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  ده يچک

 آن اثرات تاکنون که ييجا نآ از. باشد يم موثر  نيزيعضالن ضعف بر يسرماخوردگ و خون يپرفشار درمان بر عالوه ماژور افدرا :نه و هدفيزم
 موش نيجن يکم نمو و رشد يرو بر ماژور افدرا اهيگ يآب ي عصاره يکيولوژيب اثرات پژوهش نيا در است، نشده يبررس يباردار دوران در

Balb/C گرفت قرار يبررس مورد يباردار ششم تا سوم يها روز در.  
 ميتقس يتجرب گروه ٤ و) مقطر آب قيتزر (شم ،)قيتزر عدم (کنترل ،يمساو گروه ٦ به يتصادف طور هب موش سر ٥٠ العهمط نيا در :يبررس روش
 .شد انتخابگرم بر کيلوگرم   ميلي٥٠٠ و ٣٠٠ يقيتزر دوز و نييتع گرم بر کيلوگرم  ميلي٣٠٨٦ ،in vivoطيشرا در LD٥٠ کشنده دوز. شدند

 تکرار بار ٢فوق اتيتجرب نان،ياطم يبرا. شدند حيتشر يباردار ١٥ روز در ها موش و انجام يصفاق درون صورت هب ٦ تا ٣ يروزها در قاتيتزر
  .شد گرفته نظر در دار يمعن يمارآ سطح >۰۰۱/۰P .گرفت قرار سنجش مورد Duncan تست وSPSS ٢١ افزار نرم با ها داده. شد

 آندومتر ي هيال يعيطب نظم در يآشفتگ و ومتريم ي هيال ضخامت کاهشو ه شدند يها آتروف نيتمام جنگرم بر کيلوگرم   ميلي۵۰۰ در دوز :ها افتهي
 سهيمقا در يتجرب گروه جفت وزن و نيجن وزن ،)CR( يمنگاهينش -سر فرق ي اندازه گرم بر کيلوگرم  ميلي۳۰۰دوز  در اما. شد مشاهده زين رحم
  .افتي کاهش ها گر گروهيبا د

 بر ي، اثر منفييزا سقط ن است و عالوه بري خطرآفريدر دوران باردار ماژور اه افدراي مصرف گرسد يبه نظر م ، مشاهدات بر اساس:يريجه گينت
  .کرد استفاده ي به عنوان قرص ضد باردارنده از اين خاصيت افدرا ماژوري در آد بتوانيشا که ن دارديرشد و نمو جن

  ن موشيجن ن،يوزن جن ،وزن جفت ،نيجن رشد و نمو ، افدرا ماژور:يدي کلناگواژ
  

  مقدمه
 هـا  يمـار يب درمـان  منظـور  بـه  يـي دارو اهانيگ از استفاده     

ـ با را ميقد انيمصر .است بوده بشر همراه همواره  نينخـست  دي
ــ ــ اســتفاده يــيدارو اهــانيگ از کــه دانــست يملت ــد يم   .کردن
  
  
  
  

  
  تنسب ها يباکتر مقاومت افزون روز شيافزا به توجه با مروزها

 اهـان يگ از اسـتفاده  هـا  آن يجانب عوارض و ها کيوتيب يآنت به
   يتـوجه  قابـل  يدگرگون موجب ياهيگ يها عصاره و ييدارو
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ـ ته و ييشناسا به نسبت جهان يکشورها ي هيکل در  مـواد  ي هي
   که يطور به ،شده است  عتيطب به بازگشت و ياهيگ و يعيطب
 کـار  دسـتور  رد يدرمـان  اهيـ گ طـب  ،جهان يکشورها اکثر در

ـ  امـروزه  .اسـت  گرفته قرار يعلم مجامع يها پژوهش   از شيب
ـ فيک با و مختلف اشکال به ياهيگ يدارو نوع ۸۵  مناسـب  تي

 آن از تر مهم و يدرمان خواص و ييدارو نظر از که دارد وجود
 است گرفته قرار يبررس مورد ياحتمال يجانب عوارض نظر از
 اهانيگ  از يي بسيار حتمالا يجانب عوارض حال نيا با اما). ۱(

 و يبررسـ  مـورد  شـود  ي مصرف م  يسنت صورت که به  ييدارو
ـ ا از هـدف  .اسـت  نگرفتـه  قـرار  پـژوهش   يقــاتيتحق کـار  ني
 بـر  ماژور افدرا اهيگ ي عصاره کيولوژيب اثرات کردن مشخص

ـ آزما يها موش نيجن ـ  Balb/C نـژاد  يشگاهي  اهيـ گ.باشـد  يم
 عنـوان  بـه   که  است ياريبس يدرمان خواص يدارا ماژور افدرا
 بـر  ياريبس مطالعات .رديگ يم قرار استفاده مورد يسنت يدارو

ـ ا در موجـود  ي مـوثره  مواد يکيولوژيب خواص يرو  اهيـ گ ني
ـ  س يرو بـر  نآ اثـرات  و شـده  انجام ـ  تسي ـ  و  يم قلب  و يعروق

 ،)۲( يي هـوا  ي و مجـار   يفـس نستم ت يـ خـون، س   فشار شيافزا
 کاهش و )۳( يرايهوش سطح شيافزا و يمرکز يعصب ستميس

