مقاله پژوهشی

فصلنامه علمی – پژوهشی طب مکمل ،شماره ،3پاییز 1396
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طاهره شاکری ،1محمد یوسف پور ،2محمد آزادبخت
.1
.2
.3

دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی ،دانشکدۀ پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران.
استادیار ،دکتری طبّ سنّتی ،گروه طب سنتی ،دانشکدۀ پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران.
استاد ،دکتری فارماکوگنوزی ،گروه فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی ،دانشکدۀ داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران.
تاریخ دریافت 1396/02/30:تاریخ پذیرش1396/09/01 :

چکیده
مقدمه :باتوجه به مصرف زیاد خاکشی در ایران ،هدف از این تحقیق ،بررسی تطبیقی خواص خاکشی از منظر دانشمندان طبّ سنّتی با
پژوهشهای پزشکی معاصر است.
مواد و روشها :این پژوهش بهروش پیمایشی و بهصورت کتابخانهای انجام شد .برای بررسی خواص خاکشی از دیدگاه طبّ سنّتی ایران،
از تکنگار مربوط به خاکشی در قسمت مفردات کتابهای مرجع طبّ سنّتی ایران همچون قانون ابنسینا ،الحاوی رازی ،مخزناالدویة
عقیلی خراسانی ،الصیدنة فیالطّب ،تحفةالمؤمنین ،اختیارات بدیعی ،االبنیة عن حقایقاالدویه ،خالصة الحکمة و قرابادین کبیر استفاده شد.
همچنین برای دسترسی به یافتههای نو در مورد اجزای شیمیایی ،خواص و عوارض خاکشی در طبّ رایج ،کلیدواژۀ Descurainia
 sphiaدر پایگاههای دادهای اینترنتی مانند  Pubmed ،Google scholarو  Sciencedirectجستوجو شد و از برخی یافتههای
موجود در این پایگاهها ،بهعنوان نمونههایی از شواهد علمی جدید در این زمینه ،استفاده شد.
یافتهها :برخی از خواص درمانی گیاه خاکشی که در این مطالعة تطبیقی موردِتوجه قرار گرفت و در منابع جدید نیز تأیید شد عبارت است
از :نرمکننده ،تقویتکنندۀ قلب ،ضدِانگل ،مُلیّن ،ضدعفونیکننده ،مفید برای ناراحتیهای روده مثل اسهال یا یبوست و هموروئید ،مقوّى
معده و هاضمه ،ضدِالتهاب ،ضدِتب ،ضدِدرد و تسهیلکنندۀ زایمان.
نتیجهگیری :در پژوهشهای پزشکی گذشته و دورۀ معاصر ،بسیاری از کاربردهای درمانی خاکشی مثل نرمکنندگی تأیید شده است؛ لذا
آموزش و اطالعرسانی در خصوص موارد مصرف تأییدشدۀ خاکشی برای جامعة پزشکی و عموم مردم ضروری است.
کلیدواژهها :بررسی تطبیقی؛ خواص خاکشی؛ نرمکننده؛ طبّ سنّتی ایرانی.
*نویسنده مسئول:

E.mail: azadbakhtm@hotmail.com
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بررسی تطبیقی خواص خاکشی از منظر دانشمندان طبّ سنّتی با پژوهشهای پزشکی معاصر

