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Background and Aim Among the plants with multiple healing properties and a long and common history 
of use in Iranian traditional medicine, is dog-rose plant with the scientific name of “Rosa canina” that 
belongs to the Rosaceae family. This study aimed to review the effectiveness of Rosa canina in treatment 
of different body organs and tissues and emphasizes its therapeutic mechanism.
Methods & Materials This is a review study. About 176 papers published from 2010 to 2018 were ex-
tracted from PubMed, Science Direct, Scopus, Google Scholar, Ovid, MagIran, and SID databases using 
related keywords and entered into study. 
Ethical Considerations Ethical issues (including plagiarism, misconduct, data fabrication, falsification, dou-
ble publication or submission, redundancy) have been completely observed by the authors. 
Results Different studies had indicated the importance of Rosa canina as a medicinal plant protecting liver, 
lowering glucose and lipid levels, and having antioxidant and anti-inflammatory properties. The highest 
flavonoid activity in the Rosaceae family is related to Rosa canina. The use of herbal extracts in the treat-
ment of common diseases, such as diabetes, fatty liver, urinary tract and Alzheimer's, has been recom-
mended.
Conclusion High qualitative and quantitative diversity of effective ingredients, ease of access, absence of 
adverse effects of consumption and endemic nature of Rosa canina plant make it necessary to use it for 
the control and treatment of common human diseases.
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A B S T R A C T

Extended Abstract

Introduction

oday, with the increasing number and vari-
ety of chronic diseases, the use of chemical 
drugs to control them has increased. How-
ever, the adverse effects of using chemical 

T
drugs, tolerance over time, high costs, and uncertainty of 
treatment have made the tendency to use medicinal plants. 
In addition to reducing treatment costs, these herbs have had 
satisfactory results in many societies which Rosa Canina L is 
one of these plants [2, 3].
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Materials and Methods

The papers published in English and Persian were 
searched in PubMed, Science Direct, Scopus, Google 
Scholar, Ovid, Magiran, and SID databases by using the 
following keywords: Rosa canina, Disease, Antioxidant 
plants, Osteoarthritis, Immune system, Reperfusion injury.

Results

This plant contains valuable properties such as antioxidant 
activity, rich vitamins (especially vitamin C), and phenolic 
compounds [10]. Its phenolic compounds are capable of 
having a wide range of biochemical characteristics, includ-
ing antimutagenic and anticarcinogenic properties [11]. 
Furthermore, ascorbic acid, as the main water-soluble an-
tioxidant within the body, has anticarcinogenic and other 
biological properties [12, 13]. Ascorbic acid has a signifi-
cant regulatory function throughout the body because it is 
engaged in the synthesis of hormones, hormone-releasing 
factors, and neurotransmitters [15]. 

The protective effects of rose hip against ischemia-reper-
fusion induced renal functional and structural injuries that 
were confirmed in another animal study ]4، 32]. The hepa-
toprotective effects of Rosa canina fruit extract have been 
documented in a rat model of carbon tetrachloride-induced 
hepatotoxicity, too ]29,  30]. More interestingly, hydroal-
coholic extract of Rosa canina fruit decreased both urinary 
calcium contents and the size and number of calcium oxa-
late calculi in the kidneys in a rat model of experimentally 
induced nephrolithiasis ]34]. 

Discussion

This review article results show that Rosa canina is high 
in antioxidant and anti-inflammatory properties due to its 
valuable content of vitamin C, polyphenols, carotenoids. In 
addition, being native, inexpensive, affordable and, most 
importantly, low or with no side effects, has led the plant 
to be used as a new remedy in a large number of chronic 
diseases. The use of its aqueous extracts (in the form of 
demos and teas) has the ability to inhibit lipid peroxida-
tion. In existing treatment protocols to improve or control 
the symptoms of many diseases such as disorders in liver, 
gastrointestinal tract, eyes, skin, and etc. Today, there is a 
need for deeper and wider research to revitalize the field of 
further understanding of the beneficial effects of this plant 
and its benefits, especially in the pharmaceutical aspects.
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زمینه و هدف از جمله گیاهان با خواص درمانی متعدد، سابقه مصرف طوالنی و متداول در طب ایرانی، نسترن کوهی یا گل سرخ وحشی با 
نام علمی Rosa canina از خانواده Rosace است. در این تحقیق به بررسی اثربخشی گیاه نسترن کوهی در بافت ها و اندام های مختلف 

بدن با تأکید بر مکانیسم درمانی آن، پرداخته شده است.

مواد و روش ها مقاله حاضر یک مقاله مروری است. 176 مقاله در محدوده سال های2010 تا 2018 میالدی از بانک ها و موتورهای 
جست وجوگر اطالعاتی چون سید، مگ ایران، آوید، گوگل اسکالر، اسکوپوس، ساینس دایرکت و پابمد، با استفاده از کلمات کلیدی مرتبط 

استخراج و پس از مطالعه و فیش برداری مورد استفاده قرار گرفتند. 

