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چکیده
در ایـن  . ین علل مرگ در کودکان استترشایعاسهال یکی از مشکالت بهداشتی در سراسر جهان و یکی از :زمینه و هدف

.اسهال ایجاد شده توسط روغن کرچک مطالعه شده استبر) Descurainia sophia(اثر عصاره خاکشیر ،پژوهش
هـاي گـروه سر موش صحرایی نر استفاده شد که به چهار گروه مساوي شـامل 24در این مطالعه تجربی از : هامواد و روش

و گـروه کنتـرل یـا    ) گرم بر کیلوگرممیلی5/0(؛ دیفنوکسیالت گرم بر کیلوگرممیلی600و  400مقادیرعصاره خاکشیر با 
، روغن لیتر بر کیلوگرممیلی10یک ساعت پس از خوراندن داروها یا حالل در حجم . تقسیم شدند) سرم فیزیولوژي(حالل 

سپس دفع حیوان جداگانه در قفس . معدي داده شد-هانیمیلی لیتر به هر حیوان از طریق یک کاتتر د2کرچک به مقدار 
طرفـه و  یکANOVAآزمونباهاداده. به مدت پنج ساعت مشاهده شد و کیفیت، تعداد دفعات و وزن مدفوع تعیین گردید

. تجزیه وتحلیل شدندTukeyآزمون پس
درصد کـاهش وزن حیوانـات را کـاهش دادنـد     خاکشیر،گرم بر کیلوگرممیلی400و600دیفنوکسیالت، مقادیر:هایافته

)005/0p= .(گـرم بـر کیلـوگرم   میلـی 600مقادیرري بین گروه کنترل با دیفنوکسیالت و دامعنیتفاوت ،تعداد دفعات دفع
)005/0p= ( خاکشـیر  گرم بر کیلـوگرم میلی400و)05/0p< ( گـرم بـر   میلـی 400و 600مقـدار همچنـین  . را نشـان داد

). >05/0p(وزن کل مدفوع را در مقایسه با گروه کنترل کاهش داد ،یرخاکشکیلوگرم
م اسـهال ناشـی از   یـ ، عصاره گیاه خاکشیر اثري شبیه دیفنوکسـیالت بـر کـاهش عال   نتایج این مطالعهبر پایه : گیرينتیجه

.دهدمیروغن کرچک داشته و حجم آب دفع شده را نیز کاهش 
، موش صحراییغن کرچکرواسهال، خاکشیر، : ي کلیديهاواژه
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مقدمه
ترین مشکالت بهداشتی درمـانی بـه   اسهال یکی از مهم

باشد و سـاالنه موجـب   میخصوص در کودکان سراسر دنیا 
شود و یکـی از  میمیلیون مورد مرگ و میر در جهان 5-3

ایـن  ]. 1-2[اسـت ین علـل مـرگ و میـر کودکـان     ترشایع
ــت مــرگ کودکــان  بیمــاري  ــین عل ــران دوم ــد از در ای بع

اسـهال طـول کشـنده    ]. 3[باشـد  مـی ي تنفسـی  هاعفونت
ند باعث از دست دادن آب شود، بـه ایـن معنـی کـه     توامی

از . دهدمیبدن مایع کافی براي عملکرد معمول را از دست 
ــراي بچــهاًدســت دادن آب مخصوصــ و افــراد مســن هــاب

تـر  به منظور جلوگیري از مشکالت جـدي خطرناك است و
]. 4[درمان شود اًباید سریع

ي از هـا درمان اصـلی اسـهال جبـران آب و الکترولیـت    
ي بیماري هادست رفته است و از داروها براي درمان نشانه

علل عفونی اسهال در کودکـان  ،اغلب]. 5[شود میاستفاده 
درمـان علـل ویروسـی و بیشـتر     . خود محدود شونده است

حمـایتی  عوامل باکتریایی اسهال در ابتدا شـامل اقـدامات  
مثل تصحیح کم آبی و نقایص الکترولیتی و درمان عوارض 

ــیب   ــی از آس ــه ناش ــاثانوی ــت ه ــاطی اس ــان . ي مخ درم
بیوتیکی تنهـا بـراي برخـی علـل باکتریـایی و انگلـی       آنتی

