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  چكيده
 Forsk Plantago ovata.داراي دو گونه مهم دارويي  Plantaginaceaeمتعلق به خانواده  Plantagoجنس      
پودر پوسته اين گياه در طب سنتي . اسفرزه معروف هستنداست كه در ايران به نام  .Plantago psyllium Lو

از سوي ديگر پوسته دانه اسفرزه به عنوان يك فيبر . به عنوان يك داروي ملين كاربرد زيادي دارد
نتايج . هيدروكلوييد مطرح است كه اثرات مفيد اين فيبرها در درمان ديابت نوع دوم تقريباً مشخص شده است

سزايي در كاهش ميزان كلسترول،   دهد كه فيبر اسفرزه تاثير به ررسي اين گياه نشان مياخير پژوهشگران در ب
هيچ عارضه . و قند خون در افراد ديابتي دارد و همچنين باعث كاهش ابتال به سرطان كولون مي شود  چربي

هاي دارويي اين گياه  با توجه به اينكه گونه. جانبي خاصي در بيماران تحت درمان با اين فيبر ايجاد نشده است
طور  هاي وسيعي از ايران رويش دارند، مي توان از آن به لحاظ درماني ـ اقتصادي بهره برد كه به در بخش

  .مفصل در مقاله توضيح داده شده است
  

  اسفرزه، موسيالژ، ديابت، افزايش چربي خون، افزايش كلسترول خون :واژگان گل
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  ...مروري بر گياه اسفرزه
 

  مقدمه
ري گياه اسفرزه، به قدمت كشت و كار تجا     
بذرهاي اين گياه بسيار ريز . گردد قاره هند برمي شبه

اسب است و به همين دليل در زمان  و شبيه به گوش
قاره هند بذرهاي آن به نام  تسلط مسلمانان به شبه

Isabgul )1[شد  خوانده مي) اسب به معني گوش .[
هاي جديدي  امروزه عالوه بر مصارف سنتي، عرصه

صنعت و پزشكي نيز براي اسفرزه گشوده  در زمينه
شده است و كشت و كار آن در برخي نقاط جهان 

  گردد  صورت بسيار وسيع و تخصصي دنبال مي به
]1،2.[   

هر چند اين دو گونه اسفرزه در فلور ايران      
اما پرداختن به كشت و كار ] 3[پراكنش طبيعي دارند 

حال حاضر  در. آنها در كشور پيشينه چنداني ندارد
گونه اول دارويي قرار  15توليد اين محصول، جزء 

اولويت اقتصادي  گرفته و پرداختن به زراعت آن از
  ].4[برخوردار است 

هاي اسفرزه براي درمان اوره  دانهدر چين از      
بدن،  يگرما كاهشخون، سرفه، فشار خون باال، 

عملكرد ، بهبود )خيز(م دتوليد ادرار در موارد ا
گاه ادراري و درد در هنگام ادرار و رفع يبوست دست

هاي چشمي مثل  در درمان بيماري. شود مصرف مي
خشكي و آب مرواريد، قرمزي، تورم، حساسيت به 

با ايجاد خلط و (ت ريه نور و همچنين رفع اختالال
گياه كامل را نيز . شود نيز به كار برده مي) عطسه

 و نمايند يبراي بازشدن قلب و مسموميت استفاده م
ها كاربرد  براي بهبود دمل نيز به صورت موضعي

  ].5[ دارد
هاي اسفرزه جهت بهبود اسهال  دانه هندشرقيدر      

خوني، مشكالت ادراري، سوزاك، تب و سوء عملكرد 
همچنين در درمان . شود دستگاه گوارش استفاده مي

  سرماخوردگي، سرفه و ساير مشكالت تنفسي 

  
  

ها با  پودر دانه. گردد ان مصرف ميدر كودك وصخص به
آب تركيب شده و به عنوان ضمادي در درمان رماتيسم، 

   ].5[ شود برده مي كار هاي پوستي به نقرس و حساسيت
هاي اسفرزه در درمان اسهال خوني  دانه ايراندر     

كاربرد  گوارشو رفع اختالالت صفراوي دستگاه 
كنند  ي تهيه مياز تركيب دانه گياه با آب ضماد. دارد

علت بازشدن دانه و ايجاد  هب(كنندگي  كه داراي اثر نرم
بوده و در تمامي موارد التهابي ) موسيالژ فراوان

كرده دانه نيز در درمان و رفع  دم. شود مصرف مي
تحريكات مخاط مجاري ادراري و تسكين 

پوسته دانه نيز . شود برده مي كار هاي آن به ناراحتي
  ].6[ گردد ده ملين مصرف ميبه عنوان يك ما

  
  شناسي گياه

متعلق به خانواده  Plantagoجنس      
Plantaginaceae  اين . باشد گونه مي 250داراي حدود

جنس داراي پراكنش جهاني است اما منشا اوليه آن 
دو گونه مهم اين ]. 7[باشد  هند و پاكستان مي

 Plantago psylliumو Forsk. Plantago ovataجنس

L. شوند كه  در ايران تحت نام اسفرزه خوانده مي
اي در صنعت و داروسازي  داراي مصارف گسترده

  .هستند
  
1 - P. ovata Forsk.  

هاي كم و  گياهي يكساله كه پوشيده از كرك     
 5-8(ساقه گياه كوتاه . باشد بسيار نرم مي

ها كامل خطي  برگ. و غالباً خميده است) متر سانتي
اي و  ها سبز متمايل به قهوه اي و گل هباريك يا سرنيز

 –اي  كروي يا استوانه هاي نيمه مجتمع در خوشه
كاسه گل داراي تقسيمات . مرغي هستند تخم
مرغي با نوك كند، فلسي شكل و جام داراي  تخم
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  بادي و همكاران نقدي
 

 

مرغي و مدور با نوك بسيار مختصر  هاي تخم لبه
ها  دانه، دانه هاي تك كپسول داراي خانه. است

اي باريك و غشايي  ي شكل و با حاشيها استوانه
]. 1[اي روشن است  ها قهوه رنگ دانه]. 8[باشند  مي

اين . باشد مرداد مي –زمان گلدهي اين گياه اسفند 
قزوين، منجيل، (گونه در ايران در نواحي شمال 

، جنوب )همدان، مهران(، غرب )رودبار، فيروزكوه
و ) نبندرعباس، ميمه، بين بوشهر و شيراز، كرما(

اسامي ]. 8[گسترش دارد ) در خراسان  سرچاه(شرق 
 Ispaghula, Spogel, Blond psylliumرايج اين گونه شامل

  ].9[است  Indian plantagoو 
  

2 - P. psyllium L. 

