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 22/62/9368 تاریخ پذیرش:               28/92/9361 تاریخ دریافت:

 

 چکیده

 فیط درمان در رانیا یسنت طب در که انعینعنا خانواده از است یاهیگ L. Melissa officinalis یعلم نام با هیبادرنجبو :مقدمه

استفاده قرار  مورد جهیسرگ و گرنیم ،یمغز سکته فلج، صرع، ،یفراموش همچون کینورولوژ یهایماریب جمله از هایماریب از یعیوس

( دیاس کینیرزمار) آن یاصل مؤثر ماده و هیبادرنجبو یعصب محافظت اثرات دهندهننشا یاریبس کیفارماکولوژ مطالعات .ردیگیم

 مؤثر یدارو عنوانهب هیبادرنجبو از استفاده به توجه با زین و مریآلزا و یمرکز اعصاب ستمیس یهایماریب یباال وعیش به توجه با .باشندیم

 زین و یعصب یهایماریب بر آن یاصل باتیترک و اهیگ نیا اثرات نییتع بهحاضر  یمرور مقاله در ،یسنت طب در هایماریب نیا درمان در

 .شد پرداخته هانآ یعصب محافظت اثرات

و  یسنت یمهم طب و داروساز یهاکتابمطالعه  نیا در. باشدیم( Review Articleاز نوع مرور منابع ) حاضرمطالعه  ها:روشمواد و 

 از یمرکز اعصاب ستمیس با مرتبط و یعصب یهایماریبدر  اهیگ یکاربردها افتنیجهت  یمعتبر علم یپردازهداد یهاهگایپا نیهمچن

 .ندگرفت قرار بررسی و جستجو مورد یسنت طب دگاهید

 یهاهرندیگ کیتحر استراز،ینکولیلاست مهار و،یداتیاکس استرس سرکوب جمله از یمتفاوت یهامزیمکان با هیبادرنجبو :هایافته

 به هیجبوبادرن یخوراک شکل. دینمایم اعمال را خود اثرات دازیاکس نینوآموم و 2-نازیمتالوپروتئ یهایمآنز مهار و A-گابا و نیکولیلاست

 .باشدیم عارضه بدون و بوده ؤثرم مذکور یهایماریب درمان در عموماً هفته هشت مدت

 تواندیم مریآلزا ژهیوهب یعصب ستمیس یهایماریب از یبرخ درمان یبرا یکمک یدارو عنوانهب هیبادرنجبو اهیگ از استفاده :یریگجهینت

 .گردد هایماریب نیا شرفتیپ از یریجلوگ و بهبود باعث

 

 کینورولوژ یهایماریب ،یعصب یهایماریب ،هیبادرنجبو استراز،نیکوللیاست مر،یآلزا :یدیکل کلمات
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 مقدمه
 یاهیگ L Melissa officinalis یبا نام علم هیبادرنجبو

 در رانیا یسنت طب در که انینعناع خانواده از است

 یهایماریب جمله از هایماریب از یعیوس فیط درمان

 آسم، ،یعروق -یقلب یهایماریب ک،ینورولوژ و یروان

. (9) ردیگیممورد استفاده قرار  یگوارش مشکالتو  ابتید

 ،یمغز سکته فلج، صرع، ،یفراموش همچون ییهایماریب

 یهایماریب نیترمهم جمله از جهیسرگ و گرنیم لرزش،

به کمک  یرانیکه در طب ا باشندیم یکینورولوژ

از  یاریدر بس اهیگ نیا. شوندیمدرمان  هیبادرنجبو

 یاهیگ یهافارماکوپهجهان از جمله  یاهیگ یهافارماکوپه

 یهامونوگراف در. دارد وجود اروپا و ایتانیبر ران،یا

 یدرمان اثرات و هایژگیو و هیبادرنجبو به زین E ونیسیکم

 یسبز کی عنوانبه اهیگ نیا. (6-2) است شده اشاره آن

 از یریشگیپ منظوربهسودمند فرا یغذا کیو  یخوراک

 مورد یفراموش و سرطان همچون هایماریب از یاریبس

 کی. مطالعات فارماکولوژ(9) ردیگیم قرار استفاده

 دهندهنشان یاریبس ینیو بال یوانیح ،یکشتگاهدرون

 ماده و هیبادرنجبو کینورولوژ و یعصب محافظت اثرات

 در. (8،1) باشندی( مدیاس کینیرزمارآن ) یاصل مؤثر

 جمله از مؤثر اریبس یداروها از یاریبس ر،یاخ یهادهه

از  نیگوکسیتاکسول و د ن،یبالستنیو و نیستیکرنیو

 یبررس نیبنابرا ؛(6) انددهیگرد استخراج یعیطب منابع

 استفاده مورد اهانیگ ژهیوبه ییدارو اهانیاثرات مختلف گ

 و کشف یبرا تواندیم مختلف یهانیسرزم یسنت طب در

 یباال وعیباشد. با توجه به ش گشاراه دیجد یداروها دیتول

 توجه با زین و مریآلزا و یمرکز اعصاب ستمیس یهایماریب

 مؤثر یدارو عنوانبه هیبادرنجبو اهیگ بودن توجه مورد به

 یمرور مقاله در ،یسنت طب در هایماریب نیا درمان در

 بر آن یاصل باتیترک و اهیگ نیا اثرات نییتعحاضر به 

 هاآن یعصب محافظت اثرات زین و یعصب یهایماریب

 . است شده پرداخته
 

 هامواد و روش

( Review Articleمطالعه حاضر از نوع مرور منابع )

