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 چکیده: 

صورت گرفته  وخواص و کاربردهای آن خراطین فرآورده هایپژوهش حاضر با هدف بررسی 

است. روش انجام پژوهش از نوع توصیفی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. 

یک نام هندی و نام  (Kharateen) نام خراطین نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که

اروسازی و بهداشتی و با نام علمی ایزینیا فتیدا است که در صنعت د خاکی یک نوع کرم

در دسته ی روغن های گرم و خشک قرار روغن آن نیز در طب سنتیکه آرایشی کاربرد دارد

ویا حجم  به عنوان مسمن اعضابه خواص این روغن  نیز و در کتاب قانون بوعلی سینا دارد

 18آمینه نوع اسید  31بر اساس تحقیقات انجام شده از بین اره شده است. اش دهنده اندام ها

درصد پروتئین االنتئین بوده  96.2نوع آن در این روغن وجود دارد. بطوری که این روغن حاوی 

و درصد باقی مانده را بقیه پروتئین های کالژن ساز و دارای خواص کشسانی با االستیسیته باال 

می باشد  9و امگا  6، امگا 3تشکیل می دهند . این روغن همچنین دارای درصد باالیی از امگا 

فرآورده . همچنین در برخی دیگر از مقاالت کاربرد که در حجم دهندگی عضالت تاثیردارند

خونرسانی و بهبود خراطین در بهبود بیماری هایی چون درد مفاصل، ناتوانی جنسی،  های

 نیز گزارش شده است. وسرطان سینه  گردش خون
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 گردش خون ،، حجم دهندهسینه سرطان روغن خراطین، زیبایی صورت،: کلمات کلیدی

 مقدمه:

در صد توده زیستی  80تا  60طوریکه  د بههستن کرمهای خاکی اســـاس حیات خاکانواع 

بلعند و ویژگیهای فیزیکی، دهند. آنها مواد سر راه خود را در حین حرکت میآن را تشکیل می

شناخت بشر از این جانوران  (.1996، 1)ادوار و بالن شیمیایی و زیستی خاک را متأثر میکنند

برای ســـالیان دراز پیرامون ارزش آنها در تقویت خاک و رشـد بهتر گیاهان بوده اسـت؛ اما 

محصـــوالت طوریکه پژوهشهای مختلف تولید امروزه نگاه محققین تغییر زیادی پیدا کرده به

پذیر نموده ــت امکانزیس ناورا نه را در حوزه صــنعت و محیطجام خدمات فناورا نه و انف

محصوالت میتوان به کود پایه بیوارگانیک یا ورمیکمپوسـت، محصوالت  اســت. از جمله این

باکتریها ا شاره کشهای طبیعی و آنتیشتی، غذای حیوان و انسان، آفتشی بهدادارویی، آرای

 گریمهم د کتهناز کرمهای مهم خانواده کرم خاکی، کرم خراطین می باشد (. 2003، 2)گوپا کرد

به باشد.  یتر از گوشت قرمز م یغن اریجاندار بس نیا یها نیپروتئ نه،یآم دیاز نظر اس نکهیا

 کاربردهای درمانی بسیاری دارد.خصوصاً درهند وچین  یدر طب سنتهمین دلیل این جانور 

)ضرابی و همکاران،  هدف این مقاله بررسی ویژگیها و کاربردهای اجزاء کرم خراطین می باشد.

1396.) 

 

 ساختار بدن کرم خراطین

 و خور است که به کرم قرمز، کرم مدفوع، کرم لول یو حلقو یکرم خاک ینوع 3کرم خراطین

 یگفته م (Kharateen) نیبه آن خراط یفارسزبان هندی و معروف است. در  زین ببری کرم

در  می باشد که"یا بلزا ” ایزینیا فتیدا“ earthworms Eisenia fetidaنام علمی ان   .شود

 نیا یاز جمله نام علم یاسام نیاز ا کی. هر شود یم دهینام ایفرنیمقاالت، گاها کرم قرمز کال

. واژه قرمز، به قرمزرنگ بودن آن اشاره دارد. کند یم شارهآن ا یکیزیف اتیکرم، به خصوص

                                                 
1 Edwards, C.A. and Bohlen 
2 Gupta 
3 Eisenia foetida 
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 جادیا یبرا ای شود یکه بدنش لمس م یکرم دارد. موقع نای حرکت به اشاره خور واژه لول

 .خوردیو لول م لرزاند یترس، بدنش را م

 

 

 بخشهای مختلف بدن کرم خراطین -1شکل 

است،  ای کرم به صورت قطعه قطعه نیبدنش دارد. چون بدن ا یرو یاشاره به نوارها« ببر»واژه 

کرم  نیا جیرا های ستگاهیاز ز یکیکرده است. واژه مدفوع اشاره به  دایپ شکل یظاهر نوار

. دارد  مشمئزکننده یکه اشاره به بو ردیگ ینشات م fetid نیاز واژه الت fetidaدارد. واژه 

که  کند یرا از بدنش دفع م یعیبدنش را لمس کرده است، ما یزیکه چ کند یکرم حس م وقتی

 .(http://bioweb.uwlax.edu) دهد یم یمتعفن یبو

خود در خاک و مواد  یدر محل زندگ یکه به خوب دهد یامکان را م نیبه او ا نیکرم خراط رنگ

 ایبه صورت حلقه ها  یخاک های کرم بدن بودن قطعه غوطه ور شود. قطعه یآل یعاتیضا

 نیحلقه)بند( ، سر کرم است و آخر ایقطعه  نی. اولشود یم دهیبدن آنها د یبر رو ییبندها

کند. از  یخود را مخف یکه به خوب دهند یامکان را به کرم م نیها ا حلقهحلقه، مقعد اوست. 

