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پاسخ به نقد مقاله اثر عصاره بادرنجبویه

پاسخ نویسندگان

پاسخ به نقد مقاله :اثر عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه دنایی بر میزان گلوکز و لیپیدهای خون در
موشهای صحرایی دیابتی
جمشید

محمدی*

مرکز تحقیقات گیاهان دارویی ،دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ،یاسوج ،ایران
تاریخ دریافت1394/02/27 :

سردبیر محترم مجلهی دانشگاه علوم پزشکی فسا
با تشکر و سپاس ویژه از نقدکنندگان مقاله ،متن زیر در
پاسخ به این نقد و ارائه توضیحات تکمیلی ارائه می گردد.
بادرنجبویه دنایی یا زرین گیاه Dracocephalum kotschyi
در طب سنتی در درمان اختالالت معده و کبد ،سردرد ،کاهش
تب ،تسکین درد مفاصل و روماتیسم و به عنوان ضد التهاب و
التیام دهنده زخم استفاده میشود ( .)1حدود  100ترکیب
نظیر ترپنوئیدها ،فالونویئدها و آلکالوئیدها از جنس
Dracocephalumایزوله و شناسایی شده است (.)2
ترکیبات فنولی ،فالونوئیدها و ترپنوئیدها دارای فعالیت
آنتی اکسیدانی هستند .ترکیبات فنولی نظیر کافئیک اسید،
کلروژنیک اسید و فنیل پروپانوئید و فالونوئیدها در جنس
 Dracocephalumفعالیت آنتی اکسیدانی دارند( .)3در جنس
 Dracocephalumمنبعی از ترپنوئیدها نظیر لوتئولین ،اپی
ژنین ،اولوئیک اسید ،ارسولیک اسید ،نرال و ژرانیال وجود دارد
( .)2فعالیت آنتی اکسیدانی بادرنجبویه دنایی عمدتاً از
فالونوئیدها و ترپنوئیدها نظیر لوتئولین ،اپی ژنین ،ژرانیال،
سیرسیماریتین و روسمارینیک میباشد ( 4و  .)5بیشترین
میزان ترکیبات این گیاه ،فالونوئید و فنولیک است که
بررسیهای انجام شده نشان دهنده بیشترین فعالیت آنتی
اکسیدانی این ترکیبات است ( .)6همچنین لوتئولین موجود در
این گیاه دارای فعالیت آنتی اکسیدانی است و منبعی برای
جلوگیری از بعضی بیماریهایی نظیر سرطان و التهاب میباشد
( .)7با توجه به این که این گیاه یکی از منابع مهم آنتی
اکسیدانها بوده و باعث حفاظت سلولها از آسیبهای
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اکسیداتیو میشوند؛ لذا وجود آنتی اکسیدانهای مهم و موثر در
بادرنجبویه دنایی سبب کاهش آسیبهای ناشی از بیماریها
میشوند و تحلیل مطرح شده در نقد مقاله مطابق با یافته ها و
ایده های مطرح شده در مقاله می باشد.
در تحقیقی گزارش شده که عصاره هیدروالکلی و
فراکسیون پلی فنلی گیاه بادرنجبویه دنایی به میزان باالیی
سطح کلسترول و تری گلیسرید خون را کاهش میدهد (.)8
ترپنها عالوه بر کاهندگی تری گلیسیرید و کلسترول ،کاهنده
بیماریهای عروق کرونری میباشند .احتما ًال وجود
ترپنوئیدهایی نظیر لوتئولین ،اپی ژنین ،ژرانیال ،سیرسیماریتین
و روسمارینیک در بادرنجبویه دنایی سبب کاهش تری
گلیسیرید و کلسترول میشوند ( 4و  .)5بنابراین وجود ترکیباتی
موثر نظیر ترپنوئیدها در بادرنجبویه دنایی سبب کاهش
لیپیدهای خون و نهایتاً کاهش بیماری های قلبی عروقی
میشوند و بررسی آن مطابق با مقاله مطروحه و نظرات
نقدکنندگان مقاله می باشد.
در مطالعات متعددی گزارش شده که ترکیبات شیمیایی
بادرنجبویه دنایی دارای خواص آنتی باکتریال و ضد عفونی
کننده میباشند ( .)9بررسی اسانس گیاه Dracocephalum
 foetidumبر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس نشان داده
که این گیاه دارای خواص ضد باکتریایی است ( .)9وجود
ترکیبات شیمیایی متعدد و موثر در جنس  Dracocephalumو
اثر ضد میکروبی آنها نشانگر خواص ضد میکروبی این گیاه
میباشد .لذا چنین تحلیلی در راستای مقاله مطروحه و نظرات
نقدکنندگان مقاله می باشد.
مشخص گردیده که بادرنجبویه دنایی دارای ترکیبات
فالونوئیدی متعددی نظیر اپی ژنین ،لوتئولین ،ایزوکامپفرید،
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فالونوئیدها در بادرنجبویه دنایی سبب کاهش گلوکز خون در
 بنابراین ارزیابی آن.موشهای دیابتی تحت درمان میشود
.مطابق با مقاله مطروحه و نظرات نقدکنندگان مقاله می باشد
وجود ترکیبات مذکور در این گیاه یک شاخص ارزیابی
مناسب در راستای مقاله مطروحه و نظرات نقدکنندگان مقاله
 با توجه به وجود ترکیبات مهم و مفید این گیاه و موثر.می باشد
 استفاده از این، توصیه میشود،بودن بر بیماریهای مختلف
گیاه با برنامهریزی منظم انجام گیرد و از طرف دیگر با تحقیقات
جامع بر روی این گیاه استفاده از ترکیبات شیمیایی آن جهت
.تولید داروهای گیاهی در دستور کار قرار گیرد
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پندولتین و گزانتومیکرول میباشد و این ترکیبات در
 ضد التهابی و،بیماریهای مختلف دارای خواص ضد سرطانی
 لذا وجود ترکیبات مذکور در این.)7( آنتی اکسیدانی میباشند
گیاه اثبات کننده خواص متعدد آن و در راستای مقاله مطروحه
.می باشد
در مطالعه ای گزارش گردیده که ترکیبات فالونوئیدی سبب
.)10( کاهش گلوکز خون و بهبود متابولیسم گلوکز میشوند
 کلروژنیک اسید و،وجود ترکیبات فنولی نظیر کافئیک اسید
ال
ً فنیل پروپانوئید و فالونوئیدها در بادرنجبویه دنایی کام
 احتماالً وجود ترکیبات فنولی و.)4( مشخص شده است
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