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A review of the therapeutic effects of frankincense
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Abstract
Today, medicinal herbs have been widely used due to antimicrobial, antioxidant properties and less
harmful than of chemical compounds. Since ancient times, the medical system in different countries
such as Africa, China, India and the Middle East countries, frankincense has been used as anti-
inflammatory, anti-arthritic, analgesic and anti-proliferation in the treatment of related diseases,
chronic diseases of the bowel, asthma, brain edema and other diseases. Several clinical studies that
have shown their biological activity the mechanism of action of this plant, have confirmed their
anti-inflammatory and anti-tumor activities. Boswellic acids, are the main active component of
frankincense and responsible for its therapeutic effects. This review was studied the therapeutic
effects of frankincense using the keywords frankincense, boswellic acid, anti-inflammation,
intestinal diseases, cancer, diabetes, asthma, brain tumor, fertility and memory. Frankincense with
anti-inflammatory, anti-arthritis, anti-proliferative, antimicrobial and analgesic effects at the least
side effects and recommended dose could reduce the symptoms of many diseases in traditional and
modern medicine.
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ندرمروري بر اثرات درمانی کُ

1، سیما گودرزي3و1، دکتر مریم جوادي2دکتر مهناز عباسی، 1، دکتر حسین خادم حقیقیان1سهیال نوروزي

گروه تغذیه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران1
متابولیک دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایرانهايبیماريتحقیقاتمرکز2
مرکز تحقیقات رشد کودکان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران  3

028-33336001هاي متابولیک، تلفنین، مرکز تحقیقات بیماريقزوین، دانشگاه علوم پزشکی قزول: آدرس نویسنده مسؤو
27/8/96؛ تاریخ پذرش: 4/5/96تاریخ دریافت: 

چکیده
از . انداي پیدا کردهگستردهشیمیایی استفاده باتتر نسبت به ترکیاکسیدانی و داشتن ضرر کمدلیل خاصیت ضدمیکروبی، آنتیهگیاهان دارویی بامروزه
نـدر بـه عنـوان ضـدالتهاب، ضـدآرتریت،      آفریقا، چین، هند و کشورهاي شرق میانه از کُ؛هاي قدیم در سیستم پزشکی کشورهاي مختلف مانندزمان

چنـدین مطالعـه   اسـت.  شـده استفاده میهاهاي مزمن روده، آسم، ادم مغزي و سایر بیماري، بیماريهاي مرتبطمسکن و ضدتکثیر در درمان بیماري
اند، فعالیت ضدالتهابی و ضدتوموري طور اختصاصی به بررسی مکانیسم عملکرد این گیاه پرداختهیید و مطالعاتی که بهأها را تعالیت زیستی آنبالینی ف

ـ ایـن مطالعـه مـروري   انـد. و مسئول اثرات درمانی آن دانستهندر ترین جزء فعال کُاصلیراي بوسولیکاسیدها.یید کردندأها را تآن اده ازـاستفـ ا ـب
بـا هـدف بررسـی اثـرات     "حافظـه و باروري، سرطان، دیابت، آسم، تومور مغزي، هاي رودهبیماري، ضدالتهاب، بوسولیک اسید، کُندر"ي هاکلیدواژه

ضدمیکروبی و ضددردي و تکثیري،ندر با اثر ضدالتهابی، ضدآرتریت، ضدکُبراساس نتایج مطالعات بررسی شده در این مقاله،انجام شد.ندر درمانی کُ
ها را کاهش دهد.م بسیاري از بیماريیتواند عالترین اثر جانبی در طب سنتی و نوین در دوز توصیه شده مورد نیاز درمانی میکمبا

حافظهندر، بوسولیک اسید، ضدالتهاب، کُ:هاکلیدواژه

:مقدمه
بخور دادن "یک کلمه فرانسوي به معنی فرانکینسنس 

هنـدي،  لیبـانوم  اُعنـوان است که در بین مردم به"خالص
نـدر در  شـود. از کُ ندر شناخته می، لبان یا کُساالي گوگال

هاي مذهبی و مراسـم فرهنگـی و   تدارك بخور براي آیین
هـاي  عنوان یک درمـان سـنتی بـراي درمـان بیمـاري     به

امروزه تقاضا بـراي رشـد   )1(.شده استمیمختلف استفاده
)2(.این درختـان در سراسـر جهـان گسـترش یافتـه اسـت      

ریـزان  از نوعی درختان گرمسیري برگاُلئوگوم هاي رزین
هایی با دامنـه رشـد   درختان کوچک یا درختچهکه معموالً

هاي هایی بر تنه گونهمحدود هستند از طریق ایجاد خراش
شـود و بعـد   استخراج میبورسوراسئانام بهبوسولیامختلف 

آوري هــاي خشــک شــده از درختــان جمــع صــمغ رزیــن
کشـورهاي  ر نـدر د هـاي قـدیم، کُ  از زمـان )4و3(.گـردد می

آفریقا، چین، هند و کشورهاي شـرق میانـه   ؛مختلف مانند
جهت و بیش از یک دهه است که در اروپا شداستفاده می

