فصلنامه علمي ـ پژوهشي زیستشناسي جانوري ،سال هشتم ،شماره دوم،زمستان  ،49دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان

اثر عصارهی آبی گل گاوزبان ( )Anchusa italicaبر روی سقط جنین در موشهای سوری
ماده نژاد ویستار
آرزو زنگنه ،*1شهال روزبهانی ،2رامش منجمی

2

 -1گروه زیست شناسی ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران
 -2گروه زیست شناسی ،واحد فالورجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران
*
مسئول مکاتباتarezoozangeneh447@yahoo.com :
تاریخ پذیرش49/11/22 :

تاریخ دریافت49/8/12 :

چکیده
گیاه گاوزبان با نام علمي  Anchusa italicaمتعلق به تیره بوراژیناسه ميباشد .این گیاهان داراي ترکیبات اسید چرب و روغنهاي
دانهاي و ترکیبات شیمیایي هستند .هرگونه خونریزي رحمي همراه با دهانه رحمي بسته و ترشحات خوني در نیمه اول حاملگي ،تهدید
به سقط نامیده ميشود که در  %05موارد منجر به سقط جنین ميگردد .هدف از انجام این مطالعه بررسي اثر عصاره آبي گلگاوزبان بر
روي سقط جنین و پارامترهاي مرتبط ميباشد .در این مطالعه آزمایشگاهي 05 ،سرموش صحرایي ماده نژاد ویستار پس از جفتگیري و
مشاهده پالک واژني به طور تصادفي به  0گروه شامل یک گروه شاهد دریافتکننده سرم فیزیولوژي به صورت داخل صفاقي و  9گروه
تیمار دریافتکننده عصارهي آبي گلگاوزبان با غلظتهاي  055 ،055 ،055و  955میليگرم بر کیلوگرم تقسیم شدند .تزریقات پس از
روز  7بارداري به مدت  0روز بصورت روزانه انجام و در روز  01حاملگي عمل سزارین انجام شد .تعداد جنینهاي جذب شده شمارش
و به عنوان سقط در نظر گرفته شد و نتایج حاصله با استفاده از نرم افزار  SPSSتجزیه و تحلیل گردید .نتایج حاصل از پژوهش نشان
ميدهد که تزریق عصاره گلگاوزبان بر تعداد جنین جذب شده اثرگذار بوده و داراي اختالف آماري معنادار ميباشد ( .)p >5/50تزریق
عصاره گلگاوزبان بر تعداد جنین تشکیل شده اثرگذار بوده و اختالف آماري آن معنادار ميباشد ( .)p>5/50تزریق عصاره گلگاوزبان بر
تعداد جنین سالم مشاهده شده اثر گذار بوده است و اختالف آماري معنادار ميباشد ( .)p>5/50یافتههاي حاصل از پژوهش نشان ميدهد
که عصاره آبيگاوزبان بر تعداد جنین جذب شده ،تعداد جنین تشکیل شده و تعداد جنین سالم مشاهده شده اثرگذار بوده است.
کلمات کلیدی :گلگاوزبان ،جنین جذب شده ،جنین تشکیل شده ،جنین سالم.

