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Abstract 
 

Background and purpose: Stachys lavandulifolia is a plant commonly used for many diseases. 
But so far there is no report indicating its toxicity. The aim of this study was to investigate the probable 
hepatoxicity of S. lavandulifolia extract on Wistar rats.   

Materials and methods: In this experimental study, 100 Wistar rats (about 250gr, 8-12 weeks 
old) were randomly divided into 10 groups (8 groups as case and 2 groups as control). They were 
intraperitoneally injected with S. lavandulifolia extract with doses of 50, 100, 150 and 200mg/kg per day for 28 
days. Afterwards, the serum parameters level (ALP, AST, ALT) and pathological samples were evaluated 
and compared in four case group and one control group after 28 days and other groups after one month.  

Results: On the first month there was significant increase on AST level only in 200mg/kg dose 
while ALP level significantly increased in all doses (P<0.05). There was no significant difference among all 
doses regarding their effects on the increase of liver enzymes (P>0.05). On the second month, the changes in 
liver enzymes were almost the same as first month, except 150mg/kg dose that significantly increased the 
AST level compared to control group and also this dose significantly increased the ALP level compared to 
100mg/kg dose (P<0.05). In examining liver samples obtained from rats in the first and second months, 
necrotic inflammatory reactions and fibrotic lesions significantly increased compared to control group 
(P<0.001). In the first month we also found that there was significant difference between higher doses (150 
and 200mg/kg) and lower doses (50 and 100mg/kg) regarding their effects on hepatic lesion (P<0.05). 

Conclusion: Since the extract of S. lavandulifolia causes toxicity it should be consumed with 
caution in people with underlying cholestatic diseases. 
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   بررسی سمیت عصاره هیدروالکلی چای کوهی
(Stachys lavandulifolia Vahl) بر کبد موش صحرایی  

  
        1افشین تقی خانی
       2یرویا انصاری سامان

        3افروغحمید 
        4نجمه شاهین فرد
  5فروزان گنجی
        6اعظم عسگری
        7فاطمه تاجی
        4مرضیه رحیمی

        2رزادهسمیرا اصغ
  8کوپائی رفیعیانمحمود 

  چکیده
طور شایع توسط مردم بـرای درمـان    ه گیاهی است که ب(Stachys lavandulifolia vahl)چای کوهی  :هدفسابقه و 

ایـن مطالعـه بـا هـدف     . اسـت  شود ولی تاکنون اثرات توکسیک احتمالی آن گزارش نـشده  های مختلف مصرف می بیماری
  . این عصاره بر روی کبد موش صحرایی انجام شده استبررسی سمیت احتمالی

 گروه مورد قرار 8 گروه کنترل و 2 گروه شامل 10 موش صحرایی در 100در این مطالعه تجربی  :ها مواد و روش
 گرم بر کیلوگرم میلی 200  و150، 100، 50 روز تحت تزریق داخل صفاقی عصاره این گیاه با دوزهای 28داده شد و برای 

ها یک ماه پس ازآن مورد   روز و بقیه گروه28 گروه مورد و یک گروه کنترل پس از 4 گروه فوق، 10از . ر گرفتندقرا
  .شناسی کبد قرار گرفتند و با هم مقایسه شدند و بافت) ALP ،AST ،ALT(های کبدی  بررسی آزمایشات آنزیم

نـسبت بـه   در گـروه مـورد    mg/kg  200نهـا در دوز  تAST درهمه دوزها و افـزایش  ALPدر ماه اول افزایش  :ها یافته
هـای کبـدی بـین دوزهـای چهارگانـه اخـتالف             ثیر عصاره در افزایش آنزیم    أو از نظر ت   ) >05/0p(دار بود     معنی گروه کنترل 

دوز کـه   ایـن  ءهای کبدی مشابه تغییرات ماه اول بـود بـه اسـتثنا     در ماه دوم تغییرات آنزیم.)<05/0p(دار وجود نداشت     معنی
mg/kg 150  داری را در مورد      افزایش معنیAST          نسبت به گروه شاهد و در مـورد ALP       نـسبت بـه دوز mg/kg 100   نـشان   

