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Τοµέας

Φαρµακογνωσίας,

Το τσάι του βουνού (sideritis sp.) χρησιµοποιείται ευρύτατα στις
µεσογειακές χώρες, ως αφέψηµα. Στη παρούσα ανασκόπηση αναφέρονται τα είδη
του γένους sideritis, κυρίως δε αυτά που χρησιµοποιούνται στην λαϊκή θεραπευτική
στις παραµεσόγειες χώρες, τα χηµικά τους συστατικά και οι βιολογικές τους ιδιότητες.
Το γένος Σιδηρίτις περιλαµβάνει 80 περίπου είδη, που φύονται στις
παραµεσογείους χώρες, τις Καναρίους νήσους και την Βόρειο Ασία. Πρόκειται για
µονοετείς ή πολυετείς πόες, αποξυλωµένες ενίοτε στη βάση, χνουδωτές. Έχουν άνθη
κίτρινα ή λευκά, µικρά, κατά σπονδύλους αποµακρυσµένους ή πλησίον αλλήλους
χωρίς βράκτια. Ανήκουν στα Χειλανθή.
Στην Μεσόγειο το ρόφηµα των φυτών αυτών είναι πολύ δηµοφιλές και
διαδεδοµένο.
Στην Ελλάδα υπάρχουν δέκα ενδηµικά είδη:

Σ. η πορφυρά (S. purpureα Talb.): σε ξηρούς και πετρώδεις τόπους της
δυτ. Ελλάδας, από την Ήπειρο µέχρι την Μεσσηνία, στα νησιά του Ιονίου και στην
Κρήτη.

Σ. η ρωµάνα (S. romαnα L.): σε ξηρούς και αιχµηρούς τόπους σε όλη την
Ελλάδα, γνωστό µε το όνοµα βλάχικο τσάι ή µπετόνικα ή χόρτο του καλόγερου.

Σ. η µαλλωτή (S. lαnαtα L.): σε χέρσους και καλλιεργούµενους αγρούς σε
όλη την Ελλάδα.

Σ. η ορεινή (S. mρntαnα L.): σε ξηρούς, άγονους και αιχµηρούς τόπους της
βόρειο-ηπειρωτικής Ελλάδας, µέχρι και την Θεσσαλία, γνωστή και αυτή µε το όνοµα
βλάχικο τσάι.

Σ. η αφισταµένη (S. remotα Urν.): σε ξηρούς, αιχµηρούς και λοφώδεις
τόπους της ηπειρωτικής Ελλάδας, µέχρι και την Εύβοια.
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Σ. η πολυανθής (S.fjlοtίdα Boiss., S. scαrdίcα Gris.): σε βραχώδεις υπαλπικές
και αλπικές θέσεις της βόρειο-ηπειρωτικής Ελλάδας, µέχρι του Πηλίου, γνωστή ως
τσάι του Ολύµπου.

Σ. η τεϊοσµος (S. theezans Boiss & Heldr.): σε βραχώδεις υπαλπικές και
αλπικές θέσεις της Πελοποννήσου, γνωστή ως τσάι του Μαλεβού.

Σ. η ροϊζέρειος (S. rοίserί Boiss & Heldr.): σε βραχώδεις υπαλπικές και
αλπικές θέσεις της ηπειρωτικής Ελλάδας, γνωστή ως τσάι του Βελουχιού ή τσάι του
Παρνασσού.

Σ. η ευβοϊκή (S. euboea Heldr.): επί του όρους ∆ίρφυ της Ευβοίας, γνωστό
ως τσάι του ∆έλφι.

