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چکیده
ترکيبهای پلیفنلی گياهان نقش مهمی در کاهش اثرات بيماری بر بدن دارند .کاسنی ( )Cichorium intybus L.یکی از منابع
پلیفنل در طبيعت میباشد .برگ کاسنی ،حاوی امالح معدنی و گلوکوزیدی به نام شيکورئين (سيکورئين) و ریشه آن دارای مواد
قندی ،اینولين ،پکتين و اسانس است .کبد یکی از اندامهای ضرورری بدن میباشد که بيش از  044عمکرد حياتی دارد .تحقيق حاضر
با هدف بررسی اثر مصرف گياه کاسنی بر غلظت آنزیمهای کبدی ،قدرت باروری و القای نرینگی در رت انجام شد 82 .سر رت به
چهار گروه تقسيم گردید .عصاره کاسنی با استفاده از روش سوکسله و حالل متانول تهيه شد .گروههای تيمار ،عصاره کاسنی را در
مقادیر و غلظتهای مختلف به مدت  23روز دریافت کردند .یک گروه نيز بهعنوان شاهد در نظر گرفته شد .در روز بيستونهم،
خونگيری از ناحيه بطنی قلب انجام شد .برای تعيين اثر مصرف کاسنی بر قدرت باروری و القای نرینگی ،در هر گروه لقاح بهصورت
طبيعی انجام و تعداد مواليد و جنسيت آنها تعيين و با یکدیگر مقایسه شد .نتایج نشان داد که عصاره متانولی کاسنی روی هورمونهای
( LHدر دوزهای  )P>4/43( 344 mg.kg-1و  ))P>4/443( 244 mg.kg-1و ( FSHدر دوزهای  )P>4/443( 344 mg.kg-1و
 ،))P>4/443( 244 mg.kg-1تعداد مواليد (در دوزهای  )P>4/43( 344 mg.kg-1و  ))P>4/43( 244 mg.kg-1و زادههای نر (در
دوزهای  )P>4/40( 344 mg.kg-1و  ))P>4/43( 244 mg.kg-1در تيمارهای مختلف در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنیدار
ایجاد کرد ،اما غلظت آنزیمهای کبدی در تيمارهای مختلف در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنیدار نداشت.
واژههای کلیدی :باروری ،کاسنی ( ،)Cichorium intybus L.کبد ،رت.
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مقدمه
کاسنی یا هندبا ،گياهی دارویی از خانواده کاسنی
( )Ateraceaeبا نام علمی  Cichorium intybusبه معنی
کاسنی وحشی است .کاسنی ،گياهيست علفی به ارتفاع 4/0
تا  3/0متر با ریشههای مخروطی شکل با قطری به انداره
قطر انگشت دست و به درازای نيم متر و با پوست قهوهای و
مغز سفيدرنگ میباشد (.)Al-Snafi, 2016
در برگ کاسنی ،عالوهبر امالح معدنی مانند سولفات و
فسفات سدیم ،منيزیم ،پتاسيم و نيترات پتاسيم ،گلوکوزیدی به
نام شيکورئين (سيکورئين) وجود دارد .در ریشه کاسنی مواد
قندی مانند گلوکز ،ساکارز و مواد دیگر مانند اینولين ،پکتين،
لعاب ،اسانس و کمی تانن شناسایی شده است .تمامی
اندامهای این گياه تلخ مزه میباشد .مقدار اینولين ریشه در
آخر فصل رشد گياه به حداکثر میرسد ( Papetti et al.,
.)2002
کاسنی و عرق آن بهعنوان مدر ،ضد درد ،معرق و تببر
مصرف سنتی دارد .کاسنی در دفع رسوبات ادراری،
عفونتهای مجاری ادراری ،کمخونی و نيز در دمان نقرس و
روماتيسم کاربرد دارد .ریشه کاسنی ترشح صفرا را زیاد
کرده و شيره معده را تحریک میکند و اشتهاآور است.
