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بررسی اثر عصاره گیاه کاسنی بر فاکتورهای التهابی اینترلوکین  8و TNFα
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چکیده
زمینه و هدف :شاخصه بیماری تخمدان پلیکیستیک ،افزایش فاکتورهای التهابی ناشی از التهاب تخمدان و افزایش تعداد کیستهای تخمدان است .هدف از
مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه کاسنی بر شاخصهای التهابی در رتهای مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیک است.
مواد و روشها :در این مطالعه از رتهای ماده بالغ نژاد ویستار با محدوده وزنی  021-721گرم استفاده شد و به گروه کنترل مثبت متفورمین و به گروه کنترل
منفی از طریق گاواژ آب خورانده شد .در پایان خونگیری از قلب انجام و سطح سرمی هورمون انسولین ،کلسترول ،تریگلیسیرید و فاکتورهای التهابی اینترلوکین
 3و  TNFαبه روش االیزا اندازهگیری گردید.
نتایج :مطالعه حاضر نشان داد عصاره گیاه کاسنی با دوز  011 mg/kgقادر به کاهش میزان قند و انسولین خون و همچنین کاهش پروفایل چربی و فاکتورهای
التهابی اینترلوکین  3و  TNFαبهطور معنیدار شده بود .سطح معنیداری ( )P<1/12درنظرگرفته شد.
نتیجهگیری :با توجه به تأثیر مثبت عصاره کاسنی بر غلظت سرمی قند و هورمون انسولین و همچنین پروفایل چربی و فاکتورهای التهابی در رتهای مبتال به
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سندرم تخمدان پلیکیستیک )PCOS( 0یا نشانگان تخمدان
پرکیستی یکی از بیماریهای شایع در زنان است ( .)0نامگذاری
این سندرم به دلیل وجود تخمدانهای بزرگ محتوی تعداد
زیادی کیست کوچک (در اغلب زنان مبتال و نه همه) است .این
کیستها در الیه بیرونی هر تخمدان قرار گرفته است .یک
مجموعه اختالل درونریز را شامل میشود که در سن باروری
اتفاق میافتد PCOS .در اثر اختالل در غدد درونریز ایجاد می
شود ولی علت دقیق آن هنوز مشخص نیست .عوامل محیطی و

