیک را دارا می باشندۀتمام این مستحضرات تاثرات قابل مالحظ. بعمل آمده است
Diosponine که حاوي مجموعه هتروزیدهاي ستروئدیک گیاه نوع ،D. Caucasica Lipsky

میباشد طی سالیان متمادي در صنعت فارمسی تولید و براي تداوي سیکلروزس مورد استفاده قرار می 
ی دروگ، ادویۀ مذکور به ادویه جدید ولی از مدتی به اینطرف بنا بر ختم ذخایر طبیع. گرفت

Polysponine که از نوع ،D.nipponica Maxino 44(تهیه می گردد، تعویض گردیده است .(
می را کاهش داده و ولیهایپرکلسترDiosponineنتائج تحقیقات تجربوي حاکی از آنست، که 

/ Lecithineادویه مناسب . هدعملیۀ ترسب لیپیدها را در جدار شرائین کبد، جلد و چشم تخفیف مید
Cholesterolبه همین ترتیب . را ارتقأ داده، فشار شریانی را کاهش و فعالیت قلب را بهبود میبخشد

ادویۀ مذکور عملیه دیوریزیس را نزد حیوانات مبتال به ایترو سکلیروزیس، تقویه و اوعیۀ محیطی را 
). 45(توسع میدهد 

یۀ پولی سپونین مشعر آنست، که با تطبیق آن، مقدار کلسترول خون تحقیقات کلینیکی پیرامون ادو
ارتقأ مینماید، که به نوبۀ خویش موجب نگهداري lecithine / Cholesterolکم شده و ضریب 

. کلسترول به شکل محلول کالوئیدي گردیده و احتمال ترسب آن در جدار شرائین ضعیف میشود
ضربه در دقیقه کاهش 40–20ین حرکات نبض را به اندازة پولی سپونین هم مانند داي اوسپون

با . داده، عملیۀ تنفس را عمیق ساخته و قابلیت هدایت را در عصب واگوس به جانب قلب بهبود میبخشد
تنبیه نهایت اطرافی عصب واگوس، بعد از تطبیق پولی ساپونین فشار شریانی به اندازة زیاد کاهش می 

اتروپینیزیشن، عکس العمل در مقابل تنبیه نهایت اطرافی عصب مذکور حذف درحالیکه بعد از. یابد
. به این ترتیب چنین استنباط می گردد، که ادویۀ مذکور داراي تأثیرات کولینومی میتیک میباشد. میشود

بصورت تجربوي روشن شده است، که پولی سپونین هم مانند داي اوسپونین فعالیت عکسات 
). 32(د شرطی را بطی میساز

پولی سپونین در حالیکه عاري از تأثیرات سؤ باالي کلیه ها میباشد، عملیۀ دیوریزیس را در حدود 
. فیصد ارتقأ میدهد78
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D.Caucosica Lipsxy, D.nipponicaمطالعات مقایسوي مستحضرات مختلفۀ انواع 
Maxino ،نشان میدهد، که مستحضرات مذکور نه تنها داراي خواص مشابه فارمکولوژیکی میباشند

. بلکه اوصاف سمی شان نیز یکسان است
مستحضرات این گیاهان داراي تأثیر مخرش باالي غشاي مخاطی دهن، بینی و چشم میباشند 

)45 .(

: استطباب
ایتروسکلیروزیس اوعیۀ دماغ، در تداوي داي اوسپونین و پولی سپونین در وقایه و تداوي مرض 

ایتروسکلیروزیس اوعیۀ اکلیلی قلب و حاالت اختالط مرض ایترو سکلیروزیس با مرض هایپرتونی 
). 36. (استطباب دارند

روز نزد اشخاص مبتأل به 30–20با استفادة مستحضرات مذکور طی دوره هاي 
الت رفع گردیده، حالت عمومی آنها و خواب شان ایتروسکلیروزیس اوعیۀ دماغ، سردردي، خستگی و کس

به همین گونه، . بهبود یافته، فشار شریانی تدریجاً عادي شده و مقدار کلسترول خون کاهش می یابد
استفادة مستحضرات مذکور نزد اشخاص مبتأل به ایتروسکلیروزیس اوعیۀ اکلیلی قلب همراه با 

رة بیست روزه موجب کاهش کلسترول در پالزماي ستینوکاردي و مرض هایپرتونی نیز، طی یک دو
به . کاهش می یابدCholesterol/phospholipidsخون و ارتقأ مقدار فاسفولیپید ها گردیده، ضریب 

تغییرات مشهود در بهبودي جریان خون اوعیۀ اکلیلی به مالحظه میرسد ECGهمین گونه با مطالعۀ 
)45 .(

در واقعات نادر، با استفاده دوره هاي مکرر و . جانبی میباشندمستحضرات مذکور عاري از تأثیرات 
عوارض مذکور با کاهش دادن . متداوم آنها کم اشتهائی، فرط تعرق و سوزش جلدي به مالحظه میرسد

). 45(مقدار مستعمله و یا هم قطع مؤقتی استفاده از مستحضرات ذکر شده، رفع می گردد 

: اشکال دوائی
Polysponin - اکستراکت خشک دروگ گیاهD.nipponica – Maxino بوده، که در ترکیب

پولی سپونین در . فیصد هتروزیدهاي ستروئیدیک منحل در آب میباشد17خویش حاوي بیشتر از 
ادویۀ مذکور به مقدار یک تابلیت . ملی گرامه تولید می گردد100صنعت فارمسی به شکل تابلیت هاي 
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روزه، دورة تداوي تکرار 10–7بعد از وقفۀ. روز تجویز می گردد30–20دفعه در روز طی3–2
). 45، 36(دورة مذکور بیشتر از سه ماه را در بر میگیرد . میگردد

Diasponine - اکستراکت خشک دروگ گیاهD.caucasica Lipsky. 30آنست، که داراي
100–50نند پولی سپونین بوده و به مقدار استطباب آن هم ما. فیصد هتروزیدهاي ستروئیدیک میباشد

4–3روزه، دورة تداوي طی 5–4از وقفهروز تجویز میگردد و بعد 10دفعه در روز طی 2ملی گرام و 
در حال حاضر داي اوسپنین در صنعت فارمسی به اندازة محدود تولید می . ماه ادامه داده میشود6–

). 27(ملی گرامه تهیه میشود 100ادویه به شکل تابلیت هاي . گردد

Laminaria Saccharina (L.) Lamaour.

