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مقدمه

زیرعنوان باال مطالبی از رازی  20ســال پیش در همین ماه ارایه میشــود .گذشــت  30ســال از انتشــار
اولیــن شــماره رازی ،نامه اعمالمان را آنقدر قطور و ســنگین کرده اســت که بشــودگاه کــه دلمان تنگ
آن روزها میشــود ،به شــماره ســنگین و وزین صحافی شــده هر ســال نگاهی بیاندازیــم ،تورقی بکنیم
صفحاتی چند از آنها را بخوانیم و . . .حالمان خوب شود .آنقدر انرژی بگیریم که همچون مدیرمسؤول
محترم و ســردبیر نازنین پا بر زمین محکم کنیم که« :به هر حال ما ادامه خواهیم داد» .این ســر زدنها به
شمارههای پیشین ایدهای را در ذهن نشاند که گزیدههایی از همان شماره و صفحات مشابه ماه انتشاراتی
فعلیمان گزین کنیم و شما را نیز در این «دلشدگی»با خودمان شریک نماییم.
خوانندههای قدیمی آن روزها برایشــان زنده میشود و تازه خوانندههای رازی هم پی میبرند که بیست
سال پیش رازی در مورد عرصه دارو در ایران و جهان چه نوشت.
به هر حال ،به جستجوی زمان از دست رفته برآمدیم که با قدری اغراق و اغماض و با استعارهای ادبی
«بهشت گمشده» دست به قلمهای رازی بوده است ،بهشت گمشدهای که گفتهاند:
«بهشت گمشده» همان گذشتهای است که برای همیشه از دست دادهایم ولی ما قطعاتی از آن گذشته
را در جلدهای صحافی شده از تعرض زمانه مصون داشتهایم.
***
مطالب این شماره گزیدهها به شرح زیر است:
 1ـ فهرست مطالب در شماره تیر ماه  / 1380به کوشش دکتر مجتبی سرکندی
 2ـ منابع گیاهی در اینترنت  /ترجمه :رابعه حاجبی
 3ـ آشنایی با روشهای جستوجو در مدالین /ابراهیم سعادتجو
 4ـ از دیگران  /دکتر ف ـ ر
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فهرست مقالههای تیر ماه 1380
تهیه و تنظیم :دکتر مجتبی سرکندی
عنوان
سرمقاله

گواه رنجوری /دکتر مجتبی سرکندی
تهوع و استفراغ دوران بارداری و راههای کنترل رفالکسهای مری  /دکتر وحید خوری ،دکتر مریم تازیکی،
دکتر فرشاد روشن ضمیر
محدودیت ورزش بدنی در تندرستی و بیماری  /ترجمه :دکتر محمود بهزاد
معرفی چند داروی چند ضدآرتریت روماتویید  /دکتر ناهید نباتدوست

علـمی

ریشههای جنینی بیماری  /ترجمه :ایمان محمودی
فیتوتراپی بیماریهای گوارشی  /دکتر فراز مجاب
روشهای پیشــگیری و درمان آسیبهای گوارشی ناشــی از داروهای ضدالتهاب غیر استروییدی  /ترجمه:
دکتر گلرخ ملیحی
استخوانسازی  /ترجمه :هما ارومچی
منابع گیاهی در اینترنت  /ترجمه :رابعه حاجبی
آشنایی با روشهای جستجو در مدالین  /ابراهیم سعادتجو

اجـتـمـاعـی

از دیگران  /دکتر ف ـ ر
رازی و خوانندگان
سؤاالت چهارجوابی مربوط به بازآموزی
فرصتهای شغلی ،تقاضای کار حرفهای داروسازی و واگذاری داروخانه
راهنمای ثبتنام بازآموزی
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چکیده

مقاله حاضر ســایتهای مهم شــبکه جهانی که
دسترســی به منابع گیاهی را فراهم میکند تعریف و
توصیف میکند .این سایتها تأکید بر منابع گیاهی
به زبان انگلیسی دارد .با انتخاب سایتها اطالعات
علمی در زمینه طب سنتی و گیاهان دارویی مشاهده
میشود.
اصطالحنامه

اصطالحات گیاهان دارویی مایکل مور

<http://chili.rt66.com/hrbmoore/manu-

جلسات و کنفرانسها

سالنامه بهداشت جهانی

<http://www.healthy.net/calendar/
>index.html

این ســایت توســط شبکه بهداشــت جهانی تهیه
شده است و جلســات آینده و مکملهای پزشکی و
طب سنتی را پوشش میدهد .جستوجو در سالنامه
از طریق اســامی ،ســازمان ،موضوعات طبقهبندی
شــده ،موضوعات عمومی و حتی از طریق هومپیج
و جســتوجوی عمومی و عناوین طبقهبندی شــده
گیاهان و گیاهان دارویی انجام میشود.

>alsMM/MedherbCloss2.txt

یــک اصطالحنامــه مفید از واژههای پزشــکی و
گیاهی اســت که به وســیله گیاهپزشــکان استفاده
میشود .این سایت توسط مایکل مور رئیس دانشگاه
گیاهان دارویی جنوب غرب تهیه شده است.

راهنمای مبتدیان در گیاهپزشکی

دورههای کوتاهمدت گیاهپزشکی

<http://www.ars-grin.gov/duke/syl>labus/
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برگزارکننــده ایــن دورههــا خدمــات پژوهشــی
کشــاورزی ،بخش کشــاورزی آمریکا است .مطالب
آن شامل ( CE )Continuing Educationاست
که توســط دکتر جیمز.ا.داک تهیه شــده است .این
ســایت  19نوع گیاه ،فرموالسیون گیاهان ،گیاهان
خطرناک ،گیاهان چینی و گیاهان دارویی را پوشش
میدهد.
سازمانهای آموزشی و پژوهشــی گیاهان شورای
گیاهشناسی آمریکا ()ABC

اطالعــات بالینی ،پیشــنهاد مقادیر مصرفی و اجازه
استفاده از آنها است.
صنف گیاهفروشان آمریکا ()AHG
><http://www.healthy.net/herbalists/

صنــف گیاهفروشــان آمریکا ســازمان آموزشــی
غیرانتفاعی است برای حرفه تخصصی گیاهفروشان
که با دقت این حرفه را از نظر استفاده گیاهان دارویی
بررســی میکند .این ســایت اطالعات چندین ناشر
صنف گیاهفروشان را آماده میکند.

<http://www.herbalgram.org.directory.
>html

شــورای گیاهشناسی آمریکا ( )ABCیک سازمان
غیرانتفاعی است و از فواید گیاهان و نباتات و استفاده
مؤثــر آنهــا در ارتقای ســامتی به مــردم آموزش
میدهد ABC .راهنمای آموزش مداوم و داروسازان
و ســازمان پژوهشــی گیاهان و بررســی انتشارات و
ً
مخصوصا مجله  Journal.Herv.Gramاست.
ســایت  ABCاطالعات مفیدی در مورد کنگرهها
و جلســات آینــده مربوط بــه گیاهــان دارویی دارد.
 ABCدر تابســتان ســال  1998ترجمــه انگلیســی
منوگرافهای کمسیون آلمانی را منتشر کرد و منابع
صحیح اطالعاتی در مورد کارآیی گیاهان و گیاهان
دارویی و اثر آنها را در سالمتی مطرح نمود .حدود
 300منوگــراف تاکنون اهمیت گیاهان دارویی را در
اقتصاد بررســی نموده است .اطالعات هر منوگراف
شــامل توصیف گیاه ،فرموالسیون ،خواص دارویی،
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انجمن آمریکایی فارماکوگنوزی ()ASP
><http://www.phcog.org/

فارماکوگنــوزی مطالعــه فیزیکــی ،شــیمیایی،
بیوشــیمی ،مواد دارویی ،خاصیــت بیولوژی داروها
و جســتوجو برای داروهای جدیــد از منابع طبیعی
اســت .فارماکوگنوزی یکی از گرایشهای مهم علم
داروسازی است .سایت  ASPفهرست تمام برنامههای
فار غالتحصیلی رشته فارماکوگنوزی یا مواد شیمیایی
طبیعی را در بردارد.
مؤسسه پژوهشی گیاهان ()HRF
><http://www.herbs.org/index.html

 HRFیک سازمان پژوهشی و آموزشی غیرانتفاعی
با تأکید بر گیاهان و گیاهان دارویی است .در هومپیج
با انتخاب Top News in the world of Herbs
اخبار جدید در مورد پژوهش گیاهان در دنیا ،مطالعات

گردآوری و تدوین :دکتر مجتبی سرکندی

بینالمللی بالینی که شامل فرآوردههای گیاهی است
دیده میشــود .مؤسســه  HRFکتابخانه وسیعی در
زمینه منابع گیاهی دارد و در واقع ،تصاویر و اطالعات
بیــش از  1000گیاه از طریق پرداخت شــهریه قابل
دسترسی است.
ســایت وابســته بــه مراکــز علمــی پزشــکی مرکز
پژوهشهــای مکملهای پزشــکی در زمینه آســم،
آلرژی و ایمنیشناسی
><http://www-camra-ucdavis.edu/

این ســایت توسط دانشــگاه کالیفرنیا با همکاری
مرکــز ملی مکملهای پزشــکی ( )NCCAMاداره
میشــود .این مرکــز پژوهشهایی را کــه در زمینه
درمانهای تکمیلی برای درمان آسم و آلرژی است
تقویت میکند.
در صفحه هومپیج با انتخاب current studies
و ســپس  Botanicalتحقیقــات در زمینــه تأثیــر
گیاهان «تقویت ایمنی» مشــاهده میشود .هومپیج
به سایتهای مفید دیگر شبکه مثل گروههای بحث
آلرژی و گروههای بحث فیتو فارماکوگنوزی متصل
میشود.
مرکــز ملــی مکملهــای پزشــکی و طــب ســنتی
()NCCAM
><http://altmed.od.nih.gov/nccam/

ً
بخشی از انســتیتو ملی بهداشت ( )NIHقبال به
نام اداره طب ســنتی ( )OAMشــناخته شــده بود.

