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چکیده
عصاره آبي گیاه افدرا ماژور در درمان فشار خون ،اختالل خواب و کاهش وزن موثر مي باشد .اما تاکنون اثرات آن بر روي بدن بخصوص
در دوران حاملگي مورد بررسي قرار نگرفته است .بنابراین در این پژوهش اثرات تراتوژنیک عصاره ي گیاه افدرا ماژور بر جنین هاي
موش  Balb/Cدر روزهاي هفتم تا دهم حاملگي مورد بررسي قرار گرفت .در این مطالعه  95سر موش ماده  Balb/Cبطور تصادفي به
شش گروه مساوي ،کنترل (عدم تزریق) ،شم (تزریق آب مقطر) و 4گروه تجربي تقسیم شدند .دوز کشنده  LD50در شرایط،in vivo
 6503میليگرم بر کیلوگرم بر وزن بدن تعیین و دوز مناسب براي تزریق  655میليگرم بر کیلوگرم انتخاب شد .تزریقات در روزهاي
هفتم تا دهم بصورت درون صفاقي انجام گرفت .سپس موشها در روز  59بارداري تشریح شدند و جهت اطمینان از نتایج ،تجربیات
فوق  6بار تکرار شد .دادهها با نرمافزار  SPSS 21و تست  Duncanبا شرط  p >5/555مورد سنجش قرار گرفت .پس از بررسي مقایسه
اي در این دوز شاهد کاهش معني داري  p >5/555در اندازه فرق سر-نشیمنگاهي ( ،)CRوزن جنین و وزن جفت گروه تجربي در
مقایسه با گروه کنترل و شم بودیم .با توجه به این مشاهدات ميتوان این طور نتیجه گرفت که عصاره آبي گیاه افدرا ماژور اثرات منفي بر
رشد و نمو کمي جنین داشته و استفاده از این گیاه در دوران بارداري خطرآفرین است و شاید بتوان در آینده از آن به عنوان قرص ضد
بارداري استفاده نمود.
کلمات کلیدی :افدرا ماژور ،وزن جنین ،وزن جفت ،جنین موش.

مقدمه
استفاده از گیاهان دارویي به منظور درمان با تاریخ زندگي

دید بهتر بتوانند از این گیاهان استفاده کنند و با اثرات

انسان هم زمان بوده است .انسان در تمام دوران تاریخي

جانبي آن نیز آشنایي داشته باشند .اگر به گیاهان دارویي با

چاره اي جز استفاده از گیاهان نداشت .اگر چه در نیم

دید علميتري بنگریم ميتوان گفت در آینده با شناسایي

قرن گذشته استفاده از داروهاي شیمیایي و ترکیبي به

خواص این گیاهان ،و شناسایي مواد موثر درون آنها بتوان

شدت رواج یافت ولي به سرعت آثار زیان بار آن ها بر

از این گیاهان به طور کلنیکي استفاده و نیز داروهایي با

زندگي بشر سبب گرایش مجدد به گیاهان دارویي گردیده

استانداردهاي پزشکي تهیه کرد .در ایران به صورت طب

است ،و این نکته که مصرف گیاهان دارویي همواره در

سنتي از گیاهان دارویي براي درمان بسیاري از بیماريها

طول تاریخ یکي از روشهاي موثر درمان بوده است ،به

استفاده ميشود ،با توجه به این که ایران داراي اقلیم آب و

خوبي روشن است .امروزه در بین اقشار مختلف جامعه

هوایي بسیار متفاوتي ميباشد این گیاهان دارویي در اکثر

گیاهان دارویي نقش مهمي در درمان بیماري هاي مختلف

نقاط ایران یافت ميشوند .نکته قابل توجه در این باره

دارند که این مستلزم آشنایي بیشتر افراد با خواص دارویي

اثرات سوء استفادهي نادرست از این گیاهان ميباشد

و خواص ضدسالمتي این گیاهان ميباشد که این افراد با

[ .]52یکي از این گیاهان دارویي که در طب سنتي از آن
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به عنوان دارویي گیاهي یاد ميشود گیاه ریش بز یا افدرا

این تیره را در حد واسط نهاندانگان و بازدانگان قرار داده-

ماژور ( )Ephedra majorميباشد که براي درمان

اند .خانواده افدراسه با نامهاي فارسي (ارمک ،ریش بز)