کرم برگ دریائی
(Laminariaceae)

:اوصاف گیاهی
13–1الجی نسبتاً بزرگ است، که جسم آن از صفحات فیته مانند لشم با سطح جال مانند بطول 

صفحات مذکور در قسمت پائین به لولۀ استوانه ئی شکل، که . متر و عرض متفاوت تشکیل یافته است
طول آن از یک سانتی متر، تا یک متر میرسد و قطر تقریباً یک سانتی متر را دارا است و به نوبۀ خویش 

ي مذکور، که بنام ساختمانها. در انجام داراي ساختمان هاي متعدد ریشه مانند است، خاتمه می یابند
ضخامت . یاد میشود، به سنگها و سنگ الخ هاي تحت دریا و ابحار چسپیده اندRhizoidesریزوئید

)28شکل (. الجی داراي کنارة راست و یا خفیفاً موجدار میباشند
صفحات مذکور اعضاي تکثري غیر جنسی را حمل میکنند، که در تابستان نمو کرده و از آنها 

تشکیل این زووسپورها شروع . یک حجروي متحرك بوجود می آیند(Zoospores)زووسپورهاي 
. مرحلۀ رشد جنسی الجی را، که ایجاد اجسام تار مانند میکروسکوپیک را در برمیگیرد افاده مینماید

تخمۀ مؤنث موجودات میکروسکوپی مذکور بوسیلۀ سپرماتوزوئیدها القاح و به این ترتیب الجی جدید 
بعد از تشکیل زووسپورها، صفحات سابقه تخریب شده و از جسم آنها فقط قاعدة . مینمایدعرض اندام

یکدورة حیات الجی . استوانه اي باقی می ماند، که در سال بعد باالي آن صفحات جدید نمو می نماید
). 47(را در بر می گیرد ) مناطق شمالی تر(سال 4–3الی ) مناطق بحیرة جاپان(مذکور مدت دو سال 
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L. digitata، که در بحیره هاي شرق دور یافت می شود و نوع .L.japonica Areschنوع 
Lamour. 39(، که در بحیرة هاي شمالی به مالحظه میرسد نیز اهمیت طبی دارند .(

: دروگ
جمع آوري می گردد، اهمیت طبی ) سپتمبر–جون (صفحات فیته مانند الجی، که در ایام تابستان 

. در زمستان ترکیب کیمیاوي صفحات مذکور فقیر گردیده و کمترین مقدار آیودین را دارا میباشند. دارد
اه مایل نصواري و بعضاً سی–نصواري، سرخ –صفحات ضخیم، لشم و یا دانه دار بوده، رنگ سبز 

. رنگ صفحات مربوط به مقدار صباغ نصواري رنگ بنام فوکوکسانتین میباشد. به سبز را دارا میباشند
صفحات مذکور طعم نمکی داشته و . سطح صفحات معموالً توسط یک طبقۀ امالح مستور گردیده است

). 47، 40(فیصد آیودین را دارا میباشند 0.1مقدار بیشتر از 

: ترکیب کیمیاوي
β: مادة اساسی ترکیب دروگ را اسیدالجنیک، که یک پولیمراست و از دو اسید پولی اورونیک –

D- mannuronic وα- L- guluronicتناسب دو اسید ذکر . ساخته شده است، تشکیل میدهد
چنانچه بعضی از قسمت هاي این پولیمر. شده، در ترکیب اسیدالجنیک ثابت نبوده و نوسان پذیر میباشد

Dکامالً از اسید  – βمانورونیک و یا بعضی از قسمت هاي دیگر مخصوصاً از اسیدα–L-
). 29(گلورونیک و یا هم بصورت متناوب از هر دو اسید ذکر شده، ترکیب یافته است 

+Naگروپهاي کاربوکسیل اسیدهاي ذیدخل در ترکیب پولیمر فوق الذکر اکثراً با آیونهاي ,
Mg2+ , Ca2+وزن (فیصد 30مقدار اسید الجنیک در دروگ تا به . نمکهاي مربوطه را تشکیل میدهند

. میرسد) خشک دروگ

    o o
    O
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HO HO
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β β
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Lفیصد 4در حدود Mannitفیصد 20دروگ حاوي  – Fucose ًفیصد مواد پروتینی، 9تقریبا
–2.7(، مقدار قابل مالحظۀ آیودین D, C, B2, B1ویتامین هاي مختلف از قبیل کاروتینوئید ها،    

). 47، 36(وغیره میباشد -Mg, Ca, Na, K, Brو همچنین نمکهاي ) فیصد2

: تأثیرات فارمکولوژیکی
کیمیاوي غنی دروگ به ویژه موجودیت مقدار قابل مالحظۀ آیودین در ترکیب آن موجب ترکیب 

طوریکه معلوم است، آیودین در ترکیب هورمون هاي . بروز تأثیرات خاص فارمکولوژیکی دروگ میگردد
، )تاثیر مؤلد کالوري. (هورمونهاي درقی اکسیدیشن نسجی را تسریع مینمایند. غدة درقیه شامل میباشد

ورمون تایروکسین در غلظت هاي فزیولوژیک باعث انابولیزم عادي پروتین هاي عضویت گردیده، در ه
در عضویت سرعت یافته و این تجزیۀ پروتین ،حالیکه با افزایش مقدار آن در عضویت، تحلیل پروتینی

را سبب thyreotaxicهاي Myopathyدر عضالت مخطط سبب سقوط قدرت تقلصی شده و 
). 45، 5(میشود 

میکرو گرام و مقدار آن در 75مقدار ضروري روزانۀ آیودین براي فعالیت عادي غدة درقیه در حدود 
. میکرو گرام است0.3هر صد سی سی پالزماي خون 

مطالعات تجربوي پیرامون تأثیرات فارمکولوژیکی دروگ مؤید آنست، که دروگ مذکور داراي تأثیر 
شی از قدرت متورم شدن پولی سکراید هاي دروگ در جهاز هضمی است، تأثیر مذکور نا. مسهل میباشد

