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درخت جينکو تنها جنس و گونه گياهي بازمانده از تيره جينکو ميباشد .قدمت فسيلهای يافت شده از برگ و تنه
درخت جينکو ،به اوايل دوران ژوراسيک يعني  091ميليون سال پيش بر ميگردد .در واقع بيش از  011ميليون سال
است که اين گياه پايدار مانده و به دليل توانايي باال در تحمل سختي ،مقاومت در برابر بيماری و طول عمر قابل
مالحظهاش شناخته شده است.
درخت جينکو ،در زيستگاه بومي خود ،تنها در تعداد کمي از رشته کوههای شرق چين مشاهده ميشود .اما به
طور وسيعي در چين ،ژاپن و ساير نقاط دنيا کشت شده است .همچنين در اياالت متحده ،مزرعهی بزرگي برای عرضه-
ی عصاره ی برگ اين درخت تاسيس شده است .امروزه کشت درختان جينکو در پارکهای شهری کشورهايي همچون
امريکا و کانادا رايج ميباشد .نمونهای از اين گياه قديمي ،در مقابل مسجد دانشگاه تهران نيز کشت شده است.
جينکو از زيرشاخهی بازدانگان و تنها گياه باقيمانده از اين خانواده است .درختي دوپايه (به ندرت يک پايه) و
خزان کننده است که ارتفاع آن به  01تا  01متر بالغ ميشود .برگهای دولبهی آن به صورت متناوب بر روی شاخهها
قرار ميگيرند .گلهای نر آن زرد رنگ بوده و در اين گياه به شکل گل آذين شاتون و گلهای ماده به صورت مجتمع
در انتهای شاخهها قرار دارند .ايام گلدهي آن ،در فصل بهار ميباشد.
جينکو در فرهنگ خاور دور؛ درختي مقدس بوده و هزاران سال است که به عنوان يک گياه دارويي شناخته شده
است و مورد استفاده قرار ميگيرد .در طب سنتي چين و ژاپن نيز قدمت استفاده از بذور و برگهای اين گياه به هزاران
سال قبل باز ميگردد .اولين بار شخصي به نام تيسائو چنگ در  0011پيش از ميالد مسيح ،از جينکو به عنوان يک
گياه دارويي ياد کرده و در حدود  0111سال پيش نيز برای اولين بار از جينکو برای درمان آسم ،سرفه و همچنين به
عنوان تسکين دهنده درد استفاده شده است.
يادگيری ،حافظه و بهبود وضعيت سيستم عصبي از مسائل مهم زندگي انسانهاست .اين مسائل به دليل
پيچيدگي و تاثير فاکتورهای متعدد روی آن ،تحقيقات مربوط به آن با پيچيدگي روبرو کرده است .اما از طرف ديگر
امروزه استفاده از مشتقات دارويي با منشا گياهي در معالجه برخي بيماریها مانند فراموشي و تقويت حافظه جايگاه
مناسبي پيدا کردهاند .در کنار فوايد بسيار زياد آنها ،الزم است برای شناخت عوارض و چگونگي تأثير گياهان دارويي،
تحقيقات بيشتری انجام گيرد تا بتوان رفتار مناسبي برای درمان انواع بيماریهای مرتبط بروز داد.
يکي از گياهان مطرح برای تقويت حافظه و جلوگيری از فراموشي ناشي از پيری يا بيماری (آلزايمر) جينکو مي-
باشد که خواص متعددی درباره تاثير مثبت آن بر حافظه ذکر گرديده است .در اين مجال مختصری به فوايد بسيار زياد
اين گياه ارزشمند خواهيم پرداخت.