 -هـای نکـروزی    های صـحرایی در مـاه اول و دوم، واکـنش           دست آمده از کبد موش     ههای ب  در بررسی نمونه  ). >05/0p(داد  
ثیر أدر مـاه اول در رابطـه بـا تـ          ). >001/0p(دار افزایش یافته بود      معنیصورت   هالتهابی و ضایعات فیبروتیک نسبت به شاهد ب       

و بـاالیی  ) 100  وmg/kg 50(بـین دوزهـای پـایینی      ) نکـروزی و فیبروتیـک     -التهابی(روی ایجاد ضایعات کبدی      عصاره بر 
)mg/kg 10005/0(دار بود   اختالف معنی200  وp<.( 

ویـژه در افـراد دارای       باشد و الزم است مصرف ایـن گیـاه بـه           سیک می عصاره چای کوهی دارای اثرات توک      :استنتاج
  . با احتیاط صورت پذیردای کلستاتیک های زمینه بیماری

  
  ، عصاره هیدروالکلی موش صحرایی،(Stachys lavandulifolia vahl)سمیت، چای کوهی  :های کلیدی واژه

  
  مقدمه

بدون شک برخی ترکیبات گیاهان دارویی که تا به         
اند، مسمومیت شدید    مروز به صورت سنتی استفاده شده     ا

 چــون کبــد یکــی از .کننــد ای ایجــاد مــی وگــاه کــشنده
  ع ـردن و دفـزه کـمتابولی هت جذب،ـم جـای مهـه لـمح

  
   E-mail: rafieian@yahoo.com                                       مرکز تحقیقات گیاهان دارویی ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد: شهر کرد - کوپائیمحمود رفیعیان :مولف مسئول

  دانشگاه علوم پزشکی شهرکرددانشکده پزشکی، دارویی، گیاهان گروه داخلی، مرکز تحقیقات . 1
  دانشگاه علوم پزشکی شهرکردمرکز تحقیقات گیاهان دارویی، . 2
  پزشک عمومی. 3
  اه علوم پزشکی شهرکردشگدانمرکز تحقیقات گیاهان دارویی، گروه مامایی، . 4
  گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، داتشگاه علوم پزشکی شهرکرد. 5
   فیزیولوژی، دانشگاه تربیت مدرسPh.Dدانشجوی . 6
   تکوین، دانشگاه تریبت معلمPh.Dدانشجوی . 7
  شهرکردگروه فارماکولوژی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی . 8

  1/12/90 :               تاریخ تصویب    18/7/90:           تاریخ ارجاع جهت اصالحات      25/5/90: تاریخ دریافت  
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  سمیت چای کوهی بر کبد موش
 

82  1391اردیبهشت  ، 88 ، شماره بیست و دوم دوره                                                                          مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران      

همــواره در معــرض ، مــضر اســت داروهــا و ســایر مــواد
عوارض سمی داروها و مـواد مختلـف بـوده از ایـن نظـر               

   .باشد خاص می مورد توجه
هـای    تـشخیص بیمـاری  چندین تست بیوشیمیایی در   

ها تعیین فعالیت    ترین این تست   مهم .شود کبدی استفاده می  
باشـند کـه    مـی )  ALTوAST ( سرمی آمینوترانسفرازهای

افزایش فعالیت   .ها هستند  دهنده صدمه به هپاتوسیت    نشان
ها همیشه حضور یک بیماری فعال کبـدی را هـشدار            آن
 .)1(دهد می

هـای مـرتبط      بیماری  نیز در  (ALP)آلکالین فسفاتاز   
افـزایش  ) هـای کلـستاتیک    بیماری(با ترشح و دفع صفرا      

از جمله گیاهانی کـه بـر اسـاس باورهـای سـنتی             . یابد می
مـــردم اســـتان چهارمحـــال و بختیـــاری دارای خـــواص 

 Stachys(باشد گیـاه لولوپـشمی یـا اولیلـه      آور می سقط

lavandulifolia (ــی ــد م ــام.)2(باش ــاه   ن ــای گی ــه، : ه اولیل
، نـــام انگلیـــسی آن Poulkولوپـــشمی، گـــل ارغـــوان، ل

Betonyایــن گیــاه از خــانواده .)2-4( اســت Laminacea 
ترکیبات فعال ایـن گیـاه شـامل فنیـل          . باشد می) نعنائیان(

