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چکیده
مقدمه :بادرنجبویه با نام علمی  Melissa officinalis L.گیاهی است از خانواده نعناعیان که در طب سنتی ایران در درمان طیف
وسیعی از بیماریها از جمله بیماریهای نورولوژیک همچون فراموشی ،صرع ،فلج ،سکته مغزی ،میگرن و سرگیجه مورد استفاده قرار
میگیرد .مطالعات فارماکولوژیک بسیاری نشاندهنده اثرات محافظت عصبی بادرنجبویه و ماده مؤثر اصلی آن (رزمارینیک اسید)
میباشند .با توجه به شیوع باالی بیماریهای سیستم اعصاب مرکزی و آلزایمر و نیز با توجه به استفاده از بادرنجبویه بهعنوان داروی مؤثر
در درمان این بیماریها در طب سنتی ،در مقاله مروری حاضر به تعیین اثرات این گیاه و ترکیبات اصلی آن بر بیماریهای عصبی و نیز
اثرات محافظت عصبی آنها پرداخته شد.
مواد و روشها :مطالعه حاضر از نوع مرور منابع ( )Review Articleمیباشد .در این مطالعه کتابهای مهم طب و داروسازی سنتی و
همچنین پایگاههای دادهپردازی معتبر علمی جهت یافتن کاربردهای گیاه در بیماریهای عصبی و مرتبط با سیستم اعصاب مرکزی از
دیدگاه طب سنتی مورد جستجو و بررسی قرار گرفتند.
یافتهها :بادرنجبویه با مکانیزمهای متفاوتی از جمله سرکوب استرس اکسیداتیو ،مهار استیلکولیناستراز ،تحریک گیرندههای
استیلکولین و گابا A-و مهار آنزیمهای متالوپروتئیناز 2-و مونوآمین اکسیداز اثرات خود را اعمال مینماید .شکل خوراکی بادرنجبویه به
مدت هشت هفته عموماً در درمان بیماریهای مذکور مؤثر بوده و بدون عارضه میباشد.
نتیجهگیری :استفاده از گیاه بادرنجبویه بهعنوان داروی کمکی برای درمان برخی از بیماریهای سیستم عصبی بهویژه آلزایمر میتواند
باعث بهبود و جلوگیری از پیشرفت این بیماریها گردد.
کلمات کلیدی :آلزایمر ،استیلکولیناستراز ،بادرنجبویه ،بیماریهای عصبی ،بیماریهای نورولوژیک
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اثرات نورولوژیک و محافظت عصبی گیاه بادرنجبویه

مقدمه
بادرنجبویه با نام علمی  Melissa officinalis Lگیاهی

پرداخته شده است.

است از خانواده نعناعیان که در طب سنتی ایران در
درمان طیف وسیعی از بیماریها از جمله بیماریهای

مواد و روشها

روانی و نورولوژیک ،بیماریهای قلبی -عروقی ،آسم،

مطالعه حاضر از نوع مرور منابع ()Review Article

دیابت و مشکالت گوارشی مورد استفاده قرار میگیرد (.)9

میباشد .بهمنظور انجام این مطالعه ،ابتدا کتابهای مهم طب

بیماریهایی همچون فراموشی ،صرع ،فلج ،سکته مغزی،

و داروسازی سنتی ایران از جمله "ذخیره خوارزمشاهی" تألیف

لرزش ،میگرن و سرگیجه از جمله مهمترین بیماریهای

سید اسماعیل جرجانی" ،قانون در طب" تألیف ابنسینا،

نورولوژیکی میباشند که در طب ایرانی به کمک

"کامل الصناعه الطبیه" تألیف اهوازی و "مخزن االدویه" تألیف

بادرنجبویه درمان میشوند .این گیاه در بسیاری از

عقیلی خراسانی برای یافتن کاربردهای اندامهای مختلف گیاه

فارماکوپههای گیاهی جهان از جمله فارماکوپههای گیاهی

بادرنجبویه در درمان بیماریهای مختلف سیستم اعصاب

ایران ،بریتانیا و اروپا وجود دارد .در مونوگرافهای

مرکزی از دیدگاه طب سنتی ایران مورد بررسی قرار گرفتند.