مالحظات اخالقی در کلیه مراحل پژوهش، کدهای اخالق تحقیق و نشر رعایت شد.
یافته ها در این مطالعات، به اهمیت نسترن کوهی به عنوان یک گیاه دارویی محافظت کننده کبدی، کاهنده قند و چربی خون، 
با خواص آنتی اکسیدانتی و ضد التهابی اشاره شده است. درواقع بیشترین میزان فعالیت فالونوئیدی در خانواده رزاسه مربوط 
به نسترن کوهی است. مصرف عصاره گیاه در درمان بیماری های شایعی نظیر دیابت، کبد چرب، سنگ های ادراری و آلزایمر 

توصیه شده است.

نتیجه گیری وجود تنوع کّمی و کیفی باالیی از مواد مؤثر، سهولت دسترسی، نبود عوارض سوء ناشی از مصرف و بومی بودن این گیاه،  
ضرورت بهره مندی از آن جهت کنترل و درمان بیماری های شایع انسانی را دو چندان می کند.

کلیدواژه ها: 
نسترن کوهی، کبد، 
دیابت، چربی خون، 
C سرطان، ویتامین

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت: ۳۰ آبان ۱۳9۷

تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت ۱۳98
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳98

مقدمه

امروزه با افزایش تعداد و تنوع بیماری های مزمن استفاده از 
داروهای شیمیایی جهت کنترل عالئم آن ها افزایش یافته  است. از 
طرفی دیگر وجود عوارض جانبی فراوان ناشی از مصرف داروهای 
شیمیایی، تحمل پذیری با گذشت زمان، هزینه  های باال و عدم 
به سمت  تا گرایش عمومی  قطعیت درمانی سبب شده است 
به شدت  دهه گذشته  دارویی خصوصًا طی  گیاهان  از  استفاده 
بیشتر شود. مصرف این گیاهان عالوه بر کاهش هزینه های درمان 

در بسیاری از جوامع نتایج رضایت بخشی نیز داشته  است ]1[.

Rosa cani-   نسترن کوهی یا گل سرخ وحشی با نام علمی
 Rosa جنس ،Rosaceae از تیره  گل سرخ و از خانواده na
و گونه  Canina است. پراکندگی جغرافیایی این  گونه به طور 

متغیر در اروپا، شمال غربی آفریقا و غرب آسیاست ]2[. این 
گیاه در ایران نیز که خاک آن غنی از منیزیم و کلسیم است، 
در مناطق غربی و شمالی دیده  می  شود ]3[. نسترن کوهی یک 
درختچه برگ ریز است که ارتفاع آن یک تا پنج متر بوده، اما 
بعضی اوقات می  توان آن را در فرمی بلند تر نیز مشاهده  کرد. 
دارد. گل های  برگچه  تا هفت  پنج  و  بوده  َپر  آن شکل  برگ 
آن صورتِی کم  رنگ ولی طیف رنگی آن بین سفید و صورتی 

پررنگ متغیر است )تصویر شماره 1( ]4[.

پلینی الدر )A.D 23-  79( اولین فردی است که خواص دارویی 
از  ناشی  زخم های  درمان  در  استفاده  جهت  را  کوهی  نسترن 
گازگرفتگی سگ ها در بین فرانسویان شرح داد و از آن به بعد این 
گیاه با عنوان Dog rose مشهور شد ]5[. عالوه بر این، ابن سینا، 
حکیم بزرگ ایرانی )A.D 980-1080(، در کتاب مشهور »قانون 

1. گروه فیزیولوژی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.
2. گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، تهران، ایران.

3. کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران.
4. کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

5. گروه فیزیولوژی، دانشکده پیراپزشکی استهبان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

بررسی اثربخشی گیاه نسترن کوهی )Rosa Canina L( در برخی از بیماری ها )یک مطالعه مروری(

، *علی زارعی5   4، پرند پیروزی3  3، سینا آتشی3  ، سید محمد افضلی 2، حسین پورچراغی3  ، مجید رمضانی سعید چنگیزی آشتیانی1 
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در طب« خود به گیاه مذکور با عنوان علف سگ جهت بهبود 
زخم های دهان و کام اشاره کرده است ]6[. به علت غلظت باالی 
ویتامین C، گیاه گل نسترن منبع اصلی تأمین این ویتامین در 
انگلستان در طول جنگ جهانی دوم بود، لذا دولت سطح باالیی از 

زمین ها را جهت به کشت این گیاه اختصاص داد ]7[. 

