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 8931اول، بهار  ۀشمار ،دهمسال تي اسالم و ايران، طب سنّ مجلّۀ  

 بررسی گیاه حنا در طب سنتی ایران و مطالعات جدید

 

، جتهمينه اکبرزاده ،الفمحمدرضا شمس اردکانی ،*الفمهناز خانوی ،بمحبوبه بزرگی ،لفامجيد باالئی کهنموئی

 دمحمودی نان حاجیم ،بمينا سعيدی

 گروه فارماکوگنوزی، دانشکدۀ داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران الف
 ایران ،داروسازی سنتی، دانشکدۀ طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهرانمرکز تحقیقات طب و  ب

 ن، ایرانپزشکی تهران، تهرا دانشکدۀ داروسازی، دانشگاه علوم ،گروه شیمی دارویی ج
 دانشکدۀ داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران ،گروه کنترل غذا و دارو د

 چكيده
منظـور   متر است کـه غالبـاً بـه    2ای با ارتفاع حدود  ( است. این گیاه درختچهLythraceaeاز خانواده حنائیان ) Lawsoniaحنا گیاهی از جنس سابقه و هدف: 

باشند. حنـا در ایـران، پاکسـتان، هنـد، نـواحی       های گیاه همچون پوست و دانه نیز دارای اثرات درمانی می شود؛ ولی سایر قسمت های آن کاشته می استفاده از برگ

کند. پراکنش حنا در ایران شامل هرمزگان، خوزستان، کرمان و سیسـتان بلوچسـتان اسـت. هـدف از      وب آسیا رشد میگرمسیری شرق آفریقا، جن گرمسیری و نیمه

 باشد.   این مطالعه بررسی اثرات درمانی حنا در متون طب سنتی ایران و واکاوی اثرات نوین اثبات شده در خصوص حنا می

هـای   چنـین پایگـاه   ای در منابع اصلی و مکتوب طب سنتی ایران انجام گرفت. هـم  س جستجوی کتابخانهتحقیق به روش مطالعۀ مروری و بر اسا ها: روشمواد و 

 های جدید جستجو شد. منظور بررسی یافته بهScienceDirect و  Magiran ،SID ،Scopus ،Google Scholar, PubMedمختلف اطالعاتی مانند 

های پوسـت و مـو،    ها از جمله بیماری طور گسترده در طب سنتی ایران برای درمان بسیاری از بیماری هب( .Lawsonia innermis L)حنا گيری:  يجهتبحث و ن

هـا،   حنا از نظر فیتوشیمی شـامل ترکیبـاتی همچـون کینـون    شود.  کار برده می آمیزی مو، ریش و ناخن به  سردرد و درمان زخم کاربرد دارد. پودر برگ حنا در رنگ

تـوان بـه    ترین کاربردهای گیاه حنا می باشد. از مهم ها و اسیدهای چرب می ها و ترکیبات فنولی، آلکالوئیدها، کومارین ها، فالونوئیدها، تانن ها، پروتئین کربوهیدرات

صوصـیات  اکسـیدان و خ  محرک سیستم ایمنی، آنتی، ضد التهاب، ضد باکتری، ضد میکروب، ضد قارچ، ضد ویروس، کنندۀ کبدی محافظتضددرد، هیپوگلیسمی، 

 ضد سرطان اشاره کرد.

های سنتی و مطالعات امروزی نشانگر این است که منابع طب سنتی و طب جدید همخوانی بسیار نزدیک با هم دارند. از این رو با تأمـل در   مقایسه و انطباق یافته

های دارویی نوین و مؤثری از گیاه حنا دسـت   وردهآتوان به فر ، میتر منابع طب سنتی و متون گذشتگان های عملی انجام شده بر روی گیاه حنا و بررسی دقیق یافته

 یافت.

 .فیتوشیمیطب ایرانی، حنا،  ها: کليدواژه
 

 

 مقدمه:

بســیاری از داروهــای امــروزی از داروهــای گیــاهی ســنتی 

گیرند و اثرات درمانی بسیاری از گیاهان بـومی بـرای   نشأت می

اهی سنتی معرفی چندین بیماری توسط متخصصان داروهای گی

 های طبیعی یکی از منابع با ارزش . فرآورده(2، 1)اند شده

داروهای سنتزی و داروهای گیاهی سنتی هستند که همچنان در 

. طبـق آمـار   (0)های بهداشتی اولیه جای دارنـد  سیستم مراقبت

هزار گونـه از   23اکنون (، همWHOسازمان بهداشت جهانی )

