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 مقدمه
واره یكاي ا    داشاته و ما    ناه یرید يا گیاه درماني ساابقه 

ماي باستاني بوده است. در طاو    ماي اصلي طب در تمدن پایه

منظاور  به به استفاده ا  گیامان دارویي  شیچند سا  اخیر گرا

اي  ماي مختلف در بین درصد عمده پیشگیري و درمان بیماري

ا   گساترده مااي   جهان افزایش یافته اسات. اساتفاده   ا  مردم

در متون قدیمي و کاربردمااي رایاآ  ن باین     يامیداروماي گ

طاوري کاه    هباشاد با   دم، شامدي بر اممیت این موضوع ميمر

شتقات حاصا   امرو ه توجه رو افزوني به گیامان دارویي و م

در  اماان یرغ  خاوا  متدادد و متناوع گ    يشود. عل يا   ن م

التهاا،،   ابات، یمختلف ا  جمله سرطان، د يما يماریدرمان ب

 يعوارض جانب ي. برخ[1،2]خون  يو چرب يعفون يما يماریب

مطرح شده است. ا  جمله  يامیگ يما عصاره يو نامطلو، برا

 .سقط و خاتمه  ن است جادیو ا ي ثار سوء بر بارور
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 يمصارف مختلف يکه در طب سنت يامیگ یيما رهیا  ت يكی

 رهیا ت  ن انجاام شاده اسات،    يرو يداشته و مطالدات مختلف

Burseraceae شوند.  يم افتیباشد که اغلب در مناطق گرم  يم

نوع صمغ مدطار   کیتوان به کُندر اشاره کردکه  يم رهیت نیا  ا

 و  suggal Salai،Gum olibanumي مااا اساات و بااه نااام

Frankincense چند گونه جنس بوسولیا  شناخته شده و ا  زین

در تنه  يطول يما . صمغ کُندر بر اثر شكاف[3] ید  به دست مي

شاود کاه در    يخاار  ما   يرنگا  دیسف رهیصورت ش هدرخت، ب

صورت قطرات کوچک سفت شده و بدد ا  جادا   همدرض موا ب

 ایا کوچاک بادون شاك      کردن ا  درخت به صورت قطداات 

. دی  ياي در م قهوه- رد روشن،  رد د،یسف يما رنگ به يکرو

 بهار است  یکندر، اواخر  مستان و اوا ي ور  مان جمع نیبهتر

[4.] 

جهات   يکُندر مزاران سا  اسات کاه در طاب سانت     صمغ

و  يو گوارش يتنفس يما يماریدرمان درد، تب، تهوع، اسها ، ب

چناین جهات    ما   س ،یبدنوان ضدالتها،، ضدتومور و ضدرمات

بخش  عنوان  رام هعروقي و عصبي، ب-ماي قلبي درمان ناراحتي

مورد  [8-8] دمنده موش  ورنده چربي خون و افزایش و پایین

در صامغ   بیا ترک 200ا   شیگرفته اسات. با   قرار مي تفادهاس

کُنادر باه    یيایمیشا  اتی. محتو[8،9] اند شده یيشناسا ایبوسول

فصا  و  ماان    نیچنا  ماورد اساتفاده و ما     يامینوع گونه گ

-38شاام    يدارد اما به طور کلا  يمحصو  بستگ ي ور جمع

. [7]اسات   نیا % ر 60-70محلو  در الك  و  ری% صمغ غ28

 دما،یا كو یگل دما،یا  ن:  لكالوئ باات یترک نیتر عمده لها  جم

 د،یااترپنوئیکاااریوفیلن، تر نااو ،ی نتراکو ن،یتااانن، ساااپون 

 [12-8،10] فناا ، اسااتروئید و فئونوئیااد د،یاساا کیبوسااول

 .باشد يم

نشاان دادناد کاه     يقی(، در تحق1393و ممكاران ) يصادق

  یعصاره کُندر سبب تساه  mg/kg 100و  80 يدو ما زیتجو

شاود   يما  يموش صحرای يفضای ي و تشكی  حافظه يیادگیر

[13.] Rai ( نشان دادند 2013و ممكاران ،)  ن  يکاه اثرگاذار 

مادت   ياساتفاده طاو ن   يطا   اناو در  تیدر درمان استئو رتر

و ممكااران   Fan [14]اسات   تار  شیماا، با  NSAID هنسبت ب

 يدارا يطور مشخص ه( گزارش کردند که عصاره کُندر ب2008)