 15-40ساله و كركدار به ارتفاع  گياهي يك     
ساقه گياه علفي ايستاده يا . باشد متر مي سانتي

متر  سانتي 1- 7هايي به طول  خيزان، با ميانگره
هايي محكم و همچنين نرم و  باشد كه با كرك مي

ها متقابل، خطي باريك  برگ. كوتاه پوشيده شده است
هاي  اي بدون كرك يا پوشيده از كرك يا سرنيزه

ها بسيار ريز و سفيد متمايل به  گل. اي هستند غيرغده
 1 -2/1هايي پرگل به طول  سبز بوده كه در سنبله

ها  دمگل كمي بلندتر از برگ. اند متر اجتماع يافته نتيسا
تيز و   كاسه با نوك. باشد متر مي سانتي 2-4و به طول 

متر و جام  ميلي 5/4-5در انتها باريك شده به طول 
تيز  مرغي و نوك اي، تخم داراي تقسيمات سرنيزه

كپسول بيضي، محتوي دودانه بيضوي كشيده، . است
. باشد رمز كه درخشان و براق مياي متمايل به ق قهوه

اين . ارديبهشت است -زمان گلدهي اين گياه فروردين
گونه در ايران در نواحي شمال و شمال شرق 

، غرب )رودبار، منجيل، دشت گرگان، خراسان(
، جنوب )اصفهان(، مركز )كردستان، ايالم، مهران(
) خوزستان، شوش، فارس، بوشهر، بم، بندرعباس(

 ].10[است انتشار يافته 

   Brown psyllium:اسامي رايج اين گياه شامل     
French psyllium  و Spanish psyllium 9[است.[ 

  اكولوژي
خاستگاه اسفرزه در اصل مناطق شرق مديترانه      
اين گياه براي رشد مطلوب نياز به آب و هواي . است

كه در مناطق گرمسيري  طوري به. معتدل و خنك دارد
هاي  و استراليا، كشت آن موكول به ماهنظير هند 

تر سال يعني آبان، آذر، اسفند و فروردين  خنك
 - خاك مطلوب رويش اسفرزه، خاك لومي. گردد مي

آن حدود pH شني تا لومي با زهكشي خوب است كه 
هايي كه از نظر ازت  در خاك]. 4،11[باشد  8الي  7

اي  چندان غني نيستند ولي داراي مقادير قابل مالحظه
]. 12[باشند، رشد قابل توجهي دارند  پتاسيم مي

هاي شور  هاي سنگين با زهكشي ضعيف و خاك خاك
  ].13[براي كشت اين گياه مناسب نيست 

 25اسفرزه به مواد غذايي كم نياز داشته و      
عنوان  كيلوگرم فسفر در هكتار به 25كيلوگرم ازت و 

. نمايد كود پايه در آخرين شخم براي آن كفايت مي
روز بعد  30كيلوگرم كود ازته در هكتار،  25معموالً 

صورت سرك به مزرعه اسفرزه داده  از كاشت به
افزايش مصرف ازت فاكتور تورم را نيز . شود مي

  ]. 13[دهد  كاهش مي
اين گياه در بيشتر دوره رشد به اقليم خشك و      

، همچنين شرايط اقليمي در ]1[خنك نياز داشته 
آخر رشد به ميزان زيادي روي عملكرد بذر  مرحله

تاثير دارد و حتي باران ماليم در اين مرحله بسيار 
هاي  در طي دوره رشد، شب ].13[آور است  زيان

و عملكرد بذر را افزايش و  رشد ،)دماي پايين(خنك 
را كاهش ها  گل ددماي باالي شبانه رشد گياه و تعدا

هواي صاف و  خصوص، روزهاي آفتابي و هب. دده مي
 .باشد گرم طي دوره رسيدن و فصل برداشت الزم مي

اسفرزه نياز آبي متوسطي داشته و سيستم ريشه آن 
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  ...مروري بر گياه اسفرزه
 

آبياري سبك براي  6تا  5كم و سطحي بوده و 
  و مقاومت ] 1[حصول عملكرد مناسب، كافي است 

  

  ]. 14[نسبي گياه به خشكي و شوري باال است 
  

  زراعت
     P. psyllium و  P. ovata  از طريق بذر كشت و

د از طريق نتوان طور طبيعي نمي هشوند و ب تكثير مي
البته برخي از متخصصين با . ديابنرويشي تكثير 

اند از قطعات  استفاده از تكنيك كشت بافت توانسته
بذر اسفرزه قوه . ]15[ اي، اسفرزه را تكثيركنند زيرلپه

ور تازه بنابراين بذ. دهد از دست مي زود حيات خودرا
  .]13[كار برد  هرا بايستي براي كاشت ب

 از آنجاكه بذور اسفرزه، ريز هستند معموالً آن را     
كنند و  ماسه يا كود حيواني الك شده مخلوط مي با

اين كار تراكم گياهي موردنظر را . اشندپ سپس مي
پس از . دهد مطمئن و عملكرد بذري را افزايش مي

هم   هرامي با يك جارو ببذر، بستر را به آ پاشيدن
به آرامي و  جارو. زده تا خاك روي بذر قرار گيرد

شود تا از تدفين عميق  در يك جهت حركت داده مي
عمق كاشت مناسب . ]13[ دگردبذور جلوگيري 

مقدار بذر . ]1[ متر است سانتي 5/0اسفرزه حدود 
كيلوگرم  10تا  4از  ،هكتارهر موردنياز براي كاشت 

 متغير) سنتي تا مكانيزه(تم كاشت سيس ه بهبست
اين محصول به يك تا دوبار وجين در طول  .است

اين گياه، كوتاه  شدطول دوره ر. نياز دارد شددوره ر
روز  120تا  90بوده و بسته به شرايط اقليمي بين 

ها  زمان برداشت از تغيير رنگ سنبله .كشد طول مي
ور رسيدگي بذمرحله معموالً . ]4[گردد  مشخص مي

زماني است كه فشار دادن خوشه گياه بين انگشتان 
متوسط عملكرد اين . دشومنجر به آزاد شدن بذور 

  . ]13،1[باشد  بذر مي تن 1گياه در هكتار حدود 
  

  فيتوشيمي
  مثل (تركيبات موجود در اسفرزه شامل اسيدها      
  

   يك، كلروژنيك، سيناميك،ئيك، كافيبنزو
P - وليك، سليك، اريسكوماريك، فوماريك، سال

يدها ي، آلكالو)اسيد اسكوربيك و وانيليك
(Boschniakine)  مثل آالنين، (و آمينواسيدها

تجزيه . باشد مي) آسپارژين، هيستيدين، ليزين
هاي اسفرزه وجود برخي قندها و تركيبات  دانه
ساكاريدي را در موسيالژ دانه نشان داده است  پلي

ز، آرابينوز و گلوكز، گزيلو ،كه شامل گاالكتوز
عالوه گاالكتورونيك اسيد،  هب. باشد منوز ميرا

