دارٍی درهاى سخن پای دیاتتی (آًضی پارط)
آًضی پارط یک دارٍی گیاّی هی تاشذ کِ تَعط داًشوٌذاى ایزاًی
پضٍّشگاُ علَم غذد ٍ هتاتَلیغن داًشگاُ علَم پششکی تْزاى هعزفی
ٍ ارائِ شذُ اعت .ایي دارٍ اس عصارُ گیاُMelilotus officinalis
تذعت هی آیذ .ایي گیاُ یکی اس گیاّاى تَهی هٌاطق هعتذل اس جولِ
ًَاحی شوال ایزاى اعت کِ دارای خاصیت ضذ التْاتی ،ضذ اعپاعن،
ضذ ًفخ ،هذرً ،زم کٌٌذُ ،خلط آٍر ٍ آرام تخش هی تاشذ .عصارُ ایي
گیاُ تزای درهاى تیخَاتی ،تٌش ّای عصثی ،دردّای عصثیٍ ،اریظ
ٍریذی ،پیشگیزی اس تزٍهثَس ،التْاب چشن ،دردّای رٍهاتیغوی ٍ تَرم هفاصل اعتفادُ هی شَد .خاصیت درهاًی ایي گیاُ تِ
خاطز ٍجَد هقادیز سیاد کَهاریي ٍ دیگز هشتقات هی تاشذ .تا تَجِ تِ خاصیت ّای درهاًی ایي گیاُ ،هطالعات کارآسهایی تالیٌی
دارٍ تَعط هحققاى پضٍّشگاُ علَم غذد ٍ هتاتَلیغن در  3فاس هختلف طزاحی ٍ تِ هزحلِ اجزا درآهذ .دارٍی آًضی پارط در
تیش اس 80%تیواراى هَجة کاّش اًذاسُ سخن تِ هیشاًی تیش اس  %09شذ کِ ًتایج هثثت ایي هطالعات ،تاعث ثثت دارٍی آًضی
پارط در فْزعت دارٍیی کشَر شذ .دارٍی آًضی پارط حاٍی دٍ گزٍُ عوذُ تزکیثات فٌلی شاهل ّ-7یذرٍکغی کَهاریي ٍ
فالًٍَییذّا هی تاشذ کِ تا داشتي ایي تزکیثات دارای خاصیت افشایش جزیاى خَى ٍ رگ عاسی هی شَد کِ تاعث تْثَدی سخن
پای دیاتتی ٍ سخن تغتز ٍ جلَگیزی اس قطع عضَ هی شَد .تغت ّای خًَی ،تیَشیویایی ٍ هطالعات هَرفَلَصی ٍ تافت شٌاعی
ًشاى دادُ اًذ کِ ایي دارٍ ّیچ گًَِ اثزات عوی ًذارد.
هَارد اعتفادُ دارٍی آًضی پارط تزای تیواراى

تیواراى دیاتتی ًَع یک ٍ دٍ هثتال تِ سخن پا

تیواراى هثتال تِ سخن پا ًاشی اس ًَرٍپاتی هحیطی یا ًَرٍپاتی دیگز ،تذشکلی ّای پا ،تزٍها ،اعتفادُ اس کفش ّای ًاهٌاعة- ،

ّیپزگلیغوی کٌتزل ًشذُ ٍ...

طزیقِ هصزف دارٍ

شکل خَراکی (کپغَل)

کپغَل صالتیٌی  099هیلی گزهی کِ ّز کپغَل حاٍی  099هیلی گزم عصارُ خشک شذُ گیاُ هی تاشذ .طزیقِ هصزف آى ،دٍ تار
.در رٍس تا فاصلِ یک عاعت تعذ اس ٍعذُ غذایی هی تاشذ.

شکل هَضعی (کزم)

شکل هَضعی آًضی پارط شاهل یک تیَب  39گزهی کِ حاٍی  %3عصارُ خشک شذُ گیاُ هی تاشذ .طزیقِ هصزف کزم آًضی
پارط ،رٍساًِ یک هزتثِ هی تاشذ کِ یک الیِ ضخین اس کزم اطزاف سخن ٍ یک الیِ ًاسک اس آى رٍی سخن هالیذُ هی شَد.

