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چکیده
گل ختمی جزء گياهان لعاب دار است و گياهان لعاب دار گياهانی هستند که سرشار
از ترکيبات قندی به نام موسيالژ هستند که برای نرم کردن مجرای تنفسی بسيار اهميت
دارد .ختمی از خانواده پنيرک و جنس آلسا میباشد .اين گياه يكی از گياهان دارويی
است که به منظور درمان از زمانهای باستانی مورد توجه بوده است .قسمتهای مختلف
گياه ختمی از جمله برگ ،گل و ريشه آن بهعنوان دارو به کار میرود .ريشههای گياه
ختمی حاوی موسيالژ (ماده لزج گياه) و برگهای آن نيز حاوی کومارين اسكوپولتين
است .همچنين اين گياه بهعلت داشتن متابوليتهای ثانويه مفيد ،دارای ارزش بالقوه
درمانی است .کاربردهای سنتی گياه دارويی ختمی در درمان بسياری از بيماریها و
وجود ترکيبات گياهی و دارويی ارزشمند در آن میتواند زمينهای را برای کشف داروهای
با منشاء گياهی در توليد داروهای درمانی بوجود آورد .اين گياه به درمان سرفه،
سرماخوردگی ،تب و مشكالت معده کمك میکند .از سنگ کليه جلوگيری کرده و
گرفتگی قفسه سينه را برطرف میکند .زخم معده ،تب يونجه ،التهاب مثانه ،قولنج ،ورم
معده ،اسهال و برونشيت را درمان میکند .با توجه به اهميت گياهان دارويی در عصر
حاضر و لزوم شناخت همه جانبه آنها در جهت بهرهبرداری هرچه بيشتر ،در مطالعه حاضر
به جنبههای مختلف گياه دارويی ختمی بهعنوان يكی از گياهان دارويی ارزشمند و مؤثر
در طب سنتی پرداخته شده است.

مقدمه
ختمی دارويی ( )Althaea officinalisيكی از مهمترين گياهان دارويی لعابدار و از
خانواده پنيرکيان ( )Malvaceaeاست که گياهی علفی پايا به ارتفاع  5/0تا  5/1متر و
ساقه بلند افراشته با برگهای متناوب میباشد .برگها در قسمت فوقانی ساقه کم ولی
در قسمتها ی پايينی ساقه بيشتر و قلبی شكل هستند .همه قسمتها ی گياه دارای
کرکهای نرم بوده و از کنار برگها ،خوشههای گل سفيد يا صورتی ظاهر میشوند
( .)GençlerÖzkan et al., 2009ريشه اين گياه دارای  %91ترکيبات موسيالژی،
 %93نشاسته %59 ،ساکاروز ،بتائين ،فالونوييدها ،کومارينها ،فنوليك اسيد و روغن است.
بخشهای خارج از خاک حاوی موسيالژ ،کربوهيدراتها (گلوکوز و ساکاروز) ،چربیهای
ضروری ،ويتامين Cو کاروتن است .دانه گياه حاوی بيش از  %59روغن%5 ،
فسفوليپيدها و پكتين میباشد ( .)Eisenman et al., 2012گياه ختمی دارای
خاصيت آنتیبيوتيكی و ضدالتهابی بوده و در درمان ناراحتیهای دهان و مجاری تنفسی
و بيماریهای سينه (موسوی لردجانی و همكاران )1391 ،ناراحتیهای کليوی ،دستگاه
گوارش و معده (کيانمهر )1388 ،و همچنين در درمان اگزما ،پسوريازيس ،درماتيت،
مسموميتهای غذايی و به منظور عادی سازی متابوليسم استفاده میشود
( .)Eisenman et al., 2012استفاده از گياهان دارويی بومی و خودرو در رويشگاههای
طبيعی که عالوه بر سازگاری اکولوژيكی قادرند با سنتز مواد مؤثره ثانوی و فعال تحت
استرسهای محيطی در بحث پيشگيری و درمان بيماریها مؤثر واقع شوند ،در سالهای
اخير جايگاه ويژهای در علم پزشكی يافته است .هدف از مقاله حاضر بررسی خواص
دارويی گياه ختمی در طب سنتی بود.