بیماريها از آن استفاده ميشود .دراین پژوهش سعي بر

و نام التین ( )Ephedra majorو نام هاي محلي (هوم،

آن بوده که اثرات بیولوژیک عصارهي آبي گیاه افدرا ماژور

سوما ،کچي سقلي) در حدود  95گونه متفاوت داشته که

را مورد بررسي قرار دهیم .امید است این پژوهش گامي

گیاهي پایا ،با بوتههایي درختچهاي و ساقههایي به رنگ

باشد براي تهیه و استفادههاي درست دارویي از این گیاه

سبز تیره به صورت غالف غشایي و سفید رنگ ،و گل-

طبیعي و شناسایي بیشتر خواص دارویي این گیاه ،تا بتوان

هاي منفرد یا مجتمع ،میوه رسیده آن مدور یا تخم مرغي

به صورت صحیح از این گیاه در پزشکي مدرن استفاده

با براکته هاي گوشتي قرمز یا متمایل به زرد مي باشد.

نماییم.

زمان گلدهي گیاه افدرا ماژور در اردیبهشت ماه و اوایل

مطالعات بسیاري بر روي خواص بیولوژیکي مواد موثره

تابستان و زمان رسیدگي میوهها در تابستان ميباشد و این

موجود در این گیاه انجام شده و اثرات آن بر روي سیسم

گیاه در نقاط مختلف ایران و جهان دیده شده است .این

قلبي و عروقي و افزایش فشار خون ،سیستم تنفسي و

گیاه در قسمتهاي غربي آمریکا وجنوب شرقي این قاره

مجاري هوایي [ ،]9سیستم عصبي مرکزي و افزایش سطح

و در قسمت شمال شرق قاره ي آفریقاو در قاره آسیا در

هوشیاري [ ]25و کاهش وزن [ ]51و همچنین اثرات ضد

کل منطقهي خاورمیانه و فالت چین به سمت شبه جزیره-

ویروسي ،ضد باکتریایي [ ]50آن به تائید رسیده است .به

ي کره تا امتداد دریاي ژاپن این خوانواده وجود دارند و

طور مثال  Eglyferesinو همکارانش در سال  2555به

در ایران در مناطق تهران ،اصفهان ،خراسان در مناطق

این نتیجه رسیدند که این گیاه افدرا داراي اثرات باز

قوچان ،ارتفاعات هزار مسجد ،فارس ،لرستان ،مازندران،

دارندگي بر فعالیت باکتريها و قارچها است [.]3

همدان ،کرمان و گیالن یافت ميشود [ .]22،55از جمله

 Rustaiyanو همکارانش در سال  2555در فعالیت

ترکیبات آلکالوئیدي عصاره ي افدرا ميتوان به

پژوهش خود نشان دادند که این گیاه فعالیت آنتي

متانوپرولین ،افدرین و پزودوافدرین از اجزاي فعال افدرا

اکسیداني باالیي نیز دارد [ Boozer .]53و همکاران در

هستند که معموال یه عنوان ضداحتقاق مورد استفاده قرار

سال  2552بیان کردند عصاره گیاه افدرا همراه با کافئین

مي گیرد .افدرین و پزودوافدرین به صورت دارویي باعث

سبب کاهش وزن بدن ،چربي بدن و  -LDLکلسترول و

تحریک گیرندههاي آلفا و بتا آدرنرژیک و آزادسازي

همچنین سبب افزایش  -HDLکلسترول و ضربان قلب

کاتکول آمینهاي درون زاي سیناپسها در مغز و قلب مي

ميگردد [ Al-Qarawi .]4و همکارانش در سال  2555به

شود .ترکیب متانوپرولین  cis-3,4-methanoprolineدر

این نتیجه رسیدند که از پودر گیاه افدرا ميتوان به عنوان

مقادیر زیادي در میوه ،ساقه و ریشه گیاه افدرا یافت مي

یک کنترلکننده غیرشیمیایي ،آلودگي افالتوکسین استفاده

شود .این ماده آنالوگ پرولین براي اشرشیا کلي و

کرد [ .]5اما با این حال هیچ پژوهشي بر اثرات این گیاه

سالمونال تیفيموریوم است .اثر سمي این ترکیب بر این

روي جنین و اثر آن بر روي روند شکلگیري جنین انجام

میکروارگانیسمها بوسیله ممانعت از سنتز پرولین اعمال

نشده است .بدین دلیل هدف اصلي این پژوهش بررسي

ميشود .کینورناتها ( )Kynurenatesدر ساقههاي افدرا

اثرات بیولوژیک عصاره ي آبي گیاه افدرا ماژور بر رشد و

وجود دارند و ممکن است واجد خواص ضدمیکروبي

نمو جنینهاي موش  Balb/Cدر روز هاي هفتم تا دهم

باشند .کینورناتها مرتبط با  4 quinolonesهستند،

بارداري است .گیاه افدرا ماژور به خانواده

گروهي از ترکیبات که توانایي ممانعت از فعالیت

Ephedraceae

از راسته  Ephedralsتعلق دارد که برخي از گیاه شناسان

gyrase

 DNAباکتریایي را دارا هستند .به عنوان مثال
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سیپروفلوکساسین از این گروه بر علیه طیف وسیعي از

