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  یدهچک
استفاده از گیاهان دارویی قدمتی به درازای تاریخ بشری دارد. با توجه به این پیشینه کهن، کاربرد گیاهان در پیشگیری و درمان 

ها حفظ کرده است. بسیاری از مردم در سراسر جهان بر این باورند ها همچنان جایگاه خود را در بسیاری از جوامع و فرهنگبیماری

باره اثرات مضر و عوارض سوء گیاهان دارویی رو در ته باشد، زیانی هم ندارد. از ایندارویی اگر سودی نداشکه مصرف گیاهان 
ترین اندام در دفع مواد شیمیایی وارد شده به بدن از جمله ترکیبات شیمیایی اصلی ،شود. از آنجاکه کلیهکمتر گفته و البته نوشته می

یابد. سوء احتمالی مصرف گیاهان دارویی بر ساختار و عملکرد کلیه اهمیتی ویژه می ثیراتأموجود در گیاهان است، بررسی ت
های مختلف های گیاهی و اثرات مضر آنها بر روی انداموردهآهای محیطی و وجود تقلبات دارویی در ترکیب فرهمچنین نقش آالینده

های به گذار را در تدوین قانونهای نظارتی و قانونیگاه سازمانکند. این امر جاها، اهمیت موضوع را دوچندان میجمله کلیه بدن از
ها و تر به عمل آورند. این مقاله به مرور یافتههای گیاهی نظارتی دقیقوردهآکند تا بدینوسیله بر تولید و مصرف فرروز برجسته می

 پردازد.می google scholarو  pubmedهای جستجو در موتور 2018تا ژانویه  1990های های موجود در مقاالت سالداده
 

 گیاهان دارویی های محیطی، تقلبات دارویی، عوارض سوء دارویی، کلیه،آالینده: واژگانگل
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 ... بررسي جايگاه گياهان دارويي

 

 مقدمه

ها قدمتی دیرینه دارد. استفاده از گیاهان برای درمان بیماری
سال پیش، کاربرد  5000های گلی مربوط به به طوری که لوح

ها نشان گیاهی را در درمان بیماری داروی 1000حدود 
عمدتاً در جمعیت دنیا از  درصد 80حدود  امروزه نیز. دهدمی

های گیاهی استفاده وردهآاز فرکشورهای در حال توسعه 
موفقیت کامل داروهای شیمیایی، عوارض  . عدم[1] کنندمی

های جانبی متعدد، خالء داروهای شیمیایی در درمان بیماری
وردهآالعالج و همچنین سهولت دسترسی به فرمزمن و صعب

دون طبیعی ب أهای گیاهی سبب افزایش مصرف ترکیبات با منش
ریشه این پدیده در این باور  مراجعه به پزشک شده است.

های گیاهی نادرست اما رایج در نزد مردم نهفته است که دارو
ز ای نداشته باشند، ضرری نیاند حتی اگر فایدهچون که طبیعی

ندارند. در صورتی که گیاهان دارویی اگر زیر نظر افراد آگاه 
از توانند حال بیمار را بدتر کنند. مصرف نشوند چه بسا می

میلیون مورد مسمومیت در نتیجه  2بیش از  2009تا  1983سال 
مصرف گیاهان به سازمان کنترل مسمومیت آمریکا گزارش که 

 .[2] ه استمورد منجر به مرگ شد 45از این تعداد 
های گیاهی در دنیا صنعتی وردهآتولید و فروش فربا این حال 

چند میلیارد دالری است. برخالف داروها که قبل از ورود به بازار 
خطری آنها انجام های متعددی برای تعیین اثربخشی و بیآزمایش

. [3] های گیاهی وجود نداردشود، چنین کنترلی بر دارومی
ثر ؤهای گیاهی، الزامی به اثبات سالم و موردهآتولیدکنندگان فر

های وردهآبودن محصوالت و درج هشدارها و اثرات جانبی فر
همچنین عدم تطابق نام  بندی آنها ندارند.گیاهی در بروشور یا بسته

گذاری مختلف، حتی در یک زبان، های نامگیاهان در سیستم
 [.4شود ]موجب بروز اشتباه در شناسایی صحیح گیاهان می

 های متعددی مبنی بر ناخالصی یک محصول گیاهی وگزارش
آلوده شدن آن با مواد دیگر وجود دارد. از طرفی تعداد بسیاری از 

بندی آنها ذکر شده بود. محصوالت فاقد ترکیباتی بودند که بر بسته
و  جامع توان به نبود نظارتیکی از دالیل مهم این معضل را می

 GMP; Good) لید صحیح و مناسببر روند تو دقیق

Manufacturing Practice) 45ها دانست. بیش از وردهآاین فر  
 

 

 

سالم، بدون  های گیاهی را کامالًوردهآفردر آمریکا افراد  درصد
 کنندهای دیگر تلقی میهیچ عارضه جانبی و فاقد تداخل با دارو

 FDA (Food and Drug . طبق بررسی[5]

Administration) ها و عوارض جانبی مکمل درصد 1، تنها
ه ئل. این مس[6] شودگیاهان دارویی توسط بیماران گزارش می

ها به تعداد اندکی از مطالعات موردی گیریباعث شده که نتیجه
گیری کلی پایه یک نتیجه ،های محدودمحدود شوند و این یافته

عوارض  قرار گیرد و درنهایت پتانسیل گیاهان دارویی در ایجاد
تواند ردیابی از عوامل دیگری که می کم گرفته شود.سوء، دست 

اثرات سوء گیاهان دارویی را دشوار کند، فاصله زمانی طوالنی بین 
باشد. مثال بارز این مورد مصرف گیاه و بروز اثرات مخرب آن می

موجود در برخی گیاهان  (pyrrolizidine) هایپیرولیزیدین
 .[4]باعث ایجاد سیروز و سرطان شوند توانند هستند که می

عوارض سوء ناشی از مصرف گیاهان دارویی بسیاری از 
یکی از دهد. ثیر قرار میأهای بدن را تحت تو دستگاه هااندام

ها هستند که با توجه به نقش آنها های بدن کلیهترین اندامحیاتی
حاد  شان، مستعد آسیبدر دفع مواد زائد و سطح اندوتلیال وسیع

یا مزمن ناشی از مواجهه با ترکیبات مختلف شیمیایی هستند. 
هنگامی که این نکته را در کنار آمار بروز موارد جدید بیماران 

و  (CKD Chronic Kidney Disease ;) نارسایی مزمن کلیه
گذاریم به اهمیت خطیر این بیماران نیازمند به دیالیز کلیوی می

 35اکی از آن است که بیش از بریم. آمارها حموضوع پی می
های حاد کلیوی در کشورهای در حال توسعه درصد آسیب

شود که ایجاد می (folk)های محلی درنتیجه استفاده از درمان
. اگرچه در [7] بسیاری از آنها بر پایه گیاه درمانی استوار است

این رابطه گیاهان دارویی متهم اصلی در بروز این عوارض 
اما باید توجه داشت که در بسیاری از اوقات  کنندجلوه می

دالیل دیگری علت اصلی بروز عارضه هستند. از جمله این 
های گیاهی، توان به جایگزینی و مخلوط شدن نمونهموارد می

ها و انواع تقلبات، آلودگی با فلزات سنگین و آالینده
های قارچی و گیاهی، سموم حاصل از آلودگی هایکشآفت

ثیر أاین مقاله به تاشاره کرد. با توجه به این نکات،  میکروبی
 های دارویی و مکمل گیاهی بر وردهآسوء گیاهان دارویی و فر
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 م، چهاردهم، دوره هجفصلنامه گياهان دارويي، سال 

 1398پاييز م، دوهفتاد و  شماره مسلسل

 

و همكاران عبدالهي   

 

 pubmedهای جستجو در موتورمنظور بدینپردازد. ها میکلیه
 2018 تا ژانویه 1990های مقاالت سال google scholarو 

 بررسی شد.
ز گیاهان دارویی را به طور کلی عوارض کلیوی ناشی ا

بندی دسته تقسیم کرد. در زیر به این دسته 5به  توانمی
 شود:پرداخته می

 نکروز حاد توبولیباعث گیاهانی که ممکن است  -1
)Acute Tubular Necrosis; (ATN) شوند. 

نکروز حاد بافت بینابینی  باعث گیاهانی که ممکن است -2
 .شوند (AIN; Acute Interstitial Nephritis) کلیه

 دهند.را افزایش میسنگ کلیه امکان ابتال به گیاهانی که  -3
 (Rhabdomyolysis) گیاهانی که ممکن است رابدومیولیز -4

 .ایجاد کنند
 ;COX)گیاهانی که با مهار آنزیم سیکلواکسیژناز  -5

(Cyclooxygenase آسیب برسانندکلیه به  ممکن است. 
 

