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 چکیده

جانبی داروهای  اثرهایبه علت . درمان گیاهی به عنوان درمانی بسیار معمول در سرتاسر جهان می باشد :و هدف سابقه
که متعلق به خانواده   Sclerorhachisاز جنس   S. platyrachisگونه. شیمیایی استفاده از گیاهان دارویی افزایش یافته است

هدف از انجام . تاکنون هیچ گزارشی مرتبط با سمیت عصاره متانولی این گیاه مشاهده نشده است. استکاسنی است، گونه بومی ایران 
بر روی حیوان آزمایشگاهی و عوارض احتمالی عصاره متانولی اندام هوایی این  S. platyrachisاین مطالعه بررسی سمیت حاد گیاه 

 .باشدروی موش صحرایی میگیاه بر 
پس از خشک نمودن، .  از اطراف شهرستان سبزوار جمع آوری گردید  Sclerorhachis platyrachisگیاه : هامواد و روش

میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به  2221، 2111، 1521، 1211،  1221، 1111 دوزهایعصاره متانولی به روش سوکسله تهیه شد و 
نهایت پس از میزان احتمالی مرگ و میر حیوانات در طول دوره در  .های حیوانی آماده شده تزریق شدصورت درون صفاقی به گروه
پس از رنگ آمیزی احتمالی ایجاد شده  هایو تغییرمقاطع بافتی تهیه شد کبد، قلب، بیضه و ریه،  هایزمانی مورد مطالعه، از اندام

 . ائوزین، مورد بررسی آسیب شناسی قرار گرفتند -هماتوکسیلین
مشاهده نشده و از این رو  گونه مرگ و میری که از نظر بافتی معنادار باشدهای مورد استفاده در این مطالعه، هیچدر غلظت: هایافته

های چنین تغییر بافتی خاصی در بافتهم. موش صحرایی با تزریق داخل صفاقی تعیین نشد عصاره در LD50رقت خاصی به منظور 
 .مربوط به اندام های مورد بررسی مشاهده نگردید

عارضه خاصی  ،صورت داخل صفاقی به موش صحراییه پس از تزریق ب Sclerorhachis platyrachisعصاره متانولی  :بحث
  .نداشت

تزریق به صورت های مورد بررسی و در رقتگردد که عصاره مورد نظر حاصل این گونه نتیجه گیری می از نتایج  :نتیجه گیری
 .بهره بردآینده  هایمطالعهدر های مختلف ثیر احتمالی بر بیماریأبه منظور تآن می توان از فاقد سمیت معنادار بوده و  درون صفاقی

 .، آسیب شناسی بافتی، موش صحراییSclerorhachis platyrachis ،LD50: کلیدی  هایواژه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمه
هزار  211تا  221گیاهان از منابع بالقوه هستند که تاکنون 

در شرایط . ها بر روی زمین شناسایی شده استگونه از آن
صورت گرفته تخمین زده شده  هایمطالعهموجود و با توجه به 
از این سرمایه عظیم طبیعی % 11تا  1که تنها در حدود 
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-به عنوان غذا مورد استفاده قرار می توسط انسان و حیوانات
امری که دانشمندان را مشتاق ساخته تا کاربرد تعداد . گیرد
های گیاهی به عنوان غذا، دارو و یا هر مورد از گونه تریبیش

 .  (6)دیگری را مورد بررسی قرار دهند 
ها می باشد که این گونههای زیادی خانواده کاسنی دارای گونه

طوالنی برای مصارف زیادی از جمله الستیک،  هایبرای زمان
کش مورد استفاده قرار دارو، روغن خوراکی، سبزیجات و حشره

گیاهان این خانواده به عنوان منبع قابل . گرفته استمی
 .ها، به خصوص نوع ایدسمانی هستندتوجهی از سسکوئی ترپن

های ثانویه این به عنوان جزء اصلی متابولیت هاترکیباین 
. (11)باشند ای میخانواده دارای خواص بیولوژیکی گسترده

 Anthemidaeمتعلق به قبیله  Sclerorhachisجنس 
های ترکیب فالونوئیدی از دسته 44بوده که در این قبیله 

فالونول، فالون، دی هیدروکسی فالونول، دی هیدروکسی 
این . (4) های گلیکوزیدی یافت شده استچالکون و چالکون

این جنس، دارای دو . باشندها میمتعلق به پلی فنول هاترکیب
. است S. leptocladaو  S. platyrachisهای گونه با نام

در  فقطدر ایران و ی رانحصبه طور اهای مذکور،  گونه
های سبزوار، سرزمین خراسان بزرگ و در اطراف شهرستان

این . (11،14،12،16)رویند بیرجند، مشهد و تربت حیدریه می
معمول در ارتفاع حدود به طور ای و گیاه در نواحی صخره