]. 2[شود میاسهال توصیه 
و سـالمت  است که مردم از گیاهان براي بهبـود هاقرن

از گیاهـان بـه   ،در طـول تـاریخ  . کننـد میخویش استفاده 
، هـا عنوان غذا یا دارو جهت درمان یا پیشگیري از بیمـاري 

سفانه با وجود پیشینه درخشان أمت]. 6[استفاده شده است
در زمینــه طــب ســنتی و حضــور دانشــمندانی کشــور مــا

سینا، زکریاي رازي، اسـماعیل جرجـانی و  ابوعلیهمچون
امـروزه  ، اندهدیگران که خدمات شایانی به طب سنتی نمود

اخیـراً سـازمان   ]. 7[شـود مـی در ایـن زمینـه   مـی توجه ک
از مـردم در  %80اسـت کـه   بهداشت جهـانی اعـالم کـرده   

از طــب گیــاهی در ســطح اولیــه سراســر دنیــا بــه نحــوي
].8[کنندمیاستفاده بهداشتی درمانی

گرایش به مصرف داروهاي گیاهی و ،در چند سال اخیر
هـا رمان و پیشگیري از بیمـاري استفاده از این داروها در د

مطالعات نشان داده است کـه برخـی از   . افزایش یافته است
گیاهان، داراي خواص ضد انقباضی بـوده، حرکـات روده را   
به تأخیر انداخته یا مهـار کـرده و ترشـحات آن را کـاهش     

از جمله گیاهانی کـه برخـی تحقیقـات اثـر ضـد      . دهندمی
تـوان از گیـاه برهـان،    مـی ،اندهاسهالی آنها را مشخص کرد

]. 2[آویشن، مرزه و گیاهان تیره شاه پسند نام برد 
یکی از گیاهانی که کـم و بـیش در طـب سـنتی بـراي      
بهبود وضعیت گوارشی افراد توصیه شـده، خاکشـیر اسـت    
که گیاهی علفی یک ساله یـا دو سـاله و از تیـره شـب بـو      

و ي مسـتقیم هـا خاکشـیر معمـولی داراي ریشـه   . باشدمی
متـر و  د به طول بین بیست تا یکصـد سـانتی  ي زیاهاشاخه

یـک  . باشـد میي قرمز رنگ و مستطیل شکل هاداراي دانه
وقتـی  . سطح آن محدب و سطح دیگر آن شـیار دار اسـت  

ي خاکشـیر در آب قـرار گیرنـد توسـط یـک الیـه       هـا دانه
بویی تنـد و شـبیه   هادانه. شوندمیموکوسی شفاف احاطه 

خاکشیري که در ایران وجود دارد ]. 9-10[د به خردل دارن
صـورت  ه همین گونه معمولی بوده و در اکثر نقاط ایران بـ 

کنـد و برداشـت دانـه خاکشـیر     مـی خود رو در مزارع رشد 
خاکشیر ]. 9-11[گیرد میدر اواخر تابستان صورت معموالً
هاي گذشته کاربرد داشته اسـت و بهتـرین کـاربرد    از زمان

باشـد و بـراي   اش میکنندهصیت ضدعفونیآن به خاطر خا
.هاي روده مثل اسهال یا حتی یبوست مفید اسـت ناراحتی

کننـد و در  این گیاه را به صورت خیس کرده اسـتفاده مـی  
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ثر است و همچنـین  موهاي زیاد بسیار موارد جراحات و تب
.]9-11[کندهاي سخت را درمان میبو داده آن اسهال

هـاي  ي گلوکزاینوالت در قسـمت این گیاه حاوي مقدار
. باشــدمــیمختلـف، یــک فالنوئیـد و یــک بتاسیتوسـترول    

ي فیتوشیمیایی خاکشیر وجود اسـیدهاي چـرب،   هابررسی
هــاي مختلــف، برخــی ترکیبــات فنلــی و همچنــین آلکــان

هـا را  گلوکوزاینـوالت مـی ترکیبات حاصل از هیدرولیز آنزی
جمله خلط آور، اي ازآثار درمانی گسترده. نشان داده است

