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  چكيده 
 در داروها  کهباشد  مييدانياکس يت آنتيخاص ر ويش ترشحات ی ادکنندهيز کننده، آرام دهنده، روين ،آور ت اشتهاي خاص دارایرازيانه :نه و هدفيزم

نـژاد   ،ي سـور  مـوش يبـر رو   يدوران بـاردار   در انـه يراز اهيـ گ اثـرات  ين پـژوهش بررسـ    يهدف ما از ا    .شود ي استفاده م  يادي ز يها يدنيو نوش 
BALB/C باشد يم.  

 ۲۵تا  ۲۱ با وزن يي تا۷گروه  ۴ منظور، نيا به و گرفته شد نظر گرم در لويگرم بر ک يليم ۴۰۰،۲۰۰،۱۰۰،۵۰ دوز چهار ،يبررس ي برا:يرسروش بر
موش مـاده بـاردار      خارج شده از شکم    يها و رحم  ها  نيجن از نظرگرفته شد،  در کنترل و sham يبرا گروه دو و يتجربدوز ۴ قيتزر يبرا يگرم

 .قرارگرفـت  يبررسـ  مورد د و يگرد هيته يانيم يسهم برش کروتوميم اب ها  نمونه از سپس و ،  کرده يبردار عکس کروسکوپيوميفتواستر لهيوس به
 قـرار  يبررسـ  مورد يآمار لحاظ از >۰۱/۰P و >۰۵/۰P يمعنادار درجه با ANOVA روش با و SPSS افزار نرم کمک به آمده، دست به جينتا

  .گرفتند
 تزريقـي  دوز در ،پوسـتي شـدند و همچنـين    ريز يزيخونر داراي ها جنينگرم بر کيلوگرم      ميلي ۵۰تزريقي   دوز با شده مشاهده نتايج قطب :ها افتهي

 بيـرون  و) اگزوهپاتيـك  (كبـد  زدگـي  بيرون ،يپوست ريز ديشد يزيخونر شامل ييها ناهنجاري ها جنين درگرم بر کيلوگرم    ميلي ۴۰۰ و۲۰۰ و۱۰۰
  .مشاهده شد هيآتروف نيجن يدارا يها رحم و ها رحم ي وارهيد شدن قطور  دوز۴ز در هر يو ن) يگزانسفالا (مغز كامل زدگي

 BALB/C نـژاد  يمـوش سـور   يک تراتـوژن در دوران بـاردار  يعنوان  انه را به يتوان راز  ي مشاهده شده م   يها يبا توجه به ناهنجار   : يريگ جهينت
   . کرديمعرف

  BALB/Cماده  موش ن،يجن ،ي، ناهنجاريباردار ،(Foeniculum vulgare)انهيراز: يديکلواژگان 

  
  مقدمه

ـ ا دارو جهـت درمـان       يعنوان غذا    اهان به يخ گ ي تار يط     . ا ي
  عوارض امروزه). ١و٢( اند استفاده شده ها يماري از بيريشگيپ

  
  
  
  

  
ـ يترک ييايميشـ  داروهـاي  مـصرف  اثر در ناخواسته يجانب   ،يب

  .دهــد يمــ قــرار توجــه مــورد را يــيارود اهــانيگ از اســتفاده
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ـ دل بـه  رانيا ـ موقع داشـتن  لي    امکـان  و ييايـ جغراف خـاص  تي
ـ مختلـف گ   هاي گونه رشد ـ  منبـع  ،ياهي    يـي دارو اهـان يگ يغن

ـ  امري ييدارو اهانيگ درباره قيعم شناخت لذا باشد يم  يالزام
   اســـتفاده شـــکل بـــه يدرمـــان اهيـــگ امـــروزه). ٣( اســـت

 جهان سراسر در ها آن تام ی عصاره اي و ياهيگ هاي  فرآورده از
 و يتکنولوژ نظر از که يصنعت يکشورها در يحت است، جيرا

 شوند مي يتلق شرويپ ،يسنتز يداروها داشتن ارياخت در و علم
 ،يسـنت  طـب  يحکمـا  نظر طبق عتيطب نظر از انهيراز.)۳و۴(