که به نوبۀ خویش موجب تنبیه آخذه هاي غشاي مخاطی گردیده و به این ترتیب حرکات استراري را 
). 45(تسریع و تخلیۀ امعأ را نیز سرعت میبخشد 

ذکور جریان پژوهشات در مورد تأثیرات انتی سکلیروتیک دروگ نشان میدهد، که دروگ م
اتیروسکلیروزیس تجربوي را نزد حیوانات البراتواري به اندازة قابل توجه، بطی میسازد مستحضرات 
مذکور مقدار کلسترول ولیپوپروتئیدها را در پالزماي خون کاهش داده و در عین حال مقدار 

). 45(فاسفولیپیدها را ارتقأ میدهد 
حیوانات البراتواري، تأثیر شدید ضد تحثر خـون، هـم ماننـد    با زرق وریدي سلفات المنیارین نزد 

عالوه بر آن، سلفات المینارین موجب کاهش رشد سـارکوما نـزد حیوانـات    . هیپارین به مشاهده میرسد
تا جائیکه مطالعۀ میخانیکیت تأثیر مادة مذکور نشـان میدهـد، نقـش عمـده را در     . البراتواري می گردد

). 45(تقلیل مقدار میتوزهاي حجرات توموري ایفأ مینمایدکاهش جریان رشد سارکوما، 
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شایان تذکر است، که استفادة متداوم المنیارین بنابر افزایش مقدار هورمونهاي درقی موجب 
). 27(تغییرات پاتولوژیک مخصوصاً در انساج استخوانی میگردد 

: استطباب
تی مدنیت هاي مختلف شرق دور دروگ و فرآورده هاي مختلف آن از زمان قدیم در طبابت سن
استطباب دروگ و مستحضرات آن . آشنا بوده و از آنها در تداوي امراض مختلف استفاده بعمل می آمد

). 45، 37(در سایر نقاط جهان و اروپا فقط از چندین دهه به اینطرف رائج گردیده است 
. هایپرتیریوز استطباب دارددروگ در وقایه و تداوي مرض ایتروسکلیروزیس و رفع هایپرلیپیدیمی

افزون بر آن دروگ در رفع قبضیت هاي اتونیک انتیروکولیت هاي حاد و مزمن و همچنین در وقایۀ 
مرض جاغور استطباب دارد مخصوصاً استفادة دروگ در رفع قبضیت هاي اشخاص مبتأل به 

نفریت، دیاتیزهاي دروگ نزد اشخاص مبتال به . ایتروسکلیروزیس از مؤثریت خاص برخوردار است
هیموراژیک و سایر حاالتیکه مستحضرات آیودین براي آنها مضاد استطباب دارد، تجویز نمی گردد 

)37 .(

: اشکال دوائی
پودر و یا هم گرانول تاریک مایل به - (.Laminaria Sacchrine L)پودر کرم برگ دریائی 

گرامه تولید 180پودر مذکور در بسته هاي . خاکی است، که بوي آن مخصوص و طعم آن نمکی میباشد
–15دورة تداوي آنرا . قاشق چایخوري شبانه با قدري آب توصیه میگردد1- ½گردیده و به مقدار  

). 45، 37(روز تشکیل میدهد 20
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Linum Usitatissimum L.

زغر، کتان
(Linaceae)

:اوصاف گیاهی
120–60سانتی متر و بعضاً 50–30گیاه علفی یکساله با ساقۀ نسبتاً نازك است، که ارتفاع آن 

. گیاه داراي ریشۀ اصلی منشعب میباشد. سانتی متر میرسد
برگهاي زغر متعدد متناوب، نیزه مانند . ساقۀ آن راست، نرم، استوانه اي و قسماً انشعاب یافته است

گلها به صورت یکدانه اي در انجام شاخچه . و نوك تیز و فاقد برش بوده، داراي سه رگبرگ میباشند
گلهاي . میباشندتاریک –هاي ساقه، موقیعت داشته و داراي پنج گلبرگ مجزا به رنگ تیلی و یا آبی 

نیز آبی رنگ بوده و داراي ) عدد5(آالت تذکیر گل . مذکور باالي صفحۀ گلی با دنبالۀ طویل قرار دارند
ملی متر طول داشته و داراي ده 8–6میوة گیاه کپسول مدور است، که . بساك دندانه دار میباشند

)29شکل . (عدد دانه میباشد
اعم از مناطق نیمه استوائی (یده و در بسیاري از ممالک جهان گیاه بصورت وحشی به مالحظه نرس

در افغانستان کتان . به منظور استفادة صنعتی به سهولت کشت می گردد) و اکثر مناطق نیم کرة شمالی
). 18(در صفحات شمال غرب کشور کشت میشود 

: دروگ
ملی متر طول داشته، بیضوي 5–3دانۀ مذکور . دانۀ گیاه اهمیت طبی و صنعتی را دارا است

–دانۀ زغر رنگ نصواري . انجام دیگر دانه مدور به نظر میرسد. شکل بوده و یک انجام آن نوکدار است
). 47، 40(ذائقۀ دانه لزوجی و روغنی بوده، فاقد بوي است . زرد داشته، سطح آن لشم و درخشان است

: ترکیب کیمیاوي
فیصد مواد 33–18و فیصد تیل شحمی 48–30ژ، فیصد موسیال12–5دانۀ زغر حاوي 

. پروتینی میباشد
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روشن داشته، –روغن مذکور رنگ زرد . تیل زغر بطریقۀ فشار گرم از پودر دروگ بدست میآید
تیل زغر اساساً از تري گلیسیریدهاي اسیدهاي اولئیک، . بوي آن مخصوص و ذائقه مطبوع را دارا است

. لینولیک و لینولئیک ترکیب یافته است
. شایان تذکر است، که مقدار و ترکیب کیفی دروگ منوط به شرائط ایکولوژیکی گیاه می باشد

کرة شمالی داراي تیل با مقدار بیشتر اسید هاي لینولیک و چنانچه دروگ گیاه مناطق شمالی ترنیم
لینولئیک بوده، در حالیکه تیل حاصله از دانۀ کشت شده در عرض البلد هاي پائین تر مقدار کمتر 

