
عنوان گزارش
نتایج آزمایشات اثرات کاسنی در مطالعات علمی تجربی

امیرحسین دادگستر

اثرات ضد میکروبی و ضد قارچی :

بررسيعنوانباایمقالھدرکاسنیقارچیضدومیکروبیضداثراتبارابطھدر-1
فیتوشیمیایي دو گیاه كاسني و كلپوره و سنجش اثرات ضد میكروبي و ضد قارچي آنھا کھ

در نشریھ علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان چاپ شده چنین آمده کھ:
از قسمت ھوایي و ریشھ كاسني عصارھ گیري بھ روش ماسیراسیون انجام شد و سپس
عصارھ ھا از نظر فیتوشیمي و اثر بر روي تعدادي از باكتریھا و قارچھاي بیماري زا
مورد بررسي قرار گرفتند کھ مشخص شد كھ این گیاه حاوي مقادیري تانن، ترپنویید،

لوكوآنتوسیانین، استرول و فالونویید بوده و تا حدودي بر روي اشرشیاكلي و پسودومونا
آیروژینوزا مؤثر است ولي اثر ضد قارچي مناسبي ندارد.

intybusL).کاسنیگیاهھیدروالکلیعصارهاثرمقایسھعنوانباایمقالھ-در2
Cichoriumعفونتازجداشدهآلبیکنسکاندیداقارچرشدبرنیستاتینداروی)و

قارچیضدتأثیراتکھ:کاسنیشدهگرفتھنتیجھاینطورinvitroشرایطدرواژینیت
روی کاندیدا آلبیکنس را نشان داد اما تاثیر داروی نیستاتین بر روی عدم رشد سویھ ھای

کاندیداآلبیکنس نسبت بھ کاسنی بیشتر بود و ترکیب دارو با عصاره بر روی عدم رشد
سویھ ھای کاندیدا آلبیکنس نسبت بھ نیستاتین بیشتر بود و .)با توجھ بھ این نتایج می توان
از عصاره این گیاه و فرآورده ھاي آن براي درمان برخی از عفونت ھااستفاده نمود کھ

البتھ این مسئلھ تحقیقاتی را بر روي نمونھ ھاي حیوانی آزمایشگاھی نیاز دارد و از
طرفی با توجھ بھ محدودیت ھاي روز افزون استفاده از مواد شیمیایی ضد میکروبی

نظیر عوارض جانبی و ایجاد مقاومت دارویی، نیاز بھ جایگزینی این مواد با مواد
طبیعی از جملھ عصاره ھاي این گیاھان دارد و میتواند در کنترل بیماریھا مفید باشد.

بیوتیكآنتيباكاسنيگیاهالكليعصارهباكتريضداثرمقایسھعنوانباایمقالھ-در3
علميمجلھدر83سالدرکھآزمایشگاھي).(مطالعھسفالكسینوجنتامایسینھاي

دانشگاه علوم پزشکي بیرجند چاپ شده نتیجھ گیری شده کھ عصاره الكلي كاسني بر
روي استافیلوكوك اورئوس داراي اثر ضد باكتري است و از آنجا كھ این باكتري یك
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باكتري گرم مثبت مي باشد، شاید عصاره كاسني فقط داراي اثرات ضد میكروبي بر
روي باكتري ھاي گرم مثبت باشد كھ جھت تایید این موضوع نیاز بھ مطالعات بیشتري

مي باشد.

اثرات بر کلیھ :

IL-1βھايژنبیانتغییراتبررسيعنوانباایمقالھ-در1 ، IL-6، BCL2،
TNF-αگلآبيعصارهتیمارتحتکلیھسنگبھمبتالنرصحرایيھايموشدر
Cichoriumکاسني( intybus L.(واحدآزاددانشگاهزیستیعلومفصلنامھدرکھ

زنجان چاپ شده چنین نتیجھ شده است کھ عصاره گل كاسني در رفع اثرات نکروزي
برامااست،موثركلیويتلیالاپيھايسلولآپوپتوزکاھشتبعبھوTNF-αازناشي
IL-6ازناشيعفونترفعویژهبھوIL-1βندارد.تاثیر

L).کاسنیساقھآبیعصارهاثرعنوانباپژوھشی-در2 intybus Cichoriumبر(
پارامترھای بیوشیمیایی سرم و ادرار در موش ھای صحرایی نر مبتال بھ سنگ کلیھ  کھ