درمان  برای  سنتی  طور  به  گیاه  این  مختلف  بخش های 
مثال،  برای  می گیرند.  قرار  استفاده  مورد  مختلف  بیماری های 
ریشه آن برای درمان سرفه، هموروئید و اختالالت دفع ادراری، 
برگ های آن در درمان سرماخوردگی، آنفلوانزا و سرفه، شاخه های 
آن در درمان سنگ کلیه، میوه آن در درمان آسم، برونشیت و 
سرماخوردگی و درنهایت، دانه های آن برای درمان استئوآرتریت، 

رماتیسم و نقرس مورد استفاده قرار می گیرند ]9 ،8[.

به طور سنتی، مربا و سوپ این گیاه در کشورهای اسکاندیناوی 
مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در برخی از مناطق اروپا 
مصرف چای این گیاه رایج است. عالوه بر این، در بعضی از مناطق 
ایران، از جمله لرستان و اردبیل نیز، برای تهیه چای، غذاها یا 

نوشیدنی ها، مورد استفاده قرار می گیرد ]7[.

از جمله ترکیبات مؤثر در میوه نسترن کوهی می توان به ویتامین 
C، کاروتنوئیدها، توکوفرول، اسید فنولیک، بیوفالونوئیدها، تانن، 
پکتین، اسیدهای ارگانیک، اسید آمینه، اسانس و اسید های چرب 
اشباع نشدهکه به فراوانی در گیاه نسترن کوهی یافت می شوداشاره 
کرد. عالوه بر این، این گیاه به عنوان یک منبع جایگزین لیکوپن 
محسوب می شود. همچنین به دلیل وجود مقدار قابل توجهی از 
ترکیبات فنلی نظیر کوئرستین، روتین و کمپفرول، این گیاه به 

عنوان منبع آنتی اکسیدانتی کارآمد معرفی می شود ]10 ،8 ،7[.

هدف مطالعه  حاضر مروری گذرا بر آخرین یافته و دستاوردهای 
علمی درباره این گیاه در بانک های اطالعاتی بود تا ویژگی ها و 

خواص خاص این گیاه به محققین و عالقه مندان جهت کنترل و 
درمان بیماری های شایع و مزمن انسانی معرفی شود. 

روش کار

مطالعه حاضر یک مقاله مروری است. جست وجوی مقاالت 
Anti- و Rosa canina، Disease  با استفاده از واژگان کلیدی

و   Osteoarthritisو Immune system و  oxidant plants
نسترن  فارسی  کلمات  و   Diabetes و  Reperfusion injury
کوهی و بیماری در محدوده سال 2010 تا 2018 در بانک ها و 
موتورهای جست وجوگر اطالعاتی انگلیسی و فارسی چون گوگل 
و  سید  مگ ایران،  پابمد،  دایرکت،  ساینس  اسکوپوس،  اسکالر، 

آویدصورت گرفت. 

با  انطباق  از  پس  که  شد  جست وجو  مقاله   176 مجموعًا 
معیارهای ورود و بررسی مقاله های متعدد از لحاظ تشابه عنوانی 
و محتوایی و هم راستایی با اهداف این مطالعه، درنهایت 53 مقاله 
برگزیده  شد )تصویر شماره 2(. فیش برداری و استخراج مطالب 
مدنظر پس از مطالعه مقاله انجام شد و به فراخور مطالب، در مقاله 

حاضر مورد استناد قرار گرفت.

یافته ها و بحث

در این بخش اثرات دانه، برگ و میوه نسترن کوهی بر بیماری ها 
و بخش های مختلف مطرح می شود.

خواص آنتی  اکسیدانتی 

خواص  به  بسیاری  توجه  محققان  اخیر،  مطالعات  در 
آنتی اکسیدانتی ترکیبات فنولی موجود در میوه نسترن کوهی 
در  را  اکسیژن  رادیکال  های  می  توانند  ترکیبات  این  کرده اند. 

(Rosa Canina) تصویر ۱. میوه و گل گیاه نسترن کوهی

سعید چنگیزی آشتیانی و همکاران. بررسی اثربخشی گیاه نسترن کوهی )Rosa Canina L( در برخی از بیماری ها )یک مطالعه مروری(
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سیستم  های سلولی و غیرسلولی مهار کنند ]11 ،10[. غلظت  های 
مختلف میوه نسترن کوهی قدرت رادیکال  های سوپراکسید و 
پراکسید هیدروژن را کاهش می  دهند، به عالوه این گیاه یک منبع 
فوق العاده از مقادیر فراوان آسکوربیک اسید است. فالونوئیدها و 
ارگانیک اسید موجود در نسترن کوهی از اکسیداسیون ویتامین 
C جلوگیری کرده و همین عامل سبب افزایش ثبات و زیست 
که  است  شده  گزارش  همچنین  می شود.  آن  دسترس پذیری 
ویتامین C موجود در نسترن کوهی، شش برابر بیشتر از میوه 
پرتقال است که این مقدار به خوبی می تواند باعث جلوگیری از 

فعالیت آلفا آمیالز شود ]12[.

