
 سخن سردبیر

وند ر نیکی و خرد هب انم خدا  دوستدا

ست د یقیکه توف یممنان را شاکر یابتدا خدا در

 یهانگاه (،یراگرچه با تاخ) یگرد یداد تا بار

 انیو حاصل تالش دانشجو یمباش یزبانمهربانتان را م

 میگرانقدر حوزه پژوهش را حضورتان تقد یدو اسات

 .یمکن

و توسعه پژوهش در هر  یتکه موفق براستی

( پژوهش مدار) یپژوهش یکردرو یازمندنای جامعه

 در آن جامعه است.

 یهاوهشژکه با چاپ و انتشار پ ید داریمام ما

ه چرا ک یمبردار یرمس ینمؤثر در ا یگام ییدانشجو

 یفصلنامه نگاه ینا ندرکارانادست یتالش تمام

است که حاصل  ییدانشجو یهاوهشژبه پ یژهو

 شگرف ییهاوقفه و عامل کسب تجربه یتالش ب

استقبال شما  یماخواهد بود و چنانکه بارها گفته

 شتریهرچه ب یعلم یو اعتال ییزان باعث شکوفایعز

ت حوزه سالم یشمنداناند یرفصلنامه در نگاه سا ینا

 خواهد بود.

یاریگر همواره با نظرات سازنده خود  امیدواریم

 .یدباش ما

معاونت محترم  یشگیاز مساعدت هم یانپا در

توار دکتر اس یدانشگاه جناب آقا یو فناور یقاتتحق

 یریاندکتر بص یارزشمند جناب آقا یو همراه

کمال  ییدانشجو یقاتتحق یتهسرپرست محترم کم

 تک یکه قطعا همراه شومیم یادآورتشکر را دارم و 

 نیهموارساز ا یمرپرتالش فصلنامه ل یتک اعضا

 بوده است. یبپرفراز و نش سیرم

 روز افزونتان یتموفق یدام به
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 در افراد مبتال به دیابتسودمند آن های قند خون و اثرات مروری بر تاثیر دارچین بر شاخص

 2نوع

 *3محیط ، محسن2رضاییان، مجتبی 1سلیمانیپور حسین فاطمه

 بوشهر، بوشهر، ایرانپزشکی دانشگاه علوم  دانشجویی تحقیقاتهماتولوژی، کمیته ارشد دانشجوی کارشناسی -1

 بوشهر، بوشهر، ایران پزشکی دانشگاه علومدانشجویی  تحقیقاتتغذیه، کمیته  دانشجوی کارشناسی علوم -2-3

 

 چكیده:

کند که تا سال بینی میپیش جهانیسازمان بهداشت در سراسر جهان درحال افزایش است.  2نوعمیزان شیوع دیابت 

واند تشد. اصالح و تغییرات رژیم غذایی میومیر در سطح جهان شناخته خواهد دیابت به عنوان هفتمین علت مرگ 2030

به بیماران مبتال به دیابت در کنترل قند خون کمک کند. کنترل قند خون بعد از صرف غذا نیز یک نقش کلیدی در جلوگیری 

متابولیک دارد. همراه با داروهای متعددی که با هدف کاهش و نیز کنترل و همچنین بروز سندرم  2و پیشرفت دیابت نوع 

دارویی نیز بدین منظور مورد بررسی و مطالعه  طبیعی و گیاهانگیرند برخی از مواد یم سطوح قند خون مورد استفاده قرار

ن آنها که تریشود که یکی از مهماند. گیاهان دارویی متعددی با هدف کنترل قند خون در برخی جوامع استفاده میقرار گرفته

اثر  متعددی مبنی برارچین است که تاکنون مطالعات تواند اثرات بالقوه درمانی داشته باشد دنشان داده شده است که می

 type2یا Diabeteدر ترکیب  Cinnamon یکلید واژهدارچین بر کاهش قند خون انجام شده است. در این مطالعه 

Diabete  در پایگاه اطالعاتیPubmed  مقاله ی پیدا شده مورد 17سال اخیر مورد جستجو قرار گرفته است که  5در

ها وجود داشت اما های قند خون هرچند تناقضاتی در یافتهمورد تاثیر دارچین بر شاخص در اند.عمیق قرار گرفتهبررسی 

 تواند باعث کاهش یافتن قند خون ناشتا و حتی تنظیم پروفایل لیپیدیدهد که مصرف دارچین میها نشان میاکثریت یافته

تواند باعث تعادل در قند خون بعد از غذا دارچین می همچنین پودرشود. ( HDLافزایش و  LDLتام و کاهش کلسترول)

های حیوانی شود. برخی از مطالعات انجام شده مدعی اثر کاهندگی دارچین بر های انسانی و هم در نمونههم در نمونه

العات انجام شده مصرف کنند. بنا به گفته اکثر مطحالی که برخی این ادعا را رد میهستند در A1Cهموگلوبین گلوکزیله 

تواند سرعت ورود گلوکز به خون و افزایش قند خون را کاهش داده و باعث تعادل در قند دارچین همراه یا بعد از غذا می

اند. همچنین ذکر شده است ایی را مشاهده نکرده خون بعد از غذا شود، درحالی که شماری از مطالعات اثرات قابل توجه

 تاثیرات مفیدی بر بهبود فشار خون و باروری داشته باشد.تواند که دارچین می

 دارویی، گیاهان ، قند خون ناشتا، دارچین2دیابت نوع: كلمات كلیدی
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 مقدمه

اشد بمتابولیکی گسترده و شایع میدیابت یکی از اختالالت 

ای هتاثیر قرار دهد و پیامد زندگی را تحت تواند کیفیتکه می

 95الی  90. ( 1) بسیاری را برای مبتالیان به آن ایجاد نماید

باشند. این می 2درصد کل موارد تشخیصی دیابت، دیابت نوع 

پیشرونده است که در مراحل اولیه آن بیماری یک بیماری خود 

مبتال شده به شخص متوجه بیماری خود نیست. اغلب افراد 

های چاق هستند که چاقی نیز منجر به درجه 2دیابت نوع 

 شود و افراد مبتال به آن عالئممختلف مقاومت به انسولین می

نگی خوری، تشمتغییری از قبیل هیپرگلیسمی، تکرر ادرار، پر

-اساس پیش. بر( 2) دهندوزن را بروز می حد و کاهشبیش از 

میزان شیوع دیابت ( WHO) بهداشت جهانی های سازمانبینی

 در سراسر جهان درحال افزایش است، به نحوی که میزان 2نوع 

میلیون نفر  366 به میالدی 2030مبتالیان به این بیماری تا سال 

بیشتر از  2چند تعداد زنان مبتال به دیابت نوع هر خواهد رسید.

 (. 3) باشد اما شیوع این بیماری در مردان بیشتر استمردان می

ه تواند به بیماران مبتال بغذایی می تغییرات و اصالح رژیم

کنترل قند خون (. 4) قند خون کمک کند در کنترل 2دیابت نوع

بعد از صرف غذا یک بخش کلیدی در جلوگیری و پیشرفت 

(. 5) باشدمتابولیک می و همچنین بروز سندرم 2دیابت نوع

های متعددی که با هدف کاهش و نیز کنترل قند همراه با دارو

 انطبیعی و گیاه گیرند، برخی از موادخون مورد استفاده قرار می

دارویی نیز بدین منظور مورد مطالعه قرار گرفته اند. گیاهان 

دارویی متعددی با هدف کنترل قند خون در برخی جوامع 

ترین آنها که نشان داده شده شوند که یکی از مهماستفاده می

تواند اثرات بالقوه درمانی داشته باشد دارچین است. است که می

سال قبل، استفاده از  4000چینی متعلق به سنتی و کتب در طب 

 (. 7-6) دارچین در درمان دیابت ذکر شده است

 Cinnamomum zeylannicumنام علمی دارچین 

 . است Lauraceaeی باشد. این گیاه متعلق به خانوادهمی

های اصلی دارچین شامل سینامالدئید، اوژنول و ترکیب

وجود دارد گونه از دارچین 300بیش از (. 9-8) باشدسافرول می

ی آن جهت تهیه ادویه دارچین مورد استفاده که از چهار گونه

 (. 10) گیردقرار می

مطالعات خواص درمانی و سالمتی بخش زیادی را برای  

، های ضد میکروبیالتهابی، فعالیتدارچین از قبیل خواص ضد

تقاء عروقی، ار_های قلبیتوانایی کنترل قند خون، کاهش بیماری

 کولون ذکرشناختی و کاهش خطر ابتال به سرطان عملکردهای

درباره سمیت دارچین، مطالعات انسانی نیز (. 12-11) کرده اند

 (. 13) انجام شده است و سمیت قابل توجهی دیده نشده است

جانبی داروهای مورد استفاده در درمان بدلیل عوارض

دارویی در  های استفاده از گیاهاندیابت و از طرفی مزیت

-پیشگیری و درمان بیماری ها، این مطالعه با هدف بررسی تاثیر

مترهای های قند خون و سایر پاراگذاری دارچین بر شاخص

 مرتبط با آن در بیماران دیابتی انجام شده است.

 روش جستجو

 type2یا Diabeteدر ترکیب  Cinnamon یکلید واژه

Diabete  در پایگاه اطالعاتیPubmed  اخیر مورد سال  5در

ی پیدا شده مورد بررسی عمیق مقاله17گرفت که جستجو قرار

 اند.قرارگرفته

 هایافته

در بسیاری از مطالعات نشان داده شده است که مصرف 

 fasting blood) دارچین منجر به کاهش یافتن قند خون ناشتا

suger )اما در تعداد اندکی از مطالعات (. 20-18-14) شودمی

یی اداده شده است مصرف دارچین تغییر قابل مالحظهنیز نشان 

است که کند و ذکر شدهدر سطوح قند خون ناشتا ایجاد نمی

درمورد اثرات (. 19-15) دارچین تاثیر بر قند خون پالسما ندارد

نتایج متناقض بیشتری  A1cدارچین بر هموگلوبین گلوکزیله 
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است که برخی از مطالعات از عدم تاثیری گذاری دارچین بر 

و برخی ( 15) کنندصحبت می A1cهموگلوبین گلوکزیله 

 A1cهموگلوبین گلوکزیله مطالعات گواه تفاوت آماری معنادار 

 کنترل هستند ی دارچین و گروههای دریافت کنندهبین گروه

و  LUتوسط ی کارآزمایی بالینی دوسوکوری که مطالعه(. 16)

 2نفر از بیماران چینی مبتال به دیابت نوع 66همکارانش بر روی 

و  دهد که سطوح قند خون ناشتااست نشان میانجام داده

-ایی در گروهبه طور قابل مالحظه A1cهموگلوبین گلوکزیله 

-باالی دارچین کاهش می ی دزهای پایین وهای دریافت کننده

های تری گلیسیرید در گروهیابد، همچنین از کاهش سطوح 

ی دز پایین دارچین و عدم تغییر کلسترول تام، دریافت کننده

LDL، HDL  و ترانس آمینازهای کبدی در هیچ یک از این

زاده و همکارانش ایی که حسنمطالعه(. 14) دهندها خبر میگروه

اند در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام داده 2013در سال

اقض با سایر مطالعات داشت و مشاهده شده بود که ایی متننتیجه

-، تغییر قابل مالحظه2نوع مصرف دارچین در افراد دارای دیابت

دیده  A1cایی در سطوح قند خون ناشتا و هموگلوبین گلوکزیله 

است که هرچند در برخی مقاالت ذکر شده (. 15) نشده است

های شاخص ایی بین مصرف دارچین و بهبودتغییر قابل مالحظه

قند خون دیده نشده است، اما تعداد بیشتری از مقاالت بر بهبود 

 اند.های قند خون به دنبال مصرف دارچین اشاره کردهشاخص

ی حیوانی را بررسی کرده مطالعه 16ی متاآنالیزی که مطالعه

ایی هاست، بر اساس مطالعات آزمایشگاهی این بررسی، مکانیسم

دارچین بر قند خون پیشنهاد داده است که تاثیرگذاری  را برای

ایی گلوگز از طریق مهار به طور کلی شامل کاهش جذب روده

آلفاآمیالز و آلفا گلوکوزیداز پانکراس، تحریک متابولیسم سنتز 

سازی  گلوگز و گلیکوژن، مهار گلوکونئوژنز و تحریک آزاد

 (. 21) باشدهای انسولین میانسولین، ارتقای فعالیت گیرنده

 :2برخی اثرات سودمند مصرف دارچین در افراد دیابتی نوع

دهد که مصرف کوتاه مدت دارچین با آنالیزی نشان مینتایج متا

، SBP) کاهش قابل توجه فشار خون سیستولی و دیاستولی

DBP ) در افراد دیابتی یا پیش دیابتی همراه است در این مقاله

توانایی دارچین در کاهش فشار ایی از هرچند اثرات امیدوارکننده

 کند کهخون در افراد دیابتی ذکر شده است اما یادآوری می

توصیه ی دارچین برای کنترل فشارخون زود هنگام است و 

 تری در این زمینه انجام بشودنیازمند است که مطالعات موثر

(22 .) 