جوشانده ریشه کاسنی برای بيماریهای کبد ،دفع سنگهای
صفراوی یا کليوی و رفع ورمهای مجاری ادراری توصيه
شده و دیابت را نيز کنترل میکند (.)Papetti et al., 2002
باروری و پرورش کودک ،بخش بسيار مهمی از زندگی
انسانها را تشکيل میدهد و از جنبههای اجتماعی و روانی
نيز حائز اهميت است ،بهنحوی که یکی از اهداف ازدواج و
تشکيل خانواده ،باروری و توليدمثل میباشد (Direkvand-
 .)Moghadam et al., 2013امروزه ،ميزان باروری در
کشورهای صنعتی کاهش یافته است .براساس نتایج مطالعات
انجام شده ،تغيير نقش زنان در فعاليتهای اجتماعی ،تأخير
در سن ازدواج ،تغيير در سن داشتن فرزند ،افزایش استفاده
از روشهای پيشگيری از باروری ،آزاد شدن سقط جنين و
وضعيت اقتصادی نامطلوب از مهمترین علل کاهش ميزان
باروری در جوامع صنعتی بوده است (Direkvand-
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 .)Moghadam et al., 2013در حقيقت مشکل ناباروری در
سراسر جهان ،جوامع مختلف را درگير کرده است .بهطوری
که پيامدهای روانی اجتماعی ناباروری ،گریبانگير هر دو
گروه مردان و زنان نابارور میباشد.
در حال حاضر بسياری از مردم از گياهان دارویی یا
مشتقات آنها برای افزایش یا کاهش باروری و همچنين ميل
جنسی استفاده میکنند (.)Kachroo & Agrawal, 2011
عصارههای گياهی مختلف دارویی با فعاليت ضد باروری و
تقویت باروری در هر دو جنس نر و ماده بررسی شدهاند.
برخی از این گياهان دارای خاصيت اسپرمکش هستند،
برخی دیگر باعث افزایش تعداد اسپرم شده و تحرک اسپرم
را تغيير میدهند .همچنين برخی از گياهان باعث تغيير
هورمونهای بيضه میشوند (.)Khaki et al., 2009
کبد عضو قهوهای رنگ مایل به قرمز با چهار لوب نابرابر
و بزرگترین اندام داخلی بدن است .حساسترین و
پرمصرفترین آنزیمهای تشخيصی کبد آمينوترانسفرازها
هستند که باعث کاتاليز واکنشهای شيميایی در سلولها
میشوند که در آن گروه آمين از یک مولکول دهنده به
مولکول گيرنده منتقل میشود .آنزیمهای کبدی ،آسپارتات
آمينو ترانسفراز ( ،)ASTآالنين آمينوترانسفراز ( )ALTو
آلکالين فسفاتاز ( )ALPهستند که از شاخصهای حساس
عملکرد کبد در بدن میباشند .این آنزیمها بهطور معمول
داخل سلولهای کبدی قرار دارند و زمانی که کبد دچار
آسيب میشود ،سلولهای کبدی این آنزیمها را وارد جریان
خون میکنند .بنابراین باالرفتن سطح آنزیمها در خون نشانه
آسيب کبدی است.
 Yasemiو همکاران ( )2432نشان دادند که ارتباط
معنیداری بين سطوح هورمونهای استروئيد جنسی و سطوح
کلسيم و آلکالين فسفاتاز ( )ALPدر ارتباط با تکامل غده
هيپوفيز در هر دو جنس نر و ماده ماهی کپور نقرهای وجود
دارد.
فرمان اوليه توليد تستوسترون و اسپرم در بيضهها در
واقع از مغز بهویژه غده هيپوفيز صادر میشود .هورمونهای
محرک جنسی ( )FSH ،LHاز هيپوفيز آزاد و وارد جریان
خون میشوند و باعث رشد اسپرم و ترشح تستوسترون
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میگردند .تستوسترون بالفاصله وارد جریان خون شده و اثر
خود را نشان میدهد (.)Bahrami et al., 2014
هدف از این مطالعه ،بررسی اثر مصرف کاسنی بر
شاخصهای کبدی ،قدرت باروری و القای نرینگی در
موشهای آزمایشگاهی است.