 ندتوانند عوارض کلیوی ایجاد کنگیاهانی که می
 :شوند ATNباعث گیاهانی که ممکن است  -

 (Glycyrrhiza glabra)بیان شیرین
ویژه در ها بدر تمامی استان در ایران این گیاه تقریباً

کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، فارس، گلستان، سیستان 
شود. و بلوچستان، هرمزگان، خراسان، تهران و یزد یافت می

التهاب بوده و در مشکالت و ضد اکسیدانبیان آنتیشیرین
های گوارشی و همچنین به عنوان التهابی کبد، التهاب و زخم

 [.8] کننده پوست کاربرد داردلک و روشنضد
 glycyrrhizic) بیان حاوی گلیسیریزیک اسیدریشه شیرین

acid) در بدن به گلیسیرتینیک اسید است که 
(glycyrrhetenic acid) تواند می ماده این .شودتبدیل می

  هیدروکسی استروئید دهیدروژناز -11 آنزیم
(11-hydroxysteroid dehydrogenase)  .کلیوی را مهار کند

کند. فعال شدن کورتیزول در کلیه جلوگیری مینتیجه از غیردر
های سترون را در سلولوهای آلدگیرنده ،تجمع کورتیزول در کلیه

د و درنتیجه سدیم کنکننده تحریک میقشری مجاری جمع
های باال . از این رو زمانی که این گیاه در دوز[9] شودبازجذب می

مدت مصرف شود، ممکن است به دلیل اثرات شبه یا در طوالنی
آلدوسترونی، باعث احتباس سدیم، دفع پتاسیم و متعاقب آن 

. هیپوکالمی اختالل [10، 11] شودافزایش فشار خون و هیپوکالمی 
تواند به رابدومیولیز، فلج، شدید میت که در موارد خطرناکی اس

 – 16] جامدنعصبی و آسیب حاد کلیوی بی - ایاختالالت ماهیچه
باعث  تواندخود می اسید گلیسیرتینیک. عالوه بر این [3، 12

 .[7] توبولوپاتی در توبول پروگزیمال شود
 280سال روزانه  7مدت  بهساله که  78در گزارشی مردی 

بیان استفاده کرده بود، به علت درد عضالنی گرم از شیرینمیلی
ها حاکی از بروز این و بیماری حاد کلیوی بستری شد. بررسی

آسیب به علت رابدومیولیز ناشی از شیرین بیان بود. مورد دیگر 
بیان شیرین قرص 30ساله بود که روزانه  29در ارتباط با زنی 

کرد. این خانم می مصرفماه، برای کاهش وزن  4به مدت 
 کراتین فسفوکیناز  دچار ضعف عضالنی، هیپوکالمی و افزایش

(CPK; Creatine Phosphokinase)  شد. بیوپسی کلیه
های توبولی و ایجاد تشکیالت نشانگر آسیب شدید سلول

. [17] متعدد بود (Intense vacuolar formations) یلئواکو
ر نتیجه مصرف شیرینهمچنین یک مورد توبولوپاتی فانکونی د

شود که مکانیسم ایجاد گفته می بیان گزارش شده است.
 در ATPase توبولوپاتی فانکونی، سرکوب پمپ سدیم پتاسیم

 .[6] های توبول پروگزیمال بوده استسلول
ای دیگر از آن به نام بیان و گونههمچنین شیرین

Glycyrrhiza radix  درصد  74اثر مشابهی دارند و در
شوند. برای به حداقل رساندن های گیاهی چینی یافت میچای

شود از گیاهان این خانواده بیش اثرات سوء این گیاه، توصیه می
 [.18] هفته استفاده نشود 6تا  4از 

بیان فراهمی مطالعات نشان داده است که مصرف شیرین
دهد. گلیسیرتینیک اسید به زیستی سیکلوسپورین را کاهش می

را  CYP3A4 و pگلیکوپروتئین  توجهی فعالیت صورت قابل
بیان بر شود که شیرینبینی میدهد. پیشافزایش می

، که آنها نیز (rapamycin) تاکرولیموس و راپامایسین
هستند نیز اثر  CYP3A4و  pسوبسترای گلیکوپروتئین 

مشابهی داشته باشد. با توجه به موارد گفته شده مصرف 
 [.19، 20] شودان پیوند کلیه توصیه نمیدر بیمار بیانشیرین

25 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jm

p.
4.

72
.2

3 
] 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

71
72

04
.2

01
9.

18
.7

2.
31

.8
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jm
p.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 24

http://dx.doi.org/10.29252/jmp.4.72.23
https://dorl.net/dor/20.1001.1.2717204.2019.18.72.31.8
http://jmp.ir/article-1-2701-fa.html


 

 

 ... بررسي جايگاه گياهان دارويي

 

 (Ephedra sp) جنس افدرا

رمک، ریش بز و های اُاین جنس که در فارسی از آن به نام

گونه دارد. اگر چه این  12در ایران ، شودهوم نیز یاد می

گیاهان به علت ترکیبات آلکالوئیدی خود، جنبه دارویی دارند 
طب سنتی ایرانی ندارند. اما به علت سمیت شدید جایگاهی در 

هوانگ در ایران -با این حال شکل وارداتی این گیاه با نام ما
وجود دارد که مصارف سنتی آن شامل اختالالت تنفسی و آسم 
است. همچنین این گیاه برای الغری و کاهش اشتها نیز استفاده 

اثرات آدرنرژیک دارد و   Ephedra sinica. گونه[21] شودمی
مبنی بر امکان سمیت آن و ایجاد آسیب کلیوی در هایی هشدار

ارتباط با مصرف آن وجود دارد. مصرف افدرا در دنیا به عنوان 
ثر بر کاهش وزن و افزایش انرژی، متداول است. این ؤترکیبی م

بخصوص در بیماران کلیوی را  گیاه توان افزایش فشار خون
امکان تولید  در صورت مصرف آن، . همچنین[17] دارد

های آن وجود کلیوی متشکل از افدرین یا متابولیت هایسنگ
وجه برای بیماران . مصرف افدرا به هیچ[13، 22 – 24] دارد

سازمان غذا و دارو آمریکا  1994کلیوی مناسب نیست. از سال 
مورد گزارش، از اثرات سوء این گیاه دریافت  1000حدود 

سنگ کلیه در  ها مربوط بهمورد از این گزارش 2. ه استکرد
گرم افدرا به میلی 3000تا  40دو مرد جوان بود که روزانه 

ها رسوبات کردند. آزمایشمدت چندین ماه مصرف می
افدرین، نورافدرین و پسودوافدرین را در نمونه سنگ نشان 
 داد. از آن زمان فروش این ماده در آمریکا ممنوع شده است

واند نارسایی حاد ت. همچنین مصرف این گیاه می[22، 17]
. از عوارض کمتر شایع مصرف این گیاه [24] کلیوی ایجاد کند

رابدومیولیز و به دنبال آن نارسایی کلیوی ناشی از دفع 
این اهمیت . [6، 13، 25] میوگلوبین و نکروز حاد توبولی است

که بدانیم مصرف آن به عنوان  شوددوچندان مینکته وقتی 
تواند مونوهیدرات در ورزشکاران می انرژی زا همراه با کراتین

 .[24] رابدومیولیز ایجاد کند
 

 (Artemisia)جنس درمنه 

گونه  35ریب به قدر ایران  (Artemisia)جنس درمنه 
توان گفت که گیاهان این جنس در تمامی گیاهی دارد و می

. این جنس دارای اثرات [26] نقاط ایران پراکنده هستند
 اکسیدان و محافظت کبدی استک، آنتیتوتوکسیی، سضدماالریا

 روینددر ایران می . دو گونه از این گیاه که انحصاراً[27]
A. melanolepis  وA. kermanesis تعدادی از [26] هستند .

ای گیاهان این جنس در طب سنتی ایران جایگاه شناخته شده
دارند. اثرات سمی چندین گونه از این جنس بر کلیه مشخص 

 Artemisiaترین این گیاهان یکی از خطرناک شده است.

absinthium این گونه در ایران به نام افسنتین شناخته است .
شود و در مازندران، گرگان، گیالن، آذربایجان شرقی، اردبیل می

روید. با وجود استفاده آن در طب سنتی، این و کردستان می
با  ،ی بینجامدتواند به رابدومیولیز و نکروز حاد توبولگیاه می

 ، در این مواردهای موجوداین توضیح که بر طبق گزارش
متعاقب تشنج ناشی از مسمومیت با گیاه افسنتین  رابدومیولیز

رخ داده است. لذا باید در مصرف دیگر گیاهانی که ممکن 
از این  .[5، 28 – 30] است موجب تشنج شوند محتاط بود

 ه، یوهمبEphedra sinicaتوان به دست گیاهان می
pausinystalia yohimbeکش، گرگAcontum napellus ،

 .[6، 17] اشاره کرد Cicuta virosaآبی  شوکران
 

 (Datura) جنس داتوره

گونه  15 -25جنس داتوره، از خانواده سیب زمینی، دارای 
شود. این جنس بوده که در اکثر مناطق معتدل جهان یافت می

 الت کشت شده وجود داردهمچنین به صورت علف هرز در غ
. این جنس سرشار از آلکالوئیدهای تروپان )آلکالوئیدهای [31]

بالدونا( مانند آتروپین، هیوسیامین، اسکوپوالمین است که یکی 
. [32] کولینرژیک استترین اثرات آنها اثر آنتیاز مهم

بومی  Datura stromoniumمشهورترین گونه این جنس 
های ایران بویژه مازندران، خراسان، انآسیاست که در اکثر است

تهران، بلوچستان، گیالن، آذربایجان شرقی، چهارمحال و 
خصوص این یکی از نکات مهم در .[21] رویدبختیاری می

 خصوصبآلکالوئید تروپان  28جنس، سمیت ناشی از حضور 
آلکالوئیدهای آتروپین و اسکوپوالمین است که با مصرف 

صورت خوراکی، استنشاقی و موضعی مقادیر باالی آن، به 
کولینرژیکی این . با توجه به اثرات آنتی[32] افتداتفاق می
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آلکالوئیدها عالیم مسمومیت مانند کما، تب، تاکی کاردی، 
خشکی دهان و احتباس ادراری پس از مصرف گیاهان این 

 4تا  1 . این عالئم معموالً[18، 21] تواند ایجاد شودجنس می
 48تا  24مصرف ظاهر شده و ممکن است  ساعت پس از

های ذکر است که بین گونه شایان. البته [33] ساعت ادامه یابد
مختلف این جنس در نسبت آلکالوئیدهای تروپان تفاوت قابل 

 .[34] توجهی وجود دارد
D. stromonium  برای درمان آسم، برونشیت، اگزما و
ای به عنوان ماده . از سوی دیگر[35] شودهموروئید استفاده می

)یوفوریک( به صورت سیگار به  آورزا و سرخوشیتوهم
[ 31] شودتنهایی یا در ترکیب با شاهدانه )کانابیس( استفاده می

سفانه در جوانان از جمله در ایران أکه این مورد مصرف گیاه مت
کولینرژیک عمده ترکیبات آنتی .[36] افزایش یافته است

در دانه گیاه تجمع یافته که بیشترین  )آلکالوئیدهای تروپان(
یک مورد . [32] گرم در هر دانه استمیلی 1/0میزان آن 

نارسایی کلیه در فردی که از ریشه داتوره برای درمان 
. سمیت [37] کرده گزارش شده استهموروئید استفاده می

کولینرژیک است کلیوی داتوره مشابه با سمیت یک ترکیب آنتی
روز حاد توبولی است. همچنین سایر احتماالت که نتیجه آن نک

مانند ادم بافت بینابینی و سمیت مستقیم ترکیبات موجود در 
 [.38] توان رد کردگیاه را نمی

 