دوره  ،7شماره(3پیاپی ،)24پاییز96

طب مکمل

گیاهان دارویی با تاریخ زنددگی انسدان پیونددی تنگاتند

گزارشی که سازمان جهانی بهداشت در سال  2003منتشدر

دارند .انسان در همة ادوار تاریخی بدرای رفدع آالم جسدمی

کرد ،فراورده های گیاهی طبّ سدنّتی ندین 30 ،تدا  50%از

خود همواره به گیاهان محتدا بدوده و از گیاهدان دارویدی

کل داروهای مصرفی ایدن کشدور را تشدکیل مدیدهدد .در

بهعنوان یکی از روشهای مدؤرر در درمدان اسدتفاده کدرده

برخی کشدورهای آفریقدایی ،درمدان هدای گیداهی در 60%

است .گیاهدرمانی دانشی است که پیشینة تاریخی دارد و در

موارد ،خط اول درمدان کودکدان مبدتال بده تدب حاصدل از

تمدنهای باستانی همچون مصر ،هند ،آشدور ،بابدل ،ندین،

ماالریاست .پنجاه درصد از مردم آمریکای شدمالی و اروپدا،

یونان و ایران بدهخصدوص در دوران اسدالمی ،بده اشدکال

هفتاد درصد از مدردم کاندادا و ندود درصدد از مدردم آلمدان

مختلف موردِاستفاده بوده است؛ در آن زمدان ،گیاهدان از در

حداقل یکبار از یکی از درمانهدای طدبّ مکمّدل اسدتفاده

دسترسترین منابع برای درمان بودند (.)1

کردهاند (.)6

سابقة درمان با گیاهان در ایران ،بده دوران قبدل از اسدالم

طبّ سنّتی ایران با پیشینة نندصدساله ،ظرفیت های باالیی

برمیگردد .ننانچه به «اوروروبیشه» یا گیاهدرمانی بدهطدور

درزمینة پیشگیری و درمان بیماریها دارد .در حدال حاضدر

مکرّر در اَوستا اشاره شده است .در ایدران باسدتان گیاهدان

در ایران برخی از گیاهان دارویی برجسته شناخته شدده و از

مختلف دارویی را میشناختند و با دیدی مقدس به آنها نگاه

سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برای تهیده

می کردند؛ سدی ندوع از ایدن گیاهدان ،از تقددس بیشدتری

و تولید داروهای گیداهی معرفدی شددهاندد ( .)7بدر اسداس

برخوردار بودندد نراکده هرکددام ،نمدادی از سدی روز مداه

بررسیهای انجامشده ،در ایران عطاریها مه ترین کدانون

بهحساب میآمدند .بهعنوانمثال« ،روزآذر» که نماد گیداهی

مراجع دة مددردم جهددت گددرفتن خدددمات گیاهددان دارویددی

«اررگون» در اَوستاست به شکل دمکرده ،محدرّ سیسدت

بودهاند(.)5

اعصاب و در رفع خستگی مؤرر بود .ریشة کلمة «دارو» نیدز

در بررسی اطالعات مربوط به  50عطاری در شدهر تهدران

یک واژۀ ایرانی به معنی درخدت اسدت و «دارُوگ» شدکل

در س دال  ،1387مشددخش شددد کدده شددایعتددرین گیاهددان

تغییریافتة آن به زبان پهلوی است و ساختواژۀ انگلیسدی و

خریداریشده از عطاریها در فصل بهار بهترتیب شامل گل

فرانسه « »drugنیز از همین واژۀ فارسی «داروگ» نشئت

گاوزبان ،سدنبل الطیدب ،خاکشدی و بنفشده بدود ،در فصدل

میگیدرد ( .)2اسدتفادۀ روزافدزون مدردم جهدان از گیاهدان

تابستان بهترتیب شدامل خاکشدی ،کاسدنی ،شداتره و تخد

دارویی به صورت فولکلوریک ،سازمان بهداشت جهانی را بر

شربتی بود ،در فصل پاییز ،بهترتیب شامل آویشن ،پنیدر ،

آن داشت تا در فراخوانی عمومی ،همة کشورها را به احیدا و

گل ختمی و گل بنفشه بود و در فصل زمسدتان بدهترتیدب

تددرویج ط دبّ س دنّتی دعددوت کنددد ( )3و در همددین راسددتا

شامل دارنین ،زنجبیل ،نهارگل و آویشن بود (.)8

دانشمندان و دستاندرکاران داروسازی ،قرن بیست را قدرن

ازآنجاکه یکی از مه ترین داروهای گیاهی که بده تدواتر در

«بازگشددت بدده طبیعددت و اسددتفاده از داروهددای گیدداهی»

اکثر منابع طبّ سنّتی ایران از آن یاد شدده اسدت خاکشدی

نام گذاری کردندد ( .)4همچندین گیاهدان دارویدی را حلّدال

است و از طرفی صدها سال است که این دارو به فراوانی از

مشکالت پزشکی و دارویی قرن بیستویک دانستهاند (.)5

سوی مردم موردِاسدتفاده قدرار مدی گیدرد ،در ایدن تحقیدق

امروزه استفاده از گیاهان دارویی در کشورهای توسعهیافتده

مددروری ،خددواص آن ازمنظددر دانشددمندان ط دبّ س دنّتی بددا

به شددت در حدال افدزایش اسدت و درصدد افدرادی کده از

پژوهشهای پزشکی معاصر ،بهشکلی تطبیقی بررسی شدده

داروهای گیاهی استفاده مدیکنندد سدیر صدعودی دارد (.)4

است.