ای معطر گونهاین گیاه  .(5)روید متری از سطح دریا می 1511
است که در اسانس اندام هوایی آن حاوی آلفا پینن و کامفر و 

  .(1) باشندعمده می یهاترکیببتا پینن به عنوان 
 ی گیاهبیولوژیکخواص بر روی کمی  هایمطالعهتاکنون 

دارای  اما مشخص شده که این گیاه گرفته است صورت
ضد  اثر .(2) فنلی و خاصیت آنتی اکسیدانی است هاترکیب

گونه باکتری گرم  5بر روی این گیاه  باکتریایی و ضد قارچی
 Bacillus subtilis ،Entrococcusمثبت و منفی شامل 

faecalis ،Staphylococcus aureus ،
S.epidermidis ،Escherichia coli،seudomonas 

aeruginosa   وKlebsiella pneumonia  گونه  3و
 Candida albicans ،Saccharomycesقارچ 

cerevisiae  وAspergillus niger (3) ید شده استأئت .
های روی گونهبر چنین مشخص شده که گیاه مذکور، هم

 Aspergillusو Fusarium verticilloidesقارچی 
flavus   (15)باشد سمی مشابهی می اثرهاینیز دارای .

های گیاهی، فعال بیولوژیک برخی از گونه هایترکیب اثرهای
چون گیاه مورد مطالعه در این پژوهش، بر سالمت انسان هم
طبق گفته . (9)چنان ناشناخته باقی مانده است هم

Paracelsus (1493-1241)- " همه چیز سمی است و هیچ
تنها دوز، تعیین کننده سمیت . چیز بدون سمی وجود ندارد

های آنالیزی مدرنی برای کشف امروزه روش -"یک ماده است
ها، تعیین اند که یکی از این روشسمیت مواد ایجاد شده

 .(15)است  LD50سمیت کشنده یا 
ه منظور استفاده از در حال حاضر و با توجه به موجی که ب

ها به وجود آمده و البته گیاهان داروئی به جهت درمان بیماری
چنین به خاطر این روز به روز نیز در حال افزایش است و هم

چندان  in vivoهای که گیاه مذکور تاکنون در زمینه بررسی
مورد توجه پژوهشگران نبوده و از طرفی با توجه به انحصاری 

ر کشور ایران، در این مطالعه سعی شده تا با بودن این گیاه د
تعیین دوز سمیت احتمالی این گونه بر میزان مرگ و میر 

-جانبی مخرب احتمالی آن بر بافت اثرهایموش صحرایی و 
های اصلی بدن شامل قلب، ریه، بیضه، کبد و کلیه، های اندام

های بیولوژیک آینده در این هایی راه گشا جهت بررسیداده
 .مورد حاصل آید

 روش کار
 آوری نمونه جمع

از حوالی روستای   Sclerorhachis platyrachisگیاه 
آوری  اقع در شمال شهرستان سبزوار، جمعسنگ سفید، و

منظور خشک  اندام هوایی گیاه مذکور، بالفاصله به. گردید
تمیز و در هوای آزاد و در شرایط   کردن بر روی یک پارچه

پس از خشک شدن، اندام هوایی توسط . سایه قرار گرفت
 .گیری ذخیره گردید سیاب برقی پودر شده و جهت عصارهآ

 عصاره گیری به روش سوکسله
در تهیه شده در مرحله قبل، گیاهی پودر از  گرم 211مقدار 

انول یک محفظه استخراج قرار داده شد و این محفظه با مت
در این روش، با برگشت متانول مایع حاصل از . تازه پر گردید

و از طریق یک لوله،  رسیدهستون تقطیر، مایع به نقطه سرریز 
 یهاترکیببه ظرف حالل برگشته و همراه با خود،  مجددا

در ظرف حالل، جداسازی . کند استخراجی را نیز حمل می
به . گیرد عصاره از حالل توسط فرآیند تقطیر صورت می

صورتی که در نهایت، عصاره مورد نظر در ظرف پایینی باقی 
این . شود به محفظه استخراج فرستاده می دوبارهمانده و حالل 

 .گردید یند استخراج کاملآقدر ادامه یافت که فر عملیات آن
 گروه بندی و تزریق عصاره به حیوانات

گرم  141-221سر رت نر با وزن  44در مطالعه حاضر، تعداد 
به این صورت که پس از دست ورزی . مورد مطالعه قرار گرفتند

سازی شرایط بدنی   ز جهت آمادهرو 3حیوانات به مدت 
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ها به صورت تصادفی به  حیوانات و کاهش استرس آن ها، رت
. تقسیم شدند( سر رت 6هر گروه )وه دارای تعداد مساوی گر 4

های مذکور به عنوان گروه شاهد منظور گردیده و  یکی از گروه
گونه عصاره یا ماده اضافی دریافت موجودات مربوط به آن هیچ