کننده قلب و اثرات محرك و نیروبخش، نرم کننده و تقویت
]. 11-12[ضد انگلی براي این گیاه ذکر شده است 

دهنـده اثـرات   با توجـه بـه مطالعـات قبلـی کـه نشـان      
ــیم ــوده و   تنظ ــوارش ب ــتگاه گ ــیر در دس ــدگی خاکش کنن

همچنین استفاده زیاد این گیاه در طب سنتی براي درمان 
ــاه  اســهال  ــر عصــاره گی و یبوســت، در پــژوهش حاضــر اث

ایجاد شده توسط روغن کرچک بررسـی  اسهالخاکشیر بر 
.شده است

هامواد و روش
رأس موش 24روي1390در سال این مطالعه تجربی

شـد انجـام گرم200-250با وزن صحرایی نژاد ویستار نر
12گــراد در شــرایط درجــه ســانتی20-22در دمــاي کـه 

و دسترسـی آزاد بـه   ساعت روشـنایی 12یکی و ساعت تار
منشور اخالقی کار با حیوانات . شدندمیداري نگهآب و غذا

آزمایشگاهی مصوب دانشگاه علـوم پزشـکی رفسـنجان در    
12حیوانات به مـدت  .حین انجام آزمایشات رعایت گردید

ساعت قبل از انجـام مطالعـه از دادن غـذا محـروم شـده و      
. تـایی تقسـیم شـدند   6گـروه  4به سپس به طور تصادفی

گـرم  میلی400(400گروه عصاره:عبارت بودند ازهاگروه
بـه  گرممیلی600(600، گروه عصاره )به ازاي هر کیلوگرم

Diphenoxylateدیفنوکسـیالت ، گـروه )ازاي هر کیلوگرم

و گـروه شـاهد   ]13) [گرم به ازاي هر کیلـوگرم میلی5/0(
کلیه داروهـا در حـالل   .کردندمیت که فقط حالل را دریاف

حل شـده و سـپس حیوانـات گـاواژ     %9/0سرم فیزیولوژي
لیتـر سـرم فیزیولـوژي بـه ازاي هـر      میلـی 10(شـدند  می

ــدن  ــوگرم وزن ب ــدار]. 13-14) [کیل ــده  مق ــتفاده ش اس
گونـه عارضـه جـانبی    هـیچ ،الت در این مطالعـه دیفنوکسی

.مانند مرگ و میر یا ضعف تنفسی ایجاد نکرد
وگردیـد خاکشـیر از عطـاري خریـداري   :گیريعصاره
يابتـدا در دمـا  ،یشناساهیتوسط متخصص گدییپس از تأ

پـس از  و . شـد گراد با آب مقطر خیساندهدرجه سانتی30
سـپس  توسط مخلوط کن کامالً له گردیدگذشت یک روز، 

د و در اه روتـاري عصـاره آن جـدا شـ    با اسـتفاده از دسـتگ  
تـا  گرفـت گـراد قـرار   درجـه سـانتی  25اي تور در دمانکوبا

پس از خشـک شـدن کامـل    . ]15[د یص و خشک شوخلت
یبـا بررسـ  نیو همچن]16[ی اساس مطالعه قبلعصاره، بر

گرم در یلیم600یا 400يهابا غلظتییهامحلوللوتیپا
.دیگردهیتهنینرمال سالتریلیلیمده

ادیرمقـ یـک سـاعت بعـد از گـاواژ     :اسهالنحوه ایجاد
لیتـر  میلـی 2به هر مـوش  ،یا حاللو مختلف عصاره، دارو 

سـپس، هـر حیـوان    . روغن کرچک از طریق گاواژ داده شد
وزن شده و جداگانه در داخل قفس بر روي کاغذ صافی بـا  

شـد و بـه مـدت پـنج سـاعت      مـی وزن مشخص قـرار داده  
در پایان مشاهده دوبـاره حیـوان   ]. 13[گردید میمشاهده 

. تا درصد کاهش وزن محاسبه شودشدمیوزن 
آوري جمـع یی که در طی پنج سـاعت مشـاهده  هاداده

شـامل معمـولی،   (کیفیت مدفوع : شدند عبارت بودند ازمی
، دفعات دفع، شاخص دفع مدفوع و محتوي آب )نرم، آبکی