به  تیاهم ییتوانا نیا خزند، یم یآل عاتیموجودات دائما داخل خاک و ضا نیآنجا که ا

 دارد. یخصوص

 عمل کنند. هر یمختلف بدن کرم به طور اختصاص یکه قسمت ها شوند می باعث ها حلقه نیا

روزانه مخصوص به  فیهر حلقه وظا یعمل کند، ول گریمثل حلقه د ای چند ممکن است حلقه
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قطعات )حلقه ها( بواسطه وجود سپتوم  نی. از سمت داخل بدن کرم، ادهد یخود را انجام م

(septumاز هم جدا د )بدن کرم  یحفره درون عیاست که ما یوارید هیکه شب شوند یم دهی

 .(http://bioweb.uwlax.edu) کند ی( را در هر حلقه احاطه مکیکوئلوم عی)ما

 نیبه او ا ،یخاک های کرم ریکرم مثل سا نی( بدن اای حلقه یها بندی می)تقس بندی حلقه

 یم نیکند. در واقع کرم خراط یاز بدنش را بازساز یخاص یکه بخش ها دهد یامکان را م

( 21و  20 ی)از حلقه ها یعقب ی( و قسمت ها2۴و  23 ی)از حلقه ها ییجلو یقسمت ها تواند

است. اندام  عی( حفره درون بدن کرم است که پر از ماcoelomکند. کوئلوم ) یبدنش را بازساز

عمل  کیدرواستاتیاسکلت ه کیحفره مثل  نیحفره قرار دارند. ا نیبدن کرم در ا یدرون یها

 .شود یکرده و موجب حرکت کرم م

کرم بتوانند رو به جلو  های چهیکه ماه کند یم جادیرا ا یبستر کیدرواستاتیاسکلت ه نیا

دارد که  یعیدرون کولئوم خود ما نیفشار وارد کرده و به حرکت کرم کمک کنند. کرم خراط

 ینوع نی. اکند یآن را دفع م کند، یلمس م یندیبدنش را به طور ناخوشا یزیچ یوقت

که به  یزی)چ nuttyکولئوم را  عی. مادارد یرا دور نگه م اجماناست که مه یدفاع سمیمکان

که در  fetid. واژه کنند یم یاست( تلق بیو عج یرعادیدر واقع، غ یاست ول یظاهر معمول

واژه  نیوجود ا لیکرم بوده و دل نیا یاز نام علم یمتعفن و بدبوست، بخش یبه معن نیزبان الت

 کولئوم است. یبدبو عیما نیآن، به خاطر هم یدر نام علم

کولئوم است.  عیکه به خاطر تجمع ما رسد یاوقات اطراف مقعد کرم، زرد رنگ به نظر م یگاه

کرده  دایپ یشتریب یلیتوسعه خ شان،های اندام رینسبت به سا یحلقو یکرم ها یبافت عصب

کرم )قسمت سر کرم( قرار دارد. در طول  ییدر قسمت جلو یاند. بخش عمده بافت عصب

 کند یکرده است و به کرم کمک م دایپ یادیتوسعه ز یعصب بافت زیبدن کرم ن یقسمت عقب

 ومیجفت گانگل کی یکه حرکتش را کنترل کند. حلقه اول بدن کرم )قسمت سر کرم( دارا

 هستند که حکم چشم کرم را دارند ینخاع یگره ها، طناب ها نی( است. ای)گره عصب یمغز

(http://bioweb.uwlax.edu). 
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داشته  ییباال اریبس تینسبت به نور حساس نیکه کرم خراط شوند می باعث احتماال ها گره نیا

 ی مشخص است )متعلق به رده زیآن ن ی کرم همانطور که از نام رده نیباشد. ا

Oligochaetaکُرک  8بدن خود دارد. در هر حلقه از بدنش،  یکرک بر رو ی(، تعداد کم

 یو زبر زیر موهای ها، کرک نیدارند. ا وجود یدارد که در هر حلقه به صورت جفت تر یتخصص

 است. نیتیو جنسشان از ک زنند یم رونیهستند که از بدن کرم ب

 روی و داخل در کرم حرکت و باالست العاده فوق تشانیاهم یتعدادشان کم است، ول هرچند

( دارند که در اصل parapodia) اپاراپودی بعضا ها کرک هی. بقسازد یم سریرا م ستگاهشیز

که  شود یباعث م یحلقو های کوچک در کرم یپاها نی. وجود اروند یکوچک به شمار م یپاها

سرعت کرم را  یصورت، جلو نیانجام شود و به ا یبه سخت ستگاهیز ترعبور کرم در داخل بس

گرم است. کرم  1.۵بالغ  نیبند دارد. وزن کرم خراط 110تا  80حدود  نی. کرم خراطردیگ یم

 دارد تیو در تمام فصول فعال ماند یزنده م ها میاز اقل یعیوس فیدر ط نیخراط

(http://bioweb.uwlax.edu). 