دیابتی  موش 80و همکارانش مطالعه ایی را بر روی  خاکی

انجام دادند که نشان داده شده (( STZ رپتوزوتوسینشده با است

ایی است ترکیب دارچین و زنجبیل دارای اثرات مفید قابل توجه

در قابلیت زنده ماندن، تحرک اسپرم، سطح سرمی تستوسترون 

ها دارد و ترکیب اکسیدانو سطح سرمی آنتی FSH ،LHتام، 

 اسپرم سالم وتواند در حفظ پارامترهای این دو گیاه دارویی می

 (. 23) موثر باشد 2عملکرد تناسلی مردان دیابتی نوع 

 نتیجه گیری

د تواندهند که دارچین میمی هرچند بیشتر مطالعات نشان

گذار تاثیر( FBS ،HBA1c) های قند خوندر بهبود شاخص

نند کباشد اما برخی مطالعات محدود نیز از این ادعا پشتیبانی نمی

اآنالیز شود مطالعات متتناقضات موجود پیشنهاد میکه با توجه به 

مدت دارچین با کاهش در این زمینه انجام شوند. مصرف کوتاه 

 دیابتی و بهبود پارامترهایفشارخون در افراد دیابتی و پیش 

 های دیابتی شده همراه بوده است.باروری در موش
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 چكیده

 یسمدر متابول یلدخهای از هورمون یکی( یولتر یکلس) Dیتامینفرم فعال و ین،تون یو کلس یروئیدپارات یهابر هورمون عالوهزمینه و هدف: 

اده و موثر د یشافزا یخارج سلول یعو فسفات را به داخل ما یمو استخوان، جذب کلسها یههورمون با اثر بر روده ها، کل ینوفسفات است. ا یمکلس

و نوزاد  ینجن یساختار اسکلت یژهبه و یندر رشد و تکامل جن یتامینو ینمذکور است. با توجه به نقش اهای مواد و هورمون خوردیباز  یمبر تنظ

دوران  یندر ا یمادر D یتامینو یتاثرات وضع یجدر این مقاله سعی شده است تا مروری برنتا ی،ده یرو ش یحساس بودن دوران باردار یزو ن

 شود.

 Pubجست و جوی مقاالت بین المللی و ملی شامل های منابع و مقاالت مورد نیاز برای نوشتن این مقاله در پایگاه :هامواد و روش

Med،Elsevier، Embase،Sid،Science Direct های جست و جو گردید.در پایگاه "بارداری، شیر دهی، ویتامین د، کلسیم"های با کلید واژه

قاله برای نوشتن این مقاله مروری م 75مقاله با کلمات کلیدی مذکور متناسب با موضوع یافته شد که از این بین  103جست و جوی ذکر شده

 استفاده شد.

با هم  یکیاز نظر متابول یمو کلس D یتامینهستند. و یرانا یزدر جهان و ن D یتامینکمبود و یافته یفزون یوعش ینشان دهنده  شواهد ها:یافته

 یرا با عوارض و نقص تکامل یمو کلس Dیتامینکمبود و یمطالعه همراه ینکه چند یاثر گذار است. به طور یگریبر د یکمرتبط اند و کمبود هر 

کند وغلظت می را برطرف D یتامینبه و ینجن یازاز جفت ن یافتهانتقال 25vit D (OH ) یگزارش داده اند و از طرف یمادر ضوعوار ینجن

 کند.می یینتع یمادر25vit D (OH )در گردش به هنگام تولد را غلظت 25vit D (OH )یسرم

بر غلظت  یریتواند سودمند باشد، اگرچه تاث یومادرم ینجن D ویتامیناز کمبود  یریجهت جلوگ Dیتامینوهای از مکمل ستفاده: اگیرینتیجه

 دارد. ینخون جن یمرا در سطح کلس یرحداقل تاث یمادر یمکلس یمحسوس در غلظت خون ییراتتغ یزبند ناف ندارد و ن یمکلس یخون

 ینجن-مادر  - یردهیش - یباردار - D یتامینو كلیدواژه:
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  مقدمه

 با اهمیتاز دوران یکی دوران بارداری و شیردهی 

زندگی افراد است که تحت تاثیر عوامل ژنتیکی و 

. تغذیه مناسب در دوران قرار داردمحیطی متعددی 

موثر در روند تکاملی یکی از عوامل  بارداری و شیردهی

یرات تغیتحت تاثیر مادران باردار از آنجا که . جنین است

 ،هورمونی، متابولیکی و فیزیکی خود و جنین هستند

که این مسئله موجب آسیب  انرژی بیشتری نیاز دارند

 شود، چرا که رشدمی در مقابل سوتغذیهها آن پذیر بودن

در واقع در  .( 1) وابسته به تغذیه مادر است جنین و نمو

، جنین مستعد راز بحث تغذیه ماد صرف نظر صورت

اطالعات  آگاهی از. ( 2) شودمی پذیرفتن اثرات سو

ارداری بتکاملی فرایند در  خون، نقش مهمی اییبیوشیمی

بعد از تولد انسان اول چرا که چهار هفته  و نوزادی دارد

اشی نحیاتی برای بقای اوست به طوری که اثرات  فرایند

مطالعاتی .  (3) در این دوران ماندگار است از سو تغذیه

دهند که می صورت گرفته است نشان scott توسطکه 

مادر در دوران بارداری و پیش ای ارتقای کیفیت تغذیه

ای است، به گونهاز آن مهم تر از تغذیه دوران نوزادی 

ها که باعث کاهش مرگ نوزادان و ارتقای سالمت آن

مواد معدنی بدن و  کاستهالک فیزیولوژی.( 4) شودمی

 در حین بارداری و شیردهی اتفاقها ویتامین

نیازمند ر، سرمی عناصهای غلظت، بنابراین;افتدمی

هستند که رابطه ی نزدیکی با  جبرانیهای مکانیسم

در یک . ( 5) و تنظیم هورمونی دارندای وضعیت تغذیه

بر روی مادران مکاران توسط محبی و هکه ای مطالعه

، موارد %86/36در  که ه شدنشان داد ،باردار انجام گرفت

مناسب ای رعایت یک برنامه تغذیه در مهم ترین عامل

که در نهایت  هستند ،همسران آنهادرمادران تحت مطالعه

که حضور همسران در کنار مادران ، به این نتیجه رسیدند

ی عمل خارجی تواند به عنوان یک راهنمامی باردار

سبب افزایش میزان اثربخشی و تداوم رفتار مطلوب و 

 ( 6) دسالم شو

ها با توجه به اینکه متابولیسم مواد معدنی و ویتامین

نقش مهمی در تنظیم فیزیولوژی بارداری و شیردهی 

از انجام این مقاله مروری جمع آوری  هدف، ( 7) دارند 

در تغذیه  ی در حیطه مختلف و مطالعاتها پژوهش

 مقایسه تاثیرات ویتامینو نیز  بارداری و شیردهیدوران 

D  و یونCa جنین مادر و مختلف رویهای ر دوزد 

 .است

 روش جستجو

منابع و مقاالت مورد نیاز برای نوشتن این مقاله در 

جوی مقاالت بین المللی و ملی جست و های پایگاه

 Pub Med،Elsevier، Embase،Sid،Scienceشامل 

Direct بارداری، شیر دهی، ویتامین د، "های با کلید واژه

جست و های جست و جو گردید.در پایگاه "کلسیم

مقاله با کلمات کلیدی مذکور  103جوی ذکر شده

برای مقاله  75متناسب با موضوع یافته شد که از این بین 

 نوشتن این مقاله مروری استفاده شد.

 مرور مطالعات

در  و ستاک ویتامین محلول در چربی ی Dویتامین

شود و می پوست در اثر مواجهه با تابش فرابنفش ایجاد

در  Dویتامین .شودمی یا از طریق رژیم غذایی وارد بدن
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و  دهشهیدروکسیله  ، در آنجاشودمی منتقلبدن به کبد 

هیدروکسی 25خود به نام ی در گردش به فرم اصل

 در کلیه سپسشود.می تبدیلD (25 (OH) D )ویتامین 

1,25 (OH) 2D فرم فعال ویتامین  کهD است، شکل 

افزایش جذب  از طریق Dفرم فعال ویتامین . گیردمی

کلسیم از لوله گوارش و مهار ترشح هورمون پاراتیرویید 

 سرمی کلسیم بازیغلظت نرمال  تنظیم را دری نقش مهم

روده  در و همچنین بعد از تولد جذب کلسیم کندمی

 .( 9)  ( 8) است وابسته به آن

از طریق مکانیسم هایی سبب جذب  Dویتامین 

 است، موثرها در رشد استخوان کهکلسیم از روده شده 

جه کاهش دریافت کلسیم در نتی ،شودمی به عبارتی گفته

( 11)  ( 10) شودمی نیز ایجاد Dکاهش سریع ویتامین 

برای افزایش نیاز جنین به کلسیم  Dغلظت کافی ویتامین.

در رشد و  Dویتامین  .( 13, 12) مورد احتیاج است

ه ب سالمت استخوانی مادر و جنین بسیار موثر است

مشکل بزرگ تواند می که کمبود آن از جانب مادر طوری

قابل تشخیص در حوزه ی سالمت و به طور معمول غیر 

برای تشکیل  . در دوران بارداری( 17-14) ایجاد کند

است  گرم کلسیم مورد نیاز 30ها مواد معدنی استخوان

. آزمایشات ( 19, 18) رسدمی از مادر به جنین که

داده اند که غلظت سرمی کلسیم در جنین  حیوانی نشان

-19) به طور قابل توجهی بیشتر از کلسیم مادری است

. بر اساس تحقیقاتی که روی حیوانات آزمایشگاهی ( 21

تغییرات محسوس در غلظت خونی ،نجام شده استا

کلسیم مادری حداقل تاثیر را در سطح کلسیم خون 

غلظت  درنتیجه، زمانی که.( 23, 22) گذاردمی جنینی

و یا رژیم بد  Dکلسیم مادری به علت کمبود ویتامین 

غلظت کلسیم در جنین بدون تغییر د، اشکم ب مادرغذایی 

البته این موضوع مغایرتی با .  (26-24) ماند می باقی

ر از نظ بنابراین این دو و کلسیم ندارد.D ینارتباط ویتام

متابولیکی باهم در ارتباط اند و کمبود یکی بر دیگری 

 موثر است و در نهایت بر استخوان سازی و رشد تاثیر

در حین رشد و  ،شودمی که گفتهای گذارد به گونهمی

برای افزایش  Dمقدار کافی از ویتامین نین ج تکامل

, 12) میزان درخواست کلسیم در طی بارداری نیاز است

 بر غلظت کلسیم اثر D (OH) 25زیرا سطح سرمی  ( 13

از انتقال یافته  D (OH) 25در واقع ( 27) گذاردمی

 البته کند ومی بر طرف را Dنیاز جنین به ویتامین، جفت

در  D (OH) 25باید توجه داشت که غلظت سرمی 

 معینمادری  D (OH) 25ا غلظت گردش به هنگام تولد ر

 (OH) 1,25گیرنده ی ها . استئوبالست( 29, 28) کندمی

2D  1,25را دارند و کاهش (OH) 2D 25یا (OH) D  در

م شود کها شود که فعالیت استئوبالستمی جنین سبب

 .( 30) کاهش یابندها و رشد استخوان

از طریق تابش نور  D منبع اصلی برای تامین ویتامین

خورشید بر پوست و سنتز پوستی آن است. در نتیجه در 

با نور آفتاب کم است  هجغرافیایی که مواجههای مکان

تیجه کاهش و در ن Dبه علت کاهش سنتز پوستی ویتامین

غذایی حائز اهمیت های ،دریافت غذایی و مکملCaیون
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 توسط مادر B. دریافت اشعه ماورابنفش نوع ( 31) است.

ارتباط مستقیمی با ساختار معدنی استخوان و سایز 

ین شود ویتامیم استخوان جنین دارد.به طوری که گفته

D جنین دارد مادری اثر مستقیمی بر ساختار استخوانی 

(32 ). 