). 39(اسیدهاي شحمی ذکر شده را دارا میباشد 
را Linamarineو هتروزید Aدانۀ گیاه عالوتاً یکمقدار اسیدهاي عضوي، انزایم ها، ویتامین 

). 47(دارا است 

: تأثیرات فارمکولوژیکی
در تجارب متعدد فارمکولوژیکی با تطبیق مقدار زیاد شحمیات حیوانی، که داراي اسیدهاي شحمی 
اشباع شده میباشند و از طریق رژیم غذائی روزمره نزد حیوانات البراتواري ایترو سکلیروزیس تجربوي 

که از تیل زغر بدست می آید، چگونگی تأثیر Linaetholده از مستحضر سپس با استفا. ایجاد گردید
نتائج این مطالعه نشان میدهد، که با تطبیق . آن باالي سیر مرض مذکور مورد مطالعه قرار گرفت

Linaethol در مقدار کلسترول پالزماي خون حیوانات تحت تجربه، کاهش قابل مالحظه رونما
/ Cholesterolار بیتالیپو پروتئیدها، بیتاگلوبولین ها و همچین ضریب به همین گونه مقد. گردید

Phaspholipidesدر عین حال در مقدار البومین هاي پالزماي خون افزایش قابل توجه . کاهش نمود
). 45(به وقوع پیوست 

ترکیب نقش عمده را در میخانیکیت تاثیر فوق الذکر، اسیدهاي لینولیک و لینولئیک ذیدخل در 
اسیدهاي مذکور سهم مهمی را . لینتول، که باالترتیب داراي دو و سه روابط دوگانه میباشند، ایفا مینمایند

نتائج یک سلسله تحقیقات دیگر بیانگر آنست، که اسیدهاي . در استقالب لیپیدهاي عضویت ادا مینمایند
احتماالً اسیدهاي مذکور از . دذکر شده، مواد بیوجینیکی پیشقدم پروستاگالندین ها محسوب میگردن

طریق تنبیه عملیۀ بیوسنتیز پروستاگالندین ها، موجب تسریع جریانات فزیولوژیکی عضویت و در نتیجه 
). 45، 23(استقالب مواد شحمی پالزماي خون میشوند 

دانۀ زغر بنابر موجودیت تیل شحمی خویش تأثیرات نرم کننده، ضد التهاب و تسریع کنندة 
). 36(التیام و ترمیم مجدد انساج را دارا میباشدجریانات 
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موجودیت مقدار زیاد موسیالژ و هتروزید لینامارین در دروگ، باعث تأثیرات محافظه کنندة غشا 
. هاي مخاطی عضویت، به ویژه غشاي مخاطی جهاز هضمی و همچنین تأثیرات ضد التهاب می شود

هاي انتانی را در جهاز هضمی بطی نموده و به این سوأ از آن، مواد مذکور عملیۀ انجذاب توکسین 
). 45(ترتیب از تسممات مختلفۀ عضویت جلوگیري مینماید 

: استطباب
از ) دم کردة آبی و یا اکستراکت آبی(مستحضرات مختلفۀ دانۀ زغر،که داراي موسیالژ میباشند 

ب مري، زخم اثنا عشر، انتریت طریق فمی براي تداوي گاستریت ها، هایپر اسیدي ها زخم معده، التها
. ها و کولیت هاي مختلف استطباب دارند

1مستحضر لینیتول داراي تأثیرات انتی سکلیروتیک قابل مالحظه بوده و با تطبیق متداوم آن طی 
/ Cholesterolماه موجب کاهش مقدار کلسترول بیتا لیپوپروتئید، گلوبولین ها و ضریب 1/21–

Phaspholipide 36(گردیده مقدار فاسفولیپیدها را زیاد میسازد .(
مستحضر . مستحضر لینیتول براي تداوي سوختگی هاي مختلف جلدي نیز توصیه می گردد

). 45(مذکور تأثیر تسکین درد را داشته و احیاي مجدد انساج تخریب شده و مصدوم را تسریع مینماید 
رفع قبضیت هاي اتونیک و همچنین تداوي چاقی پودر دروگ عالوه بر آن، از طریق فمی براي 

دروگ در امعاي غلیظ بنابر موجودیت موسیالژ تورم نموده، موجب نرم شدن محتوي امعأ . استطباب دارد
). 45(گردیده و تخلیۀ آنرا بهبود میبخشد

تیب بعضی از منابع علمی مؤید آن اند، که لینیتول موجب فعال شدن فایبرینوالیز شده و به این تر
). 37(خاصیت تحثر خون را ضعیف میسازد 

: اشکال دوانی
قسمت 30یک قسمت دانۀ زغر در –(Mucilaginis Seminis Lini)موسیالژ دانۀ زغر 

موسیالژ به . دقیقه در حالیکه متداوماً شور داده میشود، اخته گردیده و بعداً فلتر میگردد15آبگرم، طی 
روزانه سه مرتبه نیم ساعت قبل از غذا براي تداوي گاستریت، زخم ) ملی لیتر50(گیالس ¼مقدار 

هفته مستحضر خارجاً 3–2مدت تداوي . هاي معده و اثنا عشر، قبضیت هاي اتونیک توصیه می گردد
). 45(براي تداوي زخم ها و التهابات بصورت تربند و ضماد نیز تجویز می گردد
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یل زغر براي تداوي ایتروسکلیروزیس ورفع قبضیت هاي مختلف ت-(Oleum Lini)تیل زغر 
). 45(افزون بر آن، تیل مذکور در صنعت فارمسی ساحۀ کار برد دارد . توصیه میشود
عبارت از مخلوط استرهاي شحمی غیر اشباع شدة اولئیک، لینولیک و - (Linaethol)لینیتول 

طبوع بوده و استفادة متداوم آن عاري از عوارض جانبی لینولئیک بوده، که داراي خواص اورگانولپتیک م
ادویه در تداوي ایتروسکلیروزیس و بصورت خارجی در تداوي زخمهاي مختلف جلدي استطباب . میباشد