  .)3(اتانوئید، تریپنوئید و فالونوئید هستند
و در درمـان عفونـت،      گیـاه مقـوی معـده اسـت        این

 ).5 ،3(شـود  ده مـی  هـای روماتیـسمی اسـتفا      آسم و بیماری  
و در درمـان     نیـز دارد   ضداضطراب اثرات گیاه لولوپشمی 

 ثر اسـت  ؤهای کانسر و التهاب مـ      تومورهای ژنیتال، زخم  
 اثرات ضد میکروبی این گیـاه علیـه اسـترپتوکوک        .)6 ،3(

 در بعضی مطالعـات     .)7(سانگوئیس نیز شناخته شده است    
ن گیاه،  هوایی ای عصاره متانولی بخش    نشان داده شده که     

 اثر  )mg/kg 50 (ضد التهابی عمل می کند اما در دوز کم        
 عالوه بر عـصاره متـانولی، عـصاره         .)8(ضد التهابی ندارد  

گـرم بـر هـر      میلـی 200 تـا  50اسـتونی ایـن گیـاه در دوز    
 .)9(کیلوگرم اثرات ضد درد و ضد التهابی داشته است

در یک مطالعه عصاره گیاه در طی حاملگی بر رشد          
ثیر أت جنینی و بروز هر گونه ناهنجاری در موش بی        و نمو   

ای دیگـر نـشان داده شـده         ولی در مطالعـه   ) 10(بوده است 
  .)11(باشد می آور که این گیاه دارای خواص سقط

طـور شـایع     که گیـاه چـای کـوهی بـه         با توجه به این   
هـای مختلـف مـصرف     توسط مردم برای درمـان بیمـاری      

کنندگان این   صرفشود و تاکنون سمیت کبدی در م       می
گیاه، بررسی نشده است، لذا این مطالعه با هدف بررسـی           
سمیت احتمالی این عصاره بر روی کبد موش صـحرایی          

  .انجام شده است
 

  ها مواد و روش
  گیری روش عصاره

های هـوایی گیـاه چـای کـوهی          این مطالعه اندام   در
توسط پژوهشگر از اطراف شهر هفشجان از توابـع اسـتان       

ئید أآوری گردید و پس از ت      ل و بختیاری جمع   چهار محا 
شـناس مرکـز تحقیقـات گیاهـان         توسط متخـصص گیـاه    

 204دارویی دانشگاه علوم پزشـکی شـهرکرد بـا شـماره            
بعد از گذراندن مراحـل خـشک شـدن در          . هرباریوم شد 

ــای  ــایه در دمـ ــانتی 37سـ ــه سـ ــه روش    درجـ ــراد، بـ گـ
 بـه  دگـرا   سانتی15- 20 در درجه حرارت     و پرکوالسیون

جهـت  . گیری انجام شـد     درصد عصاره  80کمک اتانول   
 100 درصد بر روی     80سی اتانول     سی 500گیری   عصاره

گــرم پــودر گیــاه ریختــه شــد تــا حــدی کــه روی آن را  
 ساعت بعد بـه پرکوالتـور منتقـل و پـس از          24بپوشاند و   

 ساعت عصاره جمع شده گیـاه بـه دسـتگاه تقطیـر در              72
به میزان یک سـوم مقـدار اولیـه         منتقل و   ) روتاری(خالء  

سپس عصاره حاصل با اسـتفاده از آون در       . تغلیظ گردید 
 و سـپس    )13 ،12 ،8(گراد خـشک    درجه سانتی  40حرارت  

  .غلظت از آن جهت مطالعه تهیه گردید چهار
  
  مطالعهروش 

 مـوش صـحرایی بـا سـن         100در این مطالعه تجربی     
ادفی در  طـور تـص     گرم به  250 هفته و وزن تقریبی      8 -12
 گـروه مـورد   8 گروه کنترل و     2 تایی شامل    10 گروه   10

  .قرار گرفتند
گراد   درجه سانتی  22-28حیوانات در شرایط دمایی     

  و تغذیه معمـولی    ) تاریکی و روشنایی  (در شرایط طبیعی    
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  افشین تقی خانی و همکاران                                           پژوهشی  
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  .خانه نگهداری شدند های جداگانه در حیوان در قفس
  هـای   عصاره این گیاه بـا دوز      ، مطالعه 28 تا   1از روز   