.  منگرپااور و [18]اساات  يتیو ضااد رتر ياثاارات ضاادالتهاب

مفتاه   6 يکُندر ط اهیگ زی( نشان داند که تجو1392ممكاران )

 [.16]سطح گلوکز شد  نیانگیدر م يدار يسبب کامش مدن

 يماا  در ماد   يمختلفا  امانیگ ،یي ا  ثار سقط يبررس در

 و ممكااران  يادگاار یاناد.   مورد مطالده قارار گرفتاه   يوانیح

در  ياقیااعصاااره غا  mg/kg 180بااا تزریااق دو   (1390)

دوره  يدر طا  گزیناي و  ماي قبا  ا  لقااح، قبا  ا   ناه     دوره

 دگزیناي و تدادا   ماي  نه گزیني، شامد کامش تدداد مكان  نه

 و ممكاران ي. عسگر[17] نو ادان نسبت به گروه کنتر  بودند

داخا    قیا که تزر دندیرس جهینت نیبه ا ي مطالده ي، ط(1389)

( باا  (StachysIa vandulifolia يکاوم  يعصااره چاا   يصفاق

رو ،  6باه مادت    mg/kg 200و  180 ،100، 80 يما غلظت

 صاره. منتصري و ممكاران، اثر ضدباروري ع[2] ا است  سقط

کامش تدداد  قیعروسک پشت پرده را ا  طر اهیگ يدروالكلیم

. [18] کردناد  انیو کامش تدداد نو ادن، ب ينیگز ماي  نه مكان

 اهیا  ایاي گ  ارات طب سنتي مبني بر احتما  ساقط با توجه اش

مادف مطالداه    طه،برا نیادر  يرش علمکُندر و عدم وجود گزا

ماوش کوچاک    رکنادر د  اهیا  ایاي گ  حاضر بررسي اثر سقط

  .باشد مي يشگامی  ما
 

 هامواد و روش
  Balb/cماده بالغ نزاییده ا  ناااد  يما ، موشمطالده نیدر ا

 22±1 يمادر د تنااحیاو اساتفاده شاد.    gr 28-30 و نباا  

 قفسدر  ساعته 12 يیكاارتاو  يرنوو دوره  ادگر سانتي جهدر

داشتند.  اغذ ، و  به  اد  سترسيو د هشد يارد گهن  مخصو

 لدم مراحا  طباق دساتورا    تماميدر  تنااحیاو اصو  کار با 

 صفاقي خ صورت دا ات،یقرتز تمامي. دیگرد تیدانشگاه رعا

 ن  دیصمغ و تائ هیا  ته پسگرفت.  منجاا صبح 9 ساعتو در 

 رهعصاکرمانشاااه،  يدانشااكده داروسااا    شناهیاااگ توسط

 کاه  يبه طاور گرفته شد،  نیوپرکو سروش  به ن  لكليروایدم

 ml200  ا  صامغ پاودر شاده در    gr 10 مقدار نیپس ا  تو 

قرار داده  يكیساعت در تار 48% مخلوط و به مدت 70اتانو  
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مدت عصاره چند بار به م   ده شد و سپس  نیشد. در طو  ا