را در  Dگزارشات جهانی شیوع کمبود ویتامین  

 ( 34, 33, 28) کنندمی درصد بیان 80-18هنگام بارداری 

-37)  ( 36, 35) به طوری که در آسیا شایع تر است

. گزارشاتی مبنی بر اینکه در ایران کمبود ویتامین ( 40

D  های درصد زنان باردار در فصل 80-40در بین

 .( 42, 41) ود داردمختلف سال است نیز وج

و پاراتورمون در طی Dویتامین، متابولیسم کلسیم

بارداری تغییر میکند و در واقع بارداری از طریق تغییر 

 متابولیسم کلسیم چارچوب اسکلتی جنین را آماده

. تغییرات اسکلتی بیشتر در سه ماهه سوم، ( 43) کندمی

کلسیم از مادر به 250mg/dayزمانی که ، افتدمی اتفاق

پی  شد انجامطالعاتی که در م( 44) یابد می جنین انتقال

جذب کلسیم از لوله D باالی ویتامینهای که دوز دبردن

-45) دهدمی افزایشرا آن کلیوی بازجذبو  گوارش

در سه ماهه دوم بارداری  2D (OH) 1,25. غلظت( 47

 افزایش درصد 100درصد و در سه ماهه سوم  50-100

البته غلظت هورمون پاراتیرویید در خون . ( 48) یابدمی

برای انتقال جفتی کلسیم  Dجنینی موثر تر از ویتامین 

. ( 49, 24) متابولیسم جنینی کلسیم استنیز و 

ه چتحقیقاتی بسیاری گزارش کرده اند که های مشاهده

افزایش چه و نیز  یا کلسیم D (OH) 25کمبود غلظت 

 بارداریدر  در هنگام Dبیش از حد کلسیم یا ویتامین 

موثر است، همانگونه که کمبود آن سبب وزن کم تولد، 

 بودن نسبت به سن بارداری ل کوچکافزایش احتما

(small-for-gestational-age .) (50, 51)  این در حالی

است که در بعضی دیگر از مطالعات ارتباط چشمگیری 

 و مادری و وزن تولد نوزاد Dبین وضعیت ویتامین 

(52 ,53 )Head circumferenceوbone  (54) massو 

(55) preterm birth  مشاهده نشد.همچنین نقص در

ی جنینی و سیسم ها والدین بر تکامل ریهDن ویتامی

، در ( 56) ایمنی اش ممکن است تاثیر گذار باشد.

رشد های شاخص ،برخی دیگر از مطالعات یافتند

دارد  Dجنینی در برخی از موارد که مادر کمبود ویتامین

از مطالعات  دیگر برخیاما  .( 57) کم شده است

یا bone densityو  Dبین سطح ویتامین  یارتباط

anthropometric characteristics ( 32) را نیافتند .

شیر همراه ( high frequency) مصرف مقدار زیاد

مصرف میوه و سبزیجات برگ سبز موجب افزایش 

 D (OH) 25. سطح پایین ( 58) شودمی سایزمتولدین

ک کوچ سبب افزایش احتمال ابتال به، در حال گردش

بودن نسبت به سن بارداری،تولد زودرس،عفونت 

 مادری،دیابت بارداری،پره اکالمپسی،سقط جنین مکرر

 . (61-59) شودمی

ن ارتباط بی تمطالعات توصیفی که انجام شده اس

 preو عوارض مادری شامل Dمبود ویتامین ک
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eclampsia (62 ) کاهش،fertility (63 ) افزایش،

Bone reabsorption markers (64 )  و عوارض جنینی

 high risk of infection (65 ) ،neonatalشامل 

hypocalcaemia (66 ) ،Craniotabes (57 ) گزارش

 .کرده اند

ایجاد  سبب( هایپر ویتامینی) افزایش مقدار آن 

 disturbed) مشکالتی مانند تکامل مختل شده ی جنینی

embryonic development ) در دوران ریسک پذیر

 دوم و پنجم بعد از لقاحهای اوایل حاملگی در بین هفته

 .( 68, 67) شودمی را

 و کلسیمDفوق کمبود ویتامین های با توجه به گفته

واقب برگشت ناپذیری در تکامل رشد جنین تواند عمی

.برای انتقال ( 31) از نظر استخوان بندی داشته باشد.

 PTHکلسیم از جفت به جنین عملکرد پروتئین مرتبط با 

(PTH-rp ) .از اهمّیت بیولوژیکی باالیی بر خوردار است

جنینی همچنین سبب تحریک هورمون  Dکمبود ویتامین 

مربوط های پاراتیرویید جنینی و تحریک فعالیت پروتئین

-parathyroid-hormone) هورمون پاراتیروییدبه 

related-protein )های و در نتیجه رشد استخوانشود می

 .( 69) یابدمی کاهش قشری

که انجام شد،نشان داده شد شیر انسان ای در مطالعه

دهداما با می را موثر تر از حد انتظار انتقال Dویتامین 

 کنند نمیمی این حال کودکانی که از شیر مادر تغذیه

 کافی را از مادرشان در یافت کنند Dن توانند ویتامی

دریافتی در زمان ای ذخیره D. ویتامین ( 71, 70)

مهم در تغذیه شیری نوزاد های زندگی رحمی از فاکتور

و یون کلسیم Dبرای جبران کمبود ویتامین ( 72) است

در حین بارداری و دوران شیردهی و با توجه به نقش 

 این دو استفادههای حیاتیشان امروزه از مکمل

تواند بر مادر و یا جنین می شود،لذا اثرات مختلفیمی

باعث  Dویتامین های بگذارد.مکملها یا هردوی آن

 شودمی در مادر و جنین Dافزایش سطح سرمی ویتامین 

در طی بارداری به صورت  Dمکمل ویتامین  .( 74, 73)

را در خون بند  D (OH) 25چشمگیری میزان غلظت 

در طی بارداری  Dدهد، مکمل ویتامین می ناف افزایش

 .اثر چشمگیری در غلظت کلسیم خون بند ناف ندارد.

غلظت کلسیم  ،نشان داده شدای به طوری که در مطالعه

خون در گروه تحت مطالعه با مکمل فقط 

22,48nmol/L .بنابراین  بیشتر از گروه کنترل است

تواند غلظت کلسیم می D prenatalویتامین های مکمل

زایش دهد ولی تاثیر چشم گیری خون بند ناف را اف

ندارد. حداکثر میزان دوز روزانه در این مطالعه 

7000IU/d  هادر ارتباط با مکملآسیبی است و هیچ 

به نظر مفید و سود 7000IU/dدوز   (8) گزارش نشد

 رسد بدون هیچگونه مسمومیت برای زنان باردارمی مند

 D (OH) 25 . برای زنان باردار مقدار متوسط( 8)

و مقدار توصیه شده  400IU/dحساب شده مورد نیاز 

600IU/d  و نیز حداکثر مقدار قابل تحمل برابر

400IU/d پیشنهاد عمومی در . بر این اساس  (75) است
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برای مادران باردار  Dحال حاضر برای دریافت ویتامین 

400U/day( 9) است. 

 

 نتیجه گیری

 مطالعات انجام شده شیوع کمبودهای با توجه به بررسی

در هنگام بارداری در سطح جهانی بسیار باالست  Dویتامین

های بسیار ناگواری را برای نسلهای و این موضوع پیامد

های انجام شده غلظتهای آینده دارد و بر اساس پژوهش

کافی این ویتامین برای افزایش نیاز جنین به کلسیم مورد 

احتیاج است از سمتی تغییر چشمگیر در غلظت خونی 

 حداقل تاثیر را در غلظت کلسیم خون جنینیکلسیم مادری 

گذارد بنابراین نیاز به جبران این کمبود سبب شده است می

دارویی در جهت افزایش مستقیم های که مادران از مکمل

و کلسیم و نیز غیر  Dویتامین های این ویتامین شامل مکمل

مستقیم شامل جذب از لوله گوارش و بازجذب آن از کلیه 

مایند.اما با توجه به مطالعاتی که انجام شده است استفاده ن

 سبب افزایش سطح ویتامین در مادر و جنینها این مکمل

 vit D (OH) 25 شود و بصورت چشمگیری غلظتمی

دهد در صورتی که بر غلظت خونی کلسیم می را افزایش

تاثیر ندارد. با این وجود شواهد بالینی نشان دهنده  بند ناف

، کلسیم و نیز تعادل Dای رفع کمبود ویتامین که بر آن است

تواند توصیه می Dویتامینهای هورمون پاراتورمون، مکمل

گردد که البته نیازمند مطالعات و تحقیقات کلینینکی و 

 باشد.می پاراکلینینکی بسیاری

 

 مالحظات اخالقی 

تمامی مقاالت و مراجع مورد استفاده در این پژوهش با 

 نویسندگان مورد استفاده قرار گرفته است.رعایت حقوق 

 تشکر و قدر دانی

از تمامی دانشجویان و اساتیدی که به هر نحوی نقشی در 

ه شود.الزم بمی تشکر و قدردانی پدید آمدن این اثر داشتند

ذکر است از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم 

 پزشکی بوشهر مراتب سپاس را به جا آورد.
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thérapie. 1963;146:245-65. 

23. Northrop G, Misenhimer HR, Becker FO. 

Failure of parathyroid hormone to cross the nonhuman 

primate placenta. American Journal of Obstetrics & 

Gynecology.129 (4) :449-53. 

24. Brommage R, DeLuca HF. Placental 

transport of calcium and phosphorus is not regulated 

by vitamin D. American Journal of Physiology-Renal 

Physiology. 1984;246 (4) :F526-F9. 

25. Halloran BP, De Luca HF. Effect of vitamin 

D deficiency on skeletal development during early 

growth in the rat. Archives of biochemistry and 

biophysics. 1981;209 (1) :7-14. 

26. Miller SC, Halloran BP, DeLuca HF, Jee 

WS. Studies on the role of vitamin D in early skeletal 

development, mineralization, and growth in rats. 

Calcified tissue international. 1983;35 (1) :455-60. 

27. Heaney RP, Barger-Lux MJ, Dowell MS, 

Chen TC, Holick MF. Calcium Absorptive Effects of 

Vitamin D and Its Major Metabolites. The Journal of 

Clinical Endocrinology & Metabolism. 1997;82 (12) 

:4111-6. 

28. Dawodu A, Wagner CL. Mother-child 

vitamin D deficiency: an international perspective. 

Archives of Disease in Childhood. 2007;92 (9) :737-

40. 

29. Hochberg Z, ev r, Bereket A, Davenport M, 

Delemarre-Van De Waal HA, De Schepper J, et al. 

Consensus development for the supplementation of 

vitamin D in childhood and adolescence. Hormone 

Research in Paediatrics. 2002;58 (1) :39-51. 

30. Pols H, van Leeuwen J. Osteoblast 

differentiation and control by vitamin D and vitamin 

D metabolites. Current pharmaceutical design. 

2004;10 (21) :2535-55. 

31. Ward LM. Vitamin D deficiency in the 21st 

century: a persistent problem among Canadian infants 

and mothers. Canadian Medical Association Journal. 

2005;172 (6) :769-70. 

32. Sayers A, Tobias JH. Estimated maternal 

ultraviolet B exposure levels in pregnancy influence 

skeletal development of the child. The Journal of 

Clinical Endocrinology & Metabolism. 2009;94 (3) 

:765-71. 

33. Skowronska-Jozwiak E, Adamczewski Z, 

Tyszkiewicz A, Krawczyk-Rusiecka K, Lewandowski 

K, Lewinski A. Assessment of adequacy of vitamin D 

supplementation during pregnacy. Annals of 

Agricultural and Environmental Medicine. 2014;21 

(1).  



 13/  ینبر مادر و جن یردهیو ش یدر دوران باردار D یتامیناثرات و یبررسهاشمی و همكاران                                                                

34. Vandevijvere S, Amsalkhir S, Van Oyen H, 

Moreno-Reyes R. High prevalence of vitamin D 

deficiency in pregnant women: a national cross-

sectional survey. PloS one. 2012;7 (8) :e43868. 

35. Jiang L, Xu J, Pan S, Xie E, Hu Z, Shen H. 

High prevalence of hypovitaminosis D among 

pregnant women in southeast China. Acta Paediatrica. 

2012;101 (4) :e192-e4. 

36. Tao M, Shao H, Gu J, Zhen Z. Vitamin D 

status of pregnant women in Shanghai, China. The 

Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 

2012;25 (3) :237-9. 

37. Al Kalbani M, Elshafie O, Rawahi M, Al-

Mamari A, Al-Zakwani A, Woodhouse N. Vitamin D 

status in pregnant Omanis: a disturbingly high 

proportion of patients with low vitamin D stores. 

Sultan Qaboos Univ Med J. 2011;11 (1) :52-5. 

38. Molla AM, Al Badawi M, Hammoud MS, 

Molla AM, Shukkur M, Thalib L, et al. Vitamin D 

status of mothers and their neonates in Kuwait. 

Pediatrics international. 2005;47 (6) :649-52. 

39. Rab S, Baseer A. Occult osteomalacia 

amongst healthy and pregnant women in Pakistan. 

The Lancet. 1976;308 (7997) :1211-3. 

40. Wang J, Yang F, Mao M, Liu D-H, Yang H-

M, Yang S-F. High prevalence of vitamin D and 

calcium deficiency among pregnant women and their 

newborns in Chengdu, China. World Journal of 

Pediatrics. 2010;6 (3) :265-7. 

41. Ainy E, Ghazi A, Azizi F. Changes in 

calcium, 25 (OH) vitamin D3 and other biochemical 

factors during pregnancy. Journal of endocrinological 

investigation. 2006;29 (4) :303-7. 

