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  . مقدمه 1

 بههای مراقبت از سالمتی خود منظور نیازجمعیت جهان هنوز هم بهسیاری از ب و است دیرینهعنوان دارو، سنتی مصرف گیاهان به

 E.amoenumو  E. vulgareگونه دارد و دو گونه از آن  4است که  گیاهی Echium. در این میان، متکی هستند های گیاهیدارو

یکی از گیاهان یك ساله از خانواده  Borageمشهور به  (E .amoenum) ایرانی گاوزباندر طب سنتی کاربرد دارند. 

Boraginaceae یکی از مهم  این گیاه، .شودهای شمالی ایران یافت میدر اکثر اروپا، نواحی مدیترانه و همچنین، بخشباشد که  می

 

 به عنوان یک جزء غذایی فراسودمند (Echium amoenum) ایرانی گل گاو زبان
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 مروری -علمی: نوع مقاله

 فیتوشیمی موضوع:

 Boraginaceaeیك ساله از خانواده  یگياه (Echium amoenum) ایرانی گل گاوزبان 
-برگ .است مطرح داروئی در طب سنتی ایرانيانیكی از گياهان مهم عنوان بهو باشد  می

دهند. از ترکيبات اصلی گاو زبان را تشكيل میگل های مصرفی ها، بخشها و گل
ها، ها، فالونوئيدها، آنتوسيانيدینفنلتوان به پلیمی این گياهفعال استخراج شده زیست
ب غيراشباع و مقدار جزئی های چرهای غيراشباع و اسيدها، ترپنوئيدها، ساپونيناسترول

ها اشاره کرد. اسيد رزمارینيك، با اثرات ضدالتهابی، ضدویروسی پيروليزیدین آلكالوئيد
گل ها در گل گاو زبان شناخته شده است. فنلعنوان جزء اصلی پلیو ضدميكروبی، به

 فعالی هست که دارای اثرات سالمتی بخش ضد حاوی ترکيبات زیست زبان گاو
کننده اکسيدانی، ضدباکتریایی، ضدویروسی، ضددیابتی، ضدالتهابی، مسكنی و تنظيم

منبع مهمی از ترکيبات شيميایی با اثرات بالقوه ، دارویی گياهاین  د.باشسيستم ایمنی می
الزم به ذکر است در مصرف این گياه دارویی باید اعتدال را  .شودمحسوب میدرمانی 

و  اثرات دارویی و سالمتی بخششرح مختصری از ، ژوهشپهدف از این رعایت کرد. 
عنوان یك معرفی آن به برای( E .amoenum) ایرانی گل گاوزبان ترکيبات زیست فعال

 باشد.جزء سالمتی بخش برای کاربرد در صنعت غذا می

 ،گياه داروئی، ، جزء غذاییفعالترکيبات زیست، فراسودمنداثرات واژگان کليدی: 

Echium amoenum. 
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مورد استفاده بخش،  عنوان آرامهای گیاهی و بهترین دارواست که چای آن یکی از رایج ئی در طب سنتی ایرانگیاهان دارو ترین

های گیاه شامل گیرد. در طب سنتی، تمامی بخشمورد استفاده قرار مینیز ، برای درمان سرفه، گلودرد و ذات الریه گاوزبان. دارد

 ,.Patocka and Navratilova, 2019; Abed et al., 2014; Abbaszadeh et alساقه، برگ، گل و ریشه در درمان کاربرد دارند )

2013.) 

 که (Sadigh Ara et al., 2013) ای فراوان است کردنی پس از چای و با ارزش تغذیه  ترین نوشیدنی دم معمول گاو زبان

سال قبل از میالد مسیح توسط  300بار، فواید این داروی سنتی حدود   گفتند. برای اولین می« الثور لسان » آنه در کتب قدیم، ب

Romans های قدیمی کشف شد. هومر )شاعر معروف یونان( معتقد بود که این گیاه، اثرات مثبتی بر اعصاب دارد. در کتاب

سینا(، معتقد بودند که این گیاه دارای اثرات مسکنی  راسانی( و قانون )ابوعلیاالدویه )خ الحکیم و مخزن  پزشکی ایران مثل تحفه

بعد از میالد مسیح(، این گیاه را  980-1037سینا ) شده است. ابوعلی ست که استفاده هاباشد. این گیاه در طب سنتی ایران، قرن می

االدویه  در کتاب مخزن ها و التهابات دهان مؤثر دانسته است. همچنین، آن را در درمان زخم و کرده برای کاهش اضطراب توصیه می