ــاري  ــان بیم ــگیري و درم ــ پیش ــف ب ــاي مختل ــژه هه وی
خصوص آرتریت مورد توجـه  بههاي مزمن التهابیبیماري

)4-6(.استقرار گرفته

) سـاالي گوگـال  نـدر ( پزشـکی هنـدي، کُ  در سیستم 
سـکن و ضـدتکثیر در   عنوان ضدالتهاب، ضـدآرتریت، م به

نـدر  ، کُهاي مرتبط و در طب سـنتی چینـی  درمان بیماري
عنوان بهبوددهنـده جریـان   بهمعموالًبوسولیا کارترينوع 

خون و کاهنده درد در جزام، سـوزاك و سـرطان اسـتفاده    
)7-9(.شده استمی

ندر به بوسولیک مکانیسم فعالیت ضدالتهابی عصاره کُ
. ه اسـت ندر هستند، نسبت داده شدکه ماده فعال کُاسیدها
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ساختار شیمیایی بوسـولیک اسـیدها شـباهت اساسـی بـه     
هـا و  سـکن ها از مو مکانیسم عملکرد آنداستروئیدها دار

داروهاي ضدالتهاب غیراستروئیدي متفاوت بوده و مربـوط  
)8و6(.استلیپواکسیژناز5سیستم ایمنی و مهاربه بخشی از

غنی از کربوهیدرات، اسیدهاي چرب ضـروري  ندر رزینکُ
کنـد کـه ایـن    (بوسولیک اسـیدها) را تولیـد مـی   و اسیدها

تجربـی روي  هاسیدها اجزاي فعال گیاه هستند. در مطالعـ 
طـور قابـل تـوجهی    نـدر بـه  درمان بـا عصـاره کُ  ،هاموش

را کـاهش  نیتریک اکسـید پراکسیداسیون لیپیدي، سطوح
همچنـین مطالعـه   )10(.بخشـید داده و بافت روده را بهبـود 
ـ ،تجربی دیگـري نشـان داد   هـاي  تیکـارگیري لکوسـ  هب

هـاي کولـون ملتهـب در    هـا در ونـول  چسـبنده و پالکـت  
کتـو بتـا بوسـولیک اسـید     -11هاي تحت درمان باموش

کـاهش  سـلکتین  پـی کـه دخالـت  حـالی کاهش یافتـه در 
دلیـل  هگیاهان دارویی بامروزهکه با توجه به این)11(.یافت

تـر  کماکسیدانی و داشتن ضررخاصیت ضدمیکروبی، آنتی
اي پیـدا  گسـترده شـیمیایی اسـتفاده   بـات نسبت بـه ترکی 

، این مقالـه بـه بررسـی اثـرات درمـانی کُنـدر در       اندکرده
هاي التهابی، سرطان، هاي مختلف از جمله بیماريبیماري

آسم و ... پرداخته است.

هامواد و روش:
هاي مطالعه مروري، مقاالت ثبت شده در پایگاهاین در 

PubMed ،Scopus ،Scienceمعتبراطالعاتییعلم Direct ،
IranmedexوGoogle Scholarهاي کلیدواژهبا استفاده از

، هـاي روده بیمـاري ، ضـدالتهاب ، بوسولیک اسـید ، کُندر"
ا ـب"هـاروري و حافظـسرطان، دیابت، آسم، تومور مغزي، ب

بررسی شدند.ندر بررسی اثرات درمانی کُهدف 
کُندرترکیب 

ترکیب مختلف در رزین الئوگـوم  200تاکنون بیش از 
هاي بوسولیا شناخته شده است. اجـزاي  انواع مختلف گونه

اصلی شامل: روغن اساسی، رزین خالص و موکوس بـوده 
اي به گونه دیگر، بسته به نحـوه  و نسبت این اجزا از گونه

آب و هـوا، شـرایط برداشـت و مکـان جغرافیـایی      کشت، 

هاي بوسولیک اسید شـامل تـري   رزین)12و6(.متفاوت است
اي اسـت کـه در بـین تـري     هاي چهار و پـنج حلقـه  ترپن
ل ئواي، برخی از بوسولیک اسیدها، مسهاي پنج حلقهترپن

ند و در بـین اسـیدهاي تـري    برخی از اثرات دارویی هسـت 
اسیدها فعالیت بیولـوژیکی  ، ترئوکالیک ايترپن چهار حلقه

)6(.دارند

نـدر  هـاي مختلـف کُ  چندین ترکیب مختلف در گونـه 
درصـد  85تا 60ندر حاويکُ؛طبق گزارشات)6(.وجود دارد

(ترکیبـی  صمغدرصد 30تا 6ها)،رزین (مخلوطی از ترپن
اسیدهاي چـرب اساسـی   درصد 9تا 5ساکاریدها) و پلیاز

ــرپن )13(.اســت ــري ت ــی از ت ــن ترکیب ــروتئین رزی هــاي پ
ها بوسولیک اسید، گـروه  پنتاسیکلیک است که در بین آن