42. Kazemi A, Sharifi F, Jafari N, Mousavinasab 

N. High prevalence of vitamin D deficiency among 

pregnant women and their newborns in an Iranian 

population. Journal of women's health. 2009;18 (6) 

:835-9. 

43. Sabour H, Hossein-Nezhad A, Maghbooli Z, 

Madani F, Mir E, Larijani B. Relationship between 

pregnancy outcomes and maternal vitamin D and 

calcium intake: A cross-sectional study. 

Gynecological endocrinology. 2006;22 (10) :585-9. 

44. Specker B. Vitamin D requirements during 

pregnancy. The American journal of clinical nutrition. 

2004;80 (6) :1740S-7S. 

45. Prentice A. Micronutrients and the bone 

mineral content of the mother, fetus and newborn. The 

Journal of nutrition. 2003;133 (5) :1693S-9S. 

46. Salle B, Glorieux F, Delvin E. Perinatal 

vitamin D metabolism. Neonatology. 1988;54 (4) 

:181-7. 

47. Salle BL, Delvin EE, Lapillonne A, Bishop 

NJ, Glorieux FH. Perinatal metabolism of vitamin D. 

The American journal of clinical nutrition. 2000;71 

(5) :1317s-24s. 

48. Kovacs CS. Vitamin D in pregnancy and 

lactation: maternal, fetal, and neonatal outcomes from 

human and animal studies. The American journal of 

clinical nutrition. 2008;88 (2) :520S-8S. 

49. Kovacs CS, Woodland ML, Fudge NJ, Friel 

JK. The vitamin D receptor is not required for fetal 

mineral homeostasis or for the regulation of placental 

calcium transfer in mice. American Journal of 

Physiology-Endocrinology and Metabolism. 

2005;289 (1) :E133-E44. 

50. Leffelaar ER, Vrijkotte TG, van Eijsden M. 

Maternal early pregnancy vitamin D status in relation 

to fetal and neonatal growth: results of the multi-

ethnic Amsterdam Born Children and their 

Development cohort. British Journal of Nutrition. 

2010;104 (01) :108-17. 

51. Scholl TO, Chen X. Vitamin D intake during 

pregnancy: association with maternal characteristics 

and infant birth weight. Early human development. 

2009;85 (4) :231-4. 

52. Mannion CA, Gray-Donald K, Koski KG. 

Association of low intake of milk and vitamin D 

during pregnancy with decreased birth weight. 

Canadian Medical Association Journal. 2006;174 (9) 

:1273-7. 

53. Morley R, Carlin JB, Pasco JA, Wark JD. 

Maternal 25-hydroxyvitamin D and parathyroid 

hormone concentrations and offspring birth size. The 

Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 

2006;91 (3) :906-12. 

54. Maxwell J, Ang L, Brooke O, Brown I. 

Vitamin D supplements enhance weight gain and 

nutritional status in pregnant Asians. BJOG: An 

International Journal of Obstetrics & Gynaecology. 

1981;88 (10) :987-91. 

55. Marya R, Rathee S, Dua V, Sangwan K. 

Effect of vitamin D supplementation during 

pregnancy on foetal growth. Indian journal of medical 

research. 1988;88:488-92. 

56. Litonjua AA, Weiss ST. Is vitamin D 

deficiency to blame for the asthma epidemic? Journal 

of Allergy and Clinical Immunology. 2007;120 (5) 

:1031-5. 

57. Yorifuji J, Yorifuji T, Tachibana K, Nagai S, 

Kawai M, Momoi T, et al. Craniotabes in normal 

newborns: the earliest sign of subclinical vitamin D 

deficiency. The Journal of Clinical Endocrinology & 

Metabolism. 2008;93 (5) :1784-8. 

58. Rao S, Yajnik C, Kanade A, Fall C, Margetts 

B, Jackson A, et al. Maternal fat intakes and 

micronutrient status are related to fetal size at birth in 



 1396بهار / 1شماره چهارمسال                                                                                                                                     / لیمر 14

rural India; the Pune Maternal Nutrition Study. J Nutr. 

2001;131:1217-24. 

59. Pérez-López FR. Vitamin D: the secosteroid 

hormone and human reproduction. Gynecological 

Endocrinology. 2007;23 (1) :13-24. 

60. Ponsonby A-L, Lucas RM, Lewis S, Halliday 

J. Vitamin D status during pregnancy and aspects of 

offspring health. Nutrients. 2010;2 (3) :389-407. 

61. Thorne‐Lyman AL, Fawzi WW. Vitamin A 

and Carotenoids During Pregnancy and Maternal, 

Neonatal and Infant Health Outcomes: a Systematic 

Review and Meta‐Analysis. Paediatric and perinatal 

epidemiology. 2012;26 (s1) :36-54. 

62. Bodnar LM, Catov JM, Simhan HN, Holick 

MF, Powers RW, Roberts JM. Maternal vitamin D 

deficiency increases the risk of preeclampsia. The 

Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 

2007;92 (9) :3517-22. 

63. Lerchbaum E, Obermayer-Pietsch B. 

Mechanisms in endocrinology: Vitamin D and 

fertility: a systematic review. European Journal of 

Endocrinology. 2012;166 (5) :765-78. 

64. Haliloglu B, Ilter E, Aksungar FB, Celik A, 

Coksuer H, Gunduz T, et al. Bone turnover and 

maternal 25 (OH) vitamin D3 levels during pregnancy 

and the postpartum period: should routine vitamin D 

supplementation be increased in pregnant women? 

European Journal of Obstetrics & Gynecology and 

Reproductive Biology. 2011;158 (1) :24-7. 

65. Dror DK. Vitamin D status during 

pregnancy: maternal, fetal, and postnatal outcomes. 

Current Opinion in Obstetrics and Gynecology. 

2011;23 (6) :422-6. 

66. Martinez M, Catalan P, Balaguer G, Lisbona 

A, Quero J, Reque A, et al. 25 (OH) D levels in 

diabetic pregnancies relation with neonatal 

hypocalcemia. Hormone and metabolic research. 

1991;23 (01) :38-41. 

67. Hathcock JN, Hattan DG, Jenkins MY, 

McDonald JT, Sundaresan PR, Wilkening VL. 

Evaluation of vitamin A toxicity. The American 

journal of clinical nutrition. 1990;52 (2) :183-202. 

68. Bendich A, Langseth L. Safety of vitamin A. 

The American journal of clinical nutrition. 1989;49 

(2) :358-71. 

69. Tobias JH, Cooper C. Perspective: 

PTH/PTHrP Activity and the Programming of 

Skeletal Development In Utero. Journal of Bone and 

Mineral Research. 2004;19 (2) :177-82. 

70. Atkinson S, Abrasms S, Allen L. Dietary 

reference intakes for calcium, phosphorus, 

magnesium, vitamin D, and fluoride, standing 

committee on the scientific evaluation of dietary 

reference intakes, food and nutrition board, institute of 

medicine. 1997. 

71. Greer FR, Hollis BW, Napoli JL. High 

concentrations of vitamin D2 in human milk 

associated with pharmacologic doses of vitamin D2. 

The Journal of pediatrics. 1984;105 (1) :61-4. 

72. Fraser DR. Vitamin D. The Lancet.345 

(8942) :104-7. 

73. De‐Regil LM, Palacios C, Ansary A, Kulier 

R, Peña‐Rosas JP. Vitamin D supplementation for 

women during pregnancy. The Cochrane Library. 

2012. 

74. Hollis BW, Johnson D, Hulsey TC, Ebeling 

M, Wagner CL. Vitamin D supplementation during 

pregnancy: Double‐blind, randomized clinical trial of 

safety and effectiveness. Journal of bone and mineral 

research. 2011;26 (10) :2341-57. 

75. Ross AC, Taylor CL, Yaktine AL, Del Valle 

HB. Dietary reference intakes for adequacy: Calcium 

and vitamin d. 2011.  



 15 /های بنیادی مزانشیمیهای بنیادی خونساز در هم كشتی با سلولتكثیر سلولو محمدی                                              حسین پور سلیمانی

های بنیادی مزانشیمیهای بنیادی خونساز در هم كشتی با سلولتکثیر سلول   
 1امین محمدی سید، 1فاطمه حسین پور سلیمانی

 انشجوی کارشناسی ارشد هماتولوژی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایراند .1

 چکیده:
 به رمنحص هایویژگی دارای که هستند توانایی و نیافتهتمایز هایسلول ساز،خون بنیادی هایسلول: هدف و زمینه

 ونیخ هایرده هایسلول مانند هاسلول انواع به تمایز توانایی و نامحدود تکثیر خودنوسازی، توانایی جمله از فردی

 و هماتولوژیک هایبدخیمی برای موثر بسیار درمان یک سازخون بنیادی هایسلول پیوند امروزه. باشندمی

 یمیمزانش بنیادی هایسلول کشتیهم تاثیر بررسی هدف با مروری مطالعه این .است استخوان مغز هایناسازگاری

 .شد انجام آزمایشگاهی، شرایط در سازخون بنیادی هایسلول تکثیر بر

 بندناف، خون استخوان، مغز بنیادی، هایسلول هایکلیدواژه از استفاده با مروری مطالعه این: پژوهش روش

 رد موجود انگلیسی و فارسی مقاالت در هامعادل انگلیسی آن و بنیادی هایسلول پیوند، مزانشیمی هایسلول

 معیار. شد انجام SID و pubmed ،scopus، web of science ،google scholar های اطالعاتیپایگاه

 مورد عمیقا مقاله 30 مجموع در. شد گرفته نظر در کنون تا 2000 هایچاپ شده در طی سال مقاالت ورود،

 .گرفت قرار بررسی

 خون. برد نام بنیادی هایسلول منبع عنوان به توانمی محیطی خون و استخوان مغز بندناف، خون از: هایافته

. ستا بنیادی هایسلول برداشت برای مناسبی گزینه کمتر هایمحدودیت و ترراحت دسترسی دلیل به بندناف

. کنندنمی تضمین را پیوند موفقیت و نبوده پیوند کافی جهت بندناف خون از شده جدا بنیادی هایسلول تعداد

 ینا ذاتی هایویژگی حفظ با بنیادی هایسلول تعداد افزایش منظور به مناسب هایروش و راهکارها به دستیابی

 هاروش این جمله از. است برخوردار خاصی اهمیت از تمایز، بدون تکثیر و خودنوسازی خاصیت جمله از هاسلول

 بنیادی هایسلول کرد. اشاره مزانشیمی بنیادی هایسلول با کشتیهم و استرومایی روش حمایت به توانمی

 مانیساخت و عملکردی کنندهحمایت شوند،می نامیده مزانشیمی هایسلول که استخوان مغز استرومای سازخونغیر

 فعالیت برای را مناسب شرایط سلول به ارتباطات سلول و رشد هایفاکتور ترشح طریق از و بوده سازیخون

 . کنندمی فراهم خونسازی

 کنندهحمایت هایسلول مهمترین از مزانشیمی بنیادی هایسلول مغزاستخوان، محیط ریز درگیری: نتیجه

 های بنیادی درها میتوان برای القای رشد و تکثیر سلولها و توانایی این سلولاز ویژگی .باشندمی سازیخون

 .شرایط آزمایشگاهی استفاده کرد

 های بنیادیهای مزانشیمی، پیوند سلولهای بنیادی، مغز استخوان، خون بندناف، سلولسلول: کلیدی واژگان 
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 مقدمه

های به عنوان منشا انواع سلول 1بنیادیهای سلول

. در حال حاضر یک ( 1) بالغ موجود در بدن می باشند

سلول بنیادی دارای دو ویژگی بارز است: اولین ویژگی 

باشد و با انجام می 2این است که قادر به خودنوسازی

های جمعیت سلول 4و نامتقارن 3تقسیمات متقارن

یم شود. در تقسبنیادی در حد قابل قبولی نگه داشته می

های کامل متقارن هر دو سلول دختری ایجاد شده ویژگی

دارند، در حالی که در تقسیم  های بنیادی راسلول

نامتقارن تنها یکی از دو سلول دختری ویژگی سلول 

بنیادی را دارد و سلول دیگر مسیر تمایز را در پیش 

های بنیادی این است ین ویژگی بارز سلولگیرد. دوممی

 های بدن را داشته باشندکه توانایی تمایز به انواع سلول

 درمان یک خونساز بنیادی هایسلول پیوند . امروزه( 2)

 و هماتولوژیک هایبدخیمی برای موثر بسیار

  .است استخوان مغز هایناسازگاری

 روش جستجو

 کشتیهم تاثیر بررسی هدف با مروری مطالعه این

 نیادیب هایسلول تکثیر بر مزانشیمی بنیادی هایسلول

 از استفاده با آزمایشگاهی، شرایط در سازخون

 خون استخوان، مغز بنیادی، هایسلول هایکلیدواژه

و  یبنیاد هایسلول پیوند، مزانشیمی هایسلول بندناف،

 Stem cells ،Boneشامل  هاآن انگلیسی معادل

marrow ،umbilical cord blood، 

mesenchymal stem cells وbone marrow 

                                                      
1 Stem Cell 
2 Self-renewality 
3 Symmetric 

transplantation انگلیسی موجود و فارسی مقاالت در 

 pubmed ،scopus ،web ofاطالعاتی  هایپایگاه در

science ،google scholar  وSID معیار .شد انجام 

 کنون تا 2000 هایسال طی در شده چاپ مقاالت ورود،

 مورد عمیقا مقاله 30 مجموع در. شد گرفته نظر در

 .گرفت قرار بررسی

 های بنیادیانواع سلول

سلول بنیادی به طور کلی در پستانداران دو نوع 

که از ( ESC5) های بنیادی جنینیسلول( 1وجود دارد: 

