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Abstract 
 

   The genus Salvia from the Lamiaceae family has numerous different species - a bout 900 
species, which are extensively distributed in various regions of the world. Species such as 
S.urmiensis, S. sahendica, Salvia hypoleuca and S. Persepolitana are native of Iran. Many Salvia 
species are well-studied and widely used in traditional medicine. This Plant contains the wide 
variety of secondary metabolites, such as flavonoids, tannins and terpenoids.The terpenoid 
class, extracted from Salvia, includes a wide range of mono-di-, tri-, sesqui- and tetraterpenoids. 
Many diterpenoids and triterpenoids, isolated from plants of several species of the genus Salvia, 
have been investigated for their pharmacological activities: analgesic; anti-inflammatory; 
hemostatic; antioxidant; antimicrobial and as an antitumoral remedy. It has been widely shown 
that many terpenoid compounds have significant anti-inflammatory effects. For this reason, they 
are potential molecules for the development of new drugs especially designed for thetreatment 
and/or control of chronic inflammatory states such as rheumatism, asthma, inflammatory bowel 
diseases, atherosclerosis, etc. Some di- and triterpens from Salvia ssp are able to influence the 
central nervous system (CNS). S. limbataand S. hypolecuca extracts produced statistically 
significant inhibition of pain and development of morphine dependence in mice. Results of the 
present study showed that the aqueous methanolic extract of the aerial parts (flowered browse at 
1000 mg kg-1) of S. limbata produced a statistically significant produced inhibition of pain and 
development of morphine dependence in mice, in comparison with the control. 
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  یـالینــی بــالــلــه تعــمج

  پژوهشی -آموزشی

  )1-14(  2شماره     سوم دوره

   دارویی و درمانی، خواصترکیبات شیمیایی، شناسیگیاهمریم گلی:  

 

*1كرمي محمد
  5عالمیشھربانو  ،4زادهمحمدعلي ابراھیم ،3نقی شھابی مجد، 2ابراھیم حسینی ،

  

  چکیده

نقاط  در و باشدگونه می 900که داراي بیش از   است )Lamiaceae(نعناعیانخانواده از گیاهی  )Salvia limbata(گلیمریم  

بومی  S.persepolitanaو  S.urmiensis, S.sahendica, Salvia hypoleucaهایی مثلگونه .پراکنده است دنیا، از مختلفی

به طور گسترده در  انجام شده است و به خاطر اثرات درمانی آن S.limbataزیادي در مورد گونه  مطالعات  .ایران هستند

ها و  لف، تاننـهاي مختدـفالونوئی ؛ی مانندـاوي ترکیبات متنوعـاه حـگیرد. این گیمورد استفاده قرار می طب سنتی

اثرات  از باشد.میترپنوئید و تترا Sesquiterpenoidsها ترپنکوییرها، سترپندي ،هامونوترپن هایی مانندترپنوئید

دانتی، ـاکسیون، آنتیـدهنده فشارخاهشـابی،کـالتهدردي، ضددـض راتـوان به  اثـتمی هادـوژیکی ترترپنوئیـفارماکول

از عصاره این با استفاده  گلی سبب شده استالتهابی  بارز ترپنوئیدهاي مریمضد خواص ها اشاره نمود.میکروبی  آنضد

اي و التهابات روده روماتیسم، آسم،  ؛هاي التهابی مزمن مانندهاي داروئی قدرتمندي را براي درمان بیماريمولکول گیاه

عملکرد  بر در سیستم عصبی مرکزي ها ضمن نفوذترپنبعضی  از دي و تري تصلب شرائین و غیره طراحی و ساخته شوند.

آستانه درد حد mg/kg 1000در دوز   گلیمریم limbataهاي گونه آبی و الکلی گل هايارهمصرف عص. گذارندآن تاثیر می

دقیقه در مقایسه با گروه کنترل کاهش داده  30را در فاصله زمانی  موش سوريسندروم قطع مرفین در  پرش در و تعداد

 است.

 ترپنوئیدها ، داروئیخواص  گلی،مریم کلیدي:هاي  واژه 

 

 مقدمه

 پایا و متعلق به ،گیاهی علفی )Salvia limbata(گلیممری

 ،زیرشاخه نهاندانگان دار)،(گیاهان دانهاسپرماتوفیتا شاخه

خانواده  ،Lamialesها، راسته ايرده دو لپه

 جنس بزرگی از  Salviaو است  )Lamiaceae(نعناعیان

گونه  900که در سراسر جهان تقریبا  است خانوادهاین 

 17که  می روید در ایراني آن گونه 58 حدودا و دارد

  ).1،2(باشندایران می انحصاريآن گونه 

 ،علفی چندساله گیاهی استSalvia limbata گونه    

 30-60حدود گیاهارتفاع  چهارگوش کرکدار، معطر

هاي پرپشت، برگ داراي ظاهري وباشد می مترسانتی

از  ايضخیم و داراي شبکه روشن، به رنگ سبز متقابل،

  

 ایران ،ساري ،شناسی، دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکی مازندران گروه فارماکولوژي و سم .1