های الریه و ناراحتی تنفسی کاربرد دارد و برای درمان تب  برای درمان سرفه، گلو درد، ذات E. amoenumآورده شده است که 

 (.Amirghofran et al., 2000)شدید کودکان توصیه شده است 

دهند. گل ها، خواص درمانی زیادی دارند که از جمله می های مصرفی گاو زبان را تشکیل میها، بخشها و گلبرگ

اشاره کرد. حتی گل گاو زبان را برای پیشگیری از ابتال به سرطان معده و  توان به ضدحساسیت، ضدروماتیسم و ضدالتهاب بودن

عنوان داروی مدر، آرام های معدنی است؛ لذا، بهدیر زیادی کلسیم، پتاسیم و اسیدکنند. گل گاو زبان دارای مقادیابت هم توصیه می

های کلیه و مثانه را خرد کرده و از بین کننده کاربرد دارد. گاو زبان از نظر طب قدیم ایران سرد است و سنگبخش، مسکن و نرم

داروئی در طب سنتی ایران برای بیماری های عفونی،  ترین گیاهان(. همچنین، یکی از مهمTaghipoor et al., 2015برد )می

ها ضدالتهابی و ارزش ترین آنباشد. همان طور که اشاره شد، این گیاه اثرات زیادی دارد که باعنوان یك ضدتب میآنفوالنزا، و به

ها(، ضداکسیدانی، ضددیابتی و ضدویروسی و اثر بخشی آن در اختالالت ها و برگباشد. خواص ضدباکتریایی )گلمسکنی می

 Azizi et al., 2018; Patocka and) سیستم ایمنی تأیید شده است کنندهافسردگی و ضداضطراب و به عنوان تنظیم 

Navratilova, 2019; Abed et al., 2014; Rabbani et al., 2004; Amirghofran et al., 2000.) مصرف عرق ن، همچنیE. 

amoenum ، شده استعوامل هورمونی و اسپرم را در موش نر موجب بهبود (Fakhr et al., 2019 .) 

شود. در گذشته، مخلوط این گیاه  های مختلف از جمله چای، ژله، مربا، خام و یا پخته مصرف میبه صورت گل گاوزبان

طور سنتی قبل از نوشیدن، دم و یا در (. این گیاه بهAmirghofran et al., 2000دانستند ) با عسل را در درمان تپش قلب مؤثر می

های روحی (. شربت تهیه شده از پودر این گیاه، خاصیت ضدافسردگی و ضداسترسsayyah et al., 2009شود ) آب جوشانیده می

گل با توجه به اهمیت و کاربرد گسترده  .(Taghipoor et al., 2015باشد )ی و تسکین دهنده قلب میدارد و آرامش دهنده

و ترکیبات زیست  اثرات دارویی و سالمتی بخششرح مختصری از ، پژوهشاین  دردر ایران، ( E .amoenum) ایرانی گاوزبان

 .مورد بررسی قرار گرفته استعنوان یك جزء سالمتی بخش برای کاربرد در صنعت غذا معرفی آن به برای این گیاه،فعال 

 

 ( E. amoenum) ایرانی ترکیبات زیست فعال در گل گاوزبان  .2
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 .Eترکیبات اصلی زیست فعال استخراج شده از  .هستندمنبع مهمی از ترکیبات شیمیایی با اثرات بالقوه درمانی ، گیاهان دارویی

amoenum ها، استرول ها، فالونوئیدعنوان جزء اصلی شناخته شده است، آنتوسیانیدینها که اسید رزمارینیك بهفنلعبارتند از: پلی

 Patocka andها )های چرب غیراشباع و مقدار جزئی پیرولیزیدین آلکالوئیدهای غیراشباع و اسیدها، ترپنوئیدها، ساپونین

Navratilova, 2019و مقدار کمی آلکالوئید از ترکیبات مؤثره موجود  (. همچنین، در گزارشی تانن، فالونوئید، آنتوسیانین، موسیالژ

( گرچه برخی پژوهشگران تنها به وجود ترکیبات فالونوئیدی، Taghipoor et al., 2015در گل گاو زبان ایرانی ذکر شده است )

 Naderiمشاهده نکردند ) ساپونینی و فنولی در گلبرگ گیاه گل گاو زبان ایرانی اشاره کرده اند و ترکیبان تانن دار را در این گونه

haji bagher candy and Rezaei, 2004) .8-لینولینیك، دلتا-لینولینیك، اسید آلفا-در پژوهشی دیگر، به ترکیباتی نظیر اسید گاما 

