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  4/2/1393:          تاریخ پذیرش1/11/1392: صولتاریخ و

 
  چکیده
هدف از  .گیرد میاده قرار عنوان یک گیاه دارویی براي درمان اختالالت تولید مثلی زنان مورد استفه ب  گیاه پنج انگشت: و هدف مقدمه

  . صحرایی بودجفت در مدل موشهسیتومورفولوژي  اثر عصاره هیدروالکلی گیاه پنج انگشت بر ، مطالعهاین 
  

یک گروه کنترل فقط آب مقطر . طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدنده  رت آبستن ب40تعداد در این مطالعه تجربی،  :روش بررسی
 بر گرم  میلی75 و 50، 25داخل صفاقی با دوزهاي صورت ه  آبستنی، بششم تا هفدهم هايروز و سه گروه تجربی در هدریافت کرد

آسان کشی  نیمی از حیوانات هر گروه پس از بیهوشی با کلروفرم بستنیآ 18در روز  . تیمار شدند،یاه پنج انگشتوگرم عصاره گکیل
جنین و جفت خارج و مطالعات هیستومورفولوژیکی شامل وزن جفت، قطر، ضخامت و همچنین نسبت وزن جفت به جنین ثبت . شدند

 42 و 15،25، 5اي در طی روزهآنهامانی  میزان زندهنوزادان حاصله شمارش شد و ،زایمانانجام پس از  حیوانات، بقیه مورد  در. شد
  .طرفه آنالیز شد ها با استفاده از آزمون واریانس یک  داده.پس از تولد محاسبه گردید

  
 تعداد  والستی را کاهشهاي غول پیکر تروفوب، تعداد و اندازه سلولپنج انگشتکیلوگرم عصاره گیاه  بر گرم میلی 50 تیمار با :ها یافته
 ناحیه البیرنتی جفتاي را در پرخونی گستردهکیلوگرم،  بر گرم میلی75تیمار با  .داداي گلیکوژن دار تروفوبالستی را افزایش ه سلول

 . روز پس از تولد کاهش یافت42 و5،15،25طور قابل توجهی در روزهاي ه عالوه، تعداد نوزادان به ب. ایجاد کرد
  

 . کندملکرد طبیعی آن را دچار اختاللعممکن است جفت شده و بافتی عصاره گیاه پنج انگشت باعث تغییر در ساختار  :گیري نتیحه
  . صورت گیرداحتیاط الزم  در زنان باردار اکی و یا دارویی این گیاه، خصوصاً در مصرف خورشود پیشنهاد میبنابراین، 

  
  موش صحرایی هیستومورفولوژي، جفت،  جنین،پنج انگشت،گیاه  : کلیديهاي واژه
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  مقدمه 