مقدمه
گیاه گاوزبان با نام علمي  Anchusa italicaمتعلق به

فیتواسترولها به مقدار زیاد در روغنهاي گونهي گیاهي

تیره بوراژیناسه ميباشد .این گیاه داراي ترکیبات اسید

از جمله جنس گلگاوزبان (اکیوم) یافت ميشوند

چرب (لینولوئیک ،اولئیک -α ،لینولوئیک -ɣ ،لینولوئیک،

همچنین بتا-سیتواسترول و کمپسترول به عنوان استرول-

و

هاي اصلي شناسایي شدند [ .]00داخلي ترین قسمت

پالمیتیک،

استیریک،

ایکوسنوئیک،

اروسیک

استیریدونیک) و روغنهاي دانهاي ميباشد [.]09

رحم یا الیهي مخاطي که حفرهي رحم را در خانم هاي

پليساکاریدهاي خام ریشههاي آنکوزا ایتالیکا داراي پلي

غیر حامله مفروش ميکند موسوم به اندومتر است .به

(اکسي-0-کربوکسي 0-0-و  -9ديهیدروکسي فنیل

علت تغییرات دورهاي تکرار شونده که در طي سالهاي

اتیلن) هستند [ .]04همچنین گلبرگ گیاه داراي ترکیب-

باروري زندگي یک خانم رخ ميدهد ،ضخامت آندومتر

هاي فالونوئیدي ،ساپونیني و فنولیکي است [.]09

به طور طبیعي از  5/0میليمتر به  0میليمتر تغییر ميکند

اندوالتوسید هفت تريترپن گلیکوزید و یک فالنوئید

[ .]0دردورهي بارداري اکثر پستانداران ،جفت به عنوان

گلیکوزید براي اولین بار از گیاه آنکوزا مجزا شدند [.]00

یک منبع کمکي و اضافي مهم در تولید استروژن سهیم
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ميشود و اگر بارداري طبیعي باشد ،میزان تولید آن از

است ،نتایج مختلفي به دست آمده است .در زناني که

دهمین هفتهي بارداري تا پایان آن به ویژه در  0هفتهي

سقط داشتهاند ،احتمال بروز مشکالت رواني (افسردگي،

آخر افزایش ميیابد [ .]4به عبارت دیگر ،در طي دورهي

اضطراب ،خودکشي) افزایش ميیابند [.]01

حاملگي طبیعي انسان ،استروژن بیشتري توسط جفت در

از عوامل ژني موثر در سقط ميتوان به  UPAمدوالتور

مقایسه با تخمدانهاي  055زن در سنین باروري در

گیرندهي پروژسترون که یک عامل ضد بارداري در زنان

عرض  95هفته تولید ميشود .این حالت هیپراستروژني

است اشاره کرد [ ]90 ،01به این نتیجه رسیدند که

باالفاصله پس از خروج جنین و جفت به طور ناگهاني از

) Runx3(Runt3نقش مهمي در طول النه گزیني و

بین ميرود [ .]9در هنگام زایمان سطح پالسمایي

دسیدولیزاسیون دارد .ژن  Press35در رشد اووسیت،

پروژسترون از  0-0 ngبه باالي  055 ng/mافزایش مي-

تخمکگذاري ،النهگزیني و دسیدولیزاسیون نقش دارد

یابد .در طول هفتهي  1-01بارداري میزان -07آلفا

[ .]04مهار  IGFBP7از طریق ایمن سازي ویژهي

هیدروکسي پروژسترون پالسما از  5/0 ng/mبه ng/m

 DNAباعث کاهش قابل مالحظهي میزان بارداري و

 05-15افزایش ميیابد و در هفتهي  00بارداري سطح

جنینهاي در حال النهگزیني ميشود [ .]10نتایج مطالعات

پالسمایي  01آلفاهیدروکسي پروژسترون به تدریج از

[ ]01نشان داد که  RU-486یک عامل آنتي پروژسترون

 5/0 ng/mبه  005-095 ng/mافزایش ميیابد.]1[ .

است و باعث زایمان زود هنگام ميشود .آمید هیدروالز

میزان کلیرانس متابولیک پروژسترون در زنان حامله مشابه

اسید چرب ( )FAAHدر رشد و النه گزیني جنین موثر

چیزي است که در مردان و زنان غیر حامله وجود دارد.