ـ باکتر ضـد  ،يروسيو ضد اثرات نيهمچن و )۴( وزن  )۵( يياي
 در همکـارانش  و فرسينطور مثال    ه ب .است دهيرس دييتا به آن

 بـاز  اثرات يدارا اهيگ نيا که دنديجه رس ين نت يبه ا  ۲۰۰۱ سال
 و روستائيان .)۶( است اه ها و قارچ يت باکتري بر فعاليدارندگ

 دادند نشان خود پژوهش تيفعال در ۲۰۱۱ سال در همکارانش
 و بوزر). ۷( دارد زين ييباال يدانياکس يآنت تيفعال اهيگ نيا که

  ماژور افدرا اهيگ ي عصاره کردند انيب ۲۰۰۲ سال در همکاران
ـ  بدن، وزن کاهش سبب نيکافئ با همراه  LDL و بـدن  يچرب

 ضربان و کلسترول HDL شيافزا سبب نيچنهم و کلسترول
ـ ا بـه  ۲۰۱۱ سال در همکارانش ويالغرو .)۸( دگرد يم قلب  ني

ـ  افدرا اهيگ پودر از که دنديرس جهينت ـ  عنـوان  بـه  تـوان  يم  کي
 کـرد اسـتفاده    نيافالتوکس يآلودگ ييايميش ريغ ي کننده لکنتر

ـ ا اثـرات  بـر  يپژوهش چيه حال نيا با اما .)۹(  يرو اهيـ گ ني

ـ  يريـ گ شکل روند يرو بر آن اثر و نيجن  هنـشد  انجـام  نيجن
  اثـرات  ين پژوهش بررسـ   ي ا يل هدف اصل  ي دل همين به .است

 نمـو  و رشـد  بـر  مـاژور  افـدرا  اهيـ گ يآب ي عصاره کيولوژيب
 يبـاردار  ششم تا سوم يروزها در Balb/C موش يها نيجن

 يفارس يها نام با افدراسه ي خانواده از ماژور افدرا اهيگ .است
 يها نام و )Ephedra major( نيالت نام و) بز شير ارمک،(

 گونه متفـاوت    ۵۰در حدود   ) يسقل يکچ سوما، هوم،( يمحل
 بـه  ييهـا  ساقه و يا درختچه ييها بوته ا، با يپا ياهيگ داشته که 

ـ  رهيت سبز رنگ و  رنـگ،  ديسـف  و ييغـشا  غـالف  صـورت  هب
 يمرغ تخم اي مدور آن دهيرس ي وهيم مجتمع، اي منفرد يها گل

 گل زمان. باشد يم زرد به ليمتما اي قرمز يگوشت يها براکته با
ـ اوا و مـاه  بهـشت يارد در ماژور افدرا اهيگ يده  و تابـستان  لي

اه در نقـاط    يـ گ نيا .باشد يم تابستان در ها وهيم يدگيرس زمان
 بـه  توجه با ).۱۰ و۱۱( ه است دده ش يران و جهان د   يمختلف ا 
 مـوثره  ماده که است آن از يحاک شواهد شده، انجام مطالعات

 بـدن  مختلف يها قسمت بر که است نيافدر رماژو افدرا اهيگ
 در موجـود  مـواد  نيتـر  مهـم  ييايميوشياز نظر ب  .است اثرگذار

 ديلکالوئآ نيتر مهم و )۱۲ (هستند دهايلکالوئآ ماژور افدرا اهيگ
ـ  نيافـدر  مـاژور  افدرا اهيگ در موجود  گـروه  از کـه  باشـد  يم

 کيکليهتروسـ  ي حلقـه  در ازت اتـم  فاقد ينيآم يها ديلکالوئآ
 ليفن ساده مشتقات از موارد اکثر در ينيآم يها ديلکالوئآ. است

ـ  ليفن مانند يمعمول نهيآم دياس از رو نيا از و بوده نيآم  نيآالن
 بـه  که است يديآلکالوئ ،نيافدر. شوند يم مشتق نيروزيت اي و

 کـه  ييايميشـ  يهـا  روش بـه  افدرا اهانيگ انواع از اديز مقدار
 اسـت  نيآم ليمت و نوليکارب لياست-۱-ال بيترک و اياح شامل

ـ  خـالص  نيافدر-ال توان يم قيطر به اين . ديآ يم دسته  ب ه ب
 گرد چپ صورت به معموال افدرا اهيگ در نيافدر. آورد دست
 ييايميش فرمول و بوده نوالکليآم کي صورت هب که دارد وجود

 بـه  کينزد يليخ  نشان داده شده است و البته  )۱شکل  (در   آن
 يدهايلکالوئآ ،نيافدر بر عالوه .است نيآدرنال ييايميفرمول ش

 ن،ينورپزودوافـدر  ن،ينورافـدر ،  نيپزودوافدر جمله از يگريد
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. شود يم افتي افدرا اهيگ در نيپزودوافدر ليمت و نيافدر ليمت
  و يمياقل طيشرا ،ييايجغراف منشا حسب بر دهايلکالوئآ مقدار
 نيافدر مقدار معموال .باشد يم متفاوت محصول برداشت زمان
ـ ب دهايلکالوئآ ريسا از راست نيپزودوافدر و چپ  اسـت  شتري

