آنتی بیوتیک های طبیعی

عباس صانعی  -مهشید ابراهیم نژاد
واحد تحقیق و توسعه شرکت سپاهان دانه پارسیان
گیاهان دارویی همواره نقش مهمی در تأمین بهداشت و سالمتی جوامع داشته اند استفاده از گیاهان دارویی
قدمتی همپای بشر داشته و یکی از مهمترین منابع غذایی و همچنین درمان و پیشگیری از بیماری ها در
طول تاریخ بوده اند . .از جمله فواید استفاده از گیاهان دارویی سهولت استفاده و عدم وجود اثرات متقابل با
سایر داروها و یا اثرات سوء بر سالمت و عملکرد می باشد
با توجه به اثرات فرعی و زیانبار داروهای شیمیایی و همچنین خطرات زیست محیطی که استفاده از این
داروها بهمراه دارد تمایل به معالجه با داروهای گیاهی و فرآورده های طبیعی در میان جوامع افزایش یافته
است.
در زمینه تغذیه طیور نیز آزمایشات بسیاری اثرات مثبت استفاده از گیاهان داروئی بر عملکرد و فراسنجه های
خونی جوجه های گوشتی را اثبات کرده اند.

بخش دوم:

Cichorium intybus
کاسنی گیاهی است از راسته گل مینا ( )Asteralesتیره گل ستاره ای ها ( )Asteraceaeو از سرده کاسنی
ها ( ،)Cichoriumپراکندگی جغرافیایی اصلی آن در اروپا و آسیا و از جمله گیاهان دارویی مورد تأیید سازمان
غذا و داروی امریکا( )FDAمی باشد.
کاسنی از قدیم بعنوان یکی از پراهمیت ترین گیاهان دارویی محسوب می شده این گیاه معموالً بعنوان
جایگزینی برای چای و قهوه شناخته شده اما در علوم پزشکی بطور گسترده برای درمان و پیشگیری از بیماری
های مختلف مورد استفاده قرار می گرفته است به طوری که ابن سینا در مورد گیاه کاسنی و خواص آن رساله
ای نوشته است.
بخش های مختلفف ایفن گیفاه در سراسفر جهفان مفورد اسفتفاده قفرار مفی گیفرد ترکیبفات گیاشفیمی در
سراسر گیاه پخش شفده انفد امفا بخفش اصفلی ایفن ترکیبفات در ریشفه قفرار دارنفد .هفر چنفد اسفتفاده از

ایففن گیففاه تاریخچففه دراز مففدتی دارد امففا بسففیاری از اجففزاء تشففکیل دهنففده آن از لحففا قابلی فت هففای
دارویی و اطالعات سم شناختی هنوز بطور کامل مورد شناسایی قرار نگرفته اند.
در این مطالعه بفه کاربردهفای دارویفی مهفم گیفاه کاسفنی ،مفوارد اسفتفاده سفنتی و ترکیبفات گیاشفیمی
این گیاه پرداخته می شود.
کاربردهای سنتی گیاه کاسنی
به لحا تاریخی کاسنی اولفین بفار در م فر باسفتان کشفف شفده و پیشفینه طفوالنی در اسفتفاده بعنفوان
گیففاه دارویففی در ایففن نففواحی دارد .بخففش هففای مختلففف ایففن گیففاه کاربردهففای متففاوتی دارنففد؛ ع ففاره
ایففن گیففاه از الکتوسففین سسففکوئی تففرپن هففا و الکتوکففوپیکرین تشففکیل شففده و دارای خاصففیت درمففان
سرطان می باشد ،وجود اینفولین در ریشفه کاسفنی بفا اعمفال اثفرات پفری بیفوتیکی در درمفان اخفتالالت
گوارشی و کاهش اشتها و در نتیجفه بهبفود رفریت تبفدیل خفوراث مف ثر اسفت ،گفل هفای گیفاه کاسفنی
بعنوان نیرو بخفش ،محفرث اشفتها و همچنفین درمفان سفنک کیسفه صففرا ،التهفاب معفده و روده باریف
و رفع مشکالت سینوسی کاربرد دارد.
جوانه کاسنی یکفی از اجفزای اصفلی مف ثر ایفن گیفاه در درمفان بیماریهفای کبفدی و همچنفین پاکسفازی
آن از سفموم و بازسففازی سفلولهای کبففدی اسفت ،سففایر بخففش هفای گیففاه نیفز (بففرای مثفال بخففش هففای
هوایی و ریشه) برای درمان اختالالت کبدی مورد استفاده قرار می گیرد.
ترکیبات شیمیایی:
طعففم تلففخ کاسففنی ناشففی از وجففود گلوکوزیففدهایی از جملففه چیکففورین اسففت ،چیکوری ف
یکففی از ترکیبففات اصففلی ع ففاره هففای متانولیفف