 (Colchicum autumnale)سورنجان 

سین است که کولشیاصلی سورنجان آلکالوئید  هثرؤم ماده
به  شود.به شکل قرص در درمان بیماری نقرس استفاده می

های مفصلی و سیاتیک، تقویت عالوه این گیاه جهت بهبود درد
. اختالالت کبدی و [39] قوای جنسی و یبوست کاربرد دارد

. مواردی مبنی بر [21] باشندکلیوی از عوارض جانبی آن می
ایجاد رابدومیولیز و نکروز حاد توبولی پس از مصرف این گیاه 

 [.40، 41] گزارش شده است
اند، بسته به دوز ی که با این گیاه مسموم شدهالبته افراد

مصرفی ممکن است بهبود یابند اگرچه مواردی از مرگ نیز 
 .[6، 42 – 44] گزارش شده است

 

 (Tribulus terrestris) خارخاسک

این گیاه به صورت خودرو در نقاط مختلف مازندران، 
 روید.تهران می و آذربایجان شرقی و غربی تا زنجان، لرستان

رود و به کار میمدر، مسکن، ملین  به عنوانمصارف سنتی در 
میوه آن برای درمان سرفه، ناتوانی جنسی و امراض قلبی  از

سنگ دستگاه . این گیاه به عنوان ضد[26] شوداستفاده می
. در ایران این گیاه در [6] به کار رفته استادراری نیز 

ی موجود های ورزشتقویت قوای جنسی و مکمل هایمکمل
شود، موارد است. با وجود اینکه این گیاه بدون عارضه تلقی می

. [45] خطرناکی در ارتباط با مصرف آن گزارش شده است
تواند باعث نکروز حاد توبولی و یا نکروز مصرف این گیاه می

. همچنین در حیوانات [6، 46] حاد بافت بینابینی شود
سیسیته و سندرم آن نفروتوکسیسیته، نوروتوک کنندهمصرف
. موردی از [46] کلیوی گزارش شده است-کبدی

و نکروز حاد  (Hyperbilirubinemia) هیپربیلیروبینمی
توبولی ناشی از آن در پی مصرف خارخاسک در مردی جوان 

. همچنین گزارشی از بیمارستان امام [45] گزارش شده است
مصرف ای که به علت ساله 28خمینی تهران در ارتباط با مرد 

زیاد این گیاه دچار اختالل عملکرد کبد، کلیه و اختالالت 
نورولوژیک شده بود، وجود دارد. این فرد به توصیه فروشنده، 
دو روز به جای آب معمولی از آب گیاه خارخاسک استفاده 

 .[46] کرده بود
 

Cassia obtusifolia 
فنولی و سرشار از ترکیبات پلی Cassiaجنس 

های . به علت حضور این ترکیبات، گونهتهاسآنتراکینون
شوند. مختلف این جنس به عنوان ملین و مسهل استفاده می

های موجود در ایران و بسیار یکی از گونه C. sennaگونه 
پرکاربرد است ولی در مورد اثرات سمی این گونه اطالعات 

در ایران وجود ندارد  C. obtusifoliaکافی وجود ندارد. گونه 
تواند منجر که می شدشده مشخص های انجام ر بررسیولی د

های انسانی . اگرچه در مدلشودبه آسیب و خونریزی کلیه 
این جنس وجود  اطالعاتی مبنی بر سمیت ترکیبات آنتراکینونی
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 ... بررسي جايگاه گياهان دارويي

 

به  های حیوانی، احتماالًندارد ولی بروز سمیت کلیوی در مدل
 .[47، 48] دلیل تجمع این ترکیبات در کلیه است

 
Taxus celebia  

اثرات نفروتوکسیک داشته باشد و  این گیاه ممکن است مستقیماً 
به التهاب حاد بافت بینابینی همراه با نکروز حاد توبولی منجر شود. 

 تواند سبب آسیب توبولی شودهمچنین به علت ایجاد همولیز می
تا  120. دو مورد نکروز حاد توبولی در اثر مصرف [18، 49، 50]

های . از میان گونه[51] رم از این گیاه گزارش شده استگ 150
در شمال ایران وجود  Taxus baccataمختلف این جنس فقط 

دارد. جنس تاکسوس به علت دارا بودن ترکیبات آلکالوئیدی دی
ترکیب تاکسول مورد توجه بوده که دارای اثرات  خصوصبترپن 

اثرات  . گزارش مستقیمی از[52] باشدسرطان میقوی ضد
 نفروتوکسیسیته این گونه وجود ندارد.

 

 (Thevetia peruviana) خرزهره زرد

خرزهره زرد به صورت کاشته شده در نواحی جنوبی ایران از 
. این گیاه [26] جمله آبادان، بندرعباس و جزایر جنوبی وجود دارد

شده اما امروزه به های قلبی به عنوان مدر استفاده میدر بیماری قبالً
کمتر کاربرد  موجود در آن، سمیبسیار  علت گلیکوزیدهای قلبی

. دفع پروتئین و خون که نشان دهنده آسیب گلومرولی [53] دارد
گیرند، مشاهده است در افرادی که در معرض خرزهره زرد قرار می

. از عالئم مسمومیت با خرزهره زرد، زردی، قطع [7] شده است
ن سرم و نیتروژن و اوره نیسرم، کراتیروبین ادرار و تب، افزایش بیلی

کنندگان این ماده تحت دیالیز قرار باشد. یکی از مصرفخون می
ماه بهبود یافت. بقیه بیماران به علت نارسایی چند  1گرفت و بعد از 

های بعد از مرگ، نکروز توبولی کلیوی و بررسی اندامی مردند.
 .[5، 17] له را در فضای گلومرولی نشان دادئمناطق واکو

 

 :شوندکلیه  AINباعث گیاهانی که ممکن است  -

 (Aristolochia bottae) زراوند

در ارتباط با اثرات فوق سمی این جنس گیاهی در بخش 
بعد توضیح داده خواهد شد. اما گونه نامبرده که در برخی 

شود، برای تحریک سیستم ایمنی استفاده مناطق ایران یافت می

امل مقادیر زیادی از آریستولوشیک اسید شود. این گیاه شمی
خصوص فاگوسیتوز و تولید سازی سیستم ایمنی بکه فعال است

. از این گیاه در طب [21] دهندلنفوکین را به آن نسبت می
سنتی ایران برای درمان سردرد، کمردرد و اضطراب استفاده 

تواند باعث نکروز شدید بافت . این گیاه می[54] شده است
 .[18] ایجاد کارسینومای یوروتلیال کند شده، ینیبیناب

 

  (Uncaria tomentosa)پنجه گربه 

های توصیه شده برای اما در مکمل رویدنمیاین گیاه در ایران 
گیاه دارویی مربوط به  . پنجه گربه[26] آرتریت در ایران وجود دارد

یت و . از آن برای درمان مشکالت التهابی مانند آرتراستمنطقه پرو 
های مزمن های سیستم گوارش و همچنین در عفونتالتهاب

تواند . مصرف این گیاه می[55] شودویروسی و باکتریایی استفاده می
 با افزایش فشار خون، التهاب حاد آلرژیک نفرونی در بافت بینابینی

(Acute allergic interstitial nephritis)  و نارسایی حاد
. برای مثال یک [9، 13، 17، 50، 56، 57] کلیوی همراه باشد

مورد التهاب نفرونی بافت بینابینی حاد پس از مصرف این ماده 
 زبیماری مبتال به لوپوس اریتماتو ،گزارش شده است. این مورد

بود که پس از مصرف این گیاه عملکرد کلیوی وی مختل شده 
و اختالالت رسوبی در ادرارش گزارش شد. بیوپسی انجام نشد 

التهاب آلرژیک بافت بینابینی در فرد تشخیص داده شد.  اما
، 58] ماه بعد از قطع مصرف ماده بهبود یافت 1عملکرد کلیوی 

ی ها درباره. با این وجود به علت تعداد کم گزارش[17، 18
سمیت آن از یک سو ی باالی این ماده و آستانه عوارض جانبی

یگر، برای اظهار و اثرات مثبت گزارش شده برای آن از سوی د
 ر به مطالعات بیشتری احتیاج است.نظ

 

  (Salix) جنس بید

باشد که دو گونه از گونه در ایران می 31این جنس شامل 
در  بومی ایران هستند.( S. purpurea و S. fragilis)آنها 
های گیالن، گلستان، کرمانشاه، اصفهان، آذربایجان غربی، استان

ترین ترکیب این جنس رد. مشهورهمدان و تهران پراکنش دا
باشد. این ترکیب به کاهش تب و بهبود سالیسیلیک اسید می

. چوب درخت [21 ،26] کندسردرد و درد روماتیسم کمک می
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باشد که در بدن به می (salicin) جنس بید، حاوی سالیسین
با  هاسالیسیالت .[3] شودتبدیل می (salicylate) سالیسیالت

ها و کاهش جریان خون کلیه باعث اختالل لندینمهار پروستاگ
توانند با شوند. همچنین این ترکیبات میعملکرد کلیوی می

انقباض عروق باعث کاهش جریان خون کلیوی و درنهایت 
. بیشتر موارد گزارش شده [7] آسیب ایسکمیک کلیوی شوند

 .dalphinodes Sبر روی یکی از اعضای این جنس به نام 
ایران وجود ندارد. این گیاه ممکن است فیبروز که در  است

بافت بینابینی و نکروز پاپیالری کلیه ایجاد کند و سبب بروز 
م در یهای کربنات کلسبیماری مزمن کلیوی شود. ایجاد سنگ

 [.5، 7] کالیکس بعد از مصرف این گیاه نیز مشاهده شده است
 

 خارخاسک 

، شوند ATN باعثگیاهانی که ممکن است »مربوط به  بخش

 .مطالعه نماییدرا  «(Tribulus terrestris) خارخاسکپاراگراف 

 
 (Pausinystalia yohimbe) یوهمبه

یوهمبین آلکالوئید اصلی این گیاه است که از پوست 
ثره ؤ. خود گیاه یا ماده م[59] آیددرخت یوهمبه به دست می

شود. ها برای بهبود عملکرد جنسی استفاده میآن در مکمل
توان اثرات دهد که یوهمبین میمطالعات حیوانی نشان می
شود . همچنین گفته می[59، 60] مخربی بر کلیه داشته باشد

