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Abstract
Background and Objectives: Achillea millefolium Inflorescences
(AMI) is one of the oldest and most well-known medicinal plants with
potential antioxidant properties. This study aimed to investigate the
effects of three different doses of hydroalcoholic extract of AMI on in
vitro fertilization and embryonic development process in mice.
Methods: Twenty-four male white laboratory NMRI mice were
randomly divided into 4 groups: Group 1 received normal saline (0.1
ml/kg); group 2, 3, and 4 received hydroalcoholic extract of AMI at
doses of 75, 150, and 300mg/kg, respectively. Treatment were
continued for 35 days. At the end, the mice were euthanized by
cervical dislocation, Cauda Epididymis were used to collect sperms,
and rate of in vitro fertilization and embryonic development were
examined in all groups. Data analysis was performed using one-way
ANOVA and Tukey post-hoc tests.
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Results: In the groups receiving low and medium doses of AMI
extract, fertilization rate and the number of blastocysts increased and
the number of arrested embryos was reduced, which was not
significant compared to the control group. But in the group receiving
high dose of the extract, fertilization rate and the number of blastocysts
decreased (p<0.05) and the number of arrested embryos significantly
increased compared to the control group (p<0.01).
Conclusion: According to the results of this study, hydroalcoholic
extract of AMI has a dose-dependent manner, so that at low and
medium doses had no significant effect, but at high dose reduced in
vitro fertilization and embryos development.
Keywords: Achillea; Fertilization in vitro; Mice.
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تأثیر عصاره هیدروالکلی گل بومادران بر لقاح داخل آزمایشگاهی و روند رشد جنینها
در موش سفید کوچک آزمایشگاهی
ندا اصلایرانیفام ،*1شاپور حسنزاده ،2غالمرضا نجفی

2

واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی،

زمینه و هدف :گیاه بومادران یکی از قدیمیترین و شناختهشدهترین گیاهان دارویی با خواص

ارومیه ،ایران.

آنتیاکسیدانتی بالقوه است .این مطالعه با هدف بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی گل بومادران

2گروه علوم پایه ،دانشکده دامپزشکی،

در سه دوز مختلف بر توان باروری آزمایشگاهی و روند رشد رویانی در موشهای سفید کوچک

دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.

آزمایشگاهی انجام شد.
روش بررسی :در این مطالعه تجربی 24 ،موش سفید کوچک آزمایشگاهی نر (نژاد ،)NMRI
بهطور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند :گروه اول سرم فیزیولوژی را با دوز 0/1میلیلیتر
برکیلوگرم دریافت کردند ،و به گروه دوم ،سوم و چهارم عصاره بومادران به ترتیب با دوز ، 75
 150و  300میلیگرم برکیلوگرم داده شد .تیمار به مدت  35روز ادامه داشت .در پایان ،موشها از
طریق جابهجایی مهره گردنی آسانکشی شدند ،و از دُم اپیدیدیم برای جمعآوری اسپرمها
استفاده شد .میزان باروری داخل آزمایشگاهی و روند رشد جنینی در تمامی گروهها بررسی
گردید .دادهها با استفاده از آزمون واریانس یکطرفه و تست تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند.
سطح معنیداری p<0/05 ،در نظر گرفته شد.

*

یافتهها :در گروههای دریافتکننده دوز کم و متوسط عصاره بومادران ،میزان لقاح و تعداد
نویسنده مسئول مکاتبات:

ندا اصل ایرانیفام ،باشگاه پژوهشگران
جوان و نخبگان ،واحد ارومیه ،دانشگاه
آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران؛
آدرس پست الکترونیکی:
n.iranifam@yahoo.com

بالستوسیستها ،افزایش و تعداد جنینهای متوقفشده ،کاهش نشان داد که در مقایسه با گروه
کنترل ،معنیدار نبود ،اما در گروه دریافتکننده دوز زیاد عصاره ،میزان لقاح و تعداد
بالستوسیستها ،کاهش ( )p<0/05و تعداد جنینهای متوقفشده ،افزایش معنیداری در مقایسه
با گروه کنترل داشت (.)p<0/01
نتیجهگیری :براساس نتایج این مطالعه ،عصاره هیدروالکلی بومادران ،رفتار وابسته به دوز
داشت؛ بهنحویکه در دوز کم و متوسط ،تأثیر معنیداری نداشت ،اما در دوز زیاد سبب کاهش
توان باروری آزمایشگاهی و روند رشد جنینی گردید.