ملی لیتر، هنگام صرف غذا و یا درختم غذا تجویز می 20ادویه از طریق فمی صبحانه به مقدار . دارد
بصورت خارجی لینیتول . هفته تعیین شده است4–2ه، با وقفه هاي  ما1/21-1دورة تداوي . گردد

). 36(در تداوي سوختگی ها و تخریبات شعاعی جلد توصیه می گردد 
لینیتول غیر سمی بوده ولی ندرتاً، با استفادة فمی آن، عوارضی چون تهوع و تشوشات جهاز 

). 45(ی سیستیت و اسهاالت میباشد مضاد استطباب آن تشدید دردهاي کول. هضمی رونما می گردد
عالوتاً مرحم . ملی لیتر تولید می گردد180و 100در صنعت فارمسی لینیتول در بوتل هاي حاوي 

، که هر یک در جمع سایر Levovinisol, Vinisol, Livianفیصد لینیتول و سپري هاي 5
). 37(مرکبات داراي یکمقدار لینیتول میباشند تولید می گردند 

Tribulus terrestris L.

خار مغیالن، خار خسک، خار مرغیالن
(Zygophllaceae)

:اوصاف گیاهی
گیاه علفی چندین ساله است، که معموالً در نواحی گرم در دشتها میروید گیاه ریشۀ اصلی طویل 

از ریشۀ مذکور در روي زمین . داشته، که معموالً بصورت راست و بدون انشعاب در زمین فرو میرود
دنبالۀ اصلی فاقد فولیکول (Paripennaچندین ساقه خارج میشود برگهاي گیاه متناوب، مرکب و 

. جوره فولیکول بیضوي شکل با انجام مدور و پهن میباشند7–4بوده، متشکل از ) انجامی میباشد
میوة گیاه عبارت از . گلهاي گیاه زرد رنگ و پنج عددي بوده، بصورت منفرد در ازاي برگها تبارز مینمایند

ریزینی، که در بعضی از انواع افراز می گردد، از و وده، گیاه فاقد جهاز افرازي ب. کپسول خاردار میباشد
)30شکل . (تخریب جدار اوعیه انتقالی بوجود می آید
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L. Tribulisterrestris :٣٠شکل
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گیاه بصورت وحشی در اکثر . این گیاه در قفقاز، آسیاي میانه و افغانستان به پیمانۀ وسیع میروید
). 18(متر بوفرت به مالحظه میرسد 1900–600والیات افغانستان در ارتفاتعات 

: دروگ
Paripennaبرگهاي گیاه مرکب و . قسمت مستعملۀ گیاه را برگها و میوة آن تشکیل میدهد

. جوره فولیکول بیضوي شکل تشکیل شده است7–4بوده، که از 
فولیکول ها . برگها در پائین ساقه موقعیت متناوب و در قسمتهاي باالئی موقعیت متقابل دارند

تاریک داشته، –سطح باالئی فومیول ها رنگ سبز . بدون دنباله بوده و انجام آنها مدور میباشد
. روشن به نظر میرسد–خاکی و یا سبز –سبز درحالیکه سطح تحتانی آنها 

میوه رنگ . این خارکها تیز و چوبی میباشند. میوة گیاه از چندین قسمت خار دار تشکیل یافته است
). 46، 10(نصواري روشن را دارا است 

: ترکیب کیمیاوي
کیمیاوي آن گیاه از لحاظ فارمکوگنوزي مورد مطالعۀ کافی قرار نگرفته است و در بارة ترکیب 

مطالعات محدودیکه پیرامون ترکیب کیمیاوي دروگ گیاه بعمل آمده است، . معلومات کافی وجود ندارد
هتروزیدهاي مذکور . نشان میدهد، که برگ خار مفیالن حاوي یکمقدار قابل مالحظۀ هتروزیدها میباشد

ن در ترکیب برگهاي گیاه، در طبیعت کیمیاوي خویش ساختمان ستروئیدیک را دارا میباشند عالوه بر آ
). 45(اسیدهاي مختلف عضوي شامل می باشند 

: تأثیرات فارمکولوژیکی
اکستراکت آبی دروگ خار مغیالن، بصورت تجربوي نزد حیوانات البراتواري عملیۀ دیوریزیس را 

شدید انتی اکستراکت مذکور، تأثیر. به اندازة قابل توجه تسریع نموده، افرازات معده را تنبیه مینماید
تأثیر انتی سکلیروتیک اکستراکت گیاه، اساساً مربوط به موجودیت . سکلیروتیک را از خود تبارز میدهد

Tribusponineتریبوسپونین مشتمل بر مجموعۀ هتروزیدهاي ستروئیدیک میباشد. در آن میباشد .
. مادة مذکور فعالیت وصفی همولتیک را دارا است
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زد حیوانات البراتواري به ایتروسکلیروزیس و هایپرکلسترونومی، مقدار با تطبیق تریبوسپونین ن
به همین . ارتقأ می نمایدLecithine/Cholesterolکلسترول پالزماي خون کاهش یافته، ضریب 

. گونه، با تطبیق مستحضر مذکور سطح هایپرکواگولیشن خون کاهش می یابد
لیپیدي جدار شریان ابحررا مانع گردیده و در نتیجۀ تطبیق متداوم تریبوسپونین، عملیۀ اینفلتریشن

مستحضر مذکور باالي سیستم قلبی . از سیر تکاملی مرض ایتروسکلیروزیس جلوگیري بعمل می آورد
. وعائی تأثیر واگوتروپیک داشته، موجب تفریط بطی فشار خون می گردد–

مستحضر تریبوسپونین، ناشی از طوریکه مطالعات تجربوي نشان داده است، تأثیر هایپوتانسیف 
). 45(خاصیت توسع الوعائی آن میباشد 

: استطباب
مؤثریت معالجوي تریبوسپونین، نزد مریضان مبتأل به ایترو سکلیروزیس اوعیۀ اکلیلی قلب، مورد 

سه دفعه در روز بعد ) ملی گرام100(با تطبیق مستحضر به مقدار یک تابلت . آزمایش قرار گرفته است
هفته، در دو احساس سنگینی در ناحیۀ قلب مرفوع گردیده، ضربان قلب 3–2رف غذا و طی از ص

