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از نظر گیاه شناختی ،درختى کوچک است که پوست ساقه و
تنه آن به رنگ قهوهاى است و شکاف نمىخورد ولى وقتی که

قهوهای رنگ هستند و داراى دو پهلوى صاف و نوکى تیز
مىباشد (.)10

برگها پوشیده از کرك هستند و جوانههاى آن کوچک و پوشیده

ترش محض و  -3ترش و شیرین که به فارسی میخوش گویند

از تار میباشد ،گلهاى آن بسیار بزرگ و به طور منفرد قرار

و طبیعت شیرین آن در حرارت و برودت نزدیک به اعتدال است

گرفتهاند و به رنگ سفید یا صورتى است و داراى  5گلبرگ است

و مایل به حرارت نیز گفته شده است و در درجه اول تری

( ،)5میوه رسیده آن زرد رنگ و گرد است و روی آن اغلب

میباشد .به را به فارسی آبى و به هندى بهى گویند و میوه

پوشیده از پرز بوده و داخل آن دانههای به ،به تعداد  12عدد در

درخت بستانى است و از سیب بزرگتر است (.)11،12
از نظر ترکیبات شیمیایى در مغز دانه به گلوکوزید آمیگدالین

هر خانه قرار دارد (.)6
طبیعت میوه آن در نوع شیرینش ،سرد و تر است و ترش

وجود دارد و از مغز دانه در حدود  15-19درصد روغن ثابت

آن قابض است ( .)7در صورتی که بعد از غذا میل شود ،معده را

گرفته مىشود .در جوانه هاى به یک گلوکوزید سیانوژنتیک یافت

تقویت میکند و خاصیت غذایی زیادی دارد (.)8

مىشود و از پوست و سرشاخه هاى آن اسید سیانیدریک به

در طب ایرانی و طب جدید خواص تغذیهای و درمانی

دست میآید.

فراوانی برای به ذکرشده است ،در تقویت سیستم گوارش

قشر خارجى دانه به در حدود  20درصد لعاب محلول در

اثربخشی مناسبی دارد و تقویت کننده اشتها نیز هست .برخی از

آب دارد و این لعاب به قدری است که اگر  4-5گرم آن در آب

خواص درمانی دیگر آن ،شامل فعالیت های آنتیاکسیدانی ،ضد

انداخته شود محلولى چسبنده و لزج حاصل مىشود .برگ

باکتری ،ضد قارچ ،ضد التهاب ،محافظ کبدی ،محافظ سیستم

درخت به نیز داراى کمى گلوکوزید آمیگدالین است ( .)13بهترین

قلبی و عروقی ،ضد افسردگی ،ضد اسهال ،کاهنده چربی،

دوره برای جمعآوری برگهای به ،جهت تهیه عصاره آن ،بین

ادرارآور و کاهنده قند خون است که به بخش های مختلف این

ماههای ژوئن و اوت میباشد .چون مقدار کلی اسیدهای آلی آن،

گیاه نسبت داده شده است (.)9

در این فصل باالتر است (.)14

نام علمی آن  Cydonia oblonga Millو نام تیره آن
 Rosaceaeو نام انگلیسی آن  Quinceاست.

میوه آن داراى پکتین ،قند ،ویتامین  ،Cتانن ،اسیدهاى آلى و
اسانس و دانه به محتوى  20-22درصد موسیالژ (پنتوزان:

"به" میوه درختى است به ارتفاع  6-8متر از خانواده
 ،Rosaceaساقههاى جوان درخت ،کركدار هستند و برگهای

آرابینوز و گزیلوز) ،تانن و مقدار بسیار کم گلیکوزید سیانوژنتیک
به نام آمیگدالین میباشد (.)10

آن ،متناوب و تخممرغى شکل یا تقریباً گرد و نوك دراز

بررسى دیگرى نشان مىدهد که در برگهای به در حدود

میباشند ،روى برگها از پرزهای سفید یا خاکستری رنگ به

 11درصد تانن یافت مىشود و ضمناً داراى روتین فالون است.