های مهم طب ، ابتدا کتابمنظور انجام این مطالعهبهباشد. یم

تألیف  "ذخیره خوارزمشاهی"اروسازی سنتی ایران از جمله و د

سینا، تألیف ابن "قانون در طب"سید اسماعیل جرجانی، 

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

های مختلف گیاه عقیلی خراسانی برای یافتن کاربردهای اندام

تم اعصاب های مختلف سیسبادرنجبویه در درمان بیماری

مرکزی از دیدگاه طب سنتی ایران مورد بررسی قرار گرفتند. 

 شامل جستجو نیا در استفادههای کلیدی مورد واژه

 "القلبمفرح " و "ترنجان"، "هیبادرنبو"، "هیبادرنجبو"

معتبر  یپردازداده یهاگاهیپا بعد، مرحله در. باشندیم

 و  Pubmed،Science direct ،Scopus همچون یعلم

Google scholar یدیکل کلمات از استفاده با "Melissa 

Officinalis"، اهیگ یسینام انگل (Lemon Balm )زین و 

 کینیجمله رزمار از) آن ییایمیشتویف باتیترک نیترمهم

 زین و یاثرات محافظت عصب افتنی جهت( ترالیسو  دیاس

و حافظه مورد  یشناخت یخلق، عملکردها بر اهیگ اثرات

 بخشدو جستجو در  نیحاصل از ا جینتا. ندو قرار گرفتجستج

مورد  کیمطالعات فارماکولوژ اتی. جزئانددهیارائه گرد هاافتهی

 گزارش شده است.  9استفاده در جدول 
 

 نتایج

 یشناساهیگ یهایژگی. والف

 که مویل حهیرا با چندساله است یاهیگ هیبادرنجبو

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

از  دهیپوش اهیگ نیا یهااندام یتمام. کندیمرشد  متریسانت

  یدارا آن یهابرگ نیهمچن. باشندیکوتاه و نرم م یموها
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 نابعم جینتا مطالعه مورد زمیارگان مطالعه مدل مصرف مقدار عصاره نوع اثرات

 اثرات

 محافظت

 یعصب

 با هاسلول ماریت

 یمتانول عصاره

 بر کروگرمیم 86 تا 96

 تریکرولیم
 PC12 یهاسلول تن برون

 رد PC12 یهاسلول محافظت

در  ژنهیاکسآب تیمقابل سم

 LDH  وMTT  یهاآزمون

(1) 

 و یآب یهاعصاره

 یمتانول

 بر کروگرمیم 926 تا 26

 تریکرولیم
 PC12 یهاسلول تن برون

 یهاگونه دیدرصد تول کاهش

 ژنیاکس فعال
(1) 

 یاتانول عصاره

 یدیاس ونیفراکس

 آن

 تریکرولیم بر کروگرمیم 96

 تریکرولیم بر کروگرمیم 9
 PC12 یهاسلول تن برون

 رد PC12 یهاسلول محافظت

و مرگ  ویداتیاکس راتییتغ مقابل

 دیلوئیآم بتا از حاصل یسلول

(8) 

 تن برون تریکرولیم بر کروگرمیم 96 یآب عصاره
 ییابتدا یهانورون کشت

 پوکامپیه هیناح

 مرگ در کاهش درصد 26

 آپوپتوز از یناش ینورون
(29) 

 تن برون تریکرولیم بر کروگرمیم 96 فرار روغن
 ییابتدا یهانورون

 یانسان

در  هانورون کشت محافظت

 یپوکسیبرابر ه
(23) 

 تن درون تریکرولیم بر کروگرمیم 96 فرار روغن

 نر ییصحرا یهاموش

 یدال اسپراگ نژاد

(Sprague Dawley) 

 و 3 کاسپاز تیفعال کاهش

 بیآس و مثبت تانل یهاسلول

 پوکامپیه ینورون

(8) 

 خلق، بر اثرات

 یعملکردها

 و یشناخت

 حافظه

 - تن برون - یاتانول عصاره

نیکوللیاست مهارکننده اثرات

 12/9±99/6 با برابر استراز

یلیمبر  نیگمیزوستیف معادل

 عصاره گرم

(28) 

 لیات ونیفراکس

 عصاره یاستات

 یدروالکلیه

 - تن برون تریکرولیم بر گرمیلیم 9
لیاستدرصد مهار  66 باًیتقر

 استرازنیکول
(26) 