درصـد   03رویی هسـتند کـه بـیش از    گیاهان دارای خاصیت دا

 کنند ها برای حفظ سالمتی خودشان استفاده میمردم دنیا از آن

 87اسفند : افتیدر خیتار

 89اردیبهشت تاریخ پذیرش: 
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.در ایران با توجه به شرایط اقلیمـی و تنـوع آب و هـوایی    (4) 

کند که به یک فلور خاص، گیاهان متعدد در سراسر آن رشد می

 0نظیر در دنیا تبدیل شده است، به طـوری کـه نزدیـک بـه     کم

های عظیم و بـالقوه   هشود و ذخیرونه گیاهی را شامل میهزار گ

شود. یکـی از بهتـرین    از ترکیبات فعال بیولوژیک محسوب می

نظیر موجود نمود، انجام توان از شرایط کمهایی که میی وربهره

 .های داروسازی استتحقیقات گستردۀ جنبه

شناسایی و تطابق گیاهان دارویی که در زمان قدیم در طب 

هـا بـه   یرانی با آنچه امروز در بازار دارویی برای درمان بیماریا

. در واقـع  (0)رود، وظیفۀ اصلی داروسازی سنتی اسـت  کار می

کـارگیری صـحیح    سزایی در بـه  شناخت گیاهان دارویی نقش به

. بر این اساس در ایـن مقالـه، گیـاه    (0)متون و طب سنتی دارد 

شـته بسـیار دور در شـرق    حنا بررسی شد. استفاده از حنا از گذ

زمین معمول بود و غرض از آن زیبایی و حفـظ سـالمت بـوده    

است. استعمال آن در ایران به زمان فتح ایران توسط مسـلمانان  

هـا، اسـتفاده از آن   گردد؛ ولی رفته رفته بـا رخنـه اروپـایی   برمی

منظور یک بررسی جامع در مـورد   ؛ لذا به(0)محدود شده است 

نا در طب جدید و طـب سـنتی، ایـن تحقیـق     سوابق درمانی ح

 انجام گرفت.

 ها: مواد و روش

در این مطالعه با مرور در کتب مفردات طب سنتی از جمله 

، المـؤمنین تحفـه ، قرابـادین کبیـر  ، اسماء االدویـه ، االدویه مخزن

و  ذخیرۀ خوارزمشـاهی ، الحاوی فی الطب، الدویهریاض، قانون

عال و خواص درمانی گیاه حنـا  شکل ظاهری، اف مخازن التعالیم

هایی همچون حنا، طبیعـت و ماهیـت    در طب سنتی با کلیدواژه

حنا، افعال و خـواص و مصـلح مطالعـه شـد. عـالوه بـر ایـن،        

مستندات علمی به چاپ رسیده در مورد حنا و همچنین اثـرات  

های مختلف اطالعاتی مانند  درمانی آن در علوم نوین، در پایگاه

Magiran ،SID ،Scopus ،Scholar Google 

،PubMed  و ScienceDirect ــدواژه ــا کلی ــد   ب ــایی مانن ه

Lawsonia inermis ،Biological effect ،chemical 

compounds  وPhytochemical  .بررسی شد 

 ها و بحث:یافته

 شناسی ریخت

از خـانوادۀ   .Lawsonia inermis Lحنـا بـا نـام علمـی    

ای بـه ارتفـاع   گیاه درختچه( است. این Lythraceaeحنائیان )