جینکو در تاریخ
اولين استفاده ی دارويي درخت جينکو در کتاب گياهان دارويي چين ()Chinese Materia Medica Pen Tsao Ching
متعلق به  0011سال پيش از ميالد مسيح ميباشد .در اين کتاب چگونگي درمان بيماریهای اعضای کاخ سلطنتي
توضيح داده شده است .سابق بر اين ،از گياه دارويي جينکو به خصوص در بيماری آلزايمر و دمانس مغزی (واژه دمانس

را برای تعريف انواع مختلف بيماریهای مغزی که اختالل در نظم کارکرد مغز ايجاد ميکنند و معموالً پيش رونده و از
بين برنده نيز ميباشند ،استفاده مينمايند) استفاده ميشده است .اما امروزه داروهايي از گياه جينکو به شکل کپسول،
قرص يا شربت بوجود آمده است که در درمان مشکالت گردش خون سرخرگي ،تصلب شرايين مغزی ،ادم مغزی
(افزايش بيش از حد فشار مويرگي يا آسيب به جدار مويرگها و نشت مايع به درون بافت مغز که موجب از بين رفتن
پمپ سديم و کاهش اکسيژن رساني به مغز ميشود و بايد سريع درمان شود) ،نارسايي عروق مغزی ،ناشنوايي گوش
داخلي ،کاهش بينايي و شنوايي در اثر نارسايي عروق ،اخت الل در حافظه يا قدرت تمرکز ،لنگي متناوب پاها در نتيجه
انسداد عروق و نرسيدن خون کافي به آنها ،رتينوپاتي (اختالل در شبکيه چشم) ،سرد شدن انتهای دستها و پاها به
دليل نرسيدن خون کافي به رگهای محيطي ،تضعيف حافظه کوتاه مدت ،زنگ زدن گوشها (با منشاء عروقي)،
بيماریهای عروقي و سرگيجه (با منشاء عروقي) از جمله موارد استفاده داروهايي با محتوای عصاره برگ جينکو
ميباشد .برای آماده سازی داروهای حاوی جينکو ،در شرق ،از عصاره و يا محلول شيميايي برگها استفاده ميشود .در
واقع برگهای اين درخت از اجزاء فعال استفادهی دارويي به شمار ميروند.
ترکیبات ثانویه جینکو
برگها و ميوههای جينکو مواد شيميايي متنوعي از جمله ترپن ها ،فالونوئيدها و اسيدهای آلي را ساخته و در خود
ذخيره ميکنند .دو گروه ترپنها و فالونوئيدهای موجود در برگهای جينکو در صنايع دارويي از اهميت فراواني
برخوردارند .مهمترين ترکيبات ترپني را دیترپن الکتونها ( )Diterpen lactonsمانند جينکوليدهای آ ،ب و ث
( )Ginkgolides A,B,Cو سزکويي ترپن الکتونها ،مانند بيلوباليد ( )Bilobalideتشکيل ميدهند .مقدار اين مواد در
برگهای درخت جينکو متفاوت و به شدت بستگي به مکان کشت و زمان برداشت آنها دارد .تحقيقات نشان ميدهد
برگ ها در اواخر تابستان از بيشترين مقدار و در فصل بهار از کمترين مقدار ترپنها برخوردار بوده و در فصل پاييز
هنگامي که رنگ آنها زرد ميشود فاقد ترکيبهای ترپني هستند.
فالونوئيدها از جمله ديگر ترکيبات موجود در گياه جينکو بايولوبا ميباشند .ترکيبهای پليفنلي دارای وزن
ملکولي پايين هستند .گليکوزيد فالونولها ( )Glycoside flavonolsاز مهمترين ترکيبات فالونوئيدی موجود در برگ-
های جينکو بوده و از مهمترين اين ترکيبات ميتوان به روتين ،ايزو کوئرستين ( )Iso - Quercetinو کامفرول
گليکوزيدها ( )Kaempferol glycosidesاشاره کرد .بيفالونها ( )Biflavoneاز ديگر فالونوئيدهای موجود در برگ
جينکو ميباشد .از مهمترين اين ترکيبات ميتوان به آمنتوفالون ( ،)Amentoflavoneبيلوبتين (،)Bilobetine
جينکوتين ( )Ginkgoetineو سيادوژيتسين ( )Sciadopitysineاشاره کرد .پروسيانيدينها نيز از ديگر اجزاء مواد موثره
برگ جينکو هستند.