 که بوده ييدارو اهانيگ از يا دسته ءجز ماژور افدرا اهيگ). ۱۳(
 دسـترس  در و توجـه  مـورد  اريبس آن يدرمان خواص ليدل به

 ياحتمـال  عـوارض  بـه  توجـه  بـدون  بـاردار  يهـا  خانم. است

ـ  و يچـا  و ها نوشدم از نيجن يرو بر اهيگ نيا مصرف  يحت
 سرفه و يسرماخوردگ ميعال شدن برطرف يبرا آن يها قرص

 مصرف که ندينما يم استفاده دفعات به غذا بهتر هضم و تب و
 ميشد برآن ليدل نيا به. باشد خطرناک تواند يم باال دوز در آن
 و داده قـرار  شيآزمـا  مـورد  يبـاردار  دوران در را اهيگ نيا تا

 مـوش  نيجن نمو و رشد يرو را آن يتمالاح کيولوژي ب اثرات
Balb/C ميده قرار يبررس مورد.  

  
  )۱۰(ن ي افدرييايميساختار ش: ۱شکل 

  

 يروش بررس
اه يـ گ ييقـسمت هـوا    يآور جمـع  از پس ن پژوهش يدر ا      
 دو مـدت  بـه  اهيگ البرز، استان در واقع کالک يها کوه از افدرا
 دانشگاه شگاهي آزما در و   گراد ي سانت ي  درجه ۲۵ يدما در هفته
 از پـس  .شـد  خشک ديخورش نور از دور به و نگهداري کرج

 در پودر صورت به يبرق ابيآس توسط اهيگ کامل، شدن خشک
 پودر گرم يليم ۱۰۰۰ مقدار يآب ي عصاره ي هيته منظور به .آمد

ـ  مـدت  بـه  مقطر آب تريل يليم ۲۵۰ در اهيگ ييهوا قسمت  کي
 يصـاف  از حاصـله  ونيپانـس سوس .شد جوشانده آهسته ساعت
 بـه  آن از پـس  و يمعمول يصاف کاغذ توسطسپس  و يا پارچه

 واتمـن  يصـاف  کاغـذ  از شفاف محلول آوردن دست به منظور
 داده عبور خالء طيشرا تحت بوخنر فيق توسط کي ي شماره

 آن يينها حجم تا ديگرد ظيتغل ميمال حرارت در محلول. شد
ـ تتر نيا به .رسدب تريل يليم ۲۰ به ـ آ ي عـصاره  بي  بـه  اهيـ گ يب

 قسمت پودر گرم يليم ۵۰ عصاره آن تريل يليم هر که مدآ دست
 کيــولوژيب اثــرات يبررســ جهــت .بــود دارا را اهيــگ ييهــوا

 مانند که يشگاهيآزما کوچک يها موش از اه،يگ يآب ي عصاره
 ريســ يدارا و داده عبــور جفــت از را ييايميشــ مــواد انــسان

 د، اسـتفاده  نودب  انسان به نسبت ودخ نيجن در يمشابه ينيتکو
 جـاد يا و يحـاملگ  ي دوره نبود اندازه، کوتاه  يکوچک .ديگرد
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ـ مزا از مانيزا بار هر در متعدد يها نيجن ـ ا از اسـتفاده  ياي  ني
ــژاد نــوع  يهــا  مــوش.بــود نظــر مــورد يقــاتيتحق کــار در ن
 کـرج  حصارک يساز واکسن و سرم ي موسسه از يشگاهيآزما
 گراد يسانت ي درجه ۲۱±۲ يحرارت طيشرا تيرعا با يداريخر

رطوبـت   با روز ساعت ۱۲ و شب ساعت ۱۲ ينور ي دوره و
 طيشـرا  بـا  بـراي سـازش    هفتـه  دو مدت  به  درصد ۶۰ تا   ۵۰
 کوچـک  يهـا  مـوش  مخـصوص  يها قفس در ديجد يطيمح

 .شـدند  نگهداري کرج دانشگاه واناتيح اتاق در يشگاهيآزما
 يعفون ضد و شو و شست بمرت طور به هفته هر ها موشقفس  

ـ  مـوش  سر ۵۰ مطالعه نيا در .شدند يم   بـه  يتـصادف  طـور  هب
 و) مقطر آب قيتزر( شم ،)قيتزر عدم (کنترل ،يمساو گروه ۶
 لحـاظ نـوع    از هـا  گروه يتمام شدند و  ميتقس يتجرب گروه ۴

 منظـور   بـه  .بودنـد  کـسان ي يزندگ طيشرا يتمام و غذا و آب
 مـاده  و نر يها موش ،يلگحام مشخص يروزها نمودن نييتع

 روش به زشيآم يبرا گرم ۲۸ تا ۲۴ وزن با ماهه ۳ تا ۵/۲ بالغ
 يشگاهيآزما کوچک يها موش ژهيو يها قفس در يگام يپل

ـ  درپوش ي مشاهده با و ند شد داده قرار کـه روز صـفر     ،يواژن
 يها موش از را ماده يها موش شود، ي در نظر گرفته م    يباردار

 بـه . شدند ينگهدار يا جداگانه يها قفس در و نموده جدا نر
 افـدرا  اهيـ گ يآب ي عصاره اثرات يکيولوژيب يها يبررس منظور
 روش از اسـتفاده  بـا ) LD50(دوز کـشنده    مقـدار  ابتدا ماژور