وميوز، سوكروز، فروكتوز و يك قند يپالنتوز، پالنت
  . اند شناسايي شده )P. ovataدر دانه (ناشناخته 

 30تا  20موسيالژ پوسته دانه اسفرزه حدود      
در مقايسه ( P. ovataموسيالژ دانه . درصد است
قدرت سوسپانسيوني و داراي ) با سايرين

امولسيوني بهتري در مقايسه با تراگاكانت و 
 دانه بدون پوست ]. 5،9[سلولز است  متيل

P. ovata  داراي ميزان كمي روغن غني از
ها و هيدروكربنهاي  اسيدهاي چرب آزاد، استرول

بخش فاقد . باشد سازنده روغن غيرخوراكي مي
 حاوي مقادير زيادي) شده گيري روغن(روغن 

پروتئين همراه با آلبومين و ليزين فراوان و 
موسيالژ برگ ]. 7[متيونين در حد متوسط است 

ساكاريدهاي  نيز حاوي تركيباتي از قبيل پلي
آرابينوز، مانوز، گاالكتوز و  - رامنوز، ال
  ].16،17[باشد  دكستروز مي

  
  كاربرد صنعتي موسيالژها
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  بادي و همكاران نقدي
 

 

با  هاي موسيالژها به علت دارا بودن ويژگي     
 و ارزش مانند پايداركنندگي، سوسپانسيون كنندگي

كنندگي در صنعت و داروسازي  امولسيون
در داروسازي  .اند اي پيدا كرده كاربردهاي گسترده
ها و به عنوان  سوسپانسيون ،ها جهت تهيه امولسيون
 ،كننده براي پودرهاي نامحلول يك عامل امولسيون

در ساخت عنوان چسب  هها و ب ها و رزين روغن
ها  سهلمهاي مكيدني و ساخت  ها و قرص گرانول

 جزءعنوان  هاما بيشترين كاربرد آنها ب. رود كار مي هب
اين پليمرهاي آبدوست . ضروري در داروها است

، عوامل  كننده امولسيون ،ها بند در قرص عنوان هم هب
  پايداركننده و كننده كننده، عوامل سوسپانسيون ژله
  .]15[ روند كار مي به

ساكاريدي  يدهاي پلييموسيالژها از بهترين هيدروكلو     
يدهاي ديگر كه منشا يدارويي هستند چون با هيدروكلو

ها  گياهي دارند همچنين نشاسته، قندها و پروتئين
يدهاي يسازگاري دارند و برخالف اكثر هيدروكلو

پايين مقاوم هستند و در  pHساكاريدي نسبتاً به  پلي
از بعضي . روند كار مي هاسيدي است ب pHشرايطي كه 

ساكاريدي مخصوصاً نوع  يدهاي پلييهيدروكلو
. شود متوكسيله براي تهيه غذاهاي كم كالري استفاده مي

كار  هها نيز ب ها و نوشيدني ها، چاشني اين مواد در ژله
نات كهنه شدن يها با آلژ روند و به همراه كاراژينان مي

موسيالژها در تركيبات  .اندازند ييق موانواع نان را به تع
كننده و  عنوان تغليظ هب غذايي نيز كاربرد داشته و

  .دنشو كننده دسرها به كاربرده مي تثبيت
هاي  عالوه بر صنايع غذايي در تهيه فرآورده     

هاي پوستي،  آرايشي جهت مجعدكردن موها و محلول
آميزي پارچه، كاغذسازي،  همچنين در صنايع رنگ

تهيه (نظامي  صنايع مركب چاپ، تهيه واكس وتهيه 
  .]4[نيز استفاده زيادي دارند ) مواد منفجره ضدآب

كنندگان بزرگ  صنعت نفت هم از مصرف     
عنوان  هموسيالژ ب. رود موسيالژها به شمار مي

هاي حفاري  كننده به خاك و آب اطراف تيغه روان
شود و همچنين مقداري از آن به آب  اضافه مي

شود تا فشاري  شده به داخل زمين اضافه مي پمپ
براي مهار نفت و گاز ايجاد نمايد و به آب پايداري 

سرعت در  هآب خالص ب. دهد و حركتش را آرام كند
 ها نفوذ كرده و از طغيان چاه جلوگيري بين سنگ

  .]18[  نمايد مي
  

  فارماكولوژي
براي اين گياه اثرات درماني مختلفي ذكر شده كه      
  :شود ر زير به آنها اشاره ميد

  اي اثرات روده -الف
عنوان يك  هشده ب فيبرهاي رژيمي طبيعي يا سنتز     

هاي روده  مكمل غذايي در جلوگيري از ايجاد بيماري
كه دانه و  ]19[ اند بزرگ مورد توجه قرار گرفته

طور نسبتاً وسيعي بدين  هب P. ovataدانه  هپوست
  .روند كار مي همنظور ب

فرد داراي پاركينسون،  12در آزمايشي بر روي  -
بار در هفته، مدت  2، گرم 1/5(درمان با اسفرزه 

منجر به افزايش ميزان مدفوع  )هفته 4: زمان آزمايش
اما اين عمل از طريق اثر بر انتقال . و وزن آن گرديد

  ].5[روده بزرگ يا راست روده نبود 
 2/7هر روز فرد بالغ، كه  42در آزمايشي بر روي  -

گرم دانه اسفرزه به تنهايي يا دانه اسفرزه همراه با 
نمودند، نشان داده شد كه افزايش  سنا دريافت مي

داري در ميزان و وزن مدفوع در گروه دوم  معني
اسفرزه به تنهايي ملين بوده و تاثيري بر . وجود دارد

ميزان و وزن مدفوع در طول يك هفته آزمايش 
دهد كه دوره درمان  تايج نشان مياين ن. نداشته است

 
ن 
ستا

 زم
هم،

ه ن
مار

ش
13

82
  

 
5



  ...مروري بر گياه اسفرزه
 

با اسفرزه بايد بيش از يك هفته باشد و يا دوز 
  ].5[مصرفي افزايش يابد 

بيمار داراي كوليت  12اي بر روي  مطالعه -
اين افراد در . ماه صورت گرفت 12اولسراتيو به مدت 

 10بار در روز حدود  2گروه به ترتيب گروه اول  3
گرم مزاالمين و گروه  5/1م گرم دانه اسفرزه، گروه دو

سوم اسفرزه به همراه مزاالمين را به صورت خوراكي 
در پايان مشخص گرديد كه اسفرزه به . مصرف نمودند

  ]. 5،20[اندازه مزاالمين در بهبود اين بيماران موثر است 
فرد مشخص شد كه  8در بررسي ديگري بر روي  -