تاریخ دریافت94/10/12 :
تاریخ پذیرش94/12/10 :

کلید واژهها :بومادران؛ باروری آزمایشگاهی؛ موش.
لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Asliranifam N, Hasanzadeh Sh, Najafi Gh. The effects of hydroalcoholic
)extract of Achillea millefolium on In Vitro fertilization (IVF
and embryonic development process in mice.
]Qom Univ Med Sci J 2017;10(11):25-33. [Full Text in Persian
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1باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،

چکیده

تأثیر عصاره هیدروالکلی گل بومادران بر لقاح داخل آزمایشگاهی و روند رشد جنینها در موش سفید ...

ندا اصل ایرانیفام و همکاران

امروزه ،مسائل مربوط به باروری و ناباروری ازجمله مسائل

( .)3گیاه بومادران با نام علمی  Achilleamillefoliumمتعلق به

چالشبرانگیز در علم پزشکی است .براساس مطالعات

شاخه دانهدارها ،رده دو لپهایها ،راسته آستراسه ) (Asteracesو

صورتگرفته %25-45 ،مردان نابارور دارای سطوح باالیی از

تیره کاسنی میباشد و گیاهی است چندساله ،خودرو ،ریزومدار

گونههای فعال اکسیژن ) (Reactive Oxygen Species, ROSدر

با ساقهای مستقیم تا ارتفاع یکمتر و برگهای مستطیلی نیزهای که

نمونههای مایع منی خود بودهاند ( .)1گونههای فعال اکسیژن،

به بخشهای متعدد باریک تقسیم شدهاند .دوره گلدهی بومادران

عوامل اکسیدکننده بسیار فعالی از گروه رادیکالهای آزاد مانند

اردیبهشتماه است .بخشهای مورد استفاده گیاه ،سرشاخههای

یون هیدروکسیل ،سوپراکسید ،پراکسید هیدروژن ،رادیکال

گلدار آن بوده که طعم تلخ و بوی قوی دارند ( .)11در طب قدیم

پروکسیل و یون هیپوکلریت ( )2هستند .البته وجود مقادیر اندکی

از این گیاه بهعنوان داروی تببر ،ضدانگل ،ضدهپاتیت،

 ROSبرای اسپرم جهت لقاح ،واکنش آکروزومی ،تحرک و

ضدسرطان ،ضدالتهاب و ضدماالریا استفاده میشد ( .)12گیاه

ظرفیتیابی ضروری است ( .)3استرس اکسیداتیو ،بیانگر نوعی

بومادران با داشتن ترکیبات مختلف دارای ویژگیهای

عدم تعادل بین تولید  ROSو مکانیسمهای مهاری آن است (.)4

آنتیاکسیدانی ،ضدالتهابی و ضدآپوپتوزی است ( .)13در رابطه با

اسپرمها حساسیت ویژهای نسبت به آسیبهای ناشی از استرس

تأثیر این گیاه بر روی سیستم تولیدمثلی ،نتایج ضد و نقیضی

اکسیداتیو دارند؛ چراکه غشای پالسمایی آنها دارای مقادیر باالیی

دردسترس است .براساس مطالعه  Shalizar Jalaliو همکاران،

از اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه ( )PUFAsاست

عصاره آبی گیاه بومادران سبب بهبود نسبی اثرات نامطلوب

( ،)5که  ROSبه این  PUFAsحمله کرده و موجب شروع

داروی سیکلوفسفامید در دستگاه تولیدمثلی نر میشود (.)14

مجموعهای از واکنشهای شیمیایی تحت عنوان پراکسیداسیون

