
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Archive of SID

 

 در ایران Asteraceaeاز تیره ( Taraxacumمطالعه مختصر دارویی روی گیاه قاصدک )

  2، پویا خلیلی رشت آبادی1شیما پورابراهیم

 دانشکده علوم پایه،گروه زیست شناسی دانش آموخته کارشناسی ارشد،دانشگاه گیالن،-1

 دانشکده علوم پایه،گروه زیست شناسی دانش آموخته کارشناسی ارشد،دانشگاه گیالن،-2

  چکیده
، توان بهمی جمله دالیل آناز  بوده است که بیشتردر چند دهه اخیر رویکرد مردم برای استفاده از داروهایی با منشأ طبیعی 

ترکیب شیمیایی گیاه اشاره کرد. های زیست محیطی اثبات عوارض جانبی داروهای شیمیایی، هزینه باال و ایجاد آلودگی

باشد ای تلخ به نام تراگزاسین، کولین و تاراگزاسترول میریشه این گیاه دارای مادهقاصدک بخوبی مطالعه شده است. 

همچنین در ریشه آن مقدار کمی تانن وجود دارد و نوعی آلکالوئید به نام تاکزین و تاراگزه رول در اعضای این گیاه یافت 

یاه دارای ساپونین، قندهای مختلف و اسیدهای چرب است. این گیاه باالترین حد ویتامین آ را در بین ضمناً این گ .شودمی

، فسفر، منگنز، سدیم، منیزیوم، آهن، پتاسیم، کلسیمگیاهان داراست و همچنین دارای مقدار زیادی پتاسیم است. امالح 

تحقیقات بیشتری برای تعیین ترکیبات دیگر الزم است. شواهد حاصل از ت. اسدر این گیاه ثابت شده گوگردو  سیلیس

در درمان کبد چرب و سم زدایی خوردن قاصدک  دهد.های کبدی نشان میبیماریگیاه را در درمان  اینآزمایشات، تأثیر 

شود. های کبدی میشود سبب بهبودی آسیبعصاره قاصدک که از ریشه قاصدک تهیه می تاریخچه ای طوالنی دارد. کبد

ریشه قاصدک حاوی میزان باالی آنتی اکسیدان است که در  .کنداین عصاره به حذف سموم بدن نیز بسیار کمک می

، این گیاه باعث التهاب دهان یا صورت داشتن آلرژی به گیاه قاصدک در .باشدبرابر عوارض گوارشی بسیار سودمند می

زا حساسیت دارید، احتماال به گیاه قاصدک نیز حساسیت خواهید د حساس شود. اگر به گیاهان آلرژیپوست بدن افرا

 .داشت. اگر آلرژی دارید، قبل از مصرف قاصدک، حتما با پزشک خود مشورت کنید

 ، دارویی، ایرانTaraxacum ،Asteraceae کلیدواژه :
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 مقدمه 

است  گونه 23000 و جنس 1535 شامل و آید می بشمار هاتیره بزرگترین از ( یکیAsteraceaeتیره کاسنی )

(Judd et al, 1999).مناطق در ویژه به جهان سطح در ای گسترده جغرافیایی پراکنش از تیره این اعضای 

 .هستند برخوردار باز یا و خشک های زیستگاه و معتدله یا گرمسیری کوهستانی

گونه است  2000تعلق دارد. این تاکسون شامل Asteraceae خانواده  وLactuceae قبیله  به Taraxacum سرده

زیر  2گونه ،  54بخش با  11( دارای Rechinger)فلورایرانیکاطبق این گیاه که در سراسر جهان توزیع شده است. 