 در مطالعه  دیگری مشخص شد که عصاره آبی و الکلی نسترن 
کوهی عمدتًا به عنوان جارو کننده پراکسید هیدروژن و رادیکال های 
آزاد عمل می  کند ]9[. سیستم دفاع آنتی  اکسیدانتی در پنج گونه  
گیاهی از جمله نسترن کوهی بررسی شد و به این نتیجه رسیدند 
که گلوتاتیون ردوکتاز نقش کلیدی در حفاظت از کلروپالست 
پراکسید  ازبین بردن  در  و  دارد  اکسیداتیو  آسیب  های  برابر  در 
هیدروژن مؤثر است ]13[. اصواًل پلی فنول  های موجود درگیاه به 
علت داشتن خواص آنتی  اکسیدانتی و پرواکسیدانتی و اثرات مهم 

دیگر بر روی سالمت انسان، نظیر خاصیت آنتی موتاژنیک و تغییر 
بیان ژن، مورد توجه محققین قرار گرفته اند. نسترن کوهی هم 
به لحاظ کّمی و هم کیفی مقادیر باالتری از آنتی اکسیدانت ها و 

کاروتنوئیدها را نسبت به بسیاری از میوه های دیگر دارد ]11[. 

تأثیر بر مدل آسیب ایسکمی / خون رسانی مجدد کلیه ها

ایسکمی عامل مهم نارسایی حاد کلیوی است که با آغازکردن 
درنهایت  و  آسیب  موجب  هم  به   مرتبط  و  پیچیده  رویداد های 
مرگ سلول  های کلیه می  شود. مطالعات نشان دادند فرایند های 
چند فاکتوری در توسعه و پیشرفت آسیب ایسکمی / خون رسانی 
مجدد دخالت دارند ]14[. از جمله مهم  ترین آن  ها رادیکال  های 
آزاد اکسیژن1 هستند که منجر به ازکارافتادن و آسیب و مرگ 
سلول  های کلیوی می  شوند. رادیکال های آزاد یکپارچگی بافت های 
بیولوژیک را از طریق لیپید پراکسیداسیون ساختارهای سلولی و 
لیپیدها و پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک تخریب می کنند. این امر 
موجب آسیب به غشاهای سلولی، آزادشدن اجزای داخل سلولی 
و آسیب بیشتر بافتی می  شود ]16 ،15[. تحقیقات اخیر نشان 

1. Reactive Oxygen Species (ROS)
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	عدد44 مطالعات تکراري

	عدد 132 اولیه مقاالت مورد ارزیابی 
 عدد 27مطالعاتی که صرفا بر اساس چکیده حذف شدند
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	عدد74 مورد ارزیابی قرار گرفتند

 مطالعاتی که در فراتحلیل وارد شدند
	عدد 53

تصویر 2. فلوچارت انتخاب و مداخله کل مقاالت جست وجو شده در مطالعه

43 عدد
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به دلیل داشتن فعالیت  های  می دهند که عصاره  نسترن کوهی 
ضدالتهابی و ضد  اکسیدانتی توانسته  است کاهش تعداد گلبول  های 
قرمز و احتقان عروق ناشی از ایسکمی را تخفیف و آسیب  های 
کلیوی حاصل از ایسکمی / خون رسانی مجدد را کاهش دهد ]15[.

تأثیر بر لیپیدها و سلول  های سیستم ایمنی

نسترن کوهی حاوی آلفا لینولنیک اسید2 است. از آن جا که اسید 
چرب ALA به عنوان خمیرمایه اصلی امگا 3 شناخته شده است، 
تأثیرات تنظیمی بر فشار خون، انعقاد خون، ضربان قلب،پاسخ 
ایمنی و شکسته  شدن چربی  ها دارد. همچنین اسیدهای چرب 
در ساختن بافت مغز و اعصاب بدن انسان نیز نقش مهمی دارند 
کاهش  باعث  کوهی  نسترن  میوه   آبی  و  الکلی  عصاره    .]17[
پراکسیداسیون لیپیدی و مهار آنزیم مبدل آنژیوتانسین می  شود 
]19، 18[. بنابراین، پتانسیل درمانی باالیی در درمان پرفشاری 
خون و نارسایی احتقانی قلب را از خود نشان می دهد. جهت 
در  کوهی،  نسترن  عصاره   ایمونولوژیک  خاصیت  به  پی بردن 
مطالعه ای آالنین  آمینوترانسفراز )ALT(، آسپارتات  آمینوترانسفراز 
سرم  گلوبولین  و  آلبومین   ،)ALP( فسفاتاز  آلکالین   ،)AST(
اندازه گیری شد. داده  ها نشان دادند که سطح گاماگلوبولین، میزان 
فعالیت سلول  های ایمنی، ALT، AST، ALP و آلبومین به طور قابل 
توجهی افزایش یافتند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که عصاره  
نسترن کوهی نقش بسزایی در سیستم ایمنی چه در طب سنتی 

و چه نوین دارد ]21 ،20[. 