 Akbarizadehو همکاران نیز گزارش کردند عصاره آبی گیاه

لیپیدی میشود ( .)6از طرفی ،میزان آنزیمهای مهاری موجود در

بومادران به سبب دارابودن ویژگیهای آنتیاکسیدانی

سیتوپالسم اسپرمها ،بسیار اندک است ( ،)5و آنزیمهای

قابلمالحظه ،سبب افزایش کیفیت اسپرم در رتهای تحت تیمار

آنتیاکسیدانت داخل سلولی نیز قادر به محافظت از غشای

با داروی سیکلوسپورین میشود ( ،)15اما محققان دیگر نشان

پالسمایی احاطهکننده آکروزوم و دُم اسپرم نیستند ( .)7میزان

دادهاند عصاره گل بومادران دارای اثر آنتیاسپرماتوژنیک است

آسیب ناشی از استرس اکسیداتیو به ماهیت و میزان  ،ROSمدت

( .) 16با توجه به اینکه امروزه ،برای درمان بسیاری از بیماریها

زمان قرارگرفتن در معرض  ROSو فاکتورهای خارج سلولی مانند

استفاده از گیاهان دارویی ازجمله بومادران در اکثر کشورها در

دما و اجزای محیط (یونها ،پروتئینها و آنتیاکسیدانتها) بستگی

حال افزایش است و این گیاهان دارویی عالوه بر اثرات مفید

دارد ( .)8درصورتیکه میزان آسیب به  DNAاسپرم ناچیز باشد،

درمانی دارای یکسری عوارض جانبی نیز هستند و از آنجاییکه

خود اسپرم و یا اووسیت قادر به ترمیم  DNAآسیبدیده خواهند

تاکنون هیچ مطالعهای در مورد اثر بومادران بر روی توان باروری

بود ( ،)9اما درصورت گسترده بودن آسیبها ،آپوپتوز و

آزمایشگاهی صورت نگرفته ،در این تحقیق اثرات مفید و مضر

قطعهقطعهشدن جنین ،امری محتمل است ( .)10همانطورکه

عصاره هیدروالکلی گل بومادران در سه دوز مختلف بر روی توان

پیشتر نیز گفته شد ،به سبب کمبود آنزیمهای سیتوپالسمی،

باروری آزمایشگاهی و روند رشد رویانی بررسی گردید.

اسپرمها قادر به ترمیم آسیبهای ناشی از استرس اکسیداتیو
نیستند .مطالعات نشان میدهد آنتیاکسیدانتها دارای اثرات

روش بررسی

گستردهای بوده و قادرند از اسپرم در برابر ناهنجاریهای ناشی از

سرشاخههای گلدار گیاه بومادران پس از شناسایی علمی توسط

ROS

اساتید گیاهشناسی دانشکده علوم با هرباریوم نامبر  ،7519از

 ROSمحافظت کنند .این ترکیبات همچنین موجب مهار

تولیدشده توسط لکوسیتها و بهبـود کیفیـت مـایع منی شـده و از

اطراف شهر ارومیه در خردادماه جمعآوری شد.
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قطعهقطعهشدن  DNAو بلوغ نابههنگام اسپرمها جلوگیری میکنند

ندا اصل ایرانیفام و همکاران

تأثیر عصاره هیدروالکلی گل بومادران بر لقاح داخل آزمایشگاهی و روند رشد جنینها در موش سفید ...

گلهای گیاه پس از جداسازی ،در اتاق تاریک با دمای 25-30

حاوی  1میلیلیتر محیط کشت

درجه سانتیگراد ،خشک شده و بهوسیله آسیاب برقی ،خرد و

حاوی  4میلیگرم بهازای هرمیلیلیتر از محیط کشت و آلبومین

بهصورت پودر درآمدند ،سپس پودر تهیهشده با اتانول ،%70

سرم گاوی ) (Bovine serum Albumin-BSAقرار داده شدند.