 

 زیستگاه کرم خراطین

 های : کرمرندیگ یدر سه دسته قرار م یبه طور کل ستگاهشان،یبر اساس ز یحلقو های کرم

است که  هایی جزء کرم نیخاک. کرم خراط ریز های خاک، و کرم یرو های کرم ،یعاتیمواد ضا

 ی. گاهکند یم هیرا تجز یآل عاتضای و ها چون زباله کند یم زندگی ها و زباله یعاتیدر مواد ضا

 .کند یم یزندگ نیبه سطح زم کینزد ای حاوقات در سط

 دیهستند که در تول هایی گونه کرم نتری جیرا کنند، یم یزندگ یآل های که در زباله هایی کرم

 گونه کرم نی. چون اشوند یشناخته م ینقش دارند و به عنوان گونه تجار کمپوست یکود ورم

 شوند یم افتیاز برگ  دهیپوش های نیاغلب در جنگل، درون زم کنند، یم دتولی کمپوست ها

نشان داده  ها شی. آزماشوند یم افتیکه در مزارع است،  واناتیمدفوع ح های پهدر ک نکهیا ای

از جمله گاو، بز، خوک، خرگوش و اسب  واناتیاز انواع مدفوع ح یاریدر بس نیاست که خراط

 .(http://www.compostadores.com) کردن دارد یزندگ تیقابل
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 تواند یمختلف م یها PHاز جمله دما، رطوبت و  ها میاز انواع اقل یاریگونه کرم در بس نیا

کود، در همه  دیو تول یمصرف مواد آل یعال ییتوانا لدلی به احتماال کرم  گونه نیکند. ا یزندگ

در داخل آب زنده  تواند ینم یریگیبه عنوان طعمه ماه یکرم چیه نکهی. با اشوند یم افتیجا 

 نهیگز نتری لذا معروف آورد می دوام آب داخل در ها گونه ریاز سا شتریگونه ب نیا یبماند، ول

 ی بواسطه نیراط. کرم خستنی ساده پسماندها و ها در زباله دنیاست. خز رانیگیماه نیدر ب

 کند حرکت ها در زباله یبه راحت تواند ی( ممیکه دارد )در باال ذکر کرد هایی یژگیو

(http://www.compostadores.com). 

 

 ویژگیهای کرم خراطین

 روزانه به اندازه نصف وزن بدنش غذا  تواند یم نیکه کرم خراط زنند یم نیتخم یبرخ

 بخورد. 

 به قالب  نکهیاست چون پس از ا یریگیماه های طعمه نیاز بهتر یکی نیکرم خراط

را به  ی)توجه ماه خورد یو لول م رودیورجه وورجه م یلیخ شود، یزده م یریگیماه

 (. کند یجلب م یخوب

 ( مدفوع کرمcastingsارزش خ )یبرا دیمف یدارد چون سرشار از مواد مغذ یادیز یلی 

 است. اهانیرشد گ

 یمواد مغذ یمثل مدفوع کرم حاو شود، یکه کف بستر کمپوست جمع م یآبک هیال 

است. به  شتریمواد ارزشمند در مدفوع ب نیا زانیاست، هرچند م اهانیگ یارزشمند برا

 اهانیبلکه گ ستیکرم مخصوص انسان ن ی. چاشود یکرم گفته م یچا ،یآبک هیال نیا

در  یهزار گونه کرم خاک 9از  شیشود! ب شتریب شانآن را نوش جان کنند تا رشد دیبا

متر متفاوت  یسانت 6۷0متر تا  یسانت میو ن کیوجود دارد که طول بدنشان از  ایدن

مناسب هستند.  کمپوست یورم دیتول یگونه برا ۷هزار گونه، فقط  9 نیا نیاست. از ب

 .است( قرمز خور )لولنیگونه، کرم خراط ۷ نیاز ا یکی
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 خاطر کرم نینابود کند. به هم قهدقی چند ظرف را ها کرم تواند یفرابنفش م یپرتوها 

در طول  یخاص های هستند. آنها سلول زی( نورگرنی)از جمله کرم خراط یخاک های

تا در جهت خالف نور، فرار  دهد یبدنشان دارند که در حضور نور به آنها هشدار م

 کنند.

 حدودا لیاست به چند دل کمپوست یورم دیتول یگونه کرم برا نیبهتر نیکرم خراط :

 نیخودش را بارور کند و ا تواند ینم ی. هرچند دو جنسه است ولکندیسال عمر م 16

که هر کرم  یبه طور خوردیم یادیز یلیخ یغذا نیاست. کرم خراط یعال اریبس

. کند یبالغ( غذا هضم م های در کرم مگر 1روزانه به اندازه وزن خودش ) نیخراط

 یاست که م ییدرصد غذا 60است،  کمپوست یواقع همان ورممدفوع آنها که در 

 است ییباال تیفیمدفوع، محصول با ک نی. اخورند

(http://www.compostadores.com). 

 اثرات درمانی:

 :نهیبر سرطان س نیکرم خراط ریتاث -1

چند دهه  یزنان است و آمار ابتال به آن در ط نیدر ب میبدخ یماریب نتری عیشا نهیس سرطان

موجب  نهیدر سرطان س ییمقاومت دارو شیاست. افزا افتهی شیبه شدت افزا ایدر آس ریاخ

مبرم  ازین نیشود. بنابرا لیتبد تری یسرطان روز به روز به چالش جد نیشده است که درمان ا

استفاده  ینیچ یوجود دارد. کرم به طور عمده در طب سنت دیجد یدرمان های شرو افتنیبه 

اختالالت  تواند یعصاره م نیعصاره کرم نشان داده است که ا یبر رو ری. مطالعات اخدشو یم

( و روند درمان زخم را شود یبا مشکل مواجه م یزیکه قطع خونر ی)اختالالت کیهوموستات

 بهبود دهد.