  ایران ، واحد شیراز، شیراز،، دانشگاه آزاد اسالمیدانشکده علومگروه فیزیولوژي، . 2
  ایران، ساري ،گروه فیزیولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران. 3 

  ایران، ، ساريگروه شیمی داروئی، دانشکده داروسازي ساري، دانشگاه علوم پزشکی مازندران. 4

 گمیشان،ایرانواحد گمیشان، ، ژي، دانشگاه آزاد اسالمیبیولوگروه . 5
   E-mail: Toxkarami@gmail.com فارماکولوژيو گروه سم شناسی ،دانشکده داروسازي ،) ص( اعظمیامبر پمجتمع  جاده دریا، 18کیلومتر مازندران، ساري،  نویسنده مسئول: *

 :2/12/1393:پذیرشتاریخ                        24/11/1393تاریخ ارجاع جهت اصالحات:                        26/9/1393تاریخ دریافت    
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ها در سطح تحتانی این رگبرگ .ها استاز رگبرگ

مشخص پهنک برگ به وضع برجسته با ظاهري کامال 

به طول  بیضی، هاي پایین ساقه دراز،برگکنند. جلوه می

 ها دارايرگـاره بـکن ز،ـو نوك تیمتر سانتی 5-4

هاي واقع در منظم بادمبرگ ولی برگهاي دانهـدن

ک ـدون دمبرگ و کوچـاقه بـقسمت باالي س

 ،یـوانـرنگ یا ارغمـی کـها به رنگ آبگل.است

تان ـدر تابس ولـور معمـطو به  زرد د وـسفی ی،ـصورت

د.گونه دیگري از این گیاه که از نشواهر میـظ ال دومـس

هاي قرمز گل نظر طبی چندان مورد توجه نیست داراي

          Salvia ambiguaنام علمی آن زیبایی است که

دار ـرین مقـر بیشتـت از نظـان برداشـبهترین زم .باشدمی

 باشد.می هالـگ ورــظه ازـآغ رگ درـانس در بـاس

اي وهـن یا قهـاي روشوهـگ قهـسول و به رنـوه کپـمی

ه ـاه تهیـی گیـوع وحشـکه از نـانسی اس )،3(تیـره است

مایعی به رنگ زرد یا زرد مایل به سبز و داراي  شود،می

 بوي مخصوص است. زمان  گلدهی گیاه اردیبهشت و

  باشد.خرداد ماه می

در اراضی  به حالت خودروگلی مریمانتشار جغرافیایی    

مناطق مختلف  هاي بایری و دامنهسنگالخ یاخشک 

 در ایران نیز گیاه ،باشدمی مکزیک و آفریقا شمال ،آسیا

سمنان  کرمانشاه، شیراز، لرستان، ،آذربایجان در مذکور

؛ هایی مثلروید. گونهمی در استان تهران، و دماوند

S.urmiensis, S.sahendica, Salvia Hypoleuca  و

S.persepolitana  عالوه  هاگونه بقیه(بومی ایران هستند

مصر  و ترکیه ،خاورمیانه  افغانستان مناطق دربر ایران 

تعددي هستند که هم و داراي خواص م) کنندرشد می

هم در طب نوین  مورد توجه قرار در طب سنتی و 

رسانی بندي مطالب علمی و اطالعگرفته بررسی و جمع

  .)1،4،5(یابدفید در این مورد ضرورت میم

  
  ) Salvia limbata: گیاه مریم گلی(1شماره شکل         

  

  ترکیبات شیمیایی موجود در گیاه

 هاي فیتوشیمیاییبررسی مورد درندکی ا گزارشات    

S.limbata .ترکیبات شیمیایی اسانس وجود دارد 

S.limbata توسطGC  و  GC–MS تحلیل  مورد تجزیه و

(ترکیبات ترین ترکیباتقرار داده شده است. اصلی

 ،اسپاتولنول ؛شامل S.Limbata شاخص) در اسانس

- می پیننمیرسن و بتا ،کاریوفیلن-بتا ،آلفاپینن ،لیمونن

ها، ترپندي ها،مونوترپن ؛در آن ترکیباتی شامل باشد.

- فنولیک، پلی، اسیدSesquiterpenoidsها ترپنکوییزس

 .)6(باشدمیها و آنتو سیانین گلیکوزید-ها، فالونوئیدلـفن

 ترپینولن،:گلی شاملمریم در هاي موجودمنوترپن

  Pineneβ،Carene ،Myrcene- ،کامفن لیمبولن،

  تند.هس

، اسید اوروسولیک، A-Fها مثل: سالوینوریندیترپن    

ون ـانشینـک، کارنوزول،  تـکارنوزی دـاسی لتیرون،ـمی

 هیسپیدولین و فالونوئید موجود در گیاه، و باشندمی

شیمیایی در  ترکیب 42تاکنون بیش از  آپیژنین هستند.