 NCCAMبهصــورت غیر قــراردادی مراقبتهای
بهداشــتی اولیــه را ارزیابی میکنــد و از پروژههای
تحقیقاتــی برای ارزیابــی اثربخشــی آنها حمایت
میکنــد .این ســایت ،اطالعاتــی در زمینه پذیرش
طرحها دارد .برنامه آموزشی ( )OAMبه کتابشناسی
کتابخانه ملی پزشکی متصل میشود .انستیتو ملی
بهداشت اعالم کرد که دخالت فرآوردههای گیاهی در
آزمایشات بالینی بسیار مفید است و ایندکس استنادی
 CAMیک پایگاه اطالعاتی برای طب سنتی است.
مرکــز مکملهای پزشــکی و طب ســنتی ریچارد و
هیندا رزنتال
<http://cpmcnet.columbia.edu/dept/
>rosenthal/

مرکز ریچارد و هیندا رزنتال توسط دانشگاه کلمبیا
کالج پزشــکان و جراحان تأســیس شد و اطالعات
جامعی در زمینه مکملها و گرایشهای مراقبتهای
بهداشتی تهیه کرده است .این سایت شامل مجموعه
بســیار مفیدی از مکملهای پزشــکی و طب سنتی
اســت در هومپیــج  Information Resourcesو
ســپس  Fact sheetsرا انتخــاب کنید .اطالعاتی
دربــاره برنامههــای فلوشــیب و رزیدنتــی در زمینه
مکملهای پزشکی و برنامه آموزشی گیاهان دارویی
برای پزشکان و دانشجویان پزشکی به دست میآید.
مرکز تحقیقات مکملهای پزشکی در سرطان
<http://www.sph.uth.tmc.edu/utcam/
?default.html
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دانشگاه تکزاس مرکز تحقیقاتی برای مکملهای
ً
ً
پزشکی و مخصوصا مکملهای پزشکی و مخصوصا
مکملهای درمانی و کنترل و پیشگیری از سرطان
دارد .بخش فعالیتهای پژوهشــی اهــداف بالینی
را در مرکــز توصیف میکنــد .بخش the Review
 of agantsبــه بررســی و مطالعه علمی گیاهان در
زمینه خاصیت ضد ســرطانی میپردازد .موارد دیگر
شــامل ترکیبات گیاهی مثل  cat’s clawو Essiac
و فرمول  Hoxleyو منابع مفیدی در درمان سرطان
قابل دسترسی است.
همکاران علمی اروپایی در گیاهپزشکی ( )ESCOPو
مجله گیاهی اروپایی
<http://info.ex.uk/phytonet/escop.
>html

علــم گیاهــان دارویی در کشــورهایی مثل آلمان
بیشتر از آمریکا پیشرفت کرده است .روش اروپایی در
ایجاد استانداردها میتواند در آینده شبیه نمونههای
آمریکایی باشد .همکاری علمی گیاهپزشکی اروپایی
به پیشــرفت علمی وضعیت فرآوردههای گیاهی در
اروپا کمک کرد .استفاده از مجله گیاهان اروپایی در
این سایت رایگان است.
مدیریت دارو و غذا ( )FDAدر آمریکا
><http://www.fda.gov/

فرآوردههــای گیاهــی در آمریــکا بهعنــوان دارو
طبقهبندی شده است اما بهعنوان مکملهای رژیم
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غذایی به وســیله قانون مکملهــای رژیم غذایی و
آموزش بهداشت از ســال  1994تحت پوشش قرار
گرفت.
تشــخیص عمومــی ســامتی ( )GRASفهرســت
گیاهان
<http://www.ars-grin.gov/duke/sylla>bus/gras.htm

این فهرست توســط دکتر جیمز.ا.داک تهیه شده
اســت .تمام گیاهــان موجود در فهرســت FDA’S
 GRASدارای ضمیمه غذایی هستند که برای مصرف
عمومی و سالمتی انسان مؤثر میباشند .بسیاری از
گیاهان که در فهرست  FDAوجود دارد دارای لیکور
و ترکیباتی با طعم خوشمزه است .حدود  250گیاه
ً
در این لیست وجود دارد که صرفا اثر درمانی ندارند.
اداره مکملهای رژیم غذایی ()ODS
<http://odp.od.nih.gov/ods/about/
law.html

 DSHEAدر ســال  1994اداره مکملهای رژیم
غذایی را در انستیتو ملی بهداشت تأسیس کرد .اداره
مکملهای رژیم غذایی ،مطالعــات بالینی گیاهان
دارویی را در  2پایگاه اطالعاتی توسعه میدهد.
 CARDS .1دسترســی کامپیوتــری به تحقیقات
رژیم غذایی
 IBIDS .2اطالعــات کتابشناســی بینالمللــی
مکملهای رژیم غذایی

گردآوری و تدوین :دکتر مجتبی سرکندی

سازمان جهانی بهداشت ()WHO
><http://www.who.org/

گیاهدرمانی بهطور وســیعی در کشورهای اروپایی
اســتفاده میشــود .درمان با گیاهان و طب ســنتی
در بســیاری از کشــورهای در حال توســعه اهمیت
ویژهای دارد.
سازمان جهانی بهداشــت ( )WHOیک انجمن
اطالعاتی در زمینه گیاهان دارد که بهطور وســیعی
در مراقبتهــای اولیــه به کار مــیرود و یک برنامه
پژوهشــی به منظور ارزیابی ســامتی و اثربخشــی
فرآوردههای گیاهی در دســت اجــرا دارد .در بخش
طب سنتی به آدرس:
<http://www.who.int/dsa/cat95/trad5.htm

فهرســت انتشــارات مربوط به  ،WHOنشــانی
ســؤاالت اســتاندارد و تنظیم منوگرافها و استفاده
گیاهان دارویی در چین و ویتنام دیده میشود.
دانشکده گیاهان دارویی جنوب غرب
<http://chili.rt66.com/hrbmoore/
>HOMEPAGE/Homepage.html

دانشکده گیاهان دارویی جنوب غرب یک انستیتو
خصوصی است که بانی کالسهایی است براساس
درمان با گیاهان دارویی .این ســایت دارای گیاهان
دارویی بسیار جالب توجه است و اطالعاتی در زمینه
پزشــک طب ســنتی دارد و بهویژه یادداشتهای با
ارزشــی که مجموعه وســیعی از تصاویــر گیاهان و
عکسهای رنگــی و متون کاملی از قرون  19و 20

است مثل  Culbreth’s material Medicaکه از
طریق  PDFقابل دسترسی است.
باغ گیاهان دارویی دانشگاه واشنگتن
<http://www.nnlm.nlm.nih.gov/pnr/
>uwmhg/

این سایت یک طرح ملی شبکه کتابخانه پزشکی
منطقه شمال غربی اقیانوس آرام است که در فضای
دانشــگاه واشنگتن در ســیاتل واقع شده است .باغ
گیاهــان دارویی یکــی پایگاه اطالعاتــی جامعی از
تصاویر گیاهان دارویی اســت .یک طرح برجسته از
این سایت به کتابشناسی پایگاه اطالعاتی مدالین
و پایگاههای گیاهشناسی متصل میشود.
گیاهان چینی

مرکز اطالعرسانی پزشکی چینی
><http://www.herb.com.tw/

این ســایت توسط شرکت دارویی تایوان تهیه شده
اســت و اطالعــات مفیدی برای کســانی که طالب
دانش بســیار درباره درمان ســنتی با گیاهان چینی
هســتند فراهم میکند .گیاهان طبق اسامی چینی
(پین ـ ین) و اســامی التین غربی فهرست شدهاند.
ایــن ســایت همچنین شــامل اطالعاتــی در زمینه
فرموالسیون گیاهان سنتی چینی است.
دورههای کوتاهمدت در گیاهپزشکی
<http://www.ars-grin.gov/duke/syl>labus/
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این منبع فهرســت مفیدی از گیاهــان چینی که
بهطــور عمومــی در آمریــکا مصرف میشــود تهیه
میکند .این سایت همچنین شامل تکنگاشتهای
گیاهان آفریقا ،جنوب آمریکا ،عربی ،هاوایی است.

