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  چكيده

 از گياهـان معـروف جهـان اسـت كـه در ايـران       ،شـود   ناميده مي»كاهوي وحشي«كه در زبان فارسي Wild Lettuce  گياه: مقدمه

كـاهوي وحـشي در شـمال ايـران نيـز            .مصرف تصادفي يا بيش از حد اين گياه داراي اثرات مضري است            .مانده است    باقي ناشناخته

  . كنند  آن را استفاده ميهايش ضرربرخي مردم محلي بدون اطالع از  رويد و مي

  .معرفي يك سري بيمار كه با مصرف اتفاقي اين گياه دچار مسموميت شده بودند :هدف

ها شده    بيمار گزارش شده كه به دليل مصرف مقادير متفاوتي از اين گياه دچار انواع مسموميت               8در اين سري موارد      :رسيروش بر 

  .شدندو در يك مركز آموزشي درماني در گرگان مداوا 

ها شده و در يك      وميت بيمار گزارش شده كه به دليل مصرف مقادير متفاوتي از اين گياه دچار انواع مسم               8در اين سري موارد      :نتايج

 در نهايـت  م مختلفي به مركز درماني مراجعه كرده بودند كه          يبيماران با عال  . مركز آموزشي درماني در گرگان تحت مداوا قرار گرفتند        

 مـي از  يعال هـاي بعـدي بهبـود يافتـه و         تمامي اين بيمـاران در پيگيـري       . داشتيم ICUتنها يك مورد بستري در      . همگي بهبود يافتند  

  .مسموميت به دليل مصرف گياه در زماني بود كه هنوز فصل برداشت آن نرسيده بود. موميت مزمن نشان ندادندمس

شـود از مـصرف هـر        توصـيه مـي    .دهند ها را تشكيل مي    شك باليني و گرفتن شرح حال دقيق اساس درمان مسموميت          :گيري يجهتن

  . اجتناب كنيم،عوارض آن اطالع كافي نداريم واثرات  اي هرچند گياهي تا زماني كه از كليه خواص، ماده

  آور، گلستان خواب گياه كاهوي وحشي، :گانواژ گل
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  ...مسموميت با گياه كاهوي وحشي

 

  مقدمه

پوشش گياهي مطلوبي برخوردار  ايران از تنوع اقليمي و

هاي گياهي و وسعت ايران سبب شده است  تنوع گونه .است
بسياري از  .استفاده از اين گياهان دشوار شود كه شناسايي و

 از رويند، صوصيات گياهاني كه در نقاط مختلف ايران ميخ

هاي ناشي از  مسموميت مصارف صنعتي، ،قبيل تركيب شيميايي
هاي دارويي آنها  استفاده رويه يا مصرف اتفاقي و مصرف بي

  .]1 [ناشناخته باقي مانده است

 »كاهوي وحشي«در زبان فارسي Wild Lettuce  گياه
 معروف Laitue vireuseفرانسه به در زبان  شود و ناميده مي

و ايتاليايي آن   Wilder lattichمترادف آلماني آن .است

Lattuga valenosaاللبين  اين گياه در زبان عربي، .باشد  مي
Allubbyne1 [ نام دارد[.  

نام  .باشد  ميLactuca Virosaاسم علمي اين گياه 

Lactuca شير از لغت التيني گرفته شده به معناي عصاره 
  ].4 [ به معناي سمي استVirosa و اي آبه

ساله كه به صورت دو كاهوي وحشي گياهي است علفي،

خي در هاي سنگال دامنه ها و كنار جاده خودرو در مزارع و
 شمال افريقا به ويژه الجزيره و ،فرانسه نواحي جنوبي اروپا،

 نواحي مختلف البرز، .رويد ايران مي بعضي نواحي آسيا و

 مغرب دره هراز، آذربايجان، :مازندران ، بجنوردگرگان، ، كندوان
 سيستان، ميناب، الر، شرقي شيراز، جنوب:  استان فارسمرند،

اطراف تهران،  طاق بستان، :كرمانشاه همدان، لرستان، خراسان،
هاي رويش اين گياه در  كاشان محل دامغان و سمنان، قزوين،

داراي  نامنظم و دار، موج هاي آن پهن، برگ .]1 [ايران هستند
در صورت ايجاد شكاف . دار است دندانه هاي عريض و بريدگي

اي از  شيرابه ، به سبب وجود مجاري ترشحي فراوانبر ساقه آن،

 عصاره كم و ، تغليظ اين شيرابهاز تبخير و .شود آن خارج مي
آيد كه   مي دسته بيش خشكي با ظاهري شبيه ترياك ب

 .]1 [شود  خوانده مي1الكتوكاريوم

  

  

                                           