شاره شده اسفنگولیپید دساچوراز، پیرولیزیدین آلکالوئید ها، موسیالژ، رزین، نیترات پتاسیم، کلسیم و اسید های معدنی در این گیاه ا

 (. Abed et al., 2014است )

اُل، ترکیب اصلی فرار در چای -3-پِنتِن-1گذار است؛ سازی چای گل گاو زبان بر کیفیت حسی آن بسیار اثرشرایط آماده

 (. ترکیباتAmanpour et al., 2019ها نسبت داده شده است )ها و ترپنها، اسیدگل گاو زبان می باشد. بوی اصلی آن به الکل

کاردینن، -ها متعلق هستند عبارتند از: آلفاهای آلیفاتیك که به سسکوئی ترپنهای گل گاو زبان به استثنای آلکاناصلی فرار گلبرگ

(. در شرایط کشت خاص، تولید محتوای Ghassemi et al., 2003کادینِن )-کاالکُرِن و آلفا-موورُلِن، لِدِن، آلفا-ویریدیفلورُل، آلفا

 ,.Mehrabani et al) زمارینیك )با اثر ضدالتهابی، ضدویروسی و ضدمیکروبی( در گل گاو زبان گزارش شده استباالی اسید ر

2005a.) 

 

 اثرات سالمتی بخش و دارویی گل گاو زبان  .3

  اثر آرام بخشی و ضداضطراب 3-1

  Shafaghiاثرات ضد اضطرابی دارد؛ آن به حیوانات دریافتند که عصاره گاوزبانبا خوراندن عصاره آبی گل   (،2002همکاران ) و ،

و همکاران  Rabbaniمسمومیتی مشاهده نشد.  g/kg 6مؤثر است و در مقادیر باالتر از  mg/kg120-80 که این عصاره در مقادیر 

گزارش نمودند که بهترین مقدار برای  و ها آزمایش کردندراروی موشگاوزبان (، مقادیر مختلفی از عصاره اتانلی گل 2004)

)با فعالیت مسکنی کمتر از دیاسپام( است؛ در این مقادیر، فعالیت نقص  mg/kg50داشتن اثرات ضد اضطرابی با تسکین مالیم، 

از عصاره آبی  mg/day375 ( دریافتند که 2009و همکاران ) Sayyahدرصد در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافت.  22تحرک، 

بخشی و ضد اضطرابی گلبرگ باشد. اثر آرامگل گاو زبان دارای اثرات آرام بخشی بدون هیچ اثر منفی دیگری بر روی انسان می

  (.Sayyah et al., 2009; Soltani Nejad et al., 2020) ها نیز گزارش شده استدر سایر پژوهش گاوزبانهای 
 

 اثر بر حفظ سالمت مغز  3-2

برای بهبود از دست رفتن حافظه و عدم تعادل ناشی از اسکوپوالمین بر روی موش گل گاوزبان اثر بخشی عصاره هیدروالکلی 

های صحرایی به اثبات رسیده است که به فعالیت آنتی اکسیدانی این عصاره و کاهش پراکسیداسیون لیپید در مغز نسبت داده شده 

ترین منابع ترکیبات فنلی نظیر اسید رزمارینیك، سیانیدین و یکی از مهمگل گاوزبان های ل(. گRabiei and Setorki, 2018است )
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ترین آنتوسیانین موجود در این گیاه است که اثر گلوکوزید مهم-3-(. سیانیدینSafaeian et al., 2015aدلفینیدین هستند )

و Sadeghi  (.Min et al., 2011ی مغزی دارد )های مغزی ناشی از ایسکممحافظت کنندگی در مقابل صدمه و مرگ سلول

تواند به عنوان درمان اولیه در پارکینسون و اختالالت شبه پارکینسون می گل گاوزبان( گزارش کردند که عصاره 2018همکاران )

 مورد توجه قرار گیرد.
 

 اثر کاهنده درد  3-3

 ,.Sayyah et alهای رایج است ) در سرما خوردگی  مخصوصاًدهنده درد  دارای خواص کاهش ایرانی گل گاوزبانهای گلبرگ

 Sadigh Ara et al., 2013کنند )عنوان مسکن عمل میباشند و بهها دارای خواص ضد درد و ضدتب میاین گلبرگ .(2009

Heidari et al., 2006;دارندبخش تنگی تنفس و درد گلو و ضد اسپاسم کاربرد عنوان ملین، نرم کننده سینه، شفا(. همچنین، به 

(Amirghofran et al., 2000 .) 
 