گـرم بـر     ميلـي in vivo، ۳۰۸۶ط يشـرا  در دوبل ونيانتگراس
ـ تزر اتيـ عملد و  يگرد نييتع کيلوگرم ) IP( يصـفاق  درون قي

 شـشم  تـا  سـوم  يروزهـا  در ييزا استرس نيمترک با و عيسر
 انجـام  گرم بـر کيلـوگرم   ميلي ۵۰۰ و ۳۰۰ يها  با دوزيباردار

 کلروفـرم  کمک به يباردار ۱۵ روز در ها موش ي هيکل. ديگرد
 حيتـشر  ،مـرگ  از بعـد  بالفاصـله و  کشته يصورت استنشاق  هب

 حيتشر مخصوص لوازم کمک به رحم داخل يها نيجن ،شدند
 سـپس  شـد،  يم داده قرار يولوژيزيف سرم محلول در و خارج

ـ گرد جـدا  دقـت  بـه  ها نيجن اطراف ونيآمن سهيک  از پـس  .دي
 سيکـول  کمک به ،يولوژيزيف سرم در ها نيجن يشو و شست

 توسـط  و شـد  يريـ گ اندازه) CR (يمنگاهينش سر فرق طول
ـ گرد ادداشتي و نييتع ها جفت و نيجن وزن قيدق يترازو  .دي

ــه ــور ب ــ منظ ــا يبررس ــه يه ــ و يکيستولوژي  از يکيتولوژيس
بـا   کروسـکوپ يوفتومياسترو   ينور يچشم دو کروسکوپيم

 کاهش اثبات يبرا .ستفاده شده است ا۱۰۰XX28 ييبزرگنما
ت ير وضعيين و جفت و تغي و وزن جن  )CR (اندازه شيافزا اي

 بـا  ي تجربـ يهـا  ح هر موش نمونهيومتر پس از تشريرحم و م  
 يآمـار  زيآنال جهت .سه شده است  يقام  و شم  لکنتر ياه هگرو

ـ وار زيآنـال  ازآمده   دست به جينتا ـ  انسي  اسـتفاده  يعـامل  کي
 افـزار  نـرم  بـا  هـا  داده. شـد  تکرار بار ۲ فوق اتيتجرب .ديگرد

SPSS ۲۱ ــست و ــا Duncan ت ــرط ب ــورد >۰۰۱/۰P ش  م
ـ م شـامل  نظـر  مورد يها شاخص .گرفت قرار سنجش    ن،يانگي
  .است يانس مشخص شدهوار آناليز و معيار انحراف

  
 يافته ها

 بـا  تزريقـي  هاي  جنين تمامي آمده دست  به نتايج براساس     
 گرم بر کيلـوگرم در روزهـاي سـوم تـا شـشم               ميلي ۵۰۰دوز  

 آبـي  ي عـصاره  تزريـق  اثر ها در   شدند و تمامي جنين    آتروفيه
 رشـد  و داده دست از را سلولي تمايز و تقسيم مناسب شرايط

 طـي  .شده بـود   متوقف Balb/Cهاي موش    تمايز در جنين   و
 و رحم در تغييراتي ميکروسکوپي و ماکروسکوپي هاي  بررسي

 آتروفيـه  سبب که شد مشاهده تجربي هاي  موش رحمي بافت
 ي اليـه  ضـخامت  کاهش و. است دوز بوده نيدر ا  جنين شدن

 در نيـز  رحـم  آندومتر ي اليه طبيعي نظم در آشفتگي و ميومتر
   .)۲ شکل( است شده اهدهمش تجربي گروه اين

ـ  صددرصـد  نکـه يا به توجه با ـ آزما يسـر  در هـا  نيجن    شاتي
ـ  آتروف گرم بر کيلـوگرم      ميلي ۵۰۰ دوز با شده انجام  ،شـدند  هي

ـ  ي  عـصاره  اثـر  بهتر و شتريب يبررس منظور به افـدرا  اه  يـ گ يآب
گر يد بار و شد داده کاهش يقيتزر دوز ها نيجن يرو بر ماژور

 سـوم  يروزها  در گرم بر کيلوگرم    ميلي ۳۰۰با دوز    ها شيآزما
 در مجمـوع مـوش   .شد انجام تکرار بار ۲ با يباردار ششم تا
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ــالغ مــاده ــس از تزر ب ــاردار پ ــب ــشري ــورد حيق عــصاره و ت   م
ــا گرفــت و قــرار يبررســ   کــاهش  کــه نمــود مــشخص جينت

ــدازه در ــرق ي ان ــر ف ــش-س    نيجنــ ، وزن)CR(ي منگاهي ن

 کنترل و شـم    يها گروه با سهيمقا در يتجرب گروه  در جفت و
  .)>۰۰۱/۰P(داشته است  وجود

  
  

   
  )X28 (هيآتروف نيجن يحاو يتجرب رحم :سمت راست. mg/kg.bw  ۵۰۰يقيتزر دوز در کرگرافيوفتومياستر: ۲ شکل

  )x100( هيآتروف نيجن يحاو رحم يعرضبرش از مقطع : سمت چپ
  

ــا ــتحل جينت ــار لي ــتجرب  ويآم ــشم    روز اتي ــا ش ــوم ت   س
گـرم بـر     ميلـي ۳۰۰ يقـ يتزر با دوز ) ميانگين±نحراف معيار ا(