ها واژ تخم گوش است. برگ 4های جوان متر و شاخه 2حدود 

هـای  ای پهن با نوک تیز یا نیشـک دار بـا رگبـرگ   مرغی یا نیزه

متر، سانتی 0/12تا  0ای به طول آذین خوشهای هستند. گلشانه

هـا تخـم مرغـی تـا     متر، کاسبرگمیلی 1گل بنه سپری به طول 

ها سفید و یا زرد کم رنگ و بلندتر از ک تیز، گلبرگمثلثی و نو

متر که درون ایـن  میلی 0تا  4ها، کپسول کروی به قطر  کاسبرگ

انـد.  ای قرار گرفته گوش قهوههای مخروطی تا سهها دانهکپسول

 .(0)باشد موسم گلدهی این گیاه اوایل بهار تا اوایل پاییز می

 پراکنش حنا

پاکستان، هند، نواحی گرمسـیری و   موطن اصلی گیاه ایران،

نیمه گرمسیری شرق آفریقا، جنوب آسیا است و در ایـران ایـن   

گونه در نواحی غرب و جنـوب ایـران )هرمزگـان، خوزسـتان،     

 .(0)کرمان و بلوچستان( انتشار دارد 

 ماهيت و طبيعت حنا در منابع طب سنتی

 حنا لغت عربی است و به عربی یرقا و بـه یونـانی ارقـان و   

نامند. حنا گیـاهی بـه انـدازۀ    فقولیون و نیز به هندی مهندی می

یک ذرع یا بیشتر که ساق آن سرخ رنگ است و برگ آن شـبیه  

تـر   تـر و نـرم   تر، کوچـک  ها نازکبه برگ انار و مورد و یا از آن

خصـوص بنگـال    باشد. این گیاه مانند مورد در اکثر مناطق بهمی

ل این گیاه که فاغیـه نامیـده   همیشه سبز است و خزان ندارد. گ

شود سرخ مایل به سـفید رنـگ اسـت و در بعضـی منـاطق      می

همچون بنگال هر سال در دو فصل پاییز )ایام بارش( و زمستان 
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ای بـا  صـورت خوشـه   دهد و میوۀ آن شبیه به اسپند و بهگل می