مواد و روشها
جمعآوری و تهیه عصاره گیاهی
برای انجام این پژوهش ،گياه کاسنی از شهرستان کاشمر
جمعآوری شد .گونه گياه با کمک گياهشناسان دانشگاه
فردوسی مشهد شناسایی و در هرباریوم گياهشناسی دانشگاه
نگهداری گردید .گياه مذکور ،برای خشک کردن در آون با
دمای  24درجه سانتیگراد به مدت  03ساعت قرار گرفت و
پس از خشک شدن ،توسط آسياب برقی پودر شد.
عصارهگيری به روش سوکسله انجام شد .برای این کار
مقدار مشخصی از پودر گياهی تهيه شده در مرحله قبل ،در
محفظه استخراج قرار داده شد و این محفظه با متانول تازه
پر گردید .در این روش ،با برگشت متانول مایع حاصل از
ستون تقطير ،مایع به نقطه سرریز رسيده و از طریق یک لوله
دوباره به ظرف حالل برگشته و همراه با خود ترکيبهای
استخراجی را نيز حمل میکند .در ظرف حالل ،جداسازی
عصاره از حالل توسط فرایند تقطير انجام شد .بهطوری که
در نهایت عصاره مورد نظر در ظرف پایينی باقيمانده و حالل
دوباره به محفظه استخراج فرستاده میشود .این عمليات آن
قدر ادامه مییابد که فرایند استخراج کامل شود ( Chidume
.)et al., 2002
حیوانات و طراحی مطالعه
موشهای صحرایی ماده نژاد ویستار با وزن  204تا
 264گرم از حيوانخانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد تهيه
شد .حيوانات در گروههای  2تا  0تایی در قفسهای
پالستيکی شفاف مخصوص نگهداری موش در شرایط
آزمایشگاهی استاندارد با آب و غذای مناسب و تازه و
همچنين دوره  32ساعت نور و  32ساعت تاریکی و در

اثر عصاره متانولی کاسنی ...

دمای  22±2درجه سانتیگراد نگهداری شدند .حيوانات
بهصورت تصادفی به گروههایی بدین شرح دستهبندی شدند:
گروه کنترل که تحت هيچ تيماری قرار نگرفته بود ،گروههای
بعد (سه گروه) که بهترتيب  344 ،04و  244ميلیگرم بر
کيلوگرم از عصاره کاسنی را بهصورت گاواژ به مدت
 23روز دریافت کردند.
اندازهگیری شاخصهای کبدی
در روز بيستونهم پس از اعمال تيمارها از همه گروهها
برای اندازهگيری شاخصهای کبدی از ناحيه بطنی قلب
خونگيری انجام شد .پس از خونگيری ،هر نمونه به مدت
 30دقيقه با سرعت  8444دور در دقيقه سانتریفيوژ شد تا
سرم از لخته جدا شود .بعد از جداسازی سرم خون از لخته
بهوسيله ميکروپيپت ،نمونهها تا زمان انجام سنجش
شاخصها در دمای  -24درجه سانتیگراد منجمد و
نگهداری شدند .آنزیمهای کبدی ( )ALP ،AST ،ALTبا
استفاده از کيتهای مربوط به سنجش آنزیمهای کبدی
(شرکت پارس آزمون-ایران) و بهوسيله دستگاه اتوماتيک
اتو آناليزر بیتی و بهروش  Kineticو روش توصيه شده
انجمن بينالمللی شيمی بالينی و پزشکی آزمایشگاهی
( )IFCCاندازهگيری گردیدند.
اندازهگیری محتوای هورمونها ()LH ،FSH
در روز بيستونهم پس از اعمال تيمارها از همه گروهها
برای اندازهگيری محتوای هورمونها از ناحيه بطنی قلب
خونگيری انجام شد .پس از خونگيری ،هر نمونه به مدت
 30دقيقه با سرعت  8444دور در دقيقه سانتریفيوژ شد تا
سرم از لخته جدا شود .بعد از جداسازی سرم خون از لخته
بهوسيله ميکروپيپت ،نمونهها تا زمان انجام سنجش محتوای
هورمونها در دمای  -24 °Cمنجمد و نگهداری شدند .برای
اندازهگيری محتوای هورمونها از دستگاه ایمونو آناالیزر
اسنایپ استفاده شد.