در دانشگاه علوم پزشکی مشھد انجام شده کھ نتایج آن اینگونھ است: ساقھ کاسنی بھ
واسطھ کاھش سطح سرمی کلسیم، کراتینین و اسید اوریک، کاھش سطح ادراري این

درتواندمیtnf-aبیانکاھشوادرارحجمافزایشو50دوزدربیشترپارامترھا
دوزافزایشبااماباشد.موثرکلسیمیھایکریستالتشکیلازجلوگیریدر50دوز

عصاره این اثر معکوس می گردد و بھ نظر می رسد با افزایش دوز عصاره ساقھ میزان
بھنیازکھیابدمیافزایش1β-ILالقاءازناشیالتھاباتوکلسیمیھايسنگتشکیل

بررسی بیشتري دارد واحتماال ساقھ کاسنی بھ دلیل خاصیت دیورتیک، موجب کاھش
دوزدرامااست.شدهسرمپارامترھايوkg/50mgدوزدرادرارکلسیم

kg/200mgالتھابافزایشموجبونداردکلیھسنگتشکیلازپیشگیريبر،تاثیری
استشدهنیزادراريپارامترھايبرخیو1β-ILافزایشازناشیکلیوي

اثرات بر داروھا

Cichorium(کاسنیگیاهھیدروالکلیعصارهحفاظتیاثراتعنوانباایمقالھ-در1
intybus L(.درکھصحرایيموشدرسولفاتکریستینویندارویکبدیسمیتبر

مجلھ گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان چاپ شده اینطور نتیجھ
گرفتھ شده کھ تزریق زیرجلدی وین کریستین اثرات افزاشی در میزان آنزیم ھای کبدی
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وبودهباالاکسیدانیآنتیخواصدارایکاسنیعصارهاماداشتھ١تجربیگروهدر
آنزیم ھای کبدی را کاھش معنی داری داده است و بھ نطر می رسد این آثار محافظت کننده

ناشی از نقش کاسنی بھ عنوآن جمع کننده رادیکال ھای آزاد، آنتی اکسیدان و نقش ضد
آپوپتوتیک یا بھ عنوان عامل ضد التھابی بوده و بھ نظر می رسد کاسنی بھ عنوان یک
عامل ایجاد کننده تعادل اکسیدان و آنتی اکسیدان در آینده نقش درمانی مھمی در کاھش

آسیب ھای کبدی ایجاد کند.

تمرینھفتھھشتدرطیکاسنیوپروپولیسمصرفتاثیرعنوانباایمقالھ-در2
مقاومتی بر برخی شاخص ھای آپوپتوزی بافت کبد موش ھای ماده مصرف کننده

تستوسترون انانتات چنین نتیجھ گیری شده :مصرف تستوسترون انانتات کھ از
استروئیدھای آنابولیک مي باشد با عوارض آسیب بھ کبد ھمراه میشود، ھمچنین

ھمانگونھ کھ در نتایج این پژوھش اشاره شد مصرف پاک کننده ھا نظیر کاسنی و
پروپولیس میتواند اثر محافظتي بر بافت کبد داشتھ باشد کھ ممكن است این اثر حفاظتي
ناشي از کاھش آپوپتوز سلولھای کبدی ناشي از مصرف کاسنی و پروپولیس باشد. لذا

پیش ھاد میگردد کھ ورزشكاران رشتھ ھای مقاومتي در درجھ اول از استروئیدھای
آنابولیک استفاده نکنند و اگر اصرار بر استفاده باشد مصر کاسنی و پروپولیس میتواند

اثر حفاظتي بر بافت کبد داشتھ باشد.

اثرات بر کبد

مصرفوھوازيتمرینھفتھھشتتأثیرعنوانباتجربینیمھایمطالعھ-در1
عصاره كاسني بر سطوح سرمي آنزیمھاي آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز
در زنان مبتال بھ کبد چرب کھ در مجلھ مامایی چاپ شده نتیجھ گیری شده کھ مصرف

ھمزمان مکمل کاسنی بھ ھمراه تمرین ھوازی میتواند باعث کاھش بیشتر آنزیم ھای
ALTباعثھفتھ8مدتبھھوازیتمرینوشودچربکبدبھمبتالزناندراستو

کاھش سطوح سرمی آنزیم ھای آالنین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز در
بیماران مبتال بھ کبد چرب غیرالکلی میشود. عالوه بر این مصرف عصاره کاسنی بھ

تمرینھمراهبھکاسنیعصارهمصرفامااست،تأثیرگذارASTآنزیمبرتنھایی
اینسرمیسطوحکاھشبرمضاعفیتأثیرمیتواندایھفتھ8دورهیکطیدرھوازی