صورت انبوه پوشیده مىباشد ،پشت برگها نیز کركدار است.

در دانه به ،آلکالوئید ،ساپونین و تانن وجود ندارد .بررسى

گل آن ،بزرگ و معطر و به رنگ صورتی است که با پایه کوتاه

گوشت میوه به که شیرین و گس است نشان مىدهد که در

روى شاخهها قرار دارد .میوه آن گرد یا کمى گالبی شکل و

هریک صد گرم گوشت میوه ،آب  83گرم ،مواد قندى و

دارای کرك است ،دانه های آن تخممرغی شکل ،کوچک و

کربوهیدراتها  15گرم ،خاکستر  0/4گرم ،کلسیم  11میلىگرم،

67

مجله طب پیشگیری ،سال هفتم ،شماره اول بهار 1399

http://jpm.hums.ac.ir/

Downloaded from jpm.hums.ac.ir at 10:55 +0330 on Saturday September 26th 2020

درخت کهنسال شد قطعاتى از پوست درخت جدا مىشود،

میوه آن سه نوع است  -1شیرین که آن را به آزاد نامند-2 ،

محمد سعید کالنتری میبدی

خواص به در رژیم تغذیهای و درمانی

ویتامین  Aخیلى کم در حدود  40واحد بینالمللى ،ویتامین  Cدر

دیابت ،فشارخون وسرطان تاثیر داشته باشد ،این مطالعه با هدف

حدود  15میلىگرم ،تیامین  0/02میلىگرم ،رایبوفالوین 0/03

مرور یافتههای تغذیهای و درمانی میوه به در درمان انواع

میلىگرم ،نیاسین  0/2میلىگرم و سدیم  4میلىگرم وجود دارد

بیماریها بخصوص بیماریهای غیرواگیر از دیدگاه طب ایرانی

(.)13

و طب نوین ،انجام گرفته است.

در عصاره دانه به ترکیبات فنلی ،اسیدهای ارگانیک که شامل
اسیدسیتریک ،اسکوربیک ،مالیک ،کینیک ،شیکیمیک و فوماریک
هستند و اسیدهای آمینه آزاد که شامل  21اسیدهای آمینه ،با
ارجحیت اسیدگلوتامین و آسپارتیک و آسپاراژین ،شناسایی
شدهاند ( ،)15ولی بیشترین میزان ترکیبات فنولی در پوست به،
یافت شد (.)16
همچنین دو گلوکوزید جدید جداشده از برگ به9-O-beta-،
(6R)-3-oxo-4-hydroxy-7,8-

 dihydro-alpha-ionol 1و

of

D-glucopyranosides

3-oxo-5,6-epoxy-beta-ionol2

مواد و روشها
در این مطالعه مروری ،کتب مرجع طب سنتی ایرانی از جمله
کتاب

مخزناالدویه،

المباحثالعالییه،

خالصهالحکمه،

خزاینالملوك،

االغراضالطبیه

اکسیراعظم،

و

قرابادینکبیر،

تخفهالمومنین ،ریاضاالدویه ،االبنیه عن حقایقاالدویه و قانون
بررسی شد و در همین راستا جستجو در پایگاههای دادهای
 Scopus ،Magiran ،SID ،PubMedو  Google Scholarو بدون
محدودیت زمانی و با استفاده از کلیدواژههای به ،خواص

میباشد (.)17
امروزه گذر اپیدمیولوژیک بیماریها از بیماریهای واگیر به

تغذیهای ،خواص درمانی و معادل انگلیسی آنها انجام گرفت.