است [ Wnt7a .]07نقش مهمي در شکل و عملکرد غده

در طي حاملگي افزایش نامتناسبي در غلظت  0 αدي

رحمي دارد که براي النه گزیني بالستوسیت و باروري در

هیدروپروژسترون پالسما وجود دارد و بنابراین نسبت

رحمهاي بالغ مورد نیاز است [ .]00عصارهي متانولي گل-

غلظت این متابولیت به غلظت پروژسترون در زنان حامله

گاوزبان ایراني برتشنج ناشي از پیکروتوکسین اثر بخش

کاهش ميیابد .مکانیسمهاي مربوط هنوز مشخص نشده

است[ .]7گاوزبان به دلیل داشتن ترکیبات آلکالوئید براي

است ولي احتماال در رابطه با بروز مقاومت در مقابل

زنان باردار مضراست [ .]0اثرات سمیت کبدي گاوزبان

عوامل انقباضدهندهاي است که در جریان حاملگي

اصل با توجه به ترکیبات آلکالوئیدي آن پذیرفته شدهاست

طبیعي بهوجود ميآیند .پروژسترون در زنان حامله و

[ .]04گل گاوزبان و روغن ماهي باعث ترمیم التهاب و

جنین به مینرالوکورتیکواستروئید دزاکسي کورتیکواسترون

استخوان ميشوند [ .]00عصاره گلگاوزبان نسبت به

( )DOCقوي تبدیل ميشود [ .]9پایان یافتن حاملگي

عصاره گیاه سنبل الطیب اثرات توکسیک کبدي بیشتري

چه خود به خود و چه عمدي قبل از رسیدن جنین به

دارد [ .]1گلگاوزبان داراي اثر افزایش دهندگي فشار

تکامل کافي براي ادامه سقط نام دارد [ 05 .]00تا15درصد

خون به ویژه درفشار باالست و همچنین مصرف دم کرده

بارداريها در دو یا سه هفتهي اول پس از لقاح سقط مي-

لیموعماني و مخلوط آن با گلگاوزبان براي کاهش ضربان

شوند ،به نحوي که مادران باردار خونریزي ناشي از سقط

قلب پیشنهاد ميگردد [ .]00عصاره آبي گاوزبان داروي

را یک دوره قاعدگي طبیعي به شمار ميآورند .ولي در 00

موثر و بي خطر براي درمان بیماران مبتال به اختاالل

تا  00درصد بارداريها خانمهاي باردار متوجه سقط

وسواسي -جباري [ .]05عصاره متانولیک گاوزبان فعالیت

جنینشان ميشوند [ .]01 ،00از مکانیسمهاي اصلي سقط

ضدالتهابي را نشان ميدهد [ .]01ویژگيهاي آنتي

ميتوان به جنیني  -مادري و محیطي اشاره کرد [ .]00در

اکسایشي ،بي حس کنندگي ،تعدیل کنندگي ایمني و

مطالعات متعددي که در کشورهاي مختلف انجام شده

انگزیولیتي گاوزبان بدل(ایراني) نشان ميدهند این گیاه
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داراي اثرات مفیدي در التهاب پانکراس حاد دارد و اثرات

هایي که پالک واژني در آنها مشاهده شد از مابقي موش-

ضد التهابي ،تعدیل ایمني و آنتياکسیداني دارد [.]01

ها جدا کردیم و در قفسي مجزا قرار گرفتند و  G5روز

روغن اسانس گل گاوزبان هندي یک منبع طبیعي براي

اول بارداري براي آنها درج گردید پس از آن موشهاي

کنترل پشه ناقل ماالریاي آفریقایي ميباشد [ .]07فعالیت

مادهي باردار را به طور تصادفي به  0گروه تقسیم که این

ضد ویروسي آنفوالنزا در عصارههاي آبي و الکلي گیاه

گروهها شامل گروه شاهد ،گروه دریافت کنندهي غلظت

آنکوزا ایتالیکا بررسي شد .این یافتهها نشان دادند که

 ،055غلظت  ،055غلظت  055و غلظت  955از عصاره

فعالیت ضد ویروسي این گیاه احتماال به دلیل مداخله در

بود .سپس از روز  7بارداري به مدت  0روز حاملگي هر

تکثیر و نسخه برداري ویروس ميباشد [.]09

روز عصارهي آبي گلگاوزبان به موشهاي گروه تیمار به

با توجه به اثرات گاوزبان بر پیامد بارداري در این تحقیق

صورت داخل صفاقي تزریق شد و به موشهاي گروه

اثرات این عصاره بر روي سقط جنین بررسي گردید.

