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مقدمه

مردم ،شامدي بر اممیت این موضوع ميباشاد باهطاوري کاه

گیاه درماني ساابقهاي دیریناه داشاته و ما واره یكاي ا

امرو ه توجه رو افزوني به گیامان دارویي و مشتقات حاصا

پایهماي اصلي طب در تمدنماي باستاني بوده است .در طاو

ا ن ميشود .عليرغ خاوا

چند سا اخیر گرایش به استفاده ا گیامان دارویي به منظاور

درمان بیماريماي مختلف ا جمله سرطان ،دیابات ،التهاا،،

پیشگیري و درمان بیماريماي مختلف در بین درصد عمدهاي

بیماريماي عفوني و چربي خون [ .]2،1برخي عوارض جانبي

ا مردم جهان افزایش یافته اسات .اساتفادهمااي گساترده ا

و نامطلو ،براي عصارهماي گیامي مطرح شده است .ا جمله

داروماي گیامي در متون قدیمي و کاربردمااي رایاآ ن باین
* نویسنده مسئو  ،تلفن083-34274617 :
تاریخ دریافت 1394/2/13 :تاریخ پذیرش1394/6/28 :

متدادد و متناوع گیاماان در

ثار سوء بر باروري و ایجاد سقط و خاتمه

ن است.

Email: mkhazaei1345@kums.ac.ir

کومش
یكي ا تیرهمایي گیامي که در طب سنتي مصارف مختلفي

جلد  ،17شماره ( 2پیاپي  ،)88مستان 1394
( )2008گزارش کردند که عصاره کُندر بهطور مشخصي داراي

داشته و مطالدات مختلفي روي ن انجاام شاده اسات ،تیاره

اثاارات ضاادالتهابي و ضااد رتریتي اساات [ .]18منگرپااور و

 Burseraceaeميباشد که اغلب در مناطق گرم یافت ميشوند.

ممكاران ( )1392نشان داند که تجویز گیاه کُندر طي  6مفتاه

ا این تیره ميتوان به کُندر اشاره کردکه یک نوع صمغ مدطار

سبب کامش مدنيداري در میانگین سطح گلوکز شد [.]16

اساات و بااه نااامماااي  Gum olibanum ،suggal Salaiو

در بررسي ثار سقط ایي ،گیامان مختلفاي در ماد مااي

 Frankincenseنیز شناخته شده و ا چند گونه جنس بوسولیا

حیواني مورد مطالده قارار گرفتاهاناد .یادگااري و ممكااران

به دست مي ید [ .]3صمغ کُندر بر اثر شكافماي طولي در تنه

( )1390بااا تزریااق دو  180 mg/kgعصاااره غا یاااقي در

درخت ،بهصورت شیره سفید رنگاي خاار مايشاود کاه در

ناهگزیناي و در طاي دوره

دورهماي قبا ا لقااح ،قبا ا

مدرض موا بهصورت قطرات کوچک سفت شده و بدد ا جادا

نهگزیني ،شامد کامش تدداد مكانماي نهگزیناي و تداداد

کردن ا درخت به صورت قطداات کوچاک بادون شاك یاا

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

کروي به رنگماي سفید ،رد روشن ،رد-قهوهاي در مي ید.

( ،)1389طي مطالدهي به این نتیجه رسیدند که تزریاق داخا

بهترین مان جمع وري کندر ،اواخر مستان و اوای بهار است

صفاقي عصااره چااي کاومي ) )StachysIa vandulifoliaباا

[.]4

غلظتماي  180 ،100 ،80و  mg/kg 200باه مادت  6رو ،
صمغ کُندر مزاران سا اسات کاه در طاب سانتي جهات

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

درمان درد ،تب ،تهوع ،اسها  ،بیماريماي تنفسي و گوارشي و

میدروالكلي گیاه عروسک پشت پرده را ا طریق کامش تدداد

بدنوان ضدالتها ،،ضدتومور و ضدرماتیس  ،ما چناین جهات

مكانماي نهگزیني و کامش تدداد نو ادن ،بیان کردناد [.]18

درمان ناراحتيماي قلبي-عروقي و عصبي ،بهعنوان رامبخش

با توجه اشارات طب سنتي مبني بر احتما ساقط ایاي گیااه

و پایین ورنده چربي خون و افزایشدمنده موش [ ]8-8مورد

کُندر و عدم وجود گزارش علمي در این رابطه ،مادف مطالداه

استفاده قرار ميگرفته اسات .بایش ا  200ترکیاب در صامغ

حاضر بررسي اثر سقط ایاي گیااه کنادر در ماوش کوچاک

بوسولیا شناسایي شدهاند [ .]9،8محتویات شایمیایي کُنادر باه
نوع گونه گیامي ماورد اساتفاده و ما چناین فصا و ماان

مایشگامي ميباشد.