پخاش   ينیسا  کیا اخ  و در د دهیصاف گرد ،يبا کاغذ صاف

دو   اهیگ LD 80 سيربرگردد. جهت ریتا الك   ن تبخ دیگرد

1000 mg/kg  24و پاس ا    قیموش نر بالغ تزر 8عصاره به 

بر اسا   تاًی. نها[19] نشد دهیما د در موش يمرگ چیساعت، م

در رو   mg/kg 200و  100، 80 يدو مااا ،قبلي تمطالدا

 .گردید ،نتخاا

اثااار  سيربر شام  کهگرفااات  منجاا بخش سهدر  مطالده

 ناه  ا   قب دوره  طيا  لقااح، در   قب  هیاگ رهعصا یي ا سقط

 يینااگز  نه مرحله( و در يباااردار 1-8 ي)رو مااا يینااگز

 واناات یمطالداه، ح  بخش( بود. در مر يباردار 8-7 ي)رو ما

گردیدند. در مطالداه اثار کُنادر      یگروه تقس 4در ( n=8ماده )

 قب  ا  لقاح به گروه کنتر ، حئ  عصاره ) ، مقطر( به مقدار

ml  3/0 80 ا  ساه دو   يكی شی  ما يما شد. گروه قیتزر ،

 افات یصورت تک دو  در ها  عصاره را ب mg/kg 200 و 100

موش نر، در  1با  دهما شمو 3   شبانه ورتمجاا   پسنمودند. 

و  دهما واناات یدر ح نا یپئگ واژ صیتشخ ، باصبح رو  بدد

 [.18] ثبت شد يلقاح، رو  او  باردار دییتا

 يمااا مااوش شبانه ورتمجاا   پس ،مطالدهدوم  بخش در

  اینا مشامده پائگ واژ  یقطرا   حلقا منجاا ییدتاو نر و  دهما

و مشامده اساپرم در   نا یواژ ریاسم هیته ای)و بددرو   صبحدر 

د(، رو  او  باارداري  کاه پائگ نداشاتن    یيما در موش ریاسم

تقسی   مایشماي کنتر  و    ماي حامله به گروه تدیین و موش

 يما)رو  یني نهگزا   پیشدوره  طيدر  یشما   وهگرشده، 

، mg/kg 80 ،100 رهعصا يا  دو مااا يكاای( حاملگي 8-1

صاورت داخا     هرا با  (ml3/0 ) مقطر ،   کنتر وهگرو  200

مشاابه بخاش    ،مطالده مسو بخشدر  نمودناد.  یافتدر يصفاق

 مرحله طي در يول نییتد ندشتدا حلقاکه  يا دهما تناحیوادوم، 

 رهعصا يا  دو ما يكی( حاملگي 7 تا 8 يما)رو  ینيگز  نه

 .کردند افتیرا در مقطر ،  یاو 

باه روش   حاملگي 11-13ما در رو   تمام گروه واناتیح

و  ییحتشرا   پسشده و  کشته( dislocationگردن ) یيجا هجاب

باا   ماا  ن  یناي گز  نه يما نمكا ،يرحم يما خار  کردن شاخ

گردیاد.    رششما( كوساكوپ یومی)استر يکمک لوپ دوچشام 

 رساي بر SPSSافزار  با استفاده ا  نرم ي ور ما پس ا  جمع داده

و ا  نظر داشتن تو یع نرما  بررسي شدند. در صورت تو یاع  

صورت باا   و در غیر این one-way ANOVAنرما  ا    مون 

 ي. در تماام دیا گرد  یا و تحل هیا روش کروسكا  والیس تجز

 .دار در نظر گرفته شد يمدن >08/0Pما مقدار    مون

 

 نتايج
گاروه کنتار  و    در ينا یگز  ناه  يماا  تدداد مكان نیانگیم

باه  در بخش قب  ا  لقااح   mg/kg 200و  100، 80 يدو ما

  و 8/6±22/1 ،8/6±76/1 ،83/9±17/1 بیااااااااااترت

(. p=003/0دار بااود ) يمدناا مااا  ن اخااتئف و 07/2±67/6

 شیگزیني در مر ساه گاروه   ماا    ماي  نه کامش تدداد مكان

( مشاابه و نسابت باه گاروه کنتار       صارهتک دو  ع افتی)در

 (.1 شك دار بود ) يمدن

 شیگاروه کنتار  و  ماا    نیماي  نه گزیني با تدداد مكان سهی. مقا1شك 

 نی( در مرحله قب  ا  لقاح.  اختئف با  200mg/kg و 100، 80 ي)دو ما

 (p=003/0دار است. ) يو کنتر  مدن شی  ما يماگروه

 