شاخصھ داشتھ باشد.
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وفرنگیکنگرعناب،گیاھانعصاره ھایترکیباثربررسیعنوانباایمقالھ-در2
کاسنی بر بیماری کبد چرب غیر الکلی در موش ھای صحرایي کھ در ماھنامھ کومش،
دانشگاه علوم پزشکی سمنان چاپ شده نتیجھ اینگونھ بدست آمده: تغذیھ با رژیم غذایی

پرچرب سبب ھیپرتری گلیسریدمی، ھیپرکلسترولمی، افزایش فعالیت آنزیم ھای کبدی در
بھبودموجبترکیبیعصارهمیلی گرم200دوزگردید.کبدبافتدرچربیتجمعوسرم

ھایآسیبو<)05/0P(کبدیآنزیم ھایفعالیتکاھشو<)05/0P(لیپیدیپروفایل
بافت شناسی ناشی از رژیم غذایی پرچرب شد و تغذیھ با رژیم غذایی پرچرب سبب

ایجاد کبد چرب غیرالکلی شده و تیمار با عصاره ترکیبی گیاھان عناب، کنگرفرنگی و
کاسنی سبب بھبود شاخص ھای این بیماری می گردد.

برکاسنیعصارهمصرفوتناوبیھوازيتمریناثرعنوانباایمطالعھ-در3
سطوح آنزیمھاي کبدي پسران چاق با کبد چرب غیرالکلی

نفره12گروهسھبھتصادفیبھ طورسال15تا13پسرآموزاندانشازنفر36کھ
تمرین + مکمل، تمرین + دارونما و مکمل تقسیم شدند و در ھر سھ گروه خون  گیری

بھ عنوان پیش  آزمون و پس آزمون بھ عمل آمد. گروه ھای تمرین بھ اجرای برنامھ تمرین
درآزمودنی ھاپرداختند.ھفتھ8مدتبھوھفتھدرجلسھ4تواترتناوبینوعازھوازی

نشانکردنددریافتدارونمایاکاسنیگیاهعصارهمیلی لیتر200روزانھدورهاینطی
داد مصرف ھمزمان مکمل کاسنی بھ ھمراه تمرین ھوازی می تواند باعث کاھش  آنزیم 

غیرالکیچربکبدبھمبتالبیماراندرمانبرایبنابراین.شودASTوALTھای
تمرین ھوازی بھ ھمراه مصرف عصاره کاسنی پیشنھاد می شود.

خاروکاسنیعناب،گیاھانھایعصارهمخلوطاثربررسیعنوانباپژوھشی-در4
مریم بر موش ھای صحرایی مبتال بھ کبد چرب غیرالکلی. دانستھ شد تغذیھ با رژیم

پرچرب سبب ایجاد کبدچرب غیرالکلی شده و تیمار با عصاره ترکیبی گیاھان عناب،
کاسنی و خارمریم باعث بھبود پروفایل لیپیدی، فعالیت آنزیم ھای کبدی و آسیب بافت

کبدی در موش صحرایی با تغذیھ با رژیم پرچرب شد.

اثرات بر سندروم تخمدان پلی کیستیک

در مقالھ ای با عنوان بررسی اثر ضد التھابی عصاره گیاه کاسنی بر فاکتورھای التھابی
مجلھدرکھکیستیکپلیتخمدانسندرمبھمبتالرتھایدرTNFαو8اینترلوکین

دانشگاه علوم پزشکی فسا چاپ شده اینطور نتیجھ داده کھ عصاره گیاه کاسنی با دوز
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kg/mg چربیپروفایلکاھشھمچنینوخونانسولینوقندمیزانکاھشبھقادر011
بھتوجھباوبودشدهدارمعنیطوربھTNFαو3اینترلوکینالتھابیفاکتورھایو

تأثیر مثبت عصاره کاسنی بر غلظت سرمی قند و ھورمون انسولین و ھمچنین پروفایل
چربی و فاکتورھای التھابی در رتھای مبتال بھ سندرم تخمدان پلی-کیستیک احتماال این
ترکیب میتواند بھ عنوان یک داروی جایگزین در درمان این بیماری مورد استفاده قرار

گیرد.