مخلوط شده و به مدت  72ساعت در دمای آزمایشگاه قرار

بهمنظور خارجشدن اسپرمها از اپیدیدیم ،دُم اپیدیدیمها به

گرفت .در ادامه ،سوسپانسیون حاصله با استفاده از کاغذ صافی

قطعات کوچک بریده شد و سپس لوله فالکونها در انکوباتور

واتمن شماره  1صاف گردید و محلول زیر صافی در دستگاه

( CO2 %5 (LEEC, Englandبا درجه حرارت  37درجه سانتیگراد

تقطیر خأل ( )Rotatory Evaporatorبا دمای  40درجه سانتیگراد

قرار گرفت ،بعد از  60دقیقه ،قطعات بافتی از محیط کشت خارج

به میزان  1/12حجم اولیه تغلیظ شد ،پس از خشکشدن کامل و

شدند (.)18

توزین عصارهها ،درصد عصارهها ،محاسبه و در دمای  -20درجه

در این مطالعه ،جهت به دست آوردن اووسیت ،بهمنظور بررسی

سانتیگراد نگهداری شدند .در مواقع مصرف ،این عصاره با آب

درصد لقاح ،رشد جنینها و کیفیت رویانهای حاصل از لقاح

مقطر رقیق شده و مورد استفاده قرار میگیرد (.)17

آزمایشگاهی ،نیاز به تحریک تخمکگذاری در موشهای ماده

در این مطالعه تجربی 24 ،قطعه موش سفید کوچک آزمایشگاهی

بود که به این شرح صورت گرفت:

نر نژاد ( NMRIبا میانگین سنی  7-8هفته) بررسی شدند .حیوانات

ابتدا به موشهای سفید کوچک آزمایشگاهی ماده بالغ نژاد

در شرایط استاندارد (دمای  20-25درجه سانتیگراد ،دوره نوری

 7/5 ،NMRIواحد بینالمللی ( )IUهورمون گنادوتروپین مادیان

 12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی) در خانه حیوانات

آبستن

دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه ،پرورش و نگهداری شدند.

(شرکت فولیگون -هلند) بهصورت داخل صفاقی تزریق شد و بعد

در طول دوره تیمار ،حیوانات دسترسی آزاد به آب و غذا داشتند

از گذشت  48ساعت ،هورمون گنادوتروپین جفت انسان

و شرایط پرورش برای تمامی حیوانات یکسان بود .همچنین اصول

(( )Human Chorionic Gonadotropin, HCGشرکت سیگما)

کار با حیوانات آزمایشگاهی براساس ضوابط اخالقی دانشگاه

به میزان  7/5واحد بینالمللی ( ،)IUبهصورت داخل صفاقی تزریق

ارومیه رعایت گردید .در ادامه ،موشها بهطور کامالً تصادفی به

گردید 10-12 .ساعت بعد از تزریق ( HCGصبح روز بعد) (،)19

چهار گروه آزمایشی تقسیم شدند.