  

  به روش داخل   گرم برکیلوگرم    میلی 200 و   150،  100،  50
 تزریـق ) هر غلظت به دو گـروه     ( گروه مورد    8صفاقی به   

 نرمال سالین   ،درطی این مدت به دو گروه کنترل      . گردید
  مطالعـه 29در روز . لیتـر تزریـق شـد     میلـی 3/0بـه حجـم   

توسـط   بیهوش و اتر  با رعایت اصول اخالقی و با  ها موش
   گیــری شــد کــه شــامل  از قلــب حیوانــات خــونســرنگ

ــرل و  4 ــورد و یــک کنت ــس از آن 28 گــروه م   از روز پ
  بـه همـراه یـک گـروه کنتـرل           چهار گـروه مـورد دیگـر      

 روز 28بهبـود عـوارض گیـاه،     برای بررسی اثر زمان در      (
گیـــری جهـــت  خـــون) دیگـــر بـــدون تزریـــق عـــصاره

ای هـ  های کبدی که شامل آنزیم    گیری سطح آنزیم   هانداز
، آسپارتات آمینوترانسفراز   )ALT(آالنین آمینوترنسفراز   

)AST(  آلکالن فسفاتاز ، )ALP (سـطح  .  انجـام شـد    ،بود
پایان مـاه    هم در  های کبدی هم در پایان ماه اول و        آنزیم

 ،بعـد از کالبـد شـکافی      . دوم مورد بررسـی قـرار گرفـت       
 ،های کبدی برای بررسی هیـستوپاتولوژی برداشـته        نمونه

ــا میکروســکوپ نــوری در فرمــالین  جهــت مط  10العــه ب
در ایـن    .سـازی بافـت انجـام شـد        فـیکس وآمـاده    درصد

گیری میزان التهاب و فیبروز در بافت        مطالعه جهت اندازه  
ــه  ــد از الگــوی درج ــدی  کب ــتفاده Knodell-Ishakبن  اس

شـرکت   ازنیـز    ALT و ALP، ASTهـای   کیـت  .)14(شد
 SPSS 11/5ر افـزا  بـا کمـک نـرم    .پارس آزمون تهیه شد

هــا بــه صــورت میــانگین و انحــراف معیــار توصــیف  داده
ــا اســتفاده از آزمــون  ، ANOVA، t-testهــای  شــدند و ب

Scheffe  ،Kruskal-wallis، Duncan و  Mann-Whitney 
  .ها تحلیل گردید داده

  

  ها یافته
هـای    کبـدی مـوش     هـای  تـاثیر عـصاره بـر روی آنـزیم        : الف

 صحرایی

 AST در همه دوزها و  ALPزان  درماه اول میانگین می   
داری   با گروه شاهد اخـتالف معنـی       mg/kg200در دوز   

 های گروه کدام از هیچ کبدی، های آنزیم تغییر ازنظر .داشتند
  ).<p 05/0(دار نداشتند  مداخله با دیگری اختالف معنی

ــاه دوم، ــزان  در مــ ــانگین میــ در  AST و ALPمیــ
 نـسبت   لـوگرم بـر کی  گرم    میلی 200 و   150،   50دوزهای  

هـای   گـروه . داری داشـتند   به گروه شـاهد افـزایش معنـی       
کننده عصاره، در مقایسه با یکدیگر به        چهارگانه دریافت 

ــز دوز  ــر  mg/kg150ج ــه از نظ ــه دوز  ALP ک ــسبت ب  ن
mg/kg100 ــی ــزایش معن  از ،)>p 05/0( داری داشــت  اف

کـدام بـا دیگـری اخـتالف      هـای کبـدی، هـیچ     نظر آنزیم 
  ).<p 05/0( نددار نداشت معنی

  
  های هیستوپاتولوژیک یافته: ب

های صـحرایی    شناسی بافتی کبد در موش      آسیب -1
ــیچ   ــاهد ه ــروه ش ــل     در گ ــک قاب ــر پاتولوژی ــه تغیی گون