( 2شوند و ی سلولی داخلی بالستوسیت ایجاد میتوده

های که در میان بافت( ASC6) های بنیادی بالغینسلول

مختلف وجود دارد و به عنوان سیستم حفط و ترمیم 

ها در مقایسه با شوند. این سلولها محسوب میبافت

های بنیادی جنینی قدرت خودنوزایی و تمایز سلول

 .( 2) کمتری دارند

گروه تقسیم  4های بنیادی براساس قدرت تمایز به سلول

 شوند:می

که قدرت ( Totipotent) های بنیادی پرتوان.سلول1

تمایز به سه الیه جنینی اکتودرم، مزودرم و اندودرم را 

توانند یک موجود زنده کامل را با تمام داشته و می

 های داخل جنینی و خارج جنینی ایجاد کنند. ارگان

که قدرت ( Pluripotent) های بنیادی پرتوان.سلول2

های هر سه الیه جنینی را داشته ولی لولتمایز به انواع س

 باشد. های خارج جنینی نمیقادر به تمایز به اندام

4 Asymmetric 
5 Embryonic Stem Cell 
6 Adult Stem Cell 
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که تنها ( Multipotent) توانهای بنیادی چند.سلول3

د انای که از آن منشا گرفتههای مشتق از الیهبه سلول

 یابند.تمایز می

که تنها ( Unipotent) توانهای بنیادی تک. سلول4

 .( 2) توانایی تمایز به سلول مشابه خود را دارند 

ی های بنیادهای بنیادی بالغین در زیرگروه سلولسلول

ی گیرند و مغزاستخوان منبع عمدهمی چندتوان قرار

. دو نوع عمده از ( 3) های بنیادی بالغ استسلول

 های بنیادی در مغز استخوان وجود دارد:سلول

که به انواع ( HSC7) ازسهای بنیادی خونسلول( 1 

ها . این سلول( 3) یابندهای خونی تمایز میمختلف سلول

در مغزاستخوان و کبد جنین، خون بند ناف، مغزاستخوان 

ها شوند و از این سلولد بالغ و خون محیطی یافت میفر

های ها از جمله سرطاندر درمان بسیاری از بیماری

های مادرزادی سیستم ایمنی، آنمی خون، ناهنجاری

های مغز استخوان و آپالستیک، بدخیمی

 . ( 4) شودها استفاده میهموگلوبینوپاتی

های بنیادی های بنیادی استرومایی یا سلولسلول( 2

ساز های غیرخونکه در واقع سلول( MSC8) مزانشیمی

 ساختمانی و عملکردی کنندهمغزاستخوان و حمایت

ها ازجمله سلولهستند و به انواع مختلفی از  خونسازی

ها، ها، کندروبالستها، اوستئوبالستفیبروبالست

 ابندیهای ماهیچه اسکلتی تمایز میها و سلولآدیپوسیت

های بنیادی مزانشیمی مغزاستخوان دارای . سلول( 5)

، CD29،CD73 ،CD105،CD90مارکرهای 

CD44  وCD146 ( 7, 6) باشندمی. 

                                                      
7 Hematopoietic Stem Cell 
8 Mesenchymal Stem Cell 

های بنیادی مزانشیمی مغزاستخوان گزینه بسیار سلول

باشند، زیرا به راحتی از مطلوبی برای سلول درمانی می

ه بآیند و در محیط آزمایشگاه مغزاستخوان به دست می

یابند. اخیرا نشان داده شده است که سرعت تکثیر می

ها در پیوند، محافظت از بدن نقش اصلی این سلول

های ها سایتوکاینباشد. این سلولمیزبان بعد از پیوند می

کنند که آپوپتوز را کاهش داده و ایجاد متفاوتی تولید می

, 8) کنندهای عصبی و قلب تحریک میعروق را در بافت

9 ). 

 پیوند مغز استخوان 

 مناسب درمانی روش یک 9استخوان مغز پیوند امروزه

 هایسندرم و خونی هایبدخیمی از بسیاری برای

 حساب به استخوان مغز اکتسابی و مادرزادی نارسایی

 انجام صورت سه طریق به پیوند این(. 10) آیدمی

 :( 11) گیردمی

 را از سازخون بنیادی هایسلول روش این در :اتولوگ. 1

 ضد داروهای معرض در را آن گرفته و بیمار فرد خود

 .از بین بروند بدخیمهای سلول تا دهندمی قرار سرطان

 نگهداری و منجمد را آمده بدست محصول سپس

 .کنند تا برای درمان بیمار استفاده شودمی

 بنیادی هایسلول آلوژنیک، روش در: آلوژنیک. 2

 فرد به و شده دریافت اهداکننده سالم فرد از سازخون

نکته قابل توجه در این روش  .شودمی زده پیوند بیمار

 10بافتی سازگاری اهداکننده باید فرد این است که

باشد. از این رو آزمایشات  داشته بیمار بدن با نزدیکی

9 Bone marrow transplantation 
10 HLA-match 
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و  11متعددی از قبیل مشخص کردن سیستم گروه خونی

بین دو فرد قبل از پیوند انجام  12آزمون سازگاری بافتی

 عوارض و خطرات بروز احتمال کاهش منظور شود. بهمی

 که دشو فردی استفاده بنیادی هایسلول باید از جانبی،

 بیمار سازگار و مطابق بنیادی هایسلول با امکان حد تا

 هایمجموعه افراد،های بدن سلول سطح بر روی. باشد

 هایولگلب به مربوط ژنآنتی نام با متفاوتی پروتئینی

ها به عنوان وجود دارد که از آن( HLA13) انسان سفید

چه میزان  هر شود.کمپلکس سازگاری بافتی یاد می

 احتمال باشد، تربیش HLA هایژنآنتی سازگاری

 ار اهدا شده بنیادی هایپیوند سلول بیمار بدن اینکه

 ایهسلول اگر کلی، طوربه. بود خواهد تربیش بپذیرد

گار ساز یکدیگر با خوبی به اهداکننده و بیمار بنیادی

 علیه دپیون بیماری به موسوم مشکلی بروز احتمال باشند،

 شودمی ترکم و پس زدن پیوند( GVHD14) میزبان

(12 .) 

 خواهر یا در این روش فرد دهنده برادر . سینرژیسم:3

همسان بیمار است. در این حالت سازگاری بافتی  دوقلوی

های ژنتیکی در افراد دوقلو، بسیار به دلیل شباهت

 مطلوب است.

 های بنیادیمنابع سلول

 استفاده مورد پیوند در که سازخون بنیادی هایسلول

و برداشت  دسترسی قابل منبع سه از گیرند،می قرار

 :( 13) هستند

  15استخوان مغز ( 1

                                                      
11 ABO typing 
12 HLA typing 
13 Human leukocyte-associated 
14 Graft versus host disease 

  16محیطی خون ( 2

  17ناف بند خون ( 3

 دلیل هب بندناف طریق خون از بنیادی سلول دسترسی به 

 بودن این روش و همچنین سهولت غیرتهاجمی

 تعداد، نظر از و استخوان مغز منبع به نسبت آوریجمع

 ستا گرفته قرار توجه مورد محیطی خون منبع به نسبت

(14 .) 

ناف مانند هر سلول بنیادی  بند خون بنیادی هایسلول

 هایهای انواع ردهها و سلولبافت تولید به قادر دیگری

 بیهمچنین بافت عص و اندوتلیال تلیال واپی خونی، بافت

 طیف بنابراین،. باشدمی بدن و آزمایشگاه شرایط در

عصبی،  ارتوپدی، عروقی،-قلبی هایبیماری از وسیعی

های ها و بدخیمیهای غدد درون ریز، و ناهنجاریبیماری

های بنیادی تواند توسط پیوند سلولمغز استخوان می

 مقایسه در ناف بند خون حال این با. بندناف درمان شود

از این . دارد های بنیادی، معایبیسلول منابع دیگر با

 یبنیاد هایسلول فیناکا تعداد وجود به توانمی معایب

 (. 15) کرد اشاره بالغ برای پیوند به بیماران نیاز مورد

 علت به عمدتا بالغین در بندناف خون با آلوژنیک پیوند

 ،است هاییمحدودیت بنیادی دارای هایسلول پایین دوز

 این در بنیادی هایسلول اندک تعداد که طوری به

امروزه  .باشدمی مهم مشکل و مانعی صورت به هانمونه

 ردیدهگ ارایه مشکل این بر غلبه برای راهکارهای متفاوتی

 :( 17, 16) است

15 Bone marrow 
16 Peripheral blood 
17 Umbilical cord blood 
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ناف. که در این  بند خون واحد چندین همزمان پیوند .1

 یابد. های بنیادی برای پیوند افزایش میروش تعداد سلول

 همراه بندناف بنیادی خون هایسلول همزمان تزریق .2

 فرد یا بیمار خود استخوان مغز استرومال هایسلول با

که این روش به منظور دستیابی به شرایط  .کننده اهدا

 شود. سازی بدن، انجام میمشابه خون

 در فنا بند خون های بنیادیسلول تکثیر و گسترش .3

ده ش تکثیر هایسلول پیوند سپس و آزمایشگاهی محیط

شده  ارایه زیادی راهکارهای زمینه این در. به فرد بیمار

 :از عبارتند که است

 ای با بعدی، سه و بعدی دو معمولی کشت هایروش. الف

 (. 18) های رشدها و هورمونسایتوکاین بدون

 هایسلول با کشتیهم صورت به کشت هایروش. ب

ها و سایتوکاین بدون یا با استرومال مغز استخوان،

 ( 20, 19) های رشدهورمون

 جهت بنیادی هایسلول ژنتیکی هایدستکاری. 4

تکثیر و خودنوسازی. که این روش با  توانایی افزایش

های دخیل در خودنوسازی سلول و القای استفاده از ژن

نها را ها، آمسیرهای سیگنالینگ مربوط به تکثیر سلول

 کنند. وادار به تکثیر می

های كشتی با سلولهم در بنیادی هایسلول تکثیر

 شیمی:بنیادی مزان

شامل  در مغز استخوان سازیخون 18ریز محیط

های ساز و همچنین سلولهای بنیادی خونسلول

 های مولکولیها سیگنالبوده که این سلولساز خونغیر

نوسازی، تکثیر و همچنین تمایز ضروری برای خود

                                                      
18. Microenvironment 

 هایسلولکنند. را فراهم میساز های بنیادی خونسلول

که  استخوان مغز استرومای سازخون غیر بنیادی

 کنندهشوند، حمایتهای مزانشیمی نامیده میسلول

 ترشح طریق از و بوده سازیخون ساختمانی و عملکردی

شرایط مناسب  سلول به سلول تماس و رشد هایفاکتور

 ریز در(. 23) کنندرا برای فعالیت خونسازی فراهم می

 از مزانشیمی بنیادی هایسلول مغزاستخوان، محیط

 باشندمی سازیخون کننده حمایت هایسلول مهمترین

 تریندسترس به عنوان در استخوان مغزاگرچه (. 24)

 ینا شود، امامی شناخته هاسلول این منبع برای برداشت

 عمای و بندناف خون مانند دیگری نیز منابع از هاسلول

 اییتوان هاسلول این. هستند قابل برداشت آمینیوتیک

 صورت را به آزمایشگاهی محیط در تکثیر وگسترش 

پالستیکی، دارند و  ظروف به کف چسبنده هایسلول

توانند به عنوان یک الیه مغذی و یک داربست می

(. 25) بنیادی عمل کنندهای ساختمانی برای رشد سلول

های با سلولساز های بنیادی خونسلول کشتیهم

منظور شبیه استرومایی در حضور فاکتورهای رشد به 

ریز محیط مغز های بین سلول هایکنشمسازی بره

حمایت شود. انجام می های بنیادیسلولبا استخوان 

 هایاز طریق حمایتسازی های مزانشیمی از خونسلول

و ساختمانی به دلیل ایجاد ارتباطات سلول به فیزیکی 

یر مناسب برای تکث ینگسیگنال مسیرهای سلول، القای

و  رشدفاکتورهای  و یا مهار طریق ترشح از و همچنین

 تماس و ارتباط(. 27،26) شودانجام میها سایتوکاین

د نیاز های مورترشح سیتوکاین و سلول با سلول مستقیم
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 شتیکهم در مزانشیمی، بنیادی هایسلول از برای تکثیر