 ی کننـده  بـاز  مجمـوع  در آن خـواص  و بـوده  خـشک  و گرم
 است ومثانه هيکل طحال، کبد، نه،يس يمجار دادانس ها،  يگرفتگ

 انـه يراز تخـم  کـه   آمده است )۶( يسنت کتب در نيهمچن .)۵(
 روغـن  و اسـت  آور قاعـده  و شکن وباد معده يمقو و محرک

ـ  وضـد  يکـش  کرم تيخاص آن تخم انـه  يراز ).۵( دارد يانگل
ـ  يخاصدارای    يضـد التهـاب اسـت و بـرا         ،يدانياکـس  يت آنت
 اسـتروژن   يحاو همچنين اين گياه   ،شود ي م ت استفاده يبرونش
 و باعـث  گرديـده  در زنان يش غدد پستان ي باعث افزا  کهاست  

 و بـوده  بـر  تبرازيانه  ).٧(شود  يبلوغ زود رس در دختران م 
ـ  اسـتفاده  مـزمن  روده کيوکول درد معده درمان يبرا  شـود  يم
 شـناخته  دانـه  عنـوان  بـه  معمـوال  کـه  (انهيراز بالغ ی وهيم .)٨(

 عوامـل  عنـوان  بـه  يا گـسترده  طور به انهيراز روغن و )شود  مي
 و ريپن نان، پرتقال، آب مانند ييغذا محصوالت در دهنده طعم
ـ  عنـوان  بـه  ـ آرا مـاده  کي  اســتفاده يـي دارو ومحـصوالت  يشي
 جهـت  نـوزادان،  يبـرا  آن ی عـصاره  آن، بـر  عالوه .دنشو  مي

 يسنت طور به .رود  مي کاره  ب قولنج اسپاسم و نفخ از يريجلوگ
 اسپاسـم،  ضـد  عنـوان  بـه  انهيراز يا ترانهيمد مناطق و اروپا در

 دانياکس يآنت هاي  درمان و چشم ونيلوس درد، ضد ضدالتهاب،
  .)۹ و۱۰ و۱۱( گرفته استقرار هاستفاد مورد

ـ  چتر ی ا از خانواده  ي وپا ي است علف  ياهي گ انهيراز ان، بـا نـام     ي
اه از واژه ين گي جنس ااسم ،Foeniculum vulgare يعلم

 علف خشک گرفته شده است و به  ي به معن  Foenum يوناني
 ييايـ ط جغراف يبسته بـه شـرا      برگ آن اشاره دارد،    يساختارها

شه ي ري متر طول دارد ودارا٢متر تا    ي سانت ٧٠از   ش،يمحل رو 
 .باشـد    شاخه مي  ٢شه  يبا هم ي است که تقر   ي شکل بزرگ  يدوک

 يک و اغلب نخ   ي بار اريمات بس ي تقس ياه دارا ين گ يهاي ا   برگ
انه مخـصوصا از نظـر نـوع بـرگ          ي راز يظاهر کل  شکل است، 

 مطبوع و سـاقه مرتفـع و       ي بو يست ول يد ن يشباهت به شو   يب
 سـازد،   ز مي يد متما يبه سهولت آن را از شو      اه،يم گ يشه ضخ ير
معطـر    و سـبز  -يا  وسـپس قهـوه    سـبز انه ابتـدا    يهاي راز   وهيم

اه يـ ن گ يا .نه خوشبو است  اياه راز يهاي گ   تمام قسمت  .شود مي
افـت  يصـورت خـودرو    ترانـه بـه  يتنها در سـواحل مد     ندرتا و 

ع در سراسـر جهـان کـشت       يطور وس  کن امروزه به  يل گردد،  مي
ـ در ا  محل رويـش آن    شود؛  مي  هـاي گلـستان،     در اسـتان   راني

 موسـم  .)١٢( باشـد   مـي کرمان و خراسان   کردستان، مازندران،
 اسـت تـا آبـان    هـاي مـرداد    ماهياه مذکور در طي گ يآور جمع