شاهد سرم فیزیولوژي را به صورت داخل صفاقي تزریق

مواد و روش کار

گردید و سپس در روز  01حاملگي عمل سزارین انجام

تهیه عصاره آبی گیاه گل گاوزبان :گیاه کامل گلگاوزبان

شد .به منظور انجام این عمل ابتدا حیوان بااستفاده از

از سمیرم تهیه گردید و سپس تشخیص سیستماتیک آن در

کلروفرم بیهوش گردید و سپس با ایجاد شکاف عرضي

هرباریوم گیاهي انجام شد و بخشهاي سرشاخه و گل آن

برروي پوست شکم وکنار زدن پرده صفاق شاخهاي

را خشک نموده و پس از آن گیاه خشک شده را آسیاب

رحمي محتوي جنین قابل مشاهده شدند .با استفاده ازلبه

و به منظور تهیهي عصاره پودر حاصله را به مدت بیست

باریک قیچي جراحي دیواره شاخ رحمي به دقت باز

و چهار ساعت در شرایط آزمایشگاهي در آب مقطر

وجنینها ازدرون آن خارج شدند .به این ترتیب جنینهاي

خیسانده و سپس با استفاده از شیکر به مدت  91ساعت

سالم شمارش و جهت تعیین تعداد جنینهاي سقط شده

عصاره خالص به دست آمد و از این عصاره غلظتهاي

با بررسي دیواره شاخ رحمي تعداد جفتهاي قرصي

 055 ،055 ،055و 955میليگرم بر لیتر تهیه و سپس

شکل تشکیل شده و فاقد جنین شمارش و همچنین تعداد

عصارهها جهت ترزیق آماده گردید.

جنینهاي زودتر از موعد بدنیا آمده باهم جمع و به عنوان

حیوانات مورد تیمار :در این پژوهش  05سر موش ماده

تعداد جنین سقط شده در نظر گرفته شد و نهایتا نتایج

و  05سر موش نر آزمایشگاهي نژاد ویستار با میانگین

حاصله با استفاده از نرم افزار  SPSS01تجزیه و تحلیل

وزن بین  00گرم تا  05گرم از دانشگاه آزاد شیراز

گردید.

خریداري شد .سپس موشهاي نر و ماده را به صورت

نتایج

جداگانه در قفسهاي ویژهاي قرار داده و آنها را براي

اثر عصاره آبی گاوزبان بر روی سقط جنین :تزریق

مدت  7روز براي سازگاري با شرایط آزمایشگاهي در

عصاره گلگاوزبان بر متغیر تعداد جنین جذب شده

دماي  07درجه سانتي گراد و نور طبیعي نگهداري کردیم.

اثرگذار بوده زیرا انحراف معیار کوچکتر از  5/50مي-

آب و غذا به صورت نامحدود در اختیار حیوانات قرار

باشد( .)p=5/501لذا اختالفات نشان داده شده در نمودار

ميگرفت .همچنین به لحاظ آسیب شناسي روزانه موشها

از نظر آماري معنادار ميباشد (جدول .)0

را بررسي گردید پس از  7روز موشهاي نر وماده جهت

اثر عصاره آبی گاوزبان بر روی تعداد جنین تشکیل

جفتگیري را به صورت تصادفي کنار یکدیگر قرار یافتند

شده :تزریق عصاره گلگاوزبان بر متغیر تعداد جنین

و با کنترل تشکیل پالک واژني در موشهاي ماده ،موش-

تشکیل شده اثر گذار بوده زیرا انحراف معیار کوچکتر از
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 5/50ميباشد ( )p=5/555و اختالفات نشان داده شده در

کوچکتر از  5/50ميباشد )p=5/555( .و اختالفات نشان

نمودار از نظر آماري معنادار ميباشد (جدول .)0

داده شده در نمودار از نظر آماري معنادار ميباشد (جدول

اثر عصاره آبی گاوزبان بر روی تعداد جنین سالم

 .)0نمودارهاي  0 ،0و  0ارتباط بین تعداد جنینها و

مشاهده شده :تزریق عصاره گلگاوزبان بر متغیر تعداد

سطوح مختلف عصاره را نشان ميدهند.