ژنتیکی ازجمله انسولین باال ،درجات پایین التهاب و رشد غیر
نرمال جنینی ممکن است در ایجاد این بیماری مؤثر باشند (-2
.)7
در بیماران  PCOSچاقی مرکزی یکی از عوامل خطر است .این
سندرم میتواند همراه با سندرم متابولیک ،دیابت نوع ،7
بیماریهای قلبی عروقی ،عوارض روانی مانند افسردگی،
اضطراب ،کاهش اعتمادبهنفس ،کاهش کیفیت زندگی ،پرخوری
و عصبانیت بروز نماید (.)2
تشخیص بیماری از طریق شواهد سونوگرافی تخمدان و
اختالالت هورمونی و متابولیکی است با کمک سونوگرافی می
توان تخمدانهای بزرگ حاوی تعداد زیادی کیست کوچک را
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سندرم تخمدان پلیکیستیک احتماالً این ترکیب میتواند بهعنوان یک داروی جایگزین در درمان این بیماری مورداستفاده قرار گیرد.
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مشخص کرد اما برخالف آنچه از نام آن پیداست تنها باوجود
تخمدانهای پلیکیستیک نمیتوان تشخیص قطعی داد (.)6
بهمنظور بهبود حساسیت به انسولین در زنان مبتال به PCOS
داروی متفورمین تجویز میشود .متفورمین تولید گلوکز کبدی
را کاهش میدهد درحالیکه تحریک جذب گلوکز در بافتها را
بهبود میبخشد (.)2
تنوع بیماری در بین کشورها و گروههای قومی احتماالً با توجه
به تفاوت در رژیم غذایی ،شیوه زندگی و عوامل ژنتیکی است.
برای تشخیص قطعی سندرم تخمدان پلیکیستیک وجود دوره
های قاعدگی نامنظم و یا عالئم ناشی از میزان آندروژن باال نیز
الزم است .ممکن است برخی از زنان باوجود تخمدانهای پلی-
کیستیک در سونوگرافی به سندرم تخمدان پلیکیستیک مبتال
نباشند و از طرف دیگر نیز ممکن است در بعضی از افراد مبتال
به این سندرم تخمدانها در سونوگرافی طبیعی باشند .از دالیل
بروز  PCOSمیتوان به نقص در عملکرد محور هیپوتاالموس،
هیپوفیز تخمدان و فعالیت انسولین اشاره کرد و درواقع PCOS
با ترشحات غیرعادی گونادوتروپینها ،افزایش استروئیدها در
تخمدان و برخی اوقات مقاومت تخمدان به انسولین همراه است
( .)3-00اهمیت این سندرم بهعنوان یک عامل خطر بیماری
قلبی عروقی منجر به ایجاد مارکر تشخیصی شده است .بیشتر
مارکر مورداستفاده در مطالعات مختلف ،مارکر  ATPIIIاست که
شامل موارد زیر است :هیپرتانسیون (فشارخون باالی mmHg
 ،)081/32تریگلیسیرید بیشتر از  HDL ،021g/dLکلسترول
کمتر از  ،21mg/dLچاقی شکمی (دور کمر بیشتر از  82اینچ یا
حدود  33سانتیمتر) ،سابقه مصرف داروهای کاهندهی قند خون
و یا ابتال به دیابت و یا گلوکز ناشتا بیشتر از .)07( 001mg/dL
میزان هورمون  LHبهطور ویژه در زنان مبتال به PCOS
افزایش مییابد .همچنین سنتز آندروژنها در تخمدانها و میزان
انسولین و فاکتورهای شبه انسولینی  IGFαدر زنان مبتال به
 PCOSافزایش مییابد که موجب افزایش سنتز آندروژنها در
سلولهای  Taqو درنتیجه تقویت عملکرد  LHخواهد شد (.)08
اینترلوکین  3یک سایتوکاین با کارایی متفاوت بهعنوان واسطه
مهمی در پاسخ میزبان نسبت به آسیبهای بافتی به التهاب است
شواهد نشان میدهد گیاهان دارویی از سالیان دور برای درمان
بیماریهای مختلف موردتوجه قرار گرفتهاند بهطوریکه امروزه با

توجه به اثرات سوء عوارض جانبی داروهای مصنوعی بر بدن هنوز
هم موضوع بسیاری از تحقیقات در سراسر جهان بررسی اثرات
درمانی گیاهان مختلف است ( .)00توجه به اینکه اینترلوکین 3
میتواند بهوسیله انواع گوناگونی از سلولهای التهابی همچون
مونوسیتها ،ماکروفاژها ،لنفوسیتهای  ،Tنوتروفیلها ،سلول-
های اندوتلیال ،فیبروبالستها ،کراتینوسیتها و با تحریک
سایتوکاینهای پیش التهابی ساخته شود؛ بنابراین ممکن است
نقشی در بیماریزایی آسیبهای بیماری داشته باشد .این مسئله
ازآنجا اهمیت مییابد که شاید با بررسی میزان نمایههای پیش
التهابی بتوان روش دقیقتری برای شناسایی و بررسی مراحل
بیماری و پیشگیری و درمان بیماری استفاده نمود .ازآنجاکه
 PCOSاغلب همراه با التهاب است و التهاب ناشی از وجود
پارامترهای التهابی از قبیل پروتئین واکنشپذیر ،) CRP 7(c
فاکتور نکروزدهنده تومور آلفا ( )TNFα8و اینترلوکین )IL80( 3
همراه است ازاینرو استراتژیهای درمانی باهدف کاهش التهاب
ناشی از  PCOSبار بیماری را به میزان زیادی کاهش میدهد.
فاکتور نکروز دهنده توموری آلفا یک واسطه التهاب حاد در
پاسخ به باکتریهای واگیر عوامل آسیبرسان است .نام این
سایتوکاین از شناسایی اولیه آن بهعنوان یک فاکتور سرمی که
باعث نکروز تومورها میشود گرفتهشده است فاکتور نکروز دهنده
توموری آلفا در آبشار التهابی نقش مهمی دارد .فاکتور نکروز
دهنده توموری آلفا یک پروتئین ترانس ممبران است و توسط
انواع مختلفی از سلولهای سیستم ایمنی بدن ازجمله
ماکروفاژها ،مونوسیتها ،کراتینوسیتها و سلولهای  Tفعال
تولید میشود .تولید این سایتوکاین توسط سلولها با قرار گرفتن
در معرض محصوالت باکتریال و آنتی رانهای تحریکشده
افزایش مییابد (.)02
گیاه کاسنی بانام علمی  Cichorium Intybusو یکی از
مهمترین گیاهان در خانواده  Asteraceaeاست و ازجمله گیاهان
چندساله است .این گیاه علفی است و در حالت وحشی ارتفاع آن
به  1/2-0متر میرسد ولی اگر پرورش یابد از  7متر نیز تجاوز
میکند .دارای ریشه قوی به درازای  0متر و به رنگ قهوهای و
شیرابهای شیریرنگ است .کاسنی دارای خصوصیات دارویی
فراوانی است و ترکیبات شیمیایی موجود در کاسنی را میتوان
در سه گروه کربوهیدراتها ،الکتونها و پنی فنلها جای داد
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مواد و روشها
جمعآوری نمونه
جامعه موردمطالعه و گروهبندی