و  )2(از خـانواده شـاه پـسند      )1(گیاه پنج انگـشت   

هـایی بـه     ي و گـل   ا هاي پنجـه    برگ  داراي ،اي بوده بوته

وه آن شبیه   عطر و مزه می   . باشد میرنگ بنفش روشن    

 ).1(هاي آن مصرف دارویـی دارد      فلفل و عصاره میوه   

نواحی مرکزي آسیا بـوده کـه امـروزه           میاین گیاه بو  

فراوانی در نقاط جنوبی و گرم اروپا، منطقـه     پراکندگی  

مدیترانه، منـاطق گـرم ایـاالت متحـده و نـواحی دیگـر             

 در خراسان، تهران،  پنج انگشتگیاه ران،یدر ا .)2(دارد

در طب سـنتی     مصرف این گیاه     ).3(روید میو قم   کرج  

هـاي بقـراط بـه آن        قدمتی دیرینه داشـته و در نوشـته       

  ).4(اشاره شده است

تـرین گیاهـان     گیاه پنج انگـشت یکـی از مهـم           

ــان       ــراي درم ــاهی ب ــب گی ــه در ط ــت ک ــی اس داروی

کار رفته و تنظیم کننـده  ه  هاي هورمونی زنان ب    بیماري

 باستان و در طـب سـنتی        در مصر . )5(هورمونی است 

اروپا، از این گیاه براي درمان رفع عوارض یائسگی و          

چنـین   هـم ). 6(شده اسـت   افزایش شیر مادران استفاده     

 و LHهاي تستوسترون،   هورمون  میموجب کاهش سر  

FSHــر   در رت ــردد مــیهــاي ن اســیدهاي چــرب ). 7(گ

تواند از طریق کـاهش تعـداد        می این گیاه غیراشباع در   

هاي الیـدیک و     موجود در سطح سلول    LHهاي   هپذیرند

ن، بـر بـاروري مـردان اثـر     کاهش ترشـح تـستوسترو    

بر اساس مطالعات انجـام شـده،       ). 8(منفی داشته باشد  

هـاي   ویـژه بـا تغییـر میـزان هورمـون         ه  عصاره گیاه ب  

  .)9(جنسی تا برطرف شدن عدم تعادل کارایی دارد

، داراي خــواص ضــد  نیــزترکیبــات ایــن گیــاه

 شواهد نشان دادند که ترکیبـات       ).12(باشد میجی  تشن

 در )D2(عـــصاره ایـــن گیـــاه بـــا پذیرنـــده دوپـــامین 

، مــانع از ترشــح   پیــشین هیپوتــاالموس و هیپــوفیز 

و القـا تـشکیل    پروالکتین، افزایش ترشح  پروژسترون    

 جهـت  میـوه ایـن گیـاه    )10(شـود طبیعی جسم زرد می  

ژن و هـاي اسـترو  درمان عدم تعـادل میـزان هورمـون    

و   مـی پروژسترون، نقص در جسم زرد، هیپرپروالکتین     

گیـرد کـه    عوارض یاسـئگی مـورد اسـتفاده قـرار مـی          

  . .)11(مکانیسم آن هنوز مشخص نیست

حت و ایمـن    صـ بـا    در ارتبـاط  ات دقیقی   مطالع

هـا و زنـان     براي بچهبودن استفاده از گیاه پنج انگشت   

 مشخص شـده اسـت      اما   ،باردار صورت نگرفته است   

کــــه ایــــن گیــــاه، داراي عملکــــرد اســــتروژنیک و 

پروژستروژنیک، محـرك فعالیـت رحـم و مـانع سـقط            

چنـین نـشان دادنـد کـه داراي          هم و) 15(شود میجنین  

ثیراتی بر مراحل مختلف تکامل موش از جمله بهبـود    أت

 بروز و) وزن جنین(  بارداري9 و8رشد جنین در روز  

   ).13(باشد میناهنجاري در محور اسکلتی جنین موش 

به دلیل شـناخت ناکـافی از اثـرات جـانبی ایـن          

اردار و نـوزاد شـیرخوار   گیاه، تجویز آن براي زنان بـ   

شود، اگرچه مطالعه اثر این گیـاه بـر شـیر      توصیه نمی 

  ترکیبـــات آن ایجـــاد نکـــرده در تغییراتـــی را ،مـــادر

  .)14 و15(است
                                                             
1- Vitex agnus- castus 
2-Verbenacea 
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اثرات جانبی ناشی از مصرف گیاه نـادر بـوده     

ش، اگزاماي پوستی، سردرد، ریزش مو،       خار ؛و شامل 

 و تاکی کاردي    خستگی، اضطراب، خشکی دهان، تهوع    

  .)16ـ18(است

 فراوانـی   مـی علهـاي   تـالش ،در عـصر حاضـر  

ی سـازگار بـا      از داروهاي گیـاه     صحیح استفادهجهت  

مستلزم بررسی اثرات این امر طبع بشر انجام شده که      

 .باشـد ن می گیاهان دارویی بر عملکرد بد   مثبت و منفی  

ــشت    ــنج انگ ــاه پ ــی گی ــه خــواص داروی ــا توجــه ب  و ب

 و ناشـناخته بـودن اثــرات آن بـر فرآینـدهاي آبــستنی    

  عصاره  اثر  از این مطالعه بررسی     هدف ،ساختار جفت 

 پـنج انگـشت بـر هیـستومورفولوژي       گیـاه هیدروالکلی  

  .جفت در مدل موش صحرایی بود

 