موشها به روش جابهجایی مهرههای گردنی آسانکشی شدند،

پس از یکهفته انطباق با محیط مرکز نگهداری حیوانات ،موشها

سپس اوویداکتها جدا شده و در داخل محیط کشت  37درجه

بهطور تصادفی در  4گروه  6تایی قرارگرفتند .گروه اول (کنترل)،

سانتیگراد قرار گرفتند و تخمکگیری به روش شکافتن

 0/1میلیلیتر سرم فیزیولوژی را بهصورت گاواژ دریافت کردند و

()Dissecting

زیر

به گروه دوم ،سوم و چهارم هرکدام به ترتیب عصاره بومادران با

استریومیکروسکوپ (اولیمپوس ،آمریکا) انجام شد .تخمکهای

دوز  75میلیگرم برکیلوگرم (دوز کم) 150 ،میلیگرم برکیلوگرم

بهدستآمده پس از شستوشو ،در داخل قطرات 500

(دوز متوسط) و  300میلیگرم برکیلوگرم (دوز زیاد) ،بهصورت

میکرولیتری محیط کشت لقاح در زیر روغن معدنی

گاواژ داده شد .تیمار بهصورت روزانه و به مدت  35روز برای

( )Mineral oil, sigmaحاوی محیط کشت  HTFمحتوی

تمامی گروهها ادامه داشت .یکروز پس از پایان تیمار ،موشها

( 4میلیگرم بهازای هرمیلیلیتر) گذاشته شدند .سپس اسپرمهای

(Cervical

جداشده مربوط به  4گروه آزمایشی ،بعد از طی روند ظرفیتیابی

) ،dislocationآسانکشی شدند .پس از کالبدشکافی ،بیضهها با

( ،)Capacitationبهطور مجزا به تعداد یکمیلیون بهازای

رعایت اصول استریل برداشته شده و متعاقب جداسازی بافتهای

هرمیلیلیتر محیط کشت اضافه شدند.

اطراف ،با استفاده از ترازو (با دقت  0/001گرم) وزن شدند.

عمل لقاح حدود  4-6ساعت بعد از اضافهکردن اسپرم صورت

سپس دُم اپیدیدیمها جدا شده و در داخل لوله فالکونهای استریل

گرفت ،سپس تعداد زیگوتهای تشکیلشده در هرگـروه ،بررسی
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وزن شده ،سپس به روش جابهجایی مهرههای گردنی

)HTF (Human Tubular Fluid

ندا اصل ایرانیفام و همکاران

تأثیر عصاره هیدروالکلی گل بومادران بر لقاح داخل آزمایشگاهی و روند رشد جنینها در موش سفید ...

و بهصورت درصد لقاح بیان گردید ( .)18جهت ارزیابی اثرات

در این مطالعه یافتهها بهصورت میانگین  ±انحراف معیار ارائه

سه دوز مختلف عصاره بومادران بر روی باروری آزمایشگاهی و

شدهاند .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  21و آزمون

روند رشد جنینی بعد از لقاح ،مراحل رشد جنینی در زیر

واریانس یکطرفه و تست تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند و

میکروسکوپ اینورت مورد ارزیابی قرار گرفت .میزان شکافتگی

سطح معنیداری p<0/05 ،در نظر گرفته شد.

یا جنینهای دو سلولی 24 ،ساعت بعد از کشت بررسی شدند و در
با توجه به فاکتورهای مختلف نظیر لیزشدن جنینها و وجود

در مطالعه حاضر ،وزن بدن و بیضه در گروه دوم و سوم در مقایسه

وزیکولهای سیتوپالسمی مقایسه شدند .کیفیت جنینها و تعداد

با گروه کنترل ،اختالف معنیداری نداشت .در گروه چهارم نیز

جنینهای رشدکرده ،درصد شکافتگی جنینهای دو سلولی و

وزن بدن ،اختالف معنیداری با گروه کنترل نداشت ،ولی وزن

درصد بالستوسیستهای ایجادشده در هرگروه ارزیابی شد.

بیضه در مقایسه با گروه کنترل ،بهطور معنیداری کاهش نشان داد
(( )p<0/05جدول شماره .)1

جدول شماره  :1مقایسه اثر عصاره هیدروالکلی بومادران در سه دوز مختلف بر روی وزن بدن و بیضه در گروههای آزمایشی مختلف
گروهها
متغیر
وزن بدن (گرم)
وزن بیضه (میلیگرم)

کنترل

دریافتکننده عصاره با دوز کم

دریافتکننده عصاره با دوز متوسط

دریافتکننده عصاره با دوز زیاد

34/67±0/73

35/5±0/3

34/83±1/1

33/83±0/33

115±0/58

116±1

115±1

110/33±0/33

*

*اختالف معنیدار ( )p<0/05با گروههای کنترل و دوز زیاد عصاره بومادران.
نتایج بهصورت میانگین  ±انحراف معیار بیان شده است.