مقدار فالونوئيدها در فصل پاييز هنگامي که برگها زرد ميشوند به حداکثر ميرسند .تحقيقات نشان ميدهد از
آنجا که ترکيبهای ترپنوئيدی و فالونئيدی اثر يکديگر را تشديد ميکنند لذا در ساخت دارو همواره بايد  6درصد
ترپنوئيد 02 ،درصد فالونوئيد و  0پي پي ام اسيد آلي جينکول ( )Gingkol acidوجود داشته باشد .از طرف ديگر دانه-
های جينکو حاوی مقادير مناسبي اسيدهای آلي جينکول ،بيلوبول ( )Biloboleو جينول ( )Ginolميباشد (اميدبيگي،
.)0009
عصارهی برگ جينکو که اختصاراً به آن ) GBE (Ginkgo biloba leaf extractميگويند شامل فالون گليکوزيد،
بيوفالون ،بيولوباليد و جينکوليد ميباشد .گليکوزيدهای فالونوئيدی شامل کوئرستين -0 ،متيل کوئرستين و کمپ
فرول ميباشند .اين ترکيبات دارای خاصيت آنتي اکسيداني و از بين برندگي راديکالهای آزاد ميباشند .جينکوليدها از
خانوادهی ترپنهای فعال زيستي بوده و از پوست ريشه و برگها جداسازی ميشوند .به نظر ميرسد از جينکوليدهای

موجود در عصارهی برگها مي توان به منظور خواص محافظتي عصبي استفاده کرد .بيولوباليدها از ترکيبات الکتوني
بوده و حاوی پروتئينهای محافظت کنندهی نوروني هستند.
استفادهی دارویی
از خواص دارويي عصاره استخراج شده از برگ و ميوههای درخت جينکو به منظور استفاده از خاصيت آنتي ميکروبي،
ضد التهابي و در مواردی برای درمان آماس رگها (حالتي مانند واريس که رگها خصوصا سياهرگهای اندام تحتاني
توانايي خود را جهت ارسال خون با باال از دست ميدهند) استفاده ميشود .امروزه عصاره استخراج شده از برگ به طور
گستردهای جايگزين استفاده از برگهای خام و کم اثر شده است .استفادهی دارويي از عصاره استخراج شده از برگ،
سبب توسعهی عملکردهای مختلف دستگاه عصب مرکزی مثل حافظهی کوتاه مدت ،تمرکز و هوشياری ،به خصوص در
زمان پيری ميشود.
امروزه تحقيقات جديدی بر روی عملکرد مغز و اعصاب محيطي آن ،تحت تاثير اثرات عصاره استخراج شده از
برگ جينکو انجام شده است و نتايج آن به صورت  21آزمايش کلينيکي ،منتشر شده است .اين آزمايشات پيرامون
ميزان تاثير عصاره استخراج شده از برگ بر اختالالت مغزی انجام شده است.
در تعدادی از آزمايشات باليني ،عصاره استخراج شده از برگ با استاندارد مشخص (با دوز  001ميليگرم در روز)
به مدت يک هفته بر روی بيماران اختالالت مغزی مورد بررسي قرار گرفت .نتايج نشان دهنده وجود اثرات معنيداری
در بهبود بيماران بود .در مطالعهی ديگری دارويي حاوی عصاره برگ جينکو بر روی  20بيمار در محدوده سني -00
 99سال مورد آزمايش قرار گرفت .هدف از انجام چنين آزمايشي ،بررسي ميزان تاثير عصاره برگ جينکو (001
ميليگرم در روز) بر روی ادراک کلي (اداراک کلي مربوط به مخ بوده و بيشتر بيانگر قدرت پردازش انسان ميباشد) بود.
نتايج نشان داد ،دورهی درماني اين عصاره به طور قابل توجهي به زمان شناسايي کمتری در مقايسه با کنترلها احتياج
دارد .همچنين بررسي مصرف عصاره برگ جينکو بر روی سالمت کلي بيماران ،حافظهی کوتاه مدت ،ساير تواناييهای
روحي و تمرکز نشان دهنده نتايج مثبتي بود.
در مطالعهای که برای بررسي تاثير درماني عصاره برگ جينکو بر روی اختالالت رواني در دوران سالخوردگي
انجام گرفت مشخص گرديد عصاره برگ جينکو ،بهبود قابل مالحظهای را در عملکرد رفتاری و کلينيکي بيماران ايجاد
ميکند .اين نتايج نشان دهنده بهبود تاثيرات ادراکي و رفتاری ناشي از مصرف عصاره برگ جينکو برای برخي از
بيماریهای مغزی و رواني ،به خصوص آلزايمر بود .همچنين ارزيابي تاثيرات عصاره برگ جينکو در بيماری آلزايمر و
ساير بيماریهای مغزی و رواني بر روی  006بيمار ،نشان داد افرادی که مقدار  021ميليگرم در روز عصاره برگ
جينکو دريافت ميکنند ،پس از گذراندن  02هفته به عنوان دورهی درماني ،تاثيرات مثبت و قابل توجه اين عصاره را
در هر دو فرم بيماریهای مغزی و رواني مشاهده ميکنند.