ها بیشتر در شمال، شمال غربی، غرب، مرکز گونه بومی است. منشأ نژاد آن 9شکل در منطقه ایران وجود دارد. در میان آنها  6گونه و 

و شمال شرقی ایران است. همچنین در افغانستان ، آسیای صغیر ، لبنان ، سوریه ، عراق ، ترکمنستان ، اروپا )قسمت جنوب شرقی( ، 

بری )قسمت غربی( ، قفقاز ، آناتولی ، هند ، یونان ، ارمنستان و قبرس توزیع شده است. به دلیل خاص غرب آسیا ، مرکز آسیا ، سی

 . (1386)جعفری و همکاران،  ایجاد می کندبودن ترکیبی و برافروختگی ، برخی از مشکالت را برای طبقه بندی ها 

Taraxacum طور خودرو در بیشتر رسد و بهمتر میسانتی 40باشد علفی و دائمی که ساقۀ آن به ارتفاع گیاهی می

روید. طورکلی در همه جا میها و اراضی بایر و بهزار، کنار جادهها، در وسط چمن، حاشیه شورهها و دشتمزرعه

رسد. ساقه و یک متر )و به ندرت تا دو متر( می ایِ مایل به زرد که تاای است به رنگ قهوهاین گیاه دارای ریشه

 باشد. ریشۀ این گیاه پر از شیرابۀ سفیدرنگ می

 تیز دارد.شکل و نوکهای مثلثهای گل قاصدک سبزرنگ بوده، بریدگیدر انتهای ساقه، گل قرار دارد. برگ

شوند که ها منتهی به نَهَنجی مین ساقهرویند. ایسانتیمتر می 50ارتفاع حدود های گل بههای آن ساقهاز میان برگ

 (Capitulum)آذینش کُالپَرَک سانتیمتر قرار دارند. گل 5تا  3ای به قطر های زردرنگ زیبا و زبانهبر رویش گل

ها در عمرِ چندین روزۀ شوند. گلتدریج باز میوار از داخل به خارج بهای شکلش دایرههای زبانهاست. گلبرگ

و دارای دسته تارهای  فندقهاش شوند. میوهدر هنگام باران و نیز در هنگام خشکیِ هوا بسته میها و خود شب

  .آیدرواز درمیگویند زیرا به منظور بذرافشانی به پابریشمی در قسمت انتهایی است که به آن قاصدک می

 : گیاه شناسی

 45تا  5/1های تار عنکبوتی، به ارتفاع دار، اغلب پوشیده از کرکطبق فلور ایران؛ گیاهانی علفی، پایا، شیرابه

های فراوان. گریبان استکانی با ها منفرد، با گلای. کپهرست و طوقهها معموالًمتعدد، بنباشند. برگمتر میسانتی

های قد؛ برگهمستطیلی با حاشیه پهن غشایی، تقریبا هم-های درونی خطیپهن و با دو ردیف برگه؛ برگهای، استوانه

ای، ها با برجستگی پینهای با آرایش مارپیچی، همه یا تعدادی از آنسرنیزه-مرغی یا خطیقد، تخمبیرونی ناهم

های کوچک. برابر گریبان با دندانه 5/2تا  5/1ماده، به طول -ها نرزواید شاخی و گاهی تخت. نهنج برهنه. گلچه
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ها متشکل از سه ها در قاعده پیکانی و در انتها با زایده نوک کند و سه گوش. فندقهخامه با انتهای دو شاخه؛ پرچم

ای و حاوی مغز ، سطح این بخش اغلب با شیارهای طولی، بخش؛ بخش پایینی قطورترین قسمت، دوکی یا استوانه

ای بوده و به ندرت صاف است؛ بخش میانی یا بخش رابط، خارمانند، های غدهخار، فلس یا برآمدگی پوشیده از

ها یا شیارها به صورت مورب و دار یا شیاردار )رگهای، با سطح رگهکوچک با اشکال هرمی، مخروطی یا استوانه

ترین قسمت بوده ؛ بخش فوقانی که نازکپیچیده به دور این بخش(، با قطری کمتر از بخش پایینی، به نام پیرامید

باشد(. دار بوده و به ندرت بدون سیخک میهای این جنس اغلب سیخکها در گونهها نام دارد )فندقهو سیخک

 (. 1392دار )جعفری، ها مرکب از تارهای متعدد، نازک، اغلب سفید ، گاهی رنگی، پایا و در حاشیه دندانهجقه

  (1371)زرگری ،.شودآن در درمان استفاده می شیرابهیاه مانند ریشه، برگ و های گوناگون گاز قسمت