که به بعضی آز  شده است  عصاره این گیاه  شناسایی

  شود:اشاره می هاآن

Spathulenol (29.3%), Sclareol Oxide (14.8%), 
Beta-eudesmol(7.4%) and 1,8-cineol(3.2%) 

 .هستند S.limbataده ـدهنزاي اصلی تشکیلـکه اج

ایی گیاه ـل  فیتوشیمیـه و تحلیــاکنون، تجزیـت

S.limbata ازي ـر به جداسـمنجApigeninن، ـ، لوتئولی

 ،,cosmosiin cynaroside, ursolic acid کـکافئی اسید
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  خواص گیاه مریم گلی            

 

 
        1394 تابستان، 2، شماره سومدوره                                                                                    تعالی بالینی                                          مجله 

 دو ،استیللیمبینول) ترپن(لیمبینال ودي

Dinorsesterterpenes )6 ادنوزول وـهیدروکسی اوسگ 

 Abietaneو اوسگادنوزول)اپی 13 دروکسیـهی 6

diterpenes دا ـج گرـدی اتـترکیب .)9،8،7(شده است

 ،ladanein ،Salvigenin ویا:ـاره سالـشده از عص

لوتئولین  ،Cirsiliol ،Eupatorin ،متیل اتر -7 ن،ـلوتئولی

O-7-،9- 14(باشدمی اسید رزمارینیک گلوکوزید.(  

                       

  

  

     A                                      B         
  

  B:Flavones  ,A: Rosmarinic Acid :1شکل

 
 S.limbataلی عصاره متانو ترکیبات جدا شده دیگر از

رول،  ـوستـسترول،  داکگماـسیوسترول، استی-شامل بتا

  .)15(باشدگلوکوزید میO-3رولـوفان  و استیگماستـتریپت

 بتاسیتواسترول در همه لیپیدهاي گیاهی وجود دارد و   

شود استیگماسترول براي سنتز استروئیدها استفاده می در

د و شومصرف می D3ویتامین  تولید پروژسترون و

  همچنین جزء ترکیبات ضدالتهابی است.

است که  آمینه ضروري هايان یکی از اسیدـتریپتوف   

مورد  نـاز سروتونیـسپیشوان ـبه عن یـسیستم عصب در

 نـسروتونینقش  ه به ـا توجـرد و بـگیرار میـاستفاده ق

آن در  ه ازـق و روحیــواب، خلـاي خــوهـم الگـتنظیدر 

اده ــاضطراب استفردگی و ـ، افسیـبواـخان  بیــدرم

  .)16،17(شودمی

 شود) تبدیل میB3(ویتامین تریپتوفان در کبد به نیاسین   

ممکن است از عالئم مرتبط با کمبود ویتامین  بنابراین

B3 راین مصرف  ـبناب رژیم غذایی جلوگیري کند. در

S.limbata اسیدآمینه ضروري تریپتوفان است  داراي که

تواند کمبود تریپتوفان در رژیم غذایی می در شرایط

 .)15(مفید باشد

 از کلمه التین به معناي بهبود گلی)نام سالویا(مریم    

این گیاه از  یافتن(یا شفا یافتن)گرفته شده است.

ترین با ارزش ،روزگاران کهن مورد توجه خاص بوده

داراي اختصاصات درمانی  نوع دارویی تیره نعناع و

به عنوان داروي  طب سنتی رسالویا د ).18(مهمی است

سم و ضد ،موثر براي معالجه عوارض نیش حشرات

ه بدن و افزایش طول عمر ب ،مقوي براي تقویت روح 

به عنوان داروي تونیک،  و رفته استکار می

 ،)19(ضددردي مزمن، ضدمیکروبی وضدروماتیسمی 

 ).20،21(گیردقرار می استفاد مورد ضدنفخی

   S.limbata قارچی بیشتري نسبت به داراي اثرات ضد

باشد. عصاره متانولی هاي دیگر سالویا میگونه

S.limbata زاي قابل توجهی را اثرات ضدویروس آنفلون

    ).22(نشان داده است

گلی داراي هاي مریماز نظر ترکیبات شیمیایی برگ

و ساپونین و یک ماده تلخ به نام  اسانس روغنی فرار

 مدر، م،ـکننده هضتسهیل لوین با خاصیتپیکروسا

همچنین  متوقف کردن رشد باکتري و و آورقاعده

گلی عنبري است و باشد. اسانس مریماسیدهاي آلی می

مقدار اسانس و  و از نظر مقدار کافور خیلی غنی است

ها و مقدار ماده سینئول اسانس در دوران ظهور شکوفه

ینئول که در اسانس بیشترین است. مقدار س باز شدن گل

شده  کشهایی که تازه خوجود دارد در اسانس شاخه

ی طوس دوران قرون در .باشددرصد می 25حدود  اند در

گلی ضمن خواص سنتی اروپا از مریمحکماي طب

معالجه یبوست،  ل بودند برايئمتعددي که براي آن قا

رماتیسم مزمن،  هاي نقرس،بیماريوبا، سرما خوردگی و 

  هاي عصبی،سرگیجه ،صرع ،کبدياختالالت ر،الزایم

تقویت عضالت و  اند و برايکردهاستفاده می فلج

- به عالوه مریم ).23(اعصاب تجویز می شده است مسکن

بر، مسکن تب ضدتشنج، عنوان به که است گیاهی گلی

عصبی یا ناشی  ءهاي با منشاسردرد گوارشی و دردهاي
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 ش دهندهـاهـه، کـحافظتقویت مه،ـاز سوءهاض