مواد و روش کار

باکتريهاي گرم منفي شامل نایسریا گونورها که سبب

در این پژوهش پس از جمعآوري قسمت هوایي گیاه

عفونت ادراري ميشود استفاده ميشوند [.]55

افدرا از کوههاي کالک واقع در استان البرز ،گیاه به مدت

با توجه به مطالعات انجام شده ،شواهد حاکي از آن است

دو هفته در دماي  29درجه سانتيگراد اتاق آزمایشگاه

که مهمترین ماده موثره گیاه افدرا ماژور بنام افدرین است

دانشگاه کرج نگهداري و به دور از نور خورشید خشک

که بر قسمتهاي مختلف بدن اثرگذار است .از نظر

شد .پس از خشک شدن کامل ،گیاه توسط آسیاب برقي

بیوشیمیایي مهمترین مواد موجود در گیاه افدرا ماژور

به صورت پودر در آورده شد .به منظور تهیه عصاره آبي

الکالوئیدها هستند [ ]55و مهمترین الکالوئید موجود در

مقدار  5555میليگرم پودر قسمت هوایي گیاه در 295

گیاه افدرا ماژور افدرین ميباشد که از گروه الکالوئیدهاي

میليلیتر آب مقطر به مدت یک ساعت آهسته جوشانده

آمیني فاقد اتم ازت در حلقهي هتروسیکلیک است.

شد .سوسپانسیون حاصله از صافي پارچه اي و بعد توسط

آلکالوئیدهاي آمیني در اکثر موارد از مشتقات ساده فنیل

کاغذ صافي معمولي و پس از آن به منظور به دست

آمین بوده و از این رو از اسید آمینه معمولي مانند فنیل

آوردن محلول شفاف از کاغذ صافي واتمن شماره یک

آالنین و یا تیروزین مشتق ميشوند [.]2

توسط قیف بوخنر تحت شرایط خالء عبور داده شد.

افدرین ،آلکالوئیدي است که به مقدار زیاد از انواع گیاهان

محلول در حرارت مالیم تغلیظ گردید تا حجم نهایي آن

افدرا به روشهاي شیمیایي که شامل احیاء و ترکیب ال-

به  25میليلیتر رسید .به این ترتیب عصاره آبي گیاه به

-5استیل کاربینول و متیل آمین است بدست ميآید .بدین

دست آمد که در هر میليلیتر آن عصاره  95میليگرم پودر

طریق ميتوان ال-افدرین خالص بدست آورد .افدرین در

قسمت هوایي گیاه را دارا بود .جهت بررسي اثرات

گیاه افدرا معموالً به صورت چپگرد وجود دارد که به

بیولوژیک عصاره آبي گیاه ،از موشهاي کوچک

صورت یک آمینوالکل بوده و فرمول شیمیایي آن در

آزمایشگاهي که مانند انسان مواد شیمیایي را از جفت

(شکل )2نشان داده شده است و البته خیلي نزدیک به

عبور داده و داراي سیر تکویني مشابهي در جنین خود

فرمول شیمیایي آدرنالین است.

نسبت به انسان ميباشند ،استفاده گردید .کوچکي اندازه،

از اثرات بیولوژیکي افدرین ميتوان به اثر برروي کاهش

کوتاه بودن دوره حاملگي و ایجاد جنین هاي متعدد در هر

و افزایش وزن و اثر برروي قلب که در اثر انقباض عروق

بار زایمان از مزایاي استفاده از این نوع نژاد در کار

باعث فشارخون ،تاکي کاردي و آتاکسي ميشود و

تحقیقاتي مورد نظر بود .موشهاي آزمایشگاهي از موسسه

همچنین به اثر بر روي سیستم اعصاب مرکزي مانند

سرم و واکسن سازي حصارک کرج خریداري با رعایت

لرزش ،تشنج ،سرگیجه ،سردرد ،اضطراب و بيخوابي

شرایط حرارتي  25±2درجه سانتي گراد و پریود نوري

اشاره کرد .عالوه بر افدرین ،الکالوئیدهاي دیگري از

 52ساعت شب و  52ساعت روز با رطوبت  95تا 35

جمله پزودوافدرین ،نورافدرین ،نورپزودوافدرین ،متیل

درصد به مدت دو هفته براي سازش با شرایط محیطي

افدرین و متیل پزودوافدرین در گیاه افدرا یافت ميشود.