 يکهنگ اثر بر .است معطر و ميمال آن وطعم بو). ١٣و١٤و١٥(
ـ ا از .کنـد   مـي  دايپ مشخص يا قهوه رنگ زمان، مرور به و  ني

ـ  و خنک محل در دربسته، کامال ظروف در ديبا جهت  نيهچن
 يدارا انـه يراز اسـانس  .شـود  ينگهدار ييروشنا و نور از دور

ـ مت اسـتراگول،  درصـد،  ٧٠ تا ٥٠ مقدار به آنتول،  اوژنـول،  لي
ـ زيآن واسـتن  ديآلدئ    درصـد،  ٢٠ تـا  ١٠ مقـدار  بـه  فنـون  ک،ي

 رهيـ غ و فالنـدرن  آلفا ،)موننيل کيميراس فرم (پانتنيد کامفن،
   ).١٦( است

 باردار زنان از ياريبس توسط يمختلف ليدال به ياهيگ يداروها
 ومعمـ  بـاور  در واغلـب  شـود   مـي  استفاده يباردار دوران يط

 عوارض بدون و ضرر يب ، سالم ،يعيطب ياهيگ يداروها مردم،
 اهـان يگ نيا است ممکن که يحال در شوند؛  مي قلمداد يجانب

 يـي دارو تـداخالت  اي و نيوجن مادر در يجانب عوارض باعث
 هـا  خـانم  کـه  اسـت  داده نـشان  مختلف مطالعات ).۲( گردند

 نـشان  خـود  از ياهيـ گ يداروهـا  از استفاده به يا ژهيو ليتما
 همچون يمشکالت درمان يبرا مکرر طور به معموال و دهند  مي

 اخـتالالت  ،يقاعـدگ  اخـتالالت  منوپاز، ميعال رفع سمنوره،يد
 دوران مشکالت نيهمچن و استخوان يپوک از يريشگيپ خلق،



  و همكارانمجاهد رضوان
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 بـاردار  زنان اغلب .کنند  مي استفاده ياهيگ يداروها از يباردار
ـ ن نيآفـر  اخـتالل  يعيطب هاي  درمان که تصور نيا با زين  ستندي

 يدرمان خود به اقدام ندارند بر در نيوجن مادر يبرا يوعوارض
 در  انـه يکـه راز  نيبا توجه بـه ا     ).۲( کنند  مي ياهيگ باتيترک با

ماننـد شـربت    ي سـرماخوردگ ي ماننـد داروهـا   داروهـا يبرخ
ـ  و مک  يدنيـ قرص جو ،  گرني م يقطره آنت  ان،يميت ـ  راز يدني ن ي
 نوشابه ها مورد استفاده قرار   ياسانس در بعض  عنوان    و به  )۱۷(
انـه در دوران   ياثـرات عـصاره راز     تـا  ميبـر آن شـد     ،رديـ گ يم

 ي مورد بررسـ   BALB/C نژاد   ي موش سور  يرا رو  يباردار
  .ميقرار ده

  
  يروش بررس

ـ  که با  بو رنگ و  يبررس باتهران،   از انهيراز ی دانه ابتدا       دي
گـر سـالمت    يو موارد د   اشدب معطر  تازه سبز رنگ و    ی انهيراز

 اگـر  تـا  شـسته  را شـده  يداريـ خر ی انـه يراز . شـد  هيته اه،يگ
 ی دانه، شدن خشک از بعد .شود پاک باشد آن همراه يناخالص

آمـاده   يريـ گ عـصاره  يبـرا  تـا  شد پودر ابيآس توسط انهيراز
اه يـ گاب شـده  يپودر آساز  گرم   ۱ يريگ به منظور عصاره  . دشو
شـد و بـر   آب به آن اضـافه   يس ي س۷۰ وانه را وزن کرده  يراز
 جـوش  ي بـه دمـا  بعد از آن کهت قرار داده شد يهات پل   يرو

 و سـپس محلـول      ه رسـاند  يسـ  ي س ۵۰به حجم    ،رسانده شد 
در دستگاه ي حاصله  و عصارهداده شد ف عبور  ياز تنظ حاصل  