در گروه دریافتکننده دوز زیاد عصاره ،درصد لقاح نسبت به

تعداد بالستوسیستها نیز نشاندهنده روند رشد جنینی بود .در

گروه کنترل ،کاهش معنیداری از لحاظ آماری داشت

بررسی درصد جنینهایی که به مرحله بالستوسیست رسیده بودند

( .)p<0/05همچنین مقایسه درصد جنینهای دو سلولی ایجادشده

مشخص گردید اختالف بین گروههای دریافتکننده دوز کم و

که نشانگر شروع شکافتگی است ،مشخص کرد تعداد این جنینها

متوسط عصاره ،در مقایسه با گروه کنترل در این پارامتر ،معنیدار

در گروه دریافتکننده دوز زیاد عصاره نسبت به گروه کنترل،

نبوده است ،ولی درصد بالستوسیستها درگروه دریافتکننده

کاهش یافته ،ولی این تفاوت معنیدار نیست.

دوز زیاد عصاره ،بهطور معنیداری نسبت به گروه کنترل ،کمتر
بود (( )p<0/05جدول شماره .)2

جدول شماره  :2مقایسه میانگین درصد لقاح ،جنینهای دو سلولی و بالستوسیستها ،متعاقب لقاح آزمایشگاهی اسپرمهای حاصل از گروههای مختلف آزمایشی
گروهها

کنترل

دریافتکننده عصاره با دوز کم

دریافتکننده عصاره با دوز متوسط

دریافتکننده عصاره با دوز زیاد

117

122

125

133

میزان لقاح (درصد)

93/03±0/7

94/9±1/25

94/51±2/36

*82/12±0/64

جنینهای دو سلولی (درصد)

85/42±2/1

91/76±0/24

91/16±2/46

76/04±1/04

بالستوسیست (درصد)

76/39±1/39

80/68±0/68

79/13±1/72

**55/92±0/74

متغیر
تعداد اووسیت

*اختالف معنیدار ( )p<0/05با گروههای کنترل و دوز زیاد عصاره بومادران.
**اختالف معنیدار ( )p<0/01با گروههای کنترل و دوز زیاد عصاره بومادران.
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هرگروه ،جنینها از نظر میزان فراگمانتاسیون در طی مراحل رشد

یافتهها

ندا اصل ایرانیفام و همکاران

تأثیر عصاره هیدروالکلی گل بومادران بر لقاح داخل آزمایشگاهی و روند رشد جنینها در موش سفید ...

طبقه بندی شدند ،در سه گروه ،ارزیابی و با هم مقایسه شدند.

بالستومرها) ،تفاوت معنیداری وجود داشت .در این گروه،

تعداد کل جنینهای متوقفشده در گروه دریافتکننده دوز زیاد

درصد جنینهای متوقفشده تیپ ( IIIدارای تعداد کمی

عصاره ،در مقایسه با گروه کنترل ،افزایش معنیداری داشت

بالستومرهای لیز ،فراگمانته و وزیکولهای سیتوپالسمی) ،تفاوت

( .)p<0/01در مورد جنینهای متوقفشده نیز بین گروه

معنیداری نسبت به گروه کنترل داشت (( )p<0/01جدول

دریافتکننده دوز زیاد عصاره و گروه کنترل از نظر درصد

شماره ( )3شکل شماره .)2

جـنیـنهـای تـیـپ ( Iدارای بالسـتـومـرهـای لیـز ،فـراگـمـانـتــه و
جدول شماره  :3مقایسه میانگین نتایج حاصل از بررسی جنینهای متوقفشده در گروههای مختلف آزمایشی
گروهها