𝑔𝑚 711بـه مـدت 81روز به
عصـاره هیدروالکلـی کاسنـی با دوز
kg
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1/0 kg

𝑔𝑚 811به مدت  81روز صورت
عصاره هیدروالکلی کاسنی با دوز
kg
گاواژ دریافت نمودند.
 -6گروه تیمار  :8رتهای  PCOSشده روزانه به مقدار
عصاره هیدروالکلی کاسنی با دوز

𝑔𝑚011
kg

𝑔𝑚

1/0 kg

به مدت  81روز بهصورت

گاواژ دریافت نمودند.
نحوه عصاره گیری
اندام هوایی گیاه جمعآوری و با آسیاب پودر شد .جهت
استخراج ترکیبات گیاهی ،از روش استخراج پیوسته با دستگاه
سوکسیله استفاده شد .عصاره بهدستآمده با دستگاه تبخیر در
خأل (روتاری اواپراتور) و در دمای  01درجه سانتیگراد خشک
شد و بهصورت پودر در ظروف شیشهای در بسته در یخچال
نگهداری شد.
نحوه پلیکیستیک کردن
در این پژوهش رتهای ماده نژاد ویستار تا  00روز در شرایط
 07ساعتی تاریکی 07 ،ساعت روشنایی و دمای  72درجه
سانتیگراد نگهداری شدند .الزم به ذکر است که همزمان به آب
و غذای کافی دسترسی داشتند .حیوانات انتخابشده پس از
تست اسمیر واژینال روزانه ،دارای  7دوره متوالی منظم سیکل
استروس بودند .برای ایجاد پلیکیستیک از استرادیول والرات
خریداریشده از شرکت سیگمای آمریکا استفاده شد ( .)01دوز
داروی بهکاربرده شده برای پلیکیستیک کردن رتهای مورد
𝑔𝑚 1/0بود که پس از حل کردن در آب بهصورت داخل
آزمایش
kg
صفاقی به آنها تزریق گردید 81 .روز پس از تزریق استرادیول
خونگیری از قلب موشها به عمل آمد و تخمدان آنها بررسی
گردید که رتهایی که تخمدانشان بیشازحد معمول حاوی
کیست شده بوده و ملتهب به نظر میرسید پلیکیستیک در نظر
گرفته شدند.
خونگیری
 07ساعت پس از آخرین دوز تجویزی ،خونگیری انجام شد.
جهت خونگیری ،رتها با گاز دی اتیل اتر بیهوش شدند و
نمونههای خون از طریق قلب گرفته شد .در طی یک ساعت بعد
از گرفتن نمونه ،خون با دور  7111دور در دقیقه به مدت 01
دقیقه سانتریفوژ شد و سرم جدا و در فریزر و در درجه حرارت
 -71درجه سانتیگراد تا زمان انجام آزمایشها نگهداری شد.
بدیهی است پیش از آغاز مطالعه ،مجوزهای الزم جهت استفاده
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مطالعه حاضر از نوع تجربی است که در این مطالعه  03رت
ماده نژاد ویستار با وزن  711±71گرم و در شرایط  07ساعت
روشنایی و  07ساعت تاریکی نگهداری شدند که به  6گروه
تقسیم شدند جامعه آماری را تشکیل میدهند .در این
موردمطالعه تعداد  3گروه در نظر گرفته شد که هر گروه شامل
 6سر رت ماده بود.
-0گروههای شاهد :رتها به مدت  81روز روزانه مقدار 0
میلیلیتر آب مقطر بهصورت گاواژ دریافت کردند.
-7گروه کنترل منفی :رتهای  PCOSشده که به مدت 81
روز آب مقطر به مقدار  0میلیلیتر بهصورت گاواژ دریافت کردند
 -8گروه کنترل مثبت :رتهای  PCOSشده که به مدت 81
روز داروی متفورمین با غلظت  721میلیگرم بر کیلوگرم
بهصورت گاواژ دریافت نمودند.
𝑔𝑚
-0گروه تیمار  :0رتهای  PCOSشده روزانه به مقدار 1/0 kg