قـه بـا دور   ي دق۱۵مـدت    بـه يمنظور خالص ساز وژ به يفيسانتر
ــرار ۷۰۰۰ ــد ق ــد از پا  .داده ش ــپس بع ــس ــتگاه  اي ــار دس ن ک
ي   و عـصاره داده شـد  عبور ياز کاغذ صاف  عصاره  ،  وژيفيسانتر

ـ بـه دل   .قـرار گرفـت   استفاده   مورد قي تزر ي حاصله برا  يآب ل ي
ز هر رو  نداشت، يت نگهدار ي و قابل  بود ي ما آب  ی نکه عصاره يا

  .)۱۸( شد يه ميق عصاره تهيقبل ار تزر
انه بر رشد و ي رازي آبی ره اثر عصاي بررسيق برايروش تزر

ـ پاستور اتوي مـاده کـه از انـست    يهـا  ابتدا موش  :نينمو جن  ران ي
وانـات  يط اتـاق ح   ي و در شـرا    شـده وزن   شده بـود   يداريخر

 ۱۲ نيمر جهت تـام   ي کرج که مجهز به تا     يدانشگاه آزاد اسالم  
 تا ۲۰ن  ي ب ي در دما   بود يکي ساعت تار  ۱۲ و   ييساعت روشنا 

ـ . نگهداری شدند  گراد، ي سانت ی درجه ۲۳  يبا انجام مراحل مبن
   ۱۰۰۰ و ۷۰۰ ،۵۰۰ يدوز کـــشنده بـــا دوزهـــاتعيـــين بــر  

 يس ي س۲۴۰انه در   ي گرم راز  ۲۰لوگرم با غلظت    يگرم برک  يليم
در مقاالت مربـوط   البته . مشخص شدنداشتن دوز کشنده   ،آب

انه چهـار  ياه رازي گيبرا .انه دوز کشنده ذکر نشده است  يبه راز 
  بـا غلظـت   گرم بـر کيلـوگرم        ميلي ۴۰۰و ۲۰۰،  ۱۰۰،    ۵۰دوز  

 يبرا  آب مقطرسي سي ۵۰انه در ياب شده رازي گرم پودر آس۱
 BALB/C ۴  مـاده   گروه مـوش   ۶.  ه شد گرفت ق در نظر  يتزر

كنترل  ي گروه برا  ۲  و ي دوز تجرب  ۴ قي تزر ي برا يي تا ۷گروه  
 يهـا بـرا    سـپس مـوش    .در نظر گرفتـه شـد      روز   ۴ در   شم و

ـ  بعـد از د   .نده شد  قرار داد  يريگ جفت ـ  ي  روز يدن پـالک واژن
 ۱۰ و   ۹ و   ۸ و   ۷ را مـشخص کـرده و در روز          يصفر بـاردار  

ـ ز ،گرفـت  انجام   يق درون صفاق  ي تزر يباردار ـ ا در کـه  راي  ني
 کبد وارد سپس و يياحشا صفاق جذب سرعت به ماده روش

ـ  خـون  گردش ستميس و  ي بـاردار  ۱۵در روز    .)۱۹( شـود  يم
   کلــرو فــرم قــرار ي حــاويا شهيــر جــار شابتــدا دهــا  مــوش
هـا   موش بالفاصله و   ه کشته ي بعد از گذشت چند ثان     که گرفتند

ن و يجن و کرده خارج   از داخل رحم    را ها   نينج .تشريح شدند 
 در داخل آب مقطر شستـشو  شده و  جدا   يکديگر از    نيز جفت

ــدداده ــو   ند ش ــاک ش ــون پ ــا از خ ــپس .دنت ــ س ــا و  نيجن   ه
پـس از آن  ، دن شويريتا آبگ ف قرار دادهيظ تنيرو را  ها   جفت

 و در  ندشدها هر کدام به صورت جداگانه وزن          ن و جفت  يجن
ـ  فرمالده يشه حـاو  يک ش يدرون   کس ي فـ ي بـرا  درصـد ۱۰د  ي

ــ  ــردن جن ــد يک ــرار داده ش ــت ق ــد ن و جف ــن    CR ني، همچن
س انـدازه   ي کـول  ی لهيوسـ  به) يمنگاهي فرق سر تا نش    ی فاصله(