و ضد تب  یضد التهاب یعال تیاست و خاص یرسمیعصاره کرم غ یغلظت باال ن،یبر ا عالوه

ضد  ،یاز عصاره کرم به عنوان ماده ضد باکتر توانینشان داده است که م شتریب قاتیدارد. تحق

در کشور  نهیزم نیدر هم ای مطالعه 2016و ضد تومور استفاده کرد. در سال  روسیقارچ، ضد و

فعال موجود در کرم که در  باتیمشخص کردن ترک یمطالعه، برا نیانجام شد. در ا نیچ
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قرار گرفت.  یکرم مورد بررس شود، یاز آن استفاده م هیبه عنوان ماده اول یطب سنت یداروها

 زین نازیومبروک. ل(EFE( کرم )به اختصار نیبریف ی کننده هی)تجز کیتینولیبریف م،یآنز نیبه ا

ضد  یبه عنوان ماده خوراککه  است ینیپروتئاز سر 6از  یگروه م،یآنز نیا .شود یگفته م

استفاده شده است، چون  یو عروق مغز یقلب های یماریاز ب یریجلوگ یانعقاد خون برا

 ای، توجه محققان سراسر دن EFE یاثر ضد سرطان رایدارد. اخ ییضد انعقاد خون باال تیخاص

 نیاز کرم خراط یاستخراج EFEنشان داده است که  ای را به خود جلب کرده است. مطالعه

 Inو  in vitro طیکبد در شرا یسرطان های در برابر سلول یقو اریبس یضد سرطان تیخاص

vivo  .یاز اجزا یکیدارد  EFE  به اختصار(EFEaپروتئ ،)میاست که مثل آنز ینی 

 .کند یعمل م نوژنیپالسم ی کننده و فعال کیتینولیبریف

 نیکرم خراط EFEa ،یکروماتوگراف یجداساز های کیمطالعه، با استفاده از تکن نیا در

 انگریاست که نما یرده سلول ینوع MCF-7رده  یشد. سلول سرطان سازی استخراج و خالص

 های کیکند. با استفاده از تکن دایگسترش پ تواند یاست و م نهیآدنوم سرطان س های سلول

و ضد متاستاز داشته و مانع از بقا و  یسلول ریضد تکث تیخاص EFEaمختلف مشخص شد که 

 .(Liu et al, 2017) شود یم MCF-7 ی رده یسرطان یمهاجرت سلول ها

 

 :نیپودر کرم خراط یکروبیو ضد م یضد قارچ خواص -2

 نیکرم خراط 2۵00انجام شد، حدود  انیدر کشور گو 200۷و  2006که در سال  ای مطالعه در

 دستگاه در موجود خاک تا گرفتند قرار آب در ساعت ۵ مدت به ها شد. کرم آوری جمع

در  یرقرارگی از پس و شدند شسته کامل طور به مقطر آب با سپس. شود خارج گوارششان

گراد انکوباتور قرار گرفتند. پس از  یدرجه سانت ۵۵ یدما درساعت  2۴به مدت  ش،دی یپتر

مواد  یرگی اندازه یشد. برا ینگهدار خچالیپودر در  نای. کردند پودر را ها مدت، کرم نیا

استفاده  دیاس کیتریو ن کیسولفور دیاز روش هضم اس ن،یمختلف موجود در پودر کرم خراط

 زانیشد. م یرگی و مس اندازه یآهن، منگنز، رو م،یکلس م،یزیمن زانیمطالعه، م نیشد. در ا

شد.  یرگی استاندارد هومر اندازه های به کمک روش زین نیپودر کرم خراط تروژنیو ن میپتاس
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درصد  نیکمتر میزیدرصد و من نیشتریبود که آهن، ب نیمطالعه بدست آمد، ا نیکه از ا یجینتا

توسط  نیپودر کرم خراط یداشت. مصرف خوراک نیمواد موجود در پودر کرم خراط نیرا در ب

فشار خون آنها شد )هم فشار خون باال را کاهش داد و هم فشار  متنظی موجب انسان و ها موش

 های میخواص به خاطر وجود آنز نیاست که ا نیداد(. اعتقاد بر ا شیرا افزا نییخون پا

 اتییترک ایها  یچرب ها، نیوتئپر ریو سا ها میآنز نیا ساز شی(، پخوار نی)پروتئ کیتیپروتئول

ضد  تیخاص نیمشخص شد که کرم خراط تیاست. در نها نیناشناخته در پودر کرم خراط

 .(Ansari and Sitaram, 2011) دارد زین یقارچ

 

 :روسیبر آنفوالنزا و آدنوو نیعصاره کرم خراط ریتاث -3

 یهمراه با محصوالت انیبندپا ریاستفاده از حشرات و سا ،ینیچ یطب سنت های یژگیاز و یکی

 ییایمیمحصوالت جزء منابع مهم مواد ش نی. اشود یاز آنها استخراج م یعیاست که به طور طب

و  یستیز تیفعال یبر رو یادیمطالعات ز ،ینیچ یهستند. در طب سنت یبا اثرات درمان دیجد

 یدر طب سنت یموثر آنها انجام شده است. کرم نقش مهم یحشرات و اجزا اهان،یکاربرد گ

 .شود یم یخطر تلق یب ،یکاربرد درمان یدارد و برا ینیچ

مختلف مثل زخم بستر، کورک  های یماریدرمان ب یاز عصاره کرم برا ینیچ یطب سنت در

از انواع  یاریبس یحاو خورد، یکه کرم م ییغذاها .شود یاستفاده م مایاستخوان و اِکت

که  افتد ی. به ندرت اتفاق مشوند یاست که به طول کامل هضم و جذب م هایی سمیکروارگانیم

موجب  یکروبیم چیه کنند، یم زندگی ها در زباله نکهی. با اردیبم یکروبیعفونت م اثرکرم بر 

وجود داشته باشند که  دیبا یقدرتمند یمولکول های ستمیس نی. بنابراشود یمرگ آنها نم

اطرافشان  هایب کرویم توانند یاست که م یراختصاصیغ یاز فاکتورها یاریبس ی رندهیدربرگ

