عنوان گزارش
نتایج آزمایشات اثرات کاسنی در مطالعات علمی تجربی
امیرحسین دادگستر

اثرات ضد میکروبی و ضد قارچی :
 -1در رابطه با اثرات ضد میکروبی و ضد قارچی کاسنی در مقاله ای با عنوان بررسي
فيتوشيميايي دو گياه كاسني و كلپوره و سنجش اثرات ضد ميكروبي و ضد قارچي آنها که
در نشریه علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان چاپ شده چنین آمده که:
از قسمت هوايي و ريشه كاسني عصارهگيري به روش ماسيراسيون انجام شد و سپس
عصارهها از نظر فيتوشيمي و اثر بر روي تعدادي از باكتريها و قارچهاي بيماري زا
مورد بررسي قرار گرفتند که مشخص شد كه اين گياه حاوي مقاديري تانن ،ترپنوييد،
لوكوآنتوسيانين ،استرول و فالونوييد بوده و تا حدودي بر روي اشرشياكلي و پسودومونا
آيروژينوزا مؤثر است ولي اثر ضد قارچي مناسبي ندارد.
-2در مقاله ای با عنوان مقایسه اثر عصاره هیدروالکلی گیاه کاسنی )intybusL.
) Cichoriumو داروی نیستاتین بر رشد قارچ کاندیدا آلبیکنس جداشده از عفونت
واژینیت در شرایط  invitroاینطور نتیجه گرفته شده که:کاسنی تأثيرات ضد قارچی
روی کاندیدا آلبيکنس را نشان داد اما تاثير داروی نيستاتين بر روی عدم رشد سویه های
کاندیداآلبيکنس نسبت به کاسنی بيشتر بود و ترکيب دارو با عصاره بر روی عدم رشد
سویه های کاندیدا آلبيکنس نسبت به نيستاتين بيشتر بود و ).با توجه به این نتایج می توان
از عصاره این گیاه و فرآورده هاي آن براي درمان برخی از عفونت هااستفاده نمود که
البته این مسئله تحقیقاتی را بر روي نمونه هاي حیوانی آزمایشگاهی نیاز دارد و از
طرفی با توجه به محدودیت هاي روز افزون استفاده از مواد شیمیایی ضد میکروبی
نظیر عوارض جانبی و ایجاد مقاومت دارویی ،نیاز به جایگزینی این مواد با مواد
طبیعی از جمله عصاره هاي این گیاهان دارد و میتواند در کنترل بیماریها مفید باشد.
-3در مقاله ای با عنوان مقايسه اثر ضد باكتري عصاره الكلي گياه كاسني با آنتي بيوتيك
هاي جنتامايسين و سفالكسين (مطالعه آزمايشگاهي) .که در سال  83در مجله علمي
دانشگاه علوم پزشکي بيرجند چاپ شده نتیجه گیری شده که عصاره الكلي كاسني بر
روي استافيلوكوك اورئوس داراي اثر ضد باكتري است و از آنجا كه اين باكتري يك
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باكتري گرم مثبت مي باشد ،شايد عصاره كاسني فقط داراي اثرات ضد ميكروبي بر
روي باكتري هاي گرم مثبت باشد كه جهت تاييد اين موضوع نياز به مطالعات بيشتري
مي باشد.

اثرات بر کلیه :
-1در مقاله ای با عنوان بررسي تغييرات بيان ژن هاي IL-1β ، IL-6، BCL2،
 TNF-αدر موش هاي صحرايي نر مبتال به سنگ کليه تحت تيمار عصاره آبي گل
کاسني( ) .Cichorium intybus Lکه در فصلنامه علوم زیستی دانشگاه آزاد واحد
زنجان چاپ شده چنین نتیجه شده است که عصاره گل كاسني در رفع اثرات نکروزي
ناشي از  TNF-αو به تبع کاهش آپوپتوز سلول هاي اپي تليال كليوي موثر است ،اما بر
 IL-6و به ويژه رفع عفونت ناشي از  IL-1βتاثير ندارد.