صورت گاواژ دریافت نمودند.
 -2گروه تیمار  :7رتهای  PCOSشده روزانه به مقدار

𝑔𝑚
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( Aglyecone .)06موجود در گیاه کاسنی بهعنوان یک عامل
ضدالتهابی شناختهشده است عملکرد صحیح ادرار ،ترویج هضم،
درمان زردی ،بهبود عملکرد کبد و کلیه از آثار مفید مصرف این
گیاه به شمار میرود .از خواص دارویی دیگر این گیاه میتوان
ضدالتهاب بودن ،ضد ماالریا بودن و اثرات ضد دیابتی را ذکر کرد
( .)00اثر حفاظتی عصاره پلی فنلی گیاه کاسنی روی موش
صحرائی موردبررسی قرار گرفت .نتایج بهدستآمده نشاندهنده
اثر حفاظتی عصارهها بر سلولهای کبدی است با توجه به این
نکته که ترکیبات فالونوئیدی دارای اثر حفاظتی و آنتیاکسیدانی
هستند میتوان اثر حفاظتی عصاره کاسنی را به وجود این
ترکیبات نسبت داد ( .)02تحقیقات نشان داده است که فعالیت
آنتیاکسیدانی کاسنی در سیستم مدل اسد لینولئیک و بتا
کاروتن بیشتر از  BHTاست (.)03
با توجه به تأثیر عوارض جانبی داروهای شیمیایی ،شناسایی و
جایگزینی داروهای گیاهی دارای اهمیت به سزایی است .در این
مطالعه بر آن شدیم تا تأثیر گیاه کاسنی را در کاهش التهاب و
همچنین نقش آن در کاهش میزان قند و انسولین خون رتهای
 PCOSبررسی نماییم.

بررسی اثر عصاره گیاه کاسنی بر فاکتورهای التهابی اینترلوکین  8و TNFα
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از این تعداد حیوان آزمایشگاهی از دانشگاه آزاد شهرکرد اخذ
شد.
تستهای بیوشیمیایی جهت ارزیابی عملکرد تخمدان
تستهای بیوشیمیایی شامل تست انسولین کلسترول تری
گلیسیرید و فاکتورهای التهابی اینترلوکین  3و  TNFαمیباشند.
تمام این آزمایشها با استفاده از کیتهای تجارتی شرکت
پارس آزمون با روش اتوآنالیزر و توسط دستگاه اتوآنالیزر ( Auto
 ،Analyser BT 3000plusساخت کشور ایتالیا) انجام شد.
اطالعات بهدستآمده در  3گروه باهم مقایسه شده و
تجزیهوتحلیل آماری گردید.
روش تجزیهوتحلیل دادهها
دادهها پس از جمعآوری با استفاده از نرمافزار  spssنسخه 70
مورد تجزیهوتحلیل آماری قرار گرفت و سطح معنیداری

( )p>1/12و حدود اطمینان  12درصد در نظر گرفته شد.
میانگین و انحراف معیار هرکدام از شاخصها توسط آزمونهای
آماری توصیفی محاسبه گردید .برای مقایسه بین گروههای
مختلف از آنالیز واریانس یکطرفه ( )ANOVAو جهت مقایسه
زیرگروهها از پسآزمون توکی استفادهشده است.