کنترل

دریافتکننده عصاره با دوز کم

دریافتکننده عصاره با دوز متوسط

دریافتکننده عصاره با دوز زیاد

23/64±1/37

19/34±0/66

20/87±1/72

**44/09±0/74

جنینهای متوقفشده تیپ ( Iدرصد)

1/49±0/3

1/1±0/03

1/15±0/1

**4/23±0/1

متغیر
کل جنینهای متوقفشده (درصد)
جنینهای متوقفشده تیپ ( IIدرصد)

2/96±0/18

2/42±0/1

2/61±0/22

***7/64±0/13

جنینهای متوقفشده تیپ ( IIIدرصد)

19/2±1

15/85±0/55

17/11±1/44

**37/62±0/62

**اختالف معنیدار ( )p<0/01با گروههای کنترل و دوز زیاد عصاره بومادران.
***اختالف معنیدار ( )p<0/001با گروههای کنترل و دوز زیاد عصاره بومادران.
نتایج بهصورت میانگین  ±انحراف معیار بیان شده است.

شکل شماره  :1گروه کنترل ،درصد باالیی از جنینها به مرحله بالستوسیست ( )1رسیده و بالستوسیستهای حاصله ،کیفیت مناسبی از نظر مورفولوژی دارند.
همچنین یک جنین متوقفشده ( )2دیده میشود (استریو میکروسکوپ ،بزرگنمایی .)200x

شکل شماره  :2گروه دریافتکننده دوز باالی عصاره ،درصد باالیی از جنینها در مراحل مختلف رشد متوقف شدهاند ( ،)2و تنها درصد کمی از جنینها به مرحله
بالستوسیست ( )1رسیدهاند و تعدادی از اووسیتها ( )3بارورنشده نیز دیده میشوند (استریو میکروسکوپ ،بزرگنمایی .)200x
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جنینهای متوقفشده که برطبق میزان لیز و فراگمانتاسیون

نکـروتیـک بودن کامل) و ( IIلیز و فراگمانته شدن در تعدادی از

تأثیر عصاره هیدروالکلی گل بومادران بر لقاح داخل آزمایشگاهی و روند رشد جنینها در موش سفید ...

ندا اصل ایرانیفام و همکاران

استفاده از گیاهان دارویی و اثرات مفید آنها در درمان بسیاری از

نر هنوز مشخص نیست ،ولی ممکن است این اثرات مربوط به

بیماریها و کنترل آن ،بهطور چشمگیری گسترش یافته و شاخهای

حضور مادهای به نام فالون در این گیاه باشد که فالون به

از علوم دارویی نیز درخصوص گیاهان دارویی توسعه یافته است،

گیرندههای مربوط به هورمونهای جنسی متصل شده و با افزایش

اما هنوز در بسیاری از موارد ،استفاده از گیاهان دارویی و یا

فعالیت سیستم آدنیالت سیکالز ،تولید هورمونهای جنسی را

ترکیبات فعال بیولوژیک ،همچنین کاهش دوزهای مصرفی آنها و

متوقف میکند ( .)25همچنین این گیاه سرشار از مادهای بهنام

افزایش اثربخشی این ترکیبات ،از موضوعات مهم تحقیقی است.