فراوانی استفاده از روشهدای طدبّ مکمّدل  /جدایگزین در
2015
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مقدمه

جوامع مختلدف از  9تدا  75%گدزارش شدده اسدت .بندا بدر

بررسی تطبیقی خواص خاکشی از منظر دانشمندان بر …

طاهره شاکری و همکاران

برای بررسی خواص خاکشی از دیدگاه طبّ سنّتی ایران ،با

دارویی ،خاکشی با دو نام «خاکشی شیرین و خاکشی تلخ»

کلیدواژههایی همچون «خاکشی و خبه» از کتابهای شرح

ارائه میشود که هر دو نوع کامالً شبیه به ه هستند و

تطبیقی گیاهان دارویی ،مخزناالدویه ،الصیدنة فیالطب،

تفاوت رن

آنها مربوط به تازه بودن یا کهنگی

تحفةالمؤمنین ،الحاوی ،قانون ،اختیارات بدیعی ،االبنیة عن

دانههاست؛ هر دو نوع ،متعلق به گیاه خاکشی با نام علمی

حقایقاالدویه ،متداولترین گیاهان دارویی سنّتی ایران

 Descurainia sophiaاست (.)14

کهن و کتاب گیاهان دارویی علی زرگری استفاده شد .این

خاکشی در منابع طبّ سنّتی ایران به این نحو توصیف شده

کتابها در کتابخانة مرکز تحقیقات طبّ سنّتی دانشگاه

طوالنی و دو نوع است:

است :تخمی است ریزه و اند

آن مایل به سرخی و طع آن ،اند

علوم پزشکی مازندران موجود بودند و از قسمت «معرفی

یکی ریزه و رن

خاکشی» آنها در این تحقیق استفاده شد .جهت بررسی

مایل به تلخی است و دوم از آن بزرگتر و رن

اجزای شیمیایی ،خواص و عوارض خاکشی در طب رایج،

مایل به تیرگی و هر دو خودروی است و در صحراها و

کلیدواژههای خاکشی و  Descurainia sophiaدر

باغها و دامن کوهها در ایام بهار بسیار میروید .گیاه نوع

بانکهای اطالعاتی scopus, pubmed, medline,

صغیر آن یکونی ذرع ،نهایت دو ذرع است و برگ آن

 google scholarجستوجو شد .در این پژوهش،

طوالنی شبیه به برگ جرجیر برّی و تندْطع است و

مطالب مندر در منابع یادشدۀ طبّ سنّتی با  20مقاله در

شاخهای آن باریک و متفرق است و تخ آن در غالفی

 10سال اخیر ،بررسی تطبیقی شد.

باریک و رقیق بر اطراف شاخها رُسته است .گیاه کبیر آن تا

معرفی خاکشی

به سه ذرع و شاخههای آن متفرق و غلیظتر و برگ آن

خاکشی ،گیاهی یکساله یا دوساله از تیرۀ شببویان

بزرگتر و عریضتر و تندتر و غالف تخ آن نیز بزرگتر و

( )Cruciferaeبا نامهای علمی ( Descurainia

طع تخ آن نیز تندتر از اول است (.)15

آن سرخ

 )Sisymbrium sophia L( ،).sophia Lو

خاکشی دارای دانههای قرمزرن

) (Sisymbrium irio Lاست ( .)9نام التین آن

یک سطح آن محدّب و سطح دیگر آن شیاردار است .وقتی

 flixweedاست .نامهای محلی آن به شیرازی

دانههای خاکشی در آب قرار گیرند بهوسیلة یک الیة

«شفتر » ،به اصفهانی «خاکشی» ،به تبریزی «سوردن»

موکوسی شفاف احاطه میشوند .دانهها بویی تند و شبیه به

و به ترکی «شیوران» است ،در مازندران گیاه آن را «شل

خردل دارند ( 16و  .)17خاکشی اغلب بهصورت خودرو در

پی» مینامند و در هند به «خوب کالن» مشهور است (.)8

مزارع و اماکن غیرزراعی و نسبتاً مرطوب میروید ( )18و

خاکشی گیاهی است که ساقهای منشعب در قسمتهای

محل رویش آن در ایران ،بیشتر آذربایجان ،خراسان و

انتهایی دارد و برگهای آن دارای بریدگیهای زیاد و

اطراف تهران است .برداشت خاکشی معموالً در مرداد و

نخیشکل است ( )10و عمر آن یک تا دو سال است و

شهریور صورت میگیرد (.)20 ،19

گلهای این گیاهِ علفی ،به رن

و مستطیلشکل است.