اطالعات از طریق اســامی گیاهان ،اسامی عمومی
میتواند بازیابی شود.
پایگاه اطالعاتی گیاهان دیمی جنگلی
><http://rain-tree.com/

پایگاه اطالعاتی گیاهشناسی Ethnobot DB

<http://probe.nal.usda.gov:8000/reat>ed/aboutethnobotdb.html

این ســایت توســط دکتر جیمز.ا.داک و استفین.
ام.بکستروم تألیف و به وسیله کتابخانه کشاورزی ملی
تهیه شده است .پایگاه اطالعاتی Ethnobot DB
اطالعاتی درباره استفاده پزشکی بیش از 800000
گیاه فراهم میکند .این پایگاه توسط کلیدواژه اسامی
عمومی ،کشور یا طبقهبندی نامها مورد استفاده قرار
میگیرد.

این پایگاه توســط شــرکت غذایی درختان دیمی
تهیه شــده و شــامل فهرســت گیاهــان موجود در
جنگلهای آمازون اســت .بســیاری از این گیاهان
مثل ” Peruvian “cat’s clawدر پزشــکی کاربرد
زیادی پیدا کردهاند .فایل هر گیاه شــامل اطالعات
طبقهبندی شده ،سازنده گیاهان شیمیایی ،اطالعات
گیاهشناســی ،اطالعات در زمینه اســتفاده از طب
سنتی و پژوهشهای بالینی با چکیده آنهاست.
پایگاه اطالعاتی کتابشناسی رایگان Agricola

<http://www.nal.usda.go/ag98/cata-

پایــگاه اطالعاتــی گیاهــان دارویــی بومــی آمریکا
()MPNADB
<http://probe.nal.usda.gov:8000/re>lated/abutmpnabd.html

دکتر دانیل.ای.مور اســتاد مردمشناسی دانشگاه
میشیگان این سایت را توسعه داده است .این سایت
از  2جلد کتاب شــامل  17634آیتــم و  2147گونه
گیاهــان دارویی از  670نوع و  142خانواده توســط
 123گــروه بومی مختلف آمریکایی تشــکیل شــده
است .جســتوجوی این پایگاه بهطور اساسی شبیه
طرح جســتوجوی پایگاه  Ethnobot DBاست.
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>log/agricola-b.html

پایگاه اصلی کتابخانه کشــاورزی ملی نمایه قابل
جستوجو دارد .این پایگاه اطالعات مفیدی در مورد
پرورش گیاهــان دارد و نیز اســتنادهایی به مقاالت
گیاهان دارویی دارد.
نمایه استنادی مکملهای پزشکی
<http://altmed.od.nih.gov/nccam/re>sources/cam-ci/

این سایت توســط مرکز ملی مکملهای پزشکی
توســعه یافته ،نمایه اســتنادی مکملهای پزشکی

گردآوری و تدوین :دکتر مجتبی سرکندی

شــامل بیش از  90000کتابشناســی استنادی از
سال  97ـ  1966است که از پایگاه اطالعاتی مدالین
به دســت میآید و اســتنادها در سه بخش پزشکی
تکمیلــی از واژههــای  MeSHانتخاب میشــود و
رکوردها میتواند توســط کلمــات کلیدی یا از طریق
 Browsingبه وسیله سیستم مکملهای پزشکی
و یا بیماری بازیابی شود.

شــده اســت و در زمینه منابع اطالعاتی گیاهان در
شبکه اهمیت بســیار دارد IBIDS .شامل اطالعات
جامعی اســت در استفاده از ویتامینها ،مواد معدنی
و مکملهای گیاهی اســتنادها از  3منبع اطالعاتی
به دست آمد:
AGRICOLA, AGRIS, MEDLNE
پایگاه اطالعاتی سمشناسی TOXLINE

><http://igm.nlm.nih.gov/

WATADIWAN

><http://www.datadiwan.ed/

اطالعات جامع و دقیقی در مورد اثربخشی گیاهان
در متــون داروشناســی به زبان آلمانــی وجود دارد.
بسیاری از منابع استناد شده در مورد گیاهان به زبان
آلمانی اســت و در مجالت نمایه شده مدالین وجود
نــدارد .ســایت  Data DIWANاطالعاتی در مورد
جدیدترین یافتههای پزشــکی و دســترس به دامنه
وسیعی از انتشارات گیاهان آلمانی و بیش از 5000
استناد کتابشناسی را فراهم میکند .بیشتر مدارک
به زبان آلمانی اســت اما اطالعات استفاده شده در
این ســایت به زبان انگلیسی است .از پایین هومپیچ
 English versionرا انتخاب کنید.
پایــگاه اطالعاتی کتابشناســی مکملهــای رژیم
غذایی IBIDS
><http://www.nal.usda.gov/fnic/IBIDS/

این پایگاه توسط اداره مکملهای رژیم غذایی در
بخش کشــاورزی انستیتو ملی بهداشت آمریکا تهیه

این پایگاه توســط کتابخانه ملی پزشــکی آمریکا
فراهم شده اســت TOXLINE .شامل استنادهایی
اســت از ســال  1965تاکنون و اطالعاتی در زمینه
فارماکولوژی ،بیوشیمی ،فیزیولوژی و سمشناسی و
تأثیر داروها و گیاهان دارد.
گروه عالقهمند به گیاهان دارویی
<http://www.faseb.org/aspet/H&mig3.
>HTM#TOP

این پایگاه بهوسیله انجمن آمریکایی داروشناسی
و درمانهای آزمایشــگاهی فراهم شده است .گروه
مشــاوره توجه به داروســازان بالینی دارد .این سایت
کتابهای پژوهشــی و فرآوردههای گیاهی جدید را
در آمریکا بهطور منظم معرفی میکند.
گروه بحث فیتو فارماکوگنوزی در اینترنت
<http://www.alpha2.mdx.ac.uk/www/
>pharm/noframes/phyto.htm
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این پایگاه گروه بحث مناســبی از کارشناســان در
زمینــه گیاهان دارویی و گیاهان معطر اســت .فقط
کســانی از ایــن پایــگاه میتوانند اســتفاده کنند که
ً
قبــا مدارک تخصصی خود را ارائه دادهاند .صاحب
این فهرســت دکتر جان ویل کینســون مربی ارشــد
فارماکوگنوزی ،گیاهشناسی و فیتوشیمی در دانشگاه
 Middlesexانگلستان است.
سایبر بوتانیکا :درمان سرطان و گیاهان
<http://biotech.chem.indiana.edu/
>botany/

این پایگاه توسط لوسی سیندر بهعنوان بخشی از
پروژه بیوتکنیک دانشگاه ایندیانا توسعه یافته است.
این سایت فرآوردههای گوناگون گیاهی را که بهطور
جــاری در درمان ســرطان مصرف میشــود معرفی
میکند.
مرکــز پژوهــش مکملهای پزشــکی در ســرطان:
دانشگاه تکزاس

<http://www.sph.uth.tmc.edu/utcam/

ســایت اداره بازرگانــی ثبــت اختراعــات آمریــکا
دسترسی به شبکه جهانی کتابشناسی و متون کامل
ثبت اختراعات را فراهم میکند.
PhytoNet

><http://www.exeter.ac.uk./phytonet/

فیتونت توسط مرکز مطالعات مکملهای بهداشتی
دانشگاه  Exeterانگلســتان حمایت میشود .یکی
از وظایــف اصلی شــبکه گیاهی ایجــاد مجموعه و
انتشار اطالعات در زمینه اثرات جانبی فرآوردههای
گیاهی است .شبکه گیاهی در حال ایجاد یک بانک
اطالعاتی در مورد اثرات جانبی و فرآوردههای گیاهی
است که توســط داروسازان و پزشــکان تألیف شده
است .این سایت دسترسی به مجله:
" "The European Phyto Jounalرا فراهــم
نموده است.
پایگاه اطالعاتی گیاهان سمی
<http://vm.cfsan.fda.gov/-djw/readme.
>html

>defult.htm

مرکز پژوهش مکملهای پزشــکی در ســرطان
دانشــگاه تکــزاس مطالعات تخصصــی مربوط به
کنترل و پیشگیری از سرطان و نیز تحقیقاتی در مورد
مکملهای درمانی سرطان انجام میدهد.
پایگاه اطالعاتی ثبت اختراعات آمریکا
<http://www.uspto.gov/patft/index.
>html
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این پایگاه کتابشناسی توسط دکتر Wagstaff.