 ين روند کاهـش   يا ه شده است،  ي ته جدولصورت  ه  ب کيلوگرم

 جفت و نيجن وزن ،)CR(ي   منگاهينش -سر فرق ي اندازه در
 دهـد  ينـشان مـ    کنترل يها گروه با سهيمقا در را يتجرب گروه

   ).۴تا  ۱جداول (
  

  ) ميانگين±انحراف معيار(سوم  روز اتيتجرب يآمار ليتحل جيتان :۱ جدول
  CR  (mm) اندازه  )gr(  وزن جفت  )gr( ينوزن جن  مشاهدات

mg/kg.bw ۳۰۰(   ۲۸۴/۰ يقيدوز تزر (يتجرب ± ٠٨٧/٠ * ۱۰۵/۰ ± ٠٢٣/٠ * ۷۰/۱۳ ± ٩٩١/٠ * 

Sham) ۴۶۲/۰  )رطق آب مقيتزز ± ٠١٤/٠  ۱۴۹/۰ ± ٠٠٥/٠  ۰۱/۱۵ ± ١٦٧/٠  

۴۸۰/۰  )قيبدون تزر( کنترل ± ٢١٣/٠  ۱۵۸/۰ ± ٠٠٥/٠  ۲۰/۱۵ ± ٤٣٧/٠  

 P  P< ۰۰۱/۰ * P< ۰۰۱/۰ * P< ۰۰۱/۰ * 
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  ) ميانگين±انحراف معيار(  مچهار روز اتيتجرب يآمار ليتحل جينتا :۲ جدول
 CR  (mm) اندازه )gr( وزن جفت )gr( نيوزن جن مشاهدات

mg/kg.bw  ۳۰۰(  ۲۹۴/۰ يقيتزر دوز (يتجرب ± ٠٤٠/٠ * ۱۰۹/۰ ± ٠١٤/٠ * ۴۴/۱۳ ± ٥٩٩/٠ * 

Sham) ۴۶۹/۰ )رطمق آب قيزتز ± ٠١٨/٠  ۱۵۰/۰ ± ٠٣٣/٠  ۰۸/۱۵ ± ٥٦٩/٠  

۴۸۰/۰ )قيتزر بدون( کنترل ± ٢١٣/٠  ۱۵۸/۰ ± ٠٠٥/٠  ۲۰/۱۵ ± ٤٣٧/٠  

 P P< ۰۰۱/۰ * P< ۰۰۱/۰ * P< ۰۰۱/۰ * 

  

  ) ميانگين±انحراف معيار( جمپن روز اتيتجرب يآمار ليتحل جينتا: ۳ جدول
 CR (mm) اندازه )gr(  وزن جفت )gr( نيوزن جن مشاهدات

mg/kg.bw  ۳۰۰(  ۰/۴۰۲± يقيتزر دوز (يتجرب ٠٥٦/٠ * ۱۲۸/۰ ± ٠٥٣/٠ * ۱۸/۱۴ ± ٧٦٨/٠ * 

Sham) ۴۷۰/۰ )رطمق آب قيتزز ± ٠١٧/٠  ۱۵۷/۰ ± ٠١١/٠  ۱۰/۱۵ ± ٦٩٥/٠  

۴۸۰/۰ )قيتزر بدون( کنترل ± ٢١٣/٠  ۱۵۸/۰ ± ٠٠٥/٠  ۲۰/۱۵ ± ٤٣٧/٠  

 P P< ۰۰۱/۰ * P< ۰۰۱/۰ * P< ۰۰۱/۰ * 

  

  ) ميانگين±انحراف معيار( ششم وزر اتيتجرب يآمار ليتحل جينتا: ۴ جدول
 CR (mm) اندازه )gr(  وزن جفت )gr(  نيوزن جن  مشاهدات

mg/kg.bw ۳۰۰(  ۳۹۱/۰ يقيتزر دوز (يتجرب ± ٠٤٥/٠ * ۱۲۵/۰ ± ٠٢٠/٠ * ۶۸/۱۴ ± ٧٠٨/٠ * 

Sham) ۴۷۸/۰ )رطمق آب قيتزز ± ٠٢١/٠  ۱۵۸/۰ ± ٠١٠/٠  ۱۲/۱۵ ± ٥٧٢/٠  

۴۸۰/۰ )قيتزر بدون( کنترل ± ٢١٣/٠  ۱۵۸/۰ ± ٠٠٥/٠  ۲۰/۱۵ ± ٤٣٧/٠  

 P P< ۰۰۱/۰  P< ۰۰۱/۰  P< ۰۰۱/۰  

  
  بحث
 بـار  نياول يبرا که بود لوتيپا ي مطالعه کي پژوهش نيا     

   رشـد  يرو بر ماژور افدرا اهيگ يآب ي عصاره يکيولوژيب اثرات

  
 شـشم  تـا  سوم يها روز در Balb/C موش نيجن يکم نمو و

ق يتحق نيا در که ياصل اهداف. داد قرار يبررس مورد يباردار



  رافدرا ماژوگياه ي آبي   عصارهبيولوژيکاثر  
 
 

