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گیاهان دارویی منابع ارزشمندی برای تولید داروها به شمار می روند. 
برای  مهم  )داروی   )digitalis( دیژیتالیس  آسپیرین،  دارویی  قدرت 
بیماران قلبی( و آرتمیزینین)artemisinin(  )ضد ماالریا(، از گیاهان 
است. مؤسسه سالک )Salk( یک ماده شیمیایی ضد التهابی قوی را 
در یک گیاه بومی کالیفرنیا به نام یرباسانتا )Yerba santa( کشف 

کرد که می تواند منجر به درمان بیماری آلزایمر شود.
خانم پامال ماهر )Pamela Maher( دانشمند ارشد آزمایشگاه 
آلزایمر  »بیماری  می گوید:  سالک  مؤسسه  سلولی  نوروبیولوژیک 
عامل اصلی مرگ در ایاالت متحده است و چون سن، عامل اصلی 
خطر است، پژوهشگران به دنبال راه هایی برای مقابله با اثرات پیری 

  )sterubin(استروبین شناسایی  هستند.  مغز  روی 
محافظت کننده  قوی  مولکول  یک  به عنوان 

عصبی از یک گیاه بومی کالیفرنیا به نام
)Eriodictyon californicum(

گامی    Yerba santa
امیدوار کننده در این جهت است«.
کالیفرنیا  بومی  قبایل 
مقدس«  »گیاه  را  یربا سانتا 
خواص  به دلیل  و  می نامند 
زمان های  از  آن،  دارویی 
استفاده  گیاه  این  از  قدیم 

این  برگ های  آنها  می کردند. 
گیاه را برای درمان بیماری های 

می کنند  دم  سردرد  و  تب  تنفسی، 
کاهش  و  زخم  برای  را  آن  ضماد  و 

می کنند. استفاده  روماتیسمی  دردهای 
ممکن  که  طبیعی  ترکیبات  شناسایی  برای 

باشند،  ضدعصبی  و  ضدالتهابی  خواص  دارای  است 
مورد  را  دارویی  خواص  با  گیاهی  عصاره   400 همکاران،  و  ماهر 
این پایش های آزمایشگاهی، یک ماده فعال  پایش قرار دادند. طی 
این  کردند.  شناسایی   Yerba santa گیاه  در  را  استروبین  نام  به 
را  گیاهی  دیگر  عصاره   چند  و  استروبین  تأثیر  میزان  پژوهشگران، 
مرتبط  انرژی سلول های عصبی موش و سایر جنبه های  کاهش  در 
روی  شدید  ضد التهابي  تأثیر  استروبین،  کردند.  آزمایش  آلزایمر،  با 

این  داد.  نشان   )microglia( میکروگالیا  نام  به  مغزي  سلول هاي 
بالقوه  به طور  به شمار می رود که  نیز  کننده مؤثر آهن  ترکیب، حذف 
در  سلول  عصبی  آسیب های  در  می تواند  آهن  است؛ چون  سودمند 
بیماری های مرتبط با پیری و بیماری های نوروژنیک سهیم باشد. به 
گفته ماهر، در مجموع، این ترکیب در برابر عوامل متعدد مرگ و میر 

سلول های عصبی مؤثر بود.
این آزمایشگاه قصد دارد تا استروبین را در مدل حیوانی آلزایمر 
در  را  بودن  سمی  میزان  و  دارویی  مشخصه های  سپس  و  آزمایش 
است  داده ها، ممکن  این  به  توجه  با  ماهر می گوید:  کند.  تعیین  آنها 
این ترکیب را در انسان نیز آزمایش کند. از اهداف دیگر این گروه 

پژوهشی، تولید مشتقات مصنوعی استروبین است. 
گیاهان  تحلیلی:  علمی  اخبار  تخصصی  دبیر 
با  بشر  آفرینش هستند.  بی مانند  گنجینه های 
گسترش دانش خود، ترکیبات، فراورده ها 
در  را  بی شماری  پیچیدگی های  و 
این  است.  کرده  مشخص  گیاهان 
دانسته ها در کنار پیشرفت های مهم 
کرد  خواهد  کمک  دیگر،  علمی 
تعدادی  بر  کنونی  قرن  انسان  تا 
خود  حل  بدون  مسئله های  از 
غلبه کند. در ایران وجود بیش از 
8000 گونه گیاهی و تعداد فراوانی 
و  سیاست ها  همچنین  دارویی،  گیاه 
توجهات روزافزون به گیاهان دارویی، 
گستره  افزایش  برای  را  مغتنمی  فرصت 
شاخه های علمی و پژوهشی مرتبط با گیاهان 
دارویی فراهم کرده است. امید است که دانشمندان و 
پژوهشگران این حوزه، با عمق دادن به تحقیقات خود، سهم 

بیشتری در دایره دانش گیاهان دارویی داشته باشند.
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امیدواری به درمان آلزایمر
)Yerba santa( با استفاده از گیاه دارویی یرباسانتا 
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