 DVMتهیه شده است و شامل یک فهرست الفبایی
از گیاهــان آوندی اســت که برای انســان و حیوان
سمی است .این فهرست از طریق اسم نویسنده قابل
دسترسی است.
منبع
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شکل 1

روش جستوجو در PubMed

در صفحه اول ( PubMedمطابق شکل  )1یک
پنجره جســتوجو وجود دارد .در قسمت باالی این
شــکل در نواری به رنگ سیاه ،بانکهای اطالعاتی
 NCBIبه چشــم میخورد .برای جســتوجوی یک
کلمــه یا عبارت ،میتــوان آن را در ایــن پنجره وارد
کرد .در قسمت پایین پنجره ویژگیها یا امکانات این
سیستم وجود دارد و امکان یا انتخاب بیشتر و اضافی
در جستوجوی موضوعهای مورد نظر به ما میدهد.
برای یک جســتوجوی جدید نیازی به بازگشــت به
صفحه اول نیســت چرا که در هر بار جستوجو این
پنجره نمایان میشود.
بــرای جســتوجو میتوانیــد یــک اصطــاح یا
اصطالحهای بیشــتری در پنجره جســتوجو وارد
کنید .ســپس کلید  Enterرا فشار دهید یا با ماوس
روی گزینــه  Goدر قســمت ســمت راســت پنجره
جســتوجو کلیک کنید .برای پــاک کردن کلمات
تایپ شده از گزینه  Clearاستفاده کنیدPubMed .
بهصورت خودکار اصطــاح یا عبارتهای معنیدار
را با اســتفاده از دســتور ( )ANDSو با اســتفاده از
سیستم نمایش خودکار اصطالحهای انتخاب شده
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را با یکدیگر ترکیب میکند .اصطالحها در فیلدهای
مختلف جســتوجو میشــوند .عملگر بولین مانند
 NOT, OR, ANDباید با حروف بزرگ نوشته شوند.
مثل  vitamin C OR zincوقتی روی گزینه Go
کلیک کنید Pub Med ،نتیجه جستوجو را به شما
نشان میدهد .در عین حال کلمه ،موضوع یا عبارت
تایپ شــده همچنان در پنجره جســتوجو مشاهده
خواهند شد .چنانچه روی  Limitsکلیک کنید ،پنجره
کنار آن مارکدار میشــود و لیســتی از انتخابهای
محدودکننده نمایان میشــود .برای غیرفعال کردن
آن ،قبل از انجام جستوجوی جدید ،کافیست روی
پنجره مربعشــکل کنار آن را کلیک کنید تا عالمت
مربوطه پاک شود.
نام نویسندهها

برای جستوجوی نام نویسنده ،اول نام خانوادگی
و ســپس اولین حرف از نام (هــای) کوچک او را در
پنجــره جســتوجو وارد کنید (بدون نقطــه) .مثل
 mrsmithیــا  .zarrindastاگــر نام نویســنده به
همین شــکل وارد شــود PubMed ،نام مورد نظر
را در فیلــد مؤلــف جســتوجو خواهد کــرد .اما اگر
فقط نام خانوادگی نویســنده وارد شــودPubMed ،
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آن را فقــط نه در فیلد مؤلــف بلکه در تمامی فیلدها
جســتوجو خواهد کرد یک اســتثنا وجود دارد و آن
هنگامی است که نام نویسنده در جدول تبدیل مش /
(National Library Medicine’s MedicalSubject Headings) Translation Table

پیــدا شــود( .مثــل
] Yin-Yang[MeSHیــا ]Word
جستوجو خواهد شد).
Yang

کــه بهعنــوان
Yang [Text

نکته

برای جســتوجوی نام نویســنده مورد نظر آن را
داخــل گیومــه (” “) قرار دهید و از معــرف فیلد نام
نویســنده ] [auاســتفاده کنید تا روش جستوجوی
خودکار غیرفعال گردد .مانند“smith j” [au] :

فیلدهای جستوجو خواهد شد.
 .3اگــر نام مجله یا بخشــی از آن داخل قالب ][
و یــا داخل پرانتز قرار داده شــده باشــد ،نام مجله را
ً
بــدون آنها وارد کنید .مثال ]J Hand Surg [Am
را بهصورت  J Hand Surg Amوارد کنید.
نمایش خودکار اصطالح

هنگامی کــه یک کلمه یا اصطــاح را در پنجره
جســتوجو وارد میکنیم ،بهصــورت خودکار با چند
جــدول تبدیلکننــده مطابقــت داده میشــود ،که
عبارتاند از:
)MeSH (Medical Subject Heading
Translation Table
Journals Translation Table

عنوانهای مجالت

برای جستوجوی یک مجله ،میتوان عنوان کامل
آن را مثل  molecular biology of the cellیا شکل
مخفــف آن را در  MEDLINEمثل  mol biot cellو
یا شماره استاندارد بینالمللی آن را ( )ISSNوارد کنید.
نکته
 .1ممکن اســت نام مجلــه مثل یک اصطالح در

سرعنوانهای موضوعی پزشکی  NLMباشد( .مانند
 PubMed .)Gene Therapy, Science, Cellآن
را بهعنــوان یک مش جســتوجو میکند .در چنین
مواردی از معرف فیلد نام مجله ] [taاستفاده کنید.
 .2نــام مجلههایــی که فقط یک کلمهای اســت
برای جســتوجو نیاز به معــرف فیلد نام مجله دارد.
مثل .scanning[ta] :در غیر این صورت در تمامی

Phrase List
Author Index

 PubMedکلمات غیرقابل جســتوجو را هنگام
جســتوجو در نظر نمیگیرد( .نگاه کنید به پیوست
شماره .)4
 .1جــدول تبدیــل (ســرعنوانهای موضوعــی
پزشکی)  :MeSHاین جدول شامل اصطالحهای
مــش  ،MeSH Terms /نمایش ارجاع (اصطالح
انتخاب نشــده بــه انتخاب شــده ،ســرعنوانهای
فرعی ،اصطالحهای اخذ شده از سیستم واحد زبان
پزشکی Unifed Medical Language System,
) (UMLSکه دارای مترادف یا متغیرهای زبانی موجود
در زبان انگلیسی است .مفاهیم تکمیلی برای اسامی
مواد شیمیایی و مترادفهای آنها .اگر کلمهای در
پیدرپی 376
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این جدول پیدا شــود ،ممکن اســت یک اصطالح
مش و یا کلمه در جستوجوی سراسری (در تمامی
فیلدها) باشــد ،بهعنوان مثال اگر  vitamin-hرا در
پنجره جســتوجو وارد کنیــم PubMed ،آن را به
شکل زیر جستوجو میکند:
(“Biotin” [MwSH Terms] OR vitamin
)]h[Text Word

 .2جدول تبدیل مجالت :این جدول شامل عناوین
کامل مجالت و اختصارات آنها در مدالین و شماره
 ISSNاست.
بنابراین اگر نام مجالت را به هر شکل وارد کنیم،
 PubMedآنهــا را بهصــورت شــکل اختصاریش
تطبیــق میدهــد و جســتوجو میکنــد .مثــال:
].“N Eng J Med” [Journal Name
 .3لیســت عبــارت :اگــر یــا کلمــه در هیچیک
از دو جــدول بــاال پیــدا نشــود PubMed ،آن را با
لیســت عبارتهای موجود در این لیســت مأخوذ از
 ،UMLS, MeSHنامهــای تکمیلی مواد شــیمیایی
است.
 .4نام نویسنده :اگر عبارت مورد نظر در جدولها
و لیســت باال پیدا نشــود PubMed ،آن را با لیست
نویسندهها تطبیق میدهد.
اگر هیچ نتیجهای حاصل نشد ،آنگاه PubMed
عبــارت را بــه کلمات مختلف جــدا میکند ،و برای
تطبیق آنها با جدولهای فوق کار را برای دسترسی
به نتیجه قطعی ادامه میدهد .چنانچه هیچ معادلی
یافت نشود ،اصطالحهای مجرد را بهصورت جداگانه
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در تمامــی فیلدهــا با اســتفاده از شــرط ()ANDs
جستوجو میکند.
جستوجوی کلمات همریشه ()Truncation

(یافتــن تمامی کلمات یــا اصطالحاتی که از یک
ریشه لغوی گرفته شــده باشند) .یک عالمت ستاره
(*) در انتهای یک اصطالح یا یک کلمه قرار دهید
تا تمامی اصطالحها و یا کلماتی که با آن کلمه شروع
میشوند ،جستوجو شود .بهعنوان مثال *bacter
تمام کلماتی را جســتوجو خواهــد کرد که با همین
کلمــه شــروع میشــود مثــل bacteriophage,
 bacterium, bacteriaو غیــره150 PubMed .
متغیر اول کلمه همخانواده را بهکار میبرد .اگر یک
اصطالح همریشه مثل * staphبیش از  150متغیر
داشته باشد PubMed ،پیام اخطاری بهصورت زیر
نشان میدهد:
All Weldcard for ‘term*’ used only the
first 150 variations. Lengthen the root
word to search for endings.