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بررسی اثر کاسنی بر قدرت باروری و القای نرینگی
برای تعيين اثر مصرف کاسنی بر قدرت باروری و القای
نرینگی ،در هر گروه لقاح بهصورت طبيعی انجام و تعداد
مواليد و جنسيت آنها در هر گروه تعيين و با یکدیگر مقایسه
شد.
تجزیهوتحلیل آماری
نتایج حاصل از پژوهش باال بهصورت ميانگين  ±خطای
استاندارد بيان شدهاند .اختالف بين ميانگين دادههای آزمون
در گروههای مورد مطالعه با کمک آزمون آناليز واریانس
یکطرفه و بهدنبال آن آزمون  Tukeyبررسی شد .حداقل
سطح معنیداری  P>4/40در نظر گرفته شد.

نتایج
برای بررسی اثر عصاره کاسنی روی شاخصهای کبدی
رتهای نژاد ویستار با دوزهای  344 ،04و  244ميلیگرم
بر کيلوگرم از عصاره کاسنی تهيه شده با روش ذکرشده در
باال استفاده شد و پس از گذراندن دوره الزم فعاليت
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آنزیمهای آسپارتات آمينوترانسفراز ( ،)ASTآالنين
آمينوترانسفراز ( )ALTو آلکالين فسفاتاز ( )ALPمورد
ارزیابی قرار گرفت .همانطور که در شکلهای  3-8مشاهده
میشود تيمار با دوزهای افزایشی عصاره کاسنی روی
فعاليت آنزیمهای کبدی اثر معنیداری ندارد .این بدان معنی
است که پس از تيمار حيوانات با عصاره کاسنی ،به علت
عدم آسيب کبدی ما افزایش سطوح سرمی این شاخصهای
کبدی را مشاهده نمیکنيم.
برای بررسی اثر عصاره کاسنی روی توليد هورمونهای
هيپوفيزی محرک جنسی ،پس از تيمار رتها با عصاره
کاسنی ميزان هورمونهای محرک جنسی ارزیابی شد.
همانطور که نتایج ما نشان میدهد ،عصاره کاسنی روی
ميزان هورمونهای  FSHو  LHاثر تحریکی دارد .البته
تيمار با عصاره کاسنی در دوزهای  344و  244ميلیگرم بر
کيلوگرم روی هورمون  FSHاثر معنیداری دارد
(( )P<0.001شکل  .)0تيمار با دوزهای  )P<0.001( 344و
 )P<0.001( 244ميلیگرم بر کيلوگرم کاسنی روی هورمون
 LHاثر افزایشی معنیداری دارد (شکل .)0
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شکل  -1مقایسه میانگینهای اثر غلظتهای مختلف عصاره متانولی کاسنی ( )Cichorium intybusبر میزان فعالیت آنزیم آسپارتات
آمینو ترانسفراز ( )ASTکبدی
Figure 1. Means comparison of different concentrations of Cichorium intybus methanol extract on
aspartate aminotransferase )AST( liver enzyme activity
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) کبدیALT( آمینوترانسفراز
Figure 2. Means comparison of different concentrations of Cichorium intybus methanol extract on
liver alanine aminotransferase (ALT) enzyme activity
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) کبدیALP( فسفاتاز
Figure 3. Means comparison of different concentrations of Cichorium intybus methanol extract on
liver alkaline phosphatase (ALP) enzyme activity
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FSH concentration (% as control)
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) بر میزان هورمون محرک فولیکولCichorium intybus(  مقایسه میانگینهای اثر غلظتهای مختلف عصاره متانولی کاسنی-4 شکل
Figure 4. Means comparison of different concentrations of Cichorium intybus methanol extract on
follicle-stimulating hormone (FSH) content.