جنین سالم مشاهده شده اثر گذار بوده زیرا انحراف معیار

جدول  -0آنالیز واریانس ارتباط بین تعداد جنین جذب شده با غلظتهاي مختلف عصاره گلگاوزبان
انحراف معیار

آمارهي فیشر

5/501

0/114

میانگین مربعات

درجه آزادي

مجموع مربعات

تغییرات

4/044

9

01/740

بین گروهي

0/010

00

94/117

درون گروهي

00

11/910

مجموع

متغییر
تعداد جنین
جذب شده

جدول  -0آنالیز واریانس ارتباط بین تعداد جنین تشکیل شده با غلظت هاي مختلف عصاره گلگاوزبان
متغیر
تعداد جنین
تشکیل شده

تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادي

میانگین مربعات

آمارهي فیشر

انحراف معیار

بین گروهي

001/994

9

09/000

1/000

5/555

درون گروهي

11/017

00

9/041

مجموع

009/100

00

جدول  -0آنالیز واریانس ارتباط بین تعداد جنین سالم مشاهده شده با غلظتهاي مختلف عصاره گلگاوزبان
نتیجه

سطح معناداري

آمارهي فیشر

تزریق عصاره
اثرگذار بوده

5/555

00/995

میانگین مربعات

درجه آزادي

مجموع مربعات

تغییرات

متغیر

01/071

9

009/750

بین گروهي

تعداد جنین

9/001

00

49/100

درون گروهي

مشاهده

00

004/001

مجموع

شده

است
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نمودار -0ارتباط بین تعداد جنین جذب شده و غلظتهاي عصاره گلگاوزبان

نمودار  -0ارتباط بین تعداد جنین تشکیل شده و سطوح عصاره گیاه گلگاوزبان

نمودار  -0ارتباط بین تعداد جنین سالم و سطوح عصاره گیاه گلگاوزبان

03

اثر عصاره آبي گل گاوزبان...

بحث
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که که تعداد جنینهاي

ناباروري به دلیل عدم النهگزیني ميشود .نبود این ژنها

جذب شده در سطح شاهد با سطح  055و 055اختالف

باعث افزایش سیگنالدهي  Wntدر سلولهاي بسترهاي

معناداري را دارد .در مقابل تعداد جنینهاي جذب شده در

ميشود و  βکاتنین را فعال کرده و باعث تولید فاکتورهاي

سطح شاهد با سایر سطوح اختالف معناداري را نشان نداد.