 یاتانول عصاره

 فرار روغن

 یآب جوشانده

 تریکرولیم بر گرمیلیم 6/6

 تریکرولیم بر گرمیلیم 9

 تریکرولیم بر گرمیلیم 6

 - تن برون

نیکوللیاست مهارکننده اثرات

 و یآب ،یاتانول عصاره استراز

 ،8/6 با برابر بیترتبه فرار روغن

 درصد 3/96و  9/63

(39) 

 یدیاس ونیفراکس

 یاتانول عصاره

 بر کروگرمیم 36-9

 تریکرولیم
 تن برون

 یهانورون کشت

 یامخچه یگرانول

 یسلول تیسم از محافظت

 کاهش بتا، دیلوئیآم از یناش

لیاست میآنز تیفعال زانیم

 استرازنیکول

(38) 

 یاتانول عصاره

 بر گرمیلیم 266

 داخل قیتزر تر،یکرولیم

 یصفاق

 تن درون
 نژاد نر ییصحرا موش

 ریستاو

 در حافظه و یریادگی شیافزا

 نقص بهبود و نرمال یهارت

 با القاشده یریادگی

 نیاسکوپوالم

(36) 

 یدروالکلیه عصاره

 درصد( 66)

یلیم 266 یخوراک زیتجو

 لوگرمیک بر گرم
 ییصحرا موش تن درون

 در درازمدت حافظه بهبود

 یریادگی وزشآم آزمون

 هارت در رفعالیغ یاجتناب

(26) 

 فرار روغن
 صورت ماساژ روز در بار دو

 بازوها و

 ینیبال ییکارآزما

کنترل ناآگاه هیدوسو

 دارونما با شده

 دمانس به انیمبتال

 دیشد

 در یقراریبدرصد بهبود  36

درصد در  99 و مداخله گروه

 دارونما گروه

 یزندگ تیفیک معنادار شیافزا

 مداخله گروه در

(26) 

 یاتانول عصاره
 دوزتک یخوراک زیتجو

 گرمیلیم 966

 ینیبال ییکارآزما

کنترل ناآگاه هیدوسو

 دارونما با شده

 (29) یشناخت عملکرد و خلق بهبود سالم نیداوطلب
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 .1ادامه جدول 

 

 یدروالکلیه عصاره

 666 یحاو) قطره 96

 هر در ترالیس کروگرمیم

 مدت به روز در( تریلیلیم

 هفته 99

 ینیبال ییکارآزما

کنترل ناآگاه هیدوسو

 دارونما با شده

 مریآلزا به مبتال مارانیب

 متوسط تا فیخف

 بهبود و یقراریب کاهش

 یشناخت و یرفتار یعملکردها
(21) 

 فرار روغن
 در روز در گرمیلیم 966

 یپ در یپ یقاعدگ دوره سه

 ینیبال ییکارآزما

کنترل ناآگاه هیدوسو

 دارونما با شده

 سالم بزرگسال زنان

 عالئم یهارتبه معنادار کاهش

 اختالالت اضطراب، ،یتننروا

 گروه یاجتماع عملکرد و خواب

 دارونماگروه به  نسبت مداخله

(28) 

 یاتانول عصاره

 یاهیگ بیترک

 ،هیبادرنجبو یحاو
 یگل میمر و یرزمار

 گرم 6 معادل عصاره دوز

 به روز در یاهیگ بیترک

 هفته دو مدت

 ینیبال ییکارآزما

کنترل ناآگاه هیدوسو

 دارونما با شده

 با سالم نیداوطلب

 سال 92 یسن نیانگیم

 کلمات یادآوری معنادار بهبود

 سال 93 ریز افراد در
(26) 

 

 دارکرک متر،یسانت 3 عرض و 9 طولبا  یمرغتخمدمبرگ، 

 و یاگوه قاعده یدارا ییباال یهابرگ. هستند یادندانه و

 نیا یهاگل. باشندیم یقلب قاعده یدارا ینییپا یهابرگ

 یهاو مشتمل بر خوشه بوده رنگکم یصورت ای دیسف اهیگ

 زین آن یهادانه. هستند شکوفه 92 تا 2 از متشکل کوچک

 رهیت یاقهوه ای اهیس رنگ به و یمرغتخم ،کوچک اریبس

 ترانهیمد یبوم اهیگ نیاذکر است که  انیشا. (96) باشندیم

 رانیا شمال و قفقاز ،یجنوب یاروپا ،یغرب یایآس ،یشرق

 . (99) شودیکشت م ایدن یاکنون در همه جا اما باشد؛یم

 