شاخص دفع مدفوع با حاصل جمـع تعـداد دفعـات    . مدفوع
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تعیـین محتـوي  بـراي  . دفع و کیفیت مدفوع تعیین گردید
بـا وزن کـردن کاغـذ    (تر وزن شد آب مدفوع، ابتدا مدفوع

سـاعت در  24و سپس کاغذهاي صـافی بـه مـدت    ) صافی
راد قـرار داده شـد تـا    گدرجه سانتی50انکوباتور در دماي 
وتـر با تعیـین اخـتالف وزن مـدفوع   . دمدفوع خشک شدن

در پایـان پـنج   . گیري شـد خشک، میزان آب مدفوع اندازه
حیــوان وزن شــده و میــزان کــاهش وزن آن نیــز ،ســاعت

].14[گردید میمحاسبه 
و هیــتجزيرابــ11نســخه SPSSيآمــارافــزارنــرماز

±میـانگین صـورت ه بـ هـا داده. استفاده شدهادادهلیتحل

ANOVAي گزارش شـده و بـا آزمـون آمـار    انحراف معیار 

>05/0pشـدند و سـه یمقاTukeyو پس آزمونیک طرفه 

.ر در نظر گرفته شددامعنیاوتتفعنوان به

نتایج
میزان از دست دادن وزن تا پایان ساعت پـنجم پـس از   

ــاواژ  ــی2گ ــرل   میل ــروه کنت ــک، در گ ــن کرچ ــر روغ لیت
ــروه   03/2±53/14% ــاخص در گ ــن ش ــه ای ــود ک ــاب ي ه

گرم بر کیلـوگرم میلی400و 600دیفنوکسیالت، خاکشیر 
ــه   ــب بــــ ــه ترتیــــ و 53/3±64/0و 85/7±16/1بــــ

ــود  56/0±36/3% ــه ب ــاهش یافت ــن داده. ک ــاای ــاوت ه تف
ري را بــین گــروه کنتــرل بــا دیفنوکســیالت     دامعنــی

)004/0=p(،گـــرم بـــر کیلـــوگرممیلـــی400ریخاکشـــ
)000/0=p ( گــرم بــر کیلــوگرم   میلــی600ریخاکشــو
)000/0=p( دهدمینشان ) . تعداد دفعات دفـع  ). 1نمودار

، p)=003/0(نوکسـیالت  مدفوع بـین گـروه کنتـرل بـا دیف    
ریخاکشو ) p=017/0(گرم بر کیلوگرممیلی400ریخاکش
ر دامعنـی تفـاوت  ) p=000/0(گرم بـر کیلـوگرم   میلی600

.)2نمودار ( نشان داد 

ي مختلف نشـان داد  هامقایسه وزن کل مدفوع در گروه
ري بـین گـروه کنتـرل بـا     دامعنـی طـور  هکه این شاخص ب

ریخاکشو ) p=047/0(ر کیلوگرمگرم بمیلی400ریخاکش
. کاهش یافته اسـت )p=041/0(گرم بر کیلوگرم میلی600

)3نمودار (

اثر عصاره گیاه خاکشیر و دیفنوکسیالت بر کاهش وزن - 1نمودار 
گروه هاي دیفنوکسیالت و . پس از اسهال ناشی از روغن کرچک

م بر گرمیلی400خاکشیر و دوز گرم بر کیلوگرم میلی600دوز 
.  داري  نشان دادندبا گروه کنترل تفاوت معنیخاکشیر کیلوگرم 

گروه کنترل بادار یتفاوت معن* 

و دیفنوکسیالت بر تعدا دفعات ریخاکشاثر عصاره گیاه - 2نمودار 
600هاي هبین گرو.دفع پس از اسهال ناشی از روغن کرچک

خاکشیرکیلوگرم گرم برمیلی400خاکشیر و گرم بر کیلوگرم میلی
. داري وجود داردفاوت معنیو دیفنوکسیالت با کنترل ت

کنترل گروه دار با تفاوت معنی***
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اثر عصاره گیاه خاکشـیر و دیفنوکسـیالت بـر وزن کـل     -3نمودار 
بین گروه کنترل با .  مدفوع پس از اسهال ناشی از روغن کرچک