  .ای را نشان نداد مالحظه
های صـحرایی    شناسی بافتی کبد در موش      آسیب -2
ی عصاره با دوزهای چهارگانـه، نـسبت بـه          کننده دریافت

های نکـروزی التهـابی و هـم      در واکنشگروه شاهد، هم 
در ضایعات فیبروتیک، هم در ماه اول و هم در ماه دوم،            

  ).>001/0p( داری را نشان می داد اختالف معنی
کننده عصاره بـا     های دریافت  در ماه اول بین گروه     -3

 200  و150،100 و 200،100 و 50، 150 و 50دوزهــــای 
ــر کیلــوگرم  ی، هــم در عــصاره چــای کــوهمیکروگــرم ب

  التهابی و هم در ضایعات فیبروتیـک،       -های نکروزی  واکنش
ــون  ــی  Duncanدر آزم ــتالف معن ــت  اخ ــود داش  دار وج

)05/0p<(  شـماره   اختالف به عنوان مثال در نمودار       و این  
  . نشان داده شده است1

طور که در نمودار مشخص اسـت در رابطـه بـا             همان
وزهـای  ای بـین د    ضایعات کبدی تفـاوت قابـل مالحظـه       

mg/kg100 شود مشاهده می 150 و.  
ــنش  -4 ــانگین واک ــسه می ــاه دوم، درمقای ــای   در م ه

هـای چهارگانـه      التهابی و فیبروتیک در گـروه      -نکروزی
هـا   کننـده عـصاره، بـین آن       های صـحرایی دریافـت     موش

 ).<05/0p(دار مشاهده نشد  اختالف معنی
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صحرایی در موش های مقایسه شدت التهاب و نکروز  :1 شماره   نمودار
 بـر    میکروگـرم  200-150-100-50(دریافت کننده دوزهـای چهارگانـه       

 Mean ± S.E.Mاعداد براساس  .عصاره چای کوهی در ماه اول) کیلوگرم
  ).18=حداکثر امتیاز برای شدت التهاب و نکروز( باشد می

  
های  اول و ماه دوم میانگین واکنش     در مقایسه ماه     -5

ر کبد در ماه دوم نسبت به ماه اول، در           التهابی د  -نکروزی
 کــاهش قابـــل  mg/kg 200دوز کننـــده  گــروه دریافــت  

 و میـــانگین ضـــایعات )p >001/0( مالحظـــه یافتـــه بـــود
فیبروتیک در کبد، در ماه دوم نسبت به ماه اول، در گروه            

، افــزایش قابــل  عــصارهmg/kg 100دریافــت کننــده دوز 
  ).1شماره  جدول ()p >05/0( مالحظه یافته بود

  
و   مقایـسه میـانگین واکـنش هـای نکـروزی التهـابی            :1جدول شـماره    

ضایعات فیبروتیک بین ماه اول و ماه دوم در هر کدام از گـروه هـای                
  چهارگانه موش های صحرایی دریافت کننده عصاره

  

  گروه ها
)mg\kg( 

  واکنش های التهابی ماه
 میانگین±انحراف معیار

  ضایعات فیبروتیک
 میانگین±یارانحراف مع

 4/2 ±2/1 4/5 ±8/1 دوم 50 9/1 ±3/1 3/4 ±3/3 اول

  14/0 p= 32/0 =p 
  00/3 ±00/0 6/5 ±81/0 دوم 100 4/2 ±51/0 1/4 ±2/3 اول

  11/0 =p 05/0< p 
 00/3 ±00/0 4/6 ±69/0 دوم 150 00/3 ±00/0 1/7 ±2/1 اول

  62/0 =p 1 =p 
 00/3 ±00/0 1/6 ±3/0 دوم 200 3 00 ±00/0 00/7 ±00/0 اول

  001/0< p 1 =p 

  

  بحث
در رابطه با اثرات توکسیک چای کـوهی مطالعـات          

در مطالعـه انجـام شـده توسـط         . کمی صورت گرفتـه اسـت     

کــوهی  ای از چــای گــوهری و همکــاران در مــورد گونــه
)stachys byzanthina ( هـای   انـد کـه عـصاره    نـشان داده

 stachys byzanthinaولی هگزانـی، اتیـل اسـتانی و متـان    
ی  دهنـد و عـصاره     اثرات سیتوتوکسیک از خود نشان می     