 و رنـمیگ اريـبیم در نیز و خوندـقن و فشارخون

 قرار استفاده مورد پارکینسون در  S.reuterana اسانس

  ).24(گیردمی

 S.sclarea,؛هاي متعددي از جنس سالویا مانند گونه   

,S.hypoleuca S.sclarea ,S.officinalis 

S.syriaca تاکنون مورد مطالعه شناسایی و تحقیق قرار 

هاي جنس مریم گلی در  تقریباً ازکلیه گونه .اند گرفته

برگ از قدیم از شود،   استفاده می طب سنتی 

تشنج استفاده دهنده و ضدعنوان نیروبه   Sclareaگیاه

هاي ترکیب برخی وجود آمده بعمل شود. تحقیقاتمی

 نظیر گیاهان اینS.virgata اسانس  در موجود

Thujone، خواص مسئول را کامفن و سینئول 

 سرطانضد احتماال و اکسیدانیضدمیکروبی، آنتی

داراي اثرات  سالویا جنس هايگونهدانند، می سالویا

                                                     ).25،26(باشندنیز می  هیپوگلیسمی

گلی ترپن در جنس مریمسالوینورین یک ترکیب دي

 و وژیکی فراوانی داشتهاست و اثرات نوروفارماکول

 همچنین داراي انواع مختلف سالوینورین نوع

A,B,C,D,E,F 27،28(باشدمی(.  

  

 اثرات فارماکولوژیکی داروئی یا خواص

  گلی  مریم 

کی ـاکولوژیـرات فارمـاث  سیستم عصبی مرکزي: )1

گلی در سیستم عصبی مرکزي مختلف مریم هايگونه

آوري، شی و خواببخاز  اثرات آرام است؛ عبارت

 التهاب، ضددرد و کننده عضالت اسکلتی،شل زا،توهم

فعالیت  اثرات حفاظت عصبی، ضدتشنج، حافظه،تقویت

مرفین      مهار سندرم وابستگی به الکل و پارکینسون وضد

   .باشدمی

 م وـمستقیور ــا به طـهاز دارو دـدرص 25ک به ـنزدی   

 گیرند. چند نمونه دارومستقیم از گیاهان منشاء میغیر

کافئین، افدرین،  ؛مرتبط با سیستم عصبی مرکزي شامل

رزرپین است. اثرات عمده  کانابینوئیدها، اوپیوئیدها و

، هنوز سیستم عصبی مرکزي بسیاري از گیاهان موثر بر

  ).29(مشخص نشده است

هایی داروبا  مرکزي سیستم عصبی درمان اختالالت   

سیستم که ساختمان  مراحل ابتدائی است چرا گیاهی در

 چنین ترکیبات شیمیایی وهم و مرکزي عصبی

   .)30،31(فارماکولوژي عصاره گیاهی پیچیده است

هاي در درمان بیماري S.miltiorrhizaریشه  چنین،هم

 سیروز کبدي، هپاتیت، کرونري، بیماري عروق مغزي،

اتساع شکم به  دیسمنوره، آمنوره، کلیوي،نارسایی مزمن 

زخم  موثر بوده و  Carbuncles علت استازیس خون،

   ).32(است

  

خواب آوري گونه هاي  اثرات آرام بخشی و

  مختلف مریم گلی

     Salvia guaranitica وان ـن به عنـاي التیـدر آمریک

 مطالعه ايدر  گیرد.مورد استفاده قرار میبخش آرام

اتیل استر اسید  و 1کریسیلول که ه شده استنشان داد

اتانولی گیاه از لحاظ رقابتی  کافئیک موجود در عصاره

                                                
1- Cirsiliol (5,3′,4′-trihydroxy6,7-dimethoxyflavone) 

