
  

  
  بسم ا الرمحان الرحيم وبه نستعني إنّه خري ناصر ومعني احلمد  رب العاملني وصلّى ا على حمـــمد و علي و آهلما الطّيـبـني الطّاهرين ولعنة ا على أعدائهم أمجعني أبداآلبدين

  )ّومسبخش ( کومبوچا     
  

 و طب رايج كھن  طب  درنگرش تفاوت :نكته مھم
  
  :ذرا و بسیار مختصر به آن اشاره مي كنیمگضیح اين نكته بطور كامل نیازمند تدوين يك كتاب است، ولى ما در اينجا بطور تو* 
نفي يكي ، ما در اين فصل در مقام يكلي نگر:  بجزئي نگري: استفاده مي شود، الف نگرش براى شناخت اشیاء از دو نوع -١

   .اه و ارزش ھر يك ببردازيمگرا معرفي و به بیان جاي نگرشھر دو  ري نیستیم، بلكه مي خواھیمگو اثبات دي
 مقـدمات معرفـت واقعـي را     اشـیاء شـناخت جزئـي  و  شـروع شـود؛    جزئي نگري  نگرششناخت اشیاء ابتداء با     ممكن است    -٢

واند به بیراھه  مي ت؛ شناخت ما ناقص بلكهنگرش است، بدون اين نوع كلي نگر نگرشكند، ولى معرفت حقیقي مرھون فراھم 
   .برود



 نگـرش ھـر قـدر از    علل و مفاھیم كليدر شناخت    -٣
حتما بايد معرفتمـان    بھره مند بشويم ولى     جزئي نگر   

 جزئـي نگـري  مبتني باشـد؛ و تكیـه بـر        كلي نگري بر  
انـسان را بـه    صرف ھر جند وسیع و كـسترده باشـد؛          

  .بیراھه مي برد
 و كـار     اشیاء ابتـداء در محـدوده تـوان         جزئي نگرش -٤

ــراى     ــسان مــي باشــد؛ ب ــه ان اعــضا و حــواس جندكان
 بايد از ابزار كمك كرفت؛ نگرشبیشرفت بیشتر در اين 

 جزئـي نگـري  ھر جه ابزار متنوعتر و قويتر باشد نتايج         
   .استوسیعتر از آن بیشتر و معلومات حاصله 

بشر در دو قرن اخیر با اوج كرفتن از اين روست كه   -٥
كنولـوزي نامیــده؛ بــه اطالعــات  صـنعت ابــزار كــه آنــرا ت 

تفـاوت فـوق    طبعـا   بسیار وسـیعي دسـت يافتـه؛ كـه          
بـشر قـديم    جزئي نگـري العاده اي با محصول تحقیق      

   .دارد) كه حاصل تحقیق با بزار ساده بوده(
ــش -٦ ــر   دان ــي نگ ــد   جزئ ــروز فواي ــشر ام در دســت ب

رفتاريھــاى بــسیار گفراوانــي داشــته؛ ولــى آســیبھا و 
آن جنان كه تلخي اين      شده است،    زيادي را نیز مبتال   

  .آسیبھا شیريني آن موفقیتھا را كمرنَك كرده است
جزئي نگر علت مشكالت بشر امروز خود معلومات    -٧

رفتـاري بـشر امـروز و       گبدست آمده نیست، بلكـه راز       
 در تكیــه ؛آسـیبھاي حاصـله از تكنولـوزي مـدرن جديـد     

 و مبتنـي    ؛جزئـي نگـري   صرف بر معلومـات حاصـله از        
  . است صرفجزئي نگريدن معرفتش بر بو
 ممكن است مطلوب  جزئينگرش خیلي از امور در  -٨

 كلـي نـامطلوب و مـضر        نگـرش به نطر برسد؛ ولى در      
 كلـي حــاكم بــوده؛ موفقیــت و  نگــرشاسـت، ھــر جــا  

 حـاكم بـوده؛   جزئي نگـري  سالمت ببار آورده؛ و ھرجا      
 كلي ھـم مـد نظـر بـوده ولـى عاقبـت            نگرشھر جند   

  .سیب ببار آورده استمشكالت و آ
 مفید است؛ ولى در  جزئينگرش خوردن جربي در -٩

 براى مواردي كه به مبتال عوارض باالبودن    كلي نگرش
ــاربردن     ــود، بك ــضر خواھــد ب جربــي خــون ھــستند؛ م
تكنولوزي بطور جشم بسته به صـرف اينكـه بـراى مـا          
رفاه و سرعت و لذت و قدرت ببـار مـي آورد؛ يـك نـوع                 

 كلـي بـا تواجـه بـه     نگـرش  كـه در      است؛ جزئي نگري 
 لیمـو يـا برتقـال    اكرلو درد؛ گو عوارض آن از قبیل تب و سرفه و ما در وقت سرماخوردكي . عوارض آن؛ بال و آفت و مصیبت است     