های ریز وجود دارد. این گیاه نر و پوست نازک و داخل آن دانه

تـر و بـرگ گیـاه     تر و بـزرگ برگ گیاه نر عریضماده است که 

 .(13، 0)تر و سبزتر است  ماده کوچک

 افعال و خواص حنا در طب سنتی

حنا یکی از گیاهانی است که طی قرون متمادی مورد توجه 

حکمای طب سنتی بوده است و در کتب متعدد شـرح آن ذکـر   

و  شده است. از طرفی استفاده از حنا در مراسم و آداب مذهبی

هایی که از بزرگان دین در مورد مصرف حنا آمـده  بعضاً توصیه

است، موجب شده تا برخی از دانشمندان طب سنتی حنـا را بـا   

یاد کنند و با این عبارت اهمیت حنا را در « سید ریاحین» عنوان

مقایسه با سایر گیاهان یادآوری نمایند. بـر اسـاس منـابع طـب     

به سردی و در دوم خشک  القوی مایل سنتی طبیعت حنا مرکب

 .(0)و در برخی موارد در اول گرم ذکر شده است 

در منابع مکتوب طب سنتی خواص متعددی برای حنا ذکـر  

شده است. در شروحی که در مورد حنا نگاشته شده به قابلیـت  

های پوستی مختلف اشاره شده اسـت.  حنا جهت درمان بیماری

دار، برای درمـان  های ترشحبرای مثال جهت خشک کردن زخم

-جرب )تا حدودی معادل اگزما( و همچنین جهت درمان زخم

. حنـا یکـی از   (11، 0)شـده اسـت   های گوشۀ ناخن تجویز می

گیاهان مؤثر در درمان آبله و جذام بوده و به طرق مختلفـی در  

. در کتـب طـب   (12)رفته اسـت  کار می ها بهدرمان این بیماری

هـای موضـعی   فرموالسـیون ، قرابـادین خصوص کتـب   سنتی به

هـای  متعددی از حنا به همراه سایر گیاهان جهت درمان بیماری

 پوستی ذکر شده است. حنا به همراه روغن گل سرخ جهت  

های سر و به همراه روغن زیتون جهت رویش مو توصـیه  زخم

شده است. ضمادی از حنا به همراه شـاهتره و ختمـی و لعـاب    

زش و گرمی دست و پا تجـویز  اسفرزه و به دانه جهت رفع سو

شده است. عالوه بر ایـن حنـا در رفـع سـوختگی ناشـی از      می

 .(10)آتش کاربرد داشته است 

هـای دهـان و   در مورد حنا ذکر شده که جهت درمان زخـم 

هـای  های آن کاربرد دارد و این اثر به قابض بـودن بـرگ  جوش

 .(14)حنا نسبت داده شده است 

وان به مواردی اشـاره کـرد کـه بـه     ت از دیگر اثرات حنا می 

های مغز و اعصاب مرتبط بوده است. برای مثال حنـا در  بیماری

رفع سردرد کاربرد داشته است. در کتب طـب سـنتی در مـوارد    

متعددی به ضمادهایی از حنا اشاره شده کـه بـرای رفـع انـواع     

اند. برای مثال ضماد حنا و بـرگ  رفتهصُداع )سردرد( به کار می

جهت سردردهای ریحی و بلغمی و ضماد حنـا و سـرکه   گردو 

. عالوه بـر  (11، 0)رفته است  کار می جهت رفع انواع سردرد به

های سنگ کلیـه  این مصرف حنا به صورت خوراکی در بیماری

. (10)های مثانه و دشواری ادرار توصـیه شـده اسـت     و بیماری

ه مـوم  حنا برای درمان دردهای مفصلی کاربرد داشته و به همرا

. (10)شـده اسـت    و روغن جهت بهبود شکستگی اسـتفاده مـی  

حکمای طب سنتی برای گل یا همان شکوفۀ حنـا )فاغیـه( نیـز    

اند که در برخی موارد شـبیه اثـرات   اثرات مختلفی را ذکر کرده

باشد. برای مثال گل حنـا بـه همـراه سـرکه بـرای      برگ حنا می

مفیـد جهـت   درمان سردرد توصـیه شـده و یکـی از داروهـای     

های مرتبط با مغز و اعصاب برشمرده شده اسـت  درمان بیماری

(10). 

روغن حنا در مواردی از برگ و در مواردی از گل حنا تهیه 

شده است. روغن برگ مقوی و محلّل اسـت و جهـت رفـع    می

رود. روغن گـل نیـز محلّـل اسـت و     کار می دردهای مفاصل به

، ریاض االدویهاست. در شده برای بهبود رنگ چهره توصیه می

عنوان مصلح  کتیرا را مصلح حنا و در برخی موارد اسفرزه نیز به

 .(0)ذکر شده است 
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 گياه حنا در مطالعات جدید

 فيتوشيمی گياه حنا

 -2الوسـون ) ، Lawsone ترین مادۀ فعال گیاه حنـا،   مهم 

نفتوکینون( است که یک ترکیب رنگی است.  -1،4-هیدروکسی

هـا،   همچـون آلکالوئیـدها، اسـتروئیدها، فنـول     ترکیبات دیگری

ها نیز در برگ گیاه وجـود دارنـد    ها و تانن فالونوئیدها ساپونین

. ترکیبــــات موجــــود در اســــانس بــــرگ حنــــا (10-10)

های اکسیژنه  ترپن آپوکاروتنوئیدها، مشتقات غیر ترپنی، سزکوئی

. دوازده ترکیـب اسـید چربـی )پـنج     (10)ها هستند  و مونوترپن

ید چرب اشباع، چهار اسید چرب غیر اشـباع بـا یـک پیونـد     اس

دوگانه و سه اسید چرب غیر اشباع با چندین پیوند دوگانـه( از  

های حنا گزارش شده است کـه ترکیبـات لینولئیـک،     روغن دانه

. (21، 23)ترین ترکیبات هسـتند   پالمئتیک و اولئیک اسید عمده

 1ر جـدول  هـای مختلـف گیـاه د    ترکیبات جدا شـده از بخـش  

 آورده شده است.

 کنندۀ کبدی خاصيت محافظت

های گیاه حنا بـر روی  در یک مطالعه اثر عصارۀ اتانولی دانه

آسیب کبدی ایجاد شده در موش صحرایی بوسیلۀ پاراسـتامول  

( mg/kg433)استامینوفن( بررسی و مشخص شد که عصـاره ) 

 هـای کبـدی از جملـه   داری باعـث افـزایش آنـزیم    طور معنی به

ــرم  ــتیک ســ ــرانس آمینازاگزالواســ ــرانس ، (SGOT) تــ تــ

، آلکالن فسـفاتاز سـرم   (SGPT) آمینازپیرویک گلوتامیک سرم

(SALP )  ــین باعــث کــاهش ســطح ــروتئین کــل و همچن و پ

کننـدۀ   شـود. ایـن نتیجـه خاصـیت محافظـت     روبین کل می بیلی

 کند. همچنین های حنا را اثبات میکبدی عصارۀ اتانولی دانه

کنندۀ کبدی و  لی پوست گیاه حنا نیز اثرات محافظتعصارۀ الک

وسـیله   به های سمی شدهتری در برابر موشاکسیدانی قوی آنتی

اند. در مطالعۀ دیگری عصـارۀ  تتراکلریدکربن از خود نشان داده

هـای پترولئـوم   های خشک حنا و همچنین فرکشناتانولی برگ

هـای مسـموم   اتری، اتیل استاتی و بوتانولی آن بـر روی مـوش  

شده بـا تتراکلریـد کـربن بررسـی شـد کـه عصـارۀ اتـانولی و         

هـای   روبین و فعالیتهای آن باعث کاهش محتوی بیلیفرکشن

SGOT ،SGPT     و همچنین کاهش وزن کبـد در مقایسـه بـا

 .(41-40)شود  ( میLIV-52کنترل )