 در ينا یگز در دوره قب  ا   ناه  ينیگز  نه يما مكان تدداد

 بیا باه ترت  mg/kg 200و  100، 80 يگروه کنتر  و دو ماا 

 اختئف و 29/3±27/1 و 16/1±8 ،31/1±6 ،91/0±8/8

ماي  (. کامش تدداد مكانp=032/0دار بود ) يما مدن گروه نیب

دو  باود و   هیبه طور وابسته  شی  ما يما گزیني در گروه  نه

نسبت باه گاروه    mg/kg 200کننده دو   افتیاختئف گروه در

 (.2 شك دار بود ) يکنتر  مدن
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کنتر  ماي . مقایسه تدداد مكان ماي  نه گزیني بین گروه 2شك 

طي دریافت عصاره در در ( mg/kg200و   100، 80)دو ماي و  مایش 

 200. اختئف بین گروه ماي کنتر   و دو  قب  ا   نه گزیني مرحله

(=032/0p)عصاره مدني دار است 

 

گاروه   در ينا یگز گزیني در دوره  ناه  ماي  نه مكان تدداد

 بیاااباااه ترت mg/kg 200و  100، 80 يکنتااار  و دو ماااا

 و 17/2±87/3 ،28/2±28/8 ،1/3±38/6 ،77/2±38/9

( در مرحلاه  p=038/0دار بود بود ) يما مدن گروه نیب اختئف

 يماا  گزیني در گروه ماي  نه کامش تدداد مكان زین ينیگز  نه

 200دو  باود و اخاتئف گاروه     هیا به طور وابساته   شیا  م

mg/kg (3 شك دار بود ) يبا گروه کنتر  مدن. 
 

کنتر  و  مایش ماي  ماي  نه گزیني بین گروه مقایسه تدداد مكان .3شك  

در طي  دریافت عصاره  در بخش( mg/kg200و   100، 80)دو ماي 

عصاره مدني  200ماي کنتر  و دو   . اختئف بین گروه نه گزیني دوره

 .(=038/0p)دار است 

 