هـا   تـری نـسبت بـه سـایر عـصاره          متانولی آن اثرات قـوی    
ــه).15(دارد ــوم پزشــکی    در مطالع ــشگاه عل ای کــه در دان

شهرکرد روی اثر عصاره چای کوهی در ایجاد سـقط در           
ین های سوری انجام شد، نشان داده شده است که ا          موش

باشــد ولــی مکانیــسم  آور مــی گیــاه دارای خــواص ســقط
احتمالی سـقط بررسـی نـشد و پیـشنهاد داده شـد کـه در                

 اما در رابطه    .)10(مطالعات آتی این مکانیسم بررسی شود     
بــا اثــر توکــسیک احتمــالی چــای کــوهی بــر روی کبــد  

دهد در پایان ماه اول،      نتایج نشان می  . گزارشی یافت نشد  
هـای    در تمـام گـروه     ALPسـت کـه     عصاره باعث شـده ا    
ــه دریافــت ــده چهارگان ــه شــاهد   کنن ــسبت ب ی عــصاره، ن

افزایش قابل مالحظه داشته باشد که احتماالً در نتیجه اثـر           
های مجاری صـفراوی یـا غـشاء         توکسیک بر روی سلول   

تـوان    مـی  .)16(کانالیکولی هپاتوسـیت ایجـاد شـده اسـت        
دارو در ایـن    چنین نتیجه گرفت که احتماالً دوز بی خطر         

  . میلی گرم در کیلوگرم باشد50مورد باید زیر مقدار 
یعنـی یـک مـاه متعاقـب        ( در پایان مـاه دوم       همچنان

 200 و 150 و   50 در دوزهـای     ALP) قطع تزریق عـصاره   
ای را نـسبت     ، افزایش قابل مالحظـه    گرم بر کیلوگرم    میلی

بـه دلیـل نامشخـصی دوز       (دهـد    به گروه شاهد، نشان مـی     
mg/kg 100    این بدان معنـی    ). دار نبود   در این رابطه معنی

مـاه پـس از قطـع تزریـق عـصاره، اثـر            است که حتی یک   
 تلیالی مجاری صفراوی های اپی توکسیک آن بر روی سلول

  .ها همچنان ادامه دارد و غشاء کانالیکولی هپاتوسیت
ــاه اول  ــان م ــسبت mg/kg200 در دوز ASTدر پای  ن
 ASTافـزایش نـسبی     .  داشـت  دار به شاهد، افزایش معنـی    

 فراینـد تواند داللت بر شدت بیـشتر        طور غیرمستقیم می   هب
فیبروز در کبد هم باشد که این مطلب با ایجـاد ضـایعات             

خـوانی    نیز هـم   mg/kg 200پاتولوژیکی گسترده در دوز     
 دوزهای باالتر در زمان کمتری ممکن       دارد یعنی احتماالً  
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توان نتیجـه    بنابراین می . دغاز نماین آ فیبروز را    فراینداست  
 mg/kg 200ی چـای کـوهی در دوز        گرفت کـه عـصاره    

هـای   تواند اثرات توکسیک بر روی پارانشیم و سـلول         می
  .کبدی داشته باشد

هـای کبـدی در      ماری افزایش آنـزیم   آ از نظر گرچه  
ماه اول وابسته به افزایش دوز عصاره نبود ولی با مراجعـه            

 خطـی بـین   ک ارتبـاط نـسبتاً  توان ی  می2  شماره به جدول 
  .افزایش دوز یافت های کبدی و افزایش آنزیم

 در پایان ماه دوم نه تنها در دوز         ASTاین مطلب که    
mg/kg 200) بلکه  )که در ماه اول شاهد آن بودیم       چنان ،
 نیــز نــسبت بــه شــاهد افــزایش قابــل mg/kg 150در دوز 

هـای   مالحظه یافته است، حاکی از آن است کـه کـه دوز           
تر کندتر اثـرات تخریبـی       تر و دوزهای پایین    باالتر، سریع 
  .گذارند جا می خود را به
ALP ــای   درALT  ؛mg/kg 150 ،100 ،50 در دوزه