.)1(شکل شماره )14(عملکردي فعال است

)16و15(راي عمده در کُندحلقه5هاي تري ترپن- 1شکل 

پروتئین صمغ شامل قنـد پنتـوز و هگـزوز بـا برخـی      
اصـلی  اسـت. چربـی  گوارشـی اکسـیدکننده و هـاي آنزیم

ــوترپن  ــی از مون ــرپن ترکیب ــا، دي ت ــا و ه ــکویی ه سس
هـاي  گزارش شـده اسـت محتـواي تـرپن    ) 14(.هاستترپن

)، آلفـا تـوژن  (هـا نـدر شـامل: مونـوترپن   کُقسمت رزینـی 
، اینسنسول؛ها مانند(ماکروسیکلیک دي ترپنهادي ترپن

اینسنسول اکسـید، ایـزو اینسنسـول اکسـید، یـک الکـل       
ــرپن ــرپندي ت ــد هــا(ســراتول)، تــري ت ــا آمانن لفــا و بت
amyrins ؛ تري ترپنیک اسیدهاي پنتاسیکلیک (بوسولیک

ااســـیدها)، تتراســـیکلیک تـــري ترپنیـــک اســـیده    
oic-21-iend-8,24-tirucallacid17(.است(
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فعالیت زیستی بوسـولیک اسـیدها بـا    ،بسیاري از مطالعات
(جـدول  انـد ییـد کـرده  أرا ت4O52H32Cفرمول مولکـولی  

)18و12(.)1شماره 

)16(انواع بوسولیک اسیدهاي موجود در کندر-1جدول 

فرمول مولکولی نام اسید
C30H48O3 β-Boswellic acid (β-A)
C32H50O4 3-O-Acetyl- β- boswellic acid (ABA)
C32H48O5 3-O-Acetyl- 11-keto-β-boswellic acid

(KBA)
C30H46O4 11-keto-β-boswellic acid (KBA)
C30H48O3 α-Boswellic acid

ــا ایــن ــرحــال همــه ب دارویــیبوســولیک اســیدها اث
هـا بـه سـاختار    بخشـی نداشـته و نـوع اثـرات آن    رضایت

هاي عملکردي این اسیدها بسـتگی دارد.  شیمیایی و گروه
طور ویژه با هدف کشف مشـتقات  هندر بامروزه استخراج کُ

منظـور افـزایش اثـرات    بـه اسـیدها تر از بوسـولیک  فعال
)18(.شوددارویی انجام می

چهار ایزوفرم اصلی بوسـولیک اسـید (اسـیدهاي تـري     
نـدر: بتـا بوسـولیک    شده در کُترپنیک پنتاسیکلیک) یافت

-ABA( ،11(، اسـتیل بتـا بوسـولیک اسـید     )BA(اسید
-11-اسـتیل -O-3و)KBA(بتا بوسولیک اسـید -کتو

ــید  ــولیک اســـــــ ــا بوســـــــ ــو بتـــــــ کتـــــــ
)AKBA, 3-O-acetyl-11-keto-β boswellic acid (

)17(.هستندهاي پیش التهابی ول مهار آنزیمئهستندکه مس

AKBAبوســولیک اســیدایزوفــرم،در بــین ایــن چهــار

ــم ــده مه ــرین مهارکنن ــال  ت ــق اتص ــاب از طری ــهالته ب
بـه  پـذیر وابسـته  لیپواکسیژناز در یـک مسـیر برگشـت   -5

و یـک مهارکننـده   اکسایشـی عنـوان گونـه غیر  کلسیم به
)19-29(.غیررقابتی است

هاي مزمن بیماريها در بوسولیک اسیدها و نقش آن
التهابی 

اي موجود در حلقه5هاي بوسولیک اسیدها، تري ترپن
هـاي مختلـف   اجزاي فعال دارویی رزین الئوگوم در گونـه 

نـوع مختلـف   12بـیش از  کُنـدر  هسـتند. در رزیـن   ندرکُ
بتـا  -کتـو -11بوسولیک اسید شناخته شده است، اما تنهـا 

کتـو بتـا   -11-اسـتیل -O-3و)KBA(بوسولیک اسـید 
دارویـی  طـور ویـژه از نظـر   هب)AKBA(بوسولیک اسید

هـاي  در عصاره رزیـن گونـه  )30(.اندمورد توجه قرار گرفته
اثرات سینرژیسـتی  بامختلف بوسولیا فاکتورهاي متعددي 

ول اثر دارویی نهایی هستند. عالوه بـر ئیا آنتاگونیستی مس
اسـیدها در اثـر  این، عملکردهـاي ضـدالتهابی بوسـولیک    

، هـا سـنتز لوکـوترین  مهـار ؛هاي متعددي ماننـد مکانیسم
دیـده  )30(.افتـد ها و... اتفاق میکاهش سنتز پروستاگلندین

هاي پیش التهـابی  تولید سیتوکینAKBAوKBAشده
،)IL-1 ،IL-2 ،IL-6(هـــــاینترلـــــوکیناماننـــــد

,Interferon gamma(اــــرون گامــاینترف IFN-γ(و
(tumor necrosis factor alpha) TNF-α  را کـه در

هـاي تولیدکننـده   سـلول هایی مانند غضروف،نهایت بافت
هــاي دیگــر را تخریــب انســولین، بــرونش، روده و بافــت