Σ. η συριακή (S. syrίαcα L., S. cretίcα Boiss., S. bοίssίerί Magn.): σε
βράχους της Κρήτης, γνωστή µε το όνοµα µαλοτήρα. Αυτό το λαϊκό όνοµα
προέρχεται από τις ιταλικές λέξεις male (αρρώστια) και tirare (σύρω), επειδή στην
ενετοκρατούµενη Κρήτη το θεωρούσαν πανάκεια για τα κρυολογήµατα και τις
παθήσεις του αναπνευστικού.
Ο ∆ιοσκουρίδης περιγράφει τρεις Σιδηρίτιδες, από τις οποίες όµως οι δύο δεν έχουν
σχέση µε το γένος:
•
η πρώτη ονοµάζεται και Ηράκλεια. Η περιγραφή αντιστοιχεί πιθανόν στο
Sίderίtίs scordίοίdes L ή στον Στάχυ τον κρητικό ή σε κάποιο είδος Μαrrubίum.
Τα άλλα δύο είδη δεν αντιστοιχούν σε κάποιο φυτό της οικογένειας Larniaceae.
•
η δεύτερη" η άλλη σιδηρίτης" αντιστοιχεί σε κάποιο είδος Ποτήριου, µάλλον
στο Ροterίum polygamum L ή στο Ροterίum sαnguίsοrbα Κίt (Rosaceae).
•
η τρίτη αντιστοιχεί πιθανόν στο Γεράνιο το ροβερτιανό ή στην Scrophularia
Iucida L. ή στην S. chrysαnthemίfolία L. (Scrophulariaceae).
Γενικά στην αρχαιότητα το όνοµα σιδηρίτις αναφερόταν σε διάφορα φυτά,
που θεωρείτο ότι είχαν την ικανότητα να επουλώνουν τις σοβαρές πληγές από
σιδερένια αντικείµενα, όπως τα βέλη ή τα ξίφη κλπ. Κατ' άλλους η πρώτη σιδηρίτις
του ∆ιοσκουρίδη πήρε το όνοµά της από τα δόντια του κάλυκα του άνθους, που
µοιάζουν µε αιχµή λόγχης. O ∆ιοσκουρίδης το χρησιµοποιούσε ως θεραπευτικό των
πληγών.
Στην λαϊκή θεραπευτική χρησιµοποιείται ως ευστόµαχο, θερµαντικό,
τονωτικό, διουρητικό, αποτοξινωτικό και εναντίον των κρυολογηµάτων. Πιστεύεται
ότι είναι ευεργετικό για τα αιµοφόρα αγγεία της καρδιάς. Το αφέψηµα από τα
υπέργεια τµήµατα χρησιµοποιείται για τα κρυολογήµατα, για τις παθήσεις του
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αναπνευστικού και για τις παθήσεις του ουροποιητικού, αφού είναι καλό διουρητικό.
Το αφέψηµα µε ξυλαράκια κανέλλας και µέλι είναι µαλακτικό και αντισηπτικό για το
βήχα.
Στην Ισπανία επίσης χρησιµοποιούνται διάφορα αυτοφυή είδη στη λαϊκή
θεραπευτική, κυρίως για µακροχρόνια θεραπεία φλεγµονωδών καταστάσεων.
Ευρέως διαδεδοµένη είναι η S. angustifolia Lagasca (κν. ουρά του γάτου
"rabo de gato"), που χρησιµοποιείται ως λαϊκό φάρµακο, καθώς και στην
Κτηνιατρική για τις πολύ σοβαρές πληγές των ζώων, κυρίως στην περιοχή της
Valencia και στην Καταλωνία. Παρασκευάζεται έγχυµα από µια ουγγιά ανθισµένες
κορυφάδες σε 1 λίτρο βραστό νερό. Με αυτό το νερό πλένονται οι πληγές και
ακολούθως τοποθετείται γάζα διαβρεγµένη µε αυτό. Μερικές φορές, αντί για αυτό το
φυτό χρησιµοποιούνται η S. hyssopifolia L., η S. hirsuta L και ένα είδος που φύεται
στο Alicante (Ν∆. Ισπανία), η S. leucantha Cav. Η S. hirsuta L. είναι κοινό σε όλη τη
Μεσόγειο. Στην περιοχή της Valencia ονοµάζεται φυτό του Αγίου Αντωνίου.
Χρησιµοποιείται το ρόφηµα µετά το φαγητό, ως ευστόµαχο, για την πέψη και για
την αντιµετώπιση φλεγµονωδών καταστάσεων (Font Qner, ).
Με ανάλογη χρήση, χρησιµοποιούνται παραδοσιακά στην Ισπανία και τα
είδη S. mugronensis και S. javalambrensis.
Πειραµατικές µελέτες έχουν αποδείξει ότι τα εκχυλίσµατα της S.
javalambrensis µε εξάνιο, διχλωροµεθάνιο και µε µεθανόλη µειώνουν την φλεγµονή
σε χρόνια φάση, αλλά όχι σε οξεία φάση. Οι ουσίες που έχουν αποµονωθεί και έχουν
δράση είναι από το εκχύλισµα του εξανίου ένα διτερπένιο, η bojartriol και από το
µεθανολικό εκχύλισµα η hypolaetin-8-O-D-glucoside (de las Heras et al., 1994).
Η S. mugronensis, που χρησιµοποιείται ως λαϊκό αντιρρευµατικό φάρµακο
περιέχει και τις δύο αυτές ουσίες. Περαιτέρω φαρµακολογικές µελέτες απέδειξαν ότι
η hypolaetin-8-O-D-glncoside έχει όχι µόνον αντιφλεγµονώδη δράση, αλλά και