گـرم بـر   میلـی 400و خاکشـیر  گرم بر کیلـوگرم  میلی600خاکشیر 
. داري وجود داردتفاوت معنیکیلوگرم 

گروه کنترل اتفاوت معنی دار ب*
در مقایسه بـا گـروه   هامحتوي آب مدفوع در همه گروه

کنترل کاهش یافتـه بـود امـا ایـن کـاهش از نظـر آمـاري        
. ر نبوددامعنی

بحث
شایع در ایران ي نسبتاًهابیماري اسهال یکی از بیماري

از آن جایی که استفاده از داروهاي شیمیایی جهت واست
اي و گوارشی موجب مصرف بیشتر رودهيهادرمان بیماري

و در نتیجـه خطـر   شـده شـدن دوره درمـان  تـر و طوالنی
دهـد، اسـتفاده از گیاهـان    مـی عوارض جـانبی را افـزایش   

اي شتري مواجه گردیده و جایگاه ویژهدارویی با استقبال بی
در ایران تاریخ طب سـنتی کهـن و تنـوع    . ستپیدا کرده ا

].6[داروهاي گیاهی آن با ارزش است 
ـ   یاهانیجزء نادر گخاکشیراهیگيهادانه ه اسـت کـه ب
يهاخصوص استانه کشور بیجنوبیدر نواحیعیطور وس

درمــان يو بلوچســتان بــراســتانیکرمـان، هرمزگــان و س 
کشـیر از  خا.شـود مـی استفاده هاخصوص در بچههاسهال ب
بــه خــاطر خاصــیت فراوانــیهــاي گذشــته کــاربرد زمــان

مثـل اسـهال   یهایناراحتیو در درماناشکنندهضدعفونی
پـژوهش  نیـ ايهاافتهی. ]11[استداشتهیا حتی یبوست 

400و 600مقــادیرکــه عصــاره گیــاه فــوق در نشــان داد
5/0اثـري شـبیه دیفنوکسـیالت    ،گـرم بـر کیلـوگرم   میلی
دارد و باعـث کـاهش دفعـات دفـع     ر کیلـوگرم گرم بـ میلی

اگرچه . شودمیاز دست دادن وزن ناشی از اسهال مدفوع و 
اي بر روي اثر خاکشیر بر اسهال انجـام  تاکنون هیچ مطالعه

يتعـداد يداراریخاکشـ نشده است، اما گزارش شـده کـه   
دیاسـ ک،یـ نولنیلدیاسـ ک،یـ نوئیلدیچرب مانند اسدیاس

است و جوشانده کیاستئاردیو اسکیپالمتدیاسک،یاولئ
اسـهال سـاده کودکـان    وسـاده  يهـا رفع اسـهال يآن برا

بـوده و  یکننـده دسـتگاه گوارشـ   میتنظ،اثر داردرخواریش
.]17-18[سـازد یمرتفـع مـ  هـا يمـار یابتالء معده را بـه ب 

ي حاصـل از ایـن مطالعـه نشـان داد کـه عصــاره      هـا یافتـه 
. ضد اسهال داردي این گیاه اثرهادانه

کـاهش تعـداد   ي این پـژوهش مشـاهده  هایکی از یافته
گرم به ازاي هـر کیلـوگرم عصـاره    میلی600مقداردفع در 

ثـر  ایـن ا . خاکشیر بود کـه بـا دیفنوکسـیالت مشـابه بـود     
خاکشیر حرکات دسـتگاه  دهنده آن است که احتماالًنشان

از آن جــایی کــه بعضــی از. گــوارش را کــاهش داده اســت
دهنده خاکشیر با ترکیبـات گیـاه کلپـوره    ترکیبات تشکیل

و بـا  ،از جمله ترکیبـات فنلـی موجـود در آن   ،مشابه است
دهنده اثرات ضد انقباضـی  توجه به مطالعات قبلی که نشان

کلپوره بر عضالت صاف دستگاه گـوارش بـوده و همچنـین    
-20[فرکانس حرکان روده و معـده را کـاهش داده اسـت    