رشد فیبروبالستي  FGFsدر این سلولها ميشود .فاکتور

شوید را به عنوان عامل تنظیمکنندهي چرخه قاعدگي و

 FGFsترشح شده به روش پاراکریني از طریق گیرندههاي

ضد باروري معرفي کردند [ .]90نتایج [ ]0حاکي از آن بود

 FGFدر اپیتلیوم براي افزایش تکثیر سلولهاي اپیتلیالي

که عصاره گیاه چاي کوهي داراي خواص سقطآور ميباشد

عمل کرده و بدین ترتیب از تمایز این بافت پیشگیري و

و الزم است مصرف این گیاه در دوران بارداري با احتیاط

یک رحم غیرمستعد براي النهگزیني حاصل ميشود .این

صورت گیرد .دربررسي که بر روي عصاره آبي گیاه

یافتهها مجموعا نشان دهندهي یک شبکهي منحصر به فرد

فیالنتوس آماروس ( )AEPAصورت گرفت پس از

سیگنالدهي است که شامل  Wnts ،Msx0/0و FGFs

بررسيها به این نتیجه رسیدند که  AEPAدر چارچوب

ميباشد و در رحم در زمان النهگزیني براي کنترل رابطهي

زماني باعث سقط جنین موشهاي باردار شد [.]00

مزانشیم ـ اپیتلیالي فعالیت ميکند [ .]99محققان نشان دادند

اثرات ترکیبات عصارههاي اتانولیکي ریشههاي بلیگیا

که تماس با فیتواستروژن نوزاد ،عکسالعمل ایمني

ساپیدا و میوههاي کیسیلوپیا آتیوپیکا نشان داد که عصاره-

موکوسي لولهي رحم را به بارداري تغییر ميدهد و بر روي

هاي اتانولیکي کیسیلوپیا آتیوپیکا به تنهایي یا همراه بلیگیا

رشد جنین پیش از النهگزیني در موش اثر ميگذارد [.]00

ساپیدا نهایتا منجر به خاتمهدهي بارداري به دلیل کاهش

تیمار موشهاي نوزاد با ژنیستئن فیتواستروژن باعث

قابل مالحظهي سطوح پروژسترون و استرادیول و افزایش

ناباروري کامل جنس ماده ميگردد که دالیل آن تا حدي

تريگلیسیرید ميگردد [ .]91نشان دادند که عصاره آبي

افت جنین پیش از النهگزیني در لولهي رحم بین روز  0و

زعفران باعث ایجاد جنینهاي صغر یافته ميشود .عصارهي

 0بارداري است .استفاده از ژنیستئین منجر به تغییرات

بذرهاي اشک چمن باعث افزایش لیزشدگي جنین و میزان

اساسي در بیان ژنهاي لولهي رحمي ميگردد که براي

مرگ و میر بعد از النهگزیني ميشود [ .]0انقباضات خود

عکسالعمل ایمني موکوسي  FRTمهم هستند از جمله

به خودي رحم به طور قابل مالحظهاي با عصارههاي آبي

ایمنوگلوبولینها ،آنتي میکروبها و شیموکینها .برخي از

بذرها ،تحریک بروز پروتئین سیکلواکسیژناز(COX- 0( 0

ژنهاي عکس العمل ایمني تغییر یافته ،در شروع استفاده از

را نشان داد .همچنین فسفریالسیون کیناز پروتئین فوق

ژنیستئین نوزادان تغییر ميکنند .این تغییرات حاصل ازتغییر

سلولي  (ERK)0/0و جابهجایي کیناز پروتئین

فنوتیپ وضعیت لولهي رحمي هستند .تغییرات دیگر در

 C(PKC)-αاز بخش سیتولي به بخشهاي ویژه رحم را

بیان ژن لولهي رحم فقط در اوایل بارداري مشاهده شد بعد

افزایش دادند [ .]05ژنهاي هموباکس  MSXباعث تنظیم

از اینکه  FRTدر معرض محرکهاي التهابي و یا آنتي-

النهگزیني جنین از طریق سیگنالدهي پاراکرین بین بستر و

ژنیک حاصل از تخمکگذاري و جفتگیري قرار ميگیرد.

اپیتلیوم ميباشند که داراي دو نوع 0و 0هستند که

تغییرات لولهي رحمي برروي رشد جنینهاي در حال رشد

فاکتورهاي نسخهبرداري را کدگذاري ميکنند که باعث

از طریق افزایش انشعاب و کاهش نسبت سلولي تودهي

کنترل اندام زایي و فعل و انفعاالت بافت در طول رشد

سلولي تروفکتودرم به دروني در مرحلهي بالستوسیت اثر

جنین ميشود و بیان این فاکتورها در موشهاي باردار پیش

ميگذارد .اثرات بنزوفنول  )BPA( Aبر روي فاکتورهاي

از النهگزیني جنین رخ داد و نبود این دو ژن منجر به

رحم و جنین در النهگزیني نشان دهندهي اثرات سوء
07
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دوزهاي باالي  BPAبرروي فرایندهاي مهم براي النه-

فالنوئیدها ترکیبات پليفنلي هستند .فالنوئیدها خواص

گزیني جنین هستند که این فرایندها عبارت از حمل ونقل

آنتي اکسیداني قوي دارند و رادیکالهاي آزاد را مهارکرده

جنین ،رشد جنین پیش از النهگزیني و تثبیت قدرت

و خطر برخي بیماريهاي مزمن را کاهش ميدهند [،00

پذیرش رحم ميباشد [ .]01برخي از گیاهان سمي در طول

.]01

دورههاي حساس بارداري ،عملکرد رحمي را تغییر مي-

فیتوفنول لوتئولین و کامپفرول ویژگيهاي ضدالتهابي را در

دهند و مانع رشد طبیعي جنین ميگردند .لوکویدهاي

بافتهاي بارداري اعمال ميکنند .ویژگيهاي ضدالتهابي در

جنس گون و اکسي تروپیس باعث ایجاد محدودیت

بافتهاي بارداري را از طریق بازدارندگي فعالیت اتصال

عروقي دلیل اصلي هیپرتروفي قلب جنین ،آماس ،بازدهي

به  ،NF-Kb DNAمسیر  AP0و ژنهاي هدف آن نشان

کم قلب ،انباشتگي مایع ،مرگ جنین و سقط هستند [،00

دادهاند .فیتوفنولها عالوه بر فعالیت ضدالتهابي داراي

 .]97در همین راستا مطالعهاي برروي گیاه چیني گوتاي بر

محدودهي گستردهاي از فعالیتهاي بیولوژیکي هستند.