 100 و   mg/kg 200 دردوزهای   AST؛  mg/kg 200دوز  
. درماه دوم نسبت به ماه اول کاهش قابل مالحظه داشـت       

ز یک  این بدان معنی است که قطع مصرف عصاره پس ا         
مـاه، باعـث کـاهش نـسبی اثـر توکـسیک آن در برخــی       

گرچـه  (های کبـدی شـده اسـت         دوزها، در برخی آنزیم   
و به عبارت دیگـر     ) این اثر توکسیک همچنان ادامه دارد     

با گذشت زمان بهبودی نسبی مشاهده شده است و شاید          
هـا نیـز     تر با نرمال شـدن ایـن آنـزیم         های طوالنی  پیگیری

 .همراه باشد

 دوز مطمـئن بـرای عـدم ایجـاد          ،هـا   جه به یافتـه   با تو 
 باشـد   mg/kg 50واکنش التهابی و فیبروتیک بایـد زیـر         

زیرا در تمـام دوزهـای بررسـی شـده واکـنش التهـابی و               
دار نسبت به شاهد وجود داشته        فیبروتیک واضح و معنی   

  .است
 یـا   50نتایج نشان داده است درماه اول بین دوزهای         

 200 یا   150گرم از طرفی و دوز       میکروگرم بر کیلو   100
میکروگــرم بــر کیلــوگرم از طــرف دیگــر از نظــر ایجــاد 

هـــای نکـــروزی التهـــابی و ایجـــاد ضـــایعات   واکـــنش
فیبروتیک اختالف قابل مالحظه بـود یعنـی حـد تـشدید            

  .شود  شروع میmg/kg100ایجاد این ضایعات بعد از 
ــانگین واکــنش  ــز می ــاه دوم نی ــای نکــروزی  در م ه

هـای    های چهارگانـه مـوش      فیبروتیک در گروه  التهابی و   
.  دار اسـت    کننده عصاره، نسبت بـه شـاهد معنـی          دریافت

این بدان معنی اسـت کـه حـدود یـک مـاه پـس از قطـع         
تزریق عصاره، اثر توکسیک آن در همه دوزهـای مـورد          

هـای    مطالعه، همچنان ادامه داشته باعـث تـداوم واکـنش         
  . است التهابی و فیبروتیک گردیده-نکروزی

طور میـانگین     حدود یک ماه پس از قطع عصاره، به       
 التهــابی و فیبروتیــک در -پیــشرفت ضــایعات نکــروزی

، یا متوقف شـده و      )150 و   mg/kg 200(دوزهای باالیی   
اند ولـی در دوزهـای پـایینی          یا این ضایعات کاهش یافته    

)mg/kg100   طور میانگین افزایش     این ضایعات به  ) 50 و
  .اند یافته

  
   اول و ماه دومهای صحرایی بین ماه  مقایسه تأثیر عصاره هیدروالکلی چای کوهی بر روی آنزیم های کبدی موش:2 شماره ولجد

  

 متغیر  میانگین±انحراف معیار 
  گروه
  200دوز   150دوز  100دوز   50دوز   شاهد ماه
 99/156 ± 10/508 26/346 ± 80/306 2/275 ± 90/386 84/196 ± 10/236 21/94 ± 60/151 اول

AST 26/93 ± * 10/360 66/179 ± 50/347 08/135 ± * 60/185 82/136 ± 00/334 79/84 ± 30/162 دوم 

  18/0 =p 21/0 =p  05/0 < p  74/0 =p  05/0< p  
 44/99 ± 80/180 19/142 ± 70/174 13/79 ± 30/131 35/52 ± 30/101 37/64 ± 00/92 اول

ALT 14/19 ± ** 60/82 21/229 ± 90/210 09/109 ± 10/147 97/186 ± 50/181 25/53 ± 00/96 دوم 

  69/0 =p 2/0 =p 71/0 =p  67/0 =p  01/0< p  
 28/188 ± 60/554 88/221 ± 40/729 73/144 ± 80/621 95/195 ± 70/723 89/49 ± 40/125 اول

ALP 20/182 ± 30/414 45/136 ± ***  60/418 99/111 ± *** 80/232 94/133 ± *** 50/323 17/54 ± 50/131 دوم 