 فعاليت ضد دیابت

 طـور  صورت خـوراکی بـه   درصد اتانولی حنا به 03عصارۀ 

قابــل تــوجهی فعالیــت هیپوگالیســیمی و هیپولیپیــدمی در     

 g/kgهای دیابتی القا شده توسـط آلوکسـان دارد. میـزان     موش

-عصارۀ حنا باعث کاهش غلظت گلوکز، کلسترول و تـری  0/3

درصـد   00شود. همچنین، عصـارۀ  گلیسرید به حالت نرمال می

می داری اثرات ضد هیپرگلیسی های متانول به صورت معنیبرگ

 .(40)نشان داده است  in-vitroدر محیط 

 کننده سيستم ایمنی بدن اثر تنظيم

اثـر   mg/ml 1هـای حنـا بـا غلظـت     عصارۀ متانولی بـرگ 

های تکثیـری  تعدیلی بر روی سیستم ایمنی بدن از طریق پاسخ

دارد. هفت ترکیب از فرکشنه کردن عصارۀ متانولی  Tلنفوسیت 

( LTAنتقـال لنفوسـیت )  هـای حنـا بـر مبنـای آزمـایش ا     برگ

داری  نفنوکینون اثرات معنیدست آمد که از این بین، ترکیبات  به

 .(40، 40)بر روی سیستم ایمنی داشتند 

 اکسيدان اثرات آنتی

هـای  های حنا بر روی آنـزیم درصد برگ 03عصارۀ اتانولی 

اکسـیدانی و  هـای آنتـی  متابولیسـم دارو، آنـزیم   ΙΙو فـاز   Ιفاز 

 albino Swissلیپیـد در بافـت کبـدی مـوش     پراکسیداسیون 

داری باعـث  طور معنـی  بررسی شد و مشاهده شد که عصاره به

ردوکتـاز   هـای گلوتـاتیون  بهبود و افزایش فعالیت دفاعی آنزیم

 و افزایش   (SODسوپراکسید دیسموتاز ) ( وGRکبدی )
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 های مختلف گیاه حنا : ترکیبات جدا شده از بخش1جدول 

 ردیف
اسکلت 

 ساختمان
 رفرنس های گیاه قسمت ترکیبات

 نفتوکینون 1

 الوسون

 دی هیدروکسی نفتالن -1،0

 نفتوکینون -1،4

 گلوکوزیل نفتالن-4-دی هیدروکسی -1،2

 الوسونیازید

 نفتوکینون -1،4-متیل -2-هیدروکسی -0

 (20-22) برگ، پوست ساقه

 پلی فنول 2

 (Laliosideاللیوزید )

 Bالوسونیازید 

 (Syringinosideید )سرینجینوز

 دافنه زید و دافنورین

 گلوکوپیرانوزید O-β-D-0-آگریمونولید

 گلوکوپیرانوزید O-β-D-سیرینجاریزنول -)+(

 گلوکوپیرانوزید O-β-D-سیرینجاریزنول دی

 ایزواسکوتالرین

 (20) برگ و پوست ساقه

0 
و ترپنوئید   ترپن

 )غیر فرار(

 (Hennadiolحنادیول )

 لوپاندی هیدروکسی  -03

 لوپئول

 اون -23-اُل -β0 -لوپان -نور -03

 بتولین

 بتولینیک اسید

 الونرمیس اسید و متیل استر آن

 (20، 20) دانه و پوست ساقه

4 
و ترپنوئید   ترپن

 )فرار(

(Z)-2- هگزنول 

 لینالول

α،β- آیونون 

α- ترپینئول 

 ترپینولن

δ-3-کارن 

γ- ترپینئول 

 (02-03) برگ و گل

0 

استروئید و 

رکیبات ت

 آلیفاتیک

 الوساریتول

 سیتوسترول-βاستیگماسترول و 

 اُل -1-نوناکوزان -متیل-0

n- تریکونتیل-n- تری دکانووات 

 (00) دانه، ساقه، ریشه
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 گزانتون 0