***: P<0.001 significantly versus control.
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(LH) ) بر میزان هورمون لوتئینه کنندهCichorium intybus(  مقایسه میانگینهای اثر غلظتهای مختلف عصاره متانولی کاسنی-5 شکل
Figure 5. Means comparison of different concentrations of Cichorium intybus methanol extract on
luteinizing hormone (LH) content.
***: P<0.001 significantly versus control.

) ميلیگرم بر کيلوگرم اثر تحریکی معنیداریP<0.001(
.)6 روی تعداد مواليد دارد (شکل

در مرحله بعدی اثر عصاره کاسنی روی تعداد زادههای
 همانطور که نتایج نشان،گروههای تيماری ارزیابی شد
244 ) وP<0.01( 344 میدهد عصاره کاسنی در دوزهای
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) بر تعداد موالیدCichorium intybus(  مقایسه میانگینهای اثر غلظتهای مختلف عصاره متانولی کاسنی-6 شکل
Figure 6. Means comparison of different concentrations of Cichorium intybus methanol extract on
number of births.
***: P<0.001 significantly versus control.

) ميلیگرم بر کيلوگرم این اثر معنیدار است (شکلP<0.01(
. )2

عصاره کاسنی روی نر شدن زادهها نيز اثر معنیداری
244 ) وP<0.05( 344  بهنحوی که در دوزهای،دارد
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Figure 7. Means comparison of different concentrations of Cichorium intybus methanol extract on
masculinity percentage.
*: P<0.05 and ***: P<0.001 significantly versus control
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بحث
نتایج حاصل از مطالعه ذکرشده نشان داد که عصاره
کاسنی در کنار اثر افزایشی که روی هورمونهای محرک
جنسی ،تعداد مواليد و نر شدن زادهها دارد از آسيب کبدی
نيز جلوگيری میکند که افزایش نيافتن سطوح سرمی
آنزیمهای کبدی داللت بر عدم آسيب کبدی است.
افزایش سطح هورمونهای محرک جنسی ()FSH ،LH
میتواند تأثير مستقيمی بر افزایش توليد تستوسترون و تمایز
اسپرم داشته باشد .این موضوع از آنجایی حائز اهميت است
که بنا به گزارش سازمان بهداشت جهانی ،ناباروری حدود
 34ميليون زوج در سراسر دنيا را تحت تأثير قرار داده است
( )Vahidi et al., 2009و  %04آنها وابسته به علل مردانه
میباشد ( ،)Nangia et al., 2011همچنين  %84-04از علل
ناباروری مردانه به اختالالت اسپرم مربوط میشود
( .)Godmann et al., 2009از سویی شایعترین علت
ناباروری در مردان ،عدم توانایی آنان در توليد تعداد کافی
اسپرمهای سالم ،فعال و با قدرت تحرک کافی است
( .)Bastampoor et al., 2014توانایی باردار شدن در مردان
تا حدود زیادی به تعداد ،کيفيت ،تحرک و شکل اسپرم
بستگی دارد و اختالل در هر یک از این فاکتورها میتواند
باعث ناباروری مردان شود ( .)Oyeyemi et al., 2008عدم
تکامل و رشد بيضه ،بيماریهای دستگاه تناسلی ،افزایش
دمای اسکروتوم ،مشکالت ایمنی ،اختالالت غدد درونریز،
شيوه زندگی ،عوامل محيطی و تغذیهای بهعنوان عوامل
اصلی ناباروری مردان در نظر گرفته شده است که بر روی
پارامترهای اسپرم تأثير منفی میگذارد (Low et al., 2013؛
 .)Marbeen et al., 2005گياهان دارویی متعددی همراه با
خواص ضد باروری و تقویت باروری در جهان وجود دارد.