جمع وري محصو بستگي دارد اما به طور کلاي شاام -38

مواد و روشها

 %28صمغ غیر محلو در الك و  %60-70ر یان اسات [.]7

در این مطالده ،موشماي ماده بالغ نزاییده ا ناااد

ا جمله عمدهترین ترکیباات ن :لكالوئیادما ،گلیكو یادما،

Balb/c

باا و ن  30-28 grاساتفاده شاد .حیاوانات در دماي 22±1

تااانن ،ساااپونین ،نتراکوینااو  ،کاااریوفیلن ،تریترپنوئیااد،

درجه سانتيگراد و دوره نوري و تاریكااي  12ساعته در قفس

بوسااولیک اس اید ،فن ا  ،اسااتروئید و فئونوئیااد []12-10،8

مخصو

نگه داري شده و دسترسي اد به  ،و غذا داشتند.

ميباشد.

اصو کار با حیاوانات در تمامي مراحا طباق دساتورالدم

صادقي و ممكاران ( ،)1393در تحقیقي نشاان دادناد کاه
تجویز دو ماي  80و  mg/kg 100عصاره کُندر سبب تساهی

دانشگاه رعایت گردید .تمامي تزریقات ،صورت داخ صفاقي
و در ساعت  9صبح انجام گرفت .پس ا تهیه صمغ و تائید ن
دانشااكده داروسااا ي کرمانشاااه ،عصاره

یادگیري و تشكی حافظهي فضایي موش صحرایي مايشاود

توسط گیاااهشنا

[ Rai .]13و ممكاران ( ،)2013نشان دادند کاه اثرگاذاري ن

میدروالكلي ن به روش پرکو سیون گرفته شد ،به طاوريکاه

در درمان استئو رتریت اناو در طاي اساتفاده طاو نيمادت

پس ا تو ین مقدار  10 grا صامغ پاودر شاده در 200 ml

نسبت به NSAIDماا ،بایشتار اسات [ Fan ]14و ممكااران

اتانو  %70مخلوط و به مدت  48ساعت در تاریكي قرار داده

اسرین امامي و ممكاران
ده شد و سپس

کمک لوپ دوچشامي (استریومیكوساكوپ) شمارش گردیاد.

شد .در طو این مدت عصاره چند بار به م

با کاغذ صافي ،صاف گردیده و در داخ یاک سایني پخاش

دادهما پس ا جمع وري با استفاده ا نرمافزار  SPSSبررساي

گردید تا الك

ن تبخیر گردد .جهتبررسي  80 LDگیاه دو

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

 mg/kg 1000عصاره به  8موش نر بالغ تزریق و پاس ا 24

نرما ا

ساعت ،میچ مرگي در موشما دیده نشد [ .]19نهایتاً بر اسا

روش کروسكا والیس تجزیاه و تحلیا گردیاد .در تماامي

مطالدات قبلي ،دو ماااي  100 ،80و  mg/kg 200در رو

مون  one-way ANOVAو در غیر اینصورت باا

مونما مقدار  P<0/08مدنيدار در نظر گرفته شد.

انتخا ،گردید.

مطالده در سه بخش انجام گرفااات که شام بررسي اثااار
سقط ایي عصاره گیاه قب ا لقااح ،در طي دوره قب ا

نتايج

ناه

میانگین تدداد مكانمااي ناهگزیناي در گاروه کنتار و

گزینااي (رو ماااي  1-8بااارداري) و در مرحله نهگزینااي

دو ماي  100 ،80و  mg/kg 200در بخش قب ا لقااح باه

(رو ماي  8-7بارداري) بود .در مر بخش مطالداه ،حیواناات

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

ماده ( )n=8در  4گروه تقسی گردیدند .در مطالداه اثار کُنادر

 6/67±2/07و اخااتئف نمااا مدن ايدار بااود (.)p=0/003

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

کامش تدداد مكانماي نهگزیني در مر ساه گاروه ماایش

 0/3 mlتزریق شد .گروهماي مایش یكي ا ساه دو ،80
 100و  200 mg/kgا عصاره را بهصورت تک دو دریافات