سوی بیماریهای غیرواگیر ،باعث شده است که بیماریهای

معیارهای ورود مطالعات شامل انتشار مقاالت در پایگاههای

غیرواگیر ،مهمترین عامل مرگ و ناتوانی در جهان به شمار روند

معتبر علمی و ارتباط آن با موضوع تحقیق و دسترسی به تمام

و عوامل مرتبط با سبک زندگی و بویژه تغذیه در ابتال به این

متن آن و معیارهای خروج ،چاپ مقاله در نشریات نامعتبر ،عدم

بیماریها نقش مهمی را ایفا میکند و از همین رو میوهها و

ارتباط با موضوع مورد مطالعه و عدم دسترسی به متن کامل

سبزیجات به عنوان یکی از مهمترین گروههای تغذیهای مورد

مقاله ،در نظر گرفته شد .در مجموع  112منبع یافت شد و با

توجه بسیار قرار گرفته است .از نظر طب ایرانی نیز تغذیه سالم

توجه به معیارهای ورود و شرایط مذکور تعداد  40منبع وارد

گام اول پیشگیری از بیماری و درمان آن میباشد و بر مصرف

مطالعه شد که شامل  27منبع انگلیسی و  13منبع فارسی بودند و

صحیح میوههایی نظیر سیب و به در رژیم غذایی تاکید شده

همچنین از این تعداد 25 ،مقاله اصلی و تعداد  15مقاله ،مروری

است .در طب رایج نیز به خواص فراوان به که شامل انواع مواد

بودند که متون آنها به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت.

مغذی همچون آنتی اکسیدانها ،ویتامین ها ،ترکیبات فنولی ،مواد

روش دستیابی به این مقاالت به روش پریسما در نمودار  ،1ارائه

معدنی و فیبر است ،توجه شده است و نقش آن را در درمان

شده است .جهت تحلیل دادهها از چکلیست پریسما استفاده شده

بسیاری از بیماریهای مزمن بررسی کرده است.

است.

با توجه به شیوع باالی بیماریهای غیرواگیر ،یکی از
مهمترین اهداف رژیم های درمانی و تغذیهای ،استفاده از
فراوردههای طبیعی مناسب میباشد و از آنجا که میوه به و
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فسفر  17میلىگرم ،آهن  0/7میلىگرم ،پتاسیم  197میلىگرم،

فراورده های آن میتواند بر مهمترین بیماریهای غیرواگیر نظیر

محمد سعید کالنتری میبدی

خواص به در رژیم تغذیهای و درمانی

شربت به مقوى معده و قلب گرم است ،اشتها را زیاد میکند
و در درمان اسهال و قى صفراوى و تهوع نافع است (.)24
خواص ضد التهابی و ضد حساسیتی :تحقیقات انجام شده

موشها ،مهارکننده آلرژی نوع  Iمیباشد که این اثر را با
سرکوب تولید  IgEو مهار دگرانوالسیون با واسطه  IgEانجام
میدهد ( .)25در یک مطالعه دیگر بر روی انسان ،ثابت شد که
اسپری لیمو و به ،دارای اثر ضد حساسیتی در بیماران مبتالبه
( GPAآلرژی گرده علفی) است و مکانیسم آن مهار آزادسازی
هیستامین از ماست سلها میباشد میباشد ( ،)26همچنین
دادهها نشان میدهد که عصاره پلی فنلیک پوست به ،یک اثر ضد
التهابی قوی را ایجاد میکند که برای درمان بیماریهای التهابی
مفید است و رژیم غذایی غنی از به ،میتواند به جلوگیری و
درمان چنین بیماریهایی کمک کند (.)27