کمیسیون  Eنیز به بادرنجبویه و ویژگیها و اثرات درمانی

واژههای کلیدی مورد استفاده در این جستجو شامل

آن اشاره شده است ( .)6-2این گیاه بهعنوان یک سبزی

"بادرنجبویه"" ،بادرنبویه"" ،ترنجان" و "مفرح القلب"

خوراکی و یک غذای فراسودمند بهمنظور پیشگیری از

میباشند .در مرحله بعد ،پایگاههای دادهپردازی معتبر

بسیاری از بیماریها همچون سرطان و فراموشی مورد

علمی همچون  Scopus ،Science direct ،Pubmedو

استفاده قرار میگیرد ( .)9مطالعات فارماکولوژیک

 Google scholarبا استفاده از کلمات کلیدی "

درونکشتگاهی ،حیوانی و بالینی بسیاری نشاندهنده

 ،"Officinalisنام انگلیسی گیاه ( )Lemon Balmو نیز

اثرات محافظت عصبی و نورولوژیک بادرنجبویه و ماده

مهمترین ترکیبات فیتوشیمیایی آن (از جمله رزمارینیک

مؤثر اصلی آن (رزمارینیک اسید) میباشند ( .)1،8در

اسید و سیترال) جهت یافتن اثرات محافظت عصبی و نیز

دهههای اخیر ،بسیاری از داروهای بسیار مؤثر از جمله

اثرات گیاه بر خلق ،عملکردهای شناختی و حافظه مورد

وینکریستین و وینبالستین ،تاکسول و دیگوکسین از

جستجو قرار گرفتند .نتایج حاصل از این دو جستجو در بخش

منابع طبیعی استخراج گردیدهاند ()6؛ بنابراین بررسی

یافتهها ارائه گردیدهاند .جزئیات مطالعات فارماکولوژیک مورد

اثرات مختلف گیاهان دارویی بهویژه گیاهان مورد استفاده

استفاده در جدول  9گزارش شده است.

Melissa

در طب سنتی سرزمینهای مختلف میتواند برای کشف و
تولید داروهای جدید راهگشا باشد .با توجه به شیوع باالی

نتایج

بیماریهای سیستم اعصاب مرکزی و آلزایمر و نیز با توجه

الف .ویژگیهای گیاهشناسی

به مورد توجه بودن گیاه بادرنجبویه بهعنوان داروی مؤثر

بادرنجبویه گیاهی است چندساله با رایحه لیمو که

در درمان این بیماریها در طب سنتی ،در مقاله مروری

ساقه افراشته ،منشعب و چهارگوش آن تا ارتفاع  36تا 926

حاضر به تعیین اثرات این گیاه و ترکیبات اصلی آن بر

سانتیمتر رشد میکند .تمامی اندامهای این گیاه پوشیده از

بیماریهای عصبی و نیز اثرات محافظت عصبی آنها

موهای کوتاه و نرم میباشند .همچنین برگهای آن دارای
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جدول  :1اثرات نورولوژیک و محافظت عصبی گزارششده بادرنجبویه
اثرات

اثرات
محافظت
عصبی

اثرات بر خلق،

نوع عصاره

مقدار مصرف

مدل مطالعه

ارگانیزم مورد مطالعه

نتایج

منابع

تیمار سلولها با
عصاره متانولی

 96تا  86میکروگرم بر
میکرولیتر

برون تن

سلولهای PC12

محافظت سلولهای  PC12در
مقابل سمیت آباکسیژنه در
آزمونهای  MTTو LDH

()1

عصارههای آبی و
متانولی

 26تا  926میکروگرم بر
میکرولیتر

برون تن

سلولهای PC12

کاهش درصد تولید گونههای
فعال اکسیژن

()1

عصاره اتانولی
فراکسیون اسیدی
آن

 96میکروگرم بر میکرولیتر
 9میکروگرم بر میکرولیتر

برون تن

سلولهای PC12

محافظت سلولهای  PC12در
مقابل تغییرات اکسیداتیو و مرگ
سلولی حاصل از بتا آمیلوئید

()8

عصاره آبی

 96میکروگرم بر میکرولیتر

برون تن

کشت نورونهای ابتدایی
ناحیه هیپوکامپ

 26درصد کاهش در مرگ
نورونی ناشی از آپوپتوز

()29

روغن فرار

 96میکروگرم بر میکرولیتر

برون تن

نورونهای ابتدایی
انسانی

محافظت کشت نورونها در
برابر هیپوکسی

()23

روغن فرار

 96میکروگرم بر میکرولیتر

درون تن

موشهای صحرایی نر
نژاد اسپراگ دالی
()Sprague Dawley

کاهش فعالیت کاسپاز  3و
سلولهای تانل مثبت و آسیب
نورونی هیپوکامپ

()8

عصاره اتانولی

-

برون تن

-

اثرات مهارکننده استیلکولین
استراز برابر با 9/12±6/99
معادل فیزوستیگمین بر میلی
گرم عصاره

()28

فراکسیون اتیل
استاتی عصاره
هیدروالکلی

 9میلیگرم بر میکرولیتر

برون تن

-

تقریباً  66درصد مهار استیل
کولیناستراز

()26

عصاره اتانولی
روغن فرار
جوشانده آبی

 6/6میلیگرم بر میکرولیتر
 9میلیگرم بر میکرولیتر
 6میلیگرم بر میکرولیتر

برون تن

-

اثرات مهارکننده استیلکولین
استراز عصاره اتانولی ،آبی و
روغن فرار بهترتیب برابر با ،6/8
 63/9و  96/3درصد