هـاي  عصـاره دهند. اقـدامات پیچیـده   کاهش میکنند،می
ــولیک ( ــید و ) BEبوســـ ــولیک اســـ ــا بوســـ ا هبتـــ

)Boswellic acid, BA( در مناطق التهابی ممکن است
دـی ماننـاي التهابـیندهاه در فرـی کـبا برخی اثرات جانب

)30(.تخریب بافت درگیر هستند کامل شود

بوسـولیک اسـید  -کتو بتا-11که حالیفارماکوکینتیک: در
(KBA) ــی ــذب م ــرایط از ســطوح خــونی ج شــود در ش

50غلظــــت مهــــاري آزمایشــــگاهی نزدیــــک بــــه 
)Inhibitoryconcentration 50, IC50( .استAKBA

تـر  تر است اما کمفعالKBAدر مطالعات آزمایشگاهی از
حال جذب هر دو زمانی که شود؛ با اینجذب میKBAاز 

رچرب همراه باشند، بیش از دو برابـر  با یک وعده غذاي پ
کـم  که تعداد مطالعات بالینیرغم اینیابد. علیافزایش می

عصـاره رزیـن   هاي التهـابی بـا  درمان بیمارينتایج است، 
تا 60میزانم بهیعالحداقل بهبوديبوده وکنندهقانعندرکُ

)30(.یید استأتهاي بالینی مورددادهتوسطردموادرصد 70

ایمنی
است؛ مشاهده نشدهندرکُاز تاکنون اثر جانبی شدیدي 

بـرخالف داروهـاي   ندر با سمیت پـایین  ثیر ضدالتهابی کُأت
ثیر نامطلوبی بر فشـارخون، ضـربان   أشیمیایی ضدالتهاب ت
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هاي خودکار بدن ندارد و از ایـن  قلب، تنفس یا دیگر پاسخ
و استفاده از آن در دوز توصیه شده درمانی ایمن استنظر
عنوان یک افزودنی غذایی توسـط سـازمان غـذا و دارو    به

)31و6،21،19،7(ت.آمریکا مجاز شناخته شده اس

اثرات جانبی
هاي بوسـولیا  با توجه به استفاده از رزین الئوگوم گونه

عارضه جانبی دیده نشده اسـت و نتـایج   از گذشته تاکنون
ندر در درمـان  بسیاري از مطالعات بالینی، قابلیت تحمل کُ

آرتریت روماتوئید و بیماري کـرون را بـا حـداقل عـوارض     
)32(.جانبی قابل تحمل نشان داده است

نفر 2بیمار انجام شد، 40در کارآزمایی بالینی که روي 
از درد معده، افزایش اسید معـده و حالـت تهـوع شـکایت     

6لسـراتیو،  واي در خصـوص کولیـت ا  در مطالعه)6(.داشتند
ـ  معـده بیمار از سوزش 34نفر از  ري شـکم، درد  ، تهـوع، پ

تجزیه و در یک )6(.اشتهایی شکایت کردندگاستر و بیاپی
، پارامترهاي آزمایشگاهی 2000نگر در سالگذشتهتحلیل

و هاي التهابی بیماريقبل و بعد از درمان بیماران مبتال به 
سـال  6در مـدت  H15TMسازي بوسـولیا  دریافت آماده

قبل و بعد از درمان مورد آزمایش قرار گرفت و تغییر قابل 
)6(.توجه مرتبط با درمان مشاهده نشد

ضدمیکروبیاثرات
کـارتري فعالیـت   -Bاسانس اسـتخراج شـده از رزیـن   

هـا  هاي متعدد مانند قارچضدمیکروبی علیه میکروارگانیسم
ــاکتري ــی دارد و ب ــت و منف ــرم مثب ــاي گ AKBA)27(.ه

و زاسـت هـاي بیمـاري  ترین مهارکننده فعال بـاکتري مهم
)33(.هاي گرم مثبت استفعالیت آن محدود به باکتري

هـاي گـرم منفـی بـه    ممکن است مقاومـت بـاکتري  
AKBA چربی دوست، نتیجه حضور غشاي خارجی چربی

ساکارید لیپوپلیيهامولکولازاولدرجهدرکهباشددوست
حفاظتی شکل سد نفوذپذیر آب دوست،بهتشکیل شده و

)33(.کندگریز ایجاد میآببرابر ترکیبات بسیاردر

ـ AKBAشـد، مشـاهده اي در مطالعه ثر ؤطـور مـ  هب
کنـد و کــارایی  هـاي اسـتافیلوکوکی را مهـار مـی    بیـوفیلم 
دهـد. ایـن گـزارش    را کـاهش مـی  زابیماريايهباکتري

هــا توانــد هــم از تولیــد بیــوفیلممــیAKBA،نشــان داد
جلوگیري کند و هم باعث کاهش نسـل اسـتافیلوکوکوس   

ــدرمیس شــود  ــوس و اســتافیلوکوکوس اپی ــایج)33(.اورئ نت
تـرین ترکیـب   قويAKBAنشان داد کهمطالعه دیگري