اثرات بر اندام جنسی

بركاسنيبرگآبيعصارهتجویزاثراتفیزیولوژیكبررسيعنوانباایمقالھ-در1
در1379سالدرکھرتدرنوزادانجنسينسبتوخونسرمھايكاتیونمیزان

نشریھ دانشور پزشکی چاپ شده اینگونھ نتیجھ گیری شده کھ این نتایج ضمن تایید موارد
موجود در طب اسالمي - ایراني مبني بر تاثیر مصرف گیاه کاسني بر جنسیت نوزاد
داللت دارد کھ تجویز عصاره آبي برگ گیاه کاسني احتماال با تغییر نسبت ھاي یوني

خون و بھ تبع آن تغییر الکترولیتي محیط داخلي و ترشحات لولھ ھاي رحم، بر قابلیت
تغییررانوزادانجنسينسبتگذاشتھ،اثرتخمکدارxیادارYھاياسپرمپذیرش

مي دھد.
Cichorium(کاسنیعصارهسودمنداثراتعنوانباایمقالھ-در2 intybus L(.بر

وضعیت اکسیداتیو و پارامترھای تولید مثلی در موش ھای صحرایی نر: یک مطالعھ
تجربی. چنین نتیجھ گرفتھ شده کھ افزایش معنی داری در وزن بیضھ و اپیدیدیم در

کاسنیعصارهروزھردرکیلوگرمبرگرممیلی200کنندهدریافتصحراییموش ھای
)C. intybus(نرمالمورفولوژیواجداسپرم ھایدرصدواسپرمغلظتشد.مشاھده

.C(کاسنیعصارهکنندهدریافتصحراییموش ھایدر intybus(بھوابستھبصورت
.C(کاسنیعصارهداد.نشانافزایشدوز intybus(کاھشموجبمعناداریبطور

سطوح مالون دی آلدئید و نیز افزایش معنی دار فعالیت آنزیم ھای سوپراکسید دیسموتاز و
گلوتاتیون پراکسیداز در بافت بیضھ موش ھای صحرایی گردید و نتایج بدست آمده نشان

.C(کاسنیبرگعصارهکھداد intybus(مثلیتولیدپارامترھایبھبودباعث
موش ھای صحرایی نر شده کھ این مسألھ می تواند بھ دلیل ویژگی ھای آنتی اکسیدانی و

آندروژنیک این گیاه باشد.

Cichorium(.كاسنياثراتبررسيعنوانباایمقالھ-در3 intybus L،(رازیانھ
.)Foeniculum vulgare Mill(شویدو.)Anethum graveolens L(بر
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باروري و جنسیت نوزادان موش صحرایي. اینطور نتیجھ گرفتھ : تعداد موش ھاي
زایمان كرده و تعداد كل نوزادان در گروه رازیانھ در مقایسھ با گروه كنترل و سایر

،p<0.01(یافتافزایشداريمعنيبسیارطوربھآزمایشيھايگروه (c2=18.65،
ولي تعداد نوزادان نر و ماده در گروه رازیانھ و تعداد موش ھاي زایمان كرده، تعداد كل

نوزادان و تعداد نوزادان نر و ماده در گروه ھاي كاسني و شوید در مقایسھ با كنترل،
رازیانھکھاستاینگونھپژوھشایننتیجھو).p>0.05(نداشتداريمعنيتفاوت

موجب افزایش میزان باروري و تعداد نوزادان در موش صحرایي مي شود، ولي كاسني
و شوید چنین اثري ندارند و ھیچ یك از این گیاھان تاثیري بر جنسیت نوزادان موش

صحرایي ندارند.

Cichorium(کاسنیبرگعصارهاثراتبررسیعنوانباایمقالھ-در4 intybus
L(ھشتمیندر92سالدرکھبالغ.نرصحراییھایموشاسپرمیپارامترھایبر

ھمایش بیوتکنولوژی جمھوری اسالمی ایران و چھارمین ھمایش ملی امنیت زیستی
مساویگروه4بھتصادفیبطورنرصحراییموشسر40کھشدهبیانشدمنتشر
برکیلوگرمگرممیلی200و50،100مقادیربادرمانتحتگروهسھوکنترلشامل

نتایجگرفتند.قرارروز70مدتبھگاواژطریقازکاسنیبرگھیدروالکلیعصاره
نشان داد کھ وزن بیضھ و اپیدیدیم در ھمھ مقادیر عصاره ی کاسنی بطور معنی داری

)0/05<p(مطالعھموردھایگروهدروپروستاتسمینالوزیکولوزنیافت.افزایش
درصدوغلظتدر)p>0/05(داریمعنیافزایشنداد.رانشانداریمعنیتفاوت
و100مقادیرکنندهدریافتصحراییھایدرموشطبیعیبامورفولوژیھایاسپرم
کھدھدمینشانآمدهبدستنتایجگردید.مشاھدهعصارهگرمبرکلیوگرممیلی200

عصاره ھیدروالکلی برگ گیاه کاسنی پتانسیل بھبود کیفیت اسپرم و افزایش باروری
افراد نر را دارد.