αντιελκωτική, υπάρχει δε στα περισσότερα είδη του γένους (Villar et al., 1984).
Άλλα αντιφλεγµονώδη συστατικά, που εµπεριέχονται σε φυτά του γένους
Sideritis είναι ένα διτερπένιο, η bojartriol, που αποµονώθηκε αρχικά από την S.
mugronensis και το φλαβονοειδές sideritoflavone. Οι ουσίες αυτές αντίθετα µε τα
κλασσικά µη στεροειδή φάρµακα φαίνεται ότι έχουν µηχανισµούς δράσεως
ανεξάρτητους από την αναστολή της κυκλο-οξυγενάσης, δεδοµένου ότι δεν
µειώνουν την δραστικότητα του ενζύµου σε διάφορα in vitro tests. Η sideritoflavone
και η hypolaetin-8-0-D-glucoside αναστέλλουν την λιποξυγενάση (A1caraz et al.,
1989, A1caraz and Hou1t, 1985), η δεύτερη δε ουσία µετά την υδρόλυσή της στον
οργανισµό προς το αντίστοιχο άγλυκο (Ferrandiz et al., 1990, A1caraz and Hoult,
1985).
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Η bojartriol ανιχνεύθηκε µόνο στην S. mugronensis και στη S. funkiana, ενώ
η sideritoflavone υπάρχει στα περισσότερα είδη. Τέλος η hypolaetin-8-Ο-D-glncoside
κατά κύριο λόγο ανευρίσκεται στη S. angustifolia, στη S. mugronensis, στη S.
funkiana, στη S. tragoriganum και στη S. saetabensis, οι οποίες είναι κοντά από
ταξινοµικής πλευράς. Από φαρµακολογικής πλευράς, ως προς την αντιφλεγµονώδη
δράση το πιο ενδιαφέρον φυτό είναι η S. angustifolia (Barbenin et al., 1987).
Επιπλέον από την S. jaνalambrensis έχουν αποµονωθεί ένα δραστικό
διτερπένιο, το ent-16-hydroxy-13-epi-manoyl oxide και εστέρες της τυροσόλης (=πυδροξυ-φαινυλοαιθανόλης) µε τα οξέα παλµιτικό, στεατικό, µπεχενικό και λιγνοκηρικό.
Η αντιφλεγµονώδης δράση τους εξαρτάται από την δόση. Αρχικά 1 έως2 ώρες µετά
την έναρξη της φλεγµονής είναι ήπια, ενώ στη δεύτερη φάση γίνονται πιο
αξιοσηµείωτα, όπως και των µη στεροειδών αντιφλεγµονωδών φαρµάκων. Οι ουσίες
είναι δραστικές και µε χορήγηση από του στόµατος (Alcaraz et al., 1989).
Αργότερα, από το ίδιο φυτό αποµονώθηκαν δύο ακόµη δραστικά διτερπένια,
το ent-13-epi-12α-acetoxymanoyl oxide και το ent-8α-hydroxy-labda-13(16), 14 dien.
Είναι κατά δύο φορές λιγότερο δραστικά από την ασπιρίνη, η δράση τους
είναι εξαρτώµενη από την δόση.
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In vitro µελέτες απέδειξαν ότι δεν είναι τοξικά ακόµη και σε µεγάλες δόσεις,
ούτε προκαλούν αιµόλυση. Αναστέλλουν και τα δύο την προσταγλανδίνη Ε2.
Υπεισέρχονται στον κύκλο των εικοσανοειδών. Αναστέλλουν την αναγέννηση της
κυκλοοξυγενάσης και της 5-λιποξυγενάσης στο µεταβολισµό του αραχιδονικού οξέος.
Ο ακριβής µηχανισµός και η θέση αναστολής δεν είναι επακριβώς γνωστά Πιθανόν η
αναστολή να λαµβάνει χώρα στο επίπεδο της φωσφολιπάσης Α2, που απαιτείται για
την απελευθέρωση του αραχιδονικού οξέος. Περαιτέρω µελέτη του ent-8α-hydroxyabda-13(16), 14dien οδήγησε στο συµπέρασµα ότι το διτερπένιο αυτό αναστέλλει το
ακυλο-συνένζυµο Α, την ακυλοτρανσφεράση της λυσολεκιθίνης. Το ένζυµο αυτό
είναι επιφορτισµένο µε την επανεισαγωγή λιπαρών οξέων στη θέση sn-2 των
λυσοφωσφολιπιδίων, οπότε αποκαθίσταται η δοµή των φωσφολιπιδίων (κύκλος του
Lands). Είναι επίσης πιθανόν επειδή είναι πολύ λιπόφιλο να ενσωµατώνεται στις
µεµβράνες σε τέτοιο βαθµό, ώστε να αλλοιώνει την δραστικότητα των ενζύµων που
εδράζουν σε αυτά (Pang et al., 1996).
Ένα άλλο διτεπένιο της οµάδας του λαβδανίου µε αντιφλεγµονώδη δράση
είναι η andusol (ent-13(16), 14-labdadiene-6α, 8α, 18-triol), που αποµονώθηκε από
την S. foetens Clemen. Προκαλεί αναστολή της απελευθέρωσης της ισταµίνης
εξαρτώµενη από την δόση, που χορηγείται και η δράση αυτή συνεισφέρει στο
φαρµακολογικό profile (Navauo et al., 1997).