انفجار تنفسی نوتروفیل  های پلی مرفونوکلئور3 منجر به تولید 
سوپراکسید،  آنیون  جمله  از  واکنش  پذیر  اکسیژن  گونه  های 
هایپوکلرو اسید4 و هیدروژن پراکسید می شود. نسترن کوهی به 
علت مقدار زیاد ویتامین C و سایر ویژگی های آنتی  اکسیدانتی در 
حذف آن ها مؤثر است. بیش ترین میزان ویتامینC نسترن کوهی 
در پوست و بیشترین میزان روغن در دانه  آن است ]22[. طی 
نسترن کوهی  آنتی  اکسیدانی  بر روی خاصیت  انجام مطالعات 
محققان عصاره  این گل را تهیه کرده و ویتامین C را از آن حذف 
کردند. به طوری که عمدتًا فنولیک )مانند پروآنتوسیانیدین و 
فالونوئیدها( باقی ماند. نتایج نشان داد عصاره هم در سیستم های 
سلولی و هم در سیستم  های غیر سلولی مهار می  شود. درنتیجه 
برای وجود خاصیت آنتی  اکسیدانی نسترن کوهی به هر دو ماده  

ویتامین C و پلی  فنولیک نیاز است ]23[.

 آزمایش ها بر روی اثرات ایمنی نسترن کوهی نشان می دهد 
مصرف این گیاه بر روی سطح گاما گلوبولین، تعداد تروپیل5 و 
مونوسیت و فاگوسیتوز اثر داشته و باعث افزایش آن ها می شود. 

2. Alpha linolenic acid
3. Polymerphonuclear neutrophils
4. Hypochlorous Acid (HOCl)
5. Tropyl

بنابراین، شواهد نشان می  دهد که عصاره  نسترن کوهی به کاررفته 
در طب سنتی، احتمااًل اثرات ایمنی نیز داشته  باشد ]24 ،21[. 

زنده  موجودات  مطالعات  در  گیاه  این  ضد التهابی  خواص 
مختلف  روش های  با  مطالعات  است.  شده  تأیید  شیشه  در  و 
نشان می دهد که ترکیب اصلی این گیاه با خواص ضد التهابی 
کموتاکسی  روند  می تواند  گاالکتولیپید  است.  گاالکتولیپید 
نوتروفیل های محیطی انسان را مهار کند ]25[. همچنین ثابت 
شده است که میوه گیاه می تواند هر دو آنزیم دخیل در التهاب 

سیکلواکسیژناز 1 و 2 را مهار کند ]7[.

بتاسیتوسترول6 یک فیتوسترول موجود در گیاه نسترن کوهی 
است که می تواند باعث مهار جذب کلسترول موجود در رژیم 
غذایی شود و مطالعات مختلفی نشان داده است که فیتوسترول 
دارای خواص ایمنی بخشی و ضد التهابی در مدل های مبتال به 
سرطان )کولون و سینه( نیز هست. درواقع تنها در 10 سال اخیر 
بوده است که تأثیر مستقیم آن ها بر لنفوسیت های سیستم ایمنی 
و مکانیسم عمل آن بر سلول های سرطانی مورد توجه قرار گرفته 
مقادیر  دارای  آن  دانه  به ویژه  و  نسترن کوهی  است. همچنین 
زیادی از فیبرهای گیاهی است که اهمیت ویژه ای در رژیم غذایی 
دارد؛ زیرا با کاهش سرعت حرکت مواد غذایی در روده ها، موجب 

هضم بهتر و ارتقای جذب آن می شود ]26[.

تأثیر بر چشم و پوست

گیاه نسترن کوهی حاوی مقادیری کوئرستین، به عنوان یک 
عصاره  اثر  محققان  آزمایش  هایی،  طی  است.  آنتی  اکسیدانت 
متانولی نسترن کوهی در بیو سنتز مالنوم موش و مکانیسم  های 
احتمالی آن را بررسی کردند ]27[. یکی از مواد مهمی که در 
ساخت مالنین به کار می  رود و ماده  پیش ساز آن است، اسید-

آمینه  تایروسین است که توسط آنزیم تایروسیناز به مواد دیگر 
باعث  کوهی  نسترن  از  جدا شده  کوئرستین  می  شود.  تبدیل 
سیستم  در  تایروسیناز  آنزیم  و  تایروسین  فعالیت  های  کاهش 
سلول  های  در  ماده  این  آزمایش  با  همچنین  می شود.  سلولی 
سازنده  تایروسین مشخص شد که ُدز خاصی از این ماده روی 
پروتئین های بیان کننده  ژن تایروسین تأثیر داشته و باعث مهار 
بیان آن می  شود. همچنین این ماده دارای خواص ضد موتاسیونی 
نیز هست ]28 ،12[. درواقع نسترن کوهی با مهار سدیم آزید 

دارای خاصیت آنتی  ژنوتوکسیک است ]29[.