قابل تذکر است، که خواب نیز حالت عادي را بخود . کاهش یافته و فشار شریانی نیز عادي شده است
. میگیرد

فیصد کاهش نموده مقدار 30–25با مطالعۀ بیوشیمیکی خون، مقدار کلسترول در حدود 
. موعی لیپیدها و بیتا لیپوپروتئیدها به اندازة زیاد تقلیل یافته و عملیۀ تحثر خون عادي گردیده استمج

. نیز تغییرات مثبت رونما شده استECGبه همین گونه در 
تریبوسپونین تأثیرات مطلوب و مؤثري را بخصوص در واقعات ایتروسکلیروزیس اوعیه محیطی از 

. خود تبارز میدهد
در . رینولیتیک میباشدبتداوي با تریبوسپونین، معیارات کواگولوگرام مؤید تشدید فعالیت فایبعد از 

. دینامیزم خون با استفاده از مستحضر مذکور، تغییر خاص به مشاهده نمیرسد
. تریبوسپونین حرکات استداري امعأ را سرعت بخشیده و عملیۀ افراز صفرا را تقویه مینماید
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Diosponineبا نظرداشت چگونگی تأثیرات انتی سکلیروتیک، مستحضر تریبوسپونین مشابه به 
. میباشدPolysponineو 

، که در آن IIپروتیدیمی تیپ - استطباب تریبوسپونین در تداوي ایتروسکلیروزیس با هایپرلیپو
ي هاي ناشی از ایتروسکلیروزیس مقدار بیتا پروتئیدها به مثابۀ حامل هایپرتونی و همچنین ستینوکارد

تریبوسپونین . اوعیۀ اکلیلی قلب مترافق با هایپرکواگولیشن خون، از مؤثریت مناسب برخوردار است
). 45(عاري از تأثیرات جانبی میباشد 

: اشکال دوائی
قطره، سه دفعه 35–30به مقدار -(Extr. Tribuli fluidum)مغیالن خاراکستراکت مایع

. در روز براي تداوي ایتروسکلیروزیس اوعیۀ اکلیلی قلب و اوعیۀ محیطی تجویز می شود
عبارت از مجموعۀ هتروزیدهاي ستروئیدیک خار مغیالن است، - (Tribusponin)تریبوسپونین 

.  ملی گرامه تولید می گردد100که به شکل تابلت هاي 
دفعه بعد از صرف غذا طی یکدورة ده روزه، 3- 2گرام، روزانه ملی 200–50ادویه به مقادیر 

در صورت ضرورت، تداوي بعد از یک وقفۀ . ماه را در بر می گیرد4–3مدت تداوي . تجویز می گردد
). 45(ماهه، مجدداً تعقیب میشود 2–1

- مراجعه شود212–211به صفحۀ.
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توضیحنامۀ اصطالحات
Akena -)عبارت از میوه هاي سادة خشک غیر باز . به معنی میوة خشک غیر باز شونده است) فندقه

در این نوع میوه، تخم ها فقط در یک نقطه با جدار . شونده می باشد، که تنها داراي یک تخم است
. داخلی تخمدان اتصال دارند

Apetalum -به گلهائی گفته می شود، که فاقد گلبرگ باشند .
Bacca -این میوه . عبارت از یک نوع میوة سادة گوشتی است، که دیوار تخمدان آن گوشتی میباشد

. در این نوع میوه ها، تخم ها در بین گوشت میوه پراگنده میباشد. حاوي یک و چندین تخم بوده میتواند
Bulbila–زمینی نوعی از پندك هائی را گویند، که باالي اعضاي هوائی و گاهی اعضاي زیر

این عضو قادر به تولید نسل جدید گیاه میباشد، چنانکه در . انکشاف کرده و تجرید شان ممکن است
. غوزة سیر چندین عدد از این عضو تشکیل میشود

Bulbus -در گیاه شناسی عبارت از . به معنی جوانۀ تغییر شکل یافته است، که در زیر زمین میباشد
سطح شده یا بشقاب مانند را مینامند، که بوسیلۀ برگهاي پیاله مانند سیار ساقه هاي زیر زمینی کوتاه و م

این عضو گیاهان را در اصطالح عامیانه . گوشتی که از مواد غذائی سیار غنی میباشد، پوشیده شده است
. بنام پیاز هم یاد میکنند

Calix - از کلمۀ یونانیkalyxموع کاسبرگهاي یک در گیاه شناسی مج. یعنی پیاله مشتق شده است
. گل را افاده میکند و بنام کاسه هم یاد میشود

Capsula - مخفف آن در زبان التینCapsa به معنی قطی یا محفظ میباشد عبارت از میوه هاي
سادة خشک باز شونده است، که از اتحاد دو یا بیشتر از دو کارپل تشکیل شده و توسط شیارها باز 

. میشود
Capsula Septicida - هرگاه عمل بازشدن میوة گیاه به دور خط ارتباطی کارپل ها، به دوام پالسنت

. میباشدSepticidaصورت گیرد، میوة مذکور از لحاظ مورفولوژي یک میوة 
Cholagogue - از کلمات یونانیKhole)– صفرا وageinترکیب شده و عبارت از ) دور کردن

. سه صفرا میگردنددرگهائیست، که سبب تخلیۀ صفرا از کی
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Choleretic - از کلمات یونانیKhole)– صفرا وeruthizo–عبارت . ترکیب شده است) تحریک
. از درگهائیست، که موجب تحریک و تزئید افراز صفرأ میگردند

Cyma - نوعی از غنچۀ گلی میباشد، که در آن نموي رأس محور اصلی یا رأس ساقۀ گلی، بسیار زود
توقف میکند، یعنی به یک گل ختم میشود و از دو جانب آن محورهاي ثانوي، ثابت وغیره به عین 

. ترتیب به وجود می آیند
Dioica– از کلمات یونانیdi)- دو وOixos -رت از گیاهانیست، که ترکیب گردیده و عبا) خانه

یعنی گل هاي مؤنث در یک . داراي گلهاي مذکر و مؤنث بوده و این گل در باالي عین گیاه قرار ندارند
این گیاهان دوخانه اي نیز . بته و گل هاي مذکر در یک بتۀ دیگر عین نوع گیاه موقعیت داشته میباشند