ـ   شـد   فته  گر   کروسـکوپ  يوميفتواسترله  يوسـ  بـه هـا     نيو از جن
ــ  ــا دورب ــراه ب ــردار يهم ــس ب ــونده عک ــدا ش ــردهين ج     و  ک

ـ ها از نظر داشـتن     نيجن    يبررسـ   مـورد  يا نداشـتن ناهنجـار  ي
  يريـ ش گکروتوم بري می لهيبه وسها    سپس نمونه  .گرفتندقرار  
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ـ   انجـام  نيلين هماتوکس ي ائوز يزيآم و رنگ    هدش د و الم   گردي
   .گرفت  قراريرد بررست موي در نهاه شدهيته

  مراحـل  امـــ ت و انج  ـن و جف  ــيردن جن ـارج ک ـروش خ 
ـ کل :ها ثبت نمونه    داده شـده    طبـق توضـيحات    هـا    مـوش  ی هي

ـ ، در     هـا  ، پـس از ثبـوت کامـل نمونـه           ح شده يتشر   ک زمـان  ي
  ،ي، شفاف کـردن و آغـشتگ      يريانجام مراحل آبگ  بعد  مناسب  

) يمنگاهير تا نشس (CRس، از قسمت يکول  دستگاهی لهيوس به
م يهاي ضخ ن قطر جفت و قطر رحمي و همچنه شديريگ اندازه
ـ  پـس از آن    .شـد  يريگ ز اندازه يشده ن   يهـا  هـا و رحـم     ني جن

 يريـ گ ن و بـرش   ي توسـط پـاراف    يريگ  قالب ي برا م شده، يضخ
هـا    نمونهيريگ بعد از اتمام برش . کروتوم آماده شدند  يتوسط م 

ـ مورد رنـگ آم   ن  يلين و هماتوکس  يزتوسط رنگ ائو    قـرار   يزي
، المـل بـه    ، توسط چـسب انتـالن     گرفته و بعد از خشک شدن     

ها جهت مطالعه  ده و با خشک شدن چسب، المي الم چسبيرو
 مـشاهده   يها بر اساس نوع ناهنجـار      المنوع   . )۳( آماده شدند 

ـ فيک  و)۲۰(ها   آنی تهي تراتوژن يابيارز وشده   هـا    آنيت بـاال ي
   .ندتمورد مطالعه قرار گرف

  ج بــه دســت آمــده ينتــا : مــورد اســتفادهيهــاي آمــار روش
  ، بـه کمـک نـرم افـزار          هاي انجـام شـده      يک از بررس  ياز هر   

SPSS Statistics ــسخه ــا روش ۱۷ ن ــا ANOVA و ب  ب
 مـورد   ي از لحـاظ آمـار     >۰۱/۰P  و >۰۵/۰P يدرجه معنادار 

  .  قرار گرفتنديبررس
  
   ها افتهي

  اه ـي گي آبی ارهـق عصـياز تزرده ــده شــاهـج مشــي نتا     

ــه در روزهـــا يراز ــاردار ۱۰ و۹، ۸، ۷ يانـ    نـــشان داديبـ
ــه ــيم ۵۰در دوز  ک ــر ک  يل ــويگــرم ب    درصــد ۷۲/۸۵ ،گرمل

 ي دارا يهـا  ا رحـم  ي وقطور شده     مادر های موشديواره رحم   
 ي توقـف بـاردار    کـه ) ۱شـکل   (،  بودنـد ه شـده    يـ ن آتروف يجن

ــد ــشاهده ش ــد از  ۲۸/۱۴ .م ــوشدرص ــا د م ــروه ه ــن گ   ر اي
 يزي بـه صـورت خـونر      يها ناهنجار  ني جن  در اماباردار شدند   

ـ ي م ۱۰۰ يقـ يدوز تزر در   . مشاهده شد  ير پوست يز گـرم بـر     يل
ـ  ا هـای   مـوش  درصـد  ۷۲/۸۵ در ،گـرم  لويک ن گـروه توقـف     ي