-2در پژوهشی با عنوان اثر عصاره آبی ساقه کاسنی )) L intybus Cichorium.بر
پارامترهای بیوشیمیایی سرم و ادرار در موش های صحرایی نر مبتال به سنگ کليه که
در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده که نتایج آن اینگونه است :ساقه کاسنی به
واسطه کاهش سطح سرمی کلسیم ،کراتینین و اسید اوریک ،کاهش سطح ادراري این
پارامترها بیشتر در دوز  50و افزایش حجم ادرار و کاهش بیان  tnf-aمی تواند در
دوز  50در جلوگیری از تشکیل کریستال های کلسیمی موثر باشد .اما با افزایش دوز
عصاره این اثر معکوس می گردد و به نظر می رسد با افزایش دوز عصاره ساقه میزان
تشکیل سنگ هاي کلسیمی و التهابات ناشی از القاء  1β-ILافزایش می یابد که نیاز به
بررسی بیشتري دارد واحتماال ساقه کاسنی به دلیل خاصیت دیورتیک ،موجب کاهش
کلسیم ادرار در دوز  kg/50mgو پارامترهاي سرم شده است .اما در دوز
، kg/200mgتاثیری بر پیشگیري از تشکیل سنگ کلیه ندارد و موجب افزایش التهاب
کلیوي ناشی از افزایش  1β-ILو برخی پارامترهاي ادراري نیز شده است

اثرات بر داروها
-1در مقاله ای با عنوان اثرات حفاظتی عصاره هیدروالکلی گیاه کاسنی (Cichorium
 ).intybus Lبر سمیت کبدی داروی وین کریستین سولفات در موش صحرايي که در
مجله گروه زیست شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان چاپ شده اینطور نتیجه
گرفته شده که تزریق زیرجلدی وین کریستین اثرات افزاشی در میزان آنزیمهای کبدی
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در گروه تجربی ۱داشته اما عصاره کاسنی دارای خواص آنتی اکسیدانی باال بوده و
آنزیمهای کبدی را کاهش معنی داری داده است و به نطر میرسد این آثار محافظت کننده
ناشی از نقش کاسنی به عنوآن جمع کننده رادیکال های آزاد ،آنتی اکسیدان و نقش ضد
آپوپتوتیک یا به عنوان عامل ضد التهابی بوده و به نظر میرسد کاسنی به عنوان یک
عامل ایجاد کننده تعادل اکسیدان و آنتی اکسیدان در آینده نقش درمانی مهمی در کاهش
آسیب های کبدی ایجاد کند.
-2در مقاله ای با عنوان تاثیر مصرف پروپولیس و کاسنی درطی هشت هفته تمرین
مقاومتی بر برخی شاخصهای آپوپتوزی بافت کبد موش های ماده مصرف کننده
تستوسترون انانتات چنین نتیجه گیری شده :مصرف تستوسترون انانتات که از
استروئیدهای آنابولیک مي باشد با عوارض آسیب به کبد همراه ميشود ،همچنین
همانگونه که در نتايج اين پژوهش اشاره شد مصرف پاک کننده ها نظیر کاسنی و
پروپولیس ميتواند اثر محافظتي بر بافت کبد داشته باشد که ممكن است اين اثر حفاظتي
ناشي از کاهش آپوپتوز سلولهای کبدی ناشي از مصرف کاسنی و پروپولیس باشد .لذا
پیش هاد ميگردد که ورزشكاران رشته های مقاومتي در درجه اول از استروئیدهای
آنابولیک استفاده نکنند و اگر اصرار بر استفاده باشد مصر کاسنی و پروپولیس ميتواند
اثر حفاظتي بر بافت کبد داشته باشد.

اثرات بر کبد
-1در مطالعه ای نیمه تجربی با عنوان تأثیر هشت هفته تمرين هوازي و مصرف
عصاره كاسني بر سطوح سرمي آنزيمهاي آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز
در زنان مبتال به کبد چرب که در مجله مامایی چاپ شده نتیجه گیری شده که مصرف
همزمان مکمل کاسنی به همراه تمرين هوازی میتواند باعث کاهش بیشتر آنزیم های
 ALTو است در زنان مبتال به کبد چرب شود و تمرين هوازی به مدت  8هفته باعث
کاهش سطوح سرمی آنزیم های آالنین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز در
بیماران مبتال به کبد چرب غیرالکلی میشود .عالوه بر اين مصرف عصاره کاسنی به
تنهایی بر آنزيم  ASTتأثیرگذار است ،اما مصرف عصاره کاسنی به همراه تمرين
هوازی در طی یک دوره  8هفته ای میتواند تأثیر مضاعفی بر کاهش سطوح سرمی اين
شاخصه داشته باشد.