  14/0 =p  001/0 < p  001/0< p  001/0< p  1/0= p  
  

  )p<   ، 01/0 ** p< ،  001/0 *** p< ،  )10=n *05/0 در مقایسه با ماه اول
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لظت ـده غـ  ــکنن  نــرات تعیی ــل اث ــدلی  ه به ـافتـن ی ـای
 .باشـد  مـی  آن خـواص  بـر  گیاه در یدهای موجود ئفالونو

 تـر  پـایین  هـای  غلظـت  در ناشـناخته  دلیـل  بـه  فالونوییدها
 اثـرات  تواند می خاصیت که این دارند، بیشتری خاصیت

 زا .)17(نمایـد  توجیـه  را گرم میلی 100و 50 عصاره بیشتر
گرم   میلی 150 عصاره که داد نشان ای مطالعه نتایج طرفی
ــیش ــصاره از ب ــی200 ع ــرم   میل ــبگ ــقط موج ــده س  ش
  .های ما را توجیه کند تواند یافته می این که )10(است

ــوهی     ــای ک ــال چ ــات فع ــی از ترکیب ــد یک   ترپنوئی
 ای از  گونه  از طرفی در پژوهشی که روی      .)19 ،18 ،3(است

 ، شـده اسـت    Macrantha بـه نـام   ) مـرزه (جنس ساتوریا   
وجـود   نوع گیـاه را ناشـی از       فعالیت سیتوتوکسیسیتی این  

طـور کلـی     ه و بـ   دانـد  گونـه مـی    ترکیبات ترپنوئیدی ایـن   
اتوریا کـه  ک گیاهان جنس مرزه یا سـ      یاثرات سیتوتوکس 

باشـد را ناشـی از ترکیبـات         یان مـی  متعلق به خانواده نعنائ   
 ها که  نآهای موجود در     ترپن خصوص تری  هترپنوئیدی و ب  

 .)20 ،15(دانند ک هستند، مییواجد اثرات قوی سیتوتوکس

یکـی  توان نتیجه گرفت که احتماالً حداقل        پس می 
از عواملی که باعث اثر توکسیک عـصاره چـای کـوهی            

 شـده  )Stachys Lavandolifolia Vahl(مورد مطالعه ما 
  .تواند ترکیبات ترپنوئیدی آن باشد است می

اثـــر  ممکــن اســـت عوامـــل دیگــری نیـــز باعـــث  
 علت به هر حال در رابطه با     . توکسیسیتی عصاره شده باشند   

 ویژه ترکیبـات   هو ب یا علل توکسیسیتی عصاره چای کوهی       
  .ای صورت گیرد ترپنوئیدی آن باید تحقیقات ویژه

عــصاره چــای کــوهی در تــوان نتیجــه گرفــت  مــی
دوزهای مورد مطالعه قادر به ایجاد اثرات توکـسیک در          

  :شود که باشد بنابراین پیشنهاد می موش صحرایی می
های زمینه ای کبدی با احتیاط       افراد دارای بیماری   -1

  .بویژه در دوزهای باال مصرف کنند گیاه را بیشتری این
 نیــز mg/kg50 مطالعــات بعــدی در دوزهــای زیــر -2

کننـده بـرای شـروع سـمیت         انجام شوند تا بتوان دوز تعیین     
  .کبدی را کشف کرد

ای جهـت کـشف مکانیـسم ایجـاد          تحقیقات ویژه  -3
 .عمل آید هاثرات توکسیک این گیاه ب

شتری بعد از تجویز    مطالعات بعدی در فاصله زمانی بی     
 یـا واقعـاً   آال پاسـخ داد کـه       ؤادامه یابد تا بتوان بـه ایـن سـ         

  وابسته به دوز است یا خیر؟ایجاد سیروز 
  

  سپاسگزاری
ــدین ــوم    ب ــشگاه عل ــت پژوهــشی دان ــیله از معاون وس

مین بودجه و از پرسنل مرکـز       أپزشکی شهرکرد به دلیل ت    
کـاری  ی این دانشگاه به خاطر هم     ییقات گیاهان دارو  تحق

 ایـن مقالـه حاصـل       .گـردد  در اجرای طرح قـدردانی مـی      
  .پایان نامه آقای دکتر حمید افروغ می باشد
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