اسففید بعنففوان

کاسففنی شففناخته مففی شففود؛ ترکیبففات آلیفاتیفف

و

مشففتقات آنهففا بخففش اصففلی و ترپنوئیففدها ترکیبففات فرعففی موجففود در ایففن گیففاه هسففتند ،گففل هففای
کاسنی حاوی سفاکاریدها ،متوکسفی کومفارین ،فالونوئیفدها ،روغفن هفای رفروری و آنتوسفیانین هفا (کفه
موجت آبی شدن رنفک گفل هفا مفی شفوند) ،مفی باشفند؛ اکتفان – n ،نانودکفان ،پنتادکفانون ،هگزادکفان
بعنوان ترکیبات فرار اصلی گیاه کاسنی مشخص شده اند.
برخی از خ وصیات فیتو شیمیایی و داروشناختی گیاه کاسنی عبارتند از:
 -1اثرررات ضررم کیوریبرری فعالیففت رففد میکروبففی ع ففاره اسففیدی آلففی کاسففنی قرمففز تففازه بففر علیففه
برخی باکتری ها به اثبفات رسفیده ،ترکیبفات جفدا شفده از ع فاره فعفال گیفاه کفه موجفت ایفن خاصفیت
می شوند شامل اگزالی

اسید ،سوکیسنی

اسید ،کوئینی

اسید و شیکیمی

اسید می باشند.

کلیففه اسففیدهای آلففی در کففاهش تشففکیل بیففوفیلم و چسففبندگی بففاکتری هففا بففه سففلول (چسففبندگی
باکتریففایی) نقففش دارنففد ایففن ترکیبففات همچنففین موجففت منقطففع ش فدن بیففو فففیلم و جداسففازی سففلول
هففای مففرده از سففلولهای کشففت شففده مففی شففوند .همچنففین فعالیففت ع ففاره کاسففنی بففر علیففه چهففار

میکروارگانیسففم بیمففاریزای معففرو سففودوموناس آئروژینففوزا ،اشریشففیا کلففی ،اسففتافیلوکوکوس اورئففوس
و کاندیدا آلبیکنس بفه اثبفات رسفیده اسفت .فعالیفت رفد باکتریفایی و رفد قفارچی ایفن گیفاه در از بفین
رفففتن بففاکتری هففای موففر موجففود در دسففتگاه گففوار

و بهبففود ورففعیت سففالمت و ایمنففی بففدن نقففش

مهمی ایفا می کند.
بففر اسففاس مطالعففات اسففتورکی ( )5991نسففبت هتروفیففل بففه لنفوسففیت شففاخص مهمففی در ارزیففابی
سففطا ایمنففی بففدن اسففت و هرچففه ایففن نسففبت کوچ ف

تففر باشففد عملکففرد سیسففتم ایمنففی بففدن بففاالتر

اسففت ،در مطالعففه صفففا مهففر و همکففاران( )5395بففر روی مرغهففای گوشففتی ،بیشففترین کففاهش هتروفیففل
و افففزایش لنفوسففیت و نسففبت هتروفیففل بففه لنفوسففیت در جیففره هففای حففاوی  %5کاسففنی مالح ففه شففد
کففه نشففان دهنففده اثففرات مثبففت ایففن گیففاه بففر سففطا ایمنففی جوجففه هففای گوشففتی مففی باشففد ،در ایففن
مطالعه پیشنهاد شفده اسفتفاده از کاسفنی در سفطا  5درصفد مفی توانفد جفایگزین مناسفبی بفرای آنتفی
بیوتی

ها در مرغهای گوشتی باشد.

 -2اثرات ضمکرم در آزمایشفات بسفیاری فعالیفت رفد کفرم متابولیفت هفای ثانویفه موجفود در کاسفنی
به اثبات رسیده است در حیوانفاتی کفه از کاسفنی اسفتفاده مفی کننفد کفاهش هجفوم نماتفدهای دسفتگاه
گوار

و شاخص هفای عملکفردی بفاالتر مشفاهده شفده اسفت .در اکثفر آزمایشفات تفانن هفای متفراکم و

الکتون های سسکوئی ترپن بعنوان عامل فعالیت رد کرم کاسنی معرفی شده اند.
 -3اثرات ضرم کارریرا ترکیبفات تلفخ موجفود در گیفاه کاسفنی بخ فوص الکتوسفین ،الکتوکفوپیکرین
و سسکوئی ترپن های موجود در ریشه گیاه کاسنی دارای خاصیت رد ماالریا می باشند.
 -4اثر ضم دیرابتی اثفرات هیپوگلیسفمی