  ١٣٩٦  خرداد و تير,١٠٩ي  شماره, ٢٥ي  ره ي علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني زنجـان، دو مجله

70 

 مربوط به   يهاري متغ ين عصاره بر رو   ي اثرات ا   گرديد، يبررس
ـ      بـا  .  مـوش بـود  ين در طـول رونـد بـاردار       يرشد و نمـو جن

 سـطح  در عملکرد ينواح و تيمسموم زانيم جي نتا  ي مشاهده
و  ي بر رشد و نمـو کمـ       ي و اثرات منف   ياندام و يبافت ،يسلول

ـ تزر  پـس از   يـي سقط زا ز  ين ـ  ي عـصاره  قي   در دوز   ارد افـ  يآب
ـ  که ا  مشخص شد  کشنده دوز از شتريب و کمتر  يدارااه  يـ ن گ ي
ـ توانـسته سـبب اخـتالل و      بوده کـه  ي خاص ي  موثره ي ماده ا ي

 اسـاس  بـر  .شـود  يسلول حيصح ميتقس و زيتما از يريجلوگ
ـ م بـه  LD50 مقدار گرفته، انجام هاي يبررس جينتا  ۳۰۸۶ زاني

 ماژور افدرا اهيگ يآب ي عصاره .ن شد ييتعگرم بر کيلوگرم     ميلي
 بالغ هاي موش به يصفاق درون روش به شد ذکر که طور همان
 جـذب  سـرعت  به ماده ،روش نيا در رايز ،ديگرد قيتزر ماده

 خـون  گـردش  ستميـ س و کبـد  وارد سـپس  و يياحشا صفاق
 در گـرم بـر کيلـوگرم      ميلـي  ۵۰۰ قـات يتزر وجود با. شود يم

 درصـد  ۱۰۰ زانيم به ها نيجن ،ي باردار ششم تا سوم روزهاي
 ميتقس از رييجلوگ در عصاره نقش به توان يم و شده هيآتروف

 بيــو تخر II زومرازيتوپــوا ميآنــز مهــارو  يســلول زيتمــا و
DNA و راداکـوويچ    شـده  انجام يها يبررس طبق   .کرد اشاره

 رااه افدرا يدر گ نيافدر يمهار نقش ۲۰۱۱همکارانش در سال 
 .دهد يم حيتوض DNA يساز نندهما يها کننده مهار يرو بر

 کـه  شـود  يم فعال يزمان  DNAيساز همانند يها کننده مهار
ـ ا باشـد،  شـده  جـاد يا DNA از ينادرسـت  رونوشت  مهـار  ني

 يريجلـوگ  نـاقص  يسـاز  هماننـد  رونـد  ي ادامـه  از هـا  کننده
ـ ا ،کردنمهار با نيافدر. کنند يم  هماننـد  يهـا  کننـده  مهـار  ني

و  شـده  DNA نادرسـت  يساز همانند اعث، ب DNAيساز
 اعمـال  راها  يناهنجار و يکي ژنتيها جهش از   يتواند انواع  يم

 از  حاصـل شـده  ي تجربـ يهـا  افتـه يبـا  ج ي نتـا  ني ا ،)۱۴( کند
جـاد  ي ايها ي آنومال وجود وييل سقط زايدل  به  حاضر ي مطالعه

ــ ــده در جن ــا نيش ــه ه ــار از جمل ــا يناهنج ــسفال يه  ،ياگزان
ـ  انـدام  در انحراف پ،يولپ ،ياگزوفتالم ک،ياگزوهپات  و يحرکت

شـد   مـشاهده  بـدن  مختلـف  يهـا  بخش که در   يزيخونر زين

ـ  ي عـصاره  يگـذار  اثـر  زانيم . شباهت دارد   يا گونه به در  يآب
ــا ــشم يروزه ــا ش ــوم ت ــه  س ــشان داده ک ــا ن ــس و زيتم  ميتق

ـ ز احتمال به ودچار اختالل شده     ها تيبالستوس  ي عـصاره  ادي
ـ  آن موثره مواد و اهيگ  در ييبـسزا  نقـش  نيافـدر  صخـصو  هب

ـ ب نيافـدر  حتمـاال ا .اسـت  داشـته  يسـلول  ميتقـس  و زيتما  اني
 داده قرار ريتاث تحت راموش  Noggin و Chordin يها ژن
ـ ان  يچن هم .است کرده مواجه مشکل با را آنها انيب و ه ن مـاد  ي

 رشد از جمله    يهافاکتورتواند با اختالل در عملکرد       يموثره م 
TGF-β،   ي در رشد و نمو کمـ      يرات نامطلوب ييسبب بروز تغ 

 يهـا  شيبـر اسـاس آزمـا      . شود ي بارور ي  دوره يدر ط ن  يجن
 هـاي  شاخص راتييتغ  حاضر و وجود   ي انجام شده در مطالعه   

  شده اسـت،  مشخص ۴ تا   ۱ يها جدول  که در  نظر مورد يکم
 با نمو و رشد مهار در  افدرااهيگ يآب ي نقش عصاره  به توان يم

ـ  کـاهش  وگـرم بـر کيلـوگرم        ميلي ۳۰۰دوز   مصرف  دار يمعن
۰۰۱/۰ P< ي انـــدازه در CR جفـــتوزن  و نيجنـــ وزن و 