 گيريبحث و نتيجه
دار در تداداد   يکاامش مدنا   کیدمنده  نشان مطالده حاضر

ب  ا  لقااح، در دوره  عصاره:  ق قیبا تزر ينیگز  نه يما مكان

 نیتار  اسات و کا    ينیگز دوره  نه يو در ط ينیگز قب  ا   نه

 يماا  ( و در دورهmg/kg 200) دو  نیتار  شیما در ب تدداد  ن

سه دو   یي ا شد. اثر سقط دهید ينیگز  نه و ينیگز قب  ا   نه

 ن قبا  ا  لقااح، مشاابه و     افات یدر يمتفاوت عصاره در طا 

عصاره در مراح  قب  و در  افتیدر که يحال دار است در يمدن

مشابه وابسته به دو  نشان داد و در  ياثر کامش ،ينیگز  نه يط

 دار بود.  يدو  عصاره، مدن نیتر شیکننده ب افتیگروه در

ر رو  عصااره د  افات یدر يدار يمدن ياثر کامش ریتفس در

توان باه کاامش    يم ،ينیگز  نه يما قب  ا  لقاح بر تدداد مكان

 نیماوش و ا  با   يماا  رما شده ا  تخمادان  يما تدداد تخمک

لقاح و کاامش   یيایمیوشیب طیمح رییتغ ایما و   ن تیفیرفتن ک

ماا    ن تیفیو افت ک يشده و حت  یتخ  تشك يما تدداد سلو 

 يحامله دو ما يما موش ،ينیگز دوره  نه ياشاره کرد. در ط

را گرفتاه و کاامش تداداد     يمتفاوت عصاره در پنآ رو  متوال

طور وابسته به دو  باود   هبمرحله  نیدر ا ينیگز  نه يما مكان

و اثار   يرحما  طیتوان باه بارم   دن محا    ي ن را م ریکه تفس

م   ما و بر کامش تدداد  ن و نیگز  نه يما نینامطلو، بر جن

 ينیگز  نه ي ن برا ي مادگ رییتغ  ندومتر و ي دن ساختار بافت

مختلاف عصااره در ساه رو  دروه     يماا دو  افتیدانست. در

 يو کما  ينا یگز مشابه دوره قب  ا   نه اثر نسبتاً زین ينیگز  نه

تاوان اثار ناامطلو،     يما   یا دل نیرا نشان داد، به مم دتریشد

و  يباافت  راتییا و القا تغ نیگز  نه نیجن عصاره را بر باتیترک

و  ناادومتر دانساات.  نی ا در ساااختار جناا سااقط یيایمیوشاایب

 نادومتر کاه    و عارو   ومتریانقباض عضئت صاف م نیچن م 

دفاع   ایا  رشیکه منجر به عدم پاذ  ينیگز اختئ  در مكان  نه

 مطرح ساخت.توان  يرا مشود  يم نیگز  نه يما نیجن

دي انجاام  کُندر تحقیقاات  یاا   يستیارتباط با اثرات   در

 ایاي ایان گیااه دارویاي      گرفته است ولي در مورد تاثیر سقط

خاوا    يدارا يامیا گ ياي انجام نگرفته است. داروما مطالده

 ،يدانیاکس يو  نت يضدالتهاب ،یيایمانند اثرات ضدباکتر يمتفاوت

نشاان داده   تمساتند و مطالداا   يا شناخته شاده  يضد تومور

 ریمتفااوت بادن، تااث    يماا  توانند بر دستگاه يمما  است که  ن

 ناه یانجام شده در  م قاتیداشته باشند. بر اسا  تحق يمتفاوت

ا   يفا مختل باات یترک يرخا بباه   اماان یگ یي ا سقط، اثر سقط
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ماا،  لكالوئیادما و فئونوئیادما     ما، فیتواستروژن خانواده تانن