میزان سقط ،بعد از لقاح و انتقال جنین آزمایشگاهي ( IVF

کامپفرول طول بارداري را افزایش ميدهد .لوتئولین و

 )–ETصورت گرفت ،نتایج نشان داد که ،گیاه گوتاي

کامپفرول بر روي بروز یا ترشح سیتوکین سلولهاي

میزان سقط جنین را ،در زناني که  IVF-ETدریافت

میومتریال باردار تاثیري ندارد .در سلولهاي میومتریوم

کردند [ .]04مصرف دافنهي زرد در اوایل بارداري نشان

لوتئولین و کامپفرول به طور قابل مالحظهاي بروز -0

داد که دافنه زرد ميتواند باعث تخریب و بافت مردگي در

 COXآزادسازي پروستاگالندین و فعالیت MMP-4

بافتهاي دسیدوال و آزاد سازي پروستاگالندین و

حاصل از  0L-0Bرا کاهش دادند .این دو ماده از طریق

همچنین افزایش غلظت آلفا  PGF0و  PGE0با پایین

مسیرهاي  AP-0و  NF-Kbفعالیت ميکردند و مانع

آمدن سطح پروژسترون گردد .از طرف دیگر ،سطح

فعالیت اتصالي  NF-kBp 10 DNAو بروز  c-junدر

پالسمایي آلفا  PGF0و  PGE0بدون تغییر ماند و سطوح

سلولهاي میومتریال ميشدند [ .]00سیتوکینهاي التهابي

استروژن و پروژسترون کاهش پیدا کرد و به طور کلي

یک نقش کلیدي به عنوان واسطههاي التهاب در زایمان

مکانیسم ضد بارداري دافنهي زرد عمدتا در محیط درون

نارس و کامل ایفا ميکنند .لوتئولین و کامپفرول به طور

رحمي براي حفظ بارداري مداخله ميکند که منجر به

قابل مالحظهاي بروز و ترشح  mRNAسیتوکینهاي

سقطجنین ميگردد [ .]15عصارههاي برگ اینوال ویسکوزه

التهابي را در غشاي جنیني کاهش ميدادند [.]00 ،00

داراي یک اثر سقطآوري بر روي افراد باردار و اثرات ضد

 TNF-αو  0L-0Bفعالیتهاي التهابي مانند افزایش

النهگزیني لوتیني ميباشد .همچنین در روز  0-1بارداري

پروستاگالندین و آنزیمهاي مخرب  ECMرا اعمال مي-

باعث کاهش قابل مالحظهي تعداد جسم زرد و سطوح

کنند این مسئله منجر به شروع سه مرحلهي مهم از زایمان

پروژسترون خون شد [.]00

انسان ميگردد .پارگي غشاي جنین ،رسیدگي گردن رحم و

در مقابل نتایج [ ]90حاکي از آن است که استفاده از

انقباضات

عصارهي اتانولیکي برگهاي ارروماستاکس اسپکیوسا

پروستاگالندینها ميگردد که در شروع و حفظ زایمان از

داراي اثر سمي بر روي سیستم هورموني موش ماده

طریق افزایش انقباضات رحمي و افزایش رسیدگي گردن

ميباشد و به عنوان یک دارو در مدیریت ناباروري

رحم و فعالسازي غشاي جنین -دسیدوئال مهم هستند

موشهاي ماده خطري ندارد .بنابراین با توجه به نتایج

[ .]05 ،05لوتئولین و کامپفرول به طور قابل مالحظهاي

حاصله عصاره گاوزبان در دوران بارداري باید با احتیاط

بروز ژن  COX0تحریک شدهي  0L-0Bو لیپوپلي

مصرف شود.

ساکارید و آزادسازي  PGE0و  PGF0αرا در غشاهاي
00

رحمي

[.]00

COX0

باعث

تولید

اثر عصاره آبي گل گاوزبان...