Η δράση τους τα διαχωρίζει από αυτή των πολυφαινολικών και υποδεικνύει
ότι τα αφεψήµατα των φυτών του γένους Sideritis έχουν αντιφλεγµονώδη δράση
οφειλόµενη σε περισσότερες από µια βιοδραστικές κατηγορίες ουσιών. Από τα δύο
διτερπένια το παράγωγο του λαβδανίου είναι πιο δραστικό. Τα δύο αυτά διτερπένια
δεν δρουν ως scavengers των υπεροξειδίων. Οι ουσίες αυτές δεν έχουν
αντιοξειδωτική δράση. Αυτό τα διαφοροποιεί από µια άλλη οµάδα φυσικών
αντιφλεγµονωδών προϊόντων, τα φλαβονοειδή, που έχουν και αντιοξειδωτική δράση
(de las Heras and Hoult, 1994).
Η αντιοξειδωτική δράση των φλαβονοειδών οφείλεται στην ικανότητα
δέσµευσης (scavengers) των ελεύθερων οξυγονούχων ριζών. Σχετικά µε το γένος
Sideritis η εκτενής διερεύνηση των φλαβονοειδών µε αντιφλεγµονώδη δράση έγινε
αρχικά στην S. javalambrensis. Αποµονώθηκαν γλυκοσίδες της ισοσκουτελλαρεϊνης
και η hypolaetin-8-O-D-glucoside, που είναι το κύριο φλαβονοειδές του φυτού.
Γενικά φλαβονοειδή, που έχουν σύστηµα ο-ΟΗ στις θέσεις 3', 4' ή στις θέσεις
7,8(όπως τα φλαβονοειδή της S. jaνalambrensis) είναι ισχυροί αντιοξειδωτικοί
παράγοντες. Η γλυκοσυλίωση στην θέση 7 έχει µάλλον αρνητική επίδραση. Όµως,
εάν το σάκχαρο είναι 6"" -ακετυλοαλλοπυρανοσυλο( 1 Æ 2) γλυκοπυρανόση, το
προϊόν εξακολουθεί να είναι δραστικό µε µια µικρή µόνο µείωση της δραστικότητας.
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Η παρουσία της 6'''-ακετυλοµάδας στο σάκχαρο αυξάνει την αντιοξειδωτική
δράση έναντι του απλού γλυκοσίδη. Αντίθετα οι Ο-γλυκοσίδες στον C-8 είναι λίαν
δραστικοί (Rios et al., 1992). Η εισαγωγή µεθυλοµάδας είναι αρνητική. Γενικά
δραστικά είναι τα φλαβονοειδή, που έχουν από 3 έως 6 ελεύθερα -ΟΗ και η δράση
αυξάνεται αναλογικά µε τον αριθµό των -ΟΗ (Huguet et al., 1989). Οι πολύυδροξυλιωµένες φλαβόνες και φλαβονόλες είναι ισχυροί αναστολείς των
λιποξυγενασών, χωρίς να αυξάνουν την µετατροπή του αραχιδονικού οξέος σε
προϊόντα κυκλοοξυγενάσης. Πολλά φλαβονοειδή αναστέλλουν εκλεκτικά την 12λιποξυγενάση. Η δράση αυτή δικαιολογείται από την ικανότητά τους να δηµιουργούν
χηλικά σύµπλοκα µε τα ιχνοστοιχεία. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η λιποξυγενάση των
αιµοπεταλίων απαιτεί την παρουσία ιόντων Fe για να ενεργοποιηθεί (Fenandiz et al.,
1990).
Οι αγγειοπροστατευτικές ιδιότητες των φλαβονοειδών σχετίζονται µε την
αντιοξειδωτική δράση, διότι η καταστροφή των ελευθέρων ριζών παρεµποδίζει την
αδρανοποίηση της συνθετάσης των προστακυκλινών και οδηγεί σε προστασία των
relaxing παραγόντων που προέρχονται από το ενδοθήλιο.
Επίσης, τα φλαβονοειδή προστατεύουν τα ινίδια του κολλαγόνου, του
οποίου εξάλλου ενεργοποιούν την βιοσύνθεση (Huguet et al., 1989).
Εκτός από την S. jaνalambrensis γλυκοσίδες της ισοσκουτελλαρεϊνης έχουν
αποµονωθεί και από άλλα 16 ισπανικά είδη (Palomino et al., 1996).
Επίσης, ακυλιωµένοι γλυκοσίδες και γλυκοσίδες µε ακετυλοµάδα επί του
σακχάρου έχουν βρεθεί και σε πληθυσµούς της S..syriaca από την Σικελία (Venturella
et al., 1995).
Τα φυτά του γένους Sideritis έχουν και αντιµικροβιακή δράση έναντι Gram-θετικών και Gram-αρνητικών βακτηρίων, καθώς και ήπια ανασταλτική δράση έναντι
της Candida albicans. Η δράση οφείλεται σε ορισµένα διτερπένια µε παρουσία
συστήµατος 1,3-διόλης και µιας ακετοξυ-οµάδας. Η παρουσία δ.δ. δεν επηρεάζει την
δραστικότητα. Εάν τα -ΟΗ της 1,3-διόλης, δηλ. των θέσεων 12, 17 δεσµευτούν
µειώνεται η δράση τους. Η στερεοχηµεία στον C-12 δεν έχει σηµασία. Εάν υπάρχει
σύστηµα 1,2- διόλης, ήτοι στις θέσεις 16, 17 αντί των θέσεων 12, 16 δεν
παρατηρείται δραστικότητα (Diaz et al., 1987, Rodriguez et al., 1994).