نوع  گونه مریم گلی و نوع اثر و مکانیزم  مربوط به: 1جدول شماره 

  احتمالی

نوع  گونه  

  مریم گلی
  نوع اثر 

نوع 

  عصاره 

 ماده موثره یا  

  احتمالیمکانیزم 

Salvia 
miltiorrhiza  

اثرات آرامبخشی 

  و خواب آوري

عصاره 

  اتانولی

کریسیلول و   اتیل 

  استر اسید کافئیک

Salvia 
divinorum 

 اثرات توهم زا

مصرف 

استنشاقی 

 برگ گیاه

دیترپن

neoclerodane 
 Aسالوینورین

Salvia 
aethiopis  

اثرات ضد دردي 

  محیطی ومرکزي
  Aethiopinone  عصاره آبی

Salvia 
lavandulaef

olia  

  تقویت حافظه
عصاره 

  الکلی -آبی

α - پینن، کافورو

1,8-cineole  

Salvia 
haematodes  

  مکانیزم ناسشناخته  عصاره آبی  اثرات ضد تشنجی

Salvia 
leriifolia 

اثرات 

  نوروپروتکتیو

عصاره 

  الکلی -آبی

ر مهاري در اث

  تولیدسوپراکسید

Salvia 
miltiorrhiza 

  اثرات مهاري بر

آنزیم 

  مونوآمینواکسیداز

  عصاره  آبی

شبه آمفتامینی و 

ترشح دوپامین ناشی 

  +kاز تحریک 

Salvia  
miltiorrhiza 

اثر بر سندروم قطع 

 مرفین

عصاره 

  الکلی -آبی
 میلترون
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با لیگاندهاي رسپتورهاي بنزودیازپنی میل ترکیبی پایینی 

  ).33(دارند

آوري خاصیت خواب کریسیلولدر مطالعه اي دیگر 

وابسته به دوز در تست خواب ایجاد شده با پنتوباربیتال 

 آوري وبنابراین خاصیت خواب ده شد.نشان دا

احتماال با تاثیر بر کریسیلول مسکنی(آرامبخش) 

  ).34(باشدمی Іرسپتورهاي بنزودیازپینی نوع 

خواب ناشی  Salvia haematodes عصاره الکلی گونه

افزایش داده و  سوري هايموش را در از پنتوباربیتال

هاي صحرایی تحریک ناشی از چنین در موشهم

دکنندگی ـابراین نقش کنـد، بنـکنبلوکه می تامین راآمف

اثرات  و دـدهان میـنش اه راـلی این گیـاره الکـعص

بخشی آن از نتایج یافته هایی مشخص شده است آرام

اثرات ). 35(که مدت هیپوکسی موش بیشتر شده بود

از  Salvia leriifoliaبخشی عصاره آبی ریشه گونه آرام

مشخص شده که مدت هیپوکسی را در هایی نتایج یافته

چنین هم )36(هاي صحرایی افزایش داده استموش

دهد. اما میزان خواب ناشی از پنتوباربیتال را افزایش می

   .)38،39(اثر آن از دیازپام کمتر است

   Salvia miltiorrhiza  ریشه این گونه در چین براي

 شود.استفاده می 2خوابیبی عصبی درضعف درمان

جدا  ترپن، کویینوننشان داده است که دي طالعاتم

به رسپتورهاي  Miltiorrhiza شده از عصاره گونه

 رون،ـردند. میلتیـگل میـزي متصـازپینی مرکـبنزودی

موجود در عصاره این گیاه در اتصال  ترپن دیگردي

از گابا  شتربی بارسپتورهاي بنزودیازپینی میل ترکیبی

داراي اثرات  شل شدن عضالت، به دارد. میلتیرون منجر

در سندروم قطع مرفین در  بخشی، وابستگی وآرام

موثر بوده  سوريموشدر  mg/kg60-10دوزهاي 

    ).40(است

بنابراین ممکن است میلتیرون به عنوان یک نوع جدید از 

 داروي آرامبخش طبیعی جدا شده از منابع گیاهی و

 Aحلقه .باشد ياشتیاق غیراعتیاد داراي پتانسیل باال در

                                                
2- Neurasthenic Insomnia 

میلتیرون براي اتصال با رسپتور بنزودیازپینی ضروري 

  ).41(است

ترپن جدا شده کارنوزیک اسید دودي نوزول وکار     

این  است، Salvia officinalis گونه هاياز برگ

ترکیبات مستقیما با کانال کلري در کمپلکس کانال 

 بافت مغزي متصل رسپتوربنزودیازپین در/کلرید گابا

  ).42(کندبرخالف میلتیرون عمل می و شودمی

در مطالعه دیگري اتصال رسپتورهاي بنزودیازپینی با 

 Apigenin, Hispidulin: ترکیبات فالونوئیدي مثل

 Officinalis هگونعصاره متانولی برگ Cirsimaritinو

 Abietane )(7-methoxyrosmanol andدو دي ترپن، و

galdosol 43(شده بود بررسی دشده ان جدا.(  

خواب  ،Salvia Triloba ترکیبات جدا شده از گونه

صحرایی مصرف هگزوباربیتال را در موش ناشی از

میل  S.triloba عصاره اتانولی ).44(کندطوالنی  می

ترکیبی متوسطی با جایگاه رسپتوري بنزودیازپینی 

GABAA 45(دارد.(   

  