()39

فراکسیون اسیدی
عصاره اتانولی

 9-36میکروگرم بر
میکرولیتر

برون تن

کشت نورونهای
گرانولی مخچهای

محافظت از سمیت سلولی
ناشی از آمیلوئید بتا ،کاهش
میزان فعالیت آنزیم استیل
کولیناستراز

()38

موش صحرایی نر نژاد
ویستار

افزایش یادگیری و حافظه در
رتهای نرمال و بهبود نقص
یادگیری القاشده با
اسکوپوالمین

()36

بهبود حافظه درازمدت در
آزمون آموزش یادگیری
اجتنابی غیرفعال در رتها

()26

 36درصد بهبود بیقراری در
گروه مداخله و  99درصد در
گروه دارونما
افزایش معنادار کیفیت زندگی
در گروه مداخله

()26

عملکردهای
شناختی و
حافظه

92

عصاره اتانولی

 266میلیگرم بر
میکرولیتر ،تزریق داخل
صفاقی

درون تن

عصاره هیدروالکلی
( 66درصد)

تجویز خوراکی  266میلی
گرم بر کیلوگرم

درون تن

موش صحرایی

روغن فرار

دو بار در روز ماساژ صورت
و بازوها

کارآزمایی بالینی
دوسویه ناآگاه کنترل
شده با دارونما

مبتالیان به دمانس
شدید

عصاره اتانولی

تجویز خوراکی تکدوز
 966میلیگرم

کارآزمایی بالینی
دوسویه ناآگاه کنترل
شده با دارونما

داوطلبین سالم

بهبود خلق و عملکرد شناختی

()29
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عصاره هیدروالکلی

 96قطره (حاوی 666
میکروگرم سیترال در هر
میلیلیتر) در روز به مدت
 99هفته

کارآزمایی بالینی
دوسویه ناآگاه کنترل
شده با دارونما

بیماران مبتال به آلزایمر
خفیف تا متوسط

کاهش بیقراری و بهبود
عملکردهای رفتاری و شناختی

()21

روغن فرار

 966میلیگرم در روز در
سه دوره قاعدگی پی در پی

کارآزمایی بالینی
دوسویه ناآگاه کنترل
شده با دارونما

زنان بزرگسال سالم

کاهش معنادار رتبههای عالئم
روانتنی ،اضطراب ،اختالالت
خواب و عملکرد اجتماعی گروه
مداخله نسبت به گروه دارونما

()28

عصاره اتانولی
ترکیب گیاهی
حاوی بادرنجبویه،
رزماری و مریم گلی

دوز عصاره معادل  6گرم
ترکیب گیاهی در روز به
مدت دو هفته

کارآزمایی بالینی
دوسویه ناآگاه کنترل
شده با دارونما

داوطلبین سالم با
میانگین سنی  92سال

بهبود معنادار یادآوری کلمات
در افراد زیر  93سال

()26

دمبرگ ،تخممرغی با طول  9و عرض  3سانتیمتر ،کرکدار

موارد ،گیاه مزبور بهصورت ترکیب با سایر گیاهان مقوی

و دندانهای هستند .برگهای باالیی دارای قاعده گوهای و

مغز و دستگاه عصبی مورد استفاده قرار میگیرد (.)99

برگهای پایینی دارای قاعده قلبی میباشند .گلهای این

بادرنجبویه از گیاهان اصلی مورد استفاده در طب سنتی

گیاه سفید یا صورتی کمرنگ بوده و مشتمل بر خوشههای

اروپا میباشد؛ بهطوری که دیوسکوریدوس (سال 26-66

کوچک متشکل از  2تا  92شکوفه هستند .دانههای آن نیز

پس از میالد) ،پدر دانش فارماکولوژی در کتاب معروف

بسیار کوچک ،تخممرغی و به رنگ سیاه یا قهوهای تیره

خود به نام " "De Materia Medicaبه اثرات درمانی

میباشند ( .)96شایان ذکر است که این گیاه بومی مدیترانه

متعدد آن اشاره نموده است (.)91

شرقی ،آسیای غربی ،اروپای جنوبی ،قفقاز و شمال ایران
میباشد؛ اما اکنون در همه جای دنیا کشت میشود (.)99

ب .کاربردهای بادرنجبویه در طب سنتی

ج .اثرات محافظت عصبی بادرنجبویه
در سنجش سمیت سلولی با استفاده از روش ()MTT
3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium

در طب سنتی ایران ،گیاه بادرنجبویه در درمان بسیاری

 bromideو  ،)Lactate Dehydrogenase( LDHتیمار

از بیماریهای عصبی و روانی مورد استفاده قرار گرفته

سلولهای  PC12توسط عصاره متانولی بادرنجبویه باعث

است .ابنسینا دانشمند مشهور ایرانی معتقد است که

حفاظت این سلولها در برابر سمیت حاصل از آباکسیژنه

بادرنجبویه در درمان افسردگی ،اضطراب ،وسواس و

گردید .همچنین عصارههای آبی و متانولی این گیاه موجب

روانپریشی مؤثر میباشد ( .)92،93این گیاه همچنین برای

کاهش معنادار تولید گونههای فعال اکسیژن گردیدند که

درمان بیماریهایی همچون دمانس ،صرع ،فلج ،سکته

این امر نشاندهنده اثرات محافظت نورونی این عصارهها

مغزی ،لرزش ،میگرن ،سرگیجه و بیخوابی توصیه گردیده

میباشد ( .)1تیمار سلولهای  PC12با فراکسیون اسیدی

است ( .)92،96بنا بر متون داروسازی سنتی 26 ،گرم از

حاصل از عصاره اتانولی بادرنجبویه که حاوی پلیفنلها،

برگهای خشک گیاه و  6گرم از دانههای خشک آن

فالونوئیدها و ترپنوئیدها میباشد ،اثرات محافظت سلولی

بهعنوان یک دوز دارویی جهت درمان این بیماریها

در برابر سمیت ناشی از بتا-آمیلوئید و استرس اکسیداتیو را

سودمند میباشد .البته باید توجه داشت که در بسیاری از

ایجاد مینماید ( .)8در این راستا Wake ،و همکاران نشان
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دادند که عصاره اتانولی بادرنجبویه میتواند باعث جابهجایی

پروتوکاتکوئیک ،کافتاریک ،کافئیک ،فرولیک ،شیکوریک

[-)N(-]H3نیکوتین از غشاهای سلولی حاوی رسپتورهای

اسیدها و لوتئولین-1-گلوکوزید است در غلظتهای 66

استیلکولین در مغز انسان با  IC50کمتر از  966میکروگرم

و  266میکروموالر دارای اثرات سمیت سلولی بر ضد

بر میلیلیتر شود ( .)98با توجه به نتایج برخی از مطالعات

سلولهای گلیوبالستوما با مکانیزم آپوپتوز میباشد (.)22

که نشاندهنده اثرات محافظ نیکوتین بر سمیت ،استرس

در یک مطالعه درون تن ،اثرات تجویز خوراکی

اکسیداتیو و مرگ سلولی ناشی از بتا-آمیلوئید در نورونها

رزمارینیک اسید ( 96 ،3و  36میلیگرم بر کیلوگرم) بر

است ،اثرات محافظ بادرنجبویه ممکن است ناشی از اثرات

تأخیر صرع میوکلونیک و تونیک-کلونیک ژنرالیزه و نیز

محرک آن بر گیرندههای نیکوتینی باشد (.)96،26

مدت زمان صرع ژنرالیزه در موشها مورد بررسی قرار

عصاره آبی بادرنجبویه اثرات محافظت عصبی در برابر

گرفت .نتایج نشان دادند که رزمارینیک اسید بهصورت

آسیب ناشی از  3و -2متیلندیاکسیمتآمفتامین

وابسته به دوز (بیشترین میزان اثر در دوز  36میلیگرم بر

در

کیلوگرم) باعث افزایش تأخیر پرشهای میوکلونیک و صرع

کشت نورونهای ابتدایی ناحیه هیپوکامپ از خود نشان داد.

ژنرالیزه ناشی از پنتوپرازول گردیده است .عالوهبراین ،این

این اثر محافظتی میتواند ناشی از اثرات ضد رادیکالهای

ترکیب زمان شروع پرشهای میوکلونیک ناشی از

آزاد و مهار فعالیت منوآمینو اکسیداز باشد ( .)29پیشتیمار

پیلوکارپین را افزایش داد .الزم به ذکر است که رزمارینیک

و پستیمار نورونهای ابتدایی انسانی با رزمارینیک اسید

اسید در غلظت  36میلیگرم بر کیلوگرم باعث افزایش

باعث حفظ یکپارچگى نورونی و کاهش آسیب عصبی ناشی

تعداد عبورها و زمان قرارگرفتن در وسط میدان باز در

از سمیت سیگواتوکسین میگردد ( .)22عالوهبراین ،روغن

آزمون میدان باز و افزایش مـدت زمـان بـیحرکتـی در

فرار بادرنجبویه اثرات محافظت نورونی در برابر مرگ سلولی

آزمون شنای اجباری گردید (.)26

()MDMA: Methylenedioxymethamphetamine

ناشی از هیپوکسی را ایجاد میکند .همچنین ،این روغن
بهطور معناداری باعث کاهش فعالیت کاسپاز  3و سلولهای