1 Lactucarium 

  معرفي بيماران

  دوم بيمار اول و
  

 ،1م كاهش سطح هوشياري و بيقراري مفرطي ساله با عال38مردي 

و  ، احتباس ادرار2نامنظمضربان قلب  هاي ميدرياز، مردمك مخاط خشك،
در  ها نتايج آزمايش .كاهش يافته به اورژانس آورده شد 3اي صداهاي روده

  . آورده شده است1 ماره ش ورود ايشان در جدولابتداي
  ساله با عدم تعادل در راه رفتن،21همراه وي مردي بود 

داشت  اضطراب شديد كه اظهار مي ملتحمه قرمز، تاري ديد،
در معاينات انجام شده از  .عضو يك گروه كوهنوردي است

ايشان هم به تدريج دچار  .م حياتي پايدار بوديعال ايشان،

  .هوشياري خود را از دست داد وسرگيجه و تهوع واستفراغ شد 
م مشابه در اين بيماران تمام اعضاي آن يپس از ديدن عال

  .گروه كوهنوردي به اورژانس احضار شدند
  

  بيمار سوم

عضو همين گروه هذيان،   ساله بود با توهم و47دي مر
كوهنوردي كه دو ساعت پس از بيماران مذكور به اورژانس 

 ورود ايشان در در ابتداي ها نتايج آزمايش .ارجاع داده شد
 . آورده شده است1  شمارهجدول

 

  بيمار چهارم

م افزايش تحريك يعال  ساله با هذيان،20مردي 
 .استفراغ ويزيت شد تهوع و سمپاتيك،

  

  بيمار پنجم و ششم

 م حياتي طبيعي،ي ساله با عال15 ساله و دختري 18پسري 
ز سردرد و شكايت ا م اضطرابي،يعال ميدرياز و مخاط خشك و

  .تاري ديد نيز در بين اعضاي گروه بودند احساس تهوع و سرگيجه و

 تعريق فراوان، م بيقراري،ي ساله با عال12  و14دو دختر 
احساس  ،)يوفوريا( سرخوشي نسبي برافروختگي صورت،

  عدم دفع ادرار از صبح كه در معاينه  دردهاي قولنجي در شكم،
  

                                           

1 Agitation                              2 Irregular 
3 Bowel sound 
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  ، چهارم م، دورهنهفصلنامه گياهان دارويي، سال 

  1389پاييز ، ششمسي و  شماره مسلسل

 

 جباري و همكاران

 

  زمايشگاهي بيماران معرفي شدهخالصه نتايج آ -1جدول شماره 

8 7 6 5 4 3 2 1 
 شماره بيمار

 متغير

 جنس  مرد مرد مرد مرد مرد زن زن زن

 )سال(سن 38 21 47 20 18 15 12 14

 راه ايجاد مسموميت خوراكي خوراكي خوراكي خوراكي خوراكي خوراكي خوراكي خوراكي

5/37 5/37 37 37 8/37 5/37 8/37 3/37 T (°C) 

70/110 80/110 70/110 70/100 80/130 80/120 70/110 60/110 BP (mmHg) 

85 82 88 80 100 90 80 150-130 PR (bpm) 

25 25 25 24 27 24 22 25 RR (pm) 

 اتيم حييعال

12 13 12 12 12 10 12 14 BUN 

6/0 6/0 7/0 7/0 8/0 7/0 7/0 1 Cr 

136 138 141 143 136 139 135 140 Na 

3/4 2/4 5/4 3/4 4 9/3 4 5/5 K 

75 82 76 75 97 97 112 72 BS 

37/7 37/7 39/7 41/7 37/7 38/7 4/7 36/7 PH 

36 39 5/38 38 36 4/36 1/38 4/35 PCo2 

23 1/23 2/23 3/23 22 1/21 23 1/20 HCO3 

ABG 

  

بيمار ( م حياتي طبيعي داشتند نيز در بين گروه بودنديباليني عال
  ).هشتم هفتم و

  

  اقدامات درماني

حسب شدت  اقدامات انجام شده براي اين بيماران بر

همه . ميزان كاهش سطح هوشياري متفاوت بود م ويعال
و براي ايشان رگ محيطي مطمئن برقرار  شدند NPO بيماران

صورت لزوم  كم در - با دوز متوسط 1بخش داروهاي آرام .دش

از سرم قندي با توجه به فشار خون در حد نرمال،  .تجويز شد
 الزم درخواست هاي آزمايش جهت رهيدراتاسيون استفاده و

ضربان  م حياتي،يعال .دش براي بيماران ارسال ABG .شد

در بعضي از  .دفع مايعات مانيتور شد جذب و تنفس و قلب،
آنها اقدامات اختصاصي جهت دفع ادرار و كنترل ضربان قلب 