 . (Honek et al ,2011دهد)تصویری از گیاه قاصدک شامل اجزای مختلف آن را نشان می 1شکل 

 
 برگ و ساقه ، گل سطح در موجود اجزای از برخی و قاصدک از تصویری،1 شکل

 این. شود می کشت یا و کند می رشد وحشی منابع از یا ، شود می تولید غذایی و دارویی اهداف برای قاصدک

 مناطق در قاصدک(. 2004Brock ,شود ) می تولید و کشت لهستان و مجارستان ، رومانی ، بلغارستان در بیشتر ماده

 نیمکره اطراف در معتدل و معتدل و گرم مناطق در و( ارتفاع متر 1500 - 1200) خنک ارتفاعات در ، استوایی

 (.  Mingarro et al, 2015et al,2009; Honekاست ) یخبندان و خشکسالی تحمل به قادر. دهد می رخ شمالی
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 خواص دارویی و موارد مصرف: 

امروزه ترکیبات زیست فعال )فیتوشیمیایی( در گیاهان زیادی وجود دارد که در صنایع دارویی وغذایی استفاده 

 . ( Lv, J., Huang, et al, 2012میشود )

رفته یهای کبدی بکار ماین گیاه از نظر پزشکی قدیم ایران سرد و خشک است و از دیرباز برای درمان بیماری

برای ازدیاد  .آور استقاعده .کندریزی از سینه را متوقف میخوردن آن خون .است معدهقابض و مقوی  .است

 صفراترشح  .کننده و معرق استهای شیرده باید مقداری از آن را با ساالد بخورند. خنکشیر نافع است و خانم

های درون اندام کنند که برای رفع ورمدرست می شیافاز عصاره آن  .کندرا تصفیه می خونکند. را زیاد می

. .گذارند که بسیار مفید استمی مارضماد ریشه آن را در محل نیش زنبور یا  .مفید است زهدانتناسلی بانوان و 

کننده درمان .های پوستی استو بیماری اگزماکننده درمان .دهدخون را کاهش می کلسترول. کندرا رفع می اوره

 . کندرا درمان می نقرسو  رماتیسم. کم خونی است

ماد ریشه آن را در محل نیش ض .برای رفع مسمومیت مفید است زیتونخوردن آب این گیاه مخلوط با روغن 

کننده درمان .دهدخون را کاهش می کلسترولکند. را رفع می اورهگذارند که بسیار مفید است. می مارزنبور یا 

 Yarnell and)  کندرا درمان می نقرسو  رماتیسمکننده کم خونی است. درمان .های پوستی استو بیماری اگزما

Abascal, 2009) 

 یک عنوان به اتنوفارماکولوژی طب در خون قند و کبدی اثرات دلیل به قاصدک از ، چین و هند ، روسیه در

 منبع زیرا شود می مصرف( ساالد) غذا عنوان به اغلب مادهاین  (.1999Kemper,است ) شده استفاده سنتی داروی

 بی درمانی فواید قاصدک (.et al, Escudero 2003است ) ها ویتامین و معدنی مواد مانند مغذی ریز عناصر از غنی

 و (et al, 1998 Aguilara-Alarconکبدی ) شکایات و طحال ، تاول دیابت نوع دو، درمان جمله از ، دارد شماری

 et al,  Onalشود ) می استفاده کنترل دیابت نوع دو برای مکزیک و ترکیه در محبوب سنتی داروی یک عنوان به

2005). 

 

گیاه قاصدک در طب سنتی و سیستمهای پزشکی گیاهی مدرن در آسیا، اروپا و امریکای شمالی ثبت شده است. 