جنیني و سلولهاي میومتریال کاهش ميدهند .این کاهش

نتیجهگیری

تولید پروستاگالندین ميتواند شروع انقباضات رحمي را به

یافتههاي حاصل از پژوهش نشان ميدهد که عصاره آبي-

تاخیر بیاندازد و پیشرفت رسیدگي گردن رحم را کاهش

گاوزبان بر پارامترهاي تعداد جنین جذبشده ،تعداد جنین

دهد و تولد نوزاد را به تاخیر بیاندازد MMP-4 .در

تشکیل شده و تعداد جنین سالم مشاهده شده اثرگذار بوده

میومتریوم در طول زایمان نقش دارد .در طول بارداري،

است.

رحم با اضافه شدن کالژن به میومتریوم مجددا شکل مي-

منابع

گیرد و بزرگ ميشود به گونهاي که بتواند جنین در حال

 .0اسمت ،پ .کلر ،ک .هانسل ،ر .چاندلر ،ف .0010 .عوارض

رشد ،جفت و سیال آمنیوتیکي را در خود جاي دهد [.]94

جانبي داروهاي گیاهي .جلد  ،0مشهد ،انتشارات دانشگاه علوم

اسید لینولئیک یک اسید چرب مهم براي تشکیل استرول

پزشکي 007 ،صفحه.

کلسترول از طریق آنزیم  ACATدر غشاي کیسه زرده

 .0تفضلي م ،.کرماني ط ،.سعادتجو ع .ر .0010 .اثر عصاره آبي

ميباشد .این اسید تاثیر منفي بر روي جذب لیپید در

زعفران بر جذب جنین (سقط جنین) و عوارض آن در موش

جنینهاي جوجه در مرحلهي آخر جنیني دارد که منجر به

کوچک آزمایشگاهي .افق دانش ،جلد  ،05شماره  ،0صفحه .00

افزایش مرگ و میر جنین ميگردد [ .]07محققان نشان

 .0جان ویت ریچ ،و .0447 .بارداري و زایمان ویلمایز .جلد ،0

دادند که اسید لینولئیک باعث کاهش چربي بدن و افزایش

نشر اشتیاق ،صفحات .40-050-059-074

وزن  RYSو کاهش وزن  BWميشود که این یافته

 .9جان ویت ریچ ،ویلیامز .0550 .بارداري و زایمان ویلمایز.

موجب آسیب جذب لیپید ميشود و در نهایت باعث مرگ

جلد ،0موسسه انتشاراتي گلبان ،صفحات .07-04-97-91-05

و میر جنین مي شود [.]00 ،07

 .0جعفرزاده ل ،.عسگري ا ،.گلشن ایرانپور ف .،خیري س،.

مطالعات نشان ميدهند که ساپونین با مکانیسم فیدبک

پروین ن ،.رفیعیان م ،.تاجي ف ،.شاهینفر ن ،.رحیمیان ع،.

منفي اثر ضدباروري ایجاد ميکند .اثرات این عصاره قبل و

آزادگان ف .0011.بررسي تاثیر چاي کوهي

بعد از النهگزیني ایجاد ميشود .فعالیت ضدالنهگزیني

Stachys

) )lavandulifoliaدر ایجاد سقط درموشهاي سوري .مجله

احتماال به دلیل فعالیت استروژني است که باعث دفع

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد ،جلد  ،00شماره  ،9صفحه .01

تخمکها از لوله رحم ميگردد و فعالیت لوتئوتروفیکي

 .1حاجي حسیني ،رضا .0017 .بیوشیمي هورمونها .انتشارات

بالستوسیت را مختل ميسازد [.]91
استفاده از  -βسیتوسترول همچنین تعداد اسپرم را در

دانشگاه پیام نور ،صفحات .01-04-005-000

موشهاي نر کاهش ميدهد [ .]95مطالعات جدید نشان

 .7حسیني ا ،.شریعتي فر نبي .0010.بررسي اثر ضد تشنجي
عصاره متانولي گلگاوزبان ایراني بر تشنج ناشي از پیکرو

دادهاند که استفادهي طوالني مدت از فیتواسترولها ميتواند

توکسین در موش سوري .مجله دانشکده علوم پزشکي و

موفقیت تولیدمثلي را در موشهاي دم کوتاه افزایش دهد

خدمات بهداشتي درماني گناباد ،جلد  ،05شماره  ،0صفحه .05
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