 کنند. هیرا تجز

و پروتئازها از کرم استخراج  ییایضد باکتر یدهایپپت ها، میزوزیمثل استرازها، ل هایی مولکول

آنها  یعلم یمبنا یدارند، ول یادیکاربرد ز ینیچ یموارد در طب سنت نیا نکهیشده است. با ا

مورد  نیعصاره کرم خراط یکروبیاثر ضدم ن،یدر کشور چ ای . در مطالعهستیهنوز مشخص ن
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 روابستهیو غ رناپذی ینبی شیپ ،یراختصاصیو غ یذات ،کرم  یمنیا ستمیقرار گرفت. س یبررس

مواد  ای یکروبیضد م های که مولکول دهد یکرم نشان م یعیطب ستگاهیمثل است. ز دیبه تول

عصاره  یروسیضد و تیمطالعه، خاص نیدر خود کرم وجود دارد. در ا یقدرتمند یروسیضد و

 های یژگیبوده و منطبق با و یاختصاص ریغ ت،یخاص نی. ادیبه اثبات رس نیبافت کرم خراط

 .(Liu et al, 2012) است یذات یمنیا

 

 در صنایع آرایشی و بهداشتی کاربردهای روغن خراطین

 Eiseniaروغن خراطین یک روغن طبیعی است که از یک نوع کرم خاکی به نام 

earthworms fetida “یا بلزا استخراج می شود.” ایزینیا فتیدا 

کرم بر بدن  کریمواد موجود در پ ریدرمورد تاث ریاخ یمستندات علم یقسمت به بررس نیدر ا

 یو برخ یاندونز تنام،یهند، ژاپن، و ن،یمانند چ ییدر کشورها. کرم میپرداز یانسان م

حذف  ارجاند نیا کریشود. اگر آب را از پ یبه عنوان غذا و دارو استفاده م یعرب یکشورها

باشد.  یم نیآن پروتئ کریدرصد وزن خشک مواد جامد بدست امده از پ ۷0تا  ۵۵حدود  میکن

گزارش شده  شتریب زیجاندار از گوشت قرمز ن نیبدن ا نیاز منابع مقدار پروتئ یاریدر بس

 است.

تر از گوشت  یغن اریجاندار بس نیا یها نیپروتئ نه،یآم دیاز نظر اس نکهیا گریمهم د نکته

از امراض استفاده  یاریدرمان بس یو هندوها از کرم برا نیچ یباشد. در طب سنت یقرمز م

 ریغ یچرب ها دیباشد که سرشار از اس یم (ی)چرب دیپیدرصد ل 1۵ یشده است. کرم دارا

 یچرب نیا نیباشد همچن یم 3امگا  یباال ریمقاد یکرم دارا یباال است. چرب یاشباع با چگال

 یچرب نیشود به سرعت جذب اندام بدن شود. ا یباشد که باعث م یم ادیز یرینفوذ پذ یدارا

روز نگه  ۴0د دارد و در طول وجو زین نیاست که در روغن خراط یقسمت عمده ماده موثره ا

 شود. یم هیوارد روغن پا یردا

که در  یقیجانور در علوم مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. در تحق نیا ریاخ یسال ها در

 نیکه استفاده از پروتئ دندیرس جهینت نیانجام شد پژوهشگران به ا کایآمر یتوهایاز انست یکی
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 یرا به طور معنا دار یپرورش یتواند رشد عضالت مرغ ها یموجود در بدن کرم م یو چرب

 ,Gunya et al) کندمی  شیاز پ شیمرغ ها را ب نیا یگوشت یدهد و حجم قسمت ها شیزااف

انجام  یکرم در اندونز کریعصاره استخراج شده از پ یبر رو 201۷سال  یگرید قی. تحق(2019

 یجاندار دارا نیا کریاستخراج شده از پ یکه عصاره فنول دندیرس جهینت نیشد محققان به ا

 اریبس دانیاکس یآنت ینوع یباشد، به عبارت یم دیاس کیالو گ دیاس کیفنول ییباال ریمقاد

 .(  Tutar & Karaman, 2017) است ویداتیدر جهت کاهش استرس اکس یقو

 نیانجام شده است محققان به ا ویداتیاسترس اکس یبررس نهیکه در زم یگرید قیتحق در

سرخرگ  وارهدی در …و دیپیل ن،یاز رسوب پروتئ ویداتیکه کاهش استرس اکس دندیرس جهینت

و  دیاس کیگال رینظ ییها دانیاکس یآنت لهیتواند به وس یعمل م نیکند و ا یم یریها جلوگ

 Chiu Lan) شود یم افتیکه در عصاره بدن کرم به مقدار فراوان  رددگ سریم دیاس کیفنول

Hsieh et al, 2015). 

 نیشد که نشان داد ا یبررس یخون یها بر سلول دیاس کیاثر گال یگرید قیدر تحق نیهمچن

خون  انیتواند جر یباشد و م یموثر م یخون یبردن لخته ها نیاز ب ندیدر فرآ دانیاکس یآنت

 .(Chiu Lan Hsieh etal, 2015) را بهبود دهد

بدن حاکم  یها چهیحجم ماه شیبه منظور افزا نیکه در استفاده از روغن خراط یاصل میمکانس

رفع اسپاسم  یبرا ینیو چ یرانیا یاست که در طب سنت یسمیمکان هیشب یاست به نوع

در عروق  یگردش خون ناکاف یبروز اسپاسم عضالن لیاز دال یکیاستفاده شده است.  یعضالن

 کریاز عصاره پ یو هند ینیچ ،یرانیعارضه در طب ا نیکردن ا برطرفباشد که به منظور  یم

 کرم استفاده شده است.