 تواند باعث لوپوس اریتماتوز سیستمیکاین گیاه می
Systemic Lupus Erythematosus (SLE)  شود. یک مورد

 با دفع پروتئین و نارسایی کلیوی SLEابتال به سندرم مشابه 
بعد از مصرف این گیاه گزارش شده است. موردی دیگر فرد 

است که یک روز بعد از مصرف این گیاه با  ایساله 42
تب و افیوژن پلور و پریکارد به کلینیک  ،جراحات اریترودرمی
این بیماری لوپوس اریتماتوز ناشی از  مراجعه کرد. احتماالً

 [.17] است بوده که به نقص کارکرد کلیه انجامیده یوهمبین
 

 (Aloe vera) صبر زرد

های دور در ایران به عنوان گیاه دارویی این گیاه از سال
شده است. همچنین این گیاه به صورت زینتی در مصرف می

های این گیاه حاوی انواع شود. برگبسیاری از مناطق کاشته می
قندهای  وها، اسیدهای آمینه ها، مواد معدنی، آنزیمویتامین
ماده فعال زیستی در  200شود بیش از . گفته میاست طبیعی

عصاره برگ  کورا وجود دارد که خواص بیولوژیژل آلوئه
و نه یک است ترکیبات این اثرات سینرژیستی  دلیل به وراآلوئه

ورا به عنوان ملین، ضدالتهاب، آلوئه. [61] ترکیب خاص
ن های آرایشی به عنواوردهاضدمیکروب، ضدکولیک و در فر

. [61، 62] رودکننده پوست به کار میکننده و درخشانترمیم
تواند اثرات سمی بر کلیه داشته ورا میشود که آلوئهگفته می

های حیوانی بیشتر ورا در مدلباشد. اثرات نفروتوکسیک آلوئه
 های طوالنی مصرف دیده شده است.در دوزهای باال و زمان

ن آن به ندرت گزارش عوارض جانبی از مصرف دوزهای پایی
شده است. در یک مورد گزارش شده که مصرف مکملی به نام 

CKLS ورا است، که ترکیبی از چند گونه گیاهی از جمله آلوئه
ورا رود آلوئهسبب نکروز بافت بینابینی شده است. احتمال می

موجود در این ترکیب به علت دارا بودن ترکیبات گلیکوزیدی 
. همچنین مصرف این [6] ن رخداد باشدآنتراکینونی دلیل ای

 های نفرونی پارانشیمیتواند باعث ایجاد سنگگیاه می
(parenchymatous nephritis) رغم اثرات . علی[63] شود

مضر کلیوی گفته شده برای آلوئه ورا چندین مطالعه حیوانی 
تواند در نفروپاتی دیابتی ورا مینشان داده است که عصاره آلوئه

اشد. این اثر به خاصیت پایین آورندگی قند خون و ثر بؤم
  ورا( منسوب شده استگیاه )عصاره آلوئه اکسیدانیآنتی

[65، 64]. 
 

 :دهندرا افزایش میسنگ کلیه ه ب ی که امکان ابتالگیاهان -

از جنس کلسیم، اگزاالت، اورات،  های کلیه معموالً سنگ
ها در ین سنگهستند. ا (Strurvite) سیستئین یا آستروویت

کنند اما ممکن است کننده ادراری حرکت میمسیر سیستم جمع
بسیار بزرگ باشند و نتوانند از مجاری باریک عبور کنند. در 

 شونداین هنگام سبب انسداد و اختالل عملکرد کلیوی می
آب  دونو ب زمانی که به مقدار زیاد، مکرراً مضر. ترکیبات [17]
ت باعث ایجاد سنگ کلیه و مصرف شوند، ممکن اس افیک

29 
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. در زیر چند نمونه از [3] التهاب مزمن بافت بینابینی شوند
 گیاهان با خاصیت ایجاد سنگ نام برده شده است:

 

 (Vaccinium macrocarpon) کرن بری

های موجود در این گونه در ایران وجود ندارد اما در مکمل
دراری و عالیم درمان اختالالت مجاری اایران از این گیاه برای 

پیشگیری از تشکیل های مثانه و ، درمان بیماریناشی از آن
ها برای درمان و شود. این گیاه مدتاستفاده میسنگ کلیه 

کرن بری  های ادراری مصرف شده است.جلوگیری از عفونت
دارای اگزاالت است به همین علت مصرف آن احتمال تشکیل 

. در یک مطالعه [6، 66] ردبسنگ اگزاالته را در کلیه باال می
 4/43داوطلب سالم، افزایش دفع  5ساعته در  24آزمایش ادرار 

. [18] درصدی اگزاالت را به دنبال مصرف کرن بری نشان داد
فرد مستعد  12فرد سالم و  12ای دیگر که بر روی طبق مطالعه

ابتال به سنگ کلیه انجام شد، مصرف این گیاه میزان کلسیم و 
دراری را به صورت قابل توجهی افزایش داد و اگزاالت ا

درصدی اشباع ادراری اگزاالت کلسیم شد.  18موجب افزایش 
در این مطالعه مقدار سیترات ادراری بدون تغییر ماند و منیزیم 

ای . با وجود این، در مطالعه[67] ادراری اندکی افزایش یافت
ق این مطالعه متضاد برای این گیاه ذکر شد. طب دیگر اثری کامالً

مصرف کرن بری باعث کاهش فسفات و اگزاالت ادراری، 
کاهش اشباع اگزاالت کلسیم و افزایش سیترات ادراری 

. با وجود این تناقضات، مطالعات بیشتری برای اظهار شودمی
های این گیاه در ایران نظر قطعی الزم است. از دیگر گونه

Vaccinium arctostaphylos اه گیله وجود با نام بومی سی
روید. این گیاه بسیار مفید بوده، میوه دم دارد که در گیالن می

کرده این گیاه در طب سنتی برای کاهش پرفشاری و قند خون 
. همچنین این گیاه به علت دارا بودن [26] شوداستفاده می

اکسیدانی قوی است و در ترکیبات آنتوسیانینی فراوان، آنتی
 خصوص عفونت ناشی از ی برارهای مجاری ادعفونت

E. coli  با کاهش چسبندگی باکتری به جدار مجاری ادراری و
شود. با این حال این قلیایی کردن ادرار، باعث دفع میکروب می

گیاه دارای مقادیر باالی اگزاالت بوده و ممکن است در افراد 
 .[21] مستعد ابتال به سنگ کلیه ایجاد مشکل نماید

 (Rumex) ترشکجنس 
شود گونه را شامل می 200یا ترشک حدود  Rumexجنس 

های مختلف گونه آن مصرف پزشکی دارد. گونه 28که تنها 
این جنس به علت حضور ترکیبات آنتراکینونی مسهل و ملین 

شوند. عالوه بر این در بوده و جهت درمان یبوست استفاده می
ز گونهثر هستند. برخی اؤبهبود مشکالت پوستی و التهاب نیز م

باشند. های ترشک حاوی مقادیر باالیی اگزالیک اسید می
مصرف طوالنی مدت و بیش از حد اگزاالت باعث کاهش 

کلسیم شده و عالوه بر ایجاد هیپوکلسمی، می ایرودهجذب 
تواند سبب ایجاد مشکالت جدی مانند تشکیل سنگ اگزاالت 

ک برای اگزالیاسید . میانگین دوز کشنده شودکلسیم در کلیه 
، 69] گرم تخمین زده شده است 30تا  15بزرگساالن حدود 

68.] 
 

 (Ephedra) افدرا، ارمک، ریش بز، هوم 

، شوند ATNباعث گیاهانی که ممکن است »بخش مربوط به 

 را مطالعه نمایید. «(Ephedra sp) جنس افدراپاراگراف 
 

 :ایجاد کنندگیاهانی که ممکن است رابدومیولیز  -
که در اثر آسیب  استز یک اختالل جدی رابدومیولی

ها و آزاد شدن محتوای آنها به جریان خون ایجاد ماهیچه
حجم بدن را تشکیل  درصد 40 ای تقریباً. بافت ماهیچهشودمی
دهد. این بافت ممکن است به دالیل متعددی از جمله قرار می

ها، اختالالت التهابی و گرفتن در معرض سموم، عفونت
تواند ها میآسیب ببیند. نتیجه نهایی این آسیبمتابولیک 

. این اختالل یک سندرم شناخته شده [70] رابدومیولیز باشد
ی و در اکثر تاست که با میوگلوبینوری، اختالالت الکترولی

. ایجاد آسیب کلیوی [71] استمواقع آسیب حاد کلیوی همراه 
ترین مهم های متعددی دارد. یکی ازدر پی رابدومیولیز مکانیسم

. استهای کلیوی ها، تجمع میوگلوبین در توبولاین مکانیسم
ی عضله است که ترین اجزای سازندهمیوگلوبین یکی از مهم

طی آسیب شدید ماهیچه در جریان خون آزاد شده و به آسیب 
شود. همچنین تجزیه میوگلوبین در داخل کلیوی منجر می
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و همكاران عبدالهي   

 

د. این فرایند با تولید شوها باعث رها شدن آهن آزاد میتوبول
 [.72] انجامدرادیکال آزاد به آسیب ایسکمیک کلیه می

 

  (Glycyrrhiza glabra) بیانشیرین

، شوند ATNباعث گیاهانی که ممکن است »بخش مربوط به 

 را مطالعه نمایید. «(Glycyrrhiza glabra)بیان شیرینپاراگراف 
 

  (Cannabis sativa)ماریجوانا، شاهدانه، حشیش 

های این گیاه به عنوان ماده مخدر کشیدنی و خوردنی با نام
علف و گرس در ایران وجود دارد. چند مورد رابدومیولیز در اثر 
 تزریق داخل وریدی عصاره گیاه ماریجوانا گزارش شده است

مشخص نیست که چه ترکیبی مقصر این اختالل  دقیقاً .[73، 74]
ترکیبات اصلی ماریجوانا  احتماالً هازمایشآبوده است. طبق 

اند. البته ها در بروز این اختالل نقشی نداشتهیعنی کانابینوئید
ممکن است دوز تزریقی باالی کانابینوئیدی مقصر بروز این 

 گلومرولونفریت غشایی . موردی از بروز[74] باشد وضع
(membranous glomerulonephritis)  گزارش شده که در

ت طوالنی از دوز باالی ماریجوانا استفاده آن فرد مبتال به مد
بودن مطالعات در این مورد  . به علت اندک[75] کرده استمی

که نباید -پذیر نیست. ماریجوانای سنتتیک نظر دقیق امکاناظهار
نوعی ماده مخدر صنعتی  -با گیاه ماریجوانا اشتباه گرفتآن را 

ثراتی مشابه های کانابینوئیدی ااست که با اتصال به گیرنده
های متعددی از کند. گزارشاثرات ماریجوانا ایجاد می

رابدومیولیز و آسیب کلیوی ناشی از مصرف این ماده موجود 
 .[76-79] دباشمی

 

 (Ephedra) افدرا، ارمک، ریش بز، هوم 

 ATNباعث گیاهانی که ممکن است »بخش مربوط به 

 العه نمایید.را مط «(Ephedra sp) جنس افدراشوند، پاراگراف 

 
 (Artemisia absinthium)افسنتین 

، شوند ATNباعث گیاهانی که ممکن است »بخش مربوط به 

 را مطالعه نمایید. «(Artemisia)جنس درمنه پاراگراف 
 

 (Colchicum autumnale)سورنجان 

 ATNباعث گیاهانی که ممکن است »بخش مربوط به 

را  «(Colchicum autumnale)سورنجان شوند، پاراگراف 
  مطالعه نمایید.