مکانیسمهای فارماکولوژیک
اساس تاثيرات دارويي عصاره برگ جينکو بر عملکرد مغز طي مطالعاتي که بر روی حيواناتي مانند موش صورت
ميگيرد ،ارزيابي ميشود .بدين صورت که جريان خون ورودی به مغز را (با بستن مسير عبور جريان خون از سياهرگ
گردن) جهت ارزيابي اثر عصاره برگ جينکو کاهش ميدهند .در اين حالت عصاره برگ جينکو از حيوانات در مقابل
آسيب مغزی ،محافظت ميکند .با بررسي سطح گلوکوز و آدنوزين تری فسفات ( )ATPدر نورونهای مغز ميتوان به
چگونگي تاثير عصاره برگ جينکو پي برد .در آسيبهای مغزی ،مغز توانايي جذب گلوکز را از دست ميدهد .در مورد
آدنوزين تری فسفات ،چون فعاليت يکسری کانالها وابسته به ميزان آدنوزين تری فسفات ميباشد با افزايش اين شکل
از انرژی فعاليت کانالها افزايش پيدا کرده و متعاقبا کارايي مغز افزايش مييابد .در مطالعهی ديگری نشان داده شد که

آسيب نورون های مغزی موش توسط سم نوروني ،با کاربرد عصاره برگ جينکو کاهش مييابد .با آسيب سلولهای
مغزی جذب گلوکز کاهش يافته و ميزان آدنوزين تری فسفات کاهش مييابد در ادامه با کاهش ميزان  ATPپمپ
پتاسيم از کار افتاده و پتانسيل عمل مغز کاهش مي يابد و مغز کارايي خودش را به صورت ناقص از دست ميدهد .برای
مثال بيمار دچار عارضه فراموشي ميشود ولي باقي فعاليت های مغزی او ادامه دارد.
دانشمندان نشان دادهاند ميتوان تاثيرات حفاظت نوروني عصاره برگ جينکو را از روی تاثيرات بيوشيميايي
عناصر اصلي سازندهی عصاره توضيح داد .برای مثال به نظر ميرسد عامل افزايش جريان خون به مغز با کاربرد عصاره
برگ جينکو مربوط به انبساط رگها توسط تحريک سنتز پروستوگالندين باشد .يا به طور غير مستقيم ميتوان به
تحريک آزاد شدن نوراپي نفرين اشاره کرد (نوراپي نفرين از بخش مرکزی فوق کليه ترشح شده و سطح انرژی بدن را
افزايش ميدهد در واقع فرد را برای حالت گريز و ستيز آماده ميکند .به صورت دقيقتر عصاره برگ جينکو متابوليسم
اکسيداسيون احيا را تقويت ميکند) .همچنين ترکيبات ديگری مانند فالونهای عصاره برگ جينکو ،سبب کاهش
پارگي مويرگها و جلوگيری از کاهش خون مويرگي و ابتال به ادم (آماسيدگي اندام انسان به خاطر افزايش غلظت نمک
در خون و متعاقب آن افزايش جذب آب و متورم شدن اندامها) ميشوند.
جينکوليدها به خصوص جينکوليد ب مانع فعاليت فاکتور فعال کنندهی پالکتها يعني platelet-( PAF
 )activating factorميشود .اين فاکتور باعث تجمع پالکتها ميشود ،اما جينکوليدها با افزايش سياليت خون سبب
افزايش گردش خون مغزی شده و از ايجاد لختهی خون جلوگيری ميکنند (پس احتمال سکتهی مغزی نيز کاهش
مييابد) .پاف در هنگام زخم از سلولهای آسيب ديده ترشح شده و باعث تجمع پالکتها ميشود.