به  گونهاین Salvia Divinorum اثرات توهم زا: )2

 .شودزا در مکزیک به کار برده میعنوان داروي توهم

موجود در  A سالوینورین Neoclerodane ترپندي

جانوران به عنوان عامل  ها وانسان گونه، دربرگ این

اي جذب روده در خماري و نشئگی مطرح  است. اصلی

اي از آن در معده و این ماده اندك است و بخش عمده

دد. لذا مصرف خوراکی آن تاثیر گرروده تجزیه می

چندانی نداشته در حالی که مصرف استنشاقی آن در 

دقیقه الی یک تا  30 مدت در gµ400-200دوزهاي  

 ).36(دوساعت سبب خماري می شود

کننده این جایگاه فارماکولوژیکی عمل

 )، رسپتور اوپیوئیدي کاپا است.Aترکیب(سالوینورین

 g/kg 29/0زگلی در دومریم   leriifoliaعصاره گونه

داراي اثرات شل کننده عضالت اسکلتی مشابه با دیازپام 

 ).35(است mg/kg 1در دوز
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گونه  گلی:التهابی مریم)اثـرات ضـددرد و ضـد3

aegyptiaca Salvia فعالیت  داراي اثرات ضدالتهابی و

گونه منجر عصاره این موش سوري باشد. درضدتب می

واسطه نقباضات شکمی به ا درد ناشی از به مهار

کاهش  فرمالین را درد ناشی از گردد ومی اسیداستیک

 ايــدوزه در Hypoleucaه ـدهد. عصاره گونمی

g/kg1-8/0 در تست توجهی زمان واکنش قابل بطور 

Hot-plate 36،37(دهدرا افزایش می(. 

داراي اثرات  Salvia Aethiopis چنین عصاره برگهم

ترکیب  ،Aethiopinone ست.ضدالتهابی ا ضددرد و

شده از عصاره اثرات مشابهی با  ترپنی جدادي

کاهش التهاب حاد دارد.  ایبوپروفن دریا  پیروکسیکام و

طریق مکانیسم مرکزي ضددرد باعث  عصاره این گیاه از

داراي اثرات  و گرددکاهش شدید دردهاي سوزشی می

 )کونینون(فنیلریکات شیمیـاییـتح متوسطی در برابر

    ).46(باشدمی

گونه  گلیاز عصاره برگ مریم ،در طب سنتی    

S.africana-lutea اختالت  تب و درمان سردرد، در

تایج آزمایشات نشان داده ن شود.گوارشی استفاده می

 تحریکات حرارتی در گیاه در است که عصاره آبی این

این  دهد.میزان درد را کاهش می Hot-plateدستگاه 

 ی وـددردي محیطـاست داراي اثرات ض گیاه ممکن

ـت با تس leriifoliaه ـدر گون اشد.ـه بـزي داشتـمرک

Hot-plate وTail-Flick  در تست  اثرات ضددردي و

Cotton Plate   اثرات ضدالتهابی مزمن ارزیابی شده

  است.

در  S.leriifolia فعالیت ضددردي عصاره آبی دانه  

مدت  به دوز را در به صورت وابسته Hot-plateتست 

دقیقه قابل مقایسه با اثر ضددردي مورفین در  420زمان 

باشد. در حالیکه عصاره دقیقه بعد از مصرف می 30

 Tail-Flick تـدر تس S.leriifoliaلیـگمـالکلی دانه مری

باشد.اثرات ضددردي نمی فعالیت ضددردي داراي

رسپتورهاي  طریق از عصاره آبی دانه گیاه فوق

  ).47(گرددنه نخاع) اعمال می سطح مغز(و وئیدي دراوپی

 Miltiorrhiza ونهـگاره ـعص ن ازـی چیـسنتطب در    

اده ــاب استفـدالتهـوان داروي ضــی به عنــگلمـمری

ترپن در یک مطالعه نشان داده شد که یک دي شود.می

اثرات  گلی،مریمMiltiorrhiza  گونهجدا شده از ریشه 

، 1bاینترلوکین لید نیتریک اکساید،مهاري بر تو

 -α)α(TNFفاکتور نکروز تومور و 6- اینترلوکین

  ).48(دارد

  

 S.lavandulaefolia عصاره گونه هاي ) تقویت حافظه:4

  ).49(تقویت حافظه موثرند در S.officinalisو 

به  ٔها احتماالاسترازي این گونهکولینفعالیت آنتی    

ره است. ترکیب اصلی اـعلت وجود منوترین در عص

فعالیت  ).50(است cineole-1,8و  ورـن، کافـپین-α رـوثـم

ی ـات ترپنـل ترکیبــل عمـه تداخــمهاري عصاره نتیج

داراي  S.lavandulaefolia هـاره گونـعص ).51(دـباشمی

 باشد،که دراسترازي هم می بوتیریل کولینیت ضدـالـفع

  ).52(ر باشدتواند موثدرمان بیماري آلزایمر می

 سنتی دربراساس طب Officinalisگلی گونه مریم

 داراي خواص اتصال کولینرژیک و Invitro شرایط

 عملکرد شناختی در انسان بوده و تنظیم خلق وخوي و

در نتیجه به عنوان یک راه درمانی جدید براي آلزایمر 

  ).52(آیدبه حساب    می

ژیک  از طریق ارتباط عصاره این گیاه با سیستم کولینر

کارن، –δ–3ترپینن، -α، 3نننظیر سابی هاییمونوترپن

مورولن و  Bمورولن، -αکادینن،  δ ؛ترپن شاملسسکویی

ترپن مثل نئوفیتادین، فیتول و ولگارول،که در این ديسه

کولین فعالیت آنتی ).53(باشدگیاه موجود است می

رکیباتی استرازي عصاره این گیاه  بیشتر به خاطر وجود ت

 ول،ـیودسمول، فیتβآرومادندرِن، الواروماندرن،  ؛نظیر

βرین ،ـآمیδ–3–ن،یـباـس ارن،ـکن α اشد.ــبترپینن می  

δ–3–دو آنزیم  نن مهارکننده قوي براي هربیسا کارن و

ACh E و BCh E 54(هستند.(  

                                                
3 - Sabinene 

7 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

e.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                             7 / 14

http://ce.mazums.ac.ir/article-1-137-en.html


  خواص گیاه مریم گلی            

 