 
Commiphora mukul 

 Commiphora mukulتواند باعث ایجاد رابدومیولیز می
های دارای شود. خود این گونه در ایران وجود ندارد. مکمل

وجود دارند که برای کاهش  gugulعصاره این گیاه به نام 
استفاده  و بهبود مشکالت التهابی مثل آرتریتکلسترول خون 

ها در ایران وجود . تعداد کمی از این مکمل[80 ،81] شوندمی
یید اثرات این گیاه الزم أدارد. تحقیقات بیشتری در ارتباط با ت

 است. یکی دیگر از اعضای جنس این گیاه به نام
Comiphora molmol  در ایران به صورت وارداتی وجود

اثر  شود. این گونهته میخشنا یا میر دارد و با نام مرمکی
دارد. قرص و پودر آن نیز  یمیکروبضد و انگلی، ضدضدالتهابی

 .[17 ،21، 82] در بازار موجود است
 

آسیب کلیه به توانند می COXگیاهانی که با مهار آنزیم  -

 برسانند
 ,COX1حداقل دو ایزوفرم دارد:  آنزیم سیکلواکسیژناز

COX2  
COX1 ًشود، حال آنکه های غیرالتهابی بیان میسلول در عمدتا

COX2 های التهابی وجود دارد. علیرغم اثر بیشتر در سلولCOX2 
ها در کلیه باعث حفظ در التهاب، این آنزیم با تولید پروستاگلندین

شود. همودینامیک کلیوی و در نتیجه حفظ فیلتراسیون گلومرولی می
تواند با کاهش جریان خون کلیه سبب هر گونه مهار این آنزیم می

ای است که به رسایی در عملکرد کلیه شود. این همان عارضهنا
 ;NSAIDs) استروئیدیالتهاب غیرضدنفروپاتی ناشی از داروهای 

Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs)  .معروف است
اثر مهاری داشته  COXبنابراین هر ترکیبی که بر فعالیت آنزیم 

ز عارضه نارسایی تواند سبب بروباشد، به صورت بالقوه می
کلیه شود. خطر ایجاد آسیب کلیه در افرادی که از قبل بیماری 

 .[83 ،84] اند بیشتر استکلیوی داشته
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 در زیر به چند گیاه دارویی اشاره شده است: 
 

 Filipendula ulmaria  عروس چمنزار اروپایی

و  ن، کردستانامازندر یهااین گیاه در ایران در استان
ها . همانند جنس بید، سالیسیالت[21] رویدمیربی آذربایجان غ

از ترکیبات مهم این گیاه هستند که به کاهش تب و درد و 
از  .[85-88] کنندبهبود مشکالت التهابی مثل آرتریت کمک می

ها اشاره توان به فالونوییدها و تاننترکیبات دیگر این گیاه می
 هاه سالیسیالت. اگرچ[21] التهاب و قابض هستندکرد که ضد

(salicylate) ها و کاهش توانند با مهار پروستاگلندینمی
اما  ،[7] جریان خون کلیه باعث اختالل عملکرد کلیوی شوند

موردی از آسیب کلیه ناشی از مصرف خود گیاه عروس 
ی ی باالابه علت محتوهر چند که چمنزار گزارش نشده است. 

 سالیسیالت آن باید محتاط بود.
 

 (Zingiber officinale) یلزنجب

این گیاه به صورت وارداتی در ایران وجود دارد. طبق 
این گیاه در درمان مشکالت گوارشی، رفع تهوع ناشی  ،مطالعات

ثر است. ؤاز بیماری مسافرت و تهوع ناشی از شیمی درمانی م
تواند در دردی میالتهابی و ضدعالوه بر این به علت اثرات ضد

. این گیاه در [89] شودی مانند آرتریت مفید واقع مشکالت التهاب
های اگزاالت افراد مستعد ابتال به سنگ کلیه به خصوص سنگ

شود که زنجبیل . گفته می[21] کلسیم باید با احتیاط مصرف شود
ها، های مرتبط با التهاب از جمله ژن سایتوکاینبیان بسیاری از ژن

 [.89، 90] کندرا مهار می COX2ها و کموکاین

در مطالعه انجام شده بر روی تعدادی از ترکیبات زنجبیل، 
سه برابر اثر آنها بر مهار  COX2اثر مهارکنندگی آنها بر 

COX1 [91] گزارش شد. 
توانند می COX2های همانطور که گفته شد مهارکننده

های کلیوی شوند. با این حال در برخی از باعث ایجاد آسیب
 سرطانی و محافظتی نفرونیکسیدانی، ضدامطالعات اثر آنتی

(nephroprotective) [.92 - 96] برای این گیاه گزارش شده است 
 

 

 (Aesculus hippocastanum) شاه بلوط هندی

این گیاه به صورت کاشته شده در ایران وجود دارد. این 
گیاه در درمان واریس و بواسیر و مشکالت پوستی مانند اگزما 

های ها، برگ، پوسته و گلف مستقیم دانهثر است. مصرؤم
نارس و خام شاه بلوط هندی ممکن است باعث مرگ شود 

به عنوان مشتقی از  (aesculetin) . ترکیب آسکولتین[21]
شود به علت اثرات کومارین در این گیاه یافت و گفته می

تواند باعث خونریزی شود. در موردی خود می ضدانعقادی
این گیاه باعث  (angiomyolipoma) لیپومامبتال به آنژیومیو

 .[97] ایجاد خونریزی از این ضایعه شده است
مطالعات متعددی نشان داده است که شاه بلوط هندی به 

ترپن به نام های تریدلیل وجود ترکیبی از خانواده گلیکوزید
. اگرچه استالتهابی خوبی دارای اثر ضد (escin) اسین

توافق نظر وجود ندارد.  اسین التهابیضدمکانیسم اثر  یدرباره
 COX با مهار آنزیم اسینشود که در برخی مطالعات گفته می

کند. در ها اثر خود را اعمال میو کاهش تولید پروستاگلندین
التهابی آن را ناشی از اثر ضد دیگر حالی که برخی مطالعات

یسی سازی گیرنده گلوکوکورتیکوئیدی و مهار فاکتور رونوفعال
NF-κB (Nuclear Factor Kappa-light-chain-

enhancer of activated B cells) دانند. البته شاید بتوان می
گیری کرد که از آنجا که فعال شدن گیرنده این گونه نتیجه

التهابی را از طرق  یتواند مسیرهاگلوکوکورتیکوئیدی می
مکن مهار کند بنابراین م COX2مختلف از جمله مهار بیان 

روی گیرنده  اسینبه دلیل اثر  COX2است مهار 
 [.98 - 100] گلوکورتیکوئیدی باشد

یک مطالعه موردی از نفروتوکسیسیتی ناشی از تزریق 
به علت  وریدی شاه بلوط هندی وجود دارد. این مساله احتماالً

. در [17] بوده است اسینانقباض عروقی ناشی از دوز باالی 
به  اسینم مصرف مقادیر بسیار باالی ها هتعدادی از گزارش

صورت خوراکی به نارسایی حاد کلیوی منجر شده است. البته 
برابر دوز درمانی پیشنهاد  8طبق مطالعات حیوانی این ماده تا 

 .[101، 102] ای نشان نداده استشده هیچ عارضه
 
 

32 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jm

p.
4.

72
.2

3 
] 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

71
72

04
.2

01
9.

18
.7

2.
31

.8
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jm
p.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 24

http://dx.doi.org/10.29252/jmp.4.72.23
https://dorl.net/dor/20.1001.1.2717204.2019.18.72.31.8
http://jmp.ir/article-1-2701-fa.html


 م، چهاردهم، دوره هجفصلنامه گياهان دارويي، سال 

 1398پاييز م، دوهفتاد و  شماره مسلسل

 

و همكاران عبدالهي   

 

 (Tanacetum parthenium) بابونه گاوی

های گیالن، ویژه استاناین گیاه در اکثر نواحی ایران ب
مازندران، گلستان، یزد، البرز، سمنان و قزوین پراکنش دارد. از 
این گیاه برای درمان میگرن و دردهای روماتیسمی استفاده 

های یکی از متابولیت (parthenolide) . پارتنولید[21] شودمی
مطالعات نشان داده است که این . باشدثانویه این گیاه می

 .[103، 104] کندرا مهار می COX2بیان ژن متابولیت 
 

Curcuma longa 
خود این گونه در ایران وجود ندارد. اما از اعضای جنس 

و زردچوبه  zedoaria Curcumaآن دو گونه زدو 
Curcuma domestica  در ایران وجود دارند. هر دو این

گیاهان در ایران وارداتی هستند. زردچوبه دارای اثرات 
. [105] یتوتوکسیک قوی استاکسیدان و س، آنتیبضدالتها

شود اثرات سیتوتوکسیک زردچوبه به علت محتوای گفته می
ها کورکومین آن است که این ترکیب از ابتال به برخی سرطان