  روش بررسی

به صورت   برداري  نمونه طالعه تجربی در این م  

گیـاه پـنج انگـشت از مرکـز        .انجام شـد  تصادفی   کامالً

د و خریـداري شـ  ) شـهر ایـالم  (گیاه درمانی امام رضا  

ــشخیص آن  أت ــد ت ــیله یی ــه وس ــاریمب ــشکده  هرب  دان

ــورت   ــالم ص ــشگاه ای ــشاورزي دان ــتک ــت .  گرف جه

بـه   ایـن گیـاه   ، بـرگ روالکلیدسازي عـصاره هیـ     مادهآ

مدت ه  اتاق ب  شست و شو و در دماي       آب مقطر  وسیله

منظور ایجاد قطعـات گیـاه در       ه  ب.  خشک گردید  هفته 2

 .ندها در آسیاب برقی خـرد شـد  متر، برگ میلی 4اندازه

 50 در درصــد70در محلــول متــانول را قطعــات گیــاه 

 عصاره ساعت خیسانده و 2مدت ه گراد ب نتیدرجه سا 

 کاغذ صافی فیلتر و در دستگاه تبخیـر تحـت       به وسیله 

 در   تا زمان استفاده   پودر گیاه . ک گردید فشار کم، خش  

  . شدهدارينگ گراد  درجه سانتی4ـ8دماي 

ه ـ هفت 9ـ10  ماده موش صحرایی سر   40تعداد  

خریـداري  ) کـرج ( از موسسه رازي   Sprague-Dawleyنژاد  

 23±1حیوانات جهت سازگاري با محیط، در دماي . شد

سـاعت  12  درصـد و 45±5گراد، رطوبـت    درجه سانتی 

ــنایی ــاریکی 12 و روش ــاعت ت ــت  ،س ــذا دریاف  آب و غ

ــد ــ . کردن ــات حــداقل ب ــام  7مــدت ه حیوان ــا انج روز ت

ــایش ــا آزم ــ ه ــرایط نگه ــن ش ــد در ای ــراي . داري ش ب

مـدت  ه  در قفـس مـوش نـر بـ    گیري، مـوش مـاده    جفت

 به وسـیله  روز صفر آبستنی   .ساعت نگه داشته شد   12

وانـات بـه سـه    حی.  مشخص گردیـد ،اسمیر مثبت واژن  

و یک گروه کنترل با تعداد ده موش در هر     گروه تیمار   

 گروه کنترل فقط آب مقطر دریافت   . تقسیم شدند  گروه،

صـورت  ه  هاي تیمـار عـصاره گیـاه را بـ          گروهنمود و   

ــفاقی  ــل صـ ــق داخـ ــاي تزریـ  75 و 50، 25 در دوزهـ

 در روزهـاي شـشم تـا       انهروز و   کیلوگرم بر   گرم یلیم

ی بررسـ  منظـور ه  بـ . دریافـت نمودنـد    بـستنی آهفدهم  

 و آناتومیـــک هـــاي شــاخص  بـــر گیــاه  ایـــن اثــرات 

 همه مورد در آبستنی، 18 روز در  جفت، شناسی بافت

 در گـرفتن  قـرار  طریـق  از حیوانـات  از  مـی نی ها، گروه

 سـپري  را کـشی  آسـان  رونـد  کلروفرم محتوي ظرف

 جفـت  هیستومورفولوژیکی پارامترهاي سپس نمودند،

 وزن نـسبت  چنـین  هـم  و ضـخامت  قطـر،  وزن، ؛شامل

ــت ــه جفـ ــین وزن بـ ــبه جنـ ــد محاسـ ــی .شـ  بررسـ

ــا جفـــت وزن مورفولـــوژیکی ــال تـــرازو از هـ               دیجیتـ

)Tanita Corporation, Tokyo, Japan (چنـین  هـم . شد استفاده 
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ــاجفـــت ضـــخامت و قطـــر ــیله هـ                              کـــولیس بـــه وسـ

 )Mitutoyo, Kanagawa, Japan( گردید تعیین.  

 پس  هر گروه،  حیوانات از دیگر  مینی دمور در

ضمن  و شد شمارش حاصله نوزادان ،زایمان انجام از

شـرایط محیطـی بـراي همـه          میداشتن تما  یکسان نگه 

 ،5 روزهـاي  طـی  در آنهـا  مـانی  زنـده  میزاننوزادان،  

 براي محاسبه  .گردید محاسبه