نتایج
نتایج مقایسه فاکتور  TGسرم در گروه شاهد ،کنترل،-
کنترل ،+تیمار  ،0تیمار  7و تیمار  8در نمودار  0آورده شده
است.
با توجه به نمودار و همچنین آزمونهای آماری انجامشده
معلوم گردید بین میانگین  TGدر کلیه گروهها و گروه شاهد و
اختالف معنیداری ( )p>1/12وجود دارد.

)TG(mg/dl
250.0000

240.3750
] [ Downloaded from jabs.fums.ac.ir on 2023-01-09

200.0000
176.3750
150.0000
100.0000
50.0000

59.6250

55.6250

63.6250
42.3750

0.0000
CON-

TIM1

CON+

TIM2

TIM3

Shahed

نمودار  -1مقایسه میانگین  TGدر گروههای آزمایششده و شاهد
)TNF (Pg/ml
30.0000
25.0000

25.2125

20.0000
17.4250
15.0000
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18.7500
13.7500

10.0000

8.0000
5.5000

5.0000
0.0000
CON-

CON+

TIM1

TIM2

TIM3

Shahed

نمودار  - 2مقایسه میانگین  )Pg/ml( TNFαدر گروههای آزمایشی و شاهد
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مقایسه میزان TNFαدر گروههای آزمایششده و گروه

مقایسه میزان  IL8در گروههای آزمایششده و گروه

شاهد

شاهد

نتایج مقایسه فاکتور TNFαسرم در گروه شاهد ،کنترل،-
کنترل ،+تیمار  ،0تیمار  7و تیمار  8در نمودار  7آورده شده
است.
با توجه به نمودار و انجام آزمونهای آماری معلوم شد که
میانگین  TNFαفقط بین گروه شاهد و  CON+اختالف
معنیداری نداشته و سایر گروههای آزمایشی با گروه شاهد
اختالف معنیداری دارند (.)p<1/12

نتایج مقایسه فاکتور  IL8سرم در گروه شاهد ،کنترل،-
کنترل ،+تیمار  ،0تیمار  7و تیمار  8در نمودار  8آورده شده
است.
با توجه به نمودار و انجام آزمونهای آماری معلوم شد که
میانگین  IL-8فقط بین گروه شاهد و  TIM1و همچنین میانگین
 IL-8گروه  TIM3و گروه شاهد اختالف معنیداری نداشته و
سایر گروههای آزمایشی با شاهد اختالف معنیداری دارند.

)IL-8 (Pg/ml
10.0000

10.0000

9.0000
8.0000
7.0000
5.0000
4.3700

4.0000

3.6875

3.0000

3.7000
2.7625

2.6863

2.0000
1.0000
0.0000
CON-

CON+

TIM1

TIM2

TIM3

Shahed

نمودار  - 3مقایسه میانگین  )Pg/ml( IL-8در گروههای آزمایشی و شاهد
INSU
0.29
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6.0000

0.285
0.28

0.27
0.265
CON-

CON+

TIM1

TIM2

TIM3

Shahed

نمودار  -4مقایسه میانگین انسولین در گروههای آزمایشی و شاهد
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مقایسه میزان انسولین در گروههای آزمایششده و گروه
شاهد
نتایج مقایسه انسولین سرم در گروه شاهد ،کنترل ،-کنترل،+
تیمار  ،0تیمار  7و تیمار  8در نمودار  0آورده شده است.
از روی نمودار معلوم میشود که میانگین انسولین در گروههای
آزمایشی با شاهد اختالف قابلمالحظهای نداشته و در تمام موارد
کمتر از  1/8گزارششده است.
مقایسه میزان کلسترول در گروههای آزمایششده و
گروه شاهد
نتایج مقایسه فاکتور کلسترول سرم در گروه شاهد ،کنترل،-
کنترل ،+تیمار  ،0تیمار  7و تیمار  8در نمودار  2آورده شده
است.