 
        1394 تابستان، 2، شماره سومدوره                                                                                    تعالی بالینی                                          مجله 

اند که هاي سالویا نشان دادهشواهد علمی در دیگر گونه

ا به طور ـویـالـاره سـود در عصـی موجـبترکیبات غیرقط

ل ــراز و بوتیریـاستنـزیم کولیــار آنــمه کلی در

وح ـ، سطبیماري آلزایمر در ).55(راز موثر هستندـاست

ز ـمغس ـکـامپ و کورتـدر هیپوک )ACh(ینـکوللـاستی

زیم ـنآار ــ، مهان آنــیابد و براي درمکاهش می

که در سیناپس  )AChE(رازـاستنـکولیلــاستی

، یدرولیز استیل کولین را موجب شدههایکولینرژیک ه

 ).54(موثر است

الیت ـگلی داراي فعمـهاي مختلف مریعصاره گونه    

ات قبلی فعالیت ـاکسیدانی خوبی هستند و مطالعآنتی

، S.aethiopis ،S.Limbataهاي اکسیدانی گونه-آنتی

S.microstegia ،S.nemorsa، S.candidissima ،

S.virgata 54(را تایید کرده اند.(  

  

 گونه گلیمریم عصاره آبی اثرات ضدتشنجی: )5

Haematodes اثرات  .داراي فعالیت ضدتشنجی است

 تست مترازول و در نیز leriifoliaتشنجی گونه ضد

  ).56(الکتروشوك مشخص شده است

  