آپیژنین بوده که محرک تولید آنزیمهای مرگ سلولی است (.)26

در بسیاری از موارد ،استفاده از داروهای گیاهی به دلیل

 Innocentiو همکاران گزارش کردند تأثیرات سمی عصاره

مشخصنبودن مکانیسم اثر و دوز مؤثر استفاده از آنها در

بومادران اغلب وابسته به دوز است ( .)27براساس مطالعه

فارماکوپه کشورها رایج نشده است .نتایج حاصل از این مطالعه

 Parandinو همکاران ،عصاره گل بومادران در دوز باال ( 200و

نشان داد اثر عصاره هیدروالکلی بومادران کامالً بهصورت وابسته

 400میلیگرم برکیلوگرم) ،شانس باروری را در موشهای

به دوز است؛ بهنحویکه در دوز  75و  150میلیگرم برکیلوگرم تا

صحرایی نر کاهش میدهد ( Kryshchy .)28و همکاران نیز در

حدودی تأثیر مثبت بر روی وزن بدن و بیضه ،توان باروری

مطالعه خود نشان دادند عصاره گیاه بومادران (به میزان  1/2گرم

آزمایشگاهی و روند رشد رویانی داشت که البته در مقایسه با

بهازای هرکیلوگرم وزن بدن) میتواند بهعنوان یک ترکیب

گروه کنترل معنیدار نبود .احتماالً بومادران با دارا بودن ترکیباتی

ضدباروری با اثرات برگشتپذیر در جنس نر معرفی گردد؛ یعنی

ازجمله فالونوئیدها ،قادر به مهار آنزیمهای دخیل در تولید

به مرور زمان ،اثرات عصاره از بین رفته و سلولهای آسیبدیده

رادیکالهای آزاد است ( Esfandiari .)19و همکاران در مطالعه

ترمیم میشوند ( .)29براساس مطالعه  Jalali Nadoushanو

خود ،نقش مکملهای پروتئینی را در کاهش تولید  ROSو در

همکاران ،عصاره هیدروالکلی گیاه بومادران (به میزان 300

نتیجه افزایش میزان لقاح و بهبود توانایی تکاملی جنین نشان دادند

میلیگرم بهازای هر کیلوگرم وزن بدن) ،اثرات توکسیک بر روی

( Wang .)20و همکاران نیز گزارش کردند افزودن

سلولهای زایگر بیضه اعمال میکند (.)30

آنتیاکسیدانها ،نسبت تکوین بالستوسیست را در جنینهای موش
بهبود میبخشد ( Catt .)21و همکاران نشان دادند استفاده از

نتیجهگیری

آنتیاکسیدانت در محیط کشت باعث بهبود نسبت باروری و

براساس نتایج مطالعه حاضر ،اثرات عصاره هیدروالکلی بومادران

افزایش النه گزینی میشود ( .)22در همین راستا ،گزارشهای

بهصورت وابسته به دوز است؛ بهنحویکه در دوز کم و متوسط،

دیگری نیز بر نقش آنتیاکسیدانها در کاهش آسیب  DNAو

درصد باروری را در موشهای سفید کوچک آزمایشگاهی

آپوپتوز در اسپرمها ،همچنین افزایش میزان بارداری و

افزایش میدهد که البته در مقایسه با گروه کنترل معنیدار نیست

النه گزینی بالینی صحه گذارده اند (  .) 23نتایج برخی از

ولی در دوز باال ،میزان باروری و روند رشد جنین را در این

مطالعات ،اثرات سوء گیاهان دارویی مانند گیاه بومادران را بر

حیوانات بهطور معنیداری کاهش میدهد.

سیستمهای مختلف بدن ازجمله دستگاه تناسلی نر و ماده نشان
دادهاند ( .)24در مطالعه حاضر ،عصاره هیدروالکلی بومادران

تشکر و قدردانی

(دوز  300میلیگرم برکیلوگرم) اثر توکسیک داشت و سبب

بدین وسیله از زحمات کارشناس محترم بخش بافتشناسی و

کاهش معنیدار در وزن بدن و بیضه ،توان باروری آزمایشگاهی و

جنینشناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه ،جناب آقای علی

روند رشد جنینی شد.

کریمی ،نهایت سپاس و قدردانی را به عمل میآوریم.
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بحث

مکانیسم دقیق اثرات کاهنده میزان باروری گل بومادران در موش

ندا اصل ایرانیفام و همکاران

... تأثیر عصاره هیدروالکلی گل بومادران بر لقاح داخل آزمایشگاهی و روند رشد جنینها در موش سفید
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