نمودار -1روش دستیابی مقاالت به روش پریسما

خواص ضد فشارخونی و هیپولیپیدمیک :عصاره به ،دارای

یافتهها

فعالیت ضد فشارخونی در موشهای مبتال به فشارخون کلیوی

خواص درمانی از دیدگاه طب ایرانی :به ،مقوّى مغز و

بود ( .)28بررسی اثرات عصاره به بر روی فشارخون و

اعضای داخلی و قلب است و همچنین شادیآور و ضدالتهاب و

بیومارکرهای مرتبط با آن ،نشان داد که این تأثیرات ،وابسته به

عطش میباشد و در درمان ورمهای گرم و زخمهای دهان و

دوز است و در بیشترین دوز مشابه اثر کاپتوپریل بود و این

روده و سوختگى با آتش مفید است و مانع سقط جنین است

ثابت میکند که اثر آن بر سیستم رنین-آنژیوتانسین ،اثرات ضد

( .)18همچنین معده را قوی میسازد و ادرارآور است ولی بسیار

فشارخونی آن را توجیه میکند ( ،)29همچنین همه فالونوئیدهای

خوردن آن ،باعث درد عصب میشود ( .)19خوردن میوه به،

برگ به دارای فعالیت ضد فشارخونی در موشها بودند و

ریزش عرق و استفراغ را برطرف و اسهال را درمان مىکند و

مکانیسم آن به عملکرد ضد التهابی آن مرتبط بود (.)30

تشنگى را تسکین مىدهد و روغن آن براى کلیه و مثانه مفید

عصاره برگ به دارای اثرات هیپولیپیدمیک و محافظتی کبد
است که این خاصیت ،مربوط به افزایش ظرفیت آنتیاکسیدانی و

است (.)20
میوه به ،در درمان دیابت ناشی از سومزاج گرم مفیداست و

متابولیسم لیپوپروتئین در کبد و مهار لیپوژنزمی باشد ( .)31همه

همچنین در درمان سردرد یابس (خشک) وقتی که به علت

فالونوئیدهای برگ و میوه به میتوانند به طور مؤثر متابولیسم

حرارت مزاج باشد ،مؤثر است و در درمان شقاق و تقویت

لیپیدها را تنظیم و رادیکالهای آزاد را حذف کنند .این مکانیسم ،اثر

اشتها نیز به کار میرود (.)21-23

بالقوه به را در پیشگیری و درمان هیپرلیپیدمی تأیید میکند (.)32
خواص ضددیابتی :دیابت یکی از مهمترین بیماریهای
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نشان میدهد که عصاره آبی میوه به ،به صورت خوراکی در