همـراه بـا     هـا  ي درصـد بـاردار    ۲۸/۱۴ . مشاهده شـد   يباردار
ـ  شـامل ب   بود که  يناهنجار ـ اگزوهپات( کبـد    يرون زدگـ  ي ، )کي

  بودير پوستي زيزيخونر و) مزانسفال( کامل مغز يرون زدگيب
ــکل ــي م۲۰۰در دوز  .)۳ و۲( شـ ــر ک  يلـ ــرم بـ ــوگرميگـ   ،لـ

  صورت گرفـت و ي توقف باردار  ها  از موش  درصد ۱۵/۷۵ در
ـ  شـامل ب   يهنجار همراه با نا   ها ي درصد باردار  ۸۵/۴۲ در رون ي

ـ  ز يزيهمـراه خـونر    بـه ) کتياگزو هپا ( کبد   يزدگ  ير پوسـت  ي
لـوگرم  يگرم بـر ک  يلي م۴۰۰در دوز    .)۳و۲شکل  ( مشاهده شد 

  مــشاهده) نيســقط جنــ ( رسمــان زودي درصــد زا۲۸/۱۴
ــد و ــاردار ۹۸/۴۸ ش ــف ب ــد توق ــهي درص ــور   ب ــورت قط   ص
ه شده  ي آتروف يها ني جن ي دارا يها  رحم و رحم   ی وارهيشدن د 

ــکل   ــد شـ ــشاهده شـ ــد۲۳/۳۷و ) ۱( مـ ــاردار  درصـ    يبـ
ــار   ــا ناهنج ــراه ب ــامل بيهم ــ ش ــي ــز  يرون زدگ ــل مغ    کام

 يزيو خـونر  ) کياگزو هپات ( کبد   يرون زدگ يو ب ) ياگزانسفال(
گـرم   يلي م۱۰۰، دوز   ۲ و ۱با توجه به نمودار      . بود ير پوست يز

  گــري دوز د۳ تفــاوت معنـادار نــسبت بــه  يلــوگرم دارايبـر ک 
  .باشد يم
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 يهاي گروه تجرب نيجني کل اطالعات مربوط به وزن  سهيمقا: ۱نمودار 

  انهيراز بذر يآب ی عصاره ميلي گرم بر کيلو گرم ٤٠٠و ٢٠٠، ١٠٠، ٥٠ يقيتزر يدوزها با
 

  
  يمنگاهياندازه فاصله سر تا نش به مربوط اطالعات کل ي سهيمقا: ۲نمودار 

   ميلي گرم بر کيلوگرم٤٠٠و ٢٠٠، ١٠٠، ٥٠يقيتزر يدوزها با يتجرب گروه هاي نيجن
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(B)                                                   (A)  

  )×٤٠ ييبزرگنما( شد مشاهده يقيتزر دوز ٤ هر در که شده قطوريواره هايبا درحم  .Bکنترل  رحم. A:١ شکل

  
(B)                                                               (A) 

  )×٤٠ ييبزرگنما(يپوست ريز يزيخونر يکم و دکب يزدگ رونيب يناهنجار يدارا نيجن.Bن کنترل يجن.A :٢ شکل
  

  
(B)                                                           (A) 

 )×۴۰ ييبزرگنما (مغز يزدگ رونيب يناهنجار يدارا نيجن .Bن کنترل يجن .A: ۳ شکل
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  بحث
 استروژن فيتو يك كه آنتول درصد ۷۰ تا ۵۰ يحاو  رازيانه    

ـ د دردهـاي  درمان در اهيگ نيا). ۱۲( باشد مي است  و سمنورهي
 يپـوک  درمـان  ،يپـستان  غـدد  وزن شيافـزا  ،يگوارش دردهاي

 کـه  نـست يا بـر  دال رودکـه  يم کار هب ييپرمو درمان استخوان،
ـ  کـه  است ياهيگ انهيراز  اسـتفاده  ياسـتروژن  عامـل  عنـوان  هب
ــ ــات هــا فيتواســتروژن و شــود يم ــر فنوليــك پلــي تركيب  غي