تأثیر در سمیّت کبدی و دیابت

مطالعه اثر سمیت کبدی با تتراکلراید کربن، افزایش سطح 
سرمی AST، ALT، ALP، آلبومین، پروتئین کل )TP( و مالون 
دی آلدئید )MDA( را نشان داد. این در حالی بود که پس از درمان 

6. Beta-sitosterol 
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با عصاره هیدروالکلی نسترن کوهی در ُدز 500 و 750 میلی  گرم 
کاهش قابل توجهی در مقادیر آنزیم های مذکور مشاهده شد. 
استرس  از  ناشی  آسیب های  مهار  با  کوهی  نسترن  بنابراین 
اکسیداتیو بر روی سمیت سلول های کبدی باعث کاهش این 
آسیب ها شده و در نتیجه در روند بهبودی سلول های کبدی مؤثر 
است ]30 ،29[. گروهی از محققان در خصوص اثربخشی نسترن 
کوهی بر دیابت، تأثیر آن را بر روی سلول های بتای پانکراس 
بررسی کردند. نتیجه این تحقیق نشان داد عصاره نسترن کوهی 
می تواند یک عامل مؤثر جهت جهت رشد سلول  های بتا پانکراس 

تلقی شود ]1[. 

نتایج در مطالعه دیگر نشان داد مکمل عصاره  گیاه نسترن 
هستند7  ژنتیکیدیابتی  صورت  به  که  موش  هایی  در  کوهی 
ترشح  بهبود،  را  گلوکز  تحمل  اختالل  پیش دیابتی  مرحله  در 
انسولین را افزایش، عملکرد سلول های بتای پانکراس را حفظ و 
سرانجام تشکیل محصوالت نهایی قندی شدن )گلیکوزیالسیون( 
باقی مانده   و   )MG-H1(  1 گلی اکسال  متیل  از  مشتق شده 

کربوکسی متیل الیزین را سرکوب کرده است ]31[. 

تأثیر بر دستگاه ادراری

نتایج حاصل از مطالعات انجام شده در مورد تأثیرات نسترن 
کوهی و کلرید منیزیم بر کلسیم اگزاالت )که نوعی سنگ ادراری 
است( نشان داده است که هنگام تزریق عصاره گیاه هیچ اثر قابل 
توجهی در حجم مایعات و یا غلظت آن مشاهده نشد. تزریق گیاه 
هیچ اثر دیورتیکی ایجاد نکرد، اما میزان کلسیم ادرار کاهش و 
میزان سیترات ادرار که مهارکننده تجمع کلسیم و ایجاد سنگ 

است، افزایش یافت. 

هنگام تزریق کلرید منیزیم برعکس همین رخداد اتفاق افتاد 
و همچنین میزان pH نیز کاهش یافت. اما این اثرات در هنگامی 
بین  از  داشت  گیاهی وجود  تزریق عصاره  به طور هم زمان  که 
رفت. بنابراین اثرات مثبت گیاه نسترن کوهی در عدم تشکیل 
سنگ های کلسیم اگزاالت ادراری به وضوح قابل تشخیص است 
]32 ،4[. در مطالعه ای دیگر نتایج حاصل نشان داد نسترن کوهی 
افزایش کراتینین و نیتروژن اوره را تخفیف داده و از کاهش میزان 

گلبول های قرمز به مقدار بسیار زیادی جلوگیری کرد ]33[.

اثر بر دستگاه گوارش و غدد مربوطه

نسترن  هیدروالکلی  عصاره  درباره  انجام شده  مطالعات  نتایج 
کوهی برای محافظت از آسیب های معده ناشی از اتانول نشان داد 
که این عصاره اثرات ضدالتهابی مشابه ایندومتاسین دارد. همچنین 

این اثر ضد ادمی عصاره با افزایش ُدز بیشتر می شود ]34[. 