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-2در مقاله ای با عنوان بررسی اثر ترکیب عصارههای گیاهان عناب ،کنگر فرنگی و
کاسنی بر بیماری کبد چرب غیر الکلی در موشهای صحرايي که در ماهنامه کومش،
دانشگاه علوم پزشکی سمنان چاپ شده نتیجه اینگونه بدست آمده :تغذیه با رژیم غذایی
پرچرب سبب هیپرتریگلیسریدمی ،هیپرکلسترولمی ،افزایش فعالیت آنزیمهای کبدی در
سرم و تجمع چربی در بافت کبد گردید .دوز 200میلیگرم عصاره ترکیبی موجب بهبود
پروفایل لیپیدی ( )<05/0Pو کاهش فعالیت آنزیمهای کبدی ( )<05/0Pو آسیب های
بافت شناسی ناشی از رژیم غذایی پرچرب شد و تغذیه با رژیم غذایی پرچرب سبب
ایجاد کبد چرب غیرالکلی شده و تیمار با عصاره ترکیبی گیاهان عناب ،کنگرفرنگی و
کاسنی سبب بهبود شاخصهای این بیماری میگردد.
-3در مطالعه ای با عنوان اثر تمرین هوازي تناوبی و مصرف عصاره کاسنی بر
سطوح آنزیمهاي کبدي پسران چاق با کبد چرب غیرالکلی
که  36نفر از دانش آموزان پسر  13تا  15سال بهطور تصادفی به سه گروه  12نفره
تمرین  +مکمل ،تمرین  +دارونما و مکمل تقسیم شدند و در هر سه گروه خون گیری
بهعنوان پیش آزمون و پس آزمون به عمل آمد .گروههای تمرین به اجرای برنامه تمرین
هوازی از نوع تناوبی تواتر  4جلسه در هفته و به مدت  8هفته پرداختند .آزمودنیها در
طی این دوره روزانه  200میلیلیتر عصاره گیاه کاسنی یا دارونما دریافت کردند نشان
داد مصرف همزمان مکمل کاسنی به همراه تمرین هوازی میتواند باعث کاهش آنزیم
های  ALTو  ASTشود  .بنابراین برای درمان بیماران مبتال به کبد چرب غیرالکی
تمرین هوازی به همراه مصرف عصاره کاسنی پیشنهاد می شود.
-4در پژوهشی با عنوان بررسی اثر مخلوط عصاره های گیاهان عناب ،کاسنی و خار
مریم بر موش های صحرایی مبتال به کبد چرب غیرالکلی .دانسته شد تغذیه با رژیم
پرچرب سبب ایجاد کبدچرب غیرالکلی شده و تیمار با عصاره ترکیبی گیاهان عناب،
کاسنی و خارمریم باعث بهبود پروفایل لیپیدی ،فعالیت آنزیم های کبدی و آسیب بافت
کبدی در موش صحرایی با تغذیه با رژیم پرچرب شد.

اثرات بر سندروم تخمدان پلی کیستیک
در مقاله ای با عنوان بررسی اثر ضد التهابی عصاره گیاه کاسنی بر فاکتورهای التهابی
اینترلوکین  8و TNFαدر رتهای مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک که در مجله
دانشگاه علوم پزشکی فسا چاپ شده اینطور نتیجه داده که عصاره گیاه کاسنی با دوز
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 kg/mg 011قادر به کاهش میزان قند و انسولین خون و همچنین کاهش پروفایل چربی
و فاکتورهای التهابی اینترلوکین  3و  TNFαبه طور معنی دار شده بود و با توجه به
تأثیر مثبت عصاره کاسنی بر غلظت سرمی قند و هورمون انسولین و همچنین پروفایل
چربی و فاکتورهای التهابی در رتهای مبتال به سندرم تخمدان پلی-کیستیک احتماال این
ترکیب میتواند به عنوان یک داروی جایگزین در درمان این بیماری مورد استفاده قرار
گیرد.