د .اثرات بادرنجبویه بر خلق ،عملکردهای شناختی و

تانل مثبت میشود .در بررسیهای حیوانی نیز گزارش شده

حافظه

است که تیمار حیوانات ایسکمیک با دوز  966میلیگرم بر

بادرنجبویه در طب سنتی ایران و سایر کشورها در درمان

کیلوگرم روغن فرار بادرنجبویه باعث کاهش میزان مالوندی

دمانس و فراموشی که دو اختالل وابسته به بیماری آلزایمر

آلدهید و ظرفیت آنتیاکسیدانی معادل ترلکس ( )Troloxدر

میباشند مورد استفاده قرار میگیرند .مطالعات متعددی

هیپوکامپ میگردد (.)23

نشان دادهاند که مهارکنندههای آنزیم استیلکولیناستراز

رزمارینیک اسید دارای اثرات سمیت سلولی بر

باعث افزایش غلظت و مدت اثر استیلکولین در مغز

سلولهای گلیوبالستوما با  LC50معادل  266/6میکروموالر

میگردند .این اثرات کولینرژیک موجب بهبود آلزایمر و

پس از  22ساعت و  919/3میکروموالر پس از  28ساعت

عالئم شناختی آن میشوند ( .)21،29از سوی دیگر ،در

میباشد .همچنین این ترکیب در غلظت  86تا 936

مطالعهای اثرات مهارکننده استیلکولیناستراز عصاره

میکروموالر قادر به سرکوب تکثیر این سلولها میباشد.

اتانولی بادرنجبویه معادل  9/12±6/99فیزوستیگمین بر

عصاره آبی بادرنجبویه که حاوی ترکیبات فنولی از قبیل

میلیگرم عصاره برآورد گردید .ایزومرهای سیس ،ترانس

96

فصلنامه کمیته تحقیقات دانشجویی ،دوره  ،22شماره  ،96بهار 8961

اثرات نورولوژیک و محافظت عصبی گیاه بادرنجبویه

رزمارینیک اسید و مشتقات متیل استر و متوکسی آن

ارتباط ،سودی و همکاران اثرات محافظتی فراکسیون اسیدی

ترکیبات اصلی تشکیلدهنده فراکسیون دارای بیشترین

عصاره بادرنجبویه بر استرس اکسیداتیو و مرگ برنامهریزی

اثر مهارکنندگی استیلکولین بودند ( .)28عالوهبراین،

شده سلولی ناشی از آمیلوئید بتا در کشت نورونهای گرانولی

فراکسیون اتیل استاتی عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه که

مخچهای ( )Cultured Cerebellar Granuleرا بررسی

حاوی مقادیر باالی فالونوئیدها با خواص آنتیاکسیدان

نمودند .نتایج نشان داد که فراکسیون مذکور قادر به

میباشد ،بهطور معناداری باعث مهار این آنزیم گردید

محافظت از سمیت سلولی ناشی از آمیلوئید بتا میباشد .در

()26؛ اما عصارههای آبی و متانولی گیاه فاقد این اثرات

این مطالعه بادرنجبویه باعث کاهش میزان فعالیت آنزیم

بودند ( .)36از سوی دیگر ،روغن فرار بادرنجبویه و ترکیب

استیلکولیناستراز گردید (.)38

اصلی آن (سیترال) و برخی دیگر از منوترپنها قادر به مهار
آنزیم کولیناستراز بودند (.)39،32

در مطالعات حیوانی ،عصاره اتانولی بادرنجبویه باعث
افزایش قدرت یادگیری و حافظه در موش صحرایی نرمال

گالیک اسید یکی دیگر از ترکیبات اصلی موجود در

گردید .عالوهبراین ،عصاره مزبور موجب بهبود نقص

بادرنجبویه ،قادر به مهار آنزیم متالوپروتئیناز 2-میباشد.