(دریافت تک دو عصاره) مشاابه و نسابت باه گاروه کنتار
مدنيدار بود (شك .)1

نمودند .پس ا مجاورت شبانه  3موش ماده با  1موش نر ،در
صبح رو بدد ،با تشخیص پئگ واژینا در حیواناات ماده و
تایید لقاح ،رو او بارداري ثبت شد [.]18
در بخش دوم مطالده ،پس ا مجاورت شبانه مااوشماااي
ماده و نر و تایید انجام لقاح ا طریق مشامده پائگ واژیناا
در صبح رو بدد (ویا تهیه اسمیر واژینا و مشامده اساپرم در
اسمیر در موشمایي کاه پائگ نداشاتند) ،رو او باارداري

شك  .1مقایسه تدداد مكانماي نه گزیني باین گاروه کنتار و ماایش

تدیین و موشماي حامله به گروهماي کنتر و مایش تقسی

(دو ماي  100 ،80و  )mg/kg 200در مرحله قب ا لقاح .اختئف باین

شده ،گروه مایش در طي دوره پیش ا

نهگزیني (رو ماي

 1-8حاملگي) یكاي ا دو ماااي عصاره ،100 ،80 mg/kg
 200و گروه کنتر  ،مقطر ( )0/3 mlرا باهصاورت داخا
صفاقي دریافت نمودناد .در بخش سوم مطالده ،مشاابه بخاش
دوم ،حیوانات مادهاي که لقاح داشتند تدیین ولي در طي مرحله
نهگزیني (رو ماي  8تا  7حاملگي) یكي ا دو ماي عصاره
و یا  ،مقطر را دریافت کردند.
حیوانات تمام گروهما در رو  11-13حاملگي باه روش
جابهجایي گردن ( )dislocationکشته شده و پس ا تشرییح و
خار کردن شاخماي رحمي ،مكانماي نهگزیناي نماا باا

گروهماي مایش و کنتر مدني دار است)p=0/003( .

تدداد مكانماي نهگزیني در دوره قب ا

ناهگزیناي در

گروه کنتر و دو مااي  100 ،80و  mg/kg 200باه ترتیاب
 8±1/16 ،6±1/31 ،8/8±0/91و  3/29±1/27و اختئف
بین گروهما مدنيدار بود ( .)p=0/032کامش تدداد مكانماي
نهگزیني در گروهماي مایش به طور وابسته یه دو باود و
اختئف گروه دریافتکننده دو  mg/kg 200نسبت باه گاروه
کنتر مدنيدار بود (شك .)2
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کومش
قب ا

نهگزیني و نهگزیني دیده شد .اثر سقط ایي سه دو

متفاوت عصاره در طاي دریافات ن قبا ا لقااح ،مشاابه و
مدنيدار است در حاليکه دریافت عصاره در مراح قب و در
طي نهگزیني ،اثر کامشي مشابه وابسته به دو نشان داد و در
گروه دریافتکننده بیشترین دو عصاره ،مدنيدار بود.
شك  .2مقایسه تدداد مكان ماي

نه گزیني بین گروه ماي کنتر

و مایش (دو ماي  100 ،80و  )200mg/kgدر طي دریافت عصاره در
مرحله قب ا

نه گزیني .اختئف بین گروه ماي کنتر

و دو 200

عصاره مدني دار است ()p=0/032

در تفسیر اثر کامشي مدنيداري دریافات عصااره در رو
قب ا لقاح بر تدداد مكانماي نهگزیني ،ميتوان باه کاامش
تدداد تخمکماي رما شده ا تخمادانمااي ماوش و ا باین
رفتن کیفیت نما و یا تغییر محیط بیوشیمیایي لقاح و کاامش
تدداد سلو ماي تخ تشكی شده و حتي و افت کیفیت نماا

تدداد مكانماي نهگزیني در دوره ناهگزیناي در گاروه

اشاره کرد .در طي دوره نهگزیني ،موشماي حامله دو ماي

کنتااار و دو مااااي  100 ،80و  mg/kg 200باااه ترتیا اب

متفاوت عصاره در پنآ رو متوالي را گرفتاه و کاامش تداداد

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

مكانماي نهگزیني در این مرحله به طور وابسته به دو باود

اختئف بین گروهما مدنيدار بود بود ( )p=0/038در مرحلاه
نهگزیني نیز کامش تدداد مكانماي نهگزیني در گروهمااي
مایش به طور وابساته یاه دو باود و اخاتئف گاروه 200
 mg/kgبا گروه کنتر مدنيدار بود (شك .)3

که تفسیر ن را ميتوان باه بارم

دن محایط رحماي و اثار

نامطلو ،بر جنینماي نهگزین و کامش تدداد نما و بر م
دن ساختار بافتي ندومتر و تغییر مادگي ن براي نهگزیني
دانست .دریافت دو مااي مختلاف عصااره در ساه رو دروه
نهگزیني نیز اثر نسبتاً مشابه دوره قب ا