 یسنت طب در هیبادرنجبو یکاربردها. ب

 یاریبس درمان در هیبادرنجبو اهیگ ران،یا یسنت طب در

 گرفتهمورد استفاده قرار  یو روان یعصب یهایماریب از

 که است معتقد یرانیا مشهور دانشمند نایسابن. است

 و وسواس اضطراب، ،یافسردگ درمان در هیبادرنجبو

 یبرا نیهمچن اهیگ نی. ا(93،92) باشدیم مؤثر یشیپرروان

 سکته فلج، صرع، دمانس، همچون ییهایماریب درمان

 دهیگرد هیتوص یخوابیب و جهیسرگ گرن،یم لرزش، ،یمغز

 از گرم 26 ،یسنت یداروساز متون بر بنا. (96،92) است

 آن خشک یهادانه از گرم 6 و اهیگ خشک یهابرگ

 هایماریب نیا درمان جهت ییدارو دوز کی عنوانبه

 از یاریبس در که داشت توجه دیبا البته. باشدیم سودمند

 یمقو اهانیگ ریسا با بیترک صورتبه مزبور اهیگ موارد،

. (99) ردیگیم قرار استفاده مورد یعصب دستگاه و مغز

 یسنت طب در استفاده مورد یاصل اهانیگ از هیبادرنجبو

 26-66)سال  دوسیوسکوریکه د یطوربه باشد؛یم اروپا

در کتاب معروف  ی(، پدر دانش فارماکولوژالدیپس از م

 یاثرات درمان به "Medica De Materia" نامخود به 

 .(91)متعدد آن اشاره نموده است 

 

 هیبادرنجبو یعصب محافظت اثرات. ج

 (MTT) روشاستفاده از  با یسلول تیسم سنجش در

 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium 
bromide  وLDH (Lactate Dehydrogenase)، ماریت 

باعث  هیبادرنجبو یمتانول عصاره توسط PC12 یهاسلول

 ژنهیاکسآب از حاصل تیسم برابر در اهسلول نیاحفاظت 

 موجب اهیگ نیا یو متانول یآب یهاعصاره نیهمچن. دیگرد

که  دندیگرد ژنیفعال اکس یهاگونه دیتول معنادار کاهش

 هاعصاره نیا یاثرات محافظت نورون دهندهنشانامر  نیا

 یدیاس ونیبا فراکس PC12 یهاسلول ماریت. (1) باشدیم

 ها،فنلیپل یکه حاو هیبادرنجبو یحاصل از عصاره اتانول

 یاثرات محافظت سلول باشد،یم دهایترپنوئو  دهایفالونوئ

را  ویداتیاکس استرس و دیلوئیآم-از بتا یناش تیدر برابر سم

 نشان همکاران و Wakeراستا،  نیا در. (8) دینمایم جادیا
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 ییجاجابه باعث تواندیم هیبادرنجبو یاتانول عصاره که دادند