برخی از مطالعات نشان دادند میوه این گیاه دارای خواص ضد 

7. Spontaneously Diabetic Torii (SDT) 

زخم های معده در ُدز 2070میلی گرم / کیلوگرم است. کاروتنوئیدهای 
موجود در ترکیبات این گیاه می تواند باعث محافظت از موکوس های 
معدی در برابر بیماری های مربوط به دستگاه گوارش شود. مطالعات 
آزمایشگاهی نشان داده است که این کاروتنوئیدها دارای خواص ضد 
هلیکوباکترپیلوری نیز هستند ]35[. برای بررسی اثر نسترن کوهی 
روی سلول های سرطانی روده بزرگ، محققین آن را به چهار بخش 
تام، ویتامین C، پلی فنول های خنثی و پلی فنول اسیدی  عصاره 
تقسیم بندی کرده و طی 72 ساعت روی سلول های سرطانی در 
غلظت های مختلف این مواد را ارزیابی کردند. نتایج نشان داد که 
هنگام حضور این ماده، میزان تولید گونه های اکسیژن واکنشی 
)ROS( که در مقابل پراکسید هیدروژن قرار می گیرند به طور قابل 
توجهی کاهش می یابند. بنابراین می  توان از نسترن کوهی به عنوان 
یک آنتی  اکسیدانت قوی نیز که اثرات ضد تکثیری در سلول های 

سرطانی روده دارند یاد کرد ]36[. 

اثر در بیماری لوسمی

عالئم  که  است  خون  سرطان  نوعی  حاد8  میلوئید  لوسمی 
اولیه نه چندان قوی و درمان محدود دارد. نسترن کوهی، مریم 
گلی، قسمت های هوایی پونه کوهی، خوالن9 و انواع توت اثرات 
ضدتوموری خوبی در این مورد در طب ایرانی از خود نشان داده اند.

در مطالعه ای تأثیر این سه ماده یعنی ویتامین C، فالونوئیدها و 
پلی فنول ها بر روی تکثیر سلول های سرطانی بررسی شد. نتایج 
نشان داد که ویتامین C، تکثیر و رشد سلول های سرطانی را 
مهار نمی کند و بیشتر دارای خاصیت آنتی اکسیدانتی است، در 
صورتی که پلی فنول ها دارای خاصیت ضد تکثیری هستند ]37[. 

طی مطالعاتی اثر آنتی لوسمیک عصاره آبی و الکلی این گیاهان 
مورد بررسی قرار گرفت. به عالوه عصاره  به شدت باعث تخریب 
است(  آندوپالسمی  شبکه  تخریب  حاصل  )که  میکروزوم ها 
برابر شوک هایپواسموتیک حفاظت  را در  می شوند و سلول ها 
می کنند که این امر باعث حرکت سلول به سمت تعادل می شود 
نیز روی سلول های  اندکی  مهاری  اثرات  مواد  این  البته   .]37[
سالم خون دارند که با توجه به کم بودن آن ها، قابل چشم پوشی 
است. در نتیجه می توان گفت عصاره های نسترن کوهی و دیگر 
برای  کنونی  درمان های  با  جایگزینی  پتانسیل  نامبرده  مواد 
AML را دارند. عالوه بر این، تامبیس و همکاران نشان دادند که 
فالونوئیدهای ناشی از نسترن کوهی می تواند اثرات مهار کننده 
 HT-29 و HeLa، MCF7 رشد سلولی بیشتری بر روی سلول های

نسبت به سایر مشتقات این گیاه داشته باشند ]38[.

اثر بر بیماری های آرتریت

عصاره نسترن کوهی دارای خاصیت ضد التهابی و آنابولیکی در 

8. Acute Myeloid Leukemia (AML)
9. Hippophae rhamnoides
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سلول های کندروسیت است. یکی دیگر از موارد استفاده نسترن 
کوهی در بیماران مبتال به استئوآرتریت و یا آرتروز گردن، مفصل 
ارائه  با هدف بررسی،  این مطالعه که  ران و زانوست ]39[. در 
پودر  با  درمان  بالینی  اثربخشی  برای  موجود  ارزیابی شواهد  و 
گل گیاه نسترن کوهی در بیماران مبتال به استئوآرتریت انجام 
شد، نتایج نشان داد که پودر گل این گیاه در بیماران مبتال به 
عصاره  داد  نشان  اطالعات  داشت.  متوسطی  اثر  استئوآرتریت 
برگرفته شده از گیاه نسترن کوهی، عالئم استئوآرتریت را کاهش 
داد که با این نتایج، می توان از نسترن کوهی به عنوان یک ماده 
غذایی که خاصیت دارویی مؤثری دارد برای کاهش عالئم بیماری 

استئوآرتریت استفاده کرد.

اثر بر کاهش فعالیت گزانتین اکسیداز وکاهش سطح اوره سرم

درمان  منظور  به  سنتی  طور  به  کوهی  نسترن  گیاه  میوه   
اختالالت متابولیسم اوره نیز استفاده می شود. نتایج نشان داد 
عصاره آبی میوه گیاه نسترن کوهی ممکن است به عنوان یک 
غذای اصلی برای اشخاصی که سطح اوره باالیی دارند و همچنین 
به عنوان یک واکنشگر درمانی برای مبتالیان به هایپریورسیمیا 
مورد استفاده قرار گیرد. تأثیر وابسته به ُدز عصاره های میوه گیاه 
نسترن کوهی در فعالیت های اکسیداز، کاهش قابل مالحظه در 
فعالیت گزانتین اکسیداز در وضعیت وابسته به ُدز برای عصاره های 
آب داغ، اتانول و اتیل استات بوده است. افزایش عصاره  آبی میوه 
گیاه نسترن کوهی منجر به کاهش فعالیت CYP3A4 10 در یک 
روش وابسته به ُدز شد. گذشته از این در باالترین غلظت مورد 
نظر )یک میلی  گرم بر میلی  لیتر(، عصاره آب داغ میوه گیاه نسترن 

کوهی تنها 40 درصد از فعالیت CYP3A4 را متوقف کرد ]33[.