ه ب و كنند  مي ايجاد استروژن شبيه اثراتي كه هستند دياستروئي
 متـصل  اسـتروژني  بتـاي  و آلفـا  هـاي   گيرنـده  به انتخابي طور
مـورد توجـه     ياهي گ يک دارو يعنوان   انه به يراز )۲۱ (شود  مي

انـه بـر    ي راز ی نه اثـر عـصاره    ي زم نيا  در ن قرار گرفته و   يمحقق
ــارداريرو ــي تحقي ب ــايق ــ ب ــوان بررس ــرات ي عن ــ اث  ينکاس

)Cichorium intybus L(، انــهيراز) Foeniculum vulgare( 
 تيجنـس  و يبـارور  بـر  .)Anethum graveolens L( ديوشـو 

ـ انجام شده اسـت کـه در ا      ييصحرا موش نوزادان ق يـ ن تحقي
 صـورت   بـه يقبـل از بـاردار   هفتـه    ۵به مدت   انه  يعصاره راز 

 نميـزا  افـزايش  موجـب   رازيانه که، نياجه  ينت. شد داده   گاواژ
 ولـي  شـود،  مـي  صـحرايي  مـوش  در نوزادان تعداد و باروري
ـ در ا  ،)۲۲( اثـري ندارنـد    چنـين  شويد و كاسني ن پـژوهش   ي
 بـه   ي قبـل از دوران بـاردار       هفتـه  ۵ ي ط انهي راز ي آب ی عصاره

 ي جنـس  يهـا  زان هورمون يداده شده است و م     ييموش صحرا 
ن يرابنـاب  باشد ي مي متفاوت از قبل از باردار   يدر دوران باردار  

 ي بـاردار  ي متفـاوت از پـژوهش مـا کـه در روزهـا            يپژوهش
انـه  يراز  اثـر  يگريدر پژوهش د   باشد، يصورت گرفته است م   

ـ  ي جوانه انـدام   يها  سلول يبر رو   روزه مـوش رت     ۱۳ن  ي جن
 ي جوانه اندام  يها ن پژوهش سلول  ي در ا  که بررسی شده است  

 يهـا  ن سلولياند وا  باال قرار داده   يط کشت با چگال   يرا در مح  
 نشاندار کردنـد  Alcian Blue Staining را به روش يا چهيماه
ودر  انه را اضافه کردنـد ي مختلف رازيها  دوزي روز متوال۵و 
مشاهده کردند   ها را از نظر تنوع شمارش کردند و        ان سلول يپا

تواند سـبب   يلوگرم ميگرم بر ک يلي م۹۳/۰ ي به کم ي مقدار که

 قرمـز   يهـا   تعداد گلبول  ژه سبب کاهش  يوه  ها ب  کاهش سلول 
ـ هـا ب   افتـه ين  يو بر اساس ا   ) ۲۳( شود انـه  يان کردنـد کـه راز  ي

ـ ي جنيها  سلولي مختلف بر رويتواند در دوزها  يم  نقـش  ين
ـ  شـواهد تراتوژن يداشته باشد ول  يسم ـ  در ايستي ش ين آزمـا ي

ان نقـش   يـ ن پژوهش با توجـه بـه ب       يدر ا .مشاهده نشده است    
  جـه  ي مـشابه نت يا جهي نت ينيجن يها  سلول يانه بر رو  يراز يسم

 انه را ي راز ي آب ی  ما اثر عصاره   تحقيقاما  . کند يان م يکار ما را ب   
ــادر ــاردار۱۰ و۹، ۸، ۷ ي روزه ــ ي ب ــرده اســت يبررس    ک
 قطـور شـدن      شـامل  ن پـژوهش  يـ دست آمـده از ا    ه  ج ب ينتا و
ـ  ي دارا يهـا  رحـم   و يها و عـدم بـاردار       رحم ی وارهيد ن ي جن

 که ييها موش باشد  ميي باردار توقفجهيه شده و در نت   يآتروف
ـ  ز يزي شـامل خـونر    ييهـا  يناهنجار دچار    داشتند يباردار ر ي
 بـسته  عـدم  جـه ينت در که يو اگزانسفال  کي و اگزوهپات  يپوست
 در مغـز  جهينت در و دهد يم رخ يعصب لوله يسر بخش شدن