[3H]-(N)-یرسپتورها یحاو یسلول یغشاها از نیکوتین 

 کروگرمیم 966کمتر از  50ICدر مغز انسان با  نیکوللیاست

از مطالعات  یبرخ جینتا به توجه با. (98) شود تریلیلیبر م

 استرس ت،یسم بر نیکوتین محافظ اثرات دهندهکه نشان

 هانورون در دیلوئیآم-بتا از یناش یلولس مرگ و ویداتیاکس

اثرات  از یناشممکن است  هیبادرنجبواست، اثرات محافظ 

 . (26،96) باشد ینیکوتین یهارندهیگ برمحرک آن 

  برابر در یاثرات محافظت عصب هیبادرنجبو یآب عصاره

 نیآمفتاممتیاکسیدلنیمت-2و  3 از یناش بیآس

(methamphetamineMethylenedioxy MDMA:) در 

. نشان داداز خود  پوکامپیه هیناح ییابتدا یهانورون کشت

 یهاکالیراد ضد اثرات از یناشتواند اثر محافظتی میاین 

 تیمارپیش. (29)باشد  دازیاکس نویمنوآم تیفعال مهار و آزاد

 دیاس کینیبا رزمار یانسان ییابتدا یهانورون ماریتپس و

 یناش یعصب بیو کاهش آس یحفظ یکپارچگى نورون باعث

 روغن ن،یبراعالوه. (22) گرددیم نیگواتوکسیس تیاز سم

 یسلول مرگ برابر در ینورون محافظت اثرات هیبادرنجبوفرار 

 روغن نیا ن،یهمچن. کندیم جادیرا ا یپوکسیه از یناش

 یهاسلول و 3 کاسپاز تیفعال کاهش باعث یمعنادار طوربه

گزارش شده  زین یوانیح یهایبررس در. شودیم مثبت تانل

 بر گرمیلیم 966 دوز با کیسکمیا واناتیح ماریتاست که 

یدمالون زانیباعث کاهش م هیبادرنجبوروغن فرار  لوگرمیک

( در Trolox) ترلکس معادل یدانیاکسیآنت تیظرف و دیآلده

  .(23) گرددیم پوکامپیه

بر  یسلول تیاثرات سم یدارا دیاس کینیرزمار

 کروموالریم 6/266معادل  50LCبا  وبالستومایگل یهاسلول

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

 936تا  86در غلظت  بیترک نیا نی. همچنباشدیم

. باشدیم هاسلول نیا ریقادر به سرکوب تکث کروموالریم

 لیاز قب یفنول باتیترک یکه حاو هیبادرنجبو یعصاره آب

 کیکوریش ک،یفرول ک،یکافئ ک،یکافتار ،کیپروتوکاتکوئ

  66 یهااست در غلظت دیگلوکوز-1-نیو لوتئول دهایاس

 ضد بر یسلول تیسم اثرات یدارا کروموالریم 266 و

 .(22) باشدیم آپوپتوز زمیمکان با وبالستومایگل یهاسلول

 یخوراک زیتجو اثرات تن، درون مطالعه کی در

( بر لوگرمیبر ک گرمیلیم 36 و 96، 3) دیاس کینیرزمار

 زینو  زهیژنرال کیکلون-کیو تون کیوکلونیصرع م ریتأخ

 قرار یبررس مورد هاموش در زهیژنرال صرع زمان مدت

 صورتبه دیاس کینیکه رزمار دادند نشان جینتا. گرفت

 بر گرمیلیم 36 دوز در اثر زانیم نیشتری)ب دوز به وابسته

 صرع و کیوکلونیم یهاپرش ریتأخ شیافزا باعث( لوگرمیک

 نیا ن،یبراعالوه. است دهیگرد پنتوپرازول از یناش زهیژنرال

از  یناش کیوکلونیم یهاپرش شروع زمان بیترک

 کینیرزمارالزم به ذکر است که داد.  شیرا افزا نیلوکارپیپ

 شیافزا باعث لوگرمیک بر گرمیلیم 36 در غلظت دیاس

 در باز دانیم وسط در قرارگرفتن زمان و عبورها تعداد

در  حرکتـیبـی زمـان مـدت شیافزا و باز دانیم آزمون

 . (26) دیگرد یاجبار یآزمون شنا

 

 و یشناخت یعملکردها خلق، بر هیبادرنجبو اثرات. د

 حافظه

کشورها در درمان  ریو سا رانیا یدر طب سنت هیبادرنجبو

 مریآلزا یماریکه دو اختالل وابسته به ب یدمانس و فراموش

 یمتعدد مطالعات. رندیگیممورد استفاده قرار  باشندیم

 استرازنیکوللیاست میآنز یهامهارکننده که انددادهنشان 

در مغز  نیکوللیاست غلظت و مدت اثر شیباعث افزا

و  مریآلزا بهبود موجب کینرژیاثرات کول نی. اگردندیم

 در گر،ید یسو از. (29،21) شوندیمآن  یشناخت عالئم

 عصاره استرازنیکوللیاست مهارکننده اثرات یامطالعه

بر  نیگمیزوستیف 12/9±99/6معادل  هیبادرنجبو یاتانول

ترانس  س،یس یزومرهایا. دیبرآورد گرد عصاره گرمیلیم
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آن  یاستر و متوکس لیو مشتقات مت دیاس کینیرزمار

  نیشتریب یدارا ونیفراکس دهندهلیتشک یاصل باتیترک

 ن،یبراعالوه. (28)بودند  نیکوللیاست یمهارکنندگاثر 

که  هیبادرنجبو یدروالکلیعصاره ه یاستات لیات ونیفراکس

 دانیاکسیآنت خواص با دهایفالونوئ یباال ریمقاد یحاو

 دیگرد میآنز نیباعث مهار ا یمعنادار طوربه باشد،یم

 اثرات نیا فاقد اهیگ یمتانول و یآب یهاعصاره اما ؛(26)