جدید در قفسهاي مخصوص موشهاي کوچک

مقدار الکالوئیدها بر حسب منشا جغرافیایي ،شرایط

آزمایشگاهي در اتاق حیوانات دانشگاه کرج نگهداري

اقلیمي ،زمان برداشت محصول متفاوت ميباشد و معموال

شدند .قفس موشها هر هفته به طور مرتب شست و شو

مقدار افدرین چپ و پزودوافدرین راست از سایر

و ضدعفوني ميشدند .در این مطالعه  95سر موش به

آلکالوئیدها بیشتر است [.]25

طور تصادفي به  3گروه مساوي ،کنترل (عدم تزریق) ،شم
(تزریق آب مقطر) و  4گروه تجربي تقسیم شدند .گروهها
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از لحاظ نوع آب و غذا و تمامي شرایط زندگي یکسان

شامل میانگین ،انحراف معیار و آنالیز واریانس مشخص

بودند .به منظور تعیین نمودن روزهاي مشخص حاملگي،

شده است.

موشهاي نر و ماده بالغ  2/9تا  6ماهه با وزن  24تا 20

نتایج

گرم براي آمیزش به روش پليگامي در قفسهاي ویژه

به منظور مشخص نمودن دوز آستانهاي جهت تزریق

موشهاي کوچک آزمایشگاهي قرار داده شد و با مشاهده

عصاره آبي گیاه براي انجام تجربیات آزمایشگاهي ،ناگزیر

درپوش واژني ،که روز صفر بارداري در نظر گرفته مي-

به تعیین مقدار دوز کشنده عصاره آبي گیاه افدرا بودیم.

شود ،موشهاي ماده را از موشهاي نر جدا نموده و در

لذا با استفاده از روش انتگراسیون دوبل مقدار  LD50در

قفسهاي جداگانه اي نگهداري شدند .به منظور بررسي-

شرایط آزمایشگاهي  6503 mg/kg.bwتعیین گردید .به

هاي بیولوژیکي اثرات عصاره آبي گیاه افدرا ماژور ابتدا

طوري که  3سطح دوز مصرفي را بر اساس افزایش

مقداردوز کشنده ( )LD50با استفاده از روش انتگراسیون

ضریب ثابت هندسي 5/546با انتخاب مقدار اولیه

دوبل در شرایط  6503 mg/kg.bw، in vivoتعیین گردید

 655 mg/kg.bwمشخص نمود و تجربیات را بر دو گروه

و عملیات تزریق درون صفاقي ( )IPسریع و با کمترین

تجربي و کنترل با انتخاب  4موش ماده در هر گروه ادامه

استرسزایي در روزهاي هفتم تا دهم بارداري با دوز

دادیم .تجربیات  LD50بر  95موش ماده بالغ  22تا 20

 655 mg/kg.bwانجام گردید .کلیه موشها در روز 59

گرمي انجام گرفت .به طوري که به گروه تجربي یکي از

بارداري به کمک کلروفرم به صورت استنشاقي کشته و

سطوح عصاره و به گروه کنترل محلول سرم فیزیولوژي

بالفاصله بعد از مرگ ،تشریح شدند.

به صورت درون صفاقي تزریق گردید .در هنگام تزریق

جنینهاي داخل رحم به کمک لوازم مخصوص تشریح

به منظور به دست آوردن دوز استاندارد  LD50بالفاصله

خارج و در محلول سرم فیزیولوژي قرار داده ميشد،
سپس کیسه آمنیون اطراف جنینها به دقت جدا

بعد از تزریق عصاره آبي ،ماهیچههاي شکم به شدت

ميگردید.