اثرات بر اندام جنسی
-1در مقاله ای با عنوان بررسي فيزيولوژيك اثرات تجويز عصاره آبي برگ كاسني بر
ميزان كاتيون هاي سرم خون و نسبت جنسي نوزادان در رت که در سال  1379در
نشریه دانشور پزشکی چاپ شده اینگونه نتیجه گیری شده که اين نتايج ضمن تاييد موارد
موجود در طب اسالمي  -ايراني مبني بر تاثير مصرف گياه کاسني بر جنسيت نوزاد
داللت دارد که تجويز عصاره آبي برگ گياه کاسني احتماال با تغيير نسبت هاي يوني
خون و به تبع آن تغيير الکتروليتي محيط داخلي و ترشحات لوله هاي رحم ،بر قابليت
پذيرش اسپرم هاي  Yدار يا  xدار تخمک اثر گذاشته ،نسبت جنسي نوزادان را تغيير
مي دهد.
-2در مقاله ای با عنوان اثرات سودمند عصاره کاسنی ( ).Cichorium intybus Lبر
وضعیت اکسیداتیو و پارامترهای تولید مثلی در موش های صحرایی نر :یک مطالعه
تجربی .چنین نتیجه گرفته شده که افزایش معنی داری در وزن بیضه و اپیدیدیم در
موشهای صحرایی دریافت کننده  200میلی گرم بر کیلوگرم در هر روز عصاره کاسنی
( )C. intybusمشاهده شد .غلظت اسپرم و درصد اسپرمهای واجد مورفولوژی نرمال
در موشهای صحرایی دریافت کننده عصاره کاسنی ( )C. intybusبصورت وابسته به
دوز افزایش نشان داد .عصاره کاسنی ( )C. intybusبطور معناداری موجب کاهش
سطوح مالون دی آلدئید و نیز افزایش معنی دار فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز و
گلوتاتیون پراکسیداز در بافت بیضه موش های صحرایی گردید و نتایج بدست آمده نشان
داد که عصاره برگ کاسنی ( )C. intybusباعث بهبود پارامترهای تولید مثلی
موشهای صحرایی نر شده که این مسأله میتواند به دلیل ویژگیهای آنتی اکسیدانی و
آندروژنیک این گیاه باشد.
-3در مقاله ای با عنوان بررسي اثرات كاسني ( ،)Cichorium intybus L.رازيانه
( )Foeniculum vulgare Mill.و شويد ( )Anethum graveolens L.بر
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باروري و جنسيت نوزادان موش صحرايي .اینطور نتیجه گرفته  :تعداد موش هاي
زايمان كرده و تعداد كل نوزادان در گروه رازيانه در مقايسه با گروه كنترل و ساير
گروه هاي آزمايشي به طور بسيار معني داري افزايش يافت (،p<0.01، (c2=18.65
ولي تعداد نوزادان نر و ماده در گروه رازيانه و تعداد موش هاي زايمان كرده ،تعداد كل
نوزادان و تعداد نوزادان نر و ماده در گروه هاي كاسني و شويد در مقايسه با كنترل،
تفاوت معني داري نداشت ( .)p>0.05و نتیجه این پژوهش اینگونه است که رازيانه
موجب افزايش ميزان باروري و تعداد نوزادان در موش صحرايي مي شود ،ولي كاسني
و شويد چنين اثري ندارند و هيچ يك از اين گياهان تاثيري بر جنسيت نوزادان موش
صحرايي ندارند.
-4در مقاله ای با عنوان بررسی اثرات عصاره برگ کاسنی ( Cichorium intybus
 ) Lبر پارامترهای اسپرمی موش های صحرایی نر بالغ .که در سال  92در هشتمین
همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
منتشر شد بیان شده که  40سر موش صحرایی نر بطور تصادفی به  4گروه مساوی
شامل کنترل و سه گروه تحت درمان با مقادیر  100 ،50و  200میلی گرم برکیلوگرم
عصاره هیدروالکلی برگ کاسنی از طریق گاواژ به مدت  70روز قرار گرفتند .نتایج
نشان داد که وزن بیضه و اپیدیدیم در همه مقادیر عصاره ی کاسنی بطور معنی داری
( )p>0/05افزایش یافت .وزن وزیکول سمینال وپروستات در گروه های مورد مطالعه
تفاوت معنی داری رانشان نداد .افزایش معنی داری ( )p>0/05در غلظت و درصد
اسپرم های بامورفولوژی طبیعی درموش های صحرایی دریافت کننده مقادیر 100و
 200میلی گرم برکلیو گرم عصاره مشاهده گردید .نتایج بدست آمده نشان می دهد که
عصاره هیدروالکلی برگ گیاه کاسنی پتانسیل بهبود کیفیت اسپرم و افزایش باروری
افراد نر را دارد.