این گياهان در طول تاریخ برای کاهش و افزایش قدرت
باروری در مردان مورد استفاده قرار گرفتهاند ،بهطوری که
تحقيقات علمی مدرن در تأیيد اثرهای ضد باروری و تقویت
باروری برخی از این گياهان آزمایش شده است
(.)Modaresi et al., 2008
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همچنين نتایج این مطالعه نشان داد که کاسنی میتواند
منجر به افزایش باروری در مردان و نرزایی گردد .مطابق با
نتایج این مطالعه ،سایر پژوهشگران نشان دادند که برگ گياه
جعفری ،سير ،بابونه آلمانی ،زعفران ،شاهتره ،مرزنجوش و
هویج تقویتکننده باروری در مردان هستند ،از سویی
گياهان دارای خاصيت ضد باروری در مردان شامل
زردچوبه ،پونه ،فلفل سياه ،بومادران ،کلير ،گياه آب بشقابی،
داراواش ،تاک مهره ،گل شيپور طالبی ،گياه بکرایی،
گودوچی ،پنجه گربه ،دانه شوید ،گل جوجهتيغی ،پنج
انگشت و رازیانه میباشند .استفاده از گياهان دارویی با
خاصيت تقویت باروری مردان میتواند بهعنوان جانشين یا
مکمل داروهای شيميایی مؤثر بر باروری مردان مورد
استفاده قرار گيرد .از سوی دیگر ،توصيه میشود گياهان با
خاصيت کاهش باروری در مردان مبتال به اختالالت
ناباروری کمتر مصرف شود و یا استفاده نشود ( Roozbeh et
.)al., 2016
مطالعه  Bahramiو همکاران ( )2430نشان داد که گياه
سير روی تعداد اسپرمهای موش اثر مثبت دارد .مطالعه
دیگری که توسط  Behnam-Rassouliو همکاران ()2434
انجام شده است نشان داد که تجویز عصاره آبی کاسنی
موجب زیاد شدن نسبت زادههای نر نسبت به ماده در
موشهای آزمایشگاهی میگردد .نتایج ما نيز نشان داد که
عصاره کاسنی موجب افزایش معنیدار زادههای نر میشود.
از سوی دیگر ،مطالعات نشان دادهاند که بيماریهای
کبدی عامل مهم ایجاد هيپوگنادیسم هستند ،بهطوری که
هرچه بيماری کبدی بيشتر باشد شدت هيپوگنادیسم و
تغييرات هورمونها بيشتر است .این مسئله عالوهبر تأثير بر
باروری مردان ،در کاهش کيفيت زندگی آنها نيز مؤثر است
(.)Kasper et al., 2015
نتایج ما نشان داد که در اثر تيمار با دوزهای افزایشی
کاسنی آنزیمهای کبدی موجود در خون افزایش نيافته است
که این خود داللت بر این دارد که بهعلت اثرهای
آنتیاکسيدانی موجود در ترکيبهای کاسنی ،این ترکيب از
خود اثر محافظت کبدی نشان داده است.

... اثر عصاره متانولی کاسنی
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Abstract
Plants polyphenolics play an important role in reducing the effects of the diseases on the
body. Chicory (Cichorium intybus L.) is one of the natural sources of polyphenols. Chicory
leaves contain minerals and glucosides called chicory (sicorin) and its roots contain sugars,
inulin, pectin and essential oil. The liver is an essential organ of the body that performs over
500 vital functions. The present study was conducted to investigate the effects of consumption
on liver enzymes concentration, fertility, and masculinity in rats. Thirty-two rats were divided
into four groups. Chicory extract was prepared using Soxhlet method and methanol solvent. The
treatment groups received the chicory extract in different amounts and concentrations for 28
days. One group was also considered as the control group. On the 29th day, blood samples were
taken from the ventricular area of the heart. To determine the effects of chicory consumption on
fertility and masculinity, fertilization was performed naturally in each group and the number of
offspring and their gender were determined and compared. The results showed that chicory
methanol extract consumption made significant differences between the different treatments
compared to the control on LH (in 100 (P<0.01) and 200 (P<0.001) mg.kg-1) and FSH (in 100
(P<0.001) and 200 (P<0.001) mg.kg-1) hormones, number of births (in 100 (P<0.01) and 200
(P<0.01) mg.kg-1) and male offspring (in 100 (P<0.05) and 200 (P<0.01) mg.kg-1), but there
was no significant difference in the liver enzymes concentration in different treatments
compared to the control.

Keywords: Fertility, chicory (Cichorium intybus L.), liver, rat.