منقبض گشته و موشها آرام و بي حرکت ميماندند و اگر

پس از شست و شوي جنینها در سرم فیزیولوژي ،به

منجر به مرگ موش نميشد بعد از گذشت  2الي 6

کمک کولیس طول فرق سر -نشیمنگاهي ) (CRاندازه-

ساعت موشها به حالت عادي باز ميگشتند در حالي که

گیري شد و توسط ترازوي دقیق وزن جنین و جفتها

این حاالت در هنگام تزریق با سرم فیزیولوژي مشاهده

تعیین و یادداشت گردید .به منظور بررسيهاي

نميشد .پس از بررسي هاي اولیه ،جهت اطمینان از میزان

هیستولوژیکي و سیتولوژیکي از میکروسکوپ دوچشمي

مسمومیت و اختالل عملکرد در سطح سلولي ،بافتي و

نوري و استریوفتو میکروسکوپ با بزرگنمایي  X555و

اندامي ،عصاره آبي را به میزان  655 mg/kg.bwبه روش

 X28استفاده شده است .براي اثبات کاهش یا افزایش

درون صفاقي در روزهاي هفتم ،هشتم ،نهم ،دهم بارداري

اندازه ( )CRو وزن جنین و جفت و تغییر وضعیت رحم

یعني روزهاي بعد از النهگزیني و اندامزایي تزریق کردیم.

و میومتر پس از تشریح هر موش نمونههاي تجربي با

براي بررسيهاي مقایسهاي در هر گروه  59موش حامله

گروههاي کنترل و شم مقایسه شده است .جهت آنالیز

در گروه کنترل که چیزي به آنها تزریق نشد و هم چنین

آماري نتایج به دست آمده از آنالیز واریانس یک عاملي

به تعداد  59موش حامله گروه شاهد ) )Shamدر نظر

استفاده گردید .تجربیات فوق  6بار تکرار شد .دادهها با
نرم افزار SPSS21و تست  Duncanبا شرط

گرفته شد که به این موشهاي باردار سرم فیزیولوژي 55

p >5/555

درصد تزریق گردید .جنینهاي تجربي ،کنترل و  Shamدر

مورد سنجش قرار گرفت .تمامي شاخصهاي مورد نظر

روز  59حاملگي از بدن مادر خارج گردید .و پس از وزن
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کردن جنین و جفت و بررسيهاي ماکروسکوپي که

 ،)54/56روز  5حاملگي (،)54/53 ± 5/569 mm

توسط استریوفتومیکرگراف انجام گردید .در مجموع موش

روز55حاملگي ( )56/59 ± 5/563 mmبا گروههاي

ماده بالغ باردار پس از تزریق عصاره و تشریح مورد

کنترل مربوطه ( ،)59/20 ± 5/409 mmمشخص نموده که

بررسي قرار گرفت و نتایج مشخص نمود که کاهش در

کاهش معني دار ( )p >5/555وجود دارد .البته کاهش

اندازه فرق سر -نشیمنگاهي ( ،)CRوزن جنین و جفت

معنيدار ( )p >5/555در سطح وزن جنین هاي تجربي با

گروه تجربي در مقایسه با گروههاي کنترل و شم وجود

نتایج وزن جنین در روز  1حاملگي (،)5/659 ± 5/59 g

داشته است ( .)p >5/555نتایج تحلیل آماري و تجربیات

روز  0حاملگي ( 5/425 ± 5/5455گرم) ،روز  5حاملگي

mg/kg.bw

( 5/669 ± 5/542گرم) ،روز  55حاملگي (± 5/5499

 655به صورت جدول تهیه شده است ،این روند کاهشي

 5/649گرم) نسبت به گروههاي کنترل مربوطه (5/5255

در اندازه فرق سر -نشیمنگاهي ،وزن جنین و جفت گروه

 5/40 ±گرم) قابل توجه بود و هم چنین کاهش معنيدار

تجربي را در مقایسه با گروه هاي کنترل نشان ميدهد.

( )p >5/555در سطح وزن جفت جنینهاي تجربي نیز

نتایج کلي بدست آمده از بررسيهاي جداول  5تا  4را

مشاهده شد که وزن جفت در روز  1حاملگي (± 5/505

ميتوان این گونه بیان کرد که تغییرات کمي ،همراه با

 5/556گرم) ،روز  0حاملگي ( 5/551 ± 5/5264گرم)،

روند کاهشي در رشد و نمو جنین هاي تجربي  59روزه با

روز  5حاملگي ( ،)5/559 ± 5/5244 gروز  55حاملگي

دوز تزریقي  655 mg/kg.bwمشاهده شده است .به طور

( 5/542 ± 5/5222گرم) نسبت به گروههاي کنترل

مثال در اندازه فرق سري -نشیمنگاهي در روز  1حاملگي

مربوطه ( ،)5/590 ± 5/559 gمشخص است.