. همچنین کورکومین کندبخصوص سرطان کولون جلوگیری می
 تواند باعث کاهش بیان ژن مربوط بهموجود در زردچوبه می

COX2  و مهارκB-NF از آنجا که اثرات [106 - 109] شود .
سیستمیک کورکومین به علت فراهمی زیستی پایین آن محل 

رسد. ال است، ایجاد عوارض کلیوی هم به دور از ذهن میؤس
انجام شده است یکی از اعضای  ای که اخیراًعالوه در مطالعهه ب

اصی از بر نوع خ comosa Curcumaخانواده زردچوبه به نام 
. برای اظهار [110] سمیت کلیوی اثر محافظتی نشان داده است

 به مطالعات بیشتری احتیاج است. بارهنظر در این 
 

 (Boswellia serrata) کندر

ای است که گم رزین )صمغ( خود گیاه کندر درختچه
مشتق از تنه آن به عنوان فراورده گیاهی و به همین نام کندر در 

در ایران وجود  serrataرود. اگرچه گونه بازار به فروش می
در استان  Boswellia carteriاز اعضای جنس آن  ندارد اما

با  کندر. معروف استبه درخت بنه  کهشود فارس دیده می
باعث  TNF-α (Tumor Necrosis Factor-alpha)مهار 

و بسیاری از دیگر مدیاتورهای التهابی  COX2کاهش تولید 

را   NF-κBتولید کندر ،چنین طبق مطالعات. هم[111] شودمی
تواند و از این طریق نیز می [112، 113] دهدنیز کاهش می

 اثر کندر خود حال این باشود.  COX2باعث کاهش سطح 
 [.112، 114] ندارد COX2 مستقیم کاهش بر چندانی

 

 (Camellia sinensis) چای سبز

شود. میچای بیشتر در استان گیالن و مازندران کاشته 
تواند جهت اکسیدانی قوی میچای سبز به علت اثر آنتی

سرطان، بیماری آلزایمر، پارکینسون و  انواع پیشگیری از
. عمده [115 -117] مشکالت قلبی عروقی استفاده شود

 بخصوصفنولی ترکیبات موجود در چای سبز، ترکیبات پلی
فید این فالونوئیدهایی مانند کاتشین هستند که مسئول اثرات م

گیاه هستند. سایر ترکیبات چای سبز آلکالوئیدهایی مانند 
توانند باعث افزایش کافئین، تئوفیلین و تئوبرومین است که می

فشار خون و اثرات دیورتیک شوند. البته ذکر این نکته اهمیت 
دارد که میزان آلکالوئیدها در چای سبز در مقایسه با چای سیاه 

یبات پلی فنولی آن بیشتر است. بنابراین بسیار کمتر و میزان ترک
ترکیبات . شودعوارض آلکالوئیدها کمتر در چای سبز دیده می

و به  ا کند کردهتوانند روند پیری رموجود در این گیاه می
. [118] کاهش قند خون و کاهش وزن در بیماران منجر شوند

 EGCG (Epigallocatechin ثر این گیاهؤیکی از مواد م

Gallate) تواند باشد. با توجه به مطالعات این ماده میمی
این هر چند که از  .[119 - 121] شود COX2موجب کاهش 

ماده به استناد برخی از مقاالت در بهبود انواع خاصی از 
مطالعات به این منظور . [122] نارسایی کلیه استفاده شده است

ن بودن رسابیشتری برای اظهار نظر در ارتباط با امکان آسیب
 این ماده بر کلیه الزم است.

 
 Salixبید 

کلیه  AINباعث گیاهانی که ممکن است » بخش مربوط به

 را مطالعه نمایید. «(Salix) جنس بیدشوند، پاراگراف 
فهرست گیاهانی را که ممکن  ای ازخالصه 1 شماره جدول

 دهد.نشان می ،ثیرات سوء بگذارندأاست بر کلیه ت
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 ... بررسي جايگاه گياهان دارويي

 

 ثیرات سوء بگذارند.أگیاهانی که ممکن است بر کلیه ت - 1جدول شماره 

 عارضه کلیوی گیاه کاربرد گیاه نام علمی گیاه نام فارسی گیاه

 Glycyrrhiza glabra بیانشیرین
لک های گوارشی، ضدالتهاب و زخمضد

 و روشن کننده پوست

، توبولوپاتی در ATNهیپوکالمی، رابدومیولیز ،
 [3، 7، 10 – 17توبول پروگزیمال ]

 .Ephedra spp جنس افدرا
بهبود اختالالت تنفسی و آسم، الغری و 

 کاهش اشتها، افزایش انرژی

ATN سنگ کلیه، رابدومیولیز ، 
[25 – 22 ،17 ،13 ،6] 

 ATN [30 – 28 ،5]رابدومیولیز،  اکسیدانماالریا، آنتیضد .Artemisia spp جنس درمنه

 ATN [33 ،21، 18]احتباس ادراری،  زا، بهبود آسم و برونشیتتوهم  .Datura spp جنس داتوره

 Colchicum autumnale سورنجان
های مفصلی و سیاتیک، یبوست، ددر

 نقرس
 ATN [44 – 40 ،6]رابدومیولیز، 

 Tribulus terrestris خارخاسک
سنگ دستگاه افزایش میل جنسی، ضد

 ادراری
ATN ،AIN [47 ،46 ،7] 

ان وجود این گونه در ایر
 ندارد.

Cassia obtusifolia ملین و مسهل ATN [48،47] 

این گونه در ایران وجود 
 ندارد.

Taxus celebia سرطانضد ATN [51 – 49 ،18] 

 Thevetia peruviana خرزهره زرد
های قلبی به عنوان مدر در بیماری قبالً

 کاربرد داشته است.
ATN [17 ،7 ،5] 

 تحریک سیستم ایمنی .Aristolochia spp زراوند
AIN اثرات کارسینوژنیک بر کلیه و مجاری ،

 [5، 18ادراری ]

 Uncaria tomentosa پنجه گربه
مشکالت التهابی مانند آرتریت و التهاب

 های سیستم گوارش
AIN [58 – 56 ،50 ،17 ،13 ،9] 

 .Salix spp جنس بید
کاهش تب، بهبود درد روماتیسم، بهبود 

 سردرد
AIN [7 ،5] 

 AIN [60 ،59 ،17] بهبود عملکرد جنسی pausinystalia yohimbe یوهمبه

 AIN [6] کننده پوستملین، ضدالتهاب، ترمیم Aloe vera صبر زرد

 Vaccinium کرن بری
macrocarpon 

های مجاری جلوگیری و درمان عفونت
 ادراری

 [6، 18، 66، 67]سنگ کلیه 

 [68، 69] سنگ کلیه ینمسهل و مل .Rumex spp جنس ترشک

ماریجوانا، شاهدانه، 
 حشیش

Cannabis sativa [74، 75] رابدومیولیز زاماده مخدر و توهم 

این گونه در ایران وجود 
 ندارد.

Commiphora mukul 
کاهش کلسترول خون و بهبود مشکالت 

 التهابی مانند آرتریت
[17] رابدومیولیز  

 Filipendula ulmaria عروس چمنزار اروپایی
کاهش تب و درد و بهبود مشکالت 

 التهابی مثل آرتریت
 COX [88 - 85]مهار آنزیم 

 COX [91 - 89]مهار آنزیم  دردالتهاب، ضدرفع تهوع، ضد Zingiber officinale زنجبیل
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و همكاران عبدالهي   

 

 - 1جدول شماره ادامه 

اهیگ ینام فارس اهیگ ینام علم  اهیکاربرد گ  اهیگ یویعارضه کل   

 Aesculus وط هندیشاه بل
hippocastanum 

درمان واریس، بواسیر و مشکالت 
 پوستی مانند اگزما

 COX [100 - 98]مهار آنزیم 

 COX [104 - 103]مهار آنزیم  درمان میگرن و دردهای روماتیسمی Tanacetum parthenium بابونه گاوی

 
Curcuma spp مهار آنزیم  اکسیدانآنتی التهاب،ضدCOX [109 - 106] 

 Boswellia serrata کندر
التهاب و کننده سیستم ایمنی، ضدتنظیم

 تقویت کننده حافظه
 COX [113 - 111]مهار آنزیم 

 COX [121 - 119]مهار آنزیم  اکسیدان قویآنتی Camellia sinensis چای سبز

ATN: Acute tubular necrosis 

AIN: Acute interstitial nephritis 

COX: Cyclooxygenase 
 

 های گیاهیاشتباه در شناسایی، انتخاب و مخلوط شدن نمونه
های گیاهی به اطالعاتی درباره گیاهان استفاده از درمان

بومی، طرز تهیه و استفاده از آنها احتیاج دارد. با توجه به از بین 
رفتن تدریجی مناطق روستایی و به تبع آن از دست رفتن دانش 

نگام استفاده از این گیاهان، ممکن است بومی و محلی، به ه
اشتباهات خطرناکی صورت گیرد. اخیراً در یک مطالعه در 

های گیاهی از بارکدینگ کانادا برای آزمایش اصیل بودن نمونه
DNA درصد 60نتایج حاکی از این بود که حدود  ؛استفاده شد 

گیاهانی بود  DNAنمونه( شامل  44مورد از  30) هااز نمونه
. در [6] با گیاهان ادعا شده بر روی محصول متفاوت بودند که

که اشتباه در شناسایی گیاه  شودزیر به دو مورد مهم اشاره می
 به چه نتایجی ختم شده است.