مواد متشکلة دانة خاکشی:

زرد روشن است (.)11

بذرهای خاکشی در میوههای خورجین و باریک با ابعاد -1

دانة خاکشی دارای ایزوتیوسیانات گلیکوزیدها (گلوکز

 35 -15×5میلیمتر قرار دارد ( )12و برگ گیاه ،بریدگی

اینوالتها) بهویژه دسوکورینوزیدها( ،گلوکز اینوالتهای

عمیق متناوب دارد ( .)13خاکشی بر دو نوع است :یکی با

حاوی گروههای شیمیایی آلیل -3 ،بوتنیل-4 ،

دانههای ریز است که اندکی تلخی دارد و دیگری کمی

متیلتیوبوتیل و  -2فنیلاتیل) ،سیناپوئیل گلیکوزیدها،

درشتتر و کمی تیرهتر است؛ ولی تلخ نیست .این نوع اخیر،

فالونوئیدها ،الکتونها ،لیپیدها ،کومارینها ،لیگنانها،
2016
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مواد و روشها

بیشتر مصرف خوراکی  -دارویی دارد .در بازار گیاهان

دوره  ،7شماره(3پیاپی ،)24پاییز96

طب مکمل

دانه همچنین حاوی  30%روغن 22/3% ،پروتئین16/2% ،

حکی مؤمن در تحفةالمؤمنین خاکشی را اینگونه معرفی

گ و  4/1%موسیالژ (بهعنوان کربوهیدرات) ،و  3/71%ازت

میکند« :مُبهی و مُشهی و مقوی معده و هاضمه و با شیر،

است (.)23

مُسمن بدن خصوصاً با دو وزن او شکر تا ده روز بنوشند».

روغن دانههای خاکشی حاوی اسیدهای نرب اولئیک،

()30

لینولئیک ،لینولنیک ،پالمتیک و استئاریک است و اسانس

انصاری شیرازی در کتاب «اختیارات بدیعی» خبه یا

آن حاوی ایزوتیوسیاناتهایی همچون آلیل ایزوتیوسیانات و

خاکشی را ناقکننده و مؤرر در زیبایی میداند و دراینباره

آلکیل دیسولفیدهای مختلف است (.)24

مینویسد« :خبه بزرالخمخ است و بشیرازی شفتر

آرار فارماکولوژیک:

باصفهانی خاکشی و به تبریزی سوردن و بترکی مراشوه

و

دانة خاکشی بهعلت داشتن موسیالژ در دیوارۀ پوششی خود

گویند و نیکوترین آن سرخ خلویی رن

در حضور آب متورم میشود و بهعلت افزایش حج و

حصبه را سود دهد و اصحاب سودا نون با نبات بیاشامند

خاصیت نرمکنندگی سبب خرو محتویات روده میشود .از

بدن را فربه کند و لون را نیکو گرداند)31( ».

طرفی ،تحقیقات انجامشده بر روی موش ،نشان داده است

ابوریحان بیرونی در کتاب الصیدنة فیالطب ،خبه را اینگونه

که با تجویز خوراکی عصارۀ اتری دانة خاکشی مقادیر

تعریف میکند« :خبه نباتی است که عرب او را نج گویند

تیروکسین و ترییدوتیرونین خون کاهش مییابد؛ به همین

و فث ه گویند و از جنس مراعی است یعنی از انواع نبات

علت ،کاربرد درمانی دانههای خاکشی در بیماران مبتال به

که معلوف اشتر و گاو و گوسفند است .و ابوالعباس گوید که

پرکاری تیروئید توصیه میشود ( .)26 ، 25دانة خاکشی ارر

فث دانهای است که به گاورس ماند و از او نان سازند

کاهندگی تب نیز دارد که احتماالً بهدلیل حضور گلوکز

ننانک از گاورس و این در اوقات تعذر کنند و بخورند و نان

اینوالتها با خاصیت آنتیبیوتیکی است و یا ناشی از اررات

او نیک باشد تقویت تن را .و در بیابانها باشد و در وادیها

خاکشی بر ترشح تیروکسین است ( .)23همچنین مطالعات

و درههای کوه)32( ».