نکته
 .1عباراتــی کــه بین کلمــات آنها یــک فاصله

وجــود داشــته باشــد ،کلمــات بعــد از عالمت (*)
مشــمول جســتوجو نخواهند شــد .بهعنوان مثال
”* “infectionشــامل ” “infectionsخواهد شد،
ولی شامل  infections controlنخواهد شد.
 .2اســتفاده از (*) نمایــش خــودکار اصطالح و
جســتوجوی خودکار اصطالحهای شــاخص یک
اصطــاح اعم را در نظام سلســله مراتبی (ســاختار
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درختــی) مــش غیرفعــال میکند .بهعنــوان مثال
* heart attackاصطــاح مــش Myocardial
 Infarctionرا نشــان نخواهــد داد و یــا شــامل
اصطالحهـ�ای خاصتر مث ل �Myocardial Stun
 ningو  Shock, Cardiogenicنخواهد شد.
جستوجوی عبارت Phrase Searching

 PubMedاز یک فهرست عبارت استفاده میکند
و اصطالحــات را داخل عبــارت منطقی گروهبندی
میکنــد .بهعنــوان مثال اگر عبــارت poison ivy
را وارد کنیــد ،این سیســتم دو کلمه را بهعنوان یک
عبــارت تشــخیص میدهــد و آن را بهعنــوان یک
اصطالح جستوجو میکند .این احتمال هم وجود
دارد کــه  PubMedقادر بــه پیدا کردن یک عبارت
نباشد .بهعنوان مثال اگر  single cellرا وارد کنید.
در لیســت عبارت وجود نــدارد ،بنابراین PubMed
آن را بهعنــوان یــک اصطالح یا عبارت تشــخیص
نخواهد داد PubMED .دو کلمه را بهصورت جداگانه
مورد جســتوجو قرار میدهد .برای اینکه بخواهیم
 PubMedدو یــا چند کلمه را بهصورت یک عبارت
جســتوجو کند ،آنها را داخل (” “) قرار میدهیم،
مثل.“single cell” :
نکته
 .1اگر عبارت مورد نظر در فهرســت وجود نداشته

باشد ،گیومه نادیده گرفته میشود و عبارت با نمایش
اصطــاح خودکار پردازش میشــود .ممکن اســت
ً
عبــارت واقعا در عنوان و یــا در خالصه مقاله وجود
داشــته باشــد .ولی در عین حال در فهرست عبارت

مشاهده نمیشود.
 .2هنگامی که یک عبــارت در داخل گیومه قرار
داده میشود PubMed ،آن را بدون در نظر گرفتن
زیرشاخههای مربوط به اصطالح جستوجو خواهد
کرد .بهعنوان مثال ” “health planningشــامل
مقاالتی که با همین موضوع نمایهســازی شدهاند،
اما زیرشاخههای این موضوع که عبارت از Health
Care Rationing, Health Care Reform

و  Health Plan Implementationمیباشــد،
جستوجو نخواهند شد.

دستورهای اضافی برای جستوجوAdditional /
Search Commands

قواعد و دســتورات جستوجو Search Rules /
and Syntax

 .1عملگرهــای بولین باید با حروف بزرگ نوشــته
شوند.
ً
یعنی  AND, OR, NOTمثال vitamin c OR zinc
 PubMed .2عملگرها را از چپ به راست در نظر
میگیــرد .عبارتها را میتوان داخل پرانتز قرار داد.
کلمات یا اصطالحهــای داخل مجموعه یک پرانتز
بهعنــوان یک مجموعه واحد پردازش خواهد شــد و
ً
سپس در روش جستوجو منظور خواهد گردید .مثال
)common cold AND (vitamin c OR zink

 .3اگر عبارتی را وارد کنیم که در لیست عبارتهای
این سیســتم وجود نداشته باشد PubMed ،بهطور
ً
خــودکار عبارتهــا را تجزیــه میکنــد ،مثــا اگر
 air bladder fistulaرا وارد کنیــم PubMed ،دو
پیدرپی 376
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کلمــه اول یعنی  air bladderرا بهعنوان اصطالح
در نظر میگیرد و با استفاده از  ANDبا کلمه fistula
ترکیب میکنــد .اگر بخواهیم عمل جســتوجوی
خودکار به شــکل فوق انجام شود ،میتوانیم هر سه
ً
کلمه را با  ANDبهکار ببریم .مثال:
Air AND bladder AND fistula

 .4قواعــد و دســتورات  PubMedرا بــرای وارد
ً
کردن یک اصطالح دنبال کنید ،مثال جستوجو را
برای جســتوجوی عبارت مورد نظر مشخص کنید
و عملگردهــای بولیــن را در عبارت مــورد نظر خود
بهکار ببرید.
Serch term [tag] BOOLEAN OPERATOR

بچههای پیشدبستانی بررسی کرده باشد ،از دستور
زیر استفاده میکنیم:
]Asthma/therapy[mh] AND review[pt
AND child, preschool[mh] AND
]English[la

معرفها (توصیفگرهای) فیلد جستوجو

اصطالحها را میتوان با اســتفاده از مشــخصه یا
معرف هر فیلد جستوجو در  PubMedمشخص و
تعریف کرد .بعد از هر کلمه یا اصطالح معرف فیلد را
اضافه میکنیم و آن را داخل قالب ][ قرار میدهیم.
ً
مثال ] aromatherapy[mhنوشتن حروف بزرگ و
کوچک در نتیجه جستوجو بیتأثیر است.

search term

مثالهایی برای استفاده از عملگردهای بولین:
اگــر بخواهیم مقالهای را از دکتر زریندســت که
در سال  1999در مجله European journal of
 pharmacologyچاپ شــده است ،پیدا کنیم  ،از
دستور زیر استفاده میکنیم:
Zarrindast[au] AND European journal of

تاریــخ یا محدوده زمانی معیــن باید بهصورت زیر
نوشته شود:
)YYY/MM/DD(date field

بهعنوان مثال:
YYY/MM/DD[date

یــا

]1998/03/15[dp

]pharmacology AND 1999[edat

]field=>1997/10/06[edat

اگر بخواهیم مقاالتی در رابطه با اثر گرما و سرما
روی  MSپیدا کنیم ،به طوری که در همه فیلدها دیده
شود ،دستور زیر را بهکار میبریم:

وارد کردن ماه و روز اختیاری است .برای وارد کردن
یک دوره یــا محدوده زمانی خاص از ( ):اســتفاده
میکنیم .مثال:

(heat OR humidity) AND multiple scle-

]2000/01:2000/06[edat

rosis

در اینجــا ] [dpمعــرف Date of Publication

اگــر بخواهیم مقــاالت مــروری ) (reviewرا به
زبان انگلســی جستوجو کنیم که درمان آسم را در
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و ] [edatمعــرف  Entrez Dateاســت .این دومی
تاریخی است که مشخصات مقاله برای اولین بار در
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 PubMedوارد شــده اســت .در عین حال میتوان
برای وارد کــردن محدود زمانی معین از پنجرههای
خالــی در صفحه اول گزینه  Limitsکه برای همین
منظور طراحی شده است ،استفاده کرد.
زیرمجموعه مجالت تحت پوشش در PubMed
در مدالین ســه زیرمجموعه از مجالت در رشــته
پزشــکی ،پرســتاری و دندانپزشــکی وجود دارد که
بهصورت زیر تعریف شدهاند:
Jsubseta - Abridged Index Medicus
Jsubsetd - Dental
Jsubsetn - Nursing

مثال:
Neoplasms AND jsubseta

زیرمجموعه مجالت در منوی  Subsetدر صفحه
 Limitsوجود دارد.

نکته
 .1زیرمجموعه مجالت معرف فیلد ندارند.
 .2برای استفاده از عناوین مجالت (زیرمجموعه)

در  LOCATORplusاز قواعد زیر اســتفاده کنید:
برای دســت یافتن به لیستی از مجالت که به تازگی
فهرست شــده باشــد ،از تمامی مراحل زیر استفاده
کنید .برای به دســت آوردن لیســتی از مجالت که
ً
قبال یا برای همیشه فهرست شده باشد ،مراحل 9ـ7
را نادیده بگیرید.
به آدرس زیر بروید:

http://www.nlm.nih.gov/locaror� .1
plus.html

 .2روی گزینــه
کلیک کنید.
 .3روی گزینه ” “Advanced Menuکلید کنید.
 .4در پنجــره ” “Search forمعرف یا مشــخصه
لیست مخصوص و مناسب را تایپ کنید.
 Bبرای بیوتکنولوژی
 Dبرای دندانپزشکی
 Hبــرای مدیر یــت مراقبــت بهداشــتی
”“Search LOCATORplus

)(HealthSTAR

 Nبرای پرستاری
 Rبرای تولید مثل )(reproduction
 Tبرای تکنولوژی
 Xبرای AIDS
 .5در پنجره  drop-downدر سمت راست گزینه
” “any of thereرا انتخاب کنید.
 .6در پنجره ” “Search in:این گزینه “Speacial
” List Indicatorرا انتخاب کنید.
 .7در پنجره بعدی ” “Search forتایپ کنید ()15
(یعنی  + 1فاصله )5 +
 .8در پنجره  drop-downدر سمت راست گزینه
” “any of theseرا انتخاب کنید.
 .9در پنجره  drop-downسمت راست “Search
” ،inگزینه ” “Indexing Statusرا انتخاب کنید.
 .10روی پنجره خاکســتری رنگ ”( “Searchبه
طرف پایین صفحه) کلیک کنید( .به شــکل موجود
توجه کنید).
مشخصات مقالهها همراه با خالصه
پیدرپی 376
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برای یافتن آن دسته از مقالههایی که فقط دارای
چکیده میباشــند از دســتور neoplasms AND
 hasabstractاستفاده میکنیم“has abstract” .
معــرف فیلد ندارد ،در عین حال در قســمت Limits
هــم میتــوان از این امــکان برای محــدود کردن
استفاده کرد.