معده را  داري زمان تخليه دانه اسفرزه به ميزان معني
  ].5[دهد  تعويق انداخته و انتقال كلوني را كاهش مي به
هاي  دهد كه دانه آزمايش كلينيكي ديگري نشان مي -

P. ovata دهنده  دهنده وزن مدفوع و كاهش افزايش
اي در افراد سالم بوده و همچنين  زمان انتقال روده

ميزان و وزن مدفوع و محتواي آب مدفوع را در 
هاي  در اين زمينه آزمايش. دهد ميبيماران كاهش 

انجام شده است كه  (Rat)ها  دقيقي بر روي موش
  ]:19[گردد  نتايج آن ذكر مي

  در رژيم (افزايش طول روده كوچك و كلون
  )پوسته دانه

  افزايش در ضخامت موكوسي بخش انتهايي روده
 )در رژيم پوسته دانه(باريك و افزايش ارتفاع پرزها 

 در رژيم دانه و (دفعي   فراويافزايش اسيدهاي ص
 )رژيم پوسته دانه

  در رژيم پوسته دانه(كاهش غلظت پروتئين دفعي( 

  گلوكورونيداز كه كاهش آن  -بتاكاهش فعاليت
در رژيم دانه و ( دهنده رژيم فيبري است نشان

 )رژيم پوسته دانه

  افزايش زياد در ظرفيت نگهداري آب مدفوع در
 توسط در رژيم دانهرژيم پوسته دانه و افزايش م

 آلكالين فسفاتاز، (هاي مخاطي  كاهش فعاليت آنزيم
در ) آميالز و سوكراز -αلوسين آمينوپپتيداز، 

 )در رژيم پوسته دانه و رژيم دانه(دوازدهه 

  2,6افزايش دفع- diaminopimelic acid  مدفوع
توده باكتريايي است دهنده  نشانو غلظت آن كه 

 )در رژيم دانه(

 در رژيم دانه (ر در وزن بدن و جذب غذا عدم تغيي
 )و رژيم پوسته دانه

فرد سالم  10گرم پوسته دانه بر روي  3آزمايش  -
 ].5[اي گرديد  منجر به كاهش زمان انتقال روده

همچنين يك بيمار بعد از خارج كردن كيسه صفرا      
گرم پودر دانه  5/6داراي اسهال مزمن تحت دوز 

روز  2بيماري پس از  اليماسفرزه قرار گرفت و ع
 ].14[برطرف گرديد 

عنوان يك تركيب  هاي اسفرزه به اثر مليني دانه - 
 ]. 5[بيمار ديده شده است  50پكتين در درمان  - سلولز

اي تركيبات  كنندگي معده فعاليت محافظت   -
هيدروزيديك استخراج شده از اسفرزه نيز گزارش  پلي

  ].5[شده است 
 

  مكانيسم عمل
تركيبات گياهي موجود در پوسته و دانة اسفرزه      

ثبات تبديل  در حضور آب به يك جسم لغزنده و بي
يك فاكتور مهم در . شود كه موسيالژ نام دارد مي

عملكرد فيزيولوژي اسفرزه جهت تنظيم اعمال 
خاطر  اي، خاصيت ژل مانند آن است كه به روده
]. 12[ساكاريدهاي با وزن مولكولي باال است  پلي

دليل  گردد به كه دانه وارد دستگاه گوارش مي هنگامي
وجود مايع داخل روده و يا مايع وارد شونده همراه 

اين تورم منجر به ايجاد يك . شود با آن، متورم مي
شود كه در نهايت باعث  احساس پرشدن معدي مي

افزايش حجم مدفوع و حفظ آب آن شده و منجر به 
  ].5[گردد  تخليه روده مي
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  بادي و همكاران نقدي
 

 

توانايي دانه اسفرزه در كاهش تخليه معدي ناشي      
از توانايي آن در افزايش ويسكوزيته مواد غذايي 

مواد با ويسكوزيته باالتر فقط منجر به . است
همچنين دانه ممكن . شود انقباضات سطحي معده مي

است در اثر دارويي كربوهيدراتها مثل الكتوز، 
درم روده فروكتوز و سوربيتول كه در درمان سن

  ].5[شوند، تغيير ايجاد كند  پذير مصرف مي تحريك
 
  اثر بر چربي و قند خون - ب

هاي غذايي با محتواي فيبري  استفاده از رژيم     
زياد، خصوصاً فيبرهاي محلول، به منظور كنترل 

در افراد داراي ديابت ] 21[غلظت كلسترول سرم 
ده كه البته تحقيقات دقيق اخير نشان دا. معمول است
در مورد برخي فيبرها مثل . گونه نيست گاهي اين

فيبرمحلول در آب و فيبر ژل مانند گوارگام و صمغ 
صورت يك محلول   تراگاكانت مشخص گرديده كه به

قندي يا در تركيب با مواد غذايي تا حد نسبتاً زيادي منجر 
اما تاثيرات ] 22[شود  به كاهش سطح گلوكز خون مي

  ].22،23[مشخص نشده است  اسفرزه هنوز قطعاً
فرد داراي ديابت نوع دوم  125در آزمايشي بر روي  - 

بار  3با دوز  P. psylliumگرم دانه  5هفته،  6به مدت 
و  LDL-Cميزان كلسترول كل، . در روز استفاده شد

يافت هفته درمان كاهش  2گليسريد پالسما پس از  تري
بنابراين  .افزايش پيدا كرد HDL-Cكه ميزان  در حالي

گرم دانه به  5دهد دوز  نتايج اين آزمايش نشان مي
منظور كاهش سطح گلوكز و ليپيد پالسما مفيد و قابل 

 ].23[استفاده است 

مرد داراي ديابت نوع دوم و  34در آزمايش ديگري  -
هفته تحت رژيم  2هيپركلسترولمياي خفيف به مدت 
 8سپس به مدت . ثابت و مشخص غذايي قرار گرفتند

 2در (گرم دانه اسفرزه و دارونما  1/5هفته ميزان 
مصرف . بار در روز مصرف نمودند 2با دوز ) گروه

را به   LDL-Cدانه اسفرزه غلظت كلسترول كل و

درصد نسبت به مصرف دارونما 13درصد و  9/8ترتيب 
همچنين غلظت گلوكز در تمام روز و بعد از . كاهش داد

درصد  11يب حدود ناهار در گروه اسفرزه به ترت
  ].21[درصد كمتر از گروه شاهد گزارش شد 2/19و
 4يك هفته، (دوره زماني  3بررسي ديگري در  -

بيمار  20در اين تحقيق . صورت گرفت) هفته 6هفته، 
با ميانگين ) زن 8مرد و  12(داراي ديابت نوع دوم 

سال در زنان مورد  66در مردان و  4/67سني 
ستفاده از دانه اسفرزه جذب ا. مطالعه قرار گرفتند