یادگیری القاشده با اسکوپوالمین گردید که اثر مذکور

برخی از مطالعات درونکشتگاهی نشان دادهاند که آنزیم

مشابه با اثرات سایر داروهای مهارکننده کولیناستراز بود

مذکور در آسیبشناسی بیماری آلزایمر نقش دارد (.)26

( .)36در این راستا Ozarowski ،و همکاران به بررسی اثر

بررسیهای متعددی نشان دادهاند که تحریک

تجویز خوراکی  266میلیگرم بر کیلوگرم از عصاره

گیرندههای استیلکولین یکی از روشهای درمان آلزایمر

هیدروالکلی ( 66درصد) بادرنجبویه حاوی  91/1میلیگرم

میباشد ( .)33عصاره اتانولی ( 86درصد) بادرنجبویه قادر به

بر کیلوگرم رزمارینیک اسید بر نقص یادگیری کوتاهمدت و

جابهجایی [-)N(-]H3نیکوتین و [-)N(-]H3اسکوپوالمین

درازمدت القاشده با اسکوپوالمین در رتها پرداختند .نتایج

(لیگاندهای گیرندههای موسکارینی) از غشای نورونهای

حاکی از آن بودند که عصاره بادرنجبویه باعث بهبود حافظه

حاوی گیرندههای نیکوتینی یا موسکارینی استیلکولین

درازمدت در آزمون آموزش یادگیری اجتنابی غیرفعال

میباشد .این امر ممکن است ناشی از آن باشد که ترکیباتی

( )Passive Avoidance Learningدر رتها گردیده است.

که دارای انحاللپذیری بیشتری در اتانول  86درصد نسبت

با این وجود ،عصاره بادرنجبویه قادر به بهبود یادگیری در

به آب هستند ،مسئول اثرات مزبور میباشند (.)98

موشهای دریافتکننده اسکوپوالمین نبود (.)26

اختالل در عملکرد سیستم گابایرژیک ممکن است

از سوی دیگر در یک مطالعه درون تن ،لوتئولین (یکی

موجب بروز اختالالت شناختی و آلزایمر گردد (.)32

از ترکیبات اصلی عصاره بادرنجبویه) قادر به بهبود اختالل

مطالعات الکتروفیزیولوژیک نشان دادهاند که روغن فرار

در پاسخ احترازی غیرفعال القاشده با اسکوپوالمین در

بادرنجبویه قادر به اتصال به گیرندههای گابا A-بوده و دارای

موشهای صحرایی بود و اختالل در یادگیری ناشی از

اثرات ضد بیقراری میباشد ( .)39،36ترانس اوسیمن که

تجویز بتا آمیلوئید را در آزمون ماز آبی کاهش داد

یکی از مونوترپنهای موجود در روغن بادرنجبویه میباشد،

( .)29،22همچنین اورسولیک اسید با مکانیزمهای

دارای اثرات مذکور بوده ( 26میکرومتر = )IC50و میتواند

آنتیاکسیدانی و کاهش پراکسیداسیون لیپیدی موجب

مسئول اثرات ضد بیقراری بادرنجبویه باشد ( .)31در این

بهبود نقص شناختی مرتبط با پیری گردید (.)23
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در پژوهشی اثرات تجویز خوراکی لینالول که یکی از