اثرات ضد ماالریا
در مقاله ای با عنوان بررسی اثرات ضد ماالریایی گیاه کاسنی( Cichorium
)  intybusکه منبع اصلی آن کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است
چنین نوشته شده:گیاه کاسنی با نام علمی cichorium intybusاز خانواده کمپوزیته ،
در طب قدیم مصارف درمانی متعدد و مختلفی از جمله کاهش تب داشته است  .در
پژوهش حاضر اثر ضد ماالریایی ریشه این گیاه با استفاده از پالسمودیوم بصورتin
 ( vivoروش peterSو یک سری تغییرات( بررسی شد .ابتدا ریشه گیاه مورد نظر از
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بازار خریداری و تعیین هویت شد  ،سپس پودر شده و عصاره متانولی آن  ،با دستگاه
سوکسله بدست آمد .در آزمایش های حیوانی  ،موشها بطور IPبا پالسمودیوم مورد نظر
آلوده شدند و سپس دوزهای خوارکی غلظت های مختلف عصاره گیاه روزی یکبار تا
چهار روز به موشها ( هر غلظت به  ۷حیوان( تجویز شد .آنگاه نمونه خون تهیه و
پارازیتمی تعیین گردید .در کل دو غلظت  / .۱میلی گرم و کیلو گرم و  ./. ۷بیشترین
اثر را داشته و متوسط پارازیتمی را در روز چهارم به صفر رساندند .از کلروکین
بعنوان شاهد مثبت استفاده شد.

اثرات بر دیابت
در مقاله ای با عنوان اثر رژيم غذايي حاوي كاسني يا لوبيا بر كنترل قند خون در موش
صحرايي ديابتي .که در سال  80در نشریه پزشکی الکوثر چاپ شده اینگونه شرح داده
که اثر دو گياه لوبيا و كاسني كه داراي سابقه مصرف در طب سنتي هستند را روي
كاهش قند خون در موش هاي صحرايي ديابتي بررسي نموديم .اين مطالعه مداخله اي-
تجربي روي  11گروه موش صحرايي نر بالغ انجام شد .ديابت تجربي به وسيله تزريق
زير جلدي  mg/kg 150منو هيدرات آلوكسان ايجاد و پس از مشاهده عاليم كالسيك
ديابت ،اين حيوانها به  11گروه تقسيم شدند؛ يك گروه به عنوان كنترل كه غذاي معمولي
مصرف نمودند و  10گروه ديگر به عنوان گروههاي آزمايشي كه به ترتيب  5گروه
تحت درمان چهار هفته اي با رژيم غذايي حاوي درصدهاي متفاوت كاسني (10 - 50
درصد) و  5گروه ديگر تحت درمان چهار هفته اي با رژيم غذايي حاوي درصدهاي
متفاوت لوبيا ( 10 - 50درصد) قرار گرفتند .قند خون هفت روز بعد از تزريق آلوكسان
و جهار هفته بعد از ايجاد ديابت با گلوكومتر اندازه گيري شد .نتايج اين پژوهش نشان
داد كه رژيم غذايي حاوي كاسني قند خون را به صورت وابسته به غلظت كاهش داد ،به
طوري كه رژيم هاي غذايي حاوي  30و  50درصد كاسني به ترتيب  %22.6و
 %44.3قند خون را كاهش دادند؛ همچنين كاهش قند خون در رژيم هاي مواد غذايي
حاوي  40و  50درصد كاسني نسبت به گروه كنترل معني دار است .در گروههاي تحت
درمان با رژيم حاوي لوبيا ،فقط رژيم غذايي حاوي  20درصد لوبيا قند خون را به
ميزان  %17.2كاهش داد ،همچنين قند خون در اين گروه در مقايسه با گروه كنترل نيز
كمتر بود .چنين استنباط مي شود كه ،اثر رژيم غذايي حاوي كاسني براي كاهش قند خون
در حيوان ديابتي موثرتر از رژيم غذايي حاوي لوبيا مي باشد و اينكه اين اثر كاسني با
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