اثر بر تومور سلول های مغز و سیستم عصبی مرکزی انسان

طبق مطالعاتی تأثیر عصاره نسترن کوهی بر سه رده سلولی از 
 A-172, U-251 MG and U-1242( سلول های گلیوبالستوما
MG cell lines( که نوعی از سلول های سرطانی مغزی است، 
مشخص شده است. این عصاره باعث کاهش قابل توجهی در 
تولید و رشد رده های این سلول سرطانی می شود. استفاده از این 
روش در مقایسه با مهار MAPK 11 و AKT 12 که مسیر های انتقال 
پیام از گیرنده های سطح سلول به DNA است، مؤثر است. درواقع 
 AKT و MAPK عصاره به صورت انتخابی مسیرها و مکانیسم های
را مهار می کند. عصاره نسترن کوهی باعث مهار تولید و رشد 
سلول های سرطانی شده، اما آپوپتوز را افزایش نمی دهد. عالوه 
بر این عصاره نسترن کوهی پس از ترکیب با تموزولومید به طرز 
شگفت انگیزی نشان داد که نه تنها باعث افزایش اثر آن در کاهش 
تولید سلول های گلیوبالستوما می  شود، بلکه خود به طور جداگانه 

10. Cytochrome P450 3A4
11. Mitogen-activated protein kinase
12. Threonine-protein kinase

نیز بیشتر از ترکیب آن با تموزولومید و یا تموزولومید جداگانه 
می تواند مفید واقع شود. در کل می توان گفت نسترن کوهی 
می تواند به عنوان یک مهارکننده سلول های سرطانی و گیاهی که 
آپوپتوز را افزایش نمی دهد مورد توجه قرار گرفته و مکمل دارویی 

خوبی به همراه شیمی درمانی باشد ]40[.

برخی مالحظات در مصرف گیاه

علی رغم نتایج مثبت مصرف گیاه نسترن کوهی که ناشی از مواد 
مؤثر موجود در آن است، مطالعات نشان می دهد مصرف برخی 
از فالونوئیدها با کاهش ارزش غذایی برخی غذاها همراه است که 
علت آن را ناشی از توانایی آن ها برای تشکیل کمپلکس های ناشی 
از ترکیب با پروتئین ها، اسیدهای آمینه ضروری، کربوهیدرات ها و 

آنزیم های گوارشی می دانند ]41[.

مصرف خوراکی میوه گل سرخ هیچ گونه مسمومیتی ایجاد 
نمی کند با این حال دانه های آن سمی است و نباید مصرف شود. 
به طور مداوم در  برخی گزارشات نشان می دهد کارگرانی که 
معرض میوه های گل سرخ هستند، ممکن است دچار حساسیت 
و مشکالت تنفسی ناشی از ورود پرزهای ریز میوه گل سرخ در 

مجاری تنفسی و یا قرارگیری آن ها روی پوست شوند ]42[.

نتیجه گیری

نتایج حاصل از این مقاله مروری نشان می دهد گیاه نسترن 
کوهی به واسطه وجود مقادیر باالیی از ویتامین C ، پلی فنول ها، 
باالیی  کاروتنوئیدها دارای خواص ضد اکسیدانتی و ضد التهابی 
است. به عالوه بومی، ارزان و دردسترس بودن و مهم تر از همه 
نبود یا کم عارضه بودن مصرف گیاه سبب شده است مصرفعصاره  
آبی )در قالب دمنوش و چای( و همچنین هیدروالکلی با توانایی 
باال در مهار پراکسیداسیون لیپیدی بتواند نقش مهم و مکملی در 
پروتکل های درمانی موجود جهت بهبود یا کنترل عالئم بسیاری 
از بیماری های مزمن مربوط به کبد و دستگاه ادراری و گوارشی 
بنابراین امروزه ضرورت  و چشم و پوست و غیره داشته باشد. 
تحقیقاتی عمیق تر و گسترده تر جهت احیای زمینه های شناخت 
بیشتر اثرات مفید این گیاه جهت بهره گیری از فواید آن خصوصًا 

در جنبه های دارویی احساس می شود.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

در نگارش مقاله اصول اخالق نشر رعایت شده است.

حامی مالی

این مقاله حامی مالی نداشته است.
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