روه کنترل مدنظر قرار ها به عنوان گ کی از گروهی. نکردند
21همراه با  های مربوط به آن، محلول سالین گرفت که رت

دریافت ( به عنوان حالل عصاره در سالین) DMSOدرصد 
-به سایر گروه مشابه مطالعه هایبا توجه به  در نهایت. نمودند

، 1521، 1211،  1221، 1111های  ها به ترتیب غلظت
صورت داخل ه میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن ب 2221، 2111

 .(2) صفاقی تزریق گردید
 احی حیواناتبیهوش نمودن و جر

پس از گذشت یک هفته از زمان تزریق عصاره مورد نظر، 
بررسی گردید و  ،میزان مرگ و میر حیوانات مورد مطالعه

در . سپس از کتامین به منظور بیهوشی حیوانات استفاده شد
های کبد، قلب، ریه، کلیه و بیضه حیوانات مرحله بعد، اندام

 به عنوان فیکساتور، ،درصد 11جدا شده و در محلول فرمالین 
 .قرار داده شد

 آسیب شناسی بافتیمراحل 
های گیری به کمک غلظت ها، مراحل آببافتتثبیت پس از  

گیری  های پارافینه شده مقطعمختلف الکل انجام شد و از بافت
ائوزین، -آمیزی هماتوکسیلین نهایت، به کمک رنگ در. گردید
وپ نوری مورد بررسی های بافتی با استفاده از میکروسک آسیب

 .قرار گرفت
 روش آماری

انجام گرفت و  t-testمحاسبات آماری با استفاده از آزمون  
داری بین دوزهای تزریقی و مرگ و میر مشاهده  اختالف معنی

 (.P≥0.05)نشد 
 

 یافته ها
عصاره  LD50ارائه شده است،  1طور که در جدول همان

 Sclerorhachis platyrachisمتانولی اندام هوایی گیاه 
کیلوگرم بر  2221صورت درون صفاقی تا دوز ه بعد از تزریق ب

 . میلی گرم تعیین نگردید

.های هشت گانه مطالعه در گروه دنتایج مربوط به بررسی میزان مرگ و میر حیوانات مور -1جدول 
%میزان مرگ و میر log dose(mg/kg)شده عصاره  دوز تزریق تعداد رتشماره گروه

16 ------1
26 ------1
36 111131
46 12211/3 1
26 121114/31
66 152124/31
56 21113/31
46 222132/31

 
مشخص است، پس  2تا  1های طور که از شکلچنین همانهم

گونه آسیب بافتی پس از رنگ از بررسی پاتولوژیک، هیچ
آمیزی هماتوکسیلین ائوزین در بافت های  ریه، قلب، کلیه، 

 .نشدکبد و بیضه حیوانات مورد مطالعه مشاهده 
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 ب                                  الف                                                 
مربوط به گروه تیمار شده با ( مربوط به گروه کنترل ب( الف(. 40X)با روش هماتوکسیلین ائوزین مربوط به ریه رت   مقطع بافتی رنگ آمیزی شده: 1شکل 

 .Sclerorhachis platyrachis میلی گرم بر کیلوگرم عصاره متانولی اندام هوایی گیاه  2221غلظت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الف                                                                             ب
مربوط به گروه تیمار شده با ( مربوط به گروه کنترل ب( الف(. 40X)مقطع بافتی رنگ آمیزی شده با روش هماتوکسیلین ائوزین مربوط به قلب رت : 2شکل 

 . Sclerorhachis platyrachis میلی گرم بر کیلوگرم عصاره متانولی اندام هوایی گیاه 2221غلظت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب                 الف                                                                                                     
مربوط به گروه تیمار شده با ( مربوط به گروه کنترل ب( الف(. 40X)هماتوکسیلین ائوزین مربوط به کلیه رت مقطع بافتی رنگ آمیزی شده با روش : 3شکل 

 . Sclerorhachis platyrachis میلی گرم بر کیلوگرم عصاره متانولی اندام هوایی گیاه 2221غلظت 
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 ب                              الف                                                                                             

مربوط به گروه تیمار شده با ( مربوط به گروه کنترل ب( الف(. 40X)مقطع بافتی رنگ آمیزی شده با روش هماتوکسیلین ائوزین مربوط به کبد رت : 4شکل 
 . Sclerorhachis platyrachis متانولی اندام هوایی گیاه میلی گرم بر کیلوگرم عصاره 2221غلظت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب                                  الف                                                                                       
مربوط به گروه تیمار شده با ( مربوط به گروه کنترل ب( الف(. 40X)به بیضه رت مقطع بافتی رنگ آمیزی شده با روش هماتوکسیلین ائوزین مربوط : 2شکل 

 . Sclerorhachis platyrachis میلی گرم بر کیلوگرم عصاره متانولی اندام هوایی گیاه 2221غلظت 
 