ود جبدست آورده كه علت اين تاثیر وجزئي نگر كنیم به سرعت بیماريمان برطرف مي شود؛ خوب دانش جديد با بررسي مصرف 
 معرفي مي كنـد؛ و توصـیه مـي كنـد كلیـه       و عوارضشيگ در اينھاست، ولذا ويتامین ث را به عنوان درمان سرماخورد      ويتاين ث 

؛ دارويي مناسب بـراى سـرماخوردكي اسـت،    ...)لیمو برتقال فلفل خربزه طالبي (میوه جات يا سبزيجات سرشار از ويتامین ث     
د بعضا صحیح است ولى دقیق نبوده و ھمیشه جواب درست و نتیجه  است؛ ھر جنجزئي نگري اين استنتاجات جون مبتني بر      

ي مفید است؛ اما علیرغم اينكه يك قـرص ھـزار   گكه ھر جند ويتامین ث براى سرماخورديكسان نمي دھد، در تجربه مي بینیم  
رمـي  گص ھـزار میلـي   رمي معادل جند كیلو لیمو ويتامین ث دارد؛ ولى جند عدد لیمو شیرين تاثیرش جند برابـر يـك قـر    گمیلي  

وارض آن از قبیل ي و عگويتامین ث است، و ھمینطور در تجربه مي بینیم كه لیموشیرين و برتقال تاثیر درمانیشان بر سرماخورد 
درد يكسان نیست و لیمو شیرين جند برابـر قـويتر از برتقـال اسـت، بـاالتر از ھمـه اينھـا فلفـل خربـزه طـالبي             لوگتب و سرفه و     

ي نبـوده بلكـه مـضر بـوده و     گ ث بر خالف نظريه غلط طب رايج نه تنھـا دارويـي سـرماخورد        نودنشان از ويتامی  علیرغم سرشار ب  
  .موجب وخیم شدن بیماري مي كردد

اه مي گیاه مؤثر و مجرب در معالجه بیماري را آنالیز كرده و نگطب رايج اين است كه مي آيد و يك جزئي نگر اشكال مسلك  -١٠
بعد مي آيد آنكه حجـم بیـشتري دارد را   ) تا اينجاي كار مشكلي ندارد( درصد كمیت اين اجزاء جقدر است؛     كند جه موادي دارد؟   

  كیلـوئي نگـرش یاه داروئي معرفي مي كند، و به بقیه اجزاء اھمیت نمـي دھـد، در حقیقـت       گنشان كرده و به نام جزء مؤثر آن         
ويد لیمـو و فلفـل و خربـزه ھمـه     گ است كه مي نگرشھمین !! ي دھدو مانند كودكان آنجه درشت تر را مورد توجه قرار م         ! دارد

  !!!ي استگيكسان داروي سرماخورد
مردود مي داند، ھمه اجزاي ماده را مالحظه مي كند؛ و تازه يك عالمت سؤال مي ؛ به شدت اين روش كل نگرطب جامع و  -١١
ته شده براى بشر محدود است و با بیشرفت علـم مرتبـا   ذارد براى مواد كشف نشده موجود در اشیاء؛ جون تعداد مواد شناخ     گ

اين نقص آشكارتر مي شود، اضافه بر اجزاء؛ كمیت اجزاء و نیز نحوه تركیبشان ھم مورد اھمیت اسـت، افـزون بـر اينھـا عوامـل                  
 برورش و بسیاري كه اصال مورد نظر طب رايج نیست؛ نیز مد نظر است، مانند نقش محل برورش و شخص برورش دھند و زمان

   ...زمان برداشت و
؛ به ھیج وجه بر تشخیص يا تحلیلھاى طب رايج تكیـه نكـرده و بـه نظريـه بـردازي آنھـا       طب جامع مدرناز اين روست كه در    -١٢

 كمال استفاده را مي نمايد، بـا  ؛طب رايججزئي نگر معلومات نیز تكنولوزي و طب ابزاري و  اعتماد نمي كند، اما از دستاوردھاى       
ر احیانا در مقاالت ما مطالبي را حاكي از تجزيه و آنالیز اشیاء و شرح اجزاي كشف شـده در مـواد و   گه به نكات فوق الذكر؛ ا    توج

وئیم؛ آثـار و  گـ طـب رايـج بخـواھیم ب   جزئي نگـر   ماست؛ نه اينكه طبق روش نگرشیاھان نقل مي كنیم؛ براى توسعه و تكمیل      گ
  .ھاستاينموع اجزاي شناخته شده يا مجغالب درمانھاى حاصله نتیجه جزء 