 بیو ترک هیبادرنجبوفرار  روغن گر،ید یوس از. (36) ندبود

به مهار  قادر هااز منوترپن گرید ی( و برخترالیسآن ) یاصل

 . (32،39)بودند  استرازنیکول میآنز

 در موجود یاصل باتیترک از گرید یکی دیاس کیگال

. باشدیم 2-نازیمتالوپروتئ میقادر به مهار آنز ،هیبادرنجبو

 میآنز که اندداده نشان یکشتگاهدرون مطالعات از یبرخ

 . (26)نقش دارد  مریآلزا یماریب یشناسبیآس در مذکور

 کیتحر که اندنشان داده یمتعدد یهایبررس

 مریآلزا درمان یهاروش از یکی نیکوللیاست یهارندهیگ

 به قادر هیبادرنجبودرصد(  86) یاتانول عصاره. (33) باشدیم

 نیاسکوپوالم-(N)-[3H]و  نیکوتین-(N)-[3H] ییجاجابه

 یهانورون یغشا از( ینیموسکار یهارندهیگ یگاندهای)ل

 نیکوللیاست ینیموسکار ای ینیکوتین یهارندهیگ یحاو

 یباتیترک که باشد آن از یناش است ممکن امر نیا. باشدیم

درصد نسبت  86 اتانول در یشتریب یریپذانحالل یادار که

 .(98) باشندیممسئول اثرات مزبور  هستند،به آب 

ممکن است  کیرژیگابا ستمیدر عملکرد س اختالل

. (32) گردد مریاآلز و یشناخت اختالالت بروز موجب

 فرار روغن که اندداده نشان کیولوژیزیالکتروف مطالعات

 یدارابوده و  A-گابا یهارندهیگ به اتصال به قادر هیبادرنجبو

 که منیاوس ترانس. (36،39) باشدیم یقراریب ضد اثرات

 باشد،یم هیبادرنجبو روغن در موجود یهامونوترپن از یکی

 تواندی( و م50IC= کرومتریم 26اثرات مذکور بوده ) یدارا

 نیا در. (31) باشد هیبادرنجبو یقراریب ضد اثرات مسئول

 یدیاس ونیفراکس یمحافظت اثرات همکاران و یسودارتباط، 

یزیربرنامه مرگ و ویداتیاکس استرس بر هیبادرنجبو عصاره

 یگرانول یهانورون کشت در بتا دیلوئیآم از یناش یسلول شده

 یبررس ا( رCultured Cerebellar Granule) یامخچه

 به قادر مذکور ونیراکسف که داد نشان جینتا. نمودند

 در. باشدیم بتا دیلوئیآم از یناش یسلول تیسم از محافظت

 میآنز تیفعال زانیباعث کاهش م هیبادرنجبو مطالعه نیا

 .(38) دیگرد استرازنیکوللیاست

باعث  هیبادرنجبو یعصاره اتانول ،یوانیح مطالعات در

نرمال  ییو حافظه در موش صحرا یریادگیقدرت  شیافزا

بهبود نقص  موجبمزبور  عصاره ن،یبراعالوه. دیگرد

که اثر مذکور  دیگرد نیالقاشده با اسکوپوالم یریادگی

بود  استرازنیکولمهارکننده  یداروها ریمشابه با اثرات سا

 اثر یبررس به همکاران و Ozarowskiراستا،  نیا در. (36)

 عصاره از لوگرمیک بر گرمیلیم 266 یخوراک زیتجو

 گرمیلیم 1/91 یحاو هیبادرنجبودرصد(  66) یدروالکلیه

 و مدتکوتاه یریادگی نقص بر دیاس کینیرزمار لوگرمیک بر

 جیپرداختند. نتا هارت در نیاسکوپوالم با شدهالقا مدتدراز

بهبود حافظه باعث  هیبادرنجبوعصاره  کهاز آن بودند  یحاک

 رفعالیغ یاجتناب یریادگی آموزشدرازمدت در آزمون 

(Passive Avoidance Learning )است دهیگرد هارت در .

 در یریادگی بهبود به قادر هیبادرنجبوعصاره  وجود، نیا با

 .(26)نبود  نیاسکوپوالم کنندهافتیدر یهاموش

 یکی) نیلوتئول تن،مطالعه درون  کی در گرید یسو از

 اختالل بهبود به قادر (هیبادرنجبو عصاره یاصل باتیترک از

 در نیاسکوپوالم با القاشده رفعالیغ یاحتراز پاسخ در

از  یناش یریادگیو اختالل در  بود ییصحرا یهاموش

کاهش داد  یرا در آزمون ماز آب دیلوئیآمبتا  زیتجو

 یهازمیمکان با دیاس کیاورسول نیهمچن. (22،29)

 موجب یدیپیل ونیداسیو کاهش پراکس یدانیاکسیآنت

 .(23) دیگرد یریمرتبط با پ ینقص شناخت بهبود



 
 

 

 و همکار یرانشاهیا الدیم 
 

 8961 بهار، 96، شماره 22فصلنامه کمیته تحقیقات دانشجویی، دوره                                                                                                                           99

 از یکی که نالولیل یخوراک زیتجو اثرات یپژوهش در

 بر گرمیلیم 26است ) هیبادرنجبو فرار روغن یاصل باتیترک

 مریماه( بر مدل آلزا سهساعت به مدت  28 هر در لوگرمیک

 یبررس مورد Sabogal Guáquetaتوسط  3xTg-AD یموش

 بهبود باعث لنالویل زیتجو ج،ینتا یمبنا برقرار گرفت. 

 بهماز  آزموندر را  سکیر یابیارز رفتار وشد  یریادگی

و  پوکامپیه ن،یهمچن. نمودصحیح ت مرتفع شکل همراه

کاهش  نالول،یل با مارشدهیت یهامغز موش گدالیآم

 ا،یآستروگل ،یتائوپات د،یلوئیآمبتا  زانیرا در م یمعنادار

 ،COX2 یالتهابشیپ ینشانگرها سطح زین و ایکروگلیم

NOS2، MAPK p38 1 وβ-IL (22) ندنشان داد. 