وح  ـگیري سطدازهـبا انروتکتیو: ـ) اثرات نوروپ6

 هاي صحراییلدئید در ناحیه هیپوکامپ موشامالونیل

 تحت ایسکمی نشان داده شده است که عصاره آبی و

گلی داراي  اثرات مریم leriifoliaاتانولی گونه 

هاي ناشی از ایسکمی آسیب کننده  در برابرمحافظت

ناحیه   است و باعث کاهش میزان لیپید پراکسید در

  ).57(می شودکامپ هیپو

گلی ایسکمی عصاره مریمم در اثرات ضدچندین مکانیس

توان به اثر شود که از آن جمله میدر نظر گرفته می

، NO،کاهش تولید)58(سوپراکسید مهاري در تولید

مهار فعالیت  و )59(افزایش گابا، کاهش تراکم گلوتامات

کاهش آپوپتوزیس نورونی  ،)59،60(هاي آزادرادیکال

 بیان ژن اندوتلین  وایجاد شده با ایسکمی مغزي، مهار 

 .)60(اشاره نمود +Ca2عمل آنتاگونیستی 

و  MAO)بر آنزیم مونوآمینواکسیداز( اثرات مهاري )7

 ،Miltiorrhiza گونهعصاره آبی پارکسینونی:ضد

kآزادسازي دوپامین ناشی ازتحریک 
در استریاتال  +

رات ـاث داراي و را افزایش داده صحرایی هايموش

 +kترشح دوپامین ناشی از تحریک  آمفتامینی درهـشب

رسد که عصاره این گیاه ترشح دوپامین بوده و به نظر می

  .)58(را به همان شیوه آمفتامین تحریک کند

اکسیداز مونوآمین این گیاه، هاي جدا شده ازترپندي

A)MAO-A( اکسیدازمونوآمین وB،MAO-B)  (در  را

  .)61(نمایدمی صحرایی مهار هايمغز موش

عه روشن ـدر یک مطال اثر بر سندروم قطع مرفین: )8

 Limbata  ،گـونـهشده است که عصاره متانولی برگ

پرش  در کاهش تعداد 1000mg/kgدر دوز   گلیمریم

با اثر  مشابه سوريموشسندروم قطع مرفین در  در

  .)39،62(باشدمی  5mg/Kg دیازپام با دوز

ه ـعصاره ریش ترکیبات موجود در زمیلترون یکی ا

که داراي تمایل  است Miltiorrhiza گونهگلیمـمری

با رسپتورهاي بنزودیازپینی مرکزي  کمی براي اتصال

 رسپتور a4 زیر واحد mRNA چنین افزایشهم وهستند 

GABAA هاي ناشی از مصرف الکل در نورون

ایج ـاین نتکـند. هیپوکامپ کشت شده را مهار می

دهنده ست که میلترون کاهشدهنده این بوده اانـنش

عالئم مربوط به قطع دراز مدت مصرف الکل بوده 

  .)61(است

 بیان گر آن است که عصاره شواهد موجود

s.aegyptiaca درمان اختالالتی نظیر سرگیجه، در 

برخی دیگر از  نیتنگتون وکره ها پارکسنیون، رعشه و

  .)64(اختالالت عصبی موثر است

هاي برخی  از نورونکره هانتینگتون که  در 

 Aegyptiaca عصاره گونه روند،کولینرژیک از بین می

گلی که داراي  فعالیت کولینرژیک گیاه مریم

  .)65(تواند مفید باشد(موسکارینی)است، می

 هاياثرات کندکنندگی گونه مطالعات متعددي

S.aegyptiaca،S.haematodes  و S.leucantha در  را
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اثرات  )66(زي نشان داده اندفعالیت سیستم عصبی مرک

تجربیات متعددي  در سیستم عصبی مرکزي این گیاه در

  .)66،67(است مشاهده شده

 باکتري،بسیاري از تاثیرات این گیاهان از قبیل ضد   

فعالیت  ،موتاژنیکآنتی اکسیدان،آنتی تومور،ضد

ضد تجمع پالکتی، به علت وجود ترکیبات  ضدالتهابی و

ر آن ـعالوه ب. )68(ویا استـرپنی در سالـتایی ديـشیمی

اي فنولیک ـدهـاهان اسیـاره ریشه این گیـاز عص

  ؛ی مثلـزیستهاي الیتـاري از فعــبسی داشده  است وـج

فعالیت  و اکسیدانی، ضدپالکتی، ضدتومورآنتی

مربوط به آنها هستند.  اسیدهاي فنولی( بجز  ضدویروسی

هاي مریم ) در گونهاسیدلیتوسپرمیک اسیدرزمارینیک و

در گیاه  منحصرا کافئیک هستند وگلی از مشتقات اسید

  .)69(گلی وجود دارندمریم
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  واالتس

 گیرند؟ها به طور مستقیم وغیر مستقیم از گیاهان منشاء میاز داروچند درصد  -1

   25 الف)

   35ب) 

  50ج) 

 75د) 

  شود؟محسوب می )Salvia limbata(مریم گلیاز خواص بارز  -2

        ضد دردي الف)

  ضد التهابیب) 

   ضد میکروبیج) 

     کاهش دهنده فشارخوند) 

درانسان ها وجانوران به عنوان عامل اصلی در خماري و نشئگی مطرح   Salvia divinorumترکیب موجود در برگ  -3

 است؟

     آلفاپینن الف)

  کاریوفیلن-بتاب) 

        Neoclerodaneدي ترپنج) 

  گلیکوزید-فالونوئیدد) 

تواند بیماري زیر میکدام کولین استرازي در درمان دارا بودن  فعالیت ضد بوتیریل با S.lavandulaefolia عصاره گونه -4

  موثر باشد؟

  پارکینسون الف)

  نقرسب) 

  میگرنج) 

  آلزایمرد) 

 هاي ناشی از ایسکمی است؟اتانولی کدام گونه مریم گلی داراي اثرات محافظت کننده در برابرآسیب عصاره آبی و -5

  Divinorum الف)

  Leriifolia ب)

  Saendica ج)

  Hypoleucaد) 

  شود؟گلی نسبت داده میهاي مریمزیستی زیر به اسیدهاي فنولیک جداشده از گونههاي کدامیک از فعالیت -6

       نتی اکسیدانیآالف)

 ضدویروسی  ب) 

   ضدتوموريج) 

  همه موارد فوقد) 
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  خواص گیاه مریم گلی            

 

 
        1394 تابستان، 2، شماره سومدوره                                                                                    تعالی بالینی                                          مجله 

 ان به اثر زیر اشاره کرد؟تومی گلی هاي ضد ایسکمی عصاره مریماز مکانیسم -7

  سوپراکسید     اثر مهاري در تولید الف)

  کاهش گاباب) 

                  NOافزایش تولیدج) 

   +Ca2عمل آگونیستی د) 

در کاهش تعداد پرش در سندروم قطع مرفین در  گلیمریم Limbata  ،برگ گونه با چه دوزي  اثر عصاره متانولی -8

 ؟می باشد  5mg/Kg دیازپام با دوز با اثر مشابه موش سوري

  500الف) 

  800ب) 

  1000ج) 

  1200د) 

هاي صحرایی را تحریک کدام یون در استریاتال موش آزادسازي دوپامین ناشی از Miltiorrhiza  ،عصاره آبی گونه -9

 دهد؟می افزایش

                   +Naالف) 

 +kب) 

                                 -Clج) 

 +Mgد) 

تواند مفید گلی که داراي فعالیت کولینرژیک (موسکارینی)است، میعصاره کدام گونه گیاه مریم کره هانتینگتون، در) 10

 باشد؟

  Divinorumالف) 

  Saendicaب) 

  Leriifoliaج) 

 Aegyptiacaد) 
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