 ومبوچاك فرآوريمراحل آشنايي علمي با 
در فرآيند استحـصال  سیر تحول و فعل و انفعاالت حاصله و و مراحل تخمیري    و كومبوچاابتدا به بیان جكونكي فرآوري نوشیدني       

 :مي بردازيم كومبوچا
يک اليه پلي ساکاريد حاوي انواعي از مخمرھا          كومبوچا

  . و باکتري ھا است
ــا شــــامل    ــاکتري ھــ ــن بــ ، Bacterium xylinum ايــ

Acetobacter ketogenum ،Bacterium gluconicam  و
ــاکارو میــــــسس،   ــواع شیزوســــ ــايي از انــــ مخمرھــــ

  . است… ساکارومیسس، توروال و
مــسیر تخمیــر بــدين ترتیــب اســت کــه ابتــدا مخمرھــاي  

در محیط کشت، قند ساکارز را شکسته، گلوکز و موجود 
  . کنند  فروکتوز تولید مي

فروکتوز ھم با ايزومريزاسیون به گلـوکز تبـديل شـده، در         
رسـند و     مرحله بعد اين قندھا بـه مـصرف مخمرھـا مـي         

  .نمايند  تولید مي Co2 الکل و
 Co2  شـود ايـن      باعث مـي  ماند و  در نوشیدني باقي مي

  . ر شودنوشیدني گازدا
وقتي الکل به مقدار مناسب تولید شد زمینه براي رشد           
باکتري ھايي که از منبع کربني جھت رشد و تکثیر خـود    

شود و بـاکتري ھـا فعـال          کنند مناسب مي      استفاده مي 
گردند و الکل را به اسیدھايي از قبیل اسید استیک،     مي

ــک    ــک و اســید گلوکورونی ــک، اســید گلوکونی اســید الکتی
  . کنند  ل ميتبدي

و  B12, تــا B1 ايــن نوشــیدني شــامل ويتــامین ھــاي
  .است که خواص ضدباکتريايي دارد Usnic acid اسیدفولیک وھمچنین داراي

رسد، نوشیدني در پايـان کـار ھـیچ يـک از ايـن         باکتري مي آنجا که شکر و کافئین اولیه به مصرف مخمر و     الزم به ذکر است، از    
  . را دارا نیست) ن كافئی–شكر (موارد مضر 

ھمـه مـوارد، ايـن     کمـي تفـاوت دارد، امـا در   …و البته ترکیب اين نوشیدني براسـاس نـواحي متفـاوت آب و ھـوايي، روش رشـد             
  . باشد  اي بسیار باال مي نوشیدني ترش و شیرين با طعم و عطر دلنشین و دلپذير و خواص درماني تغذيه

  

 وچاومبك مشخصات میکروبیولوژيکي و بیوشیمیايي
 :نقل مي شود ١٣٧٧ دانشگاه تھران، ،نیا ثقفي امیراسماعیل) کارشناسي ارشد(پايان نامه ؛ كامبوچا   قارچ: اين قسمت از مقاله

  . انجام گرديد كومبوچااي راجع به مشخصات میکروبیولوژيکي و بیوشیمیايي محلول  تحقیق گسترده
و مخمـر ساکارومیـسس سـروي     (Acetobacter xylinm) وباکتر زيلینیوم، باکتري استكومبوچاونه ماز بررسي و غربالگري چند ن

  . جدا شد  (Saccharomyces cervisea) زيه
اھده شد که فقط بـاکتري و  شصورت پذيرفت و م (symbiosis) استاندارد آزمايشات تشکیل ھمزيستي كومبوچامنظور ايجاد ه ب

  . رند ايجاد ھمزيستي بنماينداند، قاد جدا شده كومبوچالتا از محلول امخمري که اص
آنالیز چاي مصرفي انجام و تاثیر آن مورد بررسي قـرار گرفـت در بررسـي جـنس اليـه          كومبوچامنظور افزايش دقت استاندارد     ه  ب

  .  درصد سلولز تشکیل شده است٩٦/٨، مشخص گرديد که اين اليه از كومبوچامعلق مترشحه در سطح محلول 
سوکروز، الکتوز و دکستروز و ھمچنـین    با توجه به نوع جوشانده چاي و نعناع و قندھاي فروکتوز،در بررسي رشد اليه سلولزي    

ــاثیر کــافئین و نــسبت تغییــرات  بــه تفــصیل  pH ت
  . بررسي گرديد

 كومبوچااز نظر تولید میزان ورقه سلولزي با محلول 
تروز در مـدت ده روز بھتـرين شـناخته          سحاوي دکـ  

  .شد
دکـستروز، محلـول بھینـه    ولي بدلیل قیمت بـاالي      

در رابطه با ترشـح اليـه سـلولزي، حـاوي            كومبوچا
 گرم در لیتر سـوکروز و  ١٠٠ گرم در لیتر چاي،      ١/٢