آزمایشگاهی نشان داده است که خاکشی بهدلیل

عقیلى علوى شیرازى ،در مخزناالدویه آرار زیر را برای

ساختارهای خاص خود دارای آرار ضدِالتهابی است و

خاکشی بیان کرده است:

میتواند موجب کاهش رشد سلولهای سرطانی شود (.)27

«دانههای خاکشی جهت گرفتگی آواز ،نیکوئی رن

در طبّ سنّتی نین از دانههای خاکشی در بهبود سرفه،

رخسار ،برودت احشا ،خلطآور ،با شیر مُسمن (ناقکننده) و

پیشگیری از ابتال به آس  ،کاهش ادم ،بهبود عملکرد

ضماد آن جهت قرحه (زخ ) نش و ورم بناگوش و پستان

انقباضی قلب و درمان برخی از سرطانها استفاده میشود

و نقرس و ورم صلب سرطان ،مشوى (سرخ و بریانکرده)

( .)28خاکشی از زمانهای گذشته کاربرد داشته و برای

آن در خمیر جهت سرفة مزمن ،فرزجه (شیاف مهبلی) آن

ناراحتیهای روده مثل اسهال یا حتی یبوست مفید است.

جهت اعانت بر حمل (تسریع زایمان) و قروح رح نافع

دانة این گیاه را بهصورت خیسکرده استفاده میکنند و در

است» (.)33

موارد جراحات و تبهای زیاد ،بسیار مؤرر است و بودادۀ آن،

هروی در االبنیه مینویسد« :خبّه نون به سکنجبین و

اسهالهای سخت را درمان میکند ( .)20آرار درمانی

شکر بخورند تن فربه گرداند» (.)34

گستردۀ دیگری ازجمله خلطآوری ،محر

بود خرد و شیرین و

در قانون از این مفرده بهعنوان داروی ترکیبی در تقویت

بودن و

غریزۀ جنسی نام برده شده است (.)35

نیروبخشی ،نرمکنندگی و تقویتکنندگی قلب و آرار
ضدِانگلی برای این گیاه ذکر شده است (.)29 ، 20
2017
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گلیکوزیدهای قلبی و فیتواسترولهاست ( 21و  .)22این

خاکشی در نگاه دانشمندان طبّ سنّتی:

بررسی تطبیقی خواص خاکشی از منظر دانشمندان بر …

طاهره شاکری و همکاران

در قراباذین کبیر آمده است« :جهت برودت احشا و سرخ

هموروئید استفاده میشود ( .)38آرار ضدِالتهاب ،ضدِتب و

کردن رخسار و صاف نمودن بشره و رفع مواد سوداوى و

ضدِدرد خاکشی ،بهطورکلی ،به حضور ترکیبات فنلی مرتبط

تصفیة صوت و سعال (سرفه) دموى و یبسى و مطبوخ آن

است .همچنین ارتباط فعالیت ضدِسرطانی خاکشی با

رخسار نافع است.)36(».