زاي حفره دهان در برابر ضدباکتري در برابر عوامل بیماري
تواند در توسـعه یـک   آزمایش بوده و میهايتمام باکتري

ــاتوژن  ــر پ ــدباکتري در براب ــل ض ــانی و در عام ــاي ده ه
هاي دهـانی  ها براي پیشگیري و درمان عفونتشویهدهان

)19(.و دندانی استفاده شود

هاي التهابیبیماري
ثر اسـت و  ؤمهاي التهابیندر در درمان انواع بیماريکُ

هاي مطالعات آزمایشـگاهی و بـالینی تصـور    براساس داده
اجزاي دارویی فعال عنوان بهبوسولیک اسیدهاکه شود می

)22(.ندر، مسئول اقدامات ضدالتهابی و ضدتوموري هستندکُ

ندر از طریق مسـدود کـردن سـنتز    کُ،نشان داداي مطالعه
ها، مهارکننده التهـاب و کـاهش بافـت ملتهـب     لوکوترین

،ندرتوجه به اثرات ضدالتهابی عصاره و پودر کُبا )21(.است
اي التهاب لثه ناشـی از پـالك پـس از اسـتفاده     در مطالعه

)23(.ندر بهبود یافتعصاره و پودر کُ

آرتریت روماتوئید
هاي خـود ایمنـی  آرتریت روماتوئید، متعلق به بیماري

هاي پـیش التهـابی و   عدم تعادل میان سیتوکیناست که 
مطالعـات  ضدالتهابی در ایجاد و تشـدید آن اهمیـت دارد.  

را در ایجـاد التهـاب و   TNF-αها و نقش انواع اینترلوکین
)35و34(.انـد زایی این بیماري مطـرح کـرده  در نهایت بیماري

جملـه اسـیدهاي فعـال    ازBهـاي رزیـن الئوگـوم   عصاره
AKBA وKBAسبب مهارIL-1 ،TNF-α  لوکـوترین ،

رادیکال اکسیژن و همچنین فعالیت االسـتاز در  و تشکیل 
شـود؛ بنـابراین شـواهد    هـا مـی  ماکروفاژها و گرانولوسیت

علمی موجود در مـورد هـر دو مکانیسـم پاتوفیزیولوژیـک     
کـی بوسولیـدرگیر در آرتریت روماتوئید و نیز اثرات داروی

)6(.مکمل یکدیگرندهااسید

استئوآرتریت 
ها،ترین نوع آرتریت است که دستاستئوآرتریت شایع
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75/ مقاله مروري              1397)، فروردین و اردیبهشت 96(پی در پی1، سال بیست و دوم، شماره مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

کنـد  زانو، مفصل سر ران، ستون فقرات و پاها را درگیر می
و باعث درد و تغییر شکل در مفاصل و در نهایـت نـاتوانی   

، دوسـوکور در یـک مطالعـه تصـادفی   )36(گـردد. مزمن می
بیمار مبتال به اسـتئوآرتریت  30در قابلیت تحملوایمنی

کپسول حاوي عصاره استاندارد رزیـن  هر.زانو بررسی شد
ارگانیـک  درصـد 65الئوگوم بوسولیک اسید حاوي حداقل 

در پایـان .بوسـولیک اسـید بـود   درصد40اسید یا حداقل 
افزایش انعطاف زانـو، افـزایش   وهمه بیماران کاهش درد 

ها را گزارش روي و افزایش توان صعود از پلهمسافت پیاده
)6(.کردند

تهابی روده هاي البیماري
ی رودهــــــــــــابــاي التهــــــــــهاريـــبیم

); IBDInflammatory bowel disease(هــبارهــاش
التهاب روده دارد و مربوط به دو بیمـاري مـزمن کـرون و    

هـا نقـش مهمـی در   لوکـوترین )27(لسراتیو است.وکولیت ا
روده هـاي مـزمن التهـابی   حفظ التهاب فعـال در بیمـاري  

کننـد. نشـان داده   لسراتیو بـازي مـی  وبزرگ مانند کولیت ا
ــده  هــاي شــده اســت کــه اســیدهاي بوســولیک مهارکنن

هـا  آنـزیم کلیـدي لوکـوترین   لیپواکسـیژناز، -5غیررقابتی 
بوسولیا سـراتا بـا عـوارض جـانبی پـایین در      )28و7(.هستند

در طـب سـنتی ایـران    )28(.درمان کولیت مزمن نقش دارد
کــارتري کاهنــده التهــاب -Bســراتا و -Bرزیــن الئوگــوم 

IBDثر براي درمـان ؤهاي ماند و یکی از راهشناخته شده

ندر اثـرات  اثرات ضدالتهابی، دیده شده کُعالوه برهستند.
)27(.بهبوددهندگی زخم، ضداولسري و ضداسهال نیز دارد

القـاي بهبـودي در   سـراتا در  -Bاي صـمغ  در مطالعه
و 2از بیماران مبتال به اولسرکولیت درجه درصد80حدود 

نـدر  کند که حتی اگر کُاست. مطالعه بیان میبودهثرؤم3
اثر بهتري نداشته باشد، اثر آن شبیه سولفاساالزین (داروي 