 ویداتیتواند استرس اکس یعصاره م نیا میعنوان کرد زین نینو قاتیتحق یهمانطور که در بررس

در  یو حت یریسرخرگ ها جلوگ وارهدی در …و دیپیل ن،یاز رسوب پروتئ نیرا کاهش دهد همچن

 یسلول ها میشود و متابولس یخون م انیآنها را کاهش دهد که باعث بهبود جر یموارد

که در بازار وجود دارند  یو پرعوارض یتقلب یبا قرص ها سمیمکان نیبهبود دهد که ا یا چهیماه

اثر گردش  نیدارد و با چند یمغز باتیماده به همراه خود ترک نیکامال تفاوت دارد چرا که ا
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 یم شتربی را باشد …و یران، آلت تناسل نه،یتواند صورت، س یمورد نظر که م هیخون در ناح

 Yueju) ارائه شد یدهد که در مورد آن مطالب یرا کاهش م یعروقرسوبات  نیکند، همچن

Wang et al, 2013). 

و بهبود  میترم یندهایباشد که در فرآ یم زین یمتنوع اریبس یها نهیآم دیاس یکرم دارا بدن

همانطور که  ند،یآ یبه شمار م یضرور اریصورت از موارد بس یها چهیرشد ماه نیپوست همچن

را دارد.  نهیمآ دیاس یفراوان نیشتریخود ب کریاست که در پ یاز جانداران یکیاشاره شد کرم 

تواند رطوبت پوست را  یها م نهیآم دیاز اس یعیوس فیبودن ط یبه واسطه دارا نیروغن خراط

ها بر  یو از تجمع چرب اوردیفرد به ارمغان ب یبرا یپوست شاداب تر لهیوس نیحفظ کنند بد

 یهدر مدت زمان کوتا یکنند و حت یریآکنه، جوش و انواع التهابات جلوگ نیپوست همچن یرو

 .(http://nopr.niscair.res.in) ببرد نیآنها را از ب

پر عوارض موجود در  یروش ها ریمانند قرص ها و سا نیروغن خراط تیفعال میمکانس نیبنابرا

 یورود تیبلکه عالوه بر تقو ست،یمورد نظر ن هیگردش خون در ناح شیفقط افزا میبازار کن

بردن  نیرگ ها، از ب نالزم، گشاد کرد یمواد مغذ نیمانند: تام یآثار یدارا ه،یخون در ناح

و  میبه عضالت، ترم یو حجم ده تیآن تقو امدیه دارد که پرسوبات موجود در رگ ها را بر عهد

داده  حیباشد. به طور خالصه آثار توض یپوست، بهبود گردش خون و عملکرد عروق م تیتقو

 :(http://nopr.niscair.res.in) ندیآ یبه وجود م ریز باتیشده توسط ترک

 

 (نیسازنده پروتئ یها )واحد ها نهیآم دیاس عیوس فیط 

 منحصر به فرد( یها یژگیموثر با و ی)چرب دیپیل 

 (…و دیاس کیفنول ک،یگال دی)اس یدانیاکس یو آنت یعصاره فنول 

 

 روغن خراطین چگونه عمل می کند؟

همانگونه که گفته شد خراطین سرشار از ترکیبات پروتئینی خاص و اسیدهای آمینه مفید برای 

درصد لیپید )چربی( بوده که  1۵پوست می باشد. کرم خراطین یا کرم خاکی قرمز دارای 
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سرشار از اسیدهای چرب غیر اشباع با چگالی باالست. چربی کرم خراطین به دلیل داشتن امگا 

ی نفوذ پذیری بسیار زیادی بوده و به راحتی جذب پوست و اندام های بدن می فراوان دارا 3

شود. تحقیقات علمی انجام شده بر روی عصاره ی کرم خراطین نشان می دهد که عصاره 

فنولی استخراج شده از پیکر این جاندار دارای مقادیر باالیی فنولیک اسید و گالیک اسید می 

کسیدان بسیار قوی در جهت کاهش استرس اکسیداتیو است. باشد، به عبارتی نوعی آنتی ا

گالیک اسید با از بین بردن لخته ها و رسوب های خونی در مسیر رگ ها باعث افزایش گردش 

جریان خون شده و حجم دهندگی عضالت بدن را به همراه دارد. با افزایش جریان خون در 

یش یافته و با تغذیه بهتر سلول ها و موضع مورد نظر متابولیسم سلول های ماهیچه ای افزا

همانطور که می دانید  .کاهش رسوبات عروقی موجب افزایش اندام های مختلف بدن می شود

کرم خاکی خاصیت ترمیم کنندگی فوق العاده ای دارد ، بطوریکه اگر بخشی از بدن آسیب 

ترمیم کند. بنابراین بدن ببیند نیمه دیگر آن می تواند در مدت زمان کمی بخش آسیب دیده را 

کرم خاکی قرمز که به کرم خراطین معروف است دارای اسیدهای آمینه متنوعی بوده که در 

فرآیندهای ترمیم و بهبود پوست و همچنین رشد ماهیچه های مختلف از موارد بسیار ضروری 

روتئین های به شمار می آیند. کرم خراطین به دلیل فراوانی باالی اسیدهای آمینه متنوع و پ

مختلف در بازسازی سلول های پوستی، می تواند رطوبت پوست را حفظ نموده و لطافت و نرمی 

افزایش جریان گردش خون تنها یکی از فوایدی است که به کرم  .را به پوست شما هدیه دهد

خراطین نسبت داده می شود. کرم خراطین می تواند با تامین مواد مغذی برای سلول ها، گشاد 

ردن رگها برای اکسیژن رسانی بیشتر و عبور بهتر مواد غذایی، از بین بردن رسوبات موجود ک