8

Τα αιθέρια έλαια των φυτών αυτών είναι δραστικά κυρίως έναντι Gramθετικών βακτηρίων, έναντι της Candida albicans και των µυκοβακτηριδίων, ενώ σε
αραίωση 1/100 δεν είναι δραστικά έναντι των Gram-αρνητικών µικροοργανισµών.
Πλέον δραστικό αποδείχθηκε το αιθέριο έλαιο της S. mιιgrοnensίs και έναντι του S.
aureus, ενώ το αιθ. έλαιο της S. angustίfolia έχει την µεγαλύτερη µυκητοκτόνο και
βακτηριοκτόνο δράση έναντι της Candida albicans και του Μ. phlei, τα οποία
αναστέλλονται και από το αιθ. έλαιο της S. trαgοrίgαnιιm. Λιγότερο δραστικό είναι το
αιθ. έλαιο της S. javalambrensis (Villar et al, 1985).
Η µελέτη ορισµένων ελληνικών ειδών του γένους Sideritis οδήγησε σε
ανάλογα συµπεράσµατα, δηλ. τα Gram-αρνητικά βακτήρια είναι πιο ανθεκτικά, ενώ
από τα Gram-θετικά ο S. aureus, ο Β. cereus και ο Β. sιιbtίlίs είναι πολύ ευαίσθητα
ακόµη και σε αραιώσεις αιθ. ελαίου 1/2000. Μελετήθηκαν τα είδη S. cladestina ssp.
cladestina, S. cladestina ssp. cyllenea, S. euboea και S. sipylea. Το τελευταίο είναι
και το πιο δραστικό (Gergis et al., 1990).
Εποµένως, οι δράσεις των φυτών του γένους Sideritis οφείλονται σε τρείς
φυτοχηµικές οµάδες, που υπάρχουν σ' αυτά: στα φλαβονοειδή, στα διτερπένια και
στα πτητικά συστατικά.
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