كه  درصد كاهش داد، در حالي 2/12گلوكز را حدود 
 5(داري در ميزان انسولين ايجاد نشد  كاهش معني

 24پپتيد، گلوكز ادرار  -، سيHBA1C). درصد
، 9/14، 8/3به ترتيب (ساعته و همچنين فروكتوزامين 

در مدت زمان استفاده از رژيم ) درصد 9/10و  5/22
كاهش يافت كه در اين ميان فقط كاهش فيبري 

داري  اسفرزه كاهش معني. دار بود فروكتوزامين معني
درصد،  7/7از لحاظ آماري در كلسترول كل به ميزان

درصد و در اسيداوريك به  2/9به ميزان  LDL-Cدر 
ها و  در ميزان ويتامين. درصد ايجاد نمود 10ميزان 
دار  ش معنيجز در مورد سديم كه افزاي به –امالح 
  ].24[تغيير محسوسي ديده نشد  -يافت

گرم  5/3داراي هيپرليپيدميا  NIDDMبيمار  24 -
بار در روز براي  2پوسته دانه اسفرزه را با دوز 

پس از اين مدت، . روز مصرف نمودند 90مدت 
پوسته دانه اسفرزه از رژيم غذايي حذف شد و 

ر روز ديگر تحت بررسي قرا 90بيماران به مدت 
داري سطح  پوسته دانه به ميزان معني. گرفتند

، )درصد 7/23( LDL-C، )درصد7/19(كلسترول كل 
 LDL-C / HDL-Cو نسبت ) درصد 2/27(گليسريد  تري

روز پس از  90را كاهش داد كه اين وضعيت تا 
 15افزايش  HDL-C. درمان همچنان ادامه داشت
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  ...مروري بر گياه اسفرزه
 

درصدي را نشان داد كه اين وضعيت پس از پايان 
  ].25[درمان حفظ نگرديد 

مرد داراي  81در آزمايشي بر روي  -
هيپركلسترولمياي خفيف مشخص شد كه افزودن 

تواند شاخص  آكاربز و يا اسفرزه به رژيم غذايي مي
گاليسمي مواد غذايي كربوهيدراتي را كاهش دهد و 

  ].26[در كنترل ديابت مفيد باشد 
يابتي بيمار د 18اثر اسفرزه بر روي   مطالعه -

اسفرزه روزانه . غيروابسته به انسولين صورت گرفت
به بيماران ) بالفاصله قبل از صبحانه و شام(دوبار 

 14گلوكز پس از صبحانه و شام به ترتيب . داده شد
همچنين غلظت . درصد كاهش نشان داد 20و 

درصد نسبت  12انسولين سرم پس از صبحانه نيز 
ده اثرات غذاي دوم، براي مشاه. تر بود به شاهد پايين

اسفرزه يا دارونما بعد از نهار مصرف نشد با اين 
درصدي  31حال در ميزان گلوكز بعد از نهار كاهش 

  ].27[مشاهده گرديد 
بيمار  5فرد سالم و  6در آزمايش ديگري  -

دانه  گرم در روز10هفته،  3ايلئوستومي به مدت 
 پوسته دانه هيچ تاثيري. اسفرزه را مصرف نمودند

در هر (گليسريد  بر روي غلظت كلسترول كل و تري
در افراد سالم پس از درمان با دانه . نداشت) دو گروه

 93درصد و  4/6به ترتيب HDL كلسترول كل و 
در طي دو درمان ميزان . درصد كاهش يافت

اسيدهاي صفراوي مدفوع افراد سالم تغيير نكرد در 
استفاده از كه در افراد ايلئوستومي شده پس از  حالي

درصد 25دانه ميزان اسيدهاي صفراوي حدود 
افزايش يافت و اين در حالي بود كه در ميزان 

تواند  اين نتيجه مي. كلسترول تغييري ديده نشد
دهنده اين باشد كه دانه اسفرزه ممكن است  نشان

داراي اثر بيشتري نسبت به پوسته دانه در كاهش 
يدهاي كلسترول سرم بوده و از دست رفتن اس

ها از طريق افزايش بازجذب در  صفراوي در روده
  ].28[كلون جبران شده است 

هاي صحرايي صورت  آزمايشي كه بر روي موش -
گرفته نشان داد كه فيبرهاي محلول دانه اسفرزه 

داري در ميزان قند ناشتا  منجر به كاهش معني
همچنين افزايش سطح انسولين . شد هاي ديابتي  موش

پس از مصرف اسفرزه ممكن است بيانگر ها  در موش
  ].29[مضربودن اين فيبرها براي افراد ديابتي باشد 

 4. نفر صورت گرفت 10آزمايش ديگري بر روي  -
گرم كربوهيدرات بدون چربي  50وعده غذايي شامل 

 7/1توسط افراد مصرف شد و سپس آنها تحت رژيم 
هيچ تغيير قابل . گرمي دانه اسفرزه قرار گرفتند

، انسولين و گلوكز GLP-1اي در تخليه معده،  مالحظه
هاي غيراشباع و  گرم چربي 30اما افزودن . ديده نشد

هاي  گرم پروپيونات سديم سبب كاهش غلظت 3
 GLP-1انسولين، گلوكز و تخلية معده و افزايش 

  ].11[گرديد 
هاي هندي صورت  آزمايشي نيز بر روي خوكچه -

گروه كنترل ). ر هر گروهحيوان د n ،10=  30(گرفت 
g100/g10 سلولز و  g100/g5/2 دريافت  گوارگام

 g100/g5/7 ياg100/g10 و دو گروه آزمايشي كردند
مصرف نمودندكه با سلولز ميزان  اسفرزه پوسته دانه

 g100/g5/12 فيبر مصرفي در هر دو گروه به 
رسپانس  -در مطالعه هيچ رابطه دوز . رسانده شد

پالسما و  تري گليسريد ولي ميزانمشاهده نگرديد 
LDL-C  درصد  34در گروه اسفرزه به ترتيب

. (P<0.01)تر از گروه كنترل بود  درصد پايين23و
و  (LCAT)لستين كلسترول استيل ترانسفراز 

تحت   (CETP)كننده استر كلسترول پروتئين حمل
در گروه كنترل ميزان . تاثير رژيم اسفرزه قرار گرفت

به ترتيب به  CETPو  LCATفعاليت 
درصد باالتر از گروه اسفرزه  36درصد و 100ميزان

 
ن 
ستا

 زم
هم،

ه ن
مار

ش
13

82
  

8



  بادي و همكاران نقدي
 

 

كلسترول تام و آزاد كبدي تحت تاثير اسفرزه . بود
قرار نگرفت اما غلظت استر كلسترول در گروه 

تر از گروه كنترل بود  درصد پايين 50اسفرزه 
)01/0p< .(فعاليت آنزيمHMGCoA  ردوكتاز كه