روز هفتم تا دهم ( )X±SDبا دوز تزریقي

( ،)56/33 ± 5/5 mmروز  0حاملگي (± 5/065 mm
جدول -5نتایج تحلیل آماري درمورد جنین هاي تجربي روز  1حاملگي پس از تزریق عصاره آبي افدرا ماژور()X±SD
مشاهدات

وزن جنین (گرم)

وزن جفت (گرم)

اندازه CR

گروه تجربي

5/659 ±5/595

5/556 ± 5/505

56/33 ± 5/5

گروه کنترل

5/40 ±5/525

5/590 ± 5/559

59/20±5/409

گروه Sham

5/430 ±5/551

5/545 ±5/5593

59/52±5/933

p

p >5/555

p >5/555

p >5/555

جدول -2نتایج تحلیل آماري درمورد جنین هاي تجربي روز  0حاملگي پس از تزریق عصاره آبي افدرا ماژور()X±SD
مشاهدات

وزن جنین (گرم)

وزن جفت (گرم)

اندازه CR

گروه تجربي

5/425 ±5/5455

5/551 ±5/5264

54/56 ±5/065

گروه کنترل

5/40 ±5/525

5/590 ± 5/559

59/20±5/409

گروه Sham

5/430 ±5/551

5/545 ±5/5593

59/52±5/933

p

p >5/555

p >5/555

p >5/555
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اثرات بیولوژیک عصارهي آبي گیاه افدرا...

جدول -6نتایج تحلیل آماري در مورد جنین هاي تجربي روز  5حاملگي پس از تزریق عصاره آبي افدرا ماژور ()X±SD
مشاهدات

وزن جنین (گرم)

وزن جفت (گرم)

اندازه CR

گروه تجربي

5/669 ± 5/542

5/559 ±5/5244

54/53 ±5/569

گروه کنترل

5/40 ±5/525

5/590 ± 5/559

59/20±5/409

گروه Sham

5/430 ±5/551

5/545 ±5/5593

59/52±5/933

p

p >5/555

p >5/555

p >5/555

جدول -4نتایج تحلیل آماري در مورد جنین هاي تجربي روز  55حاملگي پس از تزریق عصاره آبي افدرا ماژور ()X±SD
مشاهدات

وزن جنین (گرم)

وزن جفت (گرم)

اندازه CR

گروه تجربي

5/649 ±5/5499

5/542 ±5/5222

56/59 ±5/563

گروه کنترل

5/40 ±5/525

5/590 ± 5/559

59/20±5/409

گروه Sham

5/40 ±5/525

5/545 ±5/5593

59/52±5/933

p

p >5/555

p >5/555

p >5/555

بحث
این پژوهش یک مطالعه پایلوت (مقدماتي) است که هدف

است .و مراحل اندام زایي نیز در این روزها انجام خواهد

اصلي در این تحقیق بررسي اثرات عصاره گیاهي افدرا

شد [ .]56با توجه به مطالب ارائه شده در این پژوهش اثر

ماژور بر روي متغیرهاي مربوط به رشد و نمو جنین در

عصاره آبي گیاه افدرا ماژور در روزهاي هفتم تا دهم

طول روند بارداري موش بوده است .با توجه به اینکه

بارداري مورد بررسي قرار گرفت .با مشاهده نتایج میزان

پستانداران به سه زیر رده تخمگذاران ،کیسهداران و

مسمومیت و نواحي عملکرد در سطح سلولي ،بافتي و

جفتداران تقسیم ميشوند .جفت داران ،پستانداراني

اندامي و اثرات منفي بر رشد و نمو کمي پس از تزریق

هستند که در اثر تغییرات و اعمال متقابل سلولهاي

عصاره آبي افدرا در دوز کمتر از دوز کشنده دریافتیم که

ابتدایي جنیني با دیواره رحم به تدریج اندامي به نام جفت

این گیاه داراي مادهي موثره ي خاصي بوده که توانسته

را به وجود مي آورند و به کمک این عضو جنین آن ها

سبب اختالل و یا جلوگیري از تمایز و تقسیم صحیح

قادر مي شود کلیهي اعمال فیزیولوژیکي خود را به کمک

سلولي شود .بر اساس نتایج بررسيهاي انجام گرفته،

مادر انجام دهد .در این جانوران به هنگام حاملگي دو

مقدار  LD50به میزان  6503 mg/kg.bwتعیین شد.