. می نامند
Diakena -که به شکل دو گل میباشند این میوه ها از تخمدان میوه هاي خشک غیر باز شونده بوده

. دوجوفی، که در آن کار پل ها به هم چسپیده بوجود می آیند
Diurese - از کلمۀ یونانیdioureticos) -مشتق شده و عبارت از عمل تولید ادرار است) مدرر .
Drogue - شکل تحول یافتۀ کلمۀ نیرالنديdroog)مکوگنوزي قسمتی در اصطالح فار. است) خشک

از گیاهان خشک را گویند، که مستقیماً یا به شکل مستحضرات دوائی و یا به مقصد استخراج مرکبات 
مانند . همچنان به مواد و گیاهانی اطالق میشود، که در جملۀ مواد مخدره می آیند. بکار برده می شوند

. تریاك، چرس، کوکا وغیره
Drupa -ز یک کارپل واحد ساخته شده و همیشه یک تخمی میباشدمیوة گوشتی ساده ایست، که ا .

. اکزوکارپ این میوه ها نازك، میزوکارپ آن گوشتی و اندوکارپ شان سخت و شاخی مانند است
Emulgator - عبارت از مواد و درگهائیست، که سبب بوجود آوردن مستحلب(Emulsion)میگردند .

Epiphyta-الي گیاه دیگر روئیده، مگر کدام ارتباط تغذیوي در بین عبارت از گیاهی است، که در با
. شان وجود ندارد

Geophyta - به گیاهانی گفته میشود، که خالف گیاهان عادي بصورت اختصاصی به خاك احتیاج
. داشته و به تماس مستقیم خاك انکشاف میکنند

Goussum -به میوه هاي خشک باز شوندة اطالق میشود، که در گیاهان خانوادة پلی ها دیده میشود .
Halophilie -گیاهانی اند، که در نواحی نمک سار، بهتر انکشاف میکنند .
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Hadrophile - از کلمات یونانیHydros) یعنی آب وPhilosترکیب یافته و ) به معنی تمایل داشتن
. که دوستدار آب بوده و توسط آب تر میشوندعبارت از موادي است،

Hygrophyta -عبارت از گیاهی است، که به رطوبت بیشتر ضرورت دارند .
Imparipennata - ،به برگهائی اطالق میشود که رگبرگهاي آنان ساختمان شانه مانند داشته باشند

. مگر در رأس به یک برگچۀ غیر جفت ختم میشوند
Lanceolata -ده از برگها گفته میشود، که طول آنها چندین برابر عرض آنها باشدو نیز شکل به آن ع

. نیزه مانند داشته باشند
Liana -از کلمۀ فرانسويliane که به ذات خود از کلمۀliereیعنی پیچیدن گرفته شده است .

. ودعبارت از گیاهانی است، که باالي گیاه دیگر با یک تکیه گاه تاب خورده و بلند میش
Monoica– عبارت از گیاهانی است، که باالي یک شاخچۀ آنها گلهاي مذکر و در شاخچۀ دیگر آنها

. این گیاهانرا یک خانه اي نیز می نامند. گلهاي مؤنث موجود میباشد
Oblongata- در لغت به معنی شکل طویل است و به برگهائی گفته میشود، که صفحۀ برگی آنها
. طویل باشد

Obtusa– به نهایاتی اطالق میگردد، که تا اندازة ئی گول بوده و شکل یک زاویۀ منفرجه را بخود
. اختیار نماید
Panicula-که در آن محور اصلی عبارت از غنچۀ گلی است. در لغت به معنی دسته یا غنچه است ،

شاخچه دار شده و همان شاخچه هائی اند، که خوشه هاي آزاد غنچۀ گلی تیپ غیر محدود را حمل 
. میکنند

Perianthe - در گیاه شناسی، مجموع گلبرگها و کاسبرگها را می نامند، که در اطراف اعضاي تذکیر و
. تانیث به شکل حلقۀ موقعیت گرفته میباشد

Rhizoma - از کلمۀ یونانیrhizaعبارت از یک ساقَۀ طوالنی شکل . یعنی ریشه گرفته شده است
. آنرا گاهی ریشه ساقه نیز می نامند. افقی زیر زمینی میباشد

Schizolysogene– عبارت از غدوات داخلی است، که در یک تعداد گیاهان وجود داشته و تیل مفر در
.داخل آنان تولید و ذخیره می شود



233

Schizogene– به نوعی از غدوات داخلی گیاهان اطالق میگردد، که در قسمت داخلی آن یک طبقه
. حجرات اپیدرمیک موجود میباشد

Spathe- عبارت از پرده هاي نازکی اند، که واحد غنچۀ گلیSpicum را احاطه نموده و آنرا حفاظت
. میکند

Spicum -ور اساسی آن طوالنی شده است و خود گل ها در عبارت از یک غنچۀ گلی میباشد، که مح
. آن بدون رمچه میباشند و در روي محور اساسی گل به حال چسپیده دیده می شوند

Sublimation - عبارت از عملیه است، که مرکبات کیمیاوي را بوسیلۀ آن تقطیر می نمایند، بدون
تن به شکل مایع در اثر حرارت یعنی یک مرکب جامد بدون گذش. آنکه به شکل مایع تبدیل شوند

. مستقیماً تقطیر میگردد
Systematic–عبارت از تصنیف موجودات حیه در تحت یک نظم میباشد .
Xerophyta -گیاهانی را گویند، که در اقلیم خشک توافق حاصل کرده و در آن بخوبی میرویند .

Zygomorpha - بر خالف ساختمان اکتینومورف به اعضأ و گلهائی گفته میشود، که ساختمان شان
. بوده و هر گاه پالن شان دیده شود، هیچ گاه در آن تناظر دو جانبه موجود نمی باشد
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Publishing of textbooks & support
of medical colleges in Afghanistan

Honorable lecturers and dear students,

The lack of quality text books in the universities of Afghanistan is a serious issue, which is

repeatedly challenging the students and teachers alike. To tackle this issue we have initiated the

process of providing textbooks to the students of medicine. In the past two years we have

successfully published and delivered copies of 116 different books to the medical colleges

across the country.