ــرض ــرار مع ــ ق ــگ يم ــدند) ۲۴( ردي ــ .ش ــا يبررس    نموداره
 دوز ۴هـا در هـر    ها و قطر جفـت     نيدهد که وزن جن    ينشان م 

 .باشـد  ي دوگروه کنترل وشم مـ يها ني کمتر از وزن جن  يتجرب
ــ ــي م۵۰ن در دوز يهمچن ــر ک  يل ــرم ب ــوگرم جنــ يگ ــا نيل   ه

ــاريدارا ــونري ناهنج ــ زيزي خ ــتي ــد و در دوزير پوس    بودن
ـ  ز يزيخـونر هـا عـالوه بر     نيلوگرم جن يگرم بر ک   يلي م ۱۰۰ ر ي
ـ  اگزوهپات ي دارا يپوست  ۴۰۰ و   ۲۰۰ و در دوز     ندنيـز شـد    کي

رون ي و بير پوستيز يزيها خونر نيلوگرم در جنيگرم بر ک يليم
ـ  مغز مشاهده شـد و       يرون زدگ ي کبد و ب   يزدگ  رن قطـ  يهمچن

ج ين نتـا يا، دا کرديش پي افزايقيتزر ش دوز يز با افزا  يها ن  رحم
انـه  ي رازي آبـ ی  عصارهيقيش دوز تزريافزا دهد که با ينشان م 

بـا توجـه بـه       نيبنابرا کنند، يدا م يش پ يها افزا  يزان ناهنجار يم
ـ انه را به عنـوان      يتوان راز  يمشده   مشاهده   يها يناهنجار ک ي

  . کردي معرفيتراتوژن در دوران باردار
 
   يريجه گينت

  انهـيرف رازـد که مصـده يان مـت آمده نشـدس هج بـياـنت     
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ــادار ــور يدر دوران ب    ســببBALB/C نــژاد ي مــوش س
ــ از طرينابــارور    ه شــدنيــوآتروفهــا  ق قطــور شــدن رحــمي

  وي اگزانسفالياه ي سبب ناهنجار نيها در رحم و همچن     نيجن
شـود   يم شنهاديپ .شود ي م ير پوست ي ز يزيک وخونر ياگزوهپات

ــژوهش ــا در پـ ــري ديهـ ــيگـ ــه بررسـ ــر راز ي بـ ــهياثـ   انـ

  .پرداختـه شــود  هـاي جنـسي   برافـزايش يـا کـاهش هورمـون    
  

  ر و تشکريتقد
 ي علـوم دانـشگاه آزاد اسـالم   ي له از دانـشکده  ي وسـ  نيبد     

  .ميينما ي ميقدردان  تشکر ويني تکويگروه سلول کرج،
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Background and Objective: Fennel seeds, which are incorporated in many drugs and drinks, act as agents to 

increase appetite, energy, calmness, and milk secretion. This study was set to investigate the effects of 

fennel seeds on pregnancy. 

Materials and Methods: Four doses of 50,100,200,400 mg / kg of fennel seeds were prepared. Then, 4 

groups of 7 BALB/ C female mice weighting 21 to 25 grams for injection of 4 different experimental doses 

and two groups of 5 BALB/ C female mice were considered as sham and control. The fetus and uterus of the 

pregnant mice were removed and photographed by photo-stereomicroscope. Afterwards, microtome cutting 

sections of central portion of samples was prepared and studied. The results were analyzed using ANOVA 

with significance level of P <0.05 and P <0.01. 

Results: At a dose of 50 mg/kg, fetuses exhibited subcutaneous bleeding. At doses of 100, 200 and 400 

mg/kg, abnormalities such as severe subcutaneous bleeding, protrusion of the liver (Exohepatic) and 

protrusion of the brain (Exencephaly) were observed in embryos. All 4 doses indicated uterine wall 

thickening which similarly happened in uterine with atrophied fetus. 

Conclusion: The observed abnormalities provide evidence that fennel seed can act as a teratogen agent 

during pregnancy. 
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