 بنیادی هایسلول ساز وخون بنیادی هایسلول

 و دارد اساسی نقش سازیمراحل خون در مزانشیمی

 سازخون بنیادی هایسلول سرنوشت کنندهتعیین

 مزانشیمی بنیادی هایسلول(. 28) باشدمی

-GMبسیاری را از قبیل  ها و فاکتورهایسایتوکاین

CSF و GCSF ،SCF ،FLT3L ،IL-6 ترشح 

ها در ارتباط با تکثیر و تمایز آن از که برخی کنندمی

 هایسلول(. 29) هستند سازخون بنیادی هایسلول

 مانند های چسبندهمولکول توسط خونساز بنیـادی

 هـای بنیادیسلول به هااینتگرین و هاکادهرین

شوند و در طی این اتصاالت، متصل می مزانشیمی

گزینی خود را مانند های مربوط به النهسیگنال

کنند دریافت می Notchهای مربوط به مسیر سیگنال

های بنیادی و ها موجب تثبیت سلولکه این سیگنال

توان از شود. لذا میها میتکثیر و خودنوسازی آن

های بنیادی مزانشیمی به عنوان یک بستر مناسب سلول

ساز یاد های بنیادی خونو یک الیه مغذی برای سلول

 (. 30) کرد

 گیرینتیجه

 هنیافت تمایز هایسلول ساز،خون بنیادی هایسلول

 یفرد به منحصر هایویژگی دارای که هستند توانایی و

 توانایی و نامحدود تکثیر خودنوسازی، توانایی جمله از

 خونی هایرده هایسلول مانند هاسلول انواع به تمایز

 یک سازخون بنیادی هایسلول پیوند امروزه. باشندمی

 و هماتولوژیک هایبدخیمی برای موثر بسیار درمان

 بنیادی هایسلول .است استخوان مغز هایناسازگاری

 برای منابع ترینرایج محیطی خون و استخوان مغز

 اما هستند؛ های بنیادی و انجام پیوندبرداشت سلول

 به محدود دسترسی علت به هاآن از استفاده

 شده محدود سازگاری بافتی مناسب، با اهداکنندگان

 هایبه عنوان منبع دیگری از سلول ناف بند خون. است

 را کنندگان اهدا سازگاری عدم حدودی بنیادی، تا

 پذیرد، و دسترسی به آن آسان تر و غیرتهاجمی است.می

 بند خون در بنیادی موجود هایسلول تعداد حال این با

به . نیست کافی بزرگسال فرد یک به پیوند برای ناف

 ایههمین دلیل برای غلبه بر این مشکل راهکارها و روش

 رد سازخون بنیادی هایسلول گسترش برای مختلفی

 هاروش شده است. این گرفته کار به آزمایشگاهی شرایط

ها و فاکتورهای رشد دخیل سایتوکاین از استفاده شامل

 های بنیادی در محیط کشت، استفاده ازدر تکثیر سلول

 ژن انتقال و استرومایی حمایت مس، شالتورهای

 شامل استخوان مغز در سازیخون محیط باشد.می

 هایسلول همچنین و سازخون بنیادی هایسلول

 مولکولی هایسیگنال هاسلول این که بوده سازغیرخون

 تمایز همچنین و تکثیر خودنوسازی، برای ضروری

 هایسلول. کنندمی فراهم را خونساز بنیادی هایسلول

 که استخوان مغز استرومای سازخون غیر بنیادی

 کنندهحمایت شوند،می نامیده مزانشیمی هایسلول

 طریق از و بوده سازیبرای خون ساختمانی و عملکردی

 به سلول ارتباطات و رشد هایو یا مهار فاکتور ترشح

 کثیرت برای مناسب سیگنالینگ مسیرهای القای سلول،

 .ندکنمی فراهم خونسازی فعالیت برای را مناسب شرایط

 مزانشیمی بنیادی هایسلول مغزاستخوان، ریزمحیط در

 سازیخون کنندهحمایت هایسلول ترینمهم از

 با سازخون بنیادی هایسلول کشتیهم. باشندمی
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 به رشد فاکتورهای حضور در استرومایی هایسلول

 هایسلول بین هایبرهمکنش سازیشبیه منظور

 انجام بنیادی هایسلول با استخوان مغز ریزمحیط

مزانشیمی  هایسلول توانایی و هاویژگی از. شودمی

 رد بنیادی هایسلول تکثیر و رشد القای برای توانمی

وان تمی کلی طور به .کرد استفاده آزمایشگاهی شرایط

 ولیدت با مزانشیمی بنیادی هاینتیجه گرفت که سلول

 سازی،خون در های رشد و فاکتورهای دخیلسایتوکین

 و ارتباط ایجاد ،سلولی خارج ماتریکس ایجاد

 و اتصالی هایمولکول توسط سلولی بین هایبرهمکنش

 خودنوسازی به مربوط سیگنالینگ مسیرهای القای

 رایب مناسب پشتیبان یک عنوانبه  توانندمی ها،سلول

ط ساز در شرایخون بنیادی هایسلول تکثیر و کشتیهم
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 23/ بررسی مكانیسمی فواید گیاه كاسنی و مصارف آن                                                               درویشی و همكاران                        

 و مصارف آن( كاسنی) Cichorium intybus Lبررسی مکانیسمی فواید گیاه 

 1، فاطمه جعفری1، فاطمه زالی1مریم روح االمینی ،1صادق درویشی

 ایران بوشهر، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، .دانشجوی کارشناسی رشته علوم تغذیه، کمیته تحقیقات دانشجویی،1

 

 چکیده

 هــای موجــود اســتفادهانســان از آغــاز زنــدگی بــا طبیعــت مــانوس بــوده و از گیاهــان در درمــان بیماری زمینــه و هــدف:

هـا پـیش باشـد کـه از قرنمـی گیـاهی بـومی بـا طعمـی تلـ  Cichorium intybus Lکـرده اسـت. گیـاه کاسـنی یـا می

ایــن گیـاه بــا داشـتن ترکیبــات شـیمیایی خــا   دارویـی اســتفاده میشـود.در آفریقـا، آسـیا و آمریکــا در مصـارف غــذایی و 

 ایفا کند. خود میتواند اثرات مفیدی در بدن انسان و همچنین حیوانات شیرده

هــای مقالــه کارآزمــایی بــالینی، مــروری سیســتماتیک و متاآنــالیز بــا کلیــد واژه 40در پــژوهش پــیش رو،  روش جســتجو:

Cichorium intybus L، Herbal ،Chicory هــــای و کاســــنی در پایگاهPubMed ،Google Scholar، 

Chocrane  وSID مقاله گلچین شد. 24ها، انتخاب شدند و از میان آن 

ــری: ــه گی ــو و نتیج ــدی،  بح ــمیت کب ــد س ــابی، ض ــد الته ــیدانی و ض ــی اکس ــرات آنت ــودن اث ــا دارا ب ــنی ب ــاه کاس گی

د آلرژیــک، دیــورتیکی، افــزایش دفــع بیلیــروبین، اثــر محــافظتی در هــای عصــبی و ضــد دیــابتی، ضــد میکروبــی، ضــفعالیت

 تواند جایگاه خوبی در سفره و داروخانه ما داشته باشد.برابر پانکراتیت حاد و اثرات پروبیوتیکی می

 ، کاسنی، طب سنتی، فواید گیاهیCichorium intybus L :واژگان کلیدی
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 مقدمه

ــا طبیعــت مــانوس  انســان از آغــاز زنــدگی ب

هـای موجـود بوده و از گیاهـان در درمـان بیمـاری

ــی ــتفاده م ــتاس ــرده اس ــ( 1)  ک ــه ا . ب ــه ب توج

خـوا  طبیعـی و درمـانی گیاهـان، بـا اسـتفاده از 

ــب  ــگران ط ــابی پژوهش ــی و ارزی ــات تجرب اطالع

ای از اطالعــات بدســت آمــده و دارویــی، مجموعــه

خــوا   .( 1،2) مـورد اسـتفاده قــرار گرفتـه اسـت

ا مشــخص گردیــده هرگیــاه در طــب ســنتی تقریبــ

نیـــز ( کاســـنی) Cichorium intybus Lو 

ایـن حیـو خــارج نیسـت. ماننــد دیگـر گیاهــان، از

ــاس  ــر اس ــدتا ب ــز عم ــنی نی ــاه کاس ــوا  گی خ

 مشاهدات و تجربیات گزارش شده است.

ـــاه  ـــک  Cichorium intybus Lگی ی

اســت  Asteraceaeگیــاه چنــد ســاله از خــانواده 

ــی دارد.  ــم داروی ــذایی و ه ــتفاده غ ــم اس ــه ه ک

ــا  100-40حــدود  ــر ارتفــاع، معمــوال ب ســانتی مت

های آبی روشن و بـه نـدرت سـفید یـا صـورتی گل

های یـک گیـاه شـناس شود. طبـق گفتـهمی یافت

ایـن گیـاه در منـاطقی از شـمال آفریقـا آفریقایی، 

ــورد  ــرن اســت کــه م ــا جنــوب آســیا چنــدین ق ت

ـــــــرار  ـــــــتفاده ق ـــــــیاس ـــــــرد.م  ( 3) گی

L Cichorium intybus  ـــا ـــا  Chicoryی ی

کاســنی یکــی از بهتــرین نماینــدگان در میــان 

باشـد کـه خـوا  غــذایی و مـی هاییکربوهیـدرات

ــه ــر تغذی ــزایش غی ــرد ادراری، اف ــامل عملک ای ش

ــد و  ــرد کب ــود عملک ــان و بهب ــان یرق ــم، درم هض

کلیـــه را دارد. طبـــق گزارشـــات، کاســـنی تـــازه 

ــاوی  ــولین، % 68ح ــاکاروز،  %14این ــلولز،  %5س س

ــروتیین،  6% ــتر و  %4پ ــات %3خاکس ــایر ترکیب  س

ـــی ـــک م ـــنی خش ـــه کاس ـــالی ک ـــد در ح باش

  ترکیبـــات دیگـــر را داراســـت %2اینـــولین و 98%

(4 ). 

ری بــرای اســتفاده از کشــف و توســعه ی فنــاو

ــواد  ــواد ســوختی و م ــوان م ــه عن ــاهی ب ــابع گی من

غــذایی، راه بهتـــری بـــرای بهـــره وری از منـــابع 

طبیعـی اســت. بــا بررســی خصوصــیات بیولــوژیکی 

ــالی، و بیوشــیمیایی  ــاه، هضــم و جــذب ع ــن گی ای

مــواد مغــذی بــاالی آن مــورد توجــه قــرار گرفتــه 

ـــزی،  ـــیرینی پ ـــنعت ش ـــتفاده در ص ـــت. اس اس

ــابه ــف دارونوش ــای ها و در کش ــر ه ــد از دیگ جدی

باشــد. کاســنی از ریشــه ی گیــاه مــی مصــارف آن

سیکوریوم گرفته شـده و امـروزه جـایگزین خـوبی 

ــه  ــد باشــد و کمتــر ب ــرای نوشــابه و قهــوه میتوان ب

ــه ــارف علوف ــرای مص ــاه ب ــوان گی ــناخته عن ای ش

 .( 5) شود می

 روش جستجو

ــیش رو،  ــژوهش پ ــایی  40در پ ــه کارآزم مقال

بالینی، مـروری سیسـتماتیک و متاآنـالیز بـا کلیـد 

 ،Cichorium intybus Lهــــــای واژه

Herbal ،Chicory هــــای و کاســــنی در پایگاه

PubMed ،Google Scholar، 

Chocrane  وSID  انتخــــــاب شــــــدند و از

ــا، اینبین ــین از  24ه ــد. همچن ــین ش ــه گلچ مقال
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برخی منابع کتـابی طـب قـدیم و جدیـد اسـتفاده 

 شد.

 گیاه شناسی كاسنی

ـــا  ـــنی ی  Cichorium intybus Lکاس

یــک گیــاه شــناخته شــده چنــد ســاله از خــانواده 

Asteraceae  ــاطق ــیاری از من ــه در بس ــت ک اس

ــا برگ ــا طعــم تلــ  وجــود دارد. ب ــزرگ و ب هــای ب

ــر ــوع دیگ ــ   tendibeh Albeghlن ــا تل تقریب

ــا برگ ــه ب ــودی اســت ک ــل کب ــای کوچــک و گ ه

هنگـامی کـه گیـاه  .( 6) د شـورنگ شـناخته مـی

ــی ــکوفه دادن م ــه ش ــاهر شــروع ب ــاقه ظ ــد، س کن

سـانتی  100تـا  40میشود. سـاقه کاسـنی حـدود 

هـای آبـی روشـن  بـا گلمتر ارتفاع دارد و معمـوال

( 3)  شـودو به ندرت سفید یـا صـورتی یافـت مـی

دهـد. این گیاه بین جـوالی و اکتبـر شـکوفه مـی. 