 Ιالگزانتون 

 ΙΙالگزانتون 

 ΙΙΙالگزانتون 

 (00، 04) کل گیاه

 بنزوپیرون 0
 هیدروکسی کومارین -0-آلیل اکسی -0

 فرکستین
 (00) اهکل گی

 فالونوئید 0

 کوئرسیتین

 آپیژنین

 گلوکوزید-0-آپیژنین

 گلوکوزید-4-آپیژنین

 لوتئولین

 گلوکوزید-0-لوتئولین

 گلوکوزید-0-لوتئولین

 (00، 00) برگ

 آلکالوئید 0
 هارمین

 هارمالین
 (00) دانه

 ترکیبات متفرقه 13

 گلوکوپیرانوزید-O-β-D–پینورزینول دی -)+(

 کربوهیدرات

 هاپروتئین 

 فیبرها

 فلزات )مس، نیکل، مولیبدات و وانادیوم(

 مواد معدنی )سدیم اکسید و کلسیم اکسید(

 (43) کل گیاه

 

. در (40)شـود  های طبیعی مـی در برابر سلولفعالیت کاتاالزی 

آکســیدانی  یــک مطالعــۀ دیگــر محتــوای فنــولی و اثــرات آنتــی

لی و آبـی  های هگزانی، کلروفرمی، اتیل اسـتاتی، بوتـانو  فرکشن

های حنـا در مقایسـه   استخراج شده از عصارۀ هیدروالکلی برگ

با آسکوربیک اسید )کنترل مثبت( بررسی شد که میزان محتوای 

(، اتیـل اسـتاتی   444±00فنولی کل به ترتیب در عصـارۀ آبـی )  

ــانولی )10±000) ــین  200±0/3( و بوت ــوده و همچن ــتر ب ( بیش

 (  0/4±2/3ۀ رادیکالی )ترین مهارکنندفرکشن اتیل استاتی قوی

 .(20)ها است در بین فرکشن

 اثر ضد باکتری

گیـاه مـورد اسـتفاده در طـب      23در یک غربالگری کلی از 

 های گرم  های عفونی علیه باکتریبرای درمان بیماری سنتی

 

منفی، مشاهده کردند که فرکشن اتیل استاتی اسـتخراج  مثبت و 

الیـت ضـد باکتریـایی از    شده از عصارۀ اتانولی حنا بیشترین فع

. این اثـر مربـوط بـه وجـود ترکیبـات      (03)دهد خود نشان می

هـای حنـا   . عصارۀ آبی برگ(01)نفتوکینونی در گیاه حنا است 

 .(02)دهند باکتریایی قابل توجهی از خود نشان میاثرات ضد 

 اثر ضد قارچی

گونـۀ گیـاهی علیـه     03های در یک مطالعه بر روی پوست

 Trichophyton و Microsporum gypseumهای  قارچ

mentagrophytes    تنها عصارۀ گیاه حنا فعـالیتی علیـه ایـن ،

هـای آبـی، اتـانولی و    . عصـاره (00)ها از خـود نشـان داد   قارچ

در مکـانیزم دفـاعی در برابـر جوانـه زدن     های حنا متانولی برگ

. الوسـون  (04)دخیـل هسـتند    Drechslera oryzaeاسپور 
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فتوکینون، که از بـرگ گیـاه حنـا جداسـازی شـده      یک ترکیب ن