 

 aristolochic) جنس زراوند و ماجرای آریستولوشیک اسید

acid) 

مورد فیبروز بافت بینابینی  9از بروکسل  1992در اوایل سال 
ه گزارش شد که در تمام موارد، بیماری به سرعت به نارسایی کلی

)stage Renal Disease-ndSRD; EE(  مرحله آخر کلیه

رسید. تمام این موارد زنانی بودند که در کلینیکی تحت رژیم 
سالم  الغری خاصی قرار گرفته و قبل از شروع این رژیم کامالً

تغییر یافته  1990بودند. دستورالعمل این رژیم غذایی در سال 
 Magnoliaبود و به آن قرصی شامل عصاره دو گیاه چینی

officinalis   وStephonia tetrandra زاضافه شده بود. آنالی 

نمونه مختلف از گیاهان ذکر شده، که بین سال 12فیتوشیمیایی 
اده شده بود، نشان داد که به بلژیک فرست 1992تا  1990های 

 تنها یک نمونه از گیاهان شامل 
S. tetrandra ها همگی به اشتباه با خالص بود. باقی نمونه
. دلیل [17]آلوده شده بودند  Aristolochiaی اعضای خانواده

گذاری در طب چینی است که اصلی این اشتباه، سیستم نام
Pin-Yin هان از دو بخش نام دارد. در این سیستم، نام گیا

شود. بخش اول نام خانواده درمانی گیاه و بخش تشکیل می
در  Stephonia tetrandraباشد. دوم نام اختصاصی گیاه می

به خاطر تشابه  نام دارد و احتماالً Han Fang Jiطب چینی 
که مربوط به گونه  Guang Fang Jiاسمی با نام چینی 

Aristolochia fangchi [3] ه گرفته شده استباشد، اشتبامی .
این نکته، کلید ماجرا و آن وجود ترکیبی به نام آریستولوشیک 

ریستولوشیک اسید در تعداد زیادی از گیاهان از آاسید بود. 
و  Braganitoو   Asarumهایجمله گیاهان جنس

Aristolochia جنس[9] شودیافت می .Aristolochia   شامل
ر مناطق گرم مدیترانه، گونه گیاهی است که د 500بیش از 

های کلیوی آفریقا و آسیا وجود دارد. موارد متعددی از بیماری
ناشی از مصرف گیاهان حاوی اسید آریستولوشیک در تمام 

های آوری نمونهسال بعد از جمع 6. [6] دنیا گزارش شده است
از بازار بلژیک،  Aristolochiaهای مشکل ساز حاوی گونه

یگر از نفروپاتی ناشی از آریستولوشیک مورد د 100بیش از 
درصد مبتالیان دچار نارسایی کلیوی با  30اسید مشاهده شد. 
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درصد تحت دیالیز یا پیوند کلیه قرار  70درجه متوسط شدند و 
له، موارد مشابهی در دنیا أگرفتند. بعد از اعالم عمومی این مس

ی های الغرنفر در فرانسه بعد از مصرف قرص 4گزارش شد. 
Arkomedika ی )که مشابه اتفاق بلژیک به جای گونه 

S. tetrandra شامل Aristolochia fangchi  بود(، یک مورد
در اسپانیا بعد از مصرف طوالنی مدت محلول گیاهی 

، دو مورد در انگلستان پس  Aristolochia pistolochiaشامل
برای درمان  Mu-Tangاز مصرف داروی گیاهی چینی به نام 

ساله مخلوط گیاهان چینی به  5یک مورد مصرف  و زمااگ
 ز. در آمریکا و ژاپن نیشدنیز اعالم  Bمنظور درمان هپاتیت 

 . دوز قابل تحمل گیاه[18] موارد مشابهی گزارش شد
Mu-Tang ،30  گرم و برای گیاهAristolochia fangchi، 

شود که مصرف این گیاه با . گفته می[3] باشدگرم می 60
مورد ابتال به سندرم  4م فانکونی نیز همراه است. در ژاپن سندر

 Boui Mokutsuعلت مصرف داروی گیاهی چینیه فانکونی ب

مورد ابتال به نارسایی کلیوی و سندرم  6چین نیز  و در 
 Aristolochia manshuriensisفانکونی پس از مصرف 

گزارش شد. هر دو گیاه نام برده دارای آریستولوشیک اسید 
. سندرم فانکونی قابل برگشت در آلمان بعد از مصرف باشندیم

  Alkebiaهایشامل گونهکه داروی گیاهی چینی گزارش شد 
. [18] هستنددارای آریستولوشیک اسید است که 

نفر از مبتالیان به  41انجام گرفته بر روی های بردارینمونه
تال به نفروپاتی ناشی از آریستولوشیک اسید که همگی پس از اب

ها و میزنای شان خارج شده بود نشان داد که نارسایی کلیوی، کلیه
درصد افراد دچار  44درصد افراد دچار کارسینومای یوروتلیال و  46

. استفاده از آریستولوشیک اسید [5] ال شده بودندیضایعات یوروتل
میلیون نفر را در  100میلیون نفر را در تایوان و بیش از  8بیش از 

. در ایران این جنس در مازندران، [6] درگیر کرده استچین 
آذربایجان، کردستان، کرمانشاه، ایالم، لرستان، اصفهان، خوزستان و 
تهران مشاهده شده است. سه گونه از این خانواده در ایران بومی 

های زراوند، که در ایران به نام Aristolochia maurorumهستند: 
 Aristolochia hyrcanaشود،شناخته میچپقک و کالغک 

Davis  ،که به نام چپقک رودباری یا خزری معروف است
Aristolochia olivieri Collengo  که به نام چپقک زاگرسی و

شود. گونه در استان خراسان به نام بادمجان وحشی خوانده می
Aristolochia bracteata های البرز وجود نیز در رشته کوه

)با هندوانه ابوجهل اشتباه گرفته  ه ابوجهلدارد و به نام خربز
های گیاهی آریستولوشیا در طب . گونه[54] استنشود( معروف 

های مختلف این گونهاند. سنتی هندی و ایرانی نقش مهمی داشته
جنس به صورت سنتی برای بهبود مشکالت پوستی و تحریک 

شده است ولی به علت ایجاد سیستم ایمنی بدن استفاده می
ریشه گیاهان . [123] ثرات کارسینوژنیک کنار گذاشته شدندا

آریستولوشیا در طب ایرانی زراوند دراز نام دارد. در حال حاضر 
شوند و تحت عناوین زراوند، ها یافت مینیز این گیاه در عطاری

زراوند مدحرج و نخود الوند برای سردرد، درد کمر، اضطراب و 
 .[34] رسدپاکسازی بدن به فروش می

ایجاد سمیت  درمصرف این خانواده گیاهی خطر باالیی 
های فوقانی مجاری کلیوی، کارسینومای یوروتلیال در بخش

گرم این ماده، خطر ابتال  200مصرف بیش از  .ادراری و مثانه دارد
 [.6] دهدهای یوروتلیال را به طور معناداری افزایش میبه بدخیمی
شیک اسید یکی از مواده طور که گفته شد، آریستولوهمان

 Aristolochiaثره اصلی ترکیب اصلی اعضای خانواده ؤم
های حیوانی و ثیر آریستولوشیک اسید در در مدلأت .است

های متعددی برای مکانیسم .[5] سلولی بررسی شده است
زایی آریستولوشیک اسید به کلیه مطرح شده است. آسیب

و  (Caspase-3) 3-یک اسید با فعالسازی کاسپازشآریستولو
ها در افزایش نفوذپذیری میتوکندری، باعث آپوپتوز سلول

شود. از طرفی توانایی بازسازی بافت ناحیه توبولی کلیه می
  کلیه به دلیل تغییر بیان فاکتور رشد اپیتلیال

(Epidermal growth factor)  و فاکتور رشد اندوتلیال
مختل  )orVascular endothelial growth fact( قعرو
هایی که در داخل بافت وجود دارند نیز . فیبروبالست[3] شودمی

نهایت طی . در[7] شوندفعال شده و باعث فیبروزه شدن بافت می
 .[3] شوداین روند تغییر بافت اپیتلیال به مزانشیم تسهیل می

یک اسید، احیا شترکیبات نیتروژنی موجود در آریستولو
آورد. این ترکیب وجود میه تام را بشده و فرم فعال آریستوالک

را دارد. کمپلکس  DNAهای پورینی توانایی ایجاد پیوند با باز
DNA- Aristolochic acid های ژنتیکی مستعد بروز جهش
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 م، چهاردهم، دوره هجفصلنامه گياهان دارويي، سال 

 1398پاييز م، دوهفتاد و  شماره مسلسل

 

و همكاران عبدالهي   

 

تواند به کارسینومای یوروتلیال بینجامد. از هستند که می
در ژن مهارکننده  A:T > T:Aها جهش این جهش ترینمهم

 باشد. از آنجا که این کمپلکسیم  P53تومور
DNA- Aristolochic acid توان از مانند، میها باقی میسال

آنها به عنوان یک مارکر خوب برای تشخیص بیماری کلیوی 
یک اسید استفاده کرد، حتی اگر مصرف شمرتبط با آریستولو

 [.6] گرددازها قبل باین ماده به سال
کلیوی ناشی از  آسیبباید در نظر داشت که تشخیص 

به طور اتفاقی آن هم در مراحل  دشوار است و معموالًزرواند 
برند. البته در این مواقع پیوند انتهایی نارسایی کلیه به آن پی می

شود آید. گفته میکلیه تنها راه درمانی باقی مانده به حساب می
ی به نام نفروپاتی فراگیرآریستولوشیک اسید علت بروز بیماری 

 .یک بالکان بوده استاندم
 

 نفروپاتی اندمیک بالکان
این بیماری در مناطق خاصی شامل رومانی، بوسنی، 

هزار نفر در  10صربستان، بلغارستان مشاهده شده است. 
هزار نفر بیمار مبتال به نفروپاتی بالکان  25معرض خطر و 

وجود دارند. از آنجا که شباهت نفروپاتی اندمیک بالکان با 
در سال  [3] آریستولوشیک اسید بسیار زیاد است نفروپاتی

  Aristolochia clematitisایویک پیشنهاد کرد که 1991
باعث ایجاد نفروپاتی اندمیک بالکان شود. این ادعا  تواندمی

)یک DNA– Aristolactamپس از پیدا شدن ترکیبات  اخیراً
های متابولیک آریستولوشیک اسید( در بافت کلیوی و تومور

یید أوروتلیال موجود در بدن بیماران مبتال به نفروپاتی بالکان تی
تواند در اثر خوردن شد. البته نفروپاتی اندمیک بالکان می

، (mycotoxin) غذاهای آلوده به سموم قارچی مایکوتوکسین
. باید توجه [9] ایجاد شود A (ochratoxin A) اوکراتوکسین

م شبیه هستند. هر دو این داشت که هر دو نفروپاتی بسیار به ه
ها در مراحل انتهایی قابل شناسایی است و در مراحل بیماری

اولیه عالیمی ندارند. تفاوت اصلی نفروپاتی اندمیک بالکان و 
نفروپاتی ناشی از آریستولوشیک اسید در سرعت پیشروی 