در رگها و افزایش عملکرد عروق باعث ترمیم و تقویت عضالت در اندام های مختلف بدن شده 

 .و در نهایت افزایش سایز را به ارمغان بیاورد

 :طریقه مصرف روغن خراطین

وست خود را کامال تمیز نموده و شستشو دهید. سپس محل قبل از مصرف روغن خراطین پ

مورد نظر را کمی ماساژ دهید تا گرم شده و خون رسانی در آن بیشتر شود. اینکار باعث می 

شود جذب روغن خراطین بهتر صورت گیرد. سپس چند قطره از روغن را روی محل مورد نظر 
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قه ماساژ دهید. سپس با گذاشتن حوله سرد ریخته و به آرامی و با حالت دورانی به مدت ده دقی

مورد نظر را سرد نموده تا فرایند جذب تکمیل شود. برای نتیجه گیری بهتر حداقل روزی دوبار 

در مورد زنان باردار و .ساعت از شستن آن خودداری نمایید 8از این روغن استفاده کنید و تا 

 شیرده تحت نظر پزشک استفاده گردد.

 

 کاربردهای روغن خراطینانواع 

 روغن خراطین بعنوان حجم دهنده -1

روغن خراطین در طب سنتی در دسته ی روغن های گرم و خشک قرار می گیرد و در گذشته 

به نام روغن کرم سرخ مشهور بوده و برای درمان طبیعی کوچکی اندام ها استفاده می شده 

ت که در صنعت داروسازی و بهداشتی و است. خراطین نام کرمی با نام علمی ایزینیا فتیدا اس

آرایشی کاربرد زیادی دارد. در طب سنتی و در کتاب قانون بوعلی سینا چندین بار به خواص 

این روغن اشاره شده است. از مهمترین خواص این روغن می توان به حجم دهندگی عضالت 

نوع آن در این روغن  18نوع اسید آمینه  31اشاره کرد. بر اساس تحقیقات انجام شده از بین 

درصد پروتئین االنتئین بوده و درصد باقی مانده  96.2وجود دارد. بطوری که این روغن حاوی 

از این روغن را بقیه پروتئین های کالژن ساز و دارای خواص کشسانی با االستیسیته باال 

می باشد  9امگا و  6، امگا 3تشکیل می دهند . این روغن همچنین دارای درصد باالیی از امگا 

 .که نقش بسیار موثری در حجم دهندگی عضالت دارند

امروزه افزایش حجم عضالت در اندام های مختلف بدن بطور چشمگیری مورد توجه افراد 

جامعه قرار گرفته است. بطوری که جراحی های زیبایی بسیاری در این حوزه انجام می شود. 

یز سینه متناسب است. یکی از راه های بزرگتر کردن آرزوی هر خانمی داشتن اندامی زیبا با سا

سایز سینه عمل جراحی می باشد که عالوه بر پر هزینه بودن، خطرات بسیار زیادی به همراه 

دارد. روش های زیادی برای افزایش سایز و حجم اندام های بدن وجود دارد. از آن جمله می 

و چربی و استفاده از آمپول های هورمونی توان به قرص ها و کپسول های شیمیایی، تزریق ژل 

از آنجا که روغن  .و حاوی کورتون اشاره کرد که هرکدام عوارض بسیار زیادی را به همراه دارد
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خراطین یک فراورده طبیعی است، قطعا عوارض بسیار کمتری را داشته و می تواند جایگزین 

گفته شد این روغن طبع گرم و مناسبی برای هر کدام از روش های فوق باشد. همانطور که 

خشکی دارد و ممکن است استفاده نادرست از آن در افرادی که طبع گرم دارند باعث قرمزی، 

التهاب، خارش و جوش شود که در مقایسه با روش های مدرن مورد استفاده در افزایش حجم 

 .اندام های بدن باز هم روش امن تری می باشد

 :گونه هابرجسته کردن و افزایش حجم  -1-1

این روغن طرفداران بسیاری در بین خانم ها دارد. امروزه برای داشتن گونه های برجسته و 

خوش فرم بوتاکس و تزریق ژل و چربی تنها راهی است که از طرف پزشکان پیشنهاد می شود. 

ه اما این روش ها خطرات زیادی را به همراه دارد. بطوریکه در بعضی از افراد ممکن است با توج

به مکانیسم فیزیولوژی بدن صدمات جبران ناپذیری را وارد کند. در حالیکه استفاده از این 

روغن طبیعی با روش های درست و مداوم می تواند جایگزین مناسبی برای روش های گران 

 .قیمت و پر خطر باشد

 :افزایش حجم سینه و باسن -2-1

بوده و در مقایسه با کرم  گونه بانوانبزرگ کننده و حجم دهنده باسن، سینه، لب و  این روغن

. باشد می عوارض جانبی کمتری و اثر بخشی بیشتر ها و ژل های حجم دهنده شیمیایی دارای

نظر خود از عمل های جراحی  مورد های اندام سایز و حجم افزایش برای ها خانم از بسیاری

 جبران جانبی عوارض باال، ربسیا هزینه بر عالوه که کنند می استفاده پروتز و ژل تزریق  یا

یکی از دغدغه های خانم ها کوچک بودن سایز سینه ها و گاهی بد  .دارد همراه به نیز ناپذیری

فرم بودن آن ها است که پروتز و عمل های زیبایی با استفاده از مواد تزریقی از جمله روش 

با خواص مفید بسیاری  هایی است که با وجود ریسک باال طرفداران زیادی دارد. روغن خراطین

که دارد می تواند قبل از همه ی روش ها راهگشای بسیاری از مشکالت شما باشد. این روغن با 

داشتن درصد باالیی از پروتئین ها و لیپیدهای الزم برای تقویت بافت های ماهیچه ای می تواند 