-بیوتیکی ضد قارچی قوی از خود نشـان مـی   است، اثرات آنتی

های حنا اثر ضد قارچی قابل . اسانس حاصل از برگ(20)دهد 

های گیـاه حنـا فعالیـت ضـد     توجهی دارد. عصارۀ اتانولی برگ

هـای فیتوپاتوژنیـک داشـته و ایـن      داری علیه قارچ قارچی معنی

های ضـد قـارچی بـرای    جایگزین معرفصاره به عنوان منبع ع

هـای قـارچی   های علیـه عفونـت  محافظت از گیاهان یا فرآورده

 .(00)شود استفاده می

 فعاليت ضد درد

گیاه رایج مورد اسـتفاده در طـب سـنتی     20عصارۀ اتانولی 

عــرب در درمــان درد و تــب، از لحــاظ فعالیــت ضــد دردی و 

ابی شـدند و مشـاهده کردنـد کـه عصـارۀ      بُری ارزیفعالیت تب

-داری اثر ضد دردی و فعالیـت تـب   طور معنی های حنا بهبرگ

 .(00)بُری نشان داد 

 فعاليت ضد التهابی

ایزوپلومباژین و الوساریتول جـدا شـده از پوسـت سـاقه و     

پـا ناشـی از    ریشۀ گیاه حنا فعالیـت ضـد التهـابی در برابـر ا د م     

-رایی نشان دادنـد. ترکیبـات فنیـل   های صحکاراژینان در موش

 mg/kgبوتازون، ایزوپلومباژین و الوساریتول در دوز خورکی 

درصد فعالیت  43و  03، 01در مقایسه با کنترل به ترتیب  133

 .(00)مهاری نشان دادند 

 فعاليت سقط جنين

هـا،  عصارۀ متانولی ریشۀ گیاه حنا باعث القا سقط در موش

شود. این اثر وابسـته بـه   قایی میموش صحرایی و خوکچه آفری

 .(00)دوز است 

 اثر التيام زخم

 های حنا قادر هستند رشد های آبی و کلروفرمی برگعصاره

شـوند  هایی که باعث عفونت زخم سوختگی میمیکروارگانیسم

 .(03، 00)را مهار کنند 

 دهندۀ حافظه اثر افزایش

 عصارۀ پترولئوم اتـری بـرگ حنـا باعـث افـزایش حافظـه،      

شـود و همچنـین از طریـق    کاهش اضـطراب و افسـردگی مـی   

نفرین به خلق و خوی و رفتار تعدیل میزان سروتونین و نوراپی

گـذارد. بـه عـالوه ایـن عصـاره باعـث افـزایش         نیز تـأثیر مـی  

هیپوترمی القا شده از کلونیدین و کاهش سردردهای تنشی القـا  

 .(01)شود ها میشده از لیتیوم در موش

 لعات انجام شده در مورد حناسایر مطا

کننـده   ، فعالیت ضد عفـونی (02)ضد تروپانوسومی فعالیت 

، فعالیـت  (04)، فعالیـت نابـاروری   (0)کشی  ، فعالیت راب(00)

، قــابض، ضــد  (00)، ضــد میکــروب  (00)سایتوتوکســیک 

خونریزی، ضد ویروس، ضد انگل، ضد دروماتوفیت و خواص 

فارمـاکولوژیکی هسـتند    هایاز دیگر فعالیت (00)ضد سرطان 

اند. اثرات فارماکولوژیکی ترکیبات یا که برای گیاه حنا ذکر شده

 ذکر شده است. 2های مختلف گیاه حنا در جدول  فرکشن

 گيری: نتيجه

 طور که ذکر شد حنا در طب عامیانه برای درمان همان

ای مختلف کاربرد فراوانی داشته است و در متون طب ه بیماری

ها  های متعدد این گیاه جهت درمان بیماری قابلیت سنتی نیز به

ای در خصوص فیتوشیمی و اشاره شده است. مطالعات گسترده

اثرات فارماکولوژیکی گیاه حنا وجود دارد از جمله، فعالیت 

ضد میکروبی که مربوط به ترکیبات فنولی )به ویژه گالیک 

 رشد باکترهای گرم مثبت و گرماسید( است که باعث مهار 

 -2اسید، کوماریک-(. ترکیباتی همچون پارا00شوند )می منفی

 ،نفتوکینون و آپین به همراه الوسون-1،4-متیل -0-متوکسی
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 های حاصل از گياه حنا : اثرات درمانی ترکيبات یا فرکشن0جدول

 ردیف بات / فرکشنترکی اثر درمانی رفرنس

 1 الوسون و ضد قارچ اکسیدان ضد میکروب، آنتی (00، 00، 20)

 2 ایزوپلومباژین فعالیت ضد التهاب و سایتوتوکسیک (00، 00)

 0 الوساریتول فعالیت ضد التهاب (00)

 4 برگ عصارۀ اتانولی ضد دیابت، آنتی اکسیدان و ضد قارچ (03، 00، 20)

(20 ،40 ،40 ،02) 
کنندۀ سیستم ایمنی، ضد قارچ و ضد  ضد هایپرگلیسمی، تنظیم

 تریپانوزوم
 0 رۀ متانولی برگعصا

 0 های نفتوکینون فرکشن کنندۀ سیستم ایمنی تنظیم (40)

(20 ،02 ،02 ،01) 
ضد کنندۀ کبدی، ضد باکتری، ضد قارچ و  فعالیت محافظت

 تریپانوزوم
 0 عصارۀ آبی برگ

 اکسیدان آنتی (00)
عصارۀ کلروفرمی 

 برگ
0 

 0 عصارۀ هیدروالکلی فعالیت سقط جنین (02)

 13 عصارۀ اتانولی دانه روسضد وی (00)

 11 ها روغن ثابت دانه فعالیت ضد درد (04)

 

 