از تاثيرات ديگر حفاظت نوروني به کمک عصاره برگ جينکو ،خاصيت باالی آنتي اکسيداني آن ميباشد .اين
خاصيت به طور فعال ،طي مدلهای متعددی از فشار اکسيداتيو ،مورد بررسي قرار گرفته است .اين بررسيها نشان مي-
دهد غشا ماکروفاژها و سلولهای پوششي عروق به عنوان سلولهای هدف ،در معرض فشار اکسيداتيو آسيب ديده و
اين آسيب باعث کاهش دوام سلول ميشود .در اين بين عصاره برگ جينکو غشاهای زيستي را از صدمهی اکسيداتيو
محافظت کرده و به عنوان يک خورندهی اکسيژن راديکال ،از بين رفتن سلولها را کاهش ميدهد .به نظر ميرسد
انسداد سياهرگي و آسيب های ناشي از اکسيداتيو در مغز به دنبال کم خوني و سکته قلبي ،با استفاده از عصاره برگ
جينکو جلوگيری شود (اين عوارض عمدتا مربوط به نوع تغذيه روزانه ميباشد).
در مطالعهی ديگری ،سلولهای نورون مغز موش را در معرض راديکال هيدروکسيل قرار دادند .تحت تاثير اين
تنش ،سلولها دچار مرگ برنامه ريزی شده (آپوپتوز) ،شدند .مشاهدات نشان داد در صورت درمان موشها توسط
عصاره برگ جينکو مرگ سلولي متوقف و آسيب سلولها کاهش مييابد.
تاثير آنتي اکسيداتيو عصاره برگ جينکو بر روی موارد کم خوني قلبي نيز مورد بررسي قرار گرفته است .گروه
درماني مورد مطالعه بعد از استفاده از عصاره برگ جينکو ،کاهش قابل مالحظهای در شدت انقباض رشتههای بطني
مانند آريتميهای اتفاق افتاده (غيرطبيعي بودن ريتم قلب) ،از خود نشان دادند .اين مطالعات ارزش پتانسيل عصاره
برگ جينکو را در جلوگيری و درمان اختالالت مغزی و قلبي ،روشن ميسازد.
خاصيت ديگر عصاره برگ جينکو ،درمان بيماری وزوز گوش ( ،)Tinnitusميباشد .گرچه ممکن است عصاره برگ
جينکو در درمان برخي بيماریها موثر باشد ،اما با توجه به عوامل مختلف بيماری وزوز گوش ،احتمال شکست در
درمان نيز وجود دارد .با اين حال نتايج موفقيت آميزی برای درمان کم شنوايي از عصاره برگ جينکو منتشر شده است.
توانايي درمان عصاره برگ جينکو در اين بيماری مشابه توانايي آن در افزايش جريان خون به مغز و جلوگيری از آسيب
اکسيداتيو مغز است.

همچنين در آزمايشي تجربي بر روی  61بيمار که سن آنها بين  00-29سال بود ،پس از يک دورهی درمان 02
هفتهای از عصاره برگ جينکو ( 001ميليگرم در روز) ،مسافت پياده روی بيماران مبتال به بيماریهای عروقي (که
توسط آنژيوگرافي اثبات شده بود) ،به طور قابل مالحظهای افزايش يافته بود.
تمام تاثيرات مثبتي که توسط عصاره برگ جينکو در آزمايشهای مختلف مشاهده ميشود ،بيشتر به علت
ممانعت اين عصاره از فعاليت پاف 1است .پاف ملکولي برای انتقال سيگنال از سلولهای همجوار و همسايه به هم مي-
باشد و به عنوان يک هورمون فعاليت ميکند .در واقع عصاره برگ جينکو به علت فعاليت بازدارندهی جينکوليد -ب از
تجمع پالکتها جلوگيری ميکند .اين اتفاق بيشتر در افراد مسن ديده ميشود .به خاطر همين موضوع ميباشد که
سکتههای مغزی در افراد مسن بيشتر ميباشد .پاف توليد شده تاثير زيادی در واکنشهای آلرژيک دارد .اين امر بيانگر
اين است که پاف نقش مهمي در آسيب شناسيهايي مثل بيماری آسم ،بيماریهای کليوی و اختالالت دستگاه عصبي
مرکزی بازی ميکند .به همين دليل تاثيرات درماني عصاره برگ جينکو ميتواند شامل جلوگيری از عملکرد پاف و
کاهش جنبهی عفوني تعدادی از بيماریها باشد.
به طور خالصه عصاره برگ جينکو باعث افزايش جريان خون به سمت بافتها و ارگانهايي مانند مغز و قلب،
جلوگيری از آسيب اکسيداتيو راديکالهای آزاد به مغز و جلوگيری از نقش پاف در بروز بيماریهای قلبي -عروقي،
کليوی ،تنفسي و بيماریهای دستگاه عصبي ميشود.
عصاره برگ جينکو معموال به صورت کپسول يا قرصهايي با دوز  61-21يا  001ميليگرم ،فروخته ميشود .اين
عصاره شامل  02درصد فالونوئيد (به صورت فالون گليکوزيد) و  6درصد ترپن ميباشد .عصاره برگ جينکو سالهاست
که از پرفروش ترين داروها در آلمان به شمار ميرود .دو مدل از مصرف عصاره برگ جينکو وجود دارد .در نوع اول
مقدار دوز دارو 001 ،ميليگرم در روز (در دورههای درمان باالی  6هفته) و فرم ديگر استفادهی دارو به صورت زير
زباني است که در هر تزريق  21ميليگرم به فرد بيمار تزريق ميشود.
عوارض جانبی داروهای تهیه شده از عصاره برگ جینکو
تعداد کمي از عوارض جانبي اين دارو شناسايي شده است .از آن جمله ميتوان به ناراحتيهای رودهای ،معدی ،سردرد
و واکنشهای حساسيت پوست اشاره کرد .اما اين عوارض معموال ناشي از مصرف طوالني مدت عصاره برگ جينکو برای
درمان ميباشد .برای مثال در برخي از افراد مورد آزمايش ،غدههای خوني (مصرف عصاره جينکو باعث کاهش پاف و در
نتيجه عدم انعقاد کافي خون در محل زخم شده و باعث ايجاد غدههای خوني زير جلدی ميگردد) مشاهده شده است و
فرض بر اين است که اين اختالل به دليل استفادهی طوالني مدت (بيش از  0سال) از داروی حاوی عصاره برگ جينکو
بروز کرده است .داروی حاوی عصاره برگ جينکو به دليل تاثير طوالني مدت بر روی غلظت پاف سبب افزايش زمان
خون ريزی ميشود .بررسي مسائلي از قبيل تداخل مصرف داروهای ضد انعقاد خون مانند آسپرين با داروهای حاوی
عصاره برگ جينکو ضروری و الزم ميباشد .معموال استفاده از آسپرين برای افراد کهنسال جهت افزايش سياليت خون
برای جلوگيری از سکته های مغزی و قلبي توصيه ميشود اما برای افرادی که زخم معدی دارند مصرف آسپرين
بايستي بسيار کم باشد چرا که مانع از ترميم بافت زخمي ميشود.
جينکو داروی بيخطری ميباشد .در  22تحقيق که جمعا  9990نفر در آن مورد آزمايش بودند ،عوارض جانبي
بسيار محدودی مشاهده شده که شامل  00مورد مشکالت رودهای -معدهای ،هفت مورد سردرد و شش مورد گيجي
بوده است .البته ميوهی جينکو که از آن دارو تهيه نميشود دارای عارضهی جانبي از جمله التهاب از دهان تا مقعد،
مشکالت رودهای ،معدهای و عوارضي مانند سماقهای سمي است .اگر جينکو بطور صحيح مصرف شود ،اثرات جانبي
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آن خيلي کم است .ولي هرگاه شما مدتي بعد از مصرف جينکو عالئم زير را مشاهده کرديد ،فوراً مصرف دارو را قطع
کرده و آن عالئم را به پزشک خود اطالع دهيد.
 واکنش حساسيت شديد مثل تب ،تورم رگهای خوني ،ادم يا خيز ،درد عضالت يا مفاصل ،خونريزیدر چشم ،خونريزی زيرپوستي ،مشکالتي در انعقاد خون .معموالً رفع اين اثرات جانبي نياز به درمان پزشکي
ندارد ،ولي اگر اين عوارض جانبي ادامه پيدا کرد يا تشديد شد ،مصرف دارو را قطع کنيد و به پزشک اطالع
دهيد.
 سردرد ،بداخالقي ،تهوع ،بي قراری و جوش از ساير عوارض جانبي استفاده بيش از حد از عصارهبرگ جينکو ميباشند.
مصرف جینکو
قسمت مورد استفادهی جينکو برگهای آن ميباشد .ترکيبات موجود در برگ به شدت تحت تأثير فصل برداشت قرار
گرفته و بيشترين درصد مواد و تغييرات آن ،مربوط به فصل پاييز ميباشد .ترکيبات موجود در گياه دارويي جينکو
جريان خون را در دستها و پاها افزايش داده و باعث بهبود کار مغز و تقويت حافظهی کوتاه مدت ميشود .همچنين
خون رساني را به مغز افزايش داده و باعث ورود قند بيشتری به سلولهای مغزی ميشود .از اثرات اين تغيير ميتوان به
تقويت انتقال پيامهای عصبي اشاره کرد.
خواص آنتي اکسيداني موجود در جينکو باعث تقويت فعاليت پالکتهای خوني ،تقويت سلولهای عصبي ،افزايش
خون رساني به سيستم عصبي و مغز  ،کاهش ويسکوزيته خون ،افزايش گشادی رگها ،کاهش تخريب شبکيه چشم در
نتيجهی تخريب ماکوالر ( يک بيماری مزمن است که باعث از بين رفتن ديد مرکزی و نابينايي در افراد باالی  61سال
ميشود) و جلوگيری از تاثير فزاينده عدم خون رساني بر ناشنوايي در افراد ميشود .همچنين عصاره برگ جينکو دارای
خواص ضد تجمع پالکت ها ،ضد آلرژی ،ضد آلزايمر ،ضد آريتمي ،ضد آرتريت ،ضد آسم ،ضد سرطان ،ضد شکنندگي
مويرگها ،ضد تشنج ،ضد افسردگي ،ضد ادم (خيز) ،ضد ورم ،ضد جنون (ضد ديوانگي) ،ضد کم خوني ،ضد اکسيدان،
ضد کرم ،ضد عفوني کننده ،ضد اسپاسم ،ضد سرفه ،کاهش دهندهی اضطراب ،قابض ،بازکنندهی برونشها ،محافظ
قلب ،محرک گردش خون ،تشنج آور ،کاهش دهندهی چربي خون ،افزايش دهندهی حافظه ،محافظ اعصاب ،محرک
گردش خون مغزی ،محافظت کننده از اثرات مضر اشعهها ،گشاد کنندهی رگها و جلوگيری کننده از لخته شدن خون
را دارا ميباشد.
عصاره برگ جينکو دارای خواص گوناگوني ميباشد .اثرات آنتي اکسيداني ،پاک کنندگي راديکالهای آزاد ،تنظيم
تونيسيته ديواره عروق و ممانعت کننده از فاکتور فعال کننده پالکتي ،اثر مثبت بر جريان خون خصوصاً در مويرگها و
محرک نقل و انتقاالت عصبي از جمله اين اثرات ميباشد.
در انواع نوروپاتي (بيماریهای عصبي) مانع از آسيب اکسيداتيو ميتوکندریها شده و از مرگ سلولي جلوگيری
ميکند .همچنين ميتواند اثرات مفيدی در بيماریهای دژنراتيو (تخريبي) عصبي داشته باشد .گزارشاتي درباره تأثير
جينکو بر تقويت حافظه از طريق تداخل عمل با ميانجيهای عصبي نيز ارائه شده است .از طرفي بررسي مطالعات باليني
در مورد تاثير جينکو بر روی داوطلبان زن سالم نشان داد که گرچه مصرف عصاره بيضرر و عوارض جانبي ندارد ولي در
افزايش حافظه موثر نميباشد .نتايج تحقيقات سولومون و همکاران نشان داد که مصرف جينکو در افراد سالم ميانسال
موجب افزايش توجه و تمرکز نشده و حافظه و يادگيری را تسهيل نميکند .تحقيقات کندی و همکاران نشان داد که
مصرف حاد عصاره جينکو در مقادير باال موجب افز ايش سرعت توجه در داوطلبان جوان سالم ميگردد و روی ساير
فاکتورهای شناخت مانند تمرکز ،سرعت يادگيری و کيفيت يادگيری اثرات مثبت و منفي وابسته به مقدار و زمان ديده
شده است.

اگرچه نقش جينکو در بهبود حافظه در حيوانات آزمايشگاهي تا حدود زيادی مطرح شده است اما با وجود
 تحقيقات در مورد مشخص،گزارشات متناقض و باتوجه به ترکيب شيميايي پيچيده و متعدد بودن مکانيزم تاثير جينکو
.کردن اساس فيزيولوژيکي تأثير جينکو بر روی يادگيری و حافظه به منظور رفع اين تناقضات همچنان ادامه دارد
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