بيماران هوشيارتر پس از اخذ شرح حال دقيق از  .انجام گرفت

كه امكانات مصاحبه با آنها وجود داشت، براي بيماران، با 

                                           

1 Sedative-Hypnotic 

  تعبيه وNG Tubeاحتمال مصرف گياه كاهوي وحشي 
  .با نرمال ساين شستشو داده شدمحتويات معده آنها 

 بيماران در شستشوي NG Tubeدر مايعات بازگشتي از 
ود انجام شده به وضوح ذرات ريز گياه كاهوي وحشي، مشه

در  .يد كردي از آزمايشگاه نيز آن را تامدهبه دست آبود كه نتايج 

ادرار و مواد حاصل از شستشوي معده بيماران هيچ  خون و
بنابراين كليه عاليم بيماران  .ماده مشكوك ديگري يافت نشد

  .فوق به عوارض جانبي گياه كاهوي وحشي نسبت داده شد

 

  1پيش آگهي

اقدامات  شستشوي معده وتمامي اين بيماران پس از 

 ساعت به وضعيت طبيعي 48پس از مدت  نگهدارنده،
جز بيمار ه ب .دندشبا عاليم حياتي طبيعي مرخص  بازگشتند و

مدت  د وش منتقل ICUاول كه پس از بستري شدن به بخش 

البته ايشان نيز  .هاي ويژه قرار گرفت  ساعت تحت مراقبت48
سه روز پس از آن با   ساعت به بخش منتقل شد و48بعد از 

                                           

1 Prognosis 
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  ...مسموميت با گياه كاهوي وحشي

 

در پيگيري انجام شده  .دش خوب مرخص حال عمومي نسبتاً

 تجربه كدام از بيماران فوق عاليم ذكر شده را مجدداً هيچ
  .يك از بيماران دچار عوارض دراز مدت نشدند هيچ. نكردند

  

  گيري نتيجه بحث و

 الكتوكاريوم اختالف نظرهاي بسياري در مورد اثرات

 ، »كاهوي وحشي« دار گياه برخي براي ساقه برگ. وجود دارد
رفع قاعدگي  خوابي، ايجاد بي ،دهنده قند خون اثرات كاهش

برخي . اند هاي عصبي تصور كرده رفع سرفه دردناك در زنان و
بخش  اي آن را داراي اثرات آرام عده آن را فاقد اثرات درماني و

گروهي از  .دانند آور ولي به صورت ناپايدار مي خواب و
 گزارشاتي مبني بر .]1 [اند محققين نيز آن را سمي شمرده

. ]2[مصرف اين گياه به جاي اپيوم در امريكا در دست است 

 كه گزارش تزريق وريدي عصاره Mullins MEدر مطالعه 
عصاره  كننده مواد مخدر، سه جوان مصرف كاهوي وحشي بود،

 الطيب را مخلوط كرده و ريشه سنبل گياه كاهوي وحشي و

درد  درد شكمي، لرز،  دچار تب،هر سه سريعاً .تزريق نمودند
اختالل  لوكوسيتوز و ، سردردگردن،  سفتي پشت و كمر و

چند روز بهبود  هر سه پس از .عملكرد كبدي متوسط شدند

برخي منابع، در كاهوي وحشي مواد اپيومي گزارش . يافتند
  .شواهدي از آن در بيماران ما ديده نشد ، اما]3 [اند كرده

ها  برگ شيره گياه و  استفاده گياه در طب،بخش مورد

از بين برنده  شود گياه اثرات مخدري دارد و گفته مي .است
  .]5 [بخش است آرام و )اسپاسموليتيك( اسپاسم

داروهايي كه حاوي الكتوكاريوم هستند در درمان سياه سرفه، 

 .روند هاي دستگاه ادراري به كار مي بيماري آسم و زكام برونشيال،
 .شود هاي آن در درمان آترواسكلروز مصرف مي ن دانهروغ

عفونت تراكه همراه با  مصرف هومئوپاتيك ان در الرنژيت،

  .]4 [اختالل ادراري است تورم كبد و هاي شديد، سرفه
 زياد عصاره گياه كاهوي وحشي با ايجاد مصرف نسبتاً

سرگيجه  ميدرياز و ، گردش خونضعف در حركات تنفسي و

 مشاهدهآنچه در بيماران گزارش شده  مانند اشد،ب همراه مي
تواند سبب مرگ به دليل اختالل  ده ميشحتي اظهار  د،ش

 گرم 2ها نشان داده كه مصرف  بررسي .حركات قلب شود

تعريق  الكتوكاريوم سبب احساس سنگيني سر و سرگيجه،
البته نتايج اين تحقيق با  .شود توهمات شنيداري مي فراوان و
كه براي الكتوكاريوم اثرات تسكيني  ي محققين ديگرنتايج برخ