اکسیدانی گیاه حنـا را   آپیژنین، لوتئولین وکوزموسین اثرات آنتی

بر عهـده دارنـد و ایـن ترکیبـات در مقایسـه بـا کنتـرل مثبـت         

ای دارند، همچنین این )آسکوربیک اسید( فعالیت قابل مالحظه

. (40)یستم ایمنی بدن نیز تأثیرگذار هستند کنترل س ترکیبات در

 00های حنـا در مقایسـه بـا کنتـرل مثبـت،      عصارۀ اتانولی برگ

درصد در التیام زخم مؤثر اسـت کـه ایـن فعالیـت مربـوط بـه       

باشـد. همچنـین مـادۀ    ترکیبات فالونوئیدی به ویژه لوتئولین می

مؤثره برگ حنا )الوسون( بـه صـورت خـوراکی باعـث تـرمیم      

توان در پمادها از این  شود و میها میهای برشی در موشزخم

ها استفاده کرد. از لحاظ سـمیت، حنـا   ترکیب برای درمان زخم

سمیت حاد یا مزمن نداشته؛ اما مطالعـات بیشـتر نیـز در حـال     

 هـای انجام است. در مطالعۀ سمیت حـاد حنـا بـر روی مـوش    

Sprague Dawley   رتصـو  ، میزان متوسـط دوز کشـنده بـه 

 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن  میلی 2333خوراکی باالی

 

 

که حنـا   گزارش شده است و همچنین سمیت حاد پوست زمانی

شـود،  اعمـال  Wistarهـای  صورت موضعی بر روی مـوش  به

باشـد   گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن می میلی 2333بیشتر از 

شـد، گیـاه    طور که پیش از این در بخش نتایج ذکر همان(. 01)

شـده اسـت.    کار برده می حنا در طب سنتی جهت التیام زخم به

هـای متنـوعی را جهـت بهبـود طیـف       مـرهم  قرابادیندر کتب 

تر زخـم و عفونـت    های ساده تا انواع پیچیده ای از زخم گسترده

توان یافت که جزء اصلی )اصل و عمود( یـا حـداقل    پوستی می

. امـروزه اثـر ضـد    (10)باشد  ها حنا می یکی از اجزای اصلی آن

باکتری حنا به اثبات رسیده و این اثـر بـه ترکیبـات نفتوکینـون     

. عالوه بـر ایـن حنـا اثـرات ضـد      (01، 03)شود  نسبت داده می

قارچی قابل تـوجهی دارد کـه عـالوه بـر ترکیـب الوسـون بـه        

 شود.   ترکیبات موجود در اسانس حنا نسبت داده می
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هـای باکتریـایی و قـارچی     قابلیت حنـا در حـذف عفونـت   

عنوان یک پشـتوانه علمـی جهـت کـاربرد سـنتی آن       تواند به می

. یکـی از دیگـر کاربردهـای    (00، 20)جهت درمان زخم باشد 

حنا در متون طب سنتی، استفاده از آن جهت درمـان سـوختگی   

. در مطالعات اخیر (10، 11)های ناشی از آن بوده است  و زخم

های حنا در مهار رشـد   و کلروفرمی برگهای آبی نیز اثر عصاره

شوند، هایی که باعث عفونت زخم سوختگی میمیکروارگانیسم

. یکی از دیگر کاربردهای سنتی حنـا  (03)به اثبات رسیده است 

استفاده از آن جهت تسکین انواع دردها بوده است. ضـمادهای  

تهیه شده از حنـا و همچنـین روغـن آن جهـت تسـکین انـواع       

 . (11، 0)شده است  دردهای مفاصل تجویز می سردرد و

مطالعات جدید نیز اثر ضد درد و ضد التهاب گیـاه حنـا را   

کنند و از جمله مواد مؤثره حنا کـه دارای اثـرات ضـد     تأیید می

توان به ایزوپلومباژین و الوسـاریتول اشـاره    باشند می التهابی می

ــ . مــوارد یــاد شــده نشــان مــی (04، 00)کــرد  ایج دهــد کــه نت

های نوین، اثرات درمانی گیاه حنا را که در متـون طـب    پژوهش

کنـد. گیـاه حنـا در     ها اشاره شده اسـت، تأییـد مـی    سنتی به آن

شود و محصول شاخصـی   های موضعی استفاده می فرموالسیون

های عملی انجام شده بر روی گیاه حنا و ندارد. با تأمل در یافته

تـوان از  تون گذشتگان، مـی تر منابع طب سنتی و مبررسی دقیق

های دارویی رسمی و یا سنتی تهیـه کـرد کـه    این گیاه، فرآورده

ــه      ــین حیط ــدۀ متخصص ــر عه ــروزه ب ــه ام ــن وظیف ــای ای ه

 فارماکوگنوزی و داروسازی سنتی خواهد بود.
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