 مریآلزا عالئم از یبرخ بهبود بر هیبادرنجبو دیمف راتاث

از مطالعات  یتوسط برخ یو اختالل در عملکرد شناخت

 ینیبال ییکارآزما کی در. است دهیرسبه اثبات  ینیبال

 روغن با ماساژ اثرات دارونما، با شدهکنترل ناآگاه هیدوسو

 بر (بازوها و صورت یرو بر روز در بار)دو  هیبادرنجبو فرار

 مطالعه مورد دیشد دمانس به انیمبتال یقراریب یرفتارها

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

 درصد 36درصد از گروه دارونما،  92گروه مداخله و 

 لدیمنسف -کوهن یقراریب پرسشنامه رتبه در کاهش

(CMAI: Cohen-Mansfield Agitation Inventory )

مطالعه بهبود  نیدر ا ،یکل طوربه. ستا شده مشاهده

 99درصد و در گروه دارونما  36 مداخله گروه در یقراریب

 یزندگ تیفیکذکر است که  انیشا. دیگرددرصد گزارش 

 .(26) افتی شیافزا یادارمعن شکلدر گروه مداخله به 

 زیتجو که داد نشان یگرید ینیبال مطالعه جینتا

 هیبادرنجبو یاتانول عصاره گرمیلیم 966 دوزتک یخوراک

. (29) گرددیم یشناخت عملکرد و خلق بهبود باعث

 نمودند گزارشدر پژوهش خود  زینو همکاران  آخوندزاده

 قطره 96 زانیم به هیبادرنجبو یدروالکلیعصاره ه زیتجو که

 و روز در( تریلیلیم هر در ترالیس کروگرمیم 666 ی)حاو

 مریمبتال به آلزا ماریب 22رابطه با  در هفته 99 مدت به

 یهاعملکرد بهبود و یقراریب کاهش باعث متوسط تا فیخف

 .(21) دیگردها آن یشناخت و یرفتار

 با شدهکنترل یتصادف ینیبال مطالعه کی در نیبراعالوه

 هیبادرنجبو اسانس گرمیلیم 966 یحاو کپسول اثرات دارونما،

 یپ یقاعدگ دوره سه در بزرگسال زن 966 یروان بهداشت بر

 عالئم یهاکه رتبه دادند نشان جینتا. دیگرد یبررس یپ در

، اضطراب ،(Psychosomatic Symptoms Score) یتنروان

 شکلگروه مداخله به  یاختالالت خواب و عملکرد اجتماع

 .  (28)کمتر از گروه دارونما بود  یادارمعن

 کی یخوراک زیتجو اثرات ،یگرید ینیبال مطالعه در

 یگل میمر و یرزمار ،هیبادرنجبو یحاو یاهیگ بیترک

(Salvia Officinalis L.  وRosmarinus Officinalis L. )بر 

 سال 92 یسن نیانگیم با سالم فرد 22 یکالم یادآوری

 یاتانول عصاره هفته دو مدت به کنندگانشرکت. شد یبررس

 Scop) یاتانول)عصاره  دارونما ای و مذکور یاهیگ بیترک

(L. )Myrrhis Odorata ))نیا درنمودند.  افتیدر را 

 93از  شتریب ایو  تردو گروه جوان در هاداده زیآنالمطالعه 

 یحاو یاهیگ بیترککه  دادند نشان جینتا. شدسال انجام 

 ریز افراد در کلمات یادآوری معنادار بهبود باعث هیبادرنجبو

 . (26) است دهیگرد سال 93

 

 بحث

 دهندهنشان یمتعدد ینیبال و کیفارماکولوژ مطالعات

 مختلف یهاعصاره یقو یو محافظ نورون کیاثرات نورولوژ

از  ییهایماریب درمان در آن فرار روغن و هیبادرنجبو اهیگ

 اختالالت خواب  ،یجمله کاهش حافظه، اختالالت شناخت

  متفاوت از یهازمیمکان با اهیگ نیا. باشندیمو صرع 

 استراز،نیکوللیاستمهار  و،یداتیجمله سرکوب استرس اکس

 یهامیو مهار آنز A-گابا و نیکوللیاست یهارندهیگ کیتحر

خود را اعمال  اثرات دازیاکس نویمنوآمو  2-نازیمتالوپروتئ
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 بیو ماده ترک هیبادرنجبو ی. عصاره آب(36،38،32) دینمایم

اثرات محافظت  ی( مسئول اصلدیاس کینیرزمارآن ) یاصل

ون همچ یباتیترک وجود، نی. با اباشندیم اهیگ نیا ینورون

 یتا حدود زین دیاس کیو اورسول نیروت ن،یکوئرست ترال،یس

 ینیمطالعات بال براساس. (96)اثرات نقش دارند  نیدر ا

در روز عصاره  گرمیلیم 966 یخوراک دوز شده،انجام

 درمان در عموماً هفته هشتبه مدت  هیبادرنجبو

 باشدیمبدون عارضه  و بودهمذکور مؤثر  یهایماریب

 از یاز مطالعات برخ یاندک تعداد وجود، نی. با ا(66،28)