نهگزیناي و کماي

شدیدتر را نشان داد ،به ممین دلیا مايتاوان اثار ناامطلو،
ترکیبات عصاره را بر جنین نهگزین و القا تغییارات باافتي و
بیوشایمیایي سااقط ا در ساااختار جن این و ناادومتر دانساات.
م چنین انقباض عضئت صاف میومتر و عارو

نادومتر کاه

اختئ در مكان نهگزیني که منجر به عدم پاذیرش یاا دفاع
شك  .3مقایسه تدداد مكانماي نه گزیني بین گروهماي کنتر و مایش
(دو ماي  100 ،80و  )200mg/kgدر بخش دریافت عصاره در طي
دوره نه گزیني .اختئف بین گروهماي کنتر و دو  200عصاره مدني
دار است (.)p=0/038

بحث و نتيجهگيري
مطالده حاضر نشاندمنده یک کاامش مدنايدار در تداداد
مكانماي نهگزیني با تزریق عصاره :قب ا لقااح ،در دوره
قب ا

نهگزیني و در طي دوره نهگزیني اسات و کا تارین

تدداد نما در بیشتارین دو ( )200 mg/kgو در دورهمااي

جنینماي نهگزین ميشود را ميتوان مطرح ساخت.
در ارتباط با اثرات یستي کُندر تحقیقاات یاادي انجاام
گرفته است ولي در مورد تاثیر سقط ایاي ایان گیااه دارویاي
مطالدهاي انجام نگرفته است .داروماي گیاامي داراي خاوا
متفاوتي مانند اثرات ضدباکتریایي ،ضدالتهابي و نتياکسیداني،
ضد توموري شناخته شادهاي مساتند و مطالداات نشاان داده
است که نما ميتوانند بر دستگاهمااي متفااوت بادن ،تااثیر
متفاوتي داشته باشند .بر اسا

تحقیقات انجام شده در میناه

سقط ،اثر سقط ایي گیاماان باه برخاي ترکیباات مختلفاي ا

اسرین امامي و ممكاران
خانواده تاننما ،فیتواستروژنماا ،لكالوئیادما و فئونوئیادما
نسبت داده ميشود.

سطح پروژسترون توسط جس

تاننما باعث انقباض عضئني و جمعشدگي بافتي شده باه
ممین دلی در کامش خونریزي و ترمی

عصبي ا طریق ایجاد حساسیت در گیرندهما سبب کاامش در
رد ميگردند و ا ایان طریاق

سبب عدم توانایي در حفظ جنین و سقط ميگردند [.]2

خ موثر ميباشند.

ا جمله فئونوئیدماي مه  kaempferolاست که خاصیت

قبئً اثر احتمالي تاننماي موجود در سایر گیامان در القا سقط

فیتواستروژني داشته است و ميتواند فدالیت استروژن را تحت

در مد ماي حیواني گزارش شده است [ .]17با توجه به وجود

تاثیر قرار دمد ،به طاوري کاه بساته باه غلظات اساترادیو ،

تانن در کُندر [ ]20یكي ا ترکیبات احتمالي سقط اي کُندر را

ماايتوانااد عملااي موافااق و مخااالف بااا ن داشااته باشااد.

ميتوان تانن دانست که با اثر بر عضئت صاف رح و عارو

 Kaempferolماايتوانااد اتصااا اسااتروژن را بااه

ن باعث انقباض و کاامش میازان خاون ماورد نیاا مكاان

) )Fetoprotein, AFPمهار کناد .بارم کانش فئونوئیادماي

نهگزیني و عدم پذیرش چنین و یا دفع ن گردد.