به مدت  99هفته در رابطه با  22بیمار مبتال به آلزایمر

ترکیبات اصلی روغن فرار بادرنجبویه است ( 26میلیگرم بر

خفیف تا متوسط باعث کاهش بیقراری و بهبود عملکردهای

کیلوگرم در هر  28ساعت به مدت سه ماه) بر مدل آلزایمر

رفتاری و شناختی آنها گردید (.)21

موشی  xTg-AD3توسط  Sabogal Guáquetaمورد بررسی

عالوهبراین در یک مطالعه بالینی تصادفی کنترلشده با

قرار گرفت .بر مبنای نتایج ،تجویز لینالول باعث بهبود

دارونما ،اثرات کپسول حاوی  966میلیگرم اسانس بادرنجبویه

یادگیری شد و رفتار ارزیابی ریسک را در آزمون ماز به

بر بهداشت روانی  966زن بزرگسال در سه دوره قاعدگی پی

همراه شکل مرتفع تصحیح نمود .همچنین ،هیپوکامپ و

در پی بررسی گردید .نتایج نشان دادند که رتبههای عالئم

آمیگدال مغز موشهای تیمارشده با لینالول ،کاهش

روانتنی ( ،)Psychosomatic Symptoms Scoreاضطراب،

معناداری را در میزان بتا آمیلوئید ،تائوپاتی ،آستروگلیا،

اختالالت خواب و عملکرد اجتماعی گروه مداخله به شکل

میکروگلیا و نیز سطح نشانگرهای پیشالتهابی ،COX2

معناداری کمتر از گروه دارونما بود (.)28

 p38 MAPK ،NOS2و  IL-1βنشان دادند (.)22

در مطالعه بالینی دیگری ،اثرات تجویز خوراکی یک

اثرات مفید بادرنجبویه بر بهبود برخی از عالئم آلزایمر

ترکیب گیاهی حاوی بادرنجبویه ،رزماری و مریم گلی

و اختالل در عملکرد شناختی توسط برخی از مطالعات

( Salvia Officinalis L.و  )Rosmarinus Officinalis L.بر

بالینی به اثبات رسیده است .در یک کارآزمایی بالینی

یادآوری کالمی  22فرد سالم با میانگین سنی  92سال

دوسویه ناآگاه کنترلشده با دارونما ،اثرات ماساژ با روغن

بررسی شد .شرکتکنندگان به مدت دو هفته عصاره اتانولی

فرار بادرنجبویه (دو بار در روز بر روی صورت و بازوها) بر

ترکیب گیاهی مذکور و یا دارونما (عصاره اتانولی

(Scop

رفتارهای بیقراری مبتالیان به دمانس شدید مورد مطالعه

( ))Myrrhis Odorata )L.را دریافت نمودند .در این

قرار گرفت .نتایج نشان دادند که در  96درصد از افراد

مطالعه آنالیز دادهها در دو گروه جوانتر و یا بیشتر از 93

گروه مداخله و  92درصد از گروه دارونما 36 ،درصد

سال انجام شد .نتایج نشان دادند که ترکیب گیاهی حاوی

کاهش در رتبه پرسشنامه بیقراری کوهن -منسفیلد

بادرنجبویه باعث بهبود معنادار یادآوری کلمات در افراد زیر

( )CMAI: Cohen-Mansfield Agitation Inventory

 93سال گردیده است (.)26

مشاهده شده است .بهطور کلی ،در این مطالعه بهبود
بیقراری در گروه مداخله  36درصد و در گروه دارونما 99
درصد گزارش گردید .شایان ذکر است که کیفیت زندگی
در گروه مداخله به شکل معناداری افزایش یافت (.)26

بحث
مطالعات فارماکولوژیک و بالینی متعددی نشاندهنده
اثرات نورولوژیک و محافظ نورونی قوی عصارههای مختلف

نتایج مطالعه بالینی دیگری نشان داد که تجویز

گیاه بادرنجبویه و روغن فرار آن در درمان بیماریهایی از

خوراکی تکدوز  966میلیگرم عصاره اتانولی بادرنجبویه

جمله کاهش حافظه ،اختالالت شناختی ،اختالالت خواب

باعث بهبود خلق و عملکرد شناختی میگردد (.)29

و صرع میباشند .این گیاه با مکانیزمهای متفاوت از

آخوندزاده و همکاران نیز در پژوهش خود گزارش نمودند

جمله سرکوب استرس اکسیداتیو ،مهار استیلکولیناستراز،

که تجویز عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه به میزان  96قطره

تحریک گیرندههای استیلکولین و گابا A-و مهار آنزیمهای

(حاوی  666میکروگرم سیترال در هر میلیلیتر) در روز و

متالوپروتئیناز 2-و منوآمینو اکسیداز اثرات خود را اعمال
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مینماید ( .)32،38،36عصاره آبی بادرنجبویه و ماده ترکیب

مطالعات آینده در مورد عصارههای بادرنجبویه میبایست

اصلی آن (رزمارینیک اسید) مسئول اصلی اثرات محافظت

این نکته را مدنظر قرار داد .در مطالعه حاضر دسترسی به

نورونی این گیاه میباشند .با این وجود ،ترکیباتی همچون

منابع انتشارنیافته در پایگاههای معتبر علمی همچون

سیترال ،کوئرستین ،روتین و اورسولیک اسید نیز تا حدودی

پایاننامهها ،مقاالت ایندکسنشده ارائهشده در سمینارهای

در این اثرات نقش دارند ( .)96براساس مطالعات بالینی

علمی و مقاالت نوشتهشده به زبانهایی غیر از انگلیسی و

انجامشده ،دوز خوراکی  966میلیگرم در روز عصاره

فارسی وجود نداشت؛ از این رو این موارد مورد بررسی قرار

بادرنجبویه به مدت هشت هفته عموماً در درمان

نگرفتند .بیشک ،استفاده از این منابع بر غنای مطالعات

بیماریهای مذکور مؤثر بوده و بدون عارضه میباشد

آینده در مورد بادرنجبویه خواهد افزود .عالوهبراین ،در این

( .)28،66با این وجود ،تعداد اندکی از مطالعات برخی از

مطالعه تنها به بررسی کاربردهای بادرنجبویه در طب سنتی

عوارض ناخواسته از قبیل تهوع و استفراغ ،بیقراری ،درد

ایران پرداخته شده است؛ از این رو مطالعه سایر

شکمی و گیجی را در پی مصرف این گیاه گزارش نمودهاند

سیستمهای طب سنتی از جمله طب سنتی چین ،ژاپن،

که البته در بیشتر مواقع ،عوارض مذکور در مقایسه با

اروپا و غیره میتواند افقهای جدیدی را در راستای استفاده

دارونما فاقد تفاوت معنادار بوده است ( .)21با وجود

از این گیاه در بالین و مطالعات آینده در پیش رو قرار دهد.