اثرات ضد ماالریا

)کاسنیگیاهماالریاییضداثراتبررسیعنوانباایمقالھدر Cichorium
intybus استبھشتیشھیدپزشکیعلومدانشگاهمرکزیکتابخانھآناصلیمنبعکھ(

cichoriumعلمینامباکاسنیشده:گیاهنوشتھچنین intybusکمپوزیتھخانوادهاز،
در طب قدیم مصارف درمانی متعدد و مختلفی از جملھ کاھش تب داشتھ است . در

inبصورتپالسمودیومازاستفادهباگیاهاینریشھماالریاییضداثرحاضرپژوھش
vivo)روشpeterSازنظرموردگیاهریشھابتداشد.بررسی)تغییراتسرییکو
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بازار خریداری و تعیین ھویت شد ، سپس پودر شده و عصاره متانولی آن ، با دستگاه
نظرموردپالسمودیومباIPبطورموشھا،حیوانیھایآزمایشدرآمد.بدستسوکسلھ

آلوده شدند و سپس دوزھای خوارکی غلظت ھای مختلف عصاره گیاه روزی یکبار تا
وتھیھخوننمونھآنگاهشد.تجویز)حیوان٧بھغلظتھر(موشھابھروزچھار

بیشترین./.٧وگرمکیلووگرممیلی/.١غلظتدوکلدرگردید.تعیینپارازیتمی
اثر را داشتھ و متوسط پارازیتمی را در روز چھارم بھ صفر رساندند. از کلروکین

بعنوان شاھد مثبت استفاده شد.

اثرات بر دیابت

در مقالھ ای با عنوان اثر رژیم غذایي حاوي كاسني یا لوبیا بر كنترل قند خون در موش
دادهشرحاینگونھشدهچاپالکوثرپزشکینشریھدر80سالدرکھدیابتي.صحرایي

کھ اثر دو گیاه لوبیا و كاسني كھ داراي سابقھ مصرف در طب سنتي ھستند را روي
كاھش قند خون در موش ھاي صحرایي دیابتي بررسي نمودیم. این مطالعھ مداخلھ اي-

تزریقوسیلھبھتجربيدیابتشد.انجامبالغنرصحرایيموشگروه11رويتجربي
كالسیكعالیممشاھدهازپسوایجادآلوكسانھیدراتمنو150mg/kgجلديزیر

معموليغذايكھكنترلعنوانبھگروهیكشدند؛تقسیمگروه11بھحیوانھاایندیابت،
گروه5ترتیببھكھآزمایشيگروھھايعنوانبھدیگرگروه10ونمودندمصرف

10-50(كاسنيمتفاوتدرصدھايحاويغذایيرژیمباايھفتھچھاردرمانتحت
درصدھايحاويغذایيرژیمباايھفتھچھاردرمانتحتدیگرگروه5ودرصد)
آلوكسانتزریقازبعدروزھفتخونقندگرفتند.قراردرصد)10-50(لوبیامتفاوت

و جھار ھفتھ بعد از ایجاد دیابت با گلوكومتر اندازه گیري شد. نتایج این پژوھش نشان
داد كھ رژیم غذایي حاوي كاسني قند خون را بھ صورت وابستھ بھ غلظت كاھش داد، بھ

و%22.6ترتیببھكاسنيدرصد50و30حاويغذایيھايرژیمكھطوري
غذایيموادھايرژیمدرخونقندكاھشھمچنیندادند؛كاھشراخونقند44.3%
تحتگروھھايدراست.دارمعنيكنترلگروهبھنسبتكاسنيدرصد50و40حاوي
بھراخونقندلوبیادرصد20حاويغذایيرژیمفقطلوبیا،حاويرژیمبادرمان
نیزكنترلگروهبامقایسھدرگروهایندرخونقندھمچنینداد،كاھش%17.2میزان

كمتر بود. چنین استنباط مي شود كھ، اثر رژیم غذایي حاوي كاسني براي كاھش قند خون
در حیوان دیابتي موثرتر از رژیم غذایي حاوي لوبیا مي باشد و اینكھ این اثر كاسني با
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درصد مصرفي آن رابطھ مستقیم دارد. احتماال این رژیم ھا در درمان بیماري دیابت
قندي نوع اول در انسان نیز موثر مي باشند.
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