مواد و روش ها
اين مطالعه از نوع مرور سيستماتيك و درباره بررسی اثر گياهان دارويی بر خصوصيات
درمانی بيماریهای مزمن ،بيماریهای تنفسی ،برونشيت و آسم است که با جستجو در
پايگاههای  Science Sirect ،SIDو  Web of Scienceبا کليدواژههای موسيالژ ،گياه
درمانی ،گياه دارويی ،طب سنتی ،خاصيت آنتیاکسيدانت و خاصيت ضد قارچی گياهان
دارويی مؤثر استخراج و مورد استفاده قرار گرفت.

نتایج و تحلیل
قسمتهای مختلف اين گياه شامل برگ ،ريشه و گل به عنوان دارو به کار میرود .ختمی
دارای خواص ضد سرفه ،ضد سوزش سينه ،ضد ورم معده ،ضد تومور و ضد ويروس میباشد.
فعاليت ضد باکتريايی ،ضد التهابی ،جذب پلیساکاريدها به ديوارههای غشايی و کاهش سرفه
از خواص ديگر آن است ( .)Ali Shah et al., 2011ريشه ختمی دارای اثر نرم کننده و
آرام کننده است و در رفع تحريكات جلدی و سرفههای شديد استفاده می شود
( .)Sutovska et al., 2009بيشترين کاربرد ختمی برای درمان مشكالت تنفسی و
برونشيت است که اين خاصيت مربوط به لعاب گياه است .همچنين عصاره ريشه ختمی برای
درمان سوختگیها و زخمهای پوستی مناسب است.از اين گياه برای سوزش معده ،سوء
هاضمه ،زخم معده ،آنژين ،سنگ کليه ،يبوست و دل پيچه نيز استفاده میشود ريشه گياه
ختمی دارای موسيالژ ،فالونوئيد و گليكوسايدها بوده و برگ آن حاوی کومارين اسكوپولتين
است .همچنين ريشه اين گياه حاوی ترکيبات ديگر از جمله آنتوسيانين ،آلتين ،دی اکسی
بنزوئيك اسيد و سيانيدين میباشد .از جمله ترکيبات ديگر ريشه ختمی میتوان کوئرستين،
کامپفرول ،تانن ،لسيتين ،پكتين و استريول را نام برد .در بررسی گياه ختمی مشخص شده
است اين گياه عالوه بر خواص ضد سرفه ،ضدسوزش سينه ،ضد ورم معده ،ضدتومور و
ضدويروس در ارتقای ايمنی بدن نيز نقش دارد .فعاليتهای ضدباکتريايی ،ضدالتهابی ،تأثير
بر انتقال موکوسياری ،جذب پلیساکاريدها به ديوارههای غشايی و کاهش سرفه از ديگر
خواص اين گياه ذکر شده است ( .)Hoffman, 1990فالونوئيدها گروهی از ترکيبات پلی
فنوليك ( )Polyphenolicمیباشند که در سالهای اخير اثرات فارماکولوژی اين ترکيبات
روی بيماری آلزايمر مورد توجـه بيشتری قـرار گرفته است .آلومينيوم مادهای نوروتوکسيك
است و باعث تحريك بيماریهايی مثل آلزايمر و پارکينسون مـیشود .بيشتر فالونوئيدها
میتوانند به آلومينيوم باند شده و سبب کاهش آن در بدن شوند (.)Tian et al., 2006
فالونوئيدها از تجمع پالکتها جلوگيری میکنند .همچنين خاصيت ضدالتهابی ،ضد باکتری
و اثر ضد توموری دارند و بهعنوان يك فيلتر محافظتی از اشعه اولتـراويولـه ()Ultraviolet
عمل میکند (.)Mlodzinska, 2009

نتیجه گیری
گياه دارويی ختمی و ترکيبات آن اثرات مفيدی بر روی چندين بيماری مانند ضد سرفه ،ضد
سوزش سينه ،ضد ورم معده ،ضد تومور و ضد ويروس ضد سرفه ،ضد سوزش سينه ،ضد ورم
معده ،ضد تومور و ضد ويروس و همچنين اثر درمانی بر بيماریهای دندان و زخم معده دارند.
با توجه به نتايج برخی از آزمايشات ،از ختمی میتوان در جهت توليد داروهايی نرم کننده و
آرام کننده است و در رفع تحريكات جلدی و سرفههای شديد استفاده نمود اما برای اکثريت
ديگر ويژگیهای اين ماده هنوز نيازمند انجام آزمايشات بالينی بسياری هست تا در آيندهای نه-
چندان دور از اين گياه جهت درمان بيماریها استفاده شود.
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