درمان بیماریهای مختلف موردتوجه قرارگرفتهاند بهطوریکه
امروزه با توجه به اثرات مضر عوارض جانبی داروهای شیمیایی بر
بدن هنوز هم موضوع بسیاری از تحقیقات در سراسر جهان
بررسی اثرات درمانی گیاهان مختلف است مواد موجود در کاسنی
ترشح صفرا را باالبرده و در رفع رسوبات ادراری و اختالالت
پریودی مؤثر است .سیکورین موجود در گیاه کاسنی در رفع
التهاب و التهابهای همراه خونریزی مؤثر است ( ،)71ازآنجاییکه
سیکورین باعث کاهش فاکتورهای التهابی میشود در این مطالعه
به کاسنی پرداخته شد.
 Lioو همکاران در سال  7108در مطالعه خود تحت عنوان
بررسی میزان انسولین در رتهای مبتال به سندرم تخمدان پلی-
کیستیک دریافتند که نتایج حاصل از تست االیزا نشان میدهد

coll
120.0000
108.2500

106.7500

100.0000
83.8750

80.0000

72.3750
60.0000

55.1250

40.0000
20.0000
0.0000

CON-

CON+

TIM1

TIM2

TIM3

SHAHED

نمودار  -5مقایسه میانگین کلسترول در گروههای آزمایشی با گروه شاهد

با انجام آزمون مقایسه میانگینهای دو جامعه مستقل مشخص
شد بین میانگین کلسترول کلیه گروههای آزمایشی و میانگین
گروه شاهد اختالف معنیداری وجود دارد.

در این تحقیق نتایج حاصل از تست االیزا نشان داد که استفاده
از استرادیول والرات جهت القای تخمدان پلیکیستیک باعث
افزایش معنیدار سطح فاکتورهای التهابی اینترلوکین  3و TNFα
در سرم خون رتهای مبتال به سندرم تخمدان پلیکیستیک
است .شواهد نشان میدهد که گیاهان دارویی از سالیان دور برای
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بحث

که استفاده از استرادیول والرات جهت القای سندرم تخمدان
پلیکیستیک باعث افزایش سطح معنیدار میانگین هورمون
انسولین در سرم خون رتهای مبتال به سندرم تخمدان پلی-
کیستیک در مقایسه با گروه کنترل گردید .از سوی دیگر پس از
دریافت عصاره رازیانه میزان هورمون انسولین در گروه تیمار
بهصورت معنیداری در دوز  011میلیگرم بر کیلوگرم با
) )p<0.05کاهش نشان میدهد ( .)70از سوی دیگر Judzentien
و همکاران در سال  7113نشان دادند تأثیر فرآورده طبیعی با
خاصیت ضدالتهابی مانند عصاره کاسنی در تخمدان پلیکیستیک
باعث میشود که میزان فاکتورهای التهابی ازجمله اینترلوکین 3

] [ Downloaded from jabs.fums.ac.ir on 2023-01-09
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نکروزی ناشی از  TNF-αو بهتبع کاهش آپوپتوز سلولهای اپی
تلیال کلیوی مؤثر است ،اما بر IL-6و بهویژه رفع عفونت ناشی از
IL-1βتأثیر ندارد (.)72

نتیجهگیری
مطالعه حاضر نشان داد عصاره گیاه کاسنی با دوز 011 mg/kg
قادر به کاهش میزان قند و انسولین خون و همچنین کاهش
پروفایل چربی و فاکتورهای التهابی اینترلوکین  3و  TNFαبهطور
معنیدار شده بود و با توجه به تأثیر مثبت عصاره کاسنی بر
غلظت سرمی قند و هورمون انسولین و همچنین پروفایل چربی
و فاکتورهای التهابی در رتهای مبتال به سندرم تخمدان پلی-
کیستیک احتماالً این ترکیب میتواند بهعنوان یک داروی
جایگزین در درمان این بیماری مورداستفاده قرار گیرد.

