
i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 82

گیاهان اد اپتوژن )Adaptogen(- قسمت د وم 
د ر قسمت قبل توضیح د اد ه شد که گیاهان سازگارگر یا اد اپتوژن 
گیاهانی هستند که ضمن د اشتن خواص تغذیه ای به بد ن کمک می کنند 
د ر شرایط عاطفی و فیزیکی مختلف بتواند خود را تنظیم و سازگار 
کند و د ر شرایط پراسترس آرامش خود را به د ست آورد، این گیاهان 
د ر زمان خستگی، انرژی را به بد ن برمی گرد انند )سفید کن، 1398(.

اینگیاهانکدامندوچهنوعموادمؤثرهایدارند؟
تقریبًا تمام اطالعات موجود د ر مورد گیاهان اد اپتوژن و ترکیبات 
موجود د ر آنها متعلق به منابع خارجی است و به نظر می رسد د ر 
ایران مطالعه ای روی این نوع گیاهان نشد ه است. با این وجود د ر میان 
گیاهانی که د ر خارج از ایران به عنوان گیاهان اد اپتوژن مورد مطالعه 
قرار گرفته اند اسامی مشترکی با گیاهان بومی یا کاشته شد ه د ر ایران 
بنابراین ضروری است باب مطالعه د ر مورد گیاهان  وجود د ارد، 
انحصاری ایران و ظرفیت سازگارگر بود ن آنها د ر کشور باز شود.

جین سینگ  د نیا  د ر  سازگارگر  گیاهان  معروف ترین  از  یکی 
)Panax ginseng( است. ریشه هر د و گونه جین سینگ آسیایی
د ارای   )Panax quinquefolius( امریکایی  جین سینگ  و 
خواص ذکر شد ه برای گیاهان سازگارگر هستند. ریشه شیرین بیان 
ریحــان ســاقه  و  بــرگ   ،)Glycyrrhiza glabra(
،)Withania    somnifera( ریشه پنیرباد   ،)Ocimum    tenuiflorum(
ریشه برخی گونه های گون )Astragalus(، میوه و گل های آقطی
،Baccopa      monnieri  تمام قسمت های گیاه ،)Sambucus      nigra(
،Lycium میوه برخی گونه های ،Polygonum ریشه برخی گونه های

ریشه برخی گونه های Lepidium و بسیاری گونه های گیاهی د یگر 
د ر د نیا به عنوان اد اپتوژن معرفی شد ه اند. همچنین فرموالسیون هایی 
از ترکیب برخی گیاهان با یکد یگر یا ترکیب گیاه با برخی عناصر 
معد نی یا افزود نی های د یگر به عنوان د اروهای گیاهی اد اپتوژن تهیه 
شد ه است. به نظر می رسد باید بررسی، مطالعه و معرفی گیاهان 
اد اپتوژن از گیاهان بومی و انحصاری ایران، استخراج و شناسایی 
مواد مؤثره و تهیه فرموالسیون هایی از این گیاهان و مواد مؤثره 
آنها د ر د ستور کار محققین کشور قرار گیرد. د ر د نیای امروز که 
با وجود استرس و فشارهای روحی و روانی، افزایش میزان قند 
و چربی خون، مشکالت ناشی از عد م عملکرد صحیح اند ام ها و 
کاهش سطح ایمنی بد ن مشکل بسیاری از انسان هاست و استفاد ه از 
ترکیبات طبیعی و د اروهای گیاهی مورد استقبال مرد م قرار می گیرد، 

باید این موضوع مورد توجه جد ی محققین کشور قرار گیرد.
د ارای  سازگارگر  گیاهان  که  می د هد  نشان  منابع  بررسی 

کومارین،  ساپونین،  هستند.  مؤثره  مواد  از  متفاوتی  د سته جات 
فالونویید، آلکالویید، اسانس فرار، انواع آمینواسید ها و پلی ساکارید ها 
 Liao( از گیاهان مختلف سازگارگر استخراج و شناسایی شد ه است
et al., 2018(. شاید وجود ترکیبات متنوع د ارویی د ر این گیاهان 
جین سینگ  مثال  برای  است.  شد ه  خواصی  چنین  د اشتن  باعث 
به عنوان یکی از گیاهان مهم سازگارگر، هم زمان د ارای ساپونین، 
کومارین، فالونویید، آمینواسید و پلی ساکارید های مختلف است.
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ریشه شیرین بیان

)Ocimum tenuiflorum( ریحان