معنی که نفروپاتی آریستولوشیک اسید در عرض آنهاست. بدین
سال به مراحل انتهایی نارسایی کلیوی  2 چند ماه تا حداکثر

 30تا  20ای اما نفروپاتی اندمیک بالکان در دوره ،انجامدمی
 .[3] رسدساله به مراحل انتهایی نارسایی کلیه می

 

 Takaout Roumiaگیاه 
Takeout El Badia  یک رنگ موی سنتی است. این رنگ

 Tamaris orientalis ی یک درخت بومی با نام علمیمو از دانه
شود. در کشور مراکش این مخلوط سنتی در دسترس تهیه می

به ، تر استکه بسیار سمی Takaout Roumiaنیست و گاهی 
پارا فنیلن دیشود که حاوی ماده عنوان جایگزین استفاده می

. این جایگزینی است (paraphenylenediamine) آمین
ب حاد کلیوی را اختالالت بسیاری از جمله رابدومیولیز و آسی

به همراه دارد. آلوده شدن یا جایگزینی گیاهی با گیاهان دیگر 
 .[18] تواند بسیار خطرناک باشدمثال می این در مواردی چون

 
 آلودگی با فلزات سنگین و داروها

فلزات سنگین از طریق خاک یا آب آلوده به گیاهان منتقل 
ن به همراه شوند. مسمومیت با فلزات سنگین در تمام سنیمی

عالئمی چون آنمی، نوروپاتی، فشار خون باال، اختالل عملکرد 
. در یک مطالعه آماری، [124] سرطان همراه است و کلیه یا کبد

نمونه از گیاهان دارویی آسیایی موجود در بازار آمریکا  59
آنها حاوی مقادیر  درصد 49بررسی شدند و مشخص شد که 

ف اصلی فلزات سنگین، سمی از فلزات سنگین بودند. هد
. مکانیسم سمیت استهای اپیتلیال توبول پروگزیمال سلول

کلیوی ایجاد شده ناشی فلزات سنگین به درستی مشخص 
های اکسیداتیو و آسیب آید که استرسنیست. به نظر می

ها در این های آزاد در سلولمیتوکندری ناشی از تولید رادیکال
ها اکسیدانذیه سرشار از آنتییک تغ. [6] فرآیند دخیل باشند

 .[124] را کاهش دهدمضر تواند این اثرات می
سالمت  بهبود وضعساله که برای  34در یک مطالعه زنی 

خود از یک مخلوط گیاهان چینی استفاده کرده بود، به سندرم 
مزه دچار شد. آزمایشات دفع کادمیم فانکونی و دیابت بی

. مطالعات [18] ادی نشان دادندبرابر حالت ع 50ادراری وی را 
دهد که کادمیم خون و ادرار حتی اگر زیر سطح نشان می
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را  های کلیوی و دفع آلبومینآستانه باشد، خطر ابتال به بیماری
 [.125] دهدافزایش می

تواند باعث میکه  ی استفلزات سنگینسرب از دیگر 
ند توامی مواجهه مزمن با سربهای شدید کلیوی شود. آسیب
ثیر قرار دهد و در کلیه باعث أهای مختلفی را تحت تاندام

التهاب مزمن نفرونی شود. همچنین ثابت شده است که در 
های مزمن کلیوی قبل از اینکه فرد در صورت وجود بیماری

 سیرکرده و  تشدیدمعرض سرب قرار گیرد این ماده بیماری را 
. [6، 126] کندمراحل نهایی را تسریع می سوی بیماری به

باعث آسیب توبول دیگر فلزی است که همچنین جیوه 
 .[17] شودپروگزیمال و ایجاد اختالل در مسیر بیوسنتز هِم می

توانند به علت رشد در طور که گفته شد گیاهان میهمان
اما نکته مهم دیگر وجود  محیط آلوده، دارای فلزات سنگین باشند.
قلبات دارویی در عرضه ترکیبات دارویی و به عبارت دیگر ت

گیاهان بین طبق بررسی انجام شده از  های گیاهی است.وردهآفر
 درصد 32رسند، بیش از دارویی آسیایی که در کانادا به فروش می

، متیل (phenacetin) فناستین از قبیل ییآنها شامل داروها
 مینا، کلرفنیر(methyltestestrone) رونستتست

(chlorpheniramine)، بتامتازون (bethametasone)، افدرین 
(ephedrine)سیلدنافیل ، (sildenafil)فن فلورامین ، 
(fenfluramine) و استروئیدها (steroids)  درصد  15تا  10و

کار این . [4، 18] اندآنها شامل سرب، جیوه یا آرسنیک بوده
ایش اثربخشی فراورده گیاهی زمصداق تقلب دارویی با هدف اف

تواند عوارض خطرناکی را برای مصرف کننده در است و میبوده 
 .[124] پی داشته باشد

بر خلوص  گرفتههای متعدد انجام بررسی سایر در
های مسکن یا وردهآبرخی فرتوان به میگیاهی،  هایفرآورده

مانند  هایی NSAID هااشاره کرد که به آن التهاب گیاهیضد
 باید یادآور شد شده است. اضافهایبوپروفن و مفنامیک اسید 

NSAID های کلیوی باعث توانند با مهار پروستاگلندینها می
کلیه شوند. در مصرف در تنگ شدن عروق و ایسکمی 

، التهاب نفرونی بافت بینابینی و نکروز پاپیالری مدتطوالنی
 .[17] تواند اتفاق بیافتدنیز می

در یک مورد گزارش شده، فردی پس از مصرف قرص 
به نارسایی حاد کلیوی مبتال شد و  Tung Shuehیاهی به نام گ

تحت دیالیز قرار گرفت. دفع آلبومین، پیوری میکروسکوپی و 
گیری کلیوی، التهاب دفع خون از عالئم وی بودند. نمونه

نفرونی حاد در بافت بینابینی را به همراه تراوش التهابی 
یز قرص مذکور ها نشان داد. آنالها و ائوزینوفیللنفوسیت

داروهای دیازپام و مفنامیک اسید در آن که  مشخص ساخت
 .[18] وجود داشته است

 

 گیرینتیجه
های گیاهی در نظام وردهآاستفاده از گیاهان دارویی و فر

های جهان، از جمله ایران، رواج یافته سالمت بسیاری از کشور
گیاهان  است. این واقعیت در کنار این انگاره عامیانه که مصرف

ضرر است، تبدیل به دارویی به علت طبیعی بودن مفید و بی
یکی از آفات بزرگ نظام سالمت شده است. تجارب و یافته

های مختلف حاکی از آن است که برخی از گیاهان که برای 
روند، خود سبب آسیبمصارف دارویی و درمانی به کار می

ا تشدید میشوند و یا امراض کلیوی رهای جدی به کلیه می
دارویی ویژه در استفاده از گیاهان کنند. همچنین دو نکته مهم ب

وجود دارد. نخست آن که در بسیاری از موارد گیاه دارویی که به 
رود از لحاظ طبقهیک عارضه یا بیماری به کار می درمان مقصود

بندی علمی آن گیاهی نیست که در طب گیاهی، سنتی و یا 
تفاده شده است. دوم اینکه در بسیاری فولکلور بدان نیت اس

 برداریبهرههای گیاهی در طی روند کشت و وردهآموارد فر
های شیمیایی، فلزات سنگین و آغشته و آلوده به آفت کش

شود. موضوعی که از دو مورد فوق های قارچی میآلودگی
های گیاهی با هدف وردهآخطیرتر است، وجود تقلبات در فر

ها را وردهآثمرات فارماکولوژیک است که آن فر افزایش کارایی و
کنند تا آمیخته و آلوده می صناعیبا ترکیبات و داروهای فعال 

را باور کند. تمامی این موارد  فراورده مصرفیبیمار اثربخشی 
 گیرانه در قوانین ساخت، لزوم بازنگری جدی و سخت

ی و های گیاهی اعم از داروهای گیاهوردهآتوزیع و مصرف فر
های حاوی عصاره یا ترکیبات فعال گیاهان دارویی و مکمل

طلبد. در گذاری میجع نظارتی و قانوناگیاهی را، از سوی مر
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ای تر با توجه به حجم باالی تبلیغات رسانهاز همه مهمو آخر 
های ها و مکملوردهآمبنی بر اثرات درمانی کارآمد و ایمن فر

صالح درباره طرف مراجع ذی رسانی ازگیاهی، آموزش و اطالع
های گیاهی با لحاظ خطرات و وردهآمصرف درست و منطقی فر

 عوارض احتمالی آنها، ضروری است.
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Abstract  
 

The use of herbal medicines dates back to the beginning of the human history. Today, herbal 

medicines still play a significant role in the prevention and treatment of disease in many cultures 

and communities. There are few reports about adverse effects of herbal medicines. This is why 

many people around the world believe that herbal medicines can't cause adverse effects. They 

believe plants are safe, even if they're not efficient. This idea is wrong, regardless of how 

common it might be considered. Plants can be dangerous and even lethal in some cases. It is not 

just plant chemicals that might cause adverse effects. The role of environmental pollutants and 

the presence of fraud in form of alternation and adulteration in herbal preparations is another 

factor that might contribute to harmful effects on various organs of the body, including the 

kidneys. Kidneys are vital organs that filter blood, remove wastes and excrete the wastes in the 

urine. They are susceptible to injury because of their high exposure to different chemical 

substances including chemicals from the herbs. This is why studying the possible adverse effects 

of herbal medicines on kidney structure and function gets important. This issue highlights the 

role of regulatory and legislator organizations in providing up-to-date laws to help maintain a 

better regulation on the production and consumption of herbal products. This article reviews the 

findings on this case. We used papers published between 1990 and January 2018 in pubmed and 

google scholar databases. 

 

Keywords: Adverse Drug Reactions, Drug adulteration, Environmental Pollutants, Herbal 

Medicines, Kidney 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jm

p.
4.

72
.2

3 
] 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

71
72

04
.2

01
9.

18
.7

2.
31

.8
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jm
p.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            24 / 24

http://dx.doi.org/10.29252/jmp.4.72.23
https://dorl.net/dor/20.1001.1.2717204.2019.18.72.31.8
http://jmp.ir/article-1-2701-fa.html
http://www.tcpdf.org