ـ مقا روزه در  ۱۵ يتجرب هاي نيجن  کنتـرل  هـاي  گـروه  بـا  سهي
. نمود اشاره يحاملگ ۶ و ۵ ،۳،۴روزهاي   اتيتجرب از مربوطه

 رشـد  و در  ترشح زيپوفيه ي غده  توسط )GH (هورمون رشد 
ـ  دارد، ا  يمهم شنق ها استخوان يريگ شکل و بـر   ن هورمـون  ي

 دست هب جينتا به توجه با. )۱۵( اثر گذار است  ز  يها ن  اندام رشد
ـ  ي عصاره قيتزر آمده از  ـ  گ ي آب  يروزهـا  در مـاژور  افـدرا  اهي

 در کـه  يکاهـش  ي رابطـه   و Balb/C مـوش    يمختلف باردار 
ـ ) CR (يمنگاهينش -سر فرق ي اندازه ـ  يهـا  نيجن  در يتجرب

ش داده  ي نما ۱  جدول در  و مشاهده شد  لکنتر گروه با سهيمقا
 و رشد هورمون يرو بر نيتوان گفت که افدر يمشده است و  

ـ ا بـا  اما .است داشته يمهار اثر زيپوفيه ي غده ج ينتـا  حـال  ني
 در جفت وزن و ۲ جدولدر   کهنيجن وزن ي درباره ها مطالعه
 يروزهـا  درو کنتـرل     يتجرب يها هگروکه همراه با     ۳ جدول

 جفت وزن ه است، نشان داده شده که     ديگرد شخصم مختلف
ـ ب روزهـا  ريسـا  از يحاملگ پنجم روز در نيجن و . اسـت  شتري

 يهـا   کمتر و در روز  ۴و ۳يها ن در روز  يکه وزن جن   نيعلت ا 
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ح داد کـه    ين گونـه توضـ    يتوان ا  يرا م شتر بوده است    ي ب ۶ و   ۵
ن يجنچون   است و    يني قبل از النه گز    يها  روز ۴و  ۳ يها روز
ـ  و در ا   اسـت  ن نـشده  يگزيز در رحم جا   هنو ـ  ي ن ين زمـان جن

کـه   ۶ و ۵ يهـا   نسبت به روز   است رتريپذ بيتر و آس   حساس
ـ  و در اباشـد  ي ميني بعد النه گز يروزها ـ  ي ن در ين روزهـا جن

 يکمتـر ب يآسـ   و در معـرض خطـر و  شـده ن يگزيرحم جـا  
 قبـل  يهـا  ق عـصاره در روز    يج نشان داده که تزر    ي نتا .باشد يم

 بر يشتري بي بعد از آن اثرات منفيها  نسبت به روزينيالنه گز
تـوان اظهـار داشـت کـه      ي مجا گذاشته است و  ه  ن ب ي جن يرو

و باشــد  ي مــني جنــي بــراي بحرانــيهــا روز۴ و ۳ يهــا روز
ـ در ا  نيافـدر  ي منف اثر خصوص هب ن ي جنـ  ين روزهـا بـر رو     ي
 دسـت  بـه  کـه  يجينتا و حاضر قيتحق به توجه با. شتر است يب

 افدرا اهيگ يآب ي عصاره در که نمود ريتفس نيچن توان يم آمده
 ديياسـتروئ  سـاختمان  داراي کـه  دارند وجود يباتيترک ماژور

 و کـرده  عبـور  غشا DNA از   توانند يم يراحت به که باشند يم
 مهار اي و سنتز در يسادگ به و شده متصل خود هاي رندهيگ به

 در اخـتالل  سبب اي و دننک شرکت ميآنز اي نيپروتئ کي سنتز
ـ  گونه نيا پس .شوند آن عملکرد  کـه  داشـت  اظهـار  تـوان  يم

ـ يدل يبـاردار  دوران در اهيگ نيا مصرف است ممکن ـ  يل  يراب
ـ  در يناهنجـار  جاديا و ييزا سقط ـ  و شـده  نيجن  در توانـد  يم
 مقـدار  و زمان به توجه با ناخواسته هاي يحاملگ از رييجلوگ

 اهيـ گ ن موجـود در   يافدر .شود واقع موثر عصاره، يمصرف دوز
 Wnt و FGF10 يفاکتورها نقص در عملکرد   جاديا با افدرا

 مرحلـه  بر مايمستق کند و  را دچار اختالل   زيتما تواند روند  يم
 يآتروف يها نيجن وجود .اثر گذار باشد موش نيجن ييزا اندام
 مانـدن  زنـده بـه    قـادر   کـه  ديشـد  يها يناهنجار با همراهکه  

 توانـسته  افـدرا  اهيـ گ ي مـوثره  مـاده  کـه  دهد يم نشان نبودند،
کند که با اظهـارات      جاديا ها نيجن سالمت روند در ياختالالت

 ي کشنده تيمسموم که اعالم  ۱۹۹۷ سال در همکارانش و   بکر
ـ  و تا   داشـته اسـت    يهمخواناند،   را داشته  انسان در افدرا  يديي

  حاضـر  ي مطالعـه  دسـت آمـده از    ه  ج ب يصحت نتا  يبرا گريد

 مـورد سـنجش   ي ان ذکر است که نوع نمونهيبته شا، ال باشد يم
و  ي پورصـغر ي  مطالعـه ).۱۶( دو مطالعه متفـاوت اسـت   نيا