محمد سعید کالنتری میبدی

خواص به در رژیم تغذیهای و درمانی

در جهان مبتالبه این بیماری باشند ،از گیاهان دارویی زیادی در

ثانویه در میوه به ،بویژه پروسیانیدینها و کافئویل استرها و

درمان دیابت استفاده شده است ( ،)33مطالعهای در این زمینه

اسیدشیکیمیک و کینیک به اثبات رسید و با توجه به محتوای

نشان داد که عصاره آبی به ،قادر به بهبود عالئم مرتبط با دیابت

باالی ترکیبات فنولی و ظرفیت آنتیاکسیدانی قوی آن در مقایسه

است و همچنین دارای اثرات کاهنده چربی خون و محافظ کبدی

با سایر میوهها ،استفاده از به ،به عنوان منبع آنتیاکسیدانی در

و کلیوی در موشهای صحرایی دیابتی شده توسط

موادغذایی ،مفید و حایز اهمیت میباشد ( ،)42همچنین این نتایج

استرپتوزوتوسین است (.)34

نشان میدهد که بیشترین فعالیت آنتیاکسیدانی ،برای بخشهای

خواص تقویت سیستم گوارشی :بررسیها بر روی

خاصی از میوه به ،به ویژه پالپ و پوست آن است که میتواند

اثربخشی عصاره به ،در درمان رفالکس معدی دوره بارداری،

منبع آنتیاکسیدان طبیعی و قابل دسترس ،جهت کاربرد بالقوه در

نشان داد که تأثیر آن ،مشابه تأثیر داروی رانیتیدین است (،)35

زمینه تغذیهای یا دارویی باشد و به عنوان عامل پیشگیریکننده یا

همچنین اثر محافظتی عصاره آبی و الکلی به ،بر زخم معده به

درمانی در بیماریهایی که در آن رادیکالهای آزاد دخیل هستند،

وسیله کاهش ترشح اسیدمعده و کاهش فعالیت پپسین و تقویت

بکار رود ( ،)43در همین راستا نتایج مطالعات بر روی یک گونه

عوامل محافظت از مخاط معده ،از جمله ظرفیت آنتیاکسیدانی آن

آبزی ،تأیید میکند که عصاره برگ به ،فعالیت آنتیاکسیدانی قابل

انجام میشود ( .)36کاهش سطح شاخصای التهاب و زخم در

توجهای در برابر سمیت موادشیمیایی خطرناك دارد و مشاهده

موشهای دچار کولیت حاد اولسراتیو (نوعی از بیماری التهابی

شد که عصاره برگ به ،در ماهیها توانایی جلوگیری از استرس

روده) ،نیز با مصرف عصاره به ،گزارش شده است (.)37

های هماتوتوکسیک (سمیت خونی) ناشی از اشعه  UVAرا دارد

خواص تقویت باروری :تجویز عصاره خوراکی به ،در

و میتواند از گلبولهای قرمز نیز در برابر آسیبهای اشعه

موشهای صحرایی نژاد ویستار ،عملکرد جفتگیری موشها را

 UVAمحافظت کند ( .)44-45همچنین در یک تحقیق علمی اثبات

به میزان قابل توجهی افزایش داد ( ،)38در همین راستا و در

شد که به ،اثرات سودمندی در برابر مسمومیت قلبی ناشی از

مطالعهای دیگر تجویز عصاره برگ به ،از روند اسپرماتوژنز در

دکسوروبیسین دارد (.)46

بیضههای خوکچهها ،در برابر آسیبهای القا شده توسط هیپر

بحث و نتیجهگیری

کلسترولمی ،محافظت کرد (.)39
خواص ضدمیکروبی :در بررسی فعالیت ضدمیکروبی

سبک زندگی و بخصوص رعایت الگوهای تغذیهای

عصاره به در برابر گونههای مختلف میکروارگانیسمها،

میتواند هم به عنوان یک عامل پیشگیریکننده و هم به

مشخص شد عصاره پوست آن ،فعالترین قسمت آن برای مهار

عنوان یک عامل درمانی در درمان بیماریها مورد توجه

رشد باکتریها در حداقل غلظت است (.)40

قرار گیرد ( .)47در طب ایرانی و طب مدرن خواص

خواص آنتیاکسیدانی :در مورد خواص آنتیاکسیدانی به،

تغذیهای و درمانی فراوانی برای به ذکر شده است که

به نظر میرسد خشک کردن قطعات گیاه به در دستگاه خشک

شامل اثرات آنتیاکسیدانی ،ضدالتهابی ،محافظ کبدی،

کن (آون) میتواند فعالیت آنتیاکسیدانی آن را بهتر حفظ کند

محافظ سیستم قلبی و عروقی ،تقویتکننده معده و

(.)41

گوارش ،ادرارآور ،کاهنده قند خون ،ضدباکتری،
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غیرواگیر میباشد که تخمین زده میشود حدود  425میلیون نفر

در یک مطالعه وجود مقدار قابل توجهی از متابولیتهای

محمد سعید کالنتری میبدی

خواص به در رژیم تغذیهای و درمانی

ضدقارچ ،ضدافسردگی ،ضداسهال و کاهنده چربی است

با نتایج تحقیقات  Yimingو همکاران و  Zhouو همکاران،

که به بخش های مختلف این گیاه نسبت داده شده است.

همخوانی داشت (.)28-30

خواص درمانی و تغذیهای به در طب نوین و طب ایرانی ،صورت

میتواند به عنوان یک جزء اصلی در رژیم غذایی و درمانی

پذیرفت و بسیاری از یافتههای پژوهشهای اخیر با دیدگاههای

افرادی که به بیماریهای التهابی ،سرطانی ،ضعف هضم ،دیابت،

طب ایرانی همراستا بودند که در ذیل به آن اشاره می شود:

پرفشاری خون و چربی خون ،مبتال هستند بکار رود و تحقیقات

در کتب طب ایرانی به خاصیت ضددیلبتی به اشاره شده
است که این خاصیت با نتایج مطالعه میرمحمدلو و همکاران،

بیشتری بر روی انسان پیشنهاد میشود تا مکانیسم آن بیش از
گذشته آشکار شود.