 شود.  ينسبت داده م

شده باه   يبافت يشدگ و جمع يما باعث انقباض عضئن تانن

باشند.   ي خ  موثر م  یو ترم يزیر در کامش خون  یدل نیمم

در القا سقط  امانیگ ریدر سا موجود يما تانن ياثر احتمال قبئً

. با توجه به وجود [17] گزارش شده است يوانیح يما در مد 

کُندر را  ي ا سقط يالاحتم باتیا  ترک يكی [20] تانن در کُندر

توان تانن دانست که با اثر بر عضئت صاف رح  و عارو    يم

مكاان   ا یا خاون ماورد ن   زانیا  ن باعث انقباض و کاامش م 

 دفع  ن گردد. ایو  نیچن رشیو عدم پذ ينیگز  نه

 يدیا کل  یباعث مهار فدالیت  روماتا ي ) ناز   لكالوئیدما

ما( و بناابراین تغییار در تولیاد اساتروئید و      دیدر سنتز استروئ

. اگرچه فئونوئیدما [21] گردد مثلي مي کرد دستگاه تولید عم 

کنناد   اکسیدان قوي عم  مي عنوان یک  نتي هدر غلظت پایین ب

سابب   ونوئیادما ولي نشان داده شده است که غلظت با ي فئ

. [22] گردناد  ماي   اد و  پوپتاو  سالولي ماي    ایجاد رادیكا 

شده که منجر به  ماي   اد سبب پراکسیداسیون لیپیدي رادیكا 

شده و   سیب غشاي سلولي، تغییر فشار اسمزي و تورم سلولي

ماي  دمد. عئوه بر این رادیكا  در نهایت مرگ سلولي رخ مي

د واکانش  ماي التهابي را جذ، نموده و سبب ایجاا    اد واسطه

دفاعي بادن در   . مكانیس [23] شوند التهابي و  سیب بافتي مي

 ا  اکسیدان درون   اد ترشح عوام   نتيماي  مقاب  این رادیكا 

د دساموتا ، کاتاا   و پراکساید    ماي سوپراکسی چون  نزی  م 

ماي اکسیان فدا  سبب کامش این  باشد. افزایش تولید گونه مي

ب  ا شاده و بادین وسایله ساب     اکسیداني درون ماي  نتي   نزی

 . [24]گردد  افزایش  پوپتو  سلولي و سقط مي

کُناادر اساات. بدضااي ا    باااتیا  ترکیكااي  فئونوئیااد

کاارد محااور   فئونوئیاادما نقااش مهمااي در تنظاای  عماا    

کارد    درنا  دارناد. ا  طرفاي عما     -میپوفیز -میپوتا مو 

غدد  -میپوفیز -مو تخمدان و رح  م  توسط محور میپوتا 

مااي   دد و در اثر تغییر در ساطح مورماون  گر جنسي کنتر  مي

گیرند. فئنوئیدما باا   تغییرات قرار مي دستخوشما  ما، بافت  ن

مااي   غیرمستقی  بر سیست  عصابي و واساطه  اثرات مستقی  و 

ما سبب کاامش در   حساسیت در گیرنده جادیعصبي ا  طریق ا

گردند و ا  ایان طریاق    جس   رد ميسطح پروژسترون توسط 

 . [2] گردند دم توانایي در حفظ جنین و سقط ميسبب ع

صیت است که خا kaempferol ماي مه جمله فئونوئید ا 

تواند فدالیت استروژن را تحت  فیتواستروژني داشته است و مي

ي کاه بساته باه غلظات اساترادیو ،      تاثیر قرار دمد، به طاور 

توانااد عملااي موافااق و مخااالف بااا  ن داشااته باشااد.     مااي

Kaempferol توانااد اتصااا  اسااتروژن را بااه    ماايAlpha 

Fetoprotein, AFP)ناد. بارم  کانش فئونوئیادماي     ( مهار ک

مااي   ، دسترساي اساتروژن ماا باراي سالو      AFP یستي باا  

تددی  بیان  نیچن دمد. م  سخگو به  ن را تحت تاثیر قرار ميپا

کرد رسپتورماي استروژن و پروژساترون نیاز گازارش     و عم 

تار ا    ما باا میا  ترکیباي بایش     . فیتواستروژن[28] شده است

دو ناوع   شاوند. ا   استروژني متص  ميماي  گیرندهاستروژن به 

ماا   . اکثر فیتواستروژنERβیا  βو  ERαیا  αگیرنده استروژني 

دارناد و باراي اتصاا  باه      ERβتمای   یادي براي اتصا  به 

مااي اساتروژني را    با استروژن رقابت داشته و گیرناده گیرنده 

 . [26،27]کنند  بلوکه مي

ساترون نیااز  اعاث کاامش میازان پروژ   ماا ب  فیتواساتروژن 

دمنااد کااه  شااوند. شااوامد بااه دساات  مااده نشااان مااي  مااي

ماااي  مااا داراي قابلیاات تنظیمااي در ساالو    فیتواسااتروژن

مستند. این ترکیبات اثرات  يتخمدان يما كو یفول يگرانولو ا

مااي استروئیدساا     کارد  نازی    مستقی  خود را با تددی  عم 

. میدروکسي استروئید دمیدروژنا  ایزومارا  یاا   دکنن اعما  مي

3β-HSD  .یااک  ناازی  کلیاادي در تولیااد پروژسااترون اساات

را ا  طریااق مساایر  3β-HSDفئونوئیاادما فدالیاات  نزیمااي 

cAMP مش تولیااد کننااد و در نهایاات موجااب کااا مهااار مااي

کاه   باا توجاه باه  ن    [28] شاوند  پروژسترون در تخمدان ماي 

و حفاظات   ط جس   رد موجب بقاپروژسترون تولید شده توس

شود، بنابراین کامش  ن باعث عادم   رح  در  مان بارداري مي

 گردد. توانایي در حفظ جنین و سقط  ن مي

تیارو ین کیناا ، ا    فیتواستروژني با مهار  نازی    ترکیبات

در  ماي میوبئست جلاوگیري کارده و در نهایات    تكثیر سلو 
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وجود ایان   . احتما ً[29] کنند تكوین عضله، اختئ  ایجاد مي

