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چکیده
افزايش جمعيت و نياز صنايع داروسازی به گياهان دارويی بهعنوان مواد اوليه توليد دارو و
اهميت مواد موثره آنها در صنايع مختلف سبب شده که کشت و توليد گياهان دارويی از
اهميت خاصی برخوردار باشند .گياه دارويی نعناع فلفلی در طب سنتی در درمان بسياری از
اختالالت مورد استفاده بوده و تحقيقاتی در جهت شناسايی ترکيبات گياهی و خواص درمانی
آن انجام گرفته است .هدف از اين مطالعه مروری ،بررسی خواص درمانی نعناع فلفلی از منظر
طب سنتی است .در اين مقاله خواص درمانی نعناع فلفلی از کتب مرجع طب سنتی و همچنين
از پايگاههای اطالعاتی جمعآوری و بررسی شد .اجزای قابل استفاده از گياه دارويی نعناع فلفلی
برگ و سرشاخه است .طبيعت اسانس آن گرم و خشك است ،منتول و تانن آن استفادههای
وسيعی با اهداف درمانی دارد و همچنين بهعنوان يك افزودنی در صنايع غذايی و بهداشتی
آرايشی مورد استفاده قرار میگيرد .کاربردهای سنتی گياه دارويی نعناع فلفلی در درمان
بسياری از بيماریها و وجود ترکيبات گياهی و دارويی ارزشمند در اين گياه میتواند زمينهای
را برای کشف داروهای با منشاء گياهی در توليد مسكنها و داروهای درمان التهاب روده و
اسپاسم دستگاه گوارش بهوجود آورد و کليدهايی را در انجام کارآزمايیهايی بالينی در اختيار
پژوهشگران قرار دهد.

مقدمه

نتایج و تحلیل
نعناع فلفلی به عنوان قابض ،ضد عفونی کننده ،بادشكن ،کرمزدا ،معرق ،مسكن ،ضد تهوع و
ضد خارش کاربرد دارد ( .)Rita and Animesh, 2011اين گياه از دوران گذشته برای درمان
انواع ناراحتیهای گوارشی مانند کوليك نوزادان ،نفخ ،اسهال ،سوء هاضمه ،خستگی صبحگاهی،
گرفتگی عضالت ،تهوع و استفراغ استفاده میشده است .گياه نعناع فلفلی برای درمان سندروم
روده تحريك پذير ،بيماری کرون ،کوليت زخمی ،اختالالت دستگاه صفراوی و ناراحتیهای
کبدی ،دردهای عضالنی ،سردرد ،ميگرن و آبله مرغان مؤثر است .اسپری اسانس نعناع فلفلی در
بينی برای احتقان تنفسی استفاده میشود .چای نعناع فلفلی برای درمان سرفه ،برونشيت و
التهابات مخاط دهان و گلو مؤثر است .همچنين اسانس نعناع فلفلی برای درمان بيماریهای
ريوی مانند سل کاربرد دارد (.)Shkurupii et al., 2006
اسانس نعناع فلفلی ( 2/0ميلیمتر در  25ميلیمتر آب) از طريق کاهش اسپاسم عصب معده،
موجب تخليه سريع معده بخصوص در مراحل اوليه عمل هضم میشود .همچنين اسانس نعناع
فلفلی موجب تأخير انتقال مواد غذايی از روده کوچك میشود .نتايج مطالعات نشان دادند که
اسپاسم عضالنی دردناك در بيمارانی که تحت آندوسكوپی بخشهای فوقانی و تحتانی دستگاه
گوارش بودند با مصرف اسانس نعناع فلفلی کاهش يافته و عالوه بر اين مدت زمان انقباض
حلقهها در آنتروم معده () Gastric antrumکمتر شد ( .)Hiki et al., 2003همچنين
تزريق محلول  8/0درصد اسانس نعناع فلفلی به روده بزرگ موجب کاهش اسپاسم عضالت
صاف در بيماران تحت کلونوسكوپی شد ( .)Inamori et al., 2007اسانس نعناع فلفلی و
منتول دارای فعاليت بازداری کانال کلسيم هستند و با جلوگيری از ورود کلسيم موجب کاهش
اسپاسم عضالنی میشوند (.)Shah and D'Mello, 2004

نتیجه گیری

گياهان دارويی ميراثی گرانبها و با اهميت جهانی هستند که ثروت عظيمی به جهان ارزانی

گياه دارويی نعناع فلفلی و ترکيبات آن اثرات مفيدی بر روی چندين بيماری مانند درمان سندروم

داشتهاند .در طی دهههای گذشته گسترش وسيعی در طيف درمانهای گياهی صورت گرفته

روده تحريك پذير ،بيماری کرون ،کوليت زخمی ،اختالالت دستگاه صفراوی و ناراحتیهای کبدی،

که رشد سريع تقاضا برای داروهای گياهی و بالطبع گياهان دارويی در دنيا را به دنبال داشته-

دردهای عضالنی ،سردرد ،ميگرن و همچنين اثر درمانی بر بيماریهای ريوی و برونشيت دارند .با توجه

است .در اين زمينه ايران يكی از غنیترين منابع گياهان دارويی جهان به شمار میرود که

به نتايج برخی از آزمايشات ،از نعناع فلفلی میتوان در جهت توليد داروهای مسكن است و در رفع

دارای تنوع باالی شرايط زيستگاهی برای انواع اين گياهان میباشد (.)Azimzadeh, 2009
نعناع فلفلـی با نام علمی ( )Mentha piperita L.از تيـره  Lamiaceaeاز جمله گياهان
دارويی و معطـر اسـت کـه اسانس آن مصارف دارويی ،غذايی ،آرايشی و بهداشتی دارد .مهم-

تحريكات جلدی و سرفههای شديد استفاده نمود اما برای اکثريت ديگر ويژگیهای اين ماده هنوز
نيازمند انجام آزمايشات بالينی بسياری هست تا در آيندهای نهچندان دور از اين گياه جهت درمان
بيماریها استفاده شود.

ترين ماده شيميايی نعناع فلفلی اسانس آن است (بيش از  5/1درصد) که از  20نوع ماده
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منتون ( 10تا  40درصد) و متيل استات ( 1تا  3درصد) تشكيل میدهند .مواد ديگری مانند
فالونوئيد و اسيد فنوليك هم در گياه وجود دارد ( .)Boyer, 1982در اين بين گياه دارويی
نعناع فلفلی ارزش دارويی و صنعتی داشته ،هدف از مقاله حاضر بررسی خواص دارويی آن در
طب سنتی بود.

مواد و روش ها
اين مطالعه از نوع مرور سيستماتيك و درباره بررسی اثر گياهان دارويی بر خصوصيات درمانی
بيماریهای مزمن ،سوءهاضمه ،دردهای عضالنی و التهابی است که با جستجو در پايگاههای
 Science Sirect ،SIDو  Web of Scienceبا کليدواژههای گياه درمانی ،گياه دارويی ،طب
سنتی و ضد التهاب گياهان دارويی مؤثر استخراج و مورد استفاده قرار گرفت.

