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 مروری کوتاه بر خواص دارویی گياه نعناع فلفلی
 2نصراهلل مرادي كُر ،*1محسن اكبري

 دانش آموخته ي كارشناسي ارشد تغذيه ي دام، دانشگاه رازي كرمانشاه، كرمانشاه، ايران -1
 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران-2

 
رايشي استفاده شده است، داراي خواص متعدد دارويي مي باشد. نعناع فلفلي كه از ديرباز بعنوان يک طعم دهنده ي غذايي يا در تركيب لوازم آ

ص اگرچه از گذشته نعناع فلفلي بعنوان يک گياه دارويي در درمان و بهبود ناراحتي هاي گوارشي استفاده شده است ولي نعناع داراي يک سري خو
رفه )سيستم عروقي(، بعنوان ضد س -ده ي رگ )سيستم قلبيمفيد در ديگر دستگاه هاي بدن مي باشد. خواصي از نعناع فلفلي بعنوان گشادكنن

)سيستم ايمني( گزارش شده است. براساس مطالعات حيواني، اسانس  IL1-β هماتولوژي(، و افزايش توليد تنفسي(، بازجذب بيشتر آهن )سيستم
مچنين تري گليسريد سرم شده است. نعناع فلفلي هنعناع فلفلي به همراه پيکولينات كروم در شرايط غير نرمال باعث كاهش معني دار گلوكز و 

اكتريهاي گرم فعاليت ضدباكتريايي )ب داراي خواص آنتي ميکروبي بواسطه ي داشتن فعاليت ضدويروسي )هرپس ويروس ها، آنفلونزا و نيوكاسل(،
يک داراي اع همچنين بدليل داشتن مواد فنولمنفي( و خاصيت ضدقارچي )كانديدا آلبيکانس، آسپرژيلوس آلبوس و قارچهاي درماتوفيت( است. نعن

خاصيت آنتي اكسيداني قوي مي باشد. بيشترين خواص نعناع در سيستم گوارشي گزارش شده است: نعناع در درمان زخم معده )داشتن خواص ضد 
د صفرا( كمک كننده يا شتاب ( كاهش نفخ )سازوكار ناشناخته(، اختالالت صفراوي )افزايش توليS. aurousو H. Pyloriباكتريايي عليه 

 يدهنده ي هضم )داشتن منتول( كاربرد دارد. بنابراين نعناع فلفلي عالوه بر داشتن خواص در سيستم گوارشي كه بيشتر شناخته شده اند؛ دارا
 خواصي مفيد در ديگر دستگاههاي بدن مي باشد.

 

 نعناع فلفلي، دستگاه گوارش، كاهنده ي گلوكز سرم، آنتي آكسيدان، زخم معده کلمات کلیدی:

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