 يهـا   نشان داد که مـصرف عـصاره       ۲۰۰۳همکارانش در سال    
  توانـد مـانع از      ي مـ  ياهـان در دوران بـاردار     ي از گ  ي برخـ  يآب

ن پـژوهش ضـمن تفـاوت در نـوع          يـ ن سالم شود، ا   يتولد جن 
 ي ش و جامعـه   ي از نظـر روش انجـام آزمـا        ،ي مصرف ي عصاره

 ي در مطالعه ). ۱۷( حاضر شباهت داشته است    قيتحق نمونه با 
مـصرف   مـشخص شـد   ۲۰۱۶ و همکـارانش در سـال   دارابي

توانـد در    ي مـ  ياهان عالوه بر داشتن خـواص درمـان       ي گ يبرخ
ن مطالعه ضمن تفاوت در     يا. ن باشد ي خطر آفر  يدوران باردار 

ـ     يگ    از نظـر بـروز اخـتالل در         يا ج مـشابه  يااه مورد مطالعـه نت
 در .)۱۸( ان کـرده اسـت  يـ ن موش را بيعوامل رشد و نمو جن    

 ضـمن   ۲۰۰۲در سـال     و همکـارانش     يطاهرقات  يتحق جينتا
ــه ــوع نمون ــاوت ن ــصرفي تف ــروز ي م ــار و ب  از نظــر روش ک

اط در مـصرف    يـ ن مـوش و احت    ياختالالت رشد و نمو در جن     
  يا با مطالعـه حاضـر بـه گونـه         ي در دوران باردار   ييمواد غذا 
  . )۱۹( دارد مشابهت

  
   يريجه گينت

ـ ا ذکـر  قابـل ازات  ي از امت  يک     ي ـ  ا ،يپـروژه پژوهـش    ني   ن ي
در  يقاتيتحق تاکنون م،يا  نموده يبررس که ييجا آن است که تا  

 ن صـورت  ي جنـ  ين عصاره بـر رونـد تکـامل       يبا اثرات ا   رابطه
اه ي گ ي آب ي صاره مشاهدات نشان داده است که ع      .است نگرفته

 هيـ ال ضـخامت  کـاهش سـبب   ي در دوران بـاردار افدرا ماژور 
 رحـم و   آنـدومتر  ي هيـ ال يعيطب نظم در يآشفتگ و وميومتريم

  ازييهـا  نـشانه تواند باعث   مي  که شود  مي هين آتروف يوجود جن 
ــاردار ــه باتوجــه در مجمــوع. شــود يتوقــف ب  و مطالعــات ب

ـ  شده شاهدهم يها يناهنجار و شده انجام شاتيآزما  تـوان  يم
 توانـد  يم ماژور افدرا اهيگ يآب ي عصاره که ديرس جهينت نيا به
 .باشد داشته ييزا ز سقط يو ن  ني بر رشد و نمو جن     ينامطلوب اثر
 يرو بـر  نيافـدر  يات نابـارور  اثـر  وضوح به پژوهش نيا در
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 حـال  نيا با اما است،شده  ه  داد نشان نيجن و يباردار ي دوره
 خصوص هبتر،   قات گسترده يو تحق  تر قيدق و بهتر يبررس يبرا
 ناشـي از    جاد شـده  ي ا يژناختالالت   انيب و يکيژنت ي نهيزم در

  .است ازين مورد نيافدر و ماژور افدرا گياه
  

  يقدردان و تشکر
 ياسـالم  آزاد دانـشگاه  محتـرم  همکـاران  و عوامل ي هيکل از     

ـ ا اجـراي  در کـه  کـرج  واحد ـ  را مـا  يقـات ي تحق پـروژه  ني  اريي
  .ميدار را تشکر کمال اند نموده
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Background and Objective: The beneficial effects of Ephedra Major in treating hypertension, common cold 

and muscle weakness have been reported. As there are no previous studies that assess its effects during 

pregnancy, we aimed to assess the biological effects of Ephedra Major extract on the quantitative 

development of Balb/C mouse embryos during the third to sixth days of pregnancy 
Materials and Methods: In this study, 50 female Balb/C mice were randomly divided into 6 equal groups 

consisting of a control group (no injection), a sham group (injection of saline) and 4 experimental groups. 

The in vivo LD50 was determined as 3086 mg/kg and the injection doses were chosen at 300 and 500 mg/kg. 

Injection was done on the third to sixth days by enema. Then the mice were dissected on the 15th day of 

pregnancy. The experiment was performed twice. Data were analyzed by Duncan test in SPSS21.  P<0/001 

was considered statistical significance. 

Results: All embryos were atrophied in the group receiving 500 mg/kg Ephedra Major. We observed 

reduced myometrial thickness and disruption in the natural order of the endometrial layer. In the group 

receiving 300mg/kg, a significant decrease (P<0/001) in the Crown–Rump Length (CR), embryo weight and 

placental weight was noted compared with other groups. 

Conclusion: According to our observations, it seems that using this herb during pregnancy is hazardous. In 
addition to abortion, it may have a negative effect on embryonic development.  
 

Keywords: Ephedra Major, Embryonic development, Embryonic weight, Placental weight, Mouse Embryo 