درد  ،یقراریبتهوع و استفراغ،  لیناخواسته از قب عوارض

 اندنمودهگزارش  اهیگ نیا مصرف یرا در پ یجیو گ یشکم

با  سهیعوارض مذکور در مقا مواقع، شتریب در البته که

. با وجود (21) عنادار بوده استدارونما فاقد تفاوت م

 انجام هیبادرنجبو اهیگارتباط با  در که یاریبسمطالعات 

 و اهیگ نیا اثرات از یاریبس یهاجنبههنوز  اند،شده

 ؛است گرفته قراردر مطالعات مورد غفلت  هاآن یهازمیمکان

 یبررس منظوربه یچندان کیمثال مطالعات فارماکولوژ یبرا

 نسونیپارک ضد جه،یسرگ ضد گرن،یم ضد صرع، ضد اثرات

 به تکرار به یرانیا طب در که اهیگ نیا فلج بهبوددهنده و

 ن،یبراعالوه. باشدینمشده است، موجود  اشاره هاآن

 اهیگ نیا شدهاثباتاثرات  یبه بررس یاندک ینیبال مطالعات

 طب در نکهیا به توجه با. اندپرداختهدر مطالعات برون تن 

با  بیترک صورتبه مواقع رشتیبدر  هیبادرنجبو رانیا یسنت

 ،(92) ردیگیممورد استفاده قرار  ییدارو اهانیگ گرید

پرکاربرد  یاهیگ باتیترک مورد در ینیانجام مطالعات بال

 یهایماریبدرمان  یبرا دیجد یداروها افتنیدر  تواندیم

است  نیا گرید توجهقابل نکته. باشد گشاراه یعصب ستمیس

 ارتباط در شدهانجام کیاز مطالعات فارماکولوژ یاریکه بس

در  اهیگ نیامختلف  یهاعصاره یاثرات محافظت نورون با

 یابیبازقابل باالبودن، لیدل به کهاند گرفته صورت ییدوزها

در  نیبنابرا ؛(69) باشندینم ینیبال مطالعات انجامجهت 

 ستیبایم هیبادرنجبو یهاعصاره مورد در ندهیمطالعات آ

به  یمطالعه حاضر دسترس در. داد قرار مدنظر را نکته نیا

همچون  یمعتبر علم یهاگاهیپادر  افتهیمنابع انتشارن

 ینارهایدر سم شدهارائه نشدهندکسیامقاالت  ها،نامهانیپا

و  یسیاز انگل ریغ ییهازبان بهشده نوشتهو مقاالت  یعلم

قرار  یبررس موردموارد وجود نداشت؛ از این رو این  یفارس

مطالعات  یمنابع بر غنا نیاز ا استفاده شک،یب. نگرفتند

 نیا در ن،یبراعالوه. افزود خواهد هیبادرنجبو مورد در ندهیآ

 یسنت طب در هیبادرنجبو یکاربردها یبررس به تنها مطالعه

 ریسا مطالعه رو نیا از است؛ شده پرداخته رانیا

ژاپن،  ن،یچ یسنت طب از جمله یطب سنت یهاستمیس

 استفاده یرا در راستا یدیجد یهاافق تواندیم رهیاروپا و غ

 رو قرار دهد. شیدر پ ندهیو مطالعات آ نیبالدر  اهیگ نیاز ا
 

 یریگجهینت

 هیبادرنجبو اهیاستفاده از گ شده،انیبتوجه به مطالب  با

 از یبرخ درمان یبرا تواندیم یکمک یدارو عنوانبه

 موجبو دمانس  مریآلزا ژهیوبه یعصب ستمیس یاهیماریب

گردد.  هایماریب نیا شرفتیپ از یریجلوگ و بهبود به کمک

 دیاس کینیرزمار جمله از اهیگ نیا در موجود یاصل باتیترک

در مطالعات  یهدف جهت بررس یهالمولکو ترال،یس و

 انجام گر،ید یسو از .باشندیم ندهیآ ینیو بال کیفارماکولوژ

 یبررس جمله ازمختلف  ینیبال و کیلعات فارماکولوژمطا

 گرنیضد م جه،یضد صرع، ضد سرگ نسون،یاثرات ضد پارک

در  هیبادرنجبو یکاربردها دییتأ منظوربهو بهبوددهنده فلج 

 . رسدیمبه نظر  یضرور یطب سنت

 در لیدل به حاضر مطالعه یهاافتهیذکر است که  انیشا

 طب در هیبادرنجبو مهم یکاربردها قراردادن دسترس

انجام  منظوربهرا  یدیجد یهادهیا توانندیم یسنت

 نیپژوهشگران ا اریدر اخت ینیو بال کیمطالعات فارماکولوژ

 .ندحوزه قرار ده
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 مالحظات اخالقی

مطالعات توسط  جیدر ارائه نتا یمالحظات اخالق هیکل

 است. دهیگرد تیپژوهش رعا میت
 

 منافع تضاد

در پژوهش حاضر گزارش نشده  یتضاد منافع گونهچیه

 .است

 

 تشکر و قدردانی

ها نکه از مطالعات آ یپژوهشگران یاز تمام لهیوسنیبد

است، تشکر و  دهیگرد استفادهدر مقاله مروری حاضر 

 .شودیم یقدردان
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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.  
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