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چكيده :در گذشته مردم از گل هاى ماذه و مخروطى شكل رازك براى معالجه بيمارى هايى مانند ماﻻريا  ،يرقان و ناراحتى هاى گوارشى ) بعنوان
محرك ترشحات معده و تنظيم كار جهاز هاضمه ( استفاده ميكردند بعد ها بعنوان ماده اى خواب آور و آرام بخش مورد توجه قرار گرفت .در اكثر
فارما كوپه هاى معتبر از گل هاى رازك ماده و اسانس آن به عنوان دارو ياد شده و خواص آرام بخش و خواب آورى آنها مورد تاكيد قرار گرفته
است.از مواد مؤثره گلهاى رازك بعنوان مدر )پاك كننده كليه ها ( ضد عفونى كننده استفاده مى شد  .اين مواد اثرهاى هورمونى نيز از خود نشان
مى دهد.مواد موثره گلهاى رازك شامل مواد وتركيبات رزينى ) ١٢تا  ٢٢درصد(  ،تاننها ) ٤تا  ٨درصد(  ،اسانس ) ٥/٠تا  ٢درصد ( و فﻼونوئيدها
مى باشد.در ميان مواد مذكور تركيبات رزينى مهمترين تركيبات موجود در گلهاى رازك را تشكيل ميدهند .هومولون مهمترين تركيبرزينى موجود
در گياه رازك مى باشد .اين ماده در صنايع توليد ماءالشعير از اهميت خاصى برخوردار است  .مهمترين مواد تشكيل دهنده )هومولون( را )الفا و بتا
اسيدهاى تلخ( تشكيل ميدهد ومقدار انها در ارقام مختلف و همچنين در قسمتهاى مختلف گل متفاوت است) .بتا اسيدهاى تلخ( انواع ديگرى از
تركيبات رزينى هستند ك در مقايسه با )آلفا اسيدهاى تلخ( اهميت كمترى دارند .مقدار بتا اسيد هاى تلخ بين  ٤تا  ٦درصد است .مهمترين مواد
تشكيل دهنده بتا اسيد تلخ عبارت است از ) :لوپولون( ) ،پرى لوپولون( و )ايزولوپولون( .لوپولون از مواد وتركيبات رزينى ديگرى تشكيل شده است
و تاكنون بيش از  ٢٠٠نوع آنها شناسايى شده كه شامل رزين هاى نرم مومى و رزين هاى سخت )به مقدار ٥/١تا  ٢درصد( ميباشد.بحث و نتيجه
گيرى  :استفاده از رازك در خوراك به دليل داشتن اثرات ضد درد  ،ضد باكترى  ،قارچ كش  ،شير افزا  ،آرام بخش  ،ضد كرم و  ...مى تواند حائز
اهميت باشد  .به همين خاطر هدف از اين مقاله مرورى است بر اهميت استفاده از بتا اسيد هاى گياه رازك در خوراك دام و طيور .
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خﻼصه  :پﻼكت درمانى روش نوينى است كه بر اساس استفاده از فاكتور هاى رشد پﻼكت هاى خون ،فيبرو بﻼست ها و ساير سلول هاى بنيادى
تحريك و باعث كﻼژن سازى مى شود .در سال هاى اخير استفاده از موارد بيولوژيك جهت ترميم بيشتر استخوان ها به كار مى رود كه در
ميان اين روش ها استفاده از  PRPيكى از بهترين راه هاى درمانى بوده است  .اهداف  :هدف از انجام اين مطالعه بررسى ميزان ترميم نقايص
استخوان هاى بلند براى جراح هاى ارتو پﻼست  .همچنين ارزيابى نسبت حمايت  PRPدر درمان نقايص استخوانى در موجود زنده مى باشد و
به بررسى شواهد درمان در موارد بالينى توسط  PRPشكستگى ها در آنهايى كه دير جوش خوردند و يا جوش نخورده اند  .روش انجام كار :
پيشينه تحقيق مربوط به مطالعات انجام شده بصورت بالينى و پاراكلينيكى بصورت چاپ شده در  ٢٠سال گذشته مى باشد  .بررسى ها در حوزه ى
تحريك ترميم نقايص ايجاد شده در استخوان هاى بلند توسط  PRPبا تكيه بر اينكه شكستگى ها بصورت دير جوش خورده يا جوش نخورده
باشند صورت گرفت .نتايج  ٦٤ :مقاله در پايگاه داده  pubmedقابل بررسى بوده است  ٤٥ .مقاله پاراكلينيكال و بصورت بررسى در موجود زنده
و  ١٩مقاله بصورت بررسى كلينيكال بوده است در  ٤٥مقاله پارانيكال شواهد نشان مى دهد كه  ٪ ٩١/١موارد  ،موفقيت و موافقت با استفاده از
 PRPبوده است  .در ساير موارد در صد موفقيت پايين ترى گزارش شده است  .اين در حالى است كه در مطالعات بالينى  ،موفقيت استفاده از
 PRPدر شرايط جوش نخورده و دير جوش خورده به اثبات رسيده است  .بحث :بطور كلى مطالعات موجود نشان مى دهد كه بر خﻼف نتايج
مثبت پاراكلينيكال  ،استفاده از درمان  PRPبه علت كيفيت پايين و عدم يكنواختى در موارد بالينى در شرايط بالينى فاقد كار آمدى ﻻزم و مورد
انتظار مى باشد .
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