دورهي مشخص وجود دارد دوره پیش حاملگي و دوره

عصاره آبي گیاه افدرا ماژور همان طور که ذکر شد به

حاملگي ،تمامي جفت داران داراي رحم اند و این اندام از

روش درون صفاقي به موشهاي بالغ ماده تزریق گردید

داخل به خارج داراي سه الیه اندومتر ،میومتر و پریمتر

زیرا که در این روش ماده به سرعت جذب صفاق

ميباشد .در زمان جفتگیري در این جانوران پس از نفوذ

احشایي و سپس وارد کبد و سیستم گردش خون ميشود.

اسپرم در حدود  65ساعت پس از تشکیل سلول تخم،

بر اساس آزمایشهاي انجام شده در مطالعه حاضر و

اولین شکافتگي صورت ميگیرد و مراحل بعدي رشد و

وجود تغییرات شاخصهاي کمي مورد نظر که در جدول-

نمو سلول تخم ادامه پیدا ميکند .روز هفتم تا دهم

هاي  6 ،2 ،5و  4مشخص شده است ،ميتوان به نقش

بارداري به عنوان روز هاي بعد النه گزیني شناخته شده

عصاره آبي گیاه افدرا در مهار رشد و نمو با مصرف دوز
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 655 mg/kg.bwو کاهش معنيدار با شرط  p >5/555در

گیاه افدرا ماژور در روزهاي مختلف بارداري موش

اندازه فرق سري -نشیمنگاهي ( )CRو وزن جنین و وزن

 Balb/Cو رابطهي کاهشي که در اندازه فرق سر-

جفت جنینهاي تجربي  59روزه در مقایسه با گروههاي

نشیمنگاهي ( )CRجنینهاي تجربي در مقایسه با گروه

کنترل مربوطه از تجربیات روزهاي  5 ،0 ،1و  55حاملگي

کنترل مشاهده شد ميتوان گفت که افدرین بر روي

اشاره نمود و ميتوان به نقش عصاره در جلوگیري از

هورمون رشد و غده هیپوفیز اثر مهاري داشته است.

تقسیم و تمایز سلولي و مهار آنزیم توپوایزومراز  IIو

همچنین نتایج کاهشي بدست آمده از مطالعه ما درباره

تخریب  DNAاشاره کرد .بر طبق بررسيهاي انجام شده

وزن جنین و وزن جفت که همراه با گروههاي تجربي و

Radakovićو همکارانش در سال  2555نقش مهاري

کنترل در روزهاي مختلف مشخص گردیده است ،نشان

افدرین در گیاه افدرا را بر روي مهار کنندههاي

داده که وزن جنین و وزن جفت در مقایسه با گروههاي

همانندسازي  DNAتوضیح ميدهد .مهار کنندههاي

کنترل و شم کاهش یافته چون با تزریق عصاره و ایجاد

همانندسازي  DNAزماني فعال ميشود که رونوشت

اختالل در رشد نرمال جنین در روز هاي هفتم تا دهم که

نادرستي از  DNAایجاد شده باشد ،این مهارکنندهها از

روزهاي بعد از النه گزیني و روزهاي اندامزایي جنین به

ادامه روند همانند سازي ناقص جلوگیري ميکنند .افدرین

شمار ميآیند ،این روند کاهشي به خوبي دیده شده است.