 .برای خوش فرم شدن و افزایش سایز باسن نیز به کار رود
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 :و حجم آلت تناسلیافزایش سایز  -3-1

. باشدمی جنسی قوای تقویت و ضعف میل جنسی روغن خراطین درماناز جمله کاربردهای 

روغن به دلیل داشتن درصد باالیی از االنتئین می تواند گزینه مناسبی برای افزایش سایز این 

به حجم اندام جنسی باشد. این روغن با افزایش جریان گردش خون در اندام تناسلی می تواند 

دهندگی این موضع کمک زیادی کند. روغن خراطین عالوه بر داشتن خاصیت حجم دهندگی 

 .به دلیل داشتن طبع گرم و خشک می تواند به درمان زودانزالی آقایان نیز کمک کند

 :حجیم کننده لب -۴-1

روغن خراطین با افزایش میزان گردش خون و سطح فعالیت چربی پوست این نوحیه موجب 

 .حجم لب ها خواهد شدافزایش 

 

 صورت یبرا نیروغن خراط ریتاث -2

یکی از علت های افتادگی پوست در اندام های مختلف بدن کاهش تولید پروتئین کالژن و 

االستین است. روغن خراطین به دلیل داشتن پروتئین کالژن می تواند افتادگی پوست را تا حد 

 .زیادی جبران کند

 ... های عمیق و سطحی از قبیل خط خنده، چین های پیشانی واز بین برنده ی چین و چروک 

یکی از مهمترین و اصلی ترین کاربردهای این روغن استفاده از آن برای کاهش چین و چروک 

پوست، رفع خط اخم، خطوط پیشانی و در نهایت جوان سازی پوست است. ماساژ این روغن 

سانی موجب تغذیه بهتر شده و در نتیجه روی نقاط مورد نظرعضالت مختلف، با افزایش خون ر

پوست کرم شامل  .یابدسرعت رشد و پرشدن خطوط و افزایش حجم در آن عضله افزایش می

 نیا ها است. نینیتوکیها و س نینتیها، ک نیهومات ها، اکس ،یعیمس طب یها دیدوز باال از پپت

و  ونیدراتاسیپوست، ه تیکالژن، تقو دیسالم پوست، تول یرشد سلول ها کیمواد باعث تحر

 یریخواص ضد پ  یبدست آمده دارا نیروغن خراط جهیشود که در نت یم یجذب مواد مغذ

 است.
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 مو  یبرا نیروغن خراطفواید  -3

 جادیمو باعث ا یهنگام استفاده رو یچرب ضرور یها دیبا دارا بودن اس نیخراط روغن

 یآن محافطت م یشده و از شکنندگ ادیکه استحکام مو ز شودیدور تا دور تار مو م یپوشش

و  یموجب آبرسان نیموجود در روغن خراط یدیو مواد پپت نهیآم یها دیاس نیهمچن کند.

اثبات شده است و درواقع با  زیمو ن زشیر یبرا نیروغن خراط ریتاث شود. یمو م نیکرات تیتقو

 اندازد یم ترا به حرک رشد دوباه مو کندیمو م ازیتار مو و پ یسلولها یکه بر رو یگردش خون

(http://nopr.niscair.res.in). 

 افزایش خونرسانی عروق و تسکین دردهای عضالنی -۴

 عضالنی های درد و شده عروق خونرسانی افزایش باعث همچنین خراطین روغن 

 می دهد.  کاهش و تسکین را

 

 نتیجه گیری:

این جانوران برای سالیان دراز پیرامون ارزش آنها در تقویت خاک و رشـد بهتر شناخت بشر از 

طوریکه پژوهشهای گیاهان بوده اسـت؛ اما امروزه نگاه محققین تغییر زیادی پیدا کرده به

زیست  مختلف تولید محصوالت فناورا نه و انجام خدمات فناورا نه را در حوزه صنعت و محیط

 اســت.پذیر نموده امکان

بر  نیخراطریتاثمطالعات مبتنی بر -1شامل  محصوالت کرم خراطیناثرات ثبت شده درمانی 

عصاره  ریتاث-3، نیپودر کرم خراط یکروبیو ضد م یضد قارچ خواص-2، نهیسرطان س

می باشد. از جمله اجزاء بدن کرم خراطین که استفاده های  روسیبر آنفوالنزا و آدنوو نیخراط

تر از  یغن اریجاندار بس نیا یها نیپروتئمتفاوتی از آن می شود روغن آن است،  دارویی

روغن از  بسیار کاربرد دارد و هند یدر طب سنتاستفاده از این فرآورده باشد.  یگوشت قرمز م

وحجم دادن به  از امراض یاریدرمان بس یبراکه معموال با پایه کنجد تهیه میگردد  خراطین

باشد که  ی( می)چرب دیپیدرصد ل 1۵ یکرم قرمز دارااین استفاده شده است.  عضالت واندام ها

 3امگا  یباال ریمقاد یکرم دارا یباال است. چرب یاشباع با چگال ریغ یچرب ها دیسرشار از اس
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شود به سرعت  یباشد که باعث م یم ادیز یرینفوذ پذ یدارا یچرب نیا نیباشد همچن یم

 زین نیاست که در روغن خراط یقسمت عمده ماده موثره ا یچرب نیجذب اندام بدن شود. ا

از جمله موارد استفاده این  شود. یم هیوارد روغن پا یرروز نگه دا ۴0وجود دارد و در طول 

رگ ها، از  نگشاد کردکرم در صنایع دارویی از جمله پوست، مو و جلوگیری از التهابات بدن، 

 ی باشد. م بردن رسوبات موجود در رگ ها نیب
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