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تاریخ دریافت1395/01/23 :

سردبیر محترم مجلهی دانشگاه علوم پزشکی فسا
در آخرین شماره از مجلهی دانشگاه علوم پزشکی فسا ،مقاله
بسیار جالبی تحت عنوان "اثر عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه
دنایی بر میزان گلوکز و لیپیدهای خون در موشهای صحرایی
دیابتی" به نویسندگی آقای دکتر اسکندری و همکاران را
مطالعه نمودیم ( .)1در وهله اول نویسندگان این مقاله را
تحسین و تمجید مینماییم به خاطر مقاله علمی و عالی آنان و
در ادامه به بیان چند نتیجهگیری که در واقع دامنه معلومات را
افزایش می دهد و به هیچ وجه داللت بر انتقاد و ایرادگیری
نمیباشد ،میپردازیم .الزم به ذکر است ،از آنجایی که درباره
این مقاله بحث و بسط مطلب را مدنظر قرار دادیم در پایان از
نویسندگان مقاله درخواست ارائه نظرات راجع به
نتیجهگیریهای بیان شده را داریم.
یکی از نتیجهگیریها مربوط به موضوع ترپنها میباشد.
درباره ترپنها باید عنوان کرد که ترپن ها از تمدن مصریان
تاکنون مورد توجه بودند .مسیر سنتز ترپن در حال حاضر به
خوبی شناخته و بررسی شده است .عالوه بر این ،سنتز ترپن در
مراحل مختلف رشد گیاه دیده میشود .ترپنها دارای
پتانسیلهای بسیار قوی برای کاربردهای دارویی میباشند (.)2
در مطالعه مذکور مونوترپن یکی از زیرگروههای ترپنها
میباشد به عالوه از ترپنویید که یک ترکیب آلی شبیه ترپنها
است ،به عنوان کاهنده تری گلیسیرید و کلسترول نام برده شده
است .پس نتیجهگیری اول این است که ترپنها عالوه بر
کاهندگی تری گلیسیرید و کلسترول ،کاهنده بیماریهای عروق
کرونری نیز میباشند و برای جوامعی که با این بیماریها به
طور گسترده درگیر هستند استفاده از مواد غذایی حاوی این
* نویسنده مسئول :سید علیرضا میرصانع ،بخش تکنولوژی جراحی ،دانشگاه علوم پزشکی
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ماده توصیه میگردد ،که یکی از این مواد بادرنجبویه دنایی
است.
موضوع دیگری که در مطالعه دکتر اسکندری بیان شده
است ،درباره دی آلیل دی سولفید ( )Diallyl sulfideاست که
مربوط به مبحث مزایای دی آلیل دی سولفید میباشد ،ترکیبات
آلی گوگرد دار موجود در سیر و دیگر گیاهان از چند نوع آلیوم
برخوردار هستند ( .)3برای دی آلیل دی سولفید میتوان یک
خاصیت مهم ضد میکروبی در نظر گرفت و آن نقش قابل توجه
این ماده برای مهار رشد باکتریها در روغن سیر و همچنین
برای درمان زخم معده هلیکوباک تر پیلوری دارای اثرات موثر و
مفیدی است ( .)4 ،5میتوان نتیجهگیری دوم را این گونه بیان
کرد که مواد غذایی حاوی دی آلیل دی سولفید مثل
بادرنجبویه دنایی دارای خواص درمانی مفیدی از جمله
جلوگیری از رشد باکتریها و درمان زخم معده هلیکو باکتر
پیلوری میباشند.
و آخرین موضوع در مورد فالونوییدها بود که مورد بررسی
و بحث واقع شد .درباره فالونوییدها میتوان بیان داشت که
فالونوییدها یک کالس از متابولیتهای ثانویه گیاهی و قارچ
میباشند ( .)6تحقیقات نشان داده است بیش از 5000
فالونوئیدها به طور طبیعی از گیاهان مختلف شناسایی شده
است که طیف گستردهای از فعالیتهای بیولوژیکی و دارویی در
قبال اثرات این ماده در مطالعات  in vitroانجام گرفته است که
دستآورد این پژوهشها اثبات کننده خواص ضد حساسیت
( ،)7ضد التهاب ( ،)7آنتی اکسیدان ( ،)8ضد باکتری ( ،)9ضد
قارچی ( ،)10ضد ویروسی ( )10و ضد سرطانی ( )8فالونوییدها
میباشد.
دکتر اسکندری در مطالعه خود فالونویید را کاهنده گلوکز
خون عنوان نمودند .از آنجایی که بادرنجبویه دنایی دارای
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. ضد سرطانی و کاهنده گلوکز خون بیان داشت،ضد ویروسی
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