  . باشد گرم در لیتر کافئین مي  میلي٢٠
بررسي مشخصات فیزيکي اليه سلولزي از جملـه    

ــذب آب  ــدرت جـ ــین قـ  Water retention تعیـ
capabilities   توان جـذب آب  نشان داد که اين اليه

  . باشد  برابر وزن خود را دارا مي١٤٨برابر با 
 برابر شدن ضخامت اليه ٨اين افزايش فقط موجب     

  .شود مي
ھـاي    انعطاف باال و قـدرت کـشش عـالي شـاخص          
دھنـد    فیزيکي ارزشمندي را به اليه سلولزي مـي      

ھاي مختلف در محلـول       ي میزان متابولیت  سدر برر 
ــا  Bochringer از دو روش آنزيمــــي كومبوچــ

Mannheim    و روش کرومـاتوگرافي مـايع (HPLC, 
brucher, LC21)  استفاده شد .  



 استاندارد كومبوچاھاي  یق، محلولقدر اين تح
(T1) ،حاوي الکتوز كومبوچا (LaC)  و ھمچنین

ــدون چــاي كومبوچــامحلــول  مــورد  (NoN) ب
ــدت ده روز    ــت و در طــول م ــرار گرف بررســي ق

ــسم  ــت میکروارگانی ــست در   فعالی ــاي ھمزي ھ
ھــاي   بــا میــزان متابولیــت   كومبوچــا محلــول 

سوکروز، اسید گلوکرونیک، اسید گلوکونیـک،      
ــت  ــید اسـ ــک و اتـــانول   یاسـ ک، اســـید الکتیـ

  . گیري شد اندازه
اسـتاندارد شـده     كومبوچـا نتايج نشان داد که     

ھائي تشکیل  در اين تحقیق از میکروارگانیسم 
یدھاي يافته است که توان بااليي در تولید اس    

  . ھیدروکسي دارند
که از (بطور مثال میزان تولید اسید گلوکرونیک 

ھـا از     زدائـي زينوبیوتیـک     نقش مھم آن در سم    
 و حـداکثر    ٢/٩حـداقل   ) بدن ثابت شده اسـت    

  .گیري شد  گرم در اندازه٥٣/٣٣
  

 ومبوچاك  تشکیل دھندهياجزا
نشان دھنده   جديد قديمي و  بررسیھا اعم از   تحقیقات و 

مـي   شـامل اجـزاء زيـر      كومبوچانوشیدني  ت که   اين اس 
 .باشد

ــک اســید -١ ــوارش   :الکتی ــراي سیــستم گ ــن اســید ب  اي
ضروري مي باشد که بـه طـور جالـب تـوجھي در نـسوج        
 کساني که به سرطان مبتال مي باشند يافت نمي شود

ثابت شده است فقدان اين اسید عاملي براي ابتال به       و
 .سرطان مي باشد

بین بـردن   که عمل اصلي اين اسید از     : استیک اسید -٢
استیک به عنوان عامـل      مي باشد اسید   باکتريھاي مضر 

 .مي رود به کار فساد پیشگیري از جلوگیري يا
که به عنوان عاملي بـراي سـم زدايـي          : مالیک اسید -٣

 .مي رود بدن به کار
ــک اســید -٤ ــلولي    : اگزالی ــرژي ســازي س ــل ان ــه عم ک

بیعي که باعث جلوگیري    راتقويت کرده وبه ماده است ط     
 .مي شود فساد از
عفونــت ھــاي  بــسیاري از برابــر در: گلوکونیــک اســید -٥

 . است موثر thrush, cadidiasis  مخمري نظیر
 اين اسید بـه وسـیله مخمـر بـه وجـود           : اسید باتريک  -٦

ــي آيــد و  ــیدگلوکونیک باعــث مقابلــه بــا    کنــار در م  اس
 .مي شود  candida عفونتھاي مخمري نظیر

  .آنیمي كننده مشكل برطرفخونساز و  :اسیدفولیک -٧
٨-  Usnic acid :ضدباکتريايي داردیتاصخ .   
   .خواص و كاربرد اين سري ويتامین نزد ھمَكان معروف است: B12 تا B1 ھايويتامین -٩
  

   عناوين بخشھاى آينده ازبرخي
  

 كومبوچا بر روي )جھانيبا شھرت (برخي تجربه ھاى درماني 
 كومبوچاآثار تجربه شده فھرست 

 كومبوچاانواع فراورده ھاى قارج 
 كومبوچانحوه و مقدار مصرف 

 كومبوچابي مصرف اري يا عوارض جانگناسازبررسي 
  كومبوچاروش تھیه و ساخت 

  كومبوچاھداري گشرايط ن
  كومبوچاانواع فراورده ھاي 

......  

  حلمد  رب العاملنيوا