 اثرضددیابتی  3-4

Mahmodi ( گزارش کردند2015و همکاران ) های بر روی موشخون  گاوزبان ایرانی دارای اثر کاهندگی قند که عصاره گل

ها و خواص  فالونوئیدها، ساپونین نظیروجود ترکیباتی  را بهاین اثرات کرد؛ و از کاهش وزن دیابتی جلوگیری و بود صحرایی 

  نسبت دادند.اکسیدانی آن  آنتی
 

 اثر ضد وسواسی  3-5

Sayyah ( در مطالعه ای خاصیت و ایمن بودن عصاره آبی گل گاو زبان2009و همکاران ) را بر روی بیماری وسواس  ایرانی

باشد و در درمان این اجباری بررسی کردند. نتایج مطالعات نشان داد که عصاره آبی گل گاو زبان دارای اثرات ضد عصبی می

 باشد.خطر برای درمان بیماران مبتال به اختالل وسواس می داروئی مؤثر و بیاین گیاه بیماری مؤثر است. بنابراین، گلبرگ های 
 

 اثر ضدسرطان  3-6

 (. Sadigh Ara et al., 2013گیری از سرطان به دلیل دارا بودن منیزیم تأیید شده است )در پیش ایرانی گل گاو زبانهای اثر گلبرگ
 

 اثر ضدمیکروبی  3-7

Noorian Soroor ( اثر عصاره 2013و همکاران ،)ها را روی مرحله رشد و پارامترهای تخمیر در شکمبه بره ایرانی گل گاو زبان

ها دریافتند که این عصاره در بهبود اثر متابولیسم پروتئین در بره و در شکمبه با کاهش دآمینه کردن اسید مورد مطالعه قرار دادند. آن

-این عصاره دارای اثرات ضد میکروبی می آمینه و کاهش نسبت استات به پروپیونات مؤثر است. همچنین، این مطالعه نشان داد که

 توان به وجود ساپونین و یا اسید رزمارینیك نسبت داد.باشد و این اثر را می
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اثر ضدباکتریایی عصاره آبی گاو زبان در مقابل استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیا کلی و سودوموناس آئروجینوزا نیز تأیید شده 

تواند به اسید رزمارینیك نسبت داده شود (. اثر ضدویروسی عصاره آن میSabaeifard, 2015; Abolhassani, 2004است )

(Mehrabani et al., 2015b.) 

Hamedi  وVatani (2015 با بررسی اثر )استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس اپیدرمیس،  زبان بر روغن گاو

لوس نایجر گزارش کردند که این روغن باعث رشد آسپرژیلوس نایجر و سودوموناس آئروجینوزا، کاندیدا آلبیکانس و آسپرژی

گردید.  سودوموناس آئروجینوزا و کاندیدا آلبیکانس این روغن مانع از رشداز   mg/l 1ولی غلظت استافیلوکوکوس اپیدرمیس شد

 بی اثر بود. استافیلوکوکوس اورئوس های آزموده شده براین روغن در تمام غلظت
 

 ضد اکسیدانی اثر  3-8

ها ( مانند اسید رزمارینیك و فالونوئیدAbbaszadeh et al., 2013ها )به طور عمده، اثر ضد اکسیدانی گل گاو زبان به پلی فنل

اکسیدانی عصاره اتانولی دانه (. فعالیت آنتیAdel Pilerood and Prakash, 2014; Safaeian et al., 2015bنسبت داده می شود )

ها بیشتر بود که علت آن، محتوای باالی ترکیبات فنلی و فالونوئیدی است. منطقه رویش گیاه هم بر ساقه و برگ در قیاس با

های دانه و ساقه گل گاو زبان اثر گذار است به طوری که در مناطق رامسر و و بهشهر باالتر از بومهن اکسیدانی عصارهفعالیت آنتی

های زیادی در زمینه بررسی فعالیت اکسیدانی این گیاه (. پژوهشAbbaszadeh et al., 2013و الموت قزوین گزارش شده است )

های دیگر نیز تأیید در پژوهش آنو عصاره الکلی گل گاوزبان ایرانی های انجام پذیرفته است و اثر فعالیت ضداکسیدانی گلبرگ

دانی عصاره الکلی گل گاو زبان پرداختند؛ نتایج نشان اکسیبه ارزیابی ظرفیت آنتی (،2013و همکاران ) Sadigh Araشده است. 

ppm BHA 200معادل با  ppm 340اکسیدانی آن، ظرفیت آنتی .اکسیدانی باالیی بودداد که گل گاو زبان دارای قدرت آنتی
1 