با مهار کردن ،این مهارکنندههاي همانندسازي ،DNA

ميتوان این گونه توضیح داد روزهاي بعد النه گزیني با

باعث همانند سازي نادرست  DNAشده و ميتواند

این که جنین در رحم جایگزین شده اما باز هم در معرض

انواعي از جهشهاي ژنتیکي و ناهنجاريها و نواقصي در

خطر و آسیب قرار دارد و نتایج نشان داده که تزریق

رشد و نمو جنین را اعمال کند [ ]54این نتایج با یافته-

عصاره ميتواند اثرات منفي بر روي جنین داشته باشد و

هاي تجربي حاصل شده از مطالعه حاضر به دلیل بروز

ميتوان اظهار داشت که حتي جنین بعد از روزهاي النه-

اختالالت کمي رشد و نمو ایجاد شده در جنینها شباهت

گزیني هم ميتواند روزهاي بحراني داشته باشد که سبب

دارد .میزان اثر گذاري عصاره آبي در روزهاي هفتم تا

تولد جنین سالم نميشود .احتماال رابطه به خصوص اثر

دهم نشان داده که تمایز و تقسیمات سلولي دچار اختالل

منفي افدرین در این روزها بر روي جنین بیشتر است .با

شده و به احتمال زیاد عصاره گیاه و مواد موثره آن به

توجه به تحقیق حاضر و نتایجي که به دست آمده ميتوان

خصوص افدرین نقش بسزایي در روند تکاملي جنین

چنین تفسیر نمود که در عصاره آبي گیاه افدرا ماژور

داشته است .احتماال افدرین بیان ژنهاي  Chordinو

ترکیباتي وجود دارند که داراي ساختمان استروئیدي مي-

 Nogginموش را تحت تاثیر قرار داده و بیان آنها را با

باشند که به راحتي مي توانند از  DNAغشاء عبور کرده و

مشکل مواجه کرده است [ .]1همچنین این ماده موثره

به گیرنده هاي خود متصل شده و به سادگي در سنتز و یا

ميتواند با اختالل در عملکرد فاکتورهاي رشد از جمله

مهار سنتز یک پروتئین یا آنزیم شرکت کنند و یا سبب

 ،TGF-βتغییر در متابولیسم بدن در جنین موشها سبب

اختالل در عملکرد آن شوند .پس این گونه ميتوان بیان

بروز تغییرات نامطلوبي در رشد آن از جمله وزن جنین و

کرد که ممکن است مصرف این گیاه در دوران بارداري

وزن جفت و اندازه فرق سر -نشیمنگاهي ( )CRجنین در

دلیلي یراي سقط زایي و ایجاد ناهنجاري مشکالتي در

طي دوره باروري شود .هورمون رشد ( )GHتوسط غده

سالمت جنین شده و مي تواند در جلوگیري از حاملگي-

هیپوفیز ترشح و در رشد و شکل گیري استخوانها نقش

هاي ناخواسته با توجه به زمان و مقدار دوز مصرفي

مهمي دارد ،این هورمون بر رشد اندامها نیز اثرگذار است

عصاره ،موثر واقع شود .افدرین موجود در گیاه افدرا با

[ .]5با توجه به نتایج بدست آمده از تزریق عصاره ي آبي

ایجاد نقص در عملکرد فاکتورهاي  FGF10و  Wntمي-
02

اثرات بیولوژیک عصارهي آبي گیاه افدرا...

تواند روند تمایز را دچار اختالل کند و مستقیما بر مرحله

نتیجهگیری

اندامزایي جنین موش اثرگذار باشد [.]5

در مجموع باتوجه به مطالعات و آزمایشات انجام شده و

مطالعه  Poorsughraو همکارانش در سال  2556نشان داد

مشاهدات حاصل از آن ميتوان به این نتیجه رسید که

که مصرف عصارههاي آبي برخي از گیاهان در دوران

عصاره آبي گیاه افدرا ماژور ميتواند اثرات بیولوژیکي

بارداري ميتواند مانع از تولد جنین سالم شود ،این

منفي بر رشد و نمو کمي جنین داشته باشد و در این

پژوهش ضمن تفاوت در نوع عصاره مصرفي ،از نظر

پژوهش به وضوح اثرات ناباروري افدرین بر روي دوره

روش انجام آزمایش و جامعه نمونه با تحقیق حاضر

بارداري و جنین نشان داده است ،اما با این حال براي

شباهت داشته است [ .]59در تحقیقات  Boozerو

بررسي هاي بیشتر و دقیق تر و نیز تحقیقات گسترده تر،

همکارانش در سال  2553انجام گرفته اثر افدرین را بر

به خصوص در زمینه ژنتیکي و بیان اختالالت ژني ایجاد

روي کاهش وزن موثر دانسته ،این ماده امروزه براي تهیه

شده در اثر عصاره آبي گیاه افدرا ماژور و افدرین مورد

بسیاري از داروهاي موثر در کاهش وزن مورد استفاده

نیاز است.

قرار مي گیرد ،این اظهارات با نتایج بدست آمده از مطالعه

تشکر و قدردانی

حاضر به دلیل تاثیر بر کاهش وزن مطابقت دارد [.]4

از کلیه عوامل و همکاران محترم دانشگاه آزاد اسالمي

در مطالعهي دیگر که توسط  Greenwayو همکارانش

واحد کرج که در اجراي این پروژه تحقیقاتي ما را یاري

درسال  2554بر روي اثرات مکمل غذایي افدرا همراه با

نموده اند کمال تشکر را داریم.

کافئین بر روي موش نژاد  Rateبررسي شد ،مشخص شد
که این ترکیبات اثر قابل توجهي بر باال بردن متابولیسم
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