جهت عمل هضم شناخته شده است، و به عنوان یک داروی ادرار برگهای قاصدک تلخ است که برای بهبود در 

آور، تقویت کننده کبد و دستگاه گوارش استفاده میشود. ریشه قاصدک در درمان مشکالت کبدی مثل یرقان 
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همچنین برای رفع یبوست و نیز مشکالتی مثل التهاب  .)زردی( و سنگ کیسه صفرا مورد استفاده قرار میگیرد

 (. 1389،و آکنه مفید میباشد )همت خواهمفاصل، اگزما 

گیاه قاصدک ممکن است میزان آنتی بیوتیکی را که بدن می تواند جذب کند کاهش دهد. اما باید دقت کنید 

مصرف گیاه قاصدک همراه با آنتی بیوتیک ها ممکن است اثر بخشی برخی از آنتی بیوتیک ها را کاهش دهد. 

ن است مصرف آنها با گیاه قاصدک خوب نباشد عبارتند از: برخی از آنتی بیوتیک هایی که ممک

 .سیپروفلوکساسین، انوکساسین، نورفلوکساسین، اسپارفلوکساسین، تروافلوکساسین و گرپافلوکساسین

مصرف گیاه قاصدک ممکن است به دلیل برخورداری از خواص دیورتیک میزان دفع لیتیوم را کاهش دهد. این 

وم موجود در بدن را افزایش دهد و به عوارض جانبی جدی ای را برای فرد به همراه داشته امر می تواند میزان لیتی

باشد. همچنین پتاسیم موجود در برخی از قرص های دیورتیک بسیار زیاد است، بنابراین هنگام مصرف این قرص 

 .بدها با آب، مراقب باشید زیرا شما نمی خواهید که لیتیوم یا پتاسیم بدنتان افزایش یا

گیاه قاصدک ممکن است سرعت تجزیه ی برخی داروها را در کبد کاهش دهد. بنابراین قبل از مصرف گیاه 

قاصدک، اگر احتمال می دهید که مصرف این گیاه با داروهایی که مصرف می کنید تداخل داشته باشد، با پزشک 

وپریدول، اوندسترون، پروپرانولول، تئوفیلین خود مشورت کنید. بعضی از این داروها عبارتند از: آمیتریپتیلین، هال

 .و وراپامیل

ساقه، ریشه و گل این گیاه دارای ترکیبات شیمیایی مختلف از جمله فالوونوئیدها، اسیدهای فنولیک، آلکالوئیدها، 

ای تلخ به نام تراگزاسین، کولین و تاراگزاسترول ریشه این گیاه دارای ماده .ها استساپونینها، استروئید و ترپن

باشد همچنین در ریشه آن مقدار کمی تانن وجود دارد و نوعی آلکالوئید به نام تاکزین و تاراگزه رول در می

است. این گیاه ضمناً این گیاه دارای ساپونین، قندهای مختلف و اسیدهای چرب  .شوداعضای این گیاه یافت می

، کلسیمباالترین حد ویتامین آ را در بین گیاهان داراست و همچنین دارای مقدار زیادی پتاسیم است. امالح 

  .استدر این گیاه ثابت شده گوگردو  سیلیس، فسفر، منگنز، سدیم، منیزیوم، آهن، پتاسیم

 (.Cherian et al, 2012) مواد معدنی شامل آهن، پتاسیم و روی استو  D و A ،B قاصدک منبع غنی از ویتامینهای

ساقه، ریشه و گل این گیاه دارای ترکیبات شیمیایی مختلف از جمله فالوونوئیدها، اسیدهای فنولیک، آلکالوئیدها، 

 .(;Mir et al, 2013 Kisiel and Barszcz, 2000) ساپونینها، استروئید و ترپنها است

 ترکیب فنولی در قاصدک شناسایی و جدا شده است 30بیش از 

(Gonzalez-Castejon et al, 2012 .) 
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فراوان ترین ترکیبات فنولی در قاصدک عبارتند از اسید هیدروکسی سینامیک، به ویژه مشتقات اسید کیکوریک،  

 (. Kenny et al, 2014;Chen et al, 2012) اسید کلروژنیک و اسید کافئیک است

رین سطح از کل تهای قاصدک است و برگ قاصدک باالتان اسید کیکوریک جز اصلی در تمام قسمدر این می

  (. Xue et al, 2017) محتوای فنولیک و فالوونوئیدها را دارد

 موارد استفاده 

های جوان گل . برگ(2)شکل آوردزنبور عسل این گیاه را بسیار دوست دارد و شهد زیادی از آن بدست می