 كننده قائل بودند، خفيف بدون ايجاد عوارض جانبي ناراحت
  .]1 [همخواني ندارد
 به عنوان 1 كاهوهايي جهت شناسايي  تالش19در قرن 

در  .شناسايي گونه سمي آن صورت گرفت يك گياه دارويي و
ده از آن و به خصوص عصاره به دست آم  كاهوآن زمان،

در نظر گرفته  2به عنوان يك نوشيدني سكرآور )الكتوكاريوم(

عملكرد  .دشدرد استفاده  بخش و ضد به عنوان يك آرام شد و
  اما عارضه جانبي نداشت و،تر بوده اين ماده از اپيوم ضعيف

دهنده اثرات درماني  حتي در برخي موارد تجارب پزشكي نشان

مطالعاتي براي يافتن ماده  .وم بودبهتر الكتوكاريوم نسبت به اپي
استفاده از آن  اي نرسيد و اما به نتيجه موثره آن انجام شد،

محققان لهستاني به دليل در دسترس بودن  .دشمحدود 

الكتوكاريوم در گياهان كشت شده در لهستان عالقه زيادي به 
  .]5 [اش نشان دادند اين گياه و عصاره

بدون ( راي الكتوكاريوماثرات تسكيني ب برخي تحقيقات،
آن را  اند و نشان داده) آن كه سميتي مانند ترياك داشته باشد

اگرچه  .اند هاي دردناك زنان دانسته مسكن خوبي براي قاعدگي
هاي اين گياه را در موارد  برخي از محققين مصرف فرآورده

مصرف خودسرانه كاهوي وحشي يا  اند، خاصي جايز دانسته

 را در معرض تجربه عوارض ناشي از آن از فرد قطعاتي از آن،
 تاكي كاردي، تاكي پنه، استفراغ، تهوع و قبيل تعريق فراوان،

در  آژيتاسيون و توهمات شنوايي، اختالالت بينايي، آريتمي،

 كه بيماران ذكر شده در اين ]1 [دهد مواردي تشنج قرار مي
  .مطالعه بسياري از اين حاالت را تجربه كردند

نابع گفته شده اثرات جانبي تنها با استفاده در برخي م

 در ساالد ديده هاي تازه مثالً استفاده از برگ بيش از حد و
 از تخليه دستگاه گوارش  كم بوده وسميت آن نسبتاً .شود مي

 ،شستشوي معده با محلول پتاسيم پرمنگنات القاي استفراغ،(

                                           

1 Lettuce                           2 Intoxicant 
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  ، چهارم م، دورهنهفصلنامه گياهان دارويي، سال 

  1389پاييز ، ششمسي و  شماره مسلسل

 

 جباري و همكاران

 

به اين  كه مشا]4 [شود  ميبراي درمان استفاده )سديم سولفات

  .اقدامات در بيماران گزارش شده انجام گرفت
رسد خوردن گياه كاهوي وحشي با اسم علمي  به نظر مي

Lactuca virosa در انسان سبب عوارضي از قبيل سرخوشي 

 عاليم ، شنواييتوهمات حسي و اختالالت بينايي، ،)يوفوري(
سردرد  ، تعريقبيقراري، اضطراب و ،افزايش تحريك سمپاتيك

آريتمي  تاكي پنه، تاكي كاردي و ، استفراغتهوع و ،رگيجه سو

 ،حتباس ادرارا ،افزايش حركات دستگاه گوارش ،ميدرياز قلبي،
 ظاهراً .دشو تشنج مي كما و ، كاهش سطح هوشياري،فالشينگ

مقادير بيشتر اثرات تجمعي  اين عاليم وابسته به دوز بوده و

  .شود عوارض بيشتري را سبب مي داشته و

  ه آورده شده تناقضاتي از نظر گونه كه در متن مقال انهم

  
رجع گياهي و ساير مطالعات با م گزارش شده در كتب معالي
م گزارش شده در بيماران ما مشاهده شده است كه عالي

رسد به دليل اينكه  اما به نظر مي .توجيهي براي آن پيدا نشد
 ، بودنظر براي برداشت آن مصرف شده فصل موردگياه در غير

  . بوده استها م در برخي موارد متفاوت با ساير گزارشيعال

 چند اي هر شود از مصرف هر ماده در پايان توصيه مي
عوارض آن اطالع  اثرات و ،گياهي تا زماني كه از كليه خواص

 به در صورت مصرف سريعاً كافي نداريم اجتناب كنيم و

  .دشوپزشك مراجعه 
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