Alpha

یستي باا  ،AFPدسترساي اساتروژن ماا باراي سالو مااي

لكالوئیدما باعث مهار فدالیت روماتا ي ( نازی کلیادي

پاسخگو به ن را تحت تاثیر قرار ميدمد .م چنین تددی بیان

در سنتز استروئیدما) و بناابراین تغییار در تولیاد اساتروئید و

و عم کرد رسپتورماي استروژن و پروژساترون نیاز گازارش

عم کرد دستگاه تولید مثلي ميگردد [ .]21اگرچه فئونوئیدما

شده است [ .]28فیتواستروژنما باا میا ترکیباي بایشتار ا

در غلظت پایین بهعنوان یک نتياکسیدان قوي عم ميکنناد

استروژن به گیرندهماي استروژني متص ميشاوند .ا دو ناوع

ولي نشان داده شده است که غلظت با ي فئونوئیادما سابب

گیرنده استروژني  αیا  ERαو  βیا  .ERβاکثر فیتواستروژنماا

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

تمای

یادي براي اتصا به  ERβدارناد و باراي اتصاا باه

رادیكا ماي اد سبب پراکسیداسیون لیپیدي شده که منجر به

گیرنده با استروژن رقابت داشته و گیرنادهمااي اساتروژني را

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

بلوکه ميکنند [.]27،26

در نهایت مرگ سلولي رخ ميدمد .عئوه بر این رادیكا ماي

فیتواساتروژنماا باعاث کاامش میازان پروژساترون نیااز

اد واسطهماي التهابي را جذ ،نموده و سبب ایجااد واکانش

ماايشااوند .شااوامد بااه دساات مااده نشااان ماايدمنااد کااه

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

فیتواسااتروژنمااا داراي قابلیاات تنظیمااي در ساالو ماااي

نتياکسیدان درون ا

گرانولو اي فولیكو ماي تخمداني مستند .این ترکیبات اثرات

مقاب این رادیكا ماي اد ترشح عوام

م چون نزی ماي سوپراکسید دساموتا  ،کاتاا

و پراکساید

مستقی خود را با تددی عم کارد نازی مااي استروئیدساا

ميباشد .افزایش تولید گونهماي اکسیان فدا سبب کامش این

اعما ميکنند .میدروکسي استروئید دمیدروژنا ایزومارا یاا

نزی ماي نتياکسیداني درون ا شاده و بادین وسایله سابب

 3β-HSDیااک ناازی کلیاادي در تولیااد پروژسااترون اساات.

افزایش پوپتو سلولي و سقط ميگردد [.]24

فئونوئیاادما فدالیاات نزیمااي  3β-HSDرا ا طریااق مساایر

فئونوئیااد یكااي ا ترکیبااات کُناادر اساات .بدضااي ا

 cAMPمهااار ماايکننااد و در نهایاات موجااب کااامش تولیااد

فئونوئیاادما نقااش مهمااي در تنظاای عماا کاارد محااور

پروژسترون در تخمدان مايشاوند [ ]28باا توجاه باه نکاه

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

پروژسترون تولید شده توسط جس

رد موجب بقا و حفاظات

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

رح در مان بارداري ميشود ،بنابراین کامش ن باعث عادم

جنسي کنتر ميگردد و در اثر تغییر در ساطح مورماونمااي

توانایي در حفظ جنین و سقط ن ميگردد.

نما ،بافتما دستخوش تغییرات قرار ميگیرند .فئنوئیدما باا
اثرات مستقی و غیرمستقی بر سیست عصابي و واساطهمااي

ترکیبات فیتواستروژني با مهار نازی تیارو ین کیناا  ،ا
تكثیر سلو ماي میوبئست جلاوگیري کارده و در نهایات در
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کومش
 احتما ً وجود ایان.]29[  اختئ ایجاد ميکنند،تكوین عضله
ترکیبات در عصاره میدروالكلي کُنادر منجار باه تغییراتاي در
، جهت حفظ ندومتر و ادامه رشاد ن.رشد رح گردیده است
رد

م است کاه میازان مورماونمااي مترشاحه ا جسا
 م چناین ایان ترکیباات سابب کاامش تحار،افزایش یابد

، تغییر در گلیكوکوناگاهمااي وناا پلوسایدا،لولهماي رحمي
 به این صورت که موکو،سرویكس شدند

تخمدان و موکو

 غلاایظ و ساالو ر ساارویكس ساابب نفونناپااذیر شاادن، ک ا
 مهار ظرفیتپاذیري،ً سرویكس در برابر ورود اسپرم و احتما
.]30[  در نتیجه عدم بارداري ميگردد،اسپرم
یكي ا مشكئت تحقیق حاضر اساتفاده ا عصااره خاام
 با توجاه.کُندر بود و این عصار حاوي ترکیبات مختلفي است
 الكالوئیدما و انواع فئونوئیادماا در عصااره،به وجود تاننما
] مر یک ا نما و حتي اثر تجمدي این ترکیبات11،20[ کُندر
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 لقااح و جناینمااي، تخمکماي جدا شاده،بر تخمکگذاري
اولیه در محیط کشت و بررسي جداگانه ترکیبات اختصاصاي
.ن ميتواند به تفسیر بهتر یافته کمک نماید
کُندر داراي اثر سقط ایي در موش است و بیشتارین اثار
خود را در مرحله نهگزیني و در دو با تر ا طریق کاامش
.در تدداد مكانماي نهگزیني نشان ميدمد
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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.
Keywords: Boswellia, Abortion, Mice
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