خورند و چون خیلی تلخ است باید آن را با ترشی یا آبلیمو مصرف کرد. از قاصدک را معموالً با ساالد می

شود. قاصدک به عدم ورم بدن و های گوناگون گیاه مانند ریشه، برگ و شیرابه آن در درمان استفاده میقسمت

رای جلوگیری از عفونت قارچی واژن کند. بدرد قاعدگی بسیاری از زنان در سندرم پیش از قاعدگی کمک می

 در حد کهیر، چند مشت برگ خشک شده به آب حمام اضافه کنید.

 
 گل قاصدک )دندان شیر( پیش از بذرافشانی،2شکل 

 20-10درصد در کشورهای اروپایی و 8-15های اخیر تقاضا برای گیاهان دارویی از رشد در حدود در سال

درصد از داروهای مصرفی آلمان را داروهای  71درصد، در کشورهای امریکای شمالی برخوردار بوده است. 

درصد  50ازدرصد، در چین و هند بیش  35گیاهی تشکیل میدهد. میزان مصرف داروهای گیاهی در سوئیس 

درصد افزایش یافته  10به  1393درصد بوده که در سال  4این نسبت حدود  1387های میباشد. در ایران در سال

( در یک بررسی که توسط سازمان بهداشت جهانی انجام شده است، مشخص گردیده که 1393غیبی، است )

یه ی طب گیاهی اعتماد دارند. از مجموع درصد از جمعیت کشورهای در حال توسعه به درمانهایی بر پا 80حدود 

درصد  1/11دارویی که به عنوان داروهای ضروری و اساسی توسط سازمان بهداشت جهانی معرفی شدهاند،  252
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نجفی و داروهای گیاهی هستند و تعداد قابل توجهی نیز داروهای سنتزی هستند که از مواد طبیعی مشتق شده اند )

 .آمارها بیانگر افزایش مصرف گیاهان دارویی و رونق تجارت آنها است (.تمامی این1390همکاران، 

درصد مردم جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه و نواحی  80بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی بالغ بر 

ای گوناگون فقیر و دور افتاده، عمدهترین نیازهای درمانی خود را از گیاهان دارویی تأمین میکنند. به دلیل کاربرده

عناصر و مواد گیاهی در صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و آرایشی استفاده از گیاهان دارویی در جهان روز به 

روز افزایش یافته است. بطوریکه در سالهای اخیر ارزش بازارهای جهانی گیاهان دارویی و فرآوردههای آنها 

 (. 1388 ،افزایش چشمگیری یافته است )کشفی بناب

 

 نتیجه گیری  

 خواص دلیل به قاصدک. است مفید ی از بیماری ها از جمله سرطان و دیابت نوع دوبسیاردرمان  در گیاهی داروی

 Schütz) است شده گرفته نظر در دیابت ضد اصلی گیاهان از یکی التهاب ضد و اکسیداتیو ضد ، خون قند ضد

2006, et al) .ها فنولیک پلی جمله از ، است قاصدک در موجود زیستی فعال مختلف اجزای دلیل به این ، 

 . ها فیتواسترول و ها ترپن تری ، ها سسکوئیترپن

 

 پزشکی گیاهان از حاصل دیابت های درمان موثرتر و تر صرفه به مقرون ایجاد امکان است ممکن بیشتر تحقیقات

 و اثرات بررسی برای vivo in و in vitro شرایط در قبالً تحقیقات برخی. ( et al Jarald ,2008) کند فراهم را

 . است شده انجام قاصدک گیاه فعال اجزای عملکرد های مکانیسم

 زیستی فراهمی مورد و در انسان بالینی آزمایشات در قاصدک اجزای اثرات مورد در بیشتر تحقیقات ، وجود این با

 زنده و قدرت راحتی به انسانی دیابتی بیماران از استفاده با مطالعات. است انسان الزم در اجزا این متابولیسم و

 . کند می تعیین دیابت نوع دو برابر در استفاده برای را قاصدک اجزای ماندن
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