( Detailsنمایــش نحــوه و مســیر جســتوجوی
اصطالحها)

ایــن امکان اجــازه میدهــد تا نگاهــی به روش
جســتوجوی خــود بیندازیــم PubMed .نشــان
میدهد که چگونه با استفاده از automatic term
 mappingو  syntaxقواعــد جســتوجو ،کلمات

مورد نظر را تبدیل و پیدا میکند .به این روش search

 strategyگفته میشــود .با اســتفاده از این امکان
میتوان روش جســتوجو را ذخیــره و یا آن را مورد
اصالح قــرار داد .در این پنجــره همچنین میتوان
اشتباهات و یادداشــتهای موجود را مشاهده کرد
(شکل .)2
اصالح جستوجو در Details

روش جســتوجو و اســتفاده از قواعد آن در این
پنجره نشــان داده میشود .در زیر این پنجره نتیجه
جستوجو به شکل عدد به رنگ آبی و hyperlink
دیده میشود .برای بازگشت به صفحه قبل یا صفحه
نتیجه جستوجو فعلی روی  linkو یا  backدر مرورگر

شکل 2
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خود کلیک کنید.
کلمات وارد شده در این پنجره را میتوانید اصالح
و بــرای جســتوجوی جدید روی پنجــره Search
کلیک کنید.

یادداشت

 PubMedیــک مجموعــه فرعی از یــک پایگاه
اطالعات بزرگتر به نام  PubRefاستPubMed .
همیشــه جســتوجو را بدون در نظر گرفتن مدارک
موجــود در  PubRefانجــام میدهــد ،مگــر اینکه
بخواهید دستور “AND notpubref” :را از پنجره
جســتوجوی  PubMedحذف کنید و سپس روی
 Searchکلیک کنید.

نوار امکاناتFeatures Bar /

نکته

ذخیره روش جستوجو از Details

از ایــن پنجره ،دکمــه  URLرا برای نمایش روش
جســتوجوی فعلی بهعنوان یــک  URLو یا ایجاد
یک آدرس برای آینده مورد اســتفاده قرار دهید .در
زیر همیــن پنجره دو گزینــه  URLو  Searchدیده
میشــود .برای ذخیره یک روش جستوجو مراحل
زیر را دنبال کنید.
 .1از پنجــره  detailsروی  URLکلیــک کنیــد،
 PubMedبــه صفحه نتایج جســتوجو باز خواهد
گشــت .روش جستوجوی تبدیل شــده به قواعد و
دستورهای سیستم ،در پنجره جستوجو نمایش داده
خواهد شد و این روش جستوجو همچنین بهعنوان
بخشی از  URLشما تلقی خواهد شد.
 .2ســپس ،از گزینــه آدرسســازی مرورگر خود
استفاده کنید و  URLرا بهعنوان آدرس ذخیره کنید.

پس از ذخیره کردن آدرس ،ممکن اســت بخواهید
از امکان اصــاح مرورگر خود برای تغییر نام آدرس
استفاده کنید.
جســتوجوهایی که با اســتفاده از عدد (شماره)
جستوجو در ســابقه  History /ایجاد شده بودند.
نبایــد با اســتفاده از ویژگــی  URLبهعنــوان گزاره
جســتوجو که تعداد را نشان میدهد ،ذخیره شوند.
چرا که وقتی سابقه جستوجو حذف شود ،این اعداد
هم ناپدید خواهند شد.
در زیر پنجره جستوجوی  PubMedچهار ویژگی
مشاهده میشود که عبارتاند از:
Limits, Preview/ Index, History, Clipboard Limits

بــا کلیــک روی گزینــه  Limitsاز نــوار امکانات
میتوانید جســتوجوی خود را به جنبههای خاصی
چون گروه سنی  ،جنس  ،مطالعات مربوط به انسان
یــا حیوان ،محــدود کنید .ایــن امکان به مــا اجازه
میدهد مقاالت منتشر شده را به یک زبان خاص یا
به نوع خاصی از مطلب منتشر شده مثل مقالههای
مروری محدود کنیم .میتوان جســتوجوی خود را
بــه محدوده معینی از زمان محــدود کرد و باالخره،
میتوان موضــوع مورد نظر را به یــک زیرمجموعه
خاص محدود کرد (شکل .)3
نکته
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شکل 3

نشــانه داخل مربع کنــار پنجــره  Limitsدر نوار
امکانات محدودکننده مشخص میکند که این گزینه
انتخاب شده است .چنانچه موضوع خود را با استفاده
از این گزینه به جنبه خاص محدود کرده باشــید ،در
روی خــط زردرنگ آن را مالحظــه خواهید کرد (به
شکل  4توجه کنید) .برای غیرفعال کردن این امکان
قبل از اینکه جستوجوی جدیدی انجام دهید ،برای
برداشتن نشانه داخل مربع ،روی آن کلیک کنید.
انتخاب فیلدField Selection /

شــاید بخواهید اصطالح یا هــر کلمه مورد نظر را
به فیلــد خاصی محدود کنید .پیشفرض این گزینه
انتخاب تمامی فیلدهاســت .برای انتخاب یک فیلد
خاص روی مثلث کنار پنجرهای که  all Fieldsدیده
میشود ،کلیک کنید و یک فیلد مورد نظر را انتخاب
کنید (همچنین به معرف فیلد جستوجو نگاه کنید).
انتخاب مقالهها فقط همراه با خالصه
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ممکن اســت بخواهید فقط مقاالتــی را انتخاب
کنید که دارای خالصه (چکیده) باشد .پس از پنجره
مربوطه ،آن را انتخاب کنید.

انواع نوشتههاPublication Typees /

ً
نوشتهها در  PubMedمعموال مقاالت چاپ شده
در مجالت هســتند .اما هر نوشــتهای نوع خاصی
اســت ،که نشــان میدهد آیا مقالهها تجربی است،
بالینی اســت و یا مروری .پنجره مربوط به این گزینه
را کلیک کنید .در آنجا میتوان انواع نوشــته را دید،
که برخی از آنها عبارتاند از:
Clinical Trial
Editorial
Letter
Meta-Analysis
Practice Guidine
Ranctice Controlled Trial
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شکل 4

Review

نکته

اگر از گزینه باال اســتفاده و نوع نوشته را انتخاب
کنید ،نتیجه بازیابی شما به مدارک در مدالین محدود
خواهد شـ�د .بنابراین مدارکی که با مشـ�خص ه �Pre
 MEDLINEو Publisher-supplied citations
مشخص نشده باشند ،در بازیابی حذف خواهند شد.
مگر اینکه مرحله نمایهسازی در آنها به انتها رسیده
باشد (برای دسترسی به لیست کاملی از نوع نوشته /
 Publication Typesنگاه کنید به پیوست شماره )3
زبان
ً
در  PubMedمجالت منتشــر شده تقریبا به 40
زبان فهرســت (نمایه) میشــود .اگر روی مثلث در
سمت راست پنجره این گزینه کلیک کنید ،میتوانید
جستوجوی خود را به یکی از زبانهای زیر محدود
کنید.

English, French, German, Italian,
Japanese, Russian, Spanish

اگر جســتوجوی خود را به زبان خاصی محدود
نکنیــد PubMed ،مقاالت را بــا تمامی زبانهای
موجود بازیابی خواهد کرد.
سن Ages /

برای انتخاب یک محدوده سنی از پنجره مربوط
به  Agesمیتوان اســتفاده کرد .اگر محدودیتی در
نظر گرفته نشود PubMed ،تمام گروههای سنی را
جســتوجو میکند .گروههای سنی در PubMed
به قرار زیر است:
All Infant: birth – 23 months
All Child: 0 – 18 years
All Adult: 19+years
Newborn: birth – 1 month
Infant: 1-23 months
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Preschool Child: 2 – 5 years
Adolescence: 13 – 18 years
Adult: 19 – 44 years
Aged: 65 + years
80 and over: 80 + years

نکته

اگر از این گزینه استفاده کنید ،توجه داشته باشید
کــه  PubMedفقط مقاالت موجــود در مدالین را
جستوجو خواهد کرد .زیرمجموعههای PubMed
و  Publisher- supplied citationsتــا زمانی که
فرآیند نمایهسازی در آنها کامل نشده باشد ،بهطور
خودکار از جستوجو مستثنی خواهند شد.
جنس Gender /

از پنجــره مربوطــه میتوان موضــوع را به زن /
 femaleیــا مرد  male /محدود کرد .بدون در نظر
گرفتن هریک از آنها جســتوجو بدون محدودیت
انجام خواهد شد.
نکته
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اگر از این گزینه اســتفاده کنید PubMed ،فقط
مقــاالت موجــود در مدالیــن را جســتوجو خواهد
کـ�رد .زیرمجموعههـ�ا ی  PreMEDLINEو �Pub
 lisher supplied citationsتا زمانی که پروســه
نمایهسازی در آنها کامل نشده باشد ،بهطور خودکار
از جستوجو مستثنی خواهند شد.
انسان یا حیوان

بــرای انتخاب یک گروه مطالعاتی چه در انســان
و چه در حیوان میتوان از این پنجره استفاده کرد.