مکانیس سرکوب در رشد سلولهای سرطانی گزارش شده

در شیر جهت تسمین اعضا و رن

را بههمراه عرق رازیانه جهت هیضة بلغمی رطوبی نافع

همانطور که اشاره شد خاکشی یکی از داروهای گیاهی

دانسته است ( .)37از دیدگاه حکمای طبّ سنّتی ایران،

است که ه در عرف و ه در کتب طبّ سنّتی و گیاهی از

.طبیعت نوع صغیر خاکشی در اول دوم گرم و در اول تر و

آن بهعنوان شروعکننده و تسهیلکنندۀ امر زایمان یاد

کبیر آن در آخردوم گرم قرار دارد و مصلح آن در کتاب

میشود ( .)43البته از خاکشی ،بهعنوان تببر ،بازکنندۀ

تحفه و مخزناالدویه کتیرا و قدر شربتش تا دو مثقال و

اشتها ،ضدِکرم ( )12و درمانکنندۀ سوءهاضمه ه نام

بدلش تودری است ( )33 ،30ولی در کتاب قراباذین کبیر

بردهاند ( .)24خاکشی مانند گالب بهدلیل ترکیبات سیانید

قدر شربتش تا پنج درم و بدلش بهمن سرخ است ()36

باعث افزایش میل جنسی و تسهیل زایمان میشود و به

طبق گزارش نسخههای خطی طبّ سنّتی فارسی ،خاکشی

علت دیسولفید موجود در اسانس آن بر عضالت صاف

بهعنوان یک درمان مؤرر برای بیماران مبتال به یبوست و

روده ارر میگذارد و خاصیت ملیّن دارد (.)18

هموروئید در نظر گرفته شده است ( .)38در نین از تخ

محمدینیا و همکاران در مقالهای با عنوان «بررسی تأریر

خاکشی بهعنوان ملیّن ،تببر و تسکیندهندۀ التهاب پوست

مصرف خاکشی در اواخر بارداری بر شروع خودبهخودی و

ازجمله کهیر استفاده میشود .در هندوستان نیز از تخ آن

سیر زایمان در خان های نخستزا» ،تأریر خاکشی را با

برای نرم کردن سینه و در موارد برونشیت بهعنوان تببر و

انتخاب تصادفی دو گروه مداخلهای و غیرمداخلهای بررسی

در موارد اسهال خونی استفاده میکنند .حکمای طبّ سنّتی

کردند؛ نتایج نشان داد که اگرنه ازنظر شروع خودبهخودی

ایران معتقدند که خاکشی برای کاهش حدّت سرخجه،

دردها در دو گروه ،اختالفْ معنیدار نبود اما افراد گروه

سرخک ،آبله و مخملک مفید است ( .)39شهرت درمانی

مداخله بیشتر با شروع خودبهخودی دردها به زایشگاه

آن بهحدی است که همهساله مقادیر زیادی از دانة آن ،از

مراجعه کرده بودند .ارر خاکشی بر روند زایمان یک ارر

مناطقی که این گیاه در آنجا به حالت وحشی میروید

تدریجی است؛ ازاینرو احتماالً اگر طول مصرف خاکشی یا

برداشت و به بازارها عرضه میشود .جوشاندۀ آن جهت رفع

مقدار مصرف آن افزایش یابد شاهد کاهش بیشتر موارد

اسهالهای ساده ،دفع خلط سینه و بهبود برونشیت مزمن

تحریک شروع زایمان و افزایش شروع خودبهخودی دردها

به کار میرود (.)40 ، 15 ،11

خواهی بود .نتیجة این تحقیق نیز بیانگر اختالف معنیدار

خواص خاکشی در تحقیقات جدید:

آماری بین میزان دیالتاسیون در هنگام مراجعه در دو گروه

شربت سرد خاکشی با شکر و کاسنی بهعنوان خنککننده

مداخله و غیرمداخله بود .افراد گروه مداخله میانگین

استفاده میشود و شربت گرم دانة خاکشی با شکر بهعنوان

دیالتاسیون باالتری ( )3/2 + 2/2نسبت به گروه غیرمداخله

یک ملیّن تجویز میشود (.)41

( )1/8 + 1/61داشتند .خاکشی با ارر احتمالی بر روند

از خاکشی بهعنوان ملیّن (ریختن در آب سرد) ،رافع تشنگی

زایمان بهشکل آماده کردن دهانة رح باعث افزایش

و ضدّ اسهالهای ساده (بهصورت جوشانده) نام برده شده

احتمال زایمان واژینال میشود؛ لذا توصیه میشود در زنان

است ( .)10از دانة خاکشی بهطور سنّتی در اختالالتی

باردار جهت تسهیل زایمان از آن استفاده شود(.)44

همچون تپش قلب ،سوءهاضمه ،ورید واریسی ،یبوست و
2018
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عقیلی خراسانی در خالصةالحکمه ،خاکشی سن شو شده

است (.)42

دوره  ،7شماره(3پیاپی ،)24پاییز96

طب مکمل

جراحات ،تببر بودن و خاصیت ضدِعفونیکنندگی است.

گرم) تا سه مثقال ( 13گرم) در روز است که البته برای

اصوالً در کشور ما این فراورده اغلب برای تهیة شربت

افرادی ممکن است نیاز به تعدیل دوز باشد.