همخوانی داشت ( .)34خواص ضد التهابی آن که در منابع طب
ایرانی ذکر شده است با نتایج تحقیقات  Essafi-Benkhadirو

تشکر و قدردانی

همکاران مطابقت داشت ( .)27اثرات تقویت سیستم گوارش و
هضم که در بسیاری از کتب طب ایرانی به آن پرداخته شده

بدینوسیله از همه همکارانی که ما را در انجام این پژوهش
یاری کردند تشکر و قدردانی میگردد.

است نیز با مطالعه شاکری و همکاران، ،همخوانی داشت (.)35

تضاد منافع

همچنین عملکرد به در بهبود زخمهای مخاطی که در کتب طب

نویسنده هیچ گونه تضاد منافعی ندارد.

سنتی مورد توجه قرار گرفته است نیز در دو مطالعه  Parvanو
همکاران و  Minaiyanو همکاران ،مورد تایید قرار گرفت و

سهم نویسندگان

اثربخشی آن بر بهبود زخمهای معده و روده نشان داده شد

محمد سعید کالنتری (نویسنده اول و مسئول) روش

(.)36،37
در پژوهشهای اخیر اثر آنتیاکسیدانی به مورد توجه بسیار

شناس /نگارنده مقاله /بحث و نتیجه گیری ( 100درصد).

قرار گرفته است که مطالعه  Sutو همکاران نشان داد که با توجه

حمایت مالی

به محتوای باالی ترکیبات فنولی و ظرفیت آنتیاکسیدانی قوی آن

هیچگونه حمایت مالی برای این تحقیق وجود ندارد.

در مقایسه با سایر میوهها ،استفاده از به ،به عنوان منبع
آنتیاکسیدانی در مواد غذایی ،مفید و حایز اهمیت میباشد که این
نتایج با یافتههای پژوهشهای  Magalhãesو همکاران و همچنین
 Sayedو همکاران ،مطابقت داشت ( .)42-44همچنین اثرات
ضدفشار خونی به که در مطالعه  Zhouو همکاران گزارش شد،
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ABSTRACT
Introduction: Cydonia oblonga Mill is a plant native to Western Asia, it has many nutritional and therapeutic properties,
and due to the high prevalence of non-communicable diseases, the use of appropriate natural products is one of the most
important goals of nutrition and treatment diets.The aim of this study was to review the nutritional and medicinal properties of
Cydonia oblonga Mill in the treatment of various diseases, especially non-communicable diseases from the perspective of
Persian medicine and conventional medicine.

Information sources: Various information resources such as Scopus, Google Scholar, Pubmed, Sid, Magiran, and
persian medicine reference books, were reviewed.

Selection methods for study: In this study, the search was done with the keywords included Cydonia oblonga
medicinal properties and nutritional properties in the titles and abstracts of articles in Mesh. Finally, 112 sources were found
and 40 sources that had the inclusion criteria were studied.

Content and results: In Persian medicine and modern medicine, many nutritional and

therapeutic properties for the Cydonia oblonga Mill have been mentioned, including antidiabetic, diuretic,
hypolipidemic, antineoplastic, antioxidant, antiinflammatory, hepatoprotective, antidepressants, anti diarrhea, antimicrobial,
and cardiovascular protective activities. It also strengthens the stomach and digestive system.
Conclusion: Cydonia oblonga Mill can be used as an essential ingredient in the diet and treatment of people with diseases
such as cancer, poor digestion, diabetes, hypertension, and hyperlipidemia, but more research is needed to confirm this actions.
Key Words: Cydonia oblonga Miller, Noncommunicable Diseases, Nutritional Therapy, Phytotherapy, Traditional
Medicine.
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