گـاه مانـد. صـبحهر شکوفه تقریبا یک روز بـاز مـی

-شود و نزدیک بـه ظهـر بسـته مـیگل آن باز می

 .( 6)  شود

 ایرانتاریخچه استفاده از كاسنی در جهان و

باشــد کــه ای غنــی مــیکاســنی دارای ســابقه

قــدمت آن مربــوط بــه دوران مصــر باســتان اســت. 

ــز  ــنی نی ــرق کاس ــرف ع ــایی و مص ــاری  شناس ت

ــین  ــت. همچن ــان اس ــه قبــل از یونانی ــوط ب مرب

شــود. این گیــاه در پــاپیروس ابــرس دیــده مــینــام

ــرف ــه مص ــد ک ــد بودن ــتان معتق ــریان باس این مص

ـــان  ـــد در درم ـــون و کب ـــفیه خ ـــه تص ـــاه ب گی

کنــد. رومیــان هــای قلبــی کمــک مــیبیماری

باســتان ریشــه کاســنی را بــه عنــوان یــک ســبزی 

پختــه یــا خــام بــرای رهــایی از مشــکالت کبــدی 

  .( 7)  کردنـــــــــداســـــــــتفاده مـــــــــی

ـــاب در باســـتان رانایپزشـــک رازی،  از خـــود کت

 التهــاب و درد دهنــده تســکین عنــوان بــه کاســنی

 ســازی پــاک و کبــد یهــاکانال کننــده بــاز معــده،

ــتگاه ــادادراری  دس ــرده ی ــامی ک ــت. هنگ ــه اس  ک

 یــا بــا موضــعی صــورت بــه بــرگ کاســنی، عصــاره

 L. mubla mulatna بـا همـراه سـرکه بـدون

S ــتفاده  ســردرد میگــرن، بــرای شــود،مــی اس

 مفیـــد صـــفراوی مجـــاری اخـــتالالت و شـــدید،

 L. mubla بـا همـراه گیـاه کـه صورتی در. است

mulatna S، ــرکه ــل آب و س ــتفاده گ ــود اس  ش

 عــالوه. اســت مفیــد مــزمن خــارش و کهیــر بــرای

ــر ــرای نایب ــدن شــدید یهــاتورم ب  چشــم درد و ب

 اسـتفاده شـراب از خاصـی نـوع بـا کـه است مفید

 توانـدمـی جـو آرد بـا همـراه بـرگ ضماد. شودمی

 بـرای کاسـنی آب. باشـد مـوثر قلـب تقویـت برای

 کبــد، تقویــت و ادم یرقــان، طحــال، کبــد، انســداد

 آن تـــاثیر. اســـت مـــوثر معـــده ورم همچنـــین و

ــتر ــر بیش ــود روی ب ــتالالت بهب ــدی اخ ــت کب . اس

ــر عــالوه ــدمــی ن،ایب ــز باعــو توان  از و کــردن تمی

 آب نوشــیدن. شــود مثانــه ســنگ بــردن بــین

 در توانـدمـی سـکنجبین بـا همـراه کاسـنی خالص

 آن آب و بـرگ ضـماد. باشـد مفیـد عـوارض برخی

ــد  گــزش درمــان در پــادزهر عنــوان بــه میتوان

ــرات ــوذی حش ــور و م ــل زنب ــتفاده عس ــرد اس . ک
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 را نقـرس از ناشـی تـورم توانـدمـی آرد با آن ضماد

ــاهش ــد ک ــه. ده ــنی دان ــی کاس ــدم ــاری توان  بیم

ــفراوی، ــتالالت ص ــدی اخ ــان و کب ــود را یرق  بهب

ــد ــرای و بخش ــموم زدودن ب ــک و س ــتها تحری  اش

 و گلــو در خلــط حــذف در آن ریشــه. اســت مفیــد

ــین ــز در همچن ــردن تمی ــوثر ادراری دســتگاه ک  م

 از در کـه اسـت شـده گـزارش ن،ایبـر عالوه. است

ـــین ـــردن ب  تصـــفیه و مفاصـــل درد و روده ادم ب

ــون ــد خ ــت مفی ــروزه،. اس ــنی ام ــدتا کاس ــه عم  ب

-مـی اسـتفاده تـب، ضـد معـرق، درد، ضـد عنوان

 تقطیـــر از کـــه آن آب خصـــو  بـــه شـــود.

 اسـتفاده اسـتخراج شـده، گیـاه هـوایی یهاقسمت

 بـر آن سـمی اثـرات و اسـت تلـ  کاسنی. شودمی

ــه داخلــی یهــاانگل روی  شــده شــناخته خــوبی ب

ــه کاســنی گیــاههای قســمت تمــام. اســت ــژه ب  وی

 حــذف در کــه فراراســت یهــاروغن حــاوی ریشــه

ــرم ــوثر روده ک ــی م ــدم ــاه . باش ــمی گی ــواد س م

 صـورت بـه مصـرف باشـد.کاسنی نیز در ریشه می

ــات توســط کاســنی خــوراکی  باعــو مزرعــه حیوان

  .(8)  شودمیها آن عفونت بار کاهش

 داروی یــک عنــوان بـه آلمــان در کاســنی گـل

 اســتفاده رایــج،هــای بیماری درمــان بــرای ســنتی

 بـرای درمـان یـک عنـوان بـه همچنـین. شـودمی

ــدگی، ــودی، بری ــین و کب ــینوس، همچن ــنگ س  س

 کاسـنی. شـودمـی اسـتفاده گـوارش دستگاه صفرا

 سـالمت بـه اسـت ممکـن کـه اسـت نولینایحاوی

ــومی ــک عم ــه کم ــو کند،ک ــود باع ــرد بهب  عملک

 مــوش، در. شــودمــی یبوســت و وزن کــاهش روده،

 معـدنی مـواد تـراکم و کلسـیم جـذب است ممکن

 . ( 9)  دهد افزایش را استخوان

 مواد مغذی كاسنی

ـــی  ـــذی فراوان ـــات مغ ـــنی دارای محتوی کاس

ــو ــت. ن ــیکوری اس ــا س ــام پون ــا ن ــاری آن ب ع تج

این گیـــاه شـــناخته شـــده اســـت. ارزش غـــذایی

نسبت به یک سـری مـواد غـذایی دیگـر سـنجیده 

شــده ماننــد یــک ســری حبوبــات و شــبدر قرمــز، 

بیشــتر اســت. عــالوه بــر ایــن میــزان نیتــروژن آن، 

کم اسـت و بـا رشـد گیـاه سـیکوری در بعضـی از 

ـــز وجـــود داخاک ـــداری پتاســـیم نی ـــا، مق رد. ه

کاسنی حـاوی مقـدار قابـل توجـه فسـفر، منیـزیم 

ـــیم ـــتر پتاس ـــزان بیش ـــس و می ، ســـدیم، و م

منیزیم،گـــوگرد و مقـــدار قابـــل تـــوجهی از روی 

ــت ــدول) هس ــات انجــام ( 1ج ــی در مطالع و حت

ســری اســیدهای آمینــه شــده کاســنی دارای یــک

ــن باشــد کــه گوســفندهایی کــه ازضــروری مــی ای

ــی ــتفاده م ــاه اس ــد در مقایگی ــایر کردن ــا س ــه ب س

  گوســفندان دارای رشــد پشــم بیشــتری بودنــد

ــه  ( 10) ــه ب ــیدهای آمین ــذب اس ــاال ج و احتم

گیـاه کاســنی .( 11) خـاطر عملکـرد تــانن هسـت 

نسبت بـه یـک سـری گیاهـان دیگـر و حبوبـات و 

شبدر سفید مـزه ی تلخـی دارد بـه طوریکـه مـزه 

-ی تلخــی خــود را بــه شــیر پســتانداران وارد مــی

ــا مراقبت ــه ب ــد. البت ــتر ازکن ــای بیش ــاه اه ــن گی ی

ــتند  ــدد هس ــدگی درص ــم دهن ــر طع ــاهش اث وک
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ـــذف  ـــا ح ـــی ب ـــد ول ـــرف کنن ـــکل را برط مش

ســـزکوپرین الکتـــون در ســـیکوریوم کـــه طعـــم 

شــود ممکــن اســت مقاومــت تلخــی را باعــو مــی

بـا گذشـت  گیاه در برابر عوامل قـارچی و انگلـی و

 . ( 12)  ی آن کاهش یابدزمان تراکم بوته

 میزان مواد مغذی در گیاه کاسنی .1جدول

 گیاه كاسنی با یونجه مقایسه

پــروتئین خــام در کاســنی بــاارزش تــر از 

 9نـوع آمینـو اسـید کـه  17یونجه هست ازجملـه 

نوع امینـو اسـید ضـروری اسـت در کاسـنی بـاالتر 

ــی ــه م ــه از یونج ــنی ب ــازه ی کاس ــرگ ت ــد. ب باش

ــی از  ــه غن ــراکم دام ک ــوراک مت ــک خ ــوان ی عن

 70هـا کـه افـزایش امینو اسید است در گـاو داری

ــورد اســتفاده  ــال دارد م ــه دنب درصــدی ســود را ب

 قرار میگیرد.

ـــواع چربی هـــا در گیـــاه کاســـنی لیپیـــد: ان

 تکامـــل بیشـــتری نســـبت بـــه یونجـــه دارد. 

ــواد  ــاوی م ــنی ح ــاه کاس ــی: گی ــوای مینرال محت

ــم و  ــا هض ــوراک دام ب ــت خ ــوبی جه ــدنی خ مع

ــا طعــم خــوب مــورد اســتفاده  جــذب مناســب و ب

ــی ــرار م ــال غق ــور مث ــه ط ــرد. ب ــید گی ــی از اس ن

اســـکوربیک، کـــاروتن و مـــواد معـــدنی ســـدیم، 

ــلنیم ــیم، س ــن، کلس ــزیم، روی، آه ــیم، منی ، پتاس

منگنز و... هسـتند کـه بـه عنـوان خـوراک در گـاو 

و گوســفند و مــرخ و خرگــوش و... مــورد اســتفاده 

گیرنـــد. گـــزارش داده شـــده کـــه در قـــرار مـــی

شــود خرگوشــی کــه بــا گیــاه کاســنی تغذیــه مــی

ـــفاف و  ـــای ش ـــیموه ـــده م ـــد و در جالدی روی

این گیـاه اسـهال خرگوش و خوک تغذیـه شـده بـا

  (13) . درمانی رخ داده است

 یدر مورد كاسن کیمطالعات فارماكولوژ

 یضد التهاب تیو فعال دانیاکس یآنت .1

امــروزه دیــده شــده کــه اســترس اکســیداتیو و 

ــت رادیکال ــایندی در جه ــرات ناخوش ــای آزاد، اث ه

هــــــای مــــــزمن از جملــــــه بــــــروز بیماری

ــــکلوروزیس، عفونت ــــا، بیماریآترواس ــــای ه ه

هــا یــه راه کلیــوی و کبــدی دارد. آنتــی اکســیدان

هـــای آزاد و حـــل بـــرای مقابلـــه بـــا رادیکال

این گونــه بیمــاری هســت. جلــوگیری و درمــان

ترکیبــات کاســنی بــه عنــوان یــک منبــع غنــی از 

فنلی، گیاهی با خـوا  آنتـی اکسـیدانی باالسـت. 