نکته

اگر از این گزینه اســتفاده کنید PubMed ،فقط
مقــاالت موجــود در مدالیــن را جســتوجو خواهد
کـ�رد .زیرمجموعههـ�ا ی  PreMEDLINEو �Pub
 lisher supplied citationsتا زمانی که پروســه
نمایهسازی در آنها کامل نشده باشد ،بهطور خودکار
از جستوجو مسثتنی خواهند شد.

گردآوری و تدوین :دکتر مجتبی سرکندی

مقدمه

«تشــخیص آزمایشگاهی» نشریه علمی ـ پژوهشی وزینی است که هر دو ماه یک بار منتشر میشود.
آخرین شماره این مجله که در مرداد و شهریور  79انتشار یافته ،عدد  9را بر روی جلد خود نشان میدهد.
یعنی مجله عمری نزدیک به دو ســال دارد .در آخرین شماره «تشخیص» مقالهای خواندنی و نزدیک به
ذائقه ذهن خوانندگان رازی یافتیم با عنوان« :مصرف گیاهان دارویی در کشــورهای صنعتی» که توسط
آقای دکتر محسن ابوالحسنی دانشیار ایمونولوژی انستیتو پاستور ایران به رشته تحریر درآمده بود که
آن را برای خوانندگان رازی به ارمغان آوردیم .در واقع به این تمهید دو هدف مورد توجه قرار داشت:
 .1معرفی مجله خوب و خواندنی «تشخیص آزمایشگاهی»
 .2معرفی یک مقاله مطلوب و روزآمد در مورد گیاهان دارویی
امیدواریم به دو هدف پیش گفته نزدیک شده باشیم.
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چکیده

بــا توجه بــه افزایش مصــرف داروهــای گیاهی،
محققان مؤسســات تحقیقاتی و شرکتهای دارویی
بــرای یافتن داروهای گیاهــی جدید حداکثر تالش
خود را به کار بستهاند .بیشتر این محققان تحقیقات
خویــش را بــر روی داروهــای گیاهی چینــی که در
طول سالهای گذشــته اثرات مثبت خود را بر روی
بیماریهای مختلف نشان دادهاند ،انجام میدهند
تــا بتوانند مواد فعــال این گیاهان را بشناســند .این
برنامههــای تحقیقاتــی ،اگرچه هنــوز مراحل اولیه
را طی میکنند ،ولی مدتهاســت که شــرکتهای
مختلــف به دنبال یافتن و تخلیص داروهای گیاهی
هســتند .در این مقاله خالصــهای از کارهای انجام
شده بر روی گیاهان چینی و سایر گیاهانی که امروزه
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در معالجه بیماریهای مختلف بهکار میروند مورد
بحث قرار میگیرد.
یکی از بزرگترین روندهای اخیر در مراقبتهای
پزشــکی در آمریکا رشد معالجات جایگزینی ،شامل
مداوا با طب ســوزنی ،برگزاری جلسات دعا و نیایش
و مهمتــر از همــه کاربــرد داروهای گیاهی شــامل
گیاهان سنتی چینی ،دستورالعملهای مردم شرق
هندوستان ،آفریقا ،داروهای اروپایی و گیاهان بومی
آمریکایی است .گرچه هنوز تحقیقات اساسی عملی
بر روی این گیاهان انجام نگرفته اســت ولی مصرف
این گیاهان دارویی در طول چند قرن به علت طبیعی
بودن آنها بیخطر بودنشــان را ثابت کرده و با توجه
به عوارض جانبی محدود و مخارج کم برای مصرف
در مورد بیماریهای مزمن و نیز برای پیشــگیری از
بیماری روی آنها تأکید شده است.
تجزیه و تحلیل مصرف این داروها به علت راههای
مختلف مصرف مشــکل اســت .آنها یا به وســیله
افراد بومی یک ناحیه تهیه و یا بهصورت محصوالت
ً
طبیعی بهداشتی در مغازهها فروخته میشوند .اخیرا
کوششهای تحقیقی و تولیدی توسط کمپانیهای
بیوتکنولوژی برای جدا کردن ماده فعال این گیاهان
صورت گرفته است .در ســال  1990تنها در آمریکا
حدود  13/7بیلیون دالر خــرج معالجه با داروهای
جایگزین شــده است که این معادل با  12/8بیلیون
دالری است که صرف معالجه سنتی در بیمارستانها
میشــود .فروش محصوالت گیاهی در سال 1997
حدود  17بیلیون دال بوده که  ٪46آن متعلق به اروپا،
 ٪18متعلق به آســیا (بدون احتســاب ژاپن)٪18 ،
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آمریکای شمالی و نیز  ٪15متعلق به ژاپن بوده است.
با وجود مصــارف اینگونه داروها در کشــورهای
مختلــف ،در آمریــکا کنترل شــدیدی در مورد تهیه
و مصــرف آنهــا وجــود دارد و به همیــن دلیل این
مــواد را بیشــتر در مغازههــای مخصــوص فروش
محصــوالت طبیعــی میتــوان یافت و آنهــا هنوز
راهی به داروخانهها و مطب پزشکان پیدا نکردهاند.
ایــن داروها را میتوان برحســب نوع تهیه ،فرمول و
موارد مصرف توســط افراد بومی به چند گروه تقسیم
کرد .در این مقاله راجعبه داروهای ســنتی آسیایی و
آنهایــی که عموم مردم در ایــاالت متحد و اروپای
غربــی مصــرف میکنند بحث خواهد شــد .مصرف
گیاهان دارویی به این دلیل در آمریکا محدود اســت
که مدارک علمی الزم برای اثبات کارآیی آنها وجود
ندارد و هنوز کنترلی بر تهیه و مصرف این مواد نیست
و ثبت و حق انحصاری آنها نیز مشــکل است و به
همین دلیل فقط بهعنوان مواد مکمل غذایی فروخته
میشــوند .برای مصــرف دارویی ،ایــن گیاهان باید
مانند ســایر داروهای شیمیایی صناعی تحت کنترل
و آزمایشهای دقیق قرار گیرند .جدول یک مهمترین
گیاهان دارویی مصرفی در آمریکا را نشان میدهد.
 ٪75از گیاهان مصرفی در آمریکا از کشورهای دیگر
وارد میشــود و  ٪25آنهــا محصول داخل کشــور
است .تهیه ناخالص این مواد ارزان است ولی قیمت
مواد خالص شده که بهصورت قرص و کپسول تهیه
میشوند مشابه داروهای معمولی است.
در بیشــتر نواحی آســیا داروهای سنتی طبیعی از
داروهای غربی بیشتر مصرف میشوند ٪50 .اهالی

چین ،ژاپن ،کره و تایوان از گیاهان دارویی اســتفاده
میکننــد که شــامل  1500نوع گیــاه و  1000نوع
داروی گیاهی ثبت شده است .تولید و صادرات آنها
سودآور است و هنگکنگ مرکز داد و ستد اینگونه
مواد محسوب میشود .برخالف آمریکا ،کشورهای
غرب اروپا از جمله آلمان ،اتریش ،سوئیس ،فرانسه و
ایتالیا قسمتی از داروهای خود را از مواد گیاهی تهیه
میکننــد .آلمان از فروش این مواد در ســال 1993
حدود  1/9بیلیون دالر ســود داشــته که نصف این
مقدار با استفاده از نسخه بوده است .بیشترین فروش
حــدود  433میلیون دالر بــرای بیماریهای قلب،
گردش خون در درجه اول و در مرحل ه بعد برای سرفه،
سرماخوردگی ،نارساییهای دستگاه تنفس و دستگاه
گوارش بوده است .قسمت اعظم این داروها به وسیله
خــود افراد و بهعنوان داروی تقویتی ،درمان پیری و
تحریک سیســتم ایمنی مصرف شده است .اتحادیه
اروپا در کل  7/6میلیون دالر فروش داشته و فرانسه
که دومین کشور مصرفکننده گیاهان دارویی در اروپا
است 1/6 ،میلیون دالر فروش داشته است .این ارقام
نشاندهنده  17/4دالر برای هر نفر در سال در 14
کشور است و در کل  360میلیون نفر را دربرمیگیرد.
اگر مصرف گیاهان دارویی در آمریکا پیشرفت نماید
فروش به مرز  4/5بیلیون دالر خواهد رسید.
داروهای سنتی چینی به وســیله افراد کارآزموده
تهیه میشــود و برای معالجه بیماریهای گوناگون
آنهــا را بــا فرمول خاصی با هــم مخلوط میکنند.
ولــی در کشــورهای غربی نوع تهیه ایــن داروهای
گیاهی را میتوان به دو گروه تقســیم کرد .گروه اول
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کمپانیهایی هســتند که کارشان تهیه و بستهبندی
این مواد اســت .آنها کار را با دستگاههای خودکار
و مــدرن انجام میدهند؛ و گــروه دوم کمپانیهای
بیوتکنولوژی هستند که کارشان جدا و خالص کردن
ماده فعال این گیاهان اســت .بیشــتر کمپانیهای
بیوتکنولوژی در غرب آمریکا ،در ایالت کالیفرنیا قرار
دارند و مواد گیاهی را از چین ،اروپا و نیز داخل آمریکا
تهیه میکنند .اشــکال موجود بر سر راه واردات این
مــواد ،مقررات گمرکی و ســازمان کنترلکننده مواد
غذایــی و دارویی آمریکاســت کــه از ورود بعضی از
داروها که مســمومیت ایجاد میکنند و یا اثر تخدیر
و یا تحریککننده دارند جلوگیری به عمل میآورند.