عصاره اتانولی ( نیز گزارش کردند 2009) همکاران و Khalilzadehاکسیدان سنتزی معمول در صنعت غذا( به اثبات رسید. )آنتی

 .  استاکسیدانی باالیی آنتی فعالیتگیاه گاو زبان دارای 

عطر و طعم کمتری داشته و  ،روماتیكآزبان نسبت به سایر گیاهان ترکیبات فنلی موجود در عصاره اتانولی گیاه گل گاو

های خوراکی دارای خاصیت آنتی ینه مناسب در تولید پوششبه همین دلیل کاربرد وسیع تری در صنایع غذایی دارد و یك گز

های خوراکی بود و ترکیب عصاره تهیه پوشش برایدهد که ژالتین پوست ماهی یك منبع عالی نتایج نشان می .باشداکسیدانی می

 .(Ahmadiyan and Najafi, 2009) شد هااکسیدانی پوششها سبب بهبود قدرت آنتیان با پوششبگیاه گل گاوز
 

 و ضدروماتیسمی اثر ضدالتهابی  3-9

. همچنین، این گیاه (Sadigh Ara et al., 2013باشد )دارای اثر ضد التهابی می آنو عصاره الکلی  گل گاوزبان ایرانیهای گلبرگ

 (.Taghipoor et al., 2015باشد )های چرب امگا شش مؤثر برای درمان آرتریت روماتوئید میدارای اسید
 

  اثر بر فشار خون  3-10

                                                 
1
 butylated hydroxy anisole 
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 بسیار پروستات ناراحتی رفع نیز و خون فشار آوردن پایین برای عسل و عمانی لیمو همراه به گل گاوزبان ایرانی عصاره مصرف

بر دهندگی فشارخون زبان دارای اثر افزایش گل گاو( گزارش کردند 2010و همکاران ) Hamidi است .الزم به ذکر است مفید

مصرف دم کرده لیموعمانی و  ،هم چنین .شوددر فشارخون باال توصیه نمی ،بنابراینو  بود؛باال  به ویژه در فشارموش صحرایی 

    .گردیدکاهش ضربان قلب پیشنهاد  برای زبان مخلوط آن با گل گاو

 

 عوارض جانبی و سمیت  .4

ولی  ؛تاکنون، از عوارض جانبی آن گزارشی ارائه نشده استشود و  گاو زبان استفاده می به طور کلی، صدها سال است که از گل 

. علت داشتن آلکالوئید برای زنان باردار و کودکان مضر استبه B. officinalisدر مصرف آن باید اعتدال را رعایت کرد. 

مختلف گاو زبان ایرانی های کمیت و کیفیت این ترکیبات در اندام .پیرولیزیدن آلکالوئید ها دسته مهمی از سموم گیاهی هستند

های برگی گاو زبان ایرانی توانایی ایجاد عوارض حاد حاصل از اند؛ نتایج نشان داده است که نمونهمورد بررسی قرار گرفته

ها را ندارند. با در های بذری، گلبرگی و ریشه توانایی ایجاد این نوع از مسمومیتپیرولیزیدن آلکالوئید ها را دارند ولی نمونه

های ای به اندامعرض قرار گرفتن طوالنی مدت، حتی سطوح پایینی از پیرولیزیدن آلکالوئید ها ممکن است باعث آسیب فزایندهم

 (. Azadbakhsh et al., 2012; Patocka and Navratilova, 2019بدن و مسمومیت کبدی شود )

 

 گیری نتیجه. 5

جا که  آن از شمار آورد.بخش بهعنوان یك جزء سالمتیتوان بهدارویی را می هایزبان ایرانی با طیف وسیعی از فعالیتگل گاو

ها را در ترکیب با توان آنهای گیاهی به دلیل عطر و طعم خاصی که دارند، برای اکثریت مردم مورد پسند نیست، میمصرف عصاره

این روش گرانقیمت است و سپس، در ترکیب با  هرچند ،یا ماده ی مؤثره آن ها را ریزپوشانی کردو سایر مواد غذایی به کار برد 

مند گردید که ها بهرهدر واقع، در قالب مواد غذایی فراسودمند از اثرات سالمتی بخش و مفید آن .مواد غذایی مورد استفاده قرار داد

 می توانهای پروبیوتیك مانی باکتری بر زندهزبان گل گاواثر مثبت با توجه به در ارتباط با گل گاو زبان نیز صادق است. همچنین، 

 از آن در تولید مواد غذایی سینبیوتیك استفاده کرد. 
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