توانـد عـالوه بـر پیشـگیری و این گیاه مـیبنابراین 

ـــان بیماری ـــار درم ـــوثری در مه ـــش م ـــا، نق ه

 های آزاد داشته باشد.رادیکال
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 یمهـــم و بـــارز کاســـن یهـــایژگیاز و یکـــی

-یآن اسـت. بـه نظـر مــ یدانیاکسـ یآنتـ تیـفعال

 بـاتیحضـور ترک لیـبـه دل اثر عمـدتا نایرسد که

حضــور (. 2جــدول ) باشــد کیــفنول یمختلــف پلــ

ـــاتیترک ـــزکو ب ـــد س ـــون،  ترپنییمانن ـــه الکت ب

 کیـــ عنـــوانبــه  daxi lactose-8خصــو  

ــو ــده ق ــار کنن ــیس یمه ــ ژنازیکلواکس از  یو برخ

 یضــد التهــاب تیــفعال کیــتوانــد یمــ دهایــفالونوئ

  (14) . داشـته باشـد یـیدارو اهیـگ نایـدر آشکار

ــوثره  ــواد م ــتن م ــا داش ــنی ب ــاه کاس ــاره گی عص

کـه در  COX2توانـد بـا مهـار آنـزیم الکتونی می

ها نقــش دارد، اثــر ضــد تولیــد پروســتاگالندین

ــدن ــابی در ب ــا دارا الته ــنی ب ــاه کاس ــد. گی ایفا کن

ـــژه ـــش وی ـــید، نق ـــیکوریک اس ـــودن ش ای در ب

ــرات متابولیــک شــامل کــاهش قنــد خــون و  تغیی

  (15) . افزایش میزان انسولین دارد

 

 یوانیــدر مطالعــات ح :یکبــد تیــفعال .2

ــده نشــان داد ــنه ش ــم یکاس ــوا  ضــد س  تیخ

ــد ــ .ی داردکب ــتمطالع ــان داده اس ــرات  ات نش اث

 یناشـــ دیـــدر برابـــر کـــربن تتراکلر یمحـــافظت

 داشـته اسـت. وانـاتیح یبـر رو سمیت کبـدیاز

ــهدر  ــر مطالع ــنی ب ــاره کاس ــر عص ــه روی اث ای ک

کبد انجام شـد، کـاهش قابـل تـوجهی در غلظـت 

ـــین  ـــفراز و آالن ـــپارتات آمینوترنس ـــدی آس کب

ــین ــد. همچن ــده ش ــفراز دی ــاره در  اینترنس عص

ــوگی ــت جل ــتولوژیک در جه ــرات هیس ری از تغیی

ــا مــاده  مســموم شــده  CCL4کبــد موشــی کــه ب

بود، عمل کرد. بـه عـالوه مصـرف عصـاره کاسـنی 

ــــاتیون،  ــــزان گلوت ــــعیفی در می ــــاهش ض ک

ــد را  ــالون دی آلدهی ــموتاز و م ــید دیس سوپراکس

   (16) . گزارش داد

ـــه ـــایی گون ـــک، شناس ـــواهد پاتولوژی های ش

ــــال ــــیژن فع ــــری ( ROS) اکس ــــدازه گی و ان

ــاخص ــهش ــیمیایی در نمون ــوش، های بیوش های م

کبـدی این گیـاه در برابـر آسـیب اثرات حفـاظتی

هـای آزمایشـات بـه روش ایـندهـد. مـی را نشان

متفــاوتی از قبیــل کرومــاتوگرافی مــایع پیشــرفته 

هـــــای و دینامیک( UPLC-TOF-MS) اولتـــــرا

ـــرای کشـــف مکانیســـم( MD) مولکـــولی های ب

ایـن گیــاه بـه کــار گرفتـه شــد. حـافظتی کبــد در

ـــالیز و اهـــداف  ســـپس ترکیبـــات شـــیمیایی آن

ــ ــه ع ــد. ب ــدی مشــخص گردی الوه در محــیط کلی

ــــت ــــگاهی، تس ــــایتولوجیکال و آزمایش های س

ـــار این وســـترن بـــالت جهـــت اعتبارســـنحی آث

ترکیبات فعال بـه کـار گرفتـه شـد. نتـایج نشـان 

ــــده،  10داد  ــــاب ش ــــب انتخ در  Akt-1ترکی

دهنـد مـی های کبـدی را مـورد هـدف قـرارسلول

 Copase-1و هـــم  Akt-1ترکیـــب هـــم  13و 

ــرار ــدف ق ــی را ه ــدم ــد. مق ــی ازدهن ــن ار کم ای

توانـــد در جهـــت بهتـــر شـــدن ترکیبـــات مـــی

های کبدی مـرتبط بـا آپوپتـوز یـا آتوفـاژی آسیب

در زمـــان  Cospase-1و  AKT-1عمـــل کنـــد. 
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آســـیب کبـــدی بیـــان بیشـــتری دارنـــد. عـــرق 

 Cospase-1و  AKT-1کاسنی با مهار بیان 

هــا شــده و درنتیجــه در جهــت باعــو کــاهش آن

.( 17)  داردبهبودی کبد قدم بر می

 

 
ــایی ــاره توان ــه عص  cichorium intybus ریش

ــرای( کاســنی عصــاره) ــر در محافظــت ب  ccl4 براب

 در کبــدی ســمیت و اکســیداتیو اســترس از ناشــی

 .گرفـت قـرار بررسـی مـورد نـر صحرایی یهاموش

 شـاهد، عصـاره :شـدند تقسـیم گـروه 4 بهها موش

ــنی ــی100) کاس ــرم میل ــوگرم/ گ ــدن وزن کیل  ب

 مــــدت بــــه خــــوراکی صــــورت بــــه روزانــــه

ـــه2 ـــی CCL4 (1(،هفت ـــوگرم/لیتر میل  وزن کیل

 روز2 بــرای صــفاقی داخــل تزریــق طریــق از بــدن

ــوالی ــاره و (،مت ــنی ی عص ــی100) کاس ــرم میل  گ

ــه بــدن وزن کیلــوگرم/ ــه روزان  +( هفتــه2 مــدت ب

ــق ــای در ccl4 تزری ــه17و16 روزه ــطح .مطالع  س

ها اکســیدان آنتــی، کبــدی چربــی پراکسیداســیون

 ازآخــرین بعــد ســاعت24 مولکــولی نشــانگرهای و
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ــق ــراورد ccl4 تزری ــدند ب ــیش .ش ــانی پ ــا درم  ب

مالونیــل  تــوجهی قــابلی طــور بــه کاســنی عصــاره

 را CCL4آدهیــد افــزایش یافتــه ناشــی از تزریــق 

 فعالیــــت و گلوتــــاتیون ســــطح کــــاهش داد و

ــاتیون ــاتیون اس گلوت  پروکســیداز ترانســفراز، گلوت

((GPXــــــــــــاتیون ــــــــــــاز ،گلوت ، ردوکت

ـــاالز، ـــل اســـتراز و paraoxanase_1کات  در آری

 .( 18) متعادل کرد  کبد

ــب. 3 ــت عص ــن :یحفاظ ــ یکاس ــیم ــو  دتوان باع

ــت عصــبی  ــحفاظ  دتوانــیمــ نیشــود و همچن

ــ ــرات ناش ــاکالیاز راد یمض ــ یه را  ژنیآزاد اکس

ــد ــار کن ــنمه ــ ی. کاس ــ کی ــو دانیاکســ یآنت  یق

ــت و ترک ــاتیاس ــ ب ــ یآنت ــوب دانیاکس ــرای خ ی ب

ـــتم ـــب سیس ـــ. ازی داردعص ـــ رو نای ـــرات  نای اث

نسـبت  اهیـگ یدانیاکسـ یآنتـ تیـبـه فعال یکاسن

 .شودیداده م

ــفعال .4 ــضــد د تی ــگ عصــاره: یابتی باعــو  ی،اهی

ــها ــد در موش ــاهش قن ــحرا یک ــه ییص ــط  ک توس

عـالوه . دیابتی شـده بودنـد، شـد نیاسترپتوزوتوس

ــر ــانن گ ن،ایب ــت ــار  باعــو اهی ــد مه ــتولی در  یچرب

ــ ــه . شــودمــی هادر ســلول یکبــد و رســوب چرب ب

توانــد بــه یمــ یرســد کــه مصــرف کاســنینظــر مــ

 .( 19)  کاهش قند خون کمک کند

 

ــفعال .5 ــد م تی ــیض ــال :یکروب ــاخ یهادر س  ر،ی

ــفعال ــد م تی ــیض ــن یکروب ــ یکاس از  یرا در برخ

ـــیم یهاهیســـو ـــد  یکروب  ,Agrobacterمانن

Radiobacterium pseudomonas, 

Florecens  وPseudomoas 

aeroginoas ، ـــام ـــانج ـــت. بعض ـــده اس از  یش

و  lacticinتـــرپن الکتـــون از جملـــه  بـــاتیترک

lactucopicrin ــــفعال در  ایــــضــــد ماالر تی

 .( 20)  نشان داده اند ها،نمونه

 

کاسـنی فعالیـت  در هـای ضـد آلرژیـک:فعالیت .6

های مســئول پاســ  بــا مهــار ســلول آلرژیــک،ضــد 

 یه، دیده شده است.اول

ـــت . 7 ـــکفعالی ـــاره  :دیورتی ـــه عص ـــنی، ب کاس

فیلتراسـیون اثـر توانـد خصو  عصـاره ریشـه مـی

هــا بســیاری از فعالیتلی را افــزایش دهــد. گلــومرو

ــرای ــوثره  ب ــاده م ــک م ــه تحری ــولین از جمل این

ــــتم ــــداد  سیس ــــاهش تع ــــدن، ک ــــی ب ایمن

ــــم ــــاریمیکروارگانیس زا در دســــتگاه های بیم

گوارش، کاهش خطر ابـتال بـه پـوکی اسـتخوان بـا 

ــو ــزایش جــذب م ــژه کلســیم، اف ــه وی ــدنی ب اد مع

کاهش خطـر ابـتال بـه تصـلب شـرایین بـا کـاهش 

سنتز تـری گلیسـیرید و اسـیدهای چـرب در کبـد 

ـــد انســـولین و  ـــون مانن و تنظـــیم ســـطح هورم

 .( 21)  شناخته شده است گلوکاگون

ــین: . 8 ــی روب ــع بیل ــزایش دف ــزیماف -UDP آن

glucuronosyl transferase ـــی ـــش مهم نق

ــه ــیندرپروس ــی روب ــیون بیل ــه  ی گلوکرونیزاس ب

متصـل ویژه هنگـامی کـه بـه گلوکورونیـک اسـید 

دفـع بیلـی  باعـوکـه در نهایـت  کندایفا می است

رسـد کـه برخـی از شـود. بـه نظـر مـیروبین مـی
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ــود در ــات موج ــد کو ترکیب ــنی مانن ــتین، ئکاس رس

ــولین  ــده ی لوتئ ــا کنن ــزیم الق ــک آن ــوان ی ــه عن ب

 .( 22)  شوندقوی محسوب می

ــاد:. 9 ــت ح ــر پانکراتی ــر محــافظتی در براب ــه  اث ب

ــ ــازگی، یافت ــن هایی ازهت ــزارش ای ــه گ شــده مطالع

ــنی و اســت  ــدروالکلی ریشــه کاس ــاره هی ــه عص ک

اثــر قابــل تــوجهی در جلــوگیری از ، ســاقه هــوایی

ــم  ــوانی عالئ ــدل حی ــاد در م ــت ح   داردپانکراتی

(23 ). 

ــرات پروبیــوتیکی: 10 ــا دارا . اث ــنی ب ــاه کاس گی

ـــه از  ـــل توج ـــدار قاب ـــودن مق ـــه ب ـــولین ک این

ــاکارید ــانواده فروکتواولیگوس ــدراتی از خ ها کربوهی

پروبیـوتیکی و توانـد اثـرات شـود، مـیمحسوب می

ــد  ــا تولی ــین ب ــد. همچن ــته باش ــدوژنیک داش بیفی

ــید ــر و اس ــاه زنجی ــرب کوت ــت های چ ــاد رقاب ایج

ــورا و پاتوژن ــین میکروفل ــرات مثبتــی روی ب هــا، اث

 .( 24)  کندایفا میبدن 

 نتیجه گیری

ــی از ــان داروی ــرای زمان گیاه ــدیم ب ــای ق ه

ــان بیماری ــل پیشــگیری و درم ــی مث ــای مختلف ه

ــت ــی، درد و ، دیاب ــرطان، آنم ــرائین، س ــلب ش تص

ــد ــده ان ــتفاده ش ــی اس ــتالالت روان ــور . اخ ــا ظه ب

دســتاوردهای جدیــد علمــی در شــرایط اســتخراج، 

اثــرات فارماکولوژیــک  تصــفیه، شــناخت و مطالعــه

از ترکیبــات گیــاهی و انجــام مطالعــات بــالینی 

متعـــددی کـــه بـــر روی گیاهـــان انجـــام شـــد، 

ــم ــمی آنمکانیس ــد و س ــرات مفی ــز های اث ــا نی ه

ــتفاده از متابولیت ــد. اس ــه در کشــف ش ــای ثانوی ه

گیاهــان دارویــی، یــک منبــع بــاارزش بــرای تهیــه 

ـــد محســـوب مـــی ـــاهداروهـــای جدی  شـــود. گی

Chicorium intybus  اثــــرات مختلفــــی از

جمله آنتـی هپاتوتوکسـیک، ضـد ماالریـا، کاهنـده 

گلــوکز خـــون، آنتـــی اکســـیدان و اثـــرات ضـــد 

ــه طــور گســترده ایــران و ای درالتهــابی دارد کــه ب

-بســیاری از کشــورهای دیگــر از آن اســتفاده مــی

شود. بـه طـور سـنتی بـه عنـوان ادرار آور، مسـهل 

کبـد و عملکـرد  و همچنین یـک دارو بـرای بهبـود

شـود. کیسه صفرا و همچنـین اشـتها اسـتفاده مـی

ــومی در مــیهن شــود ازپیشــنهاد مــی ــاه ب ــن گی ای

ایران، بـــه اشـــکال مختلفـــی تولیـــد و عزیـــز مـــا

استفاده گردد و همچنـین بـا خـالص سـازی مـواد 

این گیـــاه در پیشـــگیری و مـــوثره آن، از عصـــاره

هـــای مختلـــف اســـتفاده گـــردد. درمـــان بیماری

ایـــن مچنـــین مطالعـــات کارآزمـــایی کمـــی دره

  زمینه انجام شده که جای کار دارد.
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