بحث 
عصاره  LD50 مخرب و اثرهای هدف از مطالعه حاضر، تعیین

به عنوان یک  Sclerorhachis platyrachisمتانولی گیاه 
. باشدگیاه بومی ایران از طریق تزریق درون صفاقی در رت می

که تعیین سمیت  هایمطالعهبا توجه به هدف این گونه 
های ه دادهباشد و با توجه باحتمالی عصاره مورد بررسی می

ه عصاره متانولی توان عنوان نمود کحاصل از این بررسی می
مورد مطالعه بوده و از نظر  گیاه مذکور فاقد سمیت در دوزهای

مورد  های اندامشناسی بافتی نیز اثر قابل توجهی بر  آسیب
ه این ک با توجه به این هاهالبته این مشاهد. مطالعه ندارد

باشد قابل مقایسه به این گیاه میمطالعه اولین بررسی مربوط 
ثره موجود در ؤاما می توان در مورد مواد م. باشد با سایرین نمی

اندک پیشین مورد بررسی قرار گرفته  هایمطالعهگیاه که در 
.بحث و بررسی نمود

توان نتیجه گرفت با توجه به این که این گیاه سمی نیست می
ی مانند گلیکوزیدهای قلبی، هاترکیباه دسته که در این گی

. باشد سمی دیگر موجود نمی هاترکیبی از ها و بسیارآلکالوئید
ی که بر روی این گیاه انجام هایمطالعهدر یکی از اولین 

ترپن در  ک نوع سسکوئیوجود دو نوع فالونوئید و ی ،پذیرفت
Sclerorhachis platyrachis  در . (12)شناسایی گردید

فنولی و  یهاترکیبتحقیقاتی که در آن سمیت حاد 
 هاترکیباین مشخص گردید که  بررسی شد، یفالونوئید
 عدم سمیت حاد در گیاهاز سوی دیگر،  .(4)باشند سمی می

اندک مقادیر وجود  توان بهمورد بررسی در این مطالعه را می
در مطالعه دیگری . مذکور ارتباط داددر عصاره  هاترکیباین 

ایی و فعالیت شیمی هاترکیبصورت گرفت  2114که در سال 
متعلق  های هوایی گلدار دو گونه گیاه اسانس بخشبیولوژیک 
و  GCهای به وسیله روش Sclerorhachis به جنس

GC/Mass اجزای سازنده عمدهه و مورد آنالیز قرار گرفت S. 
platyrachis صورته بcamphor(35/5%) ،bornyl 
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acetate (11/7%)  1,8((%8/0و-sineol  ،تعیین گردید
 مقادیر متفاوتی شامل ،S. leptocladaدر حالی که در گونه 

bornyl acetate (18.8%) ،camphor(17/7%)  و
cadinene(6/9%)  عمده شناسایی  هاترکیببه عنوان

خواص ضد که مشخص شده که  با توجه به این .دشدن
گونه باکتری  چندینباکتریایی و ضد قارچی این گیاه بر روی 

 (15،14) هگردیدانجام  گونه قارچ چندو  گرم مثبت و منفی
را در ترکیب با نتایج مطالعه  هایمطالعهتوان نتایج این می

حاضر، به عنوان اثر مفیدی از گیاهان متعلق به جنس 
Sclerorhachis تر به گیاهان مذکور، در نظر گرفته و بیش

تر بیش جانبی جهت بررسی اثرهایبه عنوان گیاهان با حداقل 
 . های مختلف تمرکز نمود بیولوژیک بر بیماری اثرهای

 

  گیری نتیجه
در این پژوهش که بر روی رت و از طریق تزریق درون صفاقی 

انجام پذیرفت مشخص  s. platyrachisعصاره متانولی گیاه 
ه و از طرفی دار بود د که عصاره مذکور فاقد سمیت معنیگردی

های قلب، کلیه، بیضه و متوجه اندام، هیچ گونه آسیب بافتی
رو  این   از .نشده استکبد در حیوان مورد آزمایش نساخته 

تر حیوانی بیش هایمطالعهگردد که این گیاه برای  پیشنهاد می
البته  .های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و بالینی در بیماری

ی قابل ارجاع خواهد بود که باید توجه نمود که نتایج فوق، زمان
واع حیوانات آزمایشگاهی تری بر روی انهای دقیق بیش بررسی

چنین بتوان های دارورسانی مختلف انجام گیرد و هم و با روش
ثره موجود در عصاره گیاهی را به دقت آنالیز و از منظر ؤمواد م

 . ادبیولوژیک مورد مطالعه قرار د
 

 سپاسگزاری
 سبزوار علوم پزشکیآوری دانشگاه  از معاونت تحقیقات و فن

 .شود ژه تشکر و قدردانی میوبرای تأمین منابع مالی این پر
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