ترکیبات در عصاره میدروالكلي کُنادر منجار باه تغییراتاي در     

شاد  ن،  رشد رح  گردیده است. جهت حفظ  ندومتر و ادامه ر

مااي مترشاحه ا  جسا   رد       م است کاه میازان مورماون   

ایان ترکیباات سابب کاامش تحار        نیچنا  افزایش یابد، م 

مااي  وناا پلوسایدا،     گلیكوکوناگاه ماي رحمي، تغییر در  لوله

تخمدان و موکو  سرویكس شدند، به این صورت که موکو  

کاا ، غلاایظ و ساالو ر ساارویكس ساابب نفونناپااذیر شاادن  

 پاذیري  ظرفیت ، مهاربرابر ورود اسپرم و احتما ً درسرویكس 

 . [30] گردد اسپرم، در نتیجه عدم بارداري مي

  عصااره خاام   حاضر اساتفاده ا  قیا  مشكئت تحق يكی

ه جا است. با تو يمختلف باتیترک يعصار حاو نیکُندر بود و ا

ماا در عصااره    دیا و انواع فئونوئ دمایما، الكالوئ به وجود تانن

 باتیترک نیا ياثر تجمد يما و حت ا   ن کی مر [11،20]کُندر 

رحا  و   يداخلا  طیمحا  رییتواند در کامش پروژسترون، تغ يم

ساقط و    جاه ی ندومتر و در نت يو ساختار یيایمیوشیب راتییتغ

در رابطه با اثر کُندر  يلیمطالدات تكم عدم بارداري موثر باشد.

 يماا  نی، لقااح و جنا  جدا شاده  يما تخمک ،يگذار بر تخمک

 ياختصاصا  باتیجداگانه ترک يو بررسکشت  طیمحدر   هیاول

 .دیکمک نما افتهیبهتر  ریتواند به تفس ي ن م

اثار   نیتار  شیدر موش است و ب یي ا اثر سقط يدارا کُندر

 تر ا  طریق کاامش  و در دو  با ينیگز خود را در مرحله  نه

 .دمد يگزیني نشان م ماي  نه در تدداد مكان
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Introduction: In traditional medicine, Boswellia serrata (Burseraceae family) has been used for its 

various effects such as enhancing learning and memory. However, some side effects have been mentioned 

with emphasizing on a probability for abortion. Therefore, the aim of this study was to evaluate Boswellia 

serrata abortive effect in mice.  

Materials and Methods: In this experimental study, virgin young female mice (balb/c) with a 25-30 gr 

weight were used in three different time periods: before fertilization, pre-implantation period (days 1-5 of 

gestation) and during implantation (days 5-7 of gestation). In each study four groups (n=8) were used 

including experimental groups who received 50, 100 and 200 mg/kg of Boswellia extract (IP), respectively 

and a control group (received 0.3 ml distilled water (IP). Animals were sacrificed on days 11-13 of 

pregnancy and the number of implantation sites were counted.  

Results: The average number of implantation sites in control and 50, 100 and 200mg/kg concentrations 

of extract in the pre-fertilization period were 9.83±1.17, 6.5±1.76 , 6.5±1.22 and 6.67±2.07, respectively 

(P=0.003). In the pre-implantation period they were 8.5±0.91 6±1.31, 5±1.16 and 3.29±1.27, respectively 

(P=0.032), and during implantation were 9.38±2.77, 6.38±3.1, 5.25±2.25 and 3.57±2.17, respectively 

(P=0.035). Reductions in the number of implantation sites were found to be dose-dependent in 

preimplantation and implantation periods.  

Conclusion: Our findings showed that Boswellia exert has abortive effects in mice and the stronger 

effect was observed with higher doses during preimplantation and implantation periods. 
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