بهمنظور مصرف در فصل تابستان استفاده میشود (.)45

جایگزین یا بدل آن در تقویت قوای جنسی (امر باه) و

عابدینیراد و همکاران در مقالهای با عنوان «بررسی نظرات

ناقکنندگی (تسمین) و مانند آن «تودری» است (.)48

و تجارب دکتر احمدیه در مورد اررات درمانی فرآوردۀ

در منابعْ به صورت مستقی در مورد ممنوعیدت خاکشدی در

سنّتی خاکشی» ،به بررسی نظریات بالینی و تجربی دکتر

بارداری صحبتی نشده است؛ اما تجربیات بالینی نشدان داده

احمدیه پرداختند .طبق بررسی آنان ،دکتر احمدیه با دادن

است که مصرف زیاد آن ،با توجده بده مدواد متشدکلة داندة

این گیاه به بیماران به نتایج زیر دست یافته است :خاکشی

خاکشی و متابولیس آن در بدن ،میتواند زمیندهسداز سدقط

زکام را بسیار ک میکند و سردرد هنگام زکام با مصرف

باشد؛ لذا طی بارداری باید با احتیداط و بدا نظدر متخصدش

خاکشی کاهش مییابد ،خاکشی سودا و سموم سوداوی را

طبّ سنّتی مصرف شود (.)20

از بدن دفع میکند ،با مصرف خاکشی ،ورم لوزهها در

بحث

کودکانی که مبتال به سوءِمزا ارری و مستعد ورم لوزتین

پژوهش های پزشدکی گذشدته و دورۀ معاصدر ،کاربردهدای

هستند به میزان قابلتوجهی کاهش مییابد ،خاکشی به

درمانی خاکشی را تأیید میکنند .پراکنش رویش این گوندة

علت گرم کردن معده ترشحات آن را افزایش میدهد و در

گیاهی در کشور و در جهان و همچنین خدواص متعددد آن

معدههای «سرد و خشک» ایجاد اشتها میکند ،در بعضی

سبب توجه محققان و اطبّا به این گونة سودمند شده اسدت

افراد ترشی معده را دفع و سوءِهاضمه را درمان میکند ،این

( 19و  .)20یکی از خدواص موردِتوجده ایدن گوندة دارویدی

گیاه عدمسازش نسبت به بعضی غذاها را ه رفع میکند،

خاصیت نرم کنندگی و ملیّن آن است که بده علدت داشدتن

خاکشی در یبوست سوداوی یا عصبی روده (که نشانة آن

موسیالژ در دیوارۀ پوششدی داندة آن اسدت کده نتیجدة آن

کشیدگی شک و انقباض روده است) بسیار مفید است،

درمان یبوست و هموروئیدد اسدت .همچندین ترکیدب آلیدل

خاکشی سبب تحریک رودهها ،لینت مزا (نرم شدن مزا )

دیسولفید دانة خاکشی باعث شلی عضالت صاف میشدود

رفع یبوست و سهولت در دفع مدفوع میشود ،بر ارر استفاده

( 41 ،39 ،38 ،25 ،20 ،18و  .)49شددربت سددرد خاکشددی

از خاکشی دگمههای بواسیر کونک و جدار رگها کلفتتر

همچنین بهعنوان یک خنککننده و کاهندۀ دمای بددن یدا

میشود و از تهاج خون بواسیر و حج و غلظت آن نیز

بهعبارتیدیگر تببر کداربرد زیدادی دارد (،39 ،23 ،20 ،12

کاسته میشود (.)46

 42 ،41و  .)45حضور ترکیبات فنلی ازجمله فالونوییددها و

دکتر احمدیه تجویز خاکشی را توصیة بوعلی در کتاب

کومارینها در مواد متشکلة دانة خاکشی سدبب ایجداد آردار

قانون میداند که آن را در ورم مفاصل و نقرس استعمال

ضدِالتهابی و ضدِسرطانی (کاهش رشد سلولهای سدرطانی

کرده و به نتیجة خوب رسیده است ( .)38رازی در کتاب

و مهار التهابات مدزمن) آن شدده اسدت .آردار مقدوی قلدب

الحاوی در ذیل خبه (خاکشی) از قول بولی میگوید :دانة

خاکشی به حضدور گلیکوزیددهای قلبدی در آن نسدبت داده

خبّه خاصیت تهییجکنندگی انسدادها را دارد و تا حدی

شده اسدت ( .)49 ، 42 ،39 ،38 ،34 ،33 ،28 ،27خاکشدی

ورمهای گرم را تسکین میدهد (.)47

در طبّ سنّتی قدی و تحقیقات معاصر ارر مفیدی در تقویت

مضرات خاکشی از دیدگاه طبّ سنّتی ایران:

معده و درمان سوءِهاضمه دارد ( .)38،39 ،33 ،24همچندین

عقیلی خراسانی در مخزناالدویه بیان داشته که دانة

برای درمان ناراحتیهای روده مثل اسهال توصیه شده است

خاکشی موجب ایجاد سردرد در برخی از افراد میشود و

(.)42 ، 40 ،39 ،20 ،15 ،11
2019
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ازجمله خواص دیگر دانة خاکشی ،التیامبخشی زخ ها و

مصلح آن کتیراست .مقدار مصرف شربت آن دو مثقال (9

بررسی تطبیقی خواص خاکشی از منظر دانشمندان بر …

طاهره شاکری و همکاران

نتیجهگیری
با کنار ه گذاشتن و تطبیق تحقیقات انجامشده بدهوسدیلة
پژوهشگران و مطالعات دانشمندان طدبّ سدنّتی و مقداالت
ارائددهشددده در مددورد خاکشددی مشدداهده شددد کدده خاصددیت
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نرمکنندگی و ملیّن بودن ،فربهکنندگی مخصوصاً با شدکر و
خنککننددگی ،مفیدد بدودن در یبوسدت و تقویدت معدده و
هاضمه ،بهطور مشتر در همة پژوهشها تکرار شده است
و در مورد دیگرْ خواص ،احتیدا بده تحقیقدات و تجربیدات
بالینی بیشدتری اسدت .فهرسدت گیداهی بدهدسدتآمدده از
تحقیقددات پژوهشددگران ( ،)8خاکشددی را یکددی از گیاهددان
دارویی مه  ،ارزان و ایمن معرفی میکندد .میدزان LD50
خاکشدی  2500میلدیگدرم بددر کیلدوگرم اسدت .ازآنجداکدده
داروهای با میزان  LD50بیش از  50میلیگرم بر کیلوگرم،
داروهای ایمنی هستند لذا مصرف معمولی خاکشی عارضدة
خاصی ندارد ( 48و  .) 49از محددودیتهدای ایدن مطالعده،
مراجعة معدود به مندابع طدبّ سدنّتی و مددرن و همچندین
معدود بودن اطالعات بالینی مستند در مورد هر یک از آردار
خاکشی بوده است .لذا اظهارنظر دقیق تدر نیداز بده مطالعدة
کاملتری دارد .برنامهریزی برای سوق دادن تحقیقدات بده
سمت این گونة پرمصرف و کشف موارد مصرف فولکلوریک
و جهانی آن ،عوارض جانبی آن و موارد منع مصرف مطلدق
یا نسبی آن برای خدمت رسدانی بده جامعده الزامدی اسدت.
همچنین آموزش تحقیقات راجع به این گیاهان پرمصرف به
گددروههددای مختلددف جامعدده از مددردم عددوام تددا عطدداران و
دستیاران طبّ سنّتی بده صدورت مجدزا و در هدر گدروه بده
فراخور حالْ ضروری است.
تشکر و قدردانی
بدین وسیله نویسندگان مقاله از همکداران مرکدز تحقیقدات
طبّ سنّتی و مکمّل و گروه تاریخ علدوم پزشدکی مازنددران
سپاسگزاری میکنند.
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Abstract
Introduction: Due to the prevalent usage of flixweed among people, the aim of this research was a
comparative study on the properties of flixweed from the perspective of traditional and modern
medicine scientists.
Methods: This study was carried out by the use of traditional medicine reference books such as AlQanon, Al-Hawi, Makhzanol Aladvyh, Alsydnh fi Tibb. The key words for traditional medicine were
“Khobbeh”, Khakshi and Khakshir. Also, the key words of flixweed, Descurainia sophia,
Sisymbrium irio and Sisymbrium sophia were used in databases such as scopus, pubmed,
medline, google scholar.
Results: The most medicinal properties of flixweed are: emollient, cardiotonic, anti-parasitic, laxative,
antiseptic, anti-inflammatory, antipyretic, analgesic, facilitating the delivery and use for intestinal
disorders such as diarrhea or constipation and hemorrhoids, stomach tonic and digestive.
Conclusion: Modern medical researchers were confirmed many therapeutic applications of flixweed.
Keywords: Comparative Study, Sisymbrium irio, flixweed, Emollient, traditional medicine.
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