و هیپولیپیفدمی

ع فاره گیفاه کاسفنی کفه موجفت کفاهش

قابففل توجففه سففطا کلسففترول و تففری گلیسففریدهای پالسففما مففی ش فود در مطالعففات زیففادی بففه اثبففات
رسیده است؛ فالونوئیفدهای گیفاهی موجفود در ع فاره گیفاه کاسفنی در اففراد مبفتال بفه دیابفت ملیتفوس
مانع کاهش وزن می شفود همچنفین بفا اسفتفاده از گیفاه کاسفنی در خفوراث حیوانفات مبفتال بفه دیابفت
سففطا پارامترهففای خففونی ن یففر آالنففین آمینوترانسفففراز ،تففری آسففیل گلیسففرول ،کلسففترول کففل و
هموگلوبین گلیکوزیله در سطا افراد طبیعی باقی می ماند.
همچنین اسفتفاده از ع فاره گیفاه کاسفنی در جیفره جوجفه هفای گوشفتی بفا مهفار آنفزیم هفای لیپوژنفاز
در کاهش چربی محوطه بطنی نقش دارد (یوسریزال و چن .)3002

 -5اثرات کحرک رشرم :اینفولین موجفود در ریشفه کاسفنی حفاوی ترکیبفات اولیگوسفاکاریدی و پلفی
سففاکاریدی اسففت و بعنففوان یفف

پففری بیوتیفف

باعفف تحریفف

رشففد انتخففابی و فعالیففت تعففدادی از

باکتریهای مفید روده ن یر الکتوباسیل ها و بیفیدوباکترها و در نهایت تحری

رشد می شود.

در مطالعففات نوبخففت و همکففاران ( )5395اسففتفاده از سففطوت مختلففف ایففن گیففاه اثففرات معنففی داری بففر
عملکرد جوجه های گوشتی و مرغ هفای تخمگفذار داشفت؛ بفا اففزودن پفودر گیفاه تفا سفطا  5درصفد بفه
جیره غذایی مرغهای گوشفتی ،اففزایش خفوراث م فرفی روزانفه و کفاهش درصفد چربفی بطنفی مشفاهده
شد .در مفرغ هفای تخمگفذار نیفز اسفتفاده از سفطا  2درصفد پفودر کاسفنی اففزایش درصفد تولیفد تخفم
مرغ ،مجموع توده تخم مرغ و خوراث م رفی و بهبود رریت تبدیل غذایی را بهمراه داشت.
 -6اثرررات ضررم اهتبررابی مشففاهده شففده بففا اسففتفاده از گیففاه کاسففنی فعالیففت سیکلواکسففی ژنازهففایی
ن یر ∝ )COX( TNF -کاهش می یابد.
 -7اثررررات ضرررم درد الکتوسفففین ،الکتوکفففوپیکرین و β -55و  -53دهیدروالکتوسفففین موجفففود در
کاسنی دارای خاصیت آنتی اوسروژنی

(رد درد) هستند.

 -8اثرررات آنترری اکدرریمانی کاسففنی قرمففز بففدلیل وجففود ترکیبففات پلففی فنففولی دارای خاصففیت رففد
اکسیداسیون است و موجت کاهش فعالیت اکسیداسیونی و پراکسیداسیونی می شود.
اثرات رد تومور – رد آلفرژی گیفاه کاسفنی ،فعالیفت گشفادکنندگی عفرور بفر علیفه نفوراپی نففرین نیفز
مشاهده شده است.
نتررای  :اسففتفاده از کاسففنی بعنففوان گیففاه دارویففی ،پیشففینه دراز مففدتی دارد ،ایففن گیففاه در م ففر باسففتان
کشففت مففی شففده و از زمانهففای قففدیم بعنففوان گیففاه دارویففی ،جففایگزین قهففوه و بعنففوان علوفففه بففرای
حیوانففات مففورد اسففتفاده قففرار مففی گرفتففه اسففت .فعالیففت زیسففتی یففاهری کاسففنی در مطالعففات پففیش
بففالینی (هففم  in-vitroو هففم  ) in-vivoنشففان دهنففده اسففتفاده تففاریخی از ایففن گیففاه در طففت سففنتی
است.
ایففن گیففاه چنففد من ففوره حففاوی مقففادیر بففاالیی از پففروت ین هففا ،کربوهیففدراتها و مففواد معففدنی اسففت
اینففولین موجففود در ریشففه کاسففنی بففدلیل اثففرات فیزیوژی ف

و نقففش آن در فرآینففدهای بیوشففیمیایی در

بهبود سالمت و کاهش خطر ابتال به بسیاری از بیماری ها نقش مهمی ایفا می کند.
استفاده از روشهای نفوین مهندسفی ژنتیف

بفر روی گیفاه کاسفنی مفی توانفد در بدسفت آوردن مح فول

بیشتر و کشفف قابلیفت هفای جدیفد ایفن گیفاه مفیفد باشفد .البتفه شناسفایی کامفل ترکیبفات موجفود در

ایففن گیففاه بففرای کسففت آگففاهی از خ وصففیات فیتوشففیمیایی آن بففر علیففه بیمففاری هففای مختلففف هنففوز
نیازمند تحقیقات بیشتر است.
اطالعات سم شناختی گیاه کاسنی نیز در حال حارر بسیار محدود است تحقیقات جدید نشان داده گیاه
کاسنی می تواند در آینده بعنوان ی

نمایشگر زیستی فلزات سنگین مورد استفاده قرار گیرد.