The Afghan National Higher Education Strategy (2010-1014) states:

“Funds will be made ensured to encourage the writing and publication of text books in Dari and

Pashto, especially in priority areas, to improve the quality of teaching and learning and give

students access to state-of- the-art information. In the meantime, translation of English language

textbooks and journals into Dari and Pashto is a major challenge for curriculum reform. Without

this, it would not be possible for university students and faculty to acquire updated and accurate

knowledge”

The medical colleges’ students and lecturers in Afghanistan are facing multiple challenges. The

out-dated method of lecture and no accessibility to update and new teaching materials are main

problems. The students use low quality and cheap study materials (copied notes & papers),

hence the Afghan students are deprived of modern knowledge and developments in their

respective subjects. It is vital to compose and print the books that have been written by lecturers.

Taking the critical situation of this war torn country into consideration, we need desperately

capable and professional medical experts. Those, who can contribute in improving standard of

medical education and public health throughout Afghanistan, thus enough attention, should be

given to the medical colleges.

For this reason, we have published 116 different medical textbooks from Nangarhar, Khost,

Kandahar, Herat, & Balkh  medical colleges and Kabul Medical University. Currently we are

working to publish 30 more different medical textbooks, a sample of which is in your hand. It is to

mention that all these books have been distributed among the medical colleges of the country

free of cost.
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As requested by the Ministry of Higher Education, the Afghan Universities, lecturers & students

they want to extend this project to non-medical subjects like (Science, Engineering, Agriculture,

Economics & Literature) and it is reminded that we publish textbooks for different colleges of the

country who are in need.

As stated that publishing medical textbooks is part of our program, we would like to focus on

some other activities as following:

1. Publishing Medical Textbooks

The book in your hand is a sample of printed textbook. This book prepared in two volumes by

Daniel D. Moss, an American author of Anesthesia for developing countries. The book has been

translated from English to Dari by a team (experts of Anesthesia and translation). The

importance of this book is that it prepared in two languages (Dari and English). We hope that

publishing of this book will be helpful for preparing standard medical textbooks in the future. It is

expected that such books in two languages would be printed in the future.  We would like to

continue this project and to end the method of manual notes and papers. Based on the request

of Higher Education Institutions, there is need to publish about 100 different textbooks each

year.

2. Interactive and Multimedia Teaching

In the beginning of 2010, we were able to allocate multimedia projectors in the medical colleges

of Balkh, Herat, Nangarhar, Khost & Kandahar. To improve learning environment, the

classrooms, conference rooms & laboratories should also be equipped with multimedia

projectors.

3. Situational Analysis and Needs Assessment

A comprehensive need assessment and situation analysis is needed of the colleges to find out

and evaluate the problems and future challenges. This would facilitate making a better academic

environment and it would be a useful guide for administration and other developing projects.

4. College Libraries

New updated and standard textbooks in English language, journals and related materials for all

important subjects based on international standards should be made available in the libraries of

the colleges.

5. Laboratories

Each medical college should have well-equipped, well managed and fully functional laboratories

for different fields.

6. Teaching Hospitals (University Hospitals)

Each medical college should have its own teaching hospital (University Hospital) or opportunities

should be provided for medical students in other hospitals for practical sessions.
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7. Strategic Plan

It would be very nice if each medical college has its own strategic plan according to the strategic

plan of their related universities.

I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate or revise their lecture

notes or written books and share them with us to be published. We assure them quality

composition, printing and free of cost distribution to the medical colleges.
I would like the students to encourage and assist their lecturers in this regard. We

welcome any recommendations and suggestions for improvement.

We are very thankful to the German Federal Foreign Office & German Academic Exchange

Service (DAAD) for providing funds for different medical textbooks. I am also thankful to Dr.

Salmai Turial from J. Gutenberg University Mainz/Germany, Dieter Hampel member of

Afghanic/Germany, and Afghanic organization for their support in administrative & technical

affairs.

My special thanks to Dorothy A. Weiss, Anesthesia advisor of American Medical Embedded

Training Team who made available this book for us to be printed and distributed to the lecturers

and students of medical colleges.

I am especially grateful to GIZ (German Society for International Cooperation) and CIM (Centre

for International Migration & Development) for providing working opportunities for me during the

past two years in Afghanistan.

In Afghanistan, I would like cordially to thank His Excellency the Minister of Higher Education,

Prof. Dr. Obaidullah Obaid, Academic Deputy Minister Prof. Mohammad Osman Babury and

Deputy Minister for Administrative & Financial Affairs Associate Prof. Dr. Gul Hassan Walizai,

the universities’ chancellors and deans of the medical colleges for their cooperation and support

for this project. I am also thankful to all those lecturers that encouraged us and gave all these

books to be published.

At the end I appreciate the efforts of my colleagues Dr. M. Yousuf Mubarak, Ahmad Fahim

Habibi, Subhanullah and Hematullah in publishing books.

Dr Yahya Wardak

CIM-Expert at the Ministry of Higher Education, November, 2012

Karte 4, Kabul, Afghanistan

Office: 0756014640

Email: textbooks@afghanic.org

wardak@afghanic.org



Message from the Ministry
of Higher Education

In the history, book has played a very important role in gaining knowledge

and science and it is the fundamental unit of educational curriculum which can

also play an effective role in improving the quality of Higher Education.

Therefore, keeping in mind the needs of the society and based on educational

standards, new learning materials and textbooks should be published for the

students.

I appreciate the efforts of the lecturers of Higher Education Institutions and I am

very thankful to them who have worked for many years and have written or

translated textbooks.

I also warmly welcome more lecturers to prepare textbooks in their respective

fields. So, that they should be published and distributed among the students to

take full advantage of them.

The Ministry of Higher Education has the responsibility to make available new

and updated learning materials in order to better educate our students.

At the end, I am very grateful to the German Federal Foreign Office, the

German Academic Exchange Service (DAAD) and all those institutions and

people who have provided opportunities for publishing medical textbooks.

I am hopeful that this project should be continued and publish textbooks in

other subjects too.

Sincerely,

Prof. Dr. Obaidullah Obaid

Minister of Higher Education

Kabul, 2012
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