نتز كلسترول است در آنزيم محدودكننده سرعت س
درصد افزايش جبراني  37گروه اسفرزه به ميزان 

هيدروكسيالز آلفا  -7همچنين فعاليت آنزيم . .داشت
كننده كاتابوليسم كلسترول به  كه آنزيم تنظيم

درصد  33اسيدهاي صفراوي است در گروه اسفرزه 
نتايج حاكي از آن است كه . بيشتر از گروه كنترل بود

ر هيپوليپيدميك خود را از طريق تاثير پوسته دانه اث
بر روي جذب اسيدهاي صفراوي و تغيير متابوليسم 

  ].30[كند  كبدي كلسترول اعمال مي
  
  اثر بر سرطان كولون -ج
فرد نشان داد كه استفاده از  424مطالعه بر روي  -

به همراه آسپرين و همچنين انجام  P. ovataدانه 
اهش ريسك ابتال در ك  عمده يتمرينات ورزشي نقش
  ].31[ به سرطان كولون دارد

در آزمايشي ديگر نشان داده شد كه مصرف  -
فلور كولون را جهت  ،P. ovataهاي  خوراكي دانه

سازگار نمود و در نهايت ) و استات(افزايش بوتيرات 
درصد در بيماران داراي  40غلظت بوتيرات حدود 

بوتيرات اثرات . سرطان كولون افزايش يافت
ماندن اثرات  الزم به ذكر است باقي .سرطاني داردضد

  ].32[ منوط به ادامه درمان است
  

  

 هاي ايمني اثر بر پاسخ -د

 ها به منظور بررسي اثر  آزمايشي بر روي خرگوش -

هاي ايمني  بر روي پاسخ (P. ovata)دانه اسفرزه 
 )g/kg 5/0(مصرف خوراكي دانه . صورت گرفت

بادي در  در تيتر آنتيداري  منجر به كاهش معني

در ) g/kg 25/0(تزريق داخل صفاقي . پاسخ اوليه شد
هاي قرمز  سازي گلبول موش سوري قبل از ايمني

بادي  داري را در آنتي كاهش معني SRBCگوسفند با 
ها  در هر دوي اين گروه. كننده ايجاد نمود هماگلوتينه

داري  هاي طحال افزايش معني و لكوسيت WBCدر
تواند مانع از  مي P. ovataپس دانه . رديدمالحظه گ

هاي  هاي ايمني هومورال خصوصاً در پاسخ پاسخ
  ].33[اوليه شود 

  
  ساير اثرات  - ه
محلول استخراج شده از دانه اسفرزه در  -

ها  هاي هندي داراي اثر گشادكننده برونش خوكچه
بوده اما نسبت به سالبوتامول و آترويپن داراي اثر 

مچنين دانه اسفرزه در بهبود ه. كمتري است
برونشيت مزمن، تنگي نفس، سرفه و سرماخوردگي 

 ].5[مفيد گزارش شده است 

هاي خرد شده  گزارشي مبني بر استفاده از برگ -
. فرد وجود دارد 10در   اسفرزه در بهبود مسموميت

هاي  ها و ورم همچنين در برطرف شدن خارش
براي بهبود  عنوان ضمادي پوستي كاربرد داشته و به

به صورت . شود تبخال، زخم و دمل استفاده مي
  .تواند مفيد باشد سنتي در گزيدگي و نقرس نيز مي

ها فعاليت بهبود زخم را در  همچنين عصاره برگ     
علت كلروژنيك اسيد و  به(ها نشان دادند  خرگوش

  ). نئوكلروژنيك اسيد
علت دارا بودن  ها نيز به عصاره آبكي برگ     

گليكون و اكوبيژنين داراي فعاليت ضدميكروبي ا
عنوان يك  هاي هوايي اين گياه به بخش. است

  .ضدالتهاب و ديورتيك مطرح هستند
عصاره كل گياه باعث كاهش فشار خون شرياني      

  ].16[ها شده است  در سگ) متر جيوه ميلي 40تا  20حدود (
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، P. ovataهاي اسفرزه  همچنين عصاره الكلي دانه     
ها كاهش داده است و  ها و گربه فشار خون را در سگ

  ].9[باشد  داراي فعاليت كولينرژيك نيز مي
  

 شناسي سم

ژن است  آنتي 16دانه گرده اسفرزه حاوي حدود      
 Concanavalin Aتا از آنها آلرژن هستند كه با  6كه 
. دهند ، واكنش ميIgEخوبي تركيبات باند شده با  به

بخش پوسته، اندوسپرم و جنين حاوي تمامي سه 
هاي زيادي مبني  گزارش. باشند ژنهاي مشابه مي آنتي

. زايي اسفرزه وجود دارد بر درجات مختلف آلرژي
احتقان سينه، عطسه و : هاي آنافيالكسي مانند واكنش
  ].16[اشك 

بر  (P. ovata)در آزمايشي، پودر دانه اسفرزه      
الت سوزش و روي پوست منجربه ايجاد يك ح

به دانه  IgEهاي  بادي گزيدگي نمود خصوصاَ آنتي
هاي دانه  در بررسي آلرژن. اسفرزه پاسخ مثبت دادند

چندين تركيب آلرژن با  SDS-PAGEاين گياه توسط
كيلو دالتون  14و 20 - 36، 60، 66هاي مولكولي  وزن

در نهايت عنوان شد كه اسفرزه ممكن . ديده شدند
لرژن تنفسي تا حد ايجاد تنگي عنوان يك آ است به

  ].34[نفس نيز پيش رود 
اي هستند كه ممكن است  ها داراي رنگدانه دانه     

ها مضر باشد اما اين تركيب در مراحل  براي كليه
]. 16[رود  ها جهت مصرف از بين مي سازي دانه آماده

در چندين آزمايش توسط پوسته و دانه اسفرزه، 
تغيير در وزن، تاثير بر  گونه عارضه مهمي مثل هيچ

و امالح پالسما و يا كاهش  E, Aهاي  غلظت ويتامين
  ].5،24،25،29[جذب مواد غذايي ديده نشد 

دليل اينكه استفاده همزمان از داروها و دانه  به     
اسفرزه ممكن است در جذب دارو ايجاد اشكال نمايد 

شود كه دانه اين گياه با فاصله نيم تا  توصيه مي

هاي  دانه]. 5[اعت بعد از دارو استفاده گردد س يك
عنوان ملين استفاده  طور عمده به اسفرزه كه به

]. 5[شوند، ممكن است ايجاد نفخ شكمي نمايند  مي
نه آب (همراه با دانه اسفرزه بايد مقدار زيادي آب 

براي حفظ آب مدفوع مصرف ) ميوه و ساير مايعات
د، دانه آب را اگر آب خارجي وجود نداشته باش. شود