ي خاکشـیر بـر   هاثیر مثبت دانهتأرود که میل ، احتما]19
با توجه به نتـایج  . باشداسهال به خاطر وجود این ترکیبات 

در کنترل واندحاصل از این مطالعه خاکشیر ممکن است بت
ییدهایـ وئیاپيبرایمناسبنیگزیجاهاي غیر عفونیاسهال

ییکه عمدتاً مورد سوء استفاده دارو-التیفنوکسیمانند د
.باشد،رندیگمیار قر
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گیرينتیجه
عصـاره  ي حاصل از این پژوهش نشـان داد کـه   هایافته

گـرم بـر   میلـی 400و 600مقـادیر بـا  خاکشـیر يهـا دانه
يهـا بر بهبود نشـانه التیفنوکسیدهیشبيریتأث،کیلوگرم

چون در بیماري اسهال .از روغن کرچک داردیناشاسهال
و وزن مدفوع را افـزایش  مقدار زیادي از آب بدن دفع شده 

داده، از طرفی عصاره خاکشـیر باعـث کـاهش وزن مـدفوع     
اثرات دهد، لذا میشده و همچنین آب دفع شده را کاهش 

گیاه بـر فعالیـت دسـتگاه گـوارش در     مهاري مشاهده شده 
کننده مصرف سنتی ایـن گیـاه   تواند توجیهمیاین پژوهش 

.باشددرمان اسهالدر 

در این مطالعـه  : هایی استحدودیتاین مطالعه داراي م
بر حیوانـات مطالعـه   عوارض جانبی احتمالی گیاه خاکشیر 

بررسـی اي بـه منظـور  هشـود مطالعـ  مـی پیشنهاد . نگردید
ایـن گیـاه در حیوانـات انجـام     میاحتمال اثر سمیت عمـو 

.شود
تشکر و قدردانی

914/20/9این مقاله حاصل کار تحقیقاتی به شماره 
است که با حمایت مالی معاونت 8/9/1390مصوب تاریخ 

پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام شده است 
تشکروتقدیرمراتبمقاله،نویسندگانوسیلهکه بدین

.دارندمیابرازراخود
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Effect of Aqueous Extract of Descurainia Sophia on Castor Oil-Induced

Diarrhea in Male Rat

F. Ayoobi1, B. Kamali2, A. Shamsizadeh3, M.A. Sajadi4, A. Roohbakhsh5, R. Vazirinejad5, E.

Hakimi1, H.A. Rezazadeh1, M.R. Rahmani1, M. Allahtavakili6

Received: 07/04/2012 Sent for Revision: 17/06/2012 Received Revised Manuscript: 01/07/2012 Accepted: 16/07/2012

Background and Objectives: Diarrhea is one of the worldwide health problems and one of the most common

causes of childrens’ mortality. In the present experiment, effect of Descurainia sophia on castor oil-induced

diarrhea was investigated.

Materials and Methods: In this experimentd study 24 male rats were randomly divided into 4 groups as

follows: Descurainia sophia with doses of 400 and 600 mg/kg; Diphenoxylate 0.5 mg/kg; and control (vehicle).

One hour after orally receiving the drugs or vehicle (normal saline 10 ml/kg), each animal was given castor oil (2

ml/rat) by an oro-gastric catheter. Then the rats were placed in a separate cage and observed for 5 h defecation to

determine fecal quality, frequency, and weight. Data were analyzed by one-way ANOVA followed by Tukey test

and p<0.05 was considered as significant difference.

Results: Both Descurainia sophia 600, 400 (mg/kg) and Diphenoxylate attenuated the percentage of weight loss

(p<0.005). Compared to the control group, Descurainia sophia 600 and Diphenoxylate (p<0.005) and

Descurainia sophia 400 (p<0.05) decreased the total excretion. Also compared to the control group, Descurainia

sophia 600 and 400 (mg/kg) decreased stool weight (p<0.05).

Conclusions: Extract of Descurainia sophia plant has the same effect as Diphenoxylate on attenuating castor oil

- induced diarrhea symptoms and also reduction of fecal water content.

Key words: Diarrhea, Descurainia sophia, castor oil, Rat
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