)7(.) استIBDثر در درمانؤشیمیایی م

هاي تنفسیآسم و بیماري
انســـــــدادي ریـــــــهبیمـــــــاري مـــــــزمن 

)COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease(

هـاي هـوایی و انسـداد    با التهـاب در پارانشـیم ریـه و راه   

ندر به کُ)37(.شودبرگشت ناپذیر در جریان هوا مشخص می
ثیر بر سیستم تنفسـی ارزشـمند بـوده و در بخـور،     أعلت ت

سـرماخوردگی و آبریـزش   حمام و ماسـاژ، درمـان سـرفه،    
اسـیدهاي  ) 8(.شده اسـت ، برونشیت و آسم استفاده میبینی

هـاي  تواند در برخی بیمـاري ندر میبوسولیک موجود در کُ
مزمن التهابی مانند آسم التهاب را کاهش دهـد یـا بهبـود    

اي، چند بیمار مبتال بـه آسـم مـزمن    طالعهمدر)25(.بخشد
6مـدت  بـار در روز بـه  3نـدر  گرم کُمیلی300برونشی با 

درصـد 70هفته تحت درمـان قـرار گرفتنـد. بهبـودي در     
؛هایی ماننـد م فیزیکی و نشانهیبیماران با از بین رفتن عال
خـس ریـه و تعـداد    پنـه)، خـس  مشکل در تـنفس (دیـس  

ندر را ا نقش قطعی صمغ رزین کُهدادههمراه بود.حمالت
)25(.در درمان آسم نشان دادند

پوست
هـاي  عنوان درمانی بـراي کبـودي و زخـم   ندر بهکُاز

نـدر قرمـزي و   عصـاره کُ .شـده اسـت  عفونی استفاده مـی 
تحریک پوست را کـاهش و حتـی سـبب سـاخت پوسـت      

ثر بـراي  ؤعامل موضعی مAKBA،گزارش شده.شودمی
)26و20و3(.استراحت پوست استنرم کردن خطوط صورت و 

دیابت
مصرف خـوراکی عصـاره آبـی بـرگ و     ،ايدر مطالعه

سطح گلوکز خون را کاهش،ندر در بیماران دیابتیریشه کُ
روز 28مـدت  مصرف مداوم عصـاره بـرگ و ریشـه بـه    و 

خون، سطوح گلـوکز سـرم،   عالوه بر اثرات کاهندگی قند
کراتینین و فعالیت آنـزیم  رید، اوره و یکلسترول، تري گلیس

سراتا با هدف -Bعصاره صمغ رزین) 38(.دهدرا کاهش می
هـاي  هاي مربـوط بـه بیمـاري   و واسطهعواملقرار دادن 

و ضددیابتی اسـت و خودایمنی داراي خاصیت ضدالتهابی
توانــد از عــوارض کلیــوي و کبــدي ناشــی از دیابــت مــی

)40و39(د.پیشگیري کن

متابولیکو سندرم بیماري قلبی
شیوع سندرم متابولیک حتی در کودکان و بالغین جوان 

ندر امروزه بـه  کُهاي متعدد گونه)41(در حال افزایش است.
ــراي درمــان برخــی   ــوان طــب مکمــل و جــایگزین ب عن
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اطالعـات بـه   )24(.شـود هاي التهـابی اسـتفاده مـی   بیماري
سبب کاهش التهاب مزمن AKBAکهوضوح نشان داده

B-اــــ کاپلــعاماي هـی هستـار رونویسـق مهـطریاز 

)NF‑κBnuclear factor kappa,(شـود کـه ایـن    می
هـاي  در توسعه و پیشرفت بیمـاري عاملترین مهمعامل

هاي درمـانی بـا هـدف    بنابراین روش.مزمن التهابی است
بــراي درمــان التهــاب مــزمن در عامــلقــرار دادن ایــن 
)24(.گسترش یابدتواند آترواسکلروز می

تجـویز بخـش   ، دهدهاي انجام شده نشان میبررسی
صحرایی با رژیـم  هاي ندر به موشمحلول در آب رزین کُ

تـا  38رچرب سبب کاهش کلسترول تام به میزان غذایی پ
هـاي داراي چگـالی بـاال   لیپوپروتئینو افزایشدرصد48

)HDL (شودمی.)اي که با هدف بررسی اثـر  مطالعهدر )42
هـاي چربـی در عـروق کرونـر     ندر بر تجمع رگهعصاره کُ

خرگوش نر انجام شـد، میـزان سـطح سـرمی کلسـترول،      
هـاي مختلـف در   تري گلیسیرید و لیپوپروتئین با دانسـیته 

هاي مورد نسبت به گـروه شـاهد کـاهش معنـاداري     گروه
رید سـرم در  یسـطوح کلسـترول و تـري گلیسـ    )43(.داشت
هاي تغذیه شده بـا  ها و نواحی مختلف بدن خرگوشارگان
جملـه عنبیـه در گـروه    ز رکلسترول و چربی اشباع ارژیم پ

طور قابل توجهی کاهش یافت هندر بصمغ کُدرمان شده با 
نـدر بـر مرحلـه بیوسـنتز     علت اثر کُبهکه بیان شد احتماالً

در ندر اساسـاً بوده است. همچنین پیشنهاد شد که صمغ کُ
هـا و تـا حـدودي در افـزایش دفـع      کنترل بیوسنتز مـوش 

)44(.ثر استؤکلسترول م

سرطان
هـاي  د. رزینگیاهان منبع غنی اجزاي ضدتومور هستن

شامل تري ترپنوئیدها و بوسولیا هاي مختلف ندر در گونهکُ
هــاي در گزارشــی، فعالیــت)29(.اجــزاي آنتیتومــور هســتند

نــدر مــورد مطالعــه قــرار گرفــت و ضــدتوموري صــمغ کُ
وDNA ،RNAز ـا سنتـن اسیدهـه ایـد کـص شـمشخ
ايــــه(سلولیـــــانسانیــــرا در لوسمنـــپروتئی

(Human Promyelocytic leukemia cells, HL-60)

اـهن آنـد. در بیـکننار میـه به دوز مهـدر سیستم وابست

AKBAــر ســنتز ســماًر ــر مهــاري ب و DNA ،RNAاث
غیرقابل برگشت DNAثیر آن بر سنتزأپروتئین دارد که ت

ـ    طـور قابـل تـوجهی رشـد سـلولی      هاست. ایـن ترکیـب ب
کنـد امـا بـر زنـده مانـدن      مهار میرا HL-60هايسلول
)28(.ثیري نداردأها تسلول

اند که بوسـولیک اسـیدها عوامـل    مطالعات نشان داده
نظـر  هاي سرطانی هستند. بـه پوپتوتیک قوي براي سلولآ

ریزي برنامهمرگالقايباعثتاستااسیدبوسولیکرسدمی
سلولی لوسمی میلوئید انسـان از طریـق   در شش ردهشده

گیرنـده  يشود که توسط القامسیري با واسطه کاسپاز می
ال ــــ فع(death receptors 4 and 5)5و 4گ رـــم

ـ AKBAفعالیت ضدسرطانی ) 45(.گرددمی ه اثـر مهـاري   ب
ـ     اي ـر و القـ ـآن بر لیپواکسیژناز که منجـر بـه مهـار تکثی

د، نســبت داده گــردتومــور مــیهــايســلولوز درـآپوپتــ
)33(.شودمی

سرطان پروستات
5هـاي  تـري تـرپن  ،در مطالعات مختلف دیـده شـده  

هـاي  ندر اثر مهاري بـر رشـد سـلول   اي موجود در کُحلقه
در میـان بوسـولیک اسـیدها،    )33(.سرطانی پروسـتات دارد 

AKBA فاکتور رشـد انـدوتلیال عـروق    2با مهار گیرنده
واسطه آنژیوژنز، اثر مهـاري ویـژه بـر سـرطان پروسـتات      

اسـیدهاي اسـتخراج شـده از    ن ترئوکالیک همچنی)17(.دارد
ثر ؤعنوان یک مهارکننده مـ ندر بوسولیا کارتري بهرزین کُ

Aktـ  -(یک سرین ثیرات أترئونین پروتئین کینـاز داراي ت
پروستات انسانی هاي سلولی سرطان سیتوتوکسیک بر رده

)29(.کنددر شرایط آزمایشگاهی و داخل بدن) عمل می

تومور مغزي
سرطان مغز شرایطی است که در آن تومورهاي بدخیم 

ـ )19(.یابـد در داخل مغز گسـترش مـی   نـدر بـا اثـر    ثیر کُأت
ضدالتهابی در بیماران مبتال به تومور مغزي بررسـی شـده   

نـدر  شده از صمغ رزین کُعصاره اتانولی استخراج )32(.است
شامل بوسولیک اسیدها که پس از استفاده فیتوفارمـاکون  

H15روزه باعث کـاهش ادم  7شود براي دوره نامیده می
شـود.  مـی درصـد  48تا 22مغزي اطراف تومور به میزان
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هـاي  هاي بافت تومور درمان شده بـرعکس سـلول  سلول
نشـان  درمان نشده تمایلی به تکثیـر در عـرض دو هفتـه    

)19(.ندادند

این گزارش در بیماران مبتال به غـده مغـزي بـدخیم    
عصـاره  گـرم در روز  میلـی 3600نشان داد که اسـتفاده از  

روز قبـل از جراحـی   7بوسـولیک اسـید)   درصد 60ندر (کُ
نفر 8مایع اطراف تومور در درصد 30سبب کاهش متوسط

کاهش م تخریب مغزي طی درمان یبیمار شد و عال12از 
ــت ــراً)32(.یاف ــاخی ــه  همطالع ــتال ب ــاران مب ــق در بیم دقی

تومورهاي بدخیم مغزي که پرتودرمانی همـراه بـا عصـاره    
بعـد از رادیـوتراپی ادم   ، کردند نشـان داد ندر دریافت میکُ

کننــده عصــاره بیمــاران دریافــتو دردرصــد 75مغــزي 
،مطالعـه نشـان داد  همچنین . یافتکاهش درصد 60ندرکُ

نسبت حجم تومـور در ایـن بیمـاران کـاهش یافـت کـه       
ثیر ضدتوموري عالوه بـر فعالیـت ضـدادمی    أدهنده تنشان
)32(.است

باروري
ـ  تعدادي از گونه هـا در  ثیر آنأهاي گیاهی به جهـت ت

ها توسـط  و برخی از آناندباروري مورد بررسی قرار گرفته
نـدر  کُ)8(.انـد المللـی حمایـت شـده   هاي ملی و بینسازمان

عنوان داروي افزاینده غرایز جنسـی و  توسط مردم اردن به
اي مطالعهدر)8(شده است.عامل ارتقاي باروري استفاده می

ندر روي سیسـتم تولیـدمثل و بـاروري    که به بررسی اثر کُ
ندر باروري مصرف خوراکی کُهاي نر بالغ انجام شد،موش

ایـن، تعـداد کاشـت و    ها افزایش داد. عالوه بر را در موش
علـت  بهاحتماالًهاي زنده نیز افزایش یافت کهتعداد جنین

ایـن دارو ممکـن   )8(.افزایش حرکت و تراکم اسپرم اسـت 
ــون اصــلی    ــد و هورم ــوفیز عمــل کن ــده هیپ اســت در غ

داري اسپارماتوژنز را افزایش دهد. همچنین افزایش معنـی 
دیـده شـد   در حرکت اسپرم و دم اپیدیدیم در گروه درمان 

ــر کُکــه ممکــن اســت بــه ــزیمدلیــل اث ــر آن هــاي نــدر ب
در نتیجـه، اساسـاً  ؛فسفوریالسیون اکسیداتیو بـوده باشـد  

هاي غده هیپوفیز، ترکیبیندر با اثرات آن بر سلولرزین کُ
)8(.مفید در باروري است

حافظه
نشان داد افزایش قابل توجهی در قدرت اتنتیجه مطالع

اي هـ نـورون هـاي دنـدریتی در  شـاخه ویادگیري، حافظه
هـایی کـه   مـوش ر د)Cornu ammonis, CA3(هرمی 

سـراتا  -Bمادرانشان در طول دوره بارداري عصاره خوراکی
همچنین عصاره آبی )46-48(.دریافت کرده بودند وجود دارد

بهبـود  تحریک شـده ندر اختالل یادگیري را در حیوانات کُ
ـ بیماري آلزایمرندر در ثیر کُأحال، تدهد. با اینمی طـور  هب

و نیـاز بـه مطالعـات    گسترده مورد مطالعـه قـرار نگرفتـه    
)50و49(تري دارد.بیش

گیريبحث و نتیجه:
انـواع مطالعـات   آوري شـده از هاي جمعبراساس داده

کـه بـه   بالینی آزمایشات هاي حیوانی ومدلآزمایشگاهی،
انـد، کُنـدر پرداختـه  بررسی اثرات ضدالتهابی عصاره رزین 

هاي التهابی درمان بیمارياي دراثرات مثبت امیدوارکننده
ــ ــد، بیمــاريد؛مانن ــت روماتوئی ــابی روده، آرتری هــاي الته

کـاهش ادم مغـزي مشـاهده    درنیزوآسماستئوآرتریت و
ترین اثر جـانبی  ندر با کمکُشد. طبق مطالعات انجام شده 

ها اسـتفاده  انواع بیماريدر طب سنتی و نوین براي درمان 
بوسـولیک  بـه واسـطه   ایـن صـمغ   ات درمانیشود. اثرمی

باشد؛ اثر ضدالتهابی میندر هستنداسیدها که ماده فعال کُ
ــدر  ــرخالف داروهــاي شــیمیایی  کُن ــایین، ب ــا ســمیت پ ب

فشـارخون، ضـربان قلـب،    وبی بـر لثیر نامطأضدالتهاب، ت
و از این نظـر،  بدن نداردهاي خودکارتنفس یا دیگر پاسخ

دوز توصیه شده مـورد نیـاز درمـانی، ایمـن     درندرصمغ کُ
.است

ثیر بالقوه در بهبـود حافظـه،   أندر تهاي مختلف کُگونه
هم در مغز سالم و هـم در شـرایط اخـتالل حافظـه دارد.     

قابـل تـوجهی اخـتالل    طـور هندر بهمچنین عصاره آبی کُ
؛ دهـد د مـی بهبـو تحریـک شـده  یادگیري را در حیوانـات  

هـاي غـده   نـدر بـا اثـرات آن بـر سـلول     رزین کُهمچنین 
اسیدهاي استخراج . هیپوفیز، ترکیبی مفید در باروري است

ها ریزي شده سلولمرگ برنامهبا القاي ندر شده از رزین کُ
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توانـد  و کاهش بقایاي سلولی و با تـأثیر بـر بیوسـنتز مـی    
تـا  ها محسـوب شـود و   عنوان عاملی در کنترل سرطانبه

و پیشــگیري از حــدودي در افــزایش دفــع کلســترول    
عروقی مؤثر باشد.-هاي قلبیبیماري
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