  گيرد  هاي مخاطي مرطوب دستگاه گوارش مي از غشا
سوراخ سوراخ (كه منجربه آسيب بخشي از روده 

]. 5[درد شديدي همراه است  شود كه با دل مي) شدن
هاي ناشي از پودر دانه  به منظور كاهش حساسيت

اسفرزه، هنگام كار با آن بايد از استنشاق پودر 
كاهش توليد گرد و غبار در  به جهت. خودداري نمود

هوا، بايستي پودر اسفرزه در هر بار مصرف 
مستقيماً از ظرف محتوي آن به يك ليوان منتقل شده 

  ].5[و بالفاصله به آن آب اضافه نمود 
كيد شده است اگر مصرف محصوالت اسفرزه ات     

روز شد، بايد به  4تا  3منجربه ايجاد اسهال بيش از 
  ].5[ پزشك مراجعه نمود

  
  تداخالت دارويي

بيماران ديابتي وابسته به انسولين الزم است      
هنگام استفاده از دانه اسفرزه، دوز انسولين 

  ].5[شان را كاهش دهند  مصرفي
و  ليتيم اسفرزه با  دانه تداخل دارويي بين     

بدين صورت كه دانه . كاربامازپين گزارش شده است
ه گوارش شده و سطح در دستگا ليتيممانع از جذب 

 47در زن  مورد دهد كه اين خون را كاهش ميليتيم 
در اسفرزه  همچنين اثر دانه. اي ديده شده است ساله

مرد  40كاهش فراهمي زيستي كاربامازپين در 
  ].5[ مشاهده گرديده است
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  مصرف در بارداري و شيردهي
هيچ عارضه جانبي مضري از مصرف دانه      

پوسته دانه آن در دوران شيردهي اسفرزه يا مصرف 
 -در صورت مصرف در حد متعارف -و بارداري

چين، استفاده از دانه  تحقيقي در. ديده نشده است
اسفرزه در دوران بارداري را به دليل ايجاد جابجايي 

  .]5[ كند در موقعيت جنين منع مي
  

  استفاده در كودكان
صف سال ن 12تا  6دوز پيشنهادي براي كودكان      

 6براي كودكان زير . دوز مصرفي بزرگساالن است
  ].5[ سال قبل از استفاده بايد با پزشك مشورت نمود

  
  دوز مصرفي

  عنوان ملين هجهت مصرف ب :خوراكي     
. بار در روز 4تا  3گرم دانه كامل،  10تا  5 :ها دانه     
آب گرم براي چندين  ليتر ميلي 150 ها بايد در دانه

در هر بار . مصرف خيسانده شوند ساعت قبل از
آب ليتر  ميلي 150 - 210مصرف دانه، بايد حدود 

  .استفاده گردد
تا  1گرم پوسته دانه كامل،  5تا  4: ها دانه هپوست     

پس از هر بار مصرف بايد . بار در روز 4
  .آب نوشيده شودليتر ميلي 150بالفاصله

پسليوم را قاشق چايخوري دانه  2 :چاي دانه اسفرزه     
را داخل يك  دهيم و آن داخل يك پارچه نازك قرار مي

دهيم  آبجوش قرار داده و اجازه مي) ليتر ميلي 240( ليوان
سپس بسته پارچه را . دقيقه دم بكشد 45به مدت 

  ].5[شود  ده ميبرداشته و چاي گرم نوشي
  برخي افراد از ضماد پودر دانه اسفرزه در  :موضعي     

  ].5[ كنند هاي پوستي استفاده مي شسوزب براي تركيب با آ
 

 گيري نتيجه
با توجه به قدمت مصرف گياه اسفرزه توسط انسان،      

خطربودن آن محرز گشته و عوارض آن تا  سالم و بي
در حال حاضر . حدود زيادي شناخته شده است

مصارف صنعتي و دارويي جديدي نيز براي اين گياه پيدا 
نه به علت داشتن موسيالژ كه يك پوسته دا. شده است

فيبر هيدروكلوييد و محلول است داراي اثرات منحصر به 
. فردي است كه با ساير فيبرهاي نامحلول تفاوت دارد

آورنده چربي و  نتايج تحقيقات حاكي از اثرات پايين
خون توسط اين گياه در بيماران مبتال به چربي خون  قند

مين در درمان كوليت و ديابت است و به اندازه مزاال
همچنين تحقيقات تكميلي در . باشد اولستراتيو موثر مي

آينده باعث خواهد شد تا مصارف جديدي براي اسفرزه 
پيدا شود كه از آن جمله مصرف آن در جلوگيري از ابتال 

هاي  ترين سرطان به سرطان كولون است كه از شايع
 اين گياه به جهت ارزان و در. باشد كشور نيز مي

تواند جانشين خوبي در درمان  دسترس بودن مي
بري چون ديابت و چربي  هاي مزمن و هزينه بيماري

 .خون باشد

 منابع
1. Atal CK, Kapur BM. Cultivation and 
utilization of medicinal plants. Regional 
Research Laboratory Jammu-Tawi. India. 1982,  

pp: 406-17. 
2. Board N. Hand Book on herbs cultivation 
& processing. Asia pacific Business, Inc.  
India. 2002, pp: 328-31. 

فخرطباطبايي سيدمحمد، ميرمعصـومي مسـعود،    .3
 مشابه بررسي به زراعي دوگونه . محمدتقي ميرحاجي

 

 .چهارمين سمينار گياهان دارويي ايران .دارويي در ايران
 .1369. تهرانعلوم پزشكي ه دانشكده داروسازي، دانشگا

 
ن 
ستا

 زم
هم،

ه ن
مار

ش
13

82
  

 
11



  ...مروري بر گياه اسفرزه
 

اثر رطوبت خاك و هوا بر كميـت    .بقاليان كامبيز .4
نامــه كارشناســي  پايـان  .و كيفيـت موســيالژ اســفرزه 

  .1378. دانشگاه تهران .ارشد رشته باغباني
5. Libster M. Herb guide for nurses. Delmar, 
Thomson Learning, Inc. USA. 2002, pp: 450-7. 

ــي  .6 ــري عل ــي گيا. زرگ ــان داروي ــاپ ششــم . ه . چ
، جلد 1375. موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

  .194-205، صفحات چهارم
7. Chakraborty MK, Patel KV. Chemical- 
composition of Isabgol (Plantago ovata Forsk.) 

seed. J. Food sci. 1992; 29: 389- 90. 

ــد .8 ــان احم ــور  .قهرم ــران رنگــي فل انتشــارات . اي
، جلد ششـم،  1363.ها و مراتع تحقيقات جنگلموسسه 

  .722شماره 
9. Leung AX and Steven F. Encyclopedia of 

common natural ingredients- used in food, 
drugs and cosmetic. Publication John Wiley & 
sons, Inc. USA.1996,pp: 427-9. 