کمپانیهای بیوتکنولوژی بر روی  375نوع گیاه کار
میکنند که از مخلوط آنها میتوان  337نوع داروی
گیاهی مختلف به دست آورد.
کمپانی دارویی شامن که در سال  1989تأسیس
شــد و مقر آن در سانفرانسیســکو است .سعی بر آن
دارد کــه با بهکار بــردن داروهای گیاهــی همراه با
داروهــای مصنوعــی معالجه بیماریها را ســریعتر
کنــد .این کمپانی گروهی از پزشــکان متخصص و
گیاهشناســان بومی را به جنگلهای برزیل ،آفریقا،
جنوب آســیا و سایر نقاط میفرستند تا انواع گیاهان
را شناســایی کرده و طرز کاربردشان را از افراد بومی
یــاد بگیرنــد .آنگاه گیاهان مزبور را به آزمایشــگاه

جدول 1ـ گیاهان عمده دارویی
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جدول 1ـ گیاهان عمده دارویی (ادامه)
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میبرند و مواد مؤثر آنها را تلخیص کرده و تحت نظر
محققان مختلف بر روی حیوانات آزمایش میکنند.
ســپس ،مشابه شیمیایی آنها را ســنتز کرده و یا به
نحوی تغییر میدهند که مؤثرتر شوند؛ و اگر بر روی
حیوانات اثر مثبتی داشتند در آزمایشهای کلینیکی
ً
بهکار میبرنــد .مردم عوام معموال از عصاره آبی این
گیاهان اســتفاده میکنند ،ولی کمپانیهای دارویی
از عصاره آلی آنها استفاده میکنند تا نتیجه بهتری
به دست آورند.
در حــال حاضــر دو مــاده گیاهــی در تحقیقات
کلینیکی بهکار میرود .یکی از آنها پروویر ()provir
اســت که فاز دوم کلینیکی روی آن انجام میشود و
برای معالجه اسهال بهصورت خوراکی بهکار میرود.
مــاده دوم ویراند ( )virendاســت که در فاز ســوم
آِمایشهای کلینیک بــرای معالجه موضعی تبخال
( )herpesکاربــرد دارد .هــر دو ایــن مــواد از گیاه
 croutsجدا شدهاند .همچنین تحققات آزمایشگاهی
بــر روی آنتیبیوتیک نیکوماســین ()Nikomycin
برای درمان بیماری قارچی بومی در حال انجام است.
تاکنون بیشتر برنامههای تحقیقاتی روی بیماری قند
بوده است .سعی بر این است که دارویی خوراکی برای
معالجه دیابت ملیتوس که وابسته به انسولین نیست
پیدا کنند .اکنون  8گروه از مواد شیمیایی که میتوان
برای این نوع بیماری به کاربرد مشخص شده است.
کمپانی بیوتکنولوژی دیگری که در زمینه گیاهان
دارویــی فعالیت دارد جین لیز ( )Genelabsاســت
که در ســال  1984در کالیفرنیا تأســیس شــد .این
کمپانــی روی تولیــد داروهایی تأکیــد میکند که در
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بازار آســیا فروش داشــته باشــد .محصول مهم این
کمپانی (dehydroepiandrosterone) GL701
اســت که برای معالجه بیمــاری خود ایمنی لوپوس
( )systemic lupus erythematosusبــهکار
میرود و اکنون در فاز ســوم آزمایشــی اســت .این
کمپانــی چند ســال پیش تخلیــص داروی جدیدی
را از ریشــه گیاه چینی خیار تلــخ (Tricosanthea
 )Kirilowiiشــروع کرد .این گیاه قرنها برای سقط
جنین مورد اســتفاده قرار میگرفت .ماده فعال این
گیاه پروتئینی است به نام تریکوزانتین( (�Trichosan
ُ
 )thinکه فعالیت آن مشــابه ا کسیتوسین است که
بعضی از سلولهای جفت را از بین میبرد .این ماده
را بهصــورت خالص به دســت آورده و اثر آن را روی
ماکروفاژهــای آلوده به ویروس  HIVدر آزمایشــگاه
تحقیقاتــی ایمنولــوژی و ایــدز بیمارســتان عمومی
سانفرانسیســکو مطالعه کردند .داروی GLQ223
نیز که فرم خالص شــده تریکوزانتین اســت بر روی
ســلولهای لیمفوبالســتویید  Tکه به ویروس HIV
آلوده شدهاند مطالعه شده است .نتایج به دست آمده
ً
نشــان میدهد که این دارو تکثیر ویروس را شــدیدا
متوقف میکند بدون اینکه اثر نامطلوب زیادی روی
سلولهای ســالم داشته باشــد .نتایج مشابهای نیز
روی ماکروفاژ آلوده به ویروس به دســت آمده است.
این نتایج سازمان کنترل مواد غذایی و دارویی آمریکا
را متقاعد ســاخت که این مواد را برای آزمایشهای
کلینیکی تأیید کند ولی از آزمایشهای کلینیکی فاز
دوم نتایج مورد نظر به دســت نیامد .به همین جهت
متوقفکنندههای پروتئاز یا گیرنده بیشتر مورد توجه
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قــرار گرفتند .مطالعات کلینیکی برای هر بیمار یک
میلیون دالر هزینه در بردارد و حداقل باید روی 600
بیمار مطالعه صورت گیرد.
کمپانی فارماجنهسیس ( )Pharmagenesisدر
ســال  190در شهر پائلوآلتو در کالیفرنیا تأسیس شد
و شــعباتی در چین و تایــوان دارد .این کمپانی توجه
خود را بیشــتر روی اثرات مواد گیاهی خالص شــده
ً
در سیستم ایمنی ،مخصوصا متوقفکننده سیستم
ایمنی ،تکامل سلولهای خونی ()hematopoiesis
و تقویت سیســتم ایمنی معطوف داشــته است .این
محصوالت بیشــتر در بازارهای چین و آســیا عرضه
خواهند شد.
بهطور اختصاصــی مطالعاتــی روی توقف تکثیر
سلولهای تکهستهای ،توقف سنتز  IL-1و IL-1ß
و  TNF-αصورت گرفته است .محصوالت گیاهی این
کمپانی از عصارهگیری و جداسازی مواد فعال آنها
تهیه میشود .موادی که وزن مولکولی پایین دارند و
در آب محلول هســتند .برای تزریق تهیه میشوند و
مواد کموزن که در لیپید محلول هستند برای استفاده
خوراکی فرموله میشوند.
یک کمپانــی دارویی در کانــادا ( CVتکنولوژی)
موادی را از گیاه  ginsengجدا کرده است که برای
معالجــه آلزایمر ،اختالل کمبود توجه و افســردگی
مورد استفاده دارد .این ماده همچنین برای افزایش
حافظـ�ه بـ�هکار مـ�یرود  ginseng .و روغن �Prim
 roseدر چین و ژاپن ســابقه درمانی طوالنی دارند و
ً
اخیرا در آمریکای شــمالی نیز طرفدار پیدا کردهاند.
سعی میشـ�ود تا از گلهای همیشـ�ه بهار( (�mari

 ،)goldکه در انگلســتان بهطور سنتی برای درمان
 Psoriasisاستفاده میشــود ،ماده فعال آن را جدا
کنند .همچنین از گیاه پنجه گربه ( )Cat’s clawکه
در آمریکای جنوبی یافت میشود ماده درمانی طبیعی
به نام پروانتوسیانینهایی را جدا کردهاند که خاصیت
ضدویروسی ،موتاژنیک و آنتیاکسیدان دارد .این گیاه
را همراه با ســایر درمانهای معمولی برای مداوای
اختــاالت تخریبی مزمن ماننــد آرتریت روماتویید،
آلرژی ،التهاب دستگاه گوارش و ایدز بهکار میبرند.
مطالعات اخیر نشــان داده اســت که یک گیاه به
تنهایــی اثرات مخلوط چندین گیــاه دارویی را ندارد
و ممکن اســت سمی نیز باشــد .بنابراین برای تهیه
مواد مؤثر باید خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ماده،
مسمومیت حاصله از مصرف کوتاهمدت و درازمدت،
میزان ســرطانزایی ،اثرات سوء آنها روی سیستم
تولیــد مثــل ،تســتهای پایــداری دارو و در نهایت
آزمایشهــای کلینیکی مواد دارویــی به دقت مورد
مطالعه قرار گیرد.
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