تشکر و قدردانی
این مطالعه برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد به شماره
مصوب  08881271107113که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد
شهرکرد انجام شده است .بدین وسیله از تمام افرادی که در جمع
آوری نمونه در این پژوهش یاری رساندند کمال تشکر و قدردانی
را می نمایند.

تعارض منافع
تمامی نویسندگان این مقاله هیچگونه تعارض منافعی را اعالم
نکردهاند.

] [ Downloaded from jabs.fums.ac.ir on 2023-01-09

و  TNFαبهطور قابلتوجهی کاهش یابد ( .)77بر اساس این
تحقیقات و با توجه به نتایج بهدستآمده در بررسی حاضر
(کاهش فاکتورهای التهابی) به نظر میرسد عصاره تمشک با دارا
بودن خواص ضدالتهابی توانسته است با مهار تولید فاکتورهای
التهابی باعث تعدیل التهاب شود .از طرفی  Alloushو همکاران
در سال  7118مشاهده کردند زنان مبتال به سندرم تخمدان
پلیکیستیک میزان  CRPباالتری نسبت به زنان سالم دارند
( .)78با تکیهبر این مطالعهها و ایجاد ارتباط بین آنها میتوان
استنباط کرد که هر دارویی مانند متفورمین و عصاره کاسنی که
سبب کاهش میزان سایتوکاینهای پیشبرنده التهاب ازجمله
 ،CRPاینترلوکین  3و یا  TNFαشود میتواند در کاهش عالئم
سندرم تخمدان پلیکیستیک مؤثر واقع شود .مطالعه دیگری که
توسط  Hahnو همکاران در سال  7107صورت گرفت نیز نشان
از بهبود عالئم التهابی و تولیدمثلی زنان سندرم تخمدان پلی-
کیستیک تیمار شده با عصاره کاسنی و افزایش ظهور جسم زرد
تا  21درصد در مقایسه با گروه کنترل داشت ( .)70بر اساس
نتیجهگیری این گروه این عالئم از طریق خواص ضدالتهابی و ضد
اکسیدانی عصاره کاسنی و کاهش فعالیت  NF- kBبروز یافت.
بنابراین این مسیر سیگنالیک در بروز عالئم التهابی و استرس
اکسیداتیو در سندرم تخمدان پلیکیستیک و کاهش فعالیت آن
در بهبود عالئم تولیدمثلی این سندرم دارای اهمیت است .از
سوی دیگر امامیان و همکاران در سال  7101به بررسی تغییرات
بیان ژنهای  BCL2 ،IL-6 ،IL-1βو  TNF-αدر موشهای
صحرایی نر مبتال به سنگ کلیه تحت تیمار عصاره آبی گل
کاسنی پرداختند و دریافتند که عصاره گل کاسنی در رفع اثرات
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Abstract
Background & Objective: Polycystic ovary disease is an indicator of inflammatory factors caused by
ovarian inflammation and an increase in the number of ovarian cysts. The aim of the present study
was to investigate the effect of hydroalcoholic extract of chicory plant on inflammatory markers in
polycystic ovary syndrome rats.
Materials & Methods: In this study, adult female Wistar rats weighing 150-250 g were used and fed
to the positive control group of metformin and negative control group via water gavage. At the end
of blood sampling, serum levels of insulin, cholesterol, triglyceride and inflammatory factors
interleukin-8 and TNFα were measured by ELISA.
Results: The present study showed that 400 mg/kg abstract of chicory can significantly reduce sugar
and insulin of blood and fat profile and inflammation factors IL8 and TNFα. Significance level was
considered as p<0.05
Conclusion: Given the positive effect of chicory abstract on serum concentration of sugar and insulin
hormone and fat profile and inflammation factors in the rats with PCOS, this composition can be
used as an alternative drug for treating this disease.
Keywords: Polycystic ovary syndrome, chicory, TNFα, IL 8, PCOS
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