ــد  .10 ــان احم ــور. قهرم ــي فل ــران رنگ ــارات . اي انتش
ــلموسســه تحقي ــات جنگ ــع ق ــا و مرات ــد 1367. ه ، جل

  .1339يازدهم، شماره 
11. Forst GS, Brynes AE, Dhillo WS, Bloom 
SR, Mcburney MI. The effects of fiber 
enrichment of pasta and fat content on gastric 
emptying, Glp-1, glucose, and insulin responses 
to a meal. Eur. J. Clin. Nutr. 2003; 57: 293- 8. 
12. Assaf S, Phillips GO, Williams PA, Halver 
ME, Dettmar PW. The husk of Plantago ovata- 
further characterisation. Gastroenterol. 1999; 
116: 24-8. 
13. Board N. Herbs cultivation & their 
utilization. Asia pacific Business, Inc. 
India.2002, pp: 216-28. 

14. Levitt J. Response of plants to 
envitromental stress. Academic press Inc. New 
York. 1993, pp: 121-123, 95-6. 

بررسـي موسـيالژها در   . ميرمعصومي مسـعود   .15
 .تيــره بارهنــگ بــا كشــت بافــت و كشــت در مزرعــه 

دانشـگاه  . نامه كارشناسـي ارشـد علـوم گيـاهي     پايان
  .1371. تهران

16. Dermarderosian A. The review of natural 
productions. Facts and Comparision. Awalters 
Kluwer Company.USA. 2001, pp: 473- 6. 
17. Evans WC. Pharmacognosy. 15th ed. WB 
Saunders. 2002, p: 210. 
18. Simpson BB, Conner- ogorzaly M. 
Economic Botany. MC Graw- Hill. Singapore. 
1986, pp: 327-37. 
19. Leng peschlow E. Plantago ovata seeds as 
dietary fiber supplement: physiological and metabolic 
effects in rats. British J. Nutr. 1991; 66: 331-49. 
20. Fernandez – Banares F, Hinojosa J, 
Sanchez- Lombrana JL, Navarro E, Martinez- 
Salmern JF, Gracia – Puges A, Gonzalez – 
Huix F, Riera J, Gonzalez – Lara V, 
Dominguez- Abascal F, Gine JJ, Moles J, 
Gomollon F, Gassull MA. Randomized clinical 
of Plantago ovata seeds (dietary fiber) as 
compared with mesalamine in maintaining 
remission in ulcerative colitis. Am. J. 
Gastroenterol. 1999; 94: 427-33. 
21. Anderson JW, Allgood LD, Turner J, 
Oeltgen PR, Daggy BP. Effects of psyllium on 
glucose and serum lipid responses in men with 
type 2 diabetes and hypercholesterolemia. Am. 
J.clin. Nutr. 1999; 70: 466- 73. 
22. Nuttal FQ. Dietary fiber in the management 
of diabetes. Diabetes. 1993; 42: 503-8. 
23. Rodriguez – Moran M, Guerrero- Romero 
F, Lazcano- Burciaga G. Lipid- and glucose- 
lowering efficacy of Plantago psyllium in type 
II diabetes. J. Diabetes complications. 1998; 
12: 273- 8. 

 
ن 
ستا

 زم
هم،

ه ن
مار

ش
13

82
  

12



  بادي و همكاران نقدي
 

 

24. Sierra M, Garcia JJ, Fernandez N, Diez MJ, 
Calle AP. Therapeutic effects of psyllium in 
type 2 diabetic patients. Eur. J. clin. Nutr. 2002; 
56: 830-42. 
25. Gupta RR, Agrawal CG, Singh GP, Ghatak 
A. Lipid- lowering efficacy of psyllium 
hydrophilic mucilloid in non insulin dependent 
diabetes mellitus with hyperlipidemia. Indian J. 
Med. Res. 1994; 100: 237- 41. 
26. Roberts DC, Truswell AS, Bencke A, 
Dewar HM, Farmakalidis E. The cholesterol- 
Lowering effect of a breakfast cereal containing 
psyllium fibre. Med. J. Aust. 1994; 161: 660-4. 
27. Pastors JG, Blaisdell PW, Balm TK, Asplin 
CM, Pohi SL. Psyllium fiber reduces rise in 
postprandial glucose and insulin concentrations 
in patients with non insulin dependent diabetes. 
Am. J. Clin. Nutr. 1991; 53: 1431- 5. 
28. Gellissen IC, Brodie B, Eastwood MA. 
Effect of Plantago ovata (psyllium) husk and 
seeds on sterol metabolism: studies in normal 
and ileostomy subjects. Am. J. Clin. Nutr. 1994; 
59: 395- 400. 
29. Watters K, Blaisde P. Reduction of 
glycemic and lipid levels in dp/dp diabetic mice 
by psyllium plant fiber. Diabetes, 1989; 38: 
1528- 33. 
30. Romero Al, West KL, Zern T, Fernandez 
ML. The seeds from plantago ovata lower 
plasma lipids by altering hepatic and bile acid  
 
 
 
 
 
 
 
 
metabolism in guinea pigs. J. Nutr. 2002; 132: 
1194-8. 
31. Juarranz M, Calle- puron ME, Gonzalez- 
Navarro A, Regidor – poyatos E, Soriano T, 
Martines- Hernandez D, Rojas VD, Guinee VF. 

Physical exercise, use of Plantago ovata and 
asprin, and reduced risk of colon cancer. Eur.  
J. Cancer Prev. 2002; 11: 465-72. 
32. Nordgaard I, Hove H, Clausen MR, 
Mortensen PB. Colonic production of butyrate 
in patients with previous colonic cancer during 
long- term treatment with dietary fiber 
(Plantago ovata seeds). Scandinavian. J. 
Gastroenterol. 1996; 31: 1011- 20. 
33. Rezaeipoor R, Saeidnia S, Kamalinejad M. 
The effect of Plantago ovata on humoral 
immune responses in experimental animals. J. 
Ethnopharmacol. 2000; 72: 283- 6. 
34.  Aleman AM, Quirce S, Bombin C, Sastre 
J. Asthma related to inhalation of Plantago 
ovata. Med. Clin. 2001; 116: 20-2. 



  ...مروري بر گياه اسفرزه
 

 

  :اصالحيه
كه در شماره  »مروري بر گياه آويشن«در مقاله      

ملكــولي هفــتم فصــلنامه چــاپ شــده بــود، ســاختمان 
تيمـــول و كـــارواكرول داراي اشـــكاالتي بـــود كـــه  

باشد،  گونه مي ساختمان صحيح تركيبات مذكور بدين
پيشاپيش از بذل توجه تمـامي اسـاتيد محتـرم كمـال     

 .تشكر را داريم
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