مطالعات بسیاری که در ارتباط با گیاه بادرنجبویه انجام
شدهاند ،هنوز جنبههای بسیاری از اثرات این گیاه و

نتیجهگیری

مکانیزمهای آنها در مطالعات مورد غفلت قرار گرفته است؛

با توجه به مطالب بیانشده ،استفاده از گیاه بادرنجبویه

برای مثال مطالعات فارماکولوژیک چندانی بهمنظور بررسی

بهعنوان داروی کمکی میتواند برای درمان برخی از

اثرات ضد صرع ،ضد میگرن ،ضد سرگیجه ،ضد پارکینسون

بیماریهای سیستم عصبی بهویژه آلزایمر و دمانس موجب

و بهبوددهنده فلج این گیاه که در طب ایرانی به تکرار به

کمک به بهبود و جلوگیری از پیشرفت این بیماریها گردد.

آنها اشاره شده است ،موجود نمیباشد .عالوهبراین،

ترکیبات اصلی موجود در این گیاه از جمله رزمارینیک اسید

مطالعات بالینی اندکی به بررسی اثرات اثباتشده این گیاه

و سیترال ،مولکولهای هدف جهت بررسی در مطالعات

در مطالعات برون تن پرداختهاند .با توجه به اینکه در طب

فارماکولوژیک و بالینی آینده میباشند .از سوی دیگر ،انجام

سنتی ایران بادرنجبویه در بیشتر مواقع بهصورت ترکیب با

مطالعات فارماکولوژیک و بالینی مختلف از جمله بررسی

دیگر گیاهان دارویی مورد استفاده قرار میگیرد (،)92

اثرات ضد پارکینسون ،ضد صرع ،ضد سرگیجه ،ضد میگرن

انجام مطالعات بالینی در مورد ترکیبات گیاهی پرکاربرد

و بهبوددهنده فلج بهمنظور تأیید کاربردهای بادرنجبویه در

میتواند در یافتن داروهای جدید برای درمان بیماریهای

طب سنتی ضروری به نظر میرسد.

سیستم عصبی راهگشا باشد .نکته قابلتوجه دیگر این است

شایان ذکر است که یافتههای مطالعه حاضر به دلیل در

که بسیاری از مطالعات فارماکولوژیک انجامشده در ارتباط

دسترس قراردادن کاربردهای مهم بادرنجبویه در طب

با اثرات محافظت نورونی عصارههای مختلف این گیاه در

سنتی میتوانند ایدههای جدیدی را بهمنظور انجام

دوزهایی صورت گرفتهاند که به دلیل باالبودن ،قابلبازیابی

مطالعات فارماکولوژیک و بالینی در اختیار پژوهشگران این

جهت انجام مطالعات بالینی نمیباشند ()69؛ بنابراین در

حوزه قرار دهند.
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.است

تشکر و قدردانی

مالحظات اخالقی
کلیه مالحظات اخالقی در ارائه نتایج مطالعات توسط
.تیم پژوهش رعایت گردیده است

بدینوسیله از تمامی پژوهشگرانی که از مطالعات آنها
 تشکر و،در مقاله مروری حاضر استفاده گردیده است

تضاد منافع

.قدردانی میشود

هیچگونه تضاد منافعی در پژوهش حاضر گزارش نشده
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Abstract
Introduction: Melissa officinalis (Lamiaceae) has been used in Iranian Traditional Medicine for the
treatment of neurological disorders, including dementia, epilepsy, paralysis, strokes, migraine, and
vertigo. Several pharmacological studies showed neuroprotective effects of M. officinalis and its
active constituent, namely rosmarinic acid. Regarding the high prevalence of Alzheimer's and other
central nervous system diseases as well as the utilization of M. officinalis for the treatment of these
diseases in traditional medicine, this review aimed to identify the neuroprotective effects of this plant
and its major components for the treatment of neurological diseases.
Materials and Methods: This study is a review article. Major textbooks in traditional medicine and
pharmacy as well as the scientific databases were searched to find the effect of this plant on
neurological disorders and other central nervous system diseases in traditional medicine.
Results: M. officinalis acts through different mechanisms, including the reduction of oxidative stress,
inhibition of acetylcholinestrase, stimulation of acetylcholine and GABAA receptors, and inhibition
of metalloproteinase-2 and monoamine oxidase. Oral administration of M. officinalis for 8 weeks
leads to the treatment of above-mentioned diseases without any side effects.
Conclusion: The utilization of M. officinalis as a complimentary treatment may be beneficial for the
treatment of neurological disorders, especially Alzheimer's disease.
Keywords: Acetylcholinesterase, Alzheimer's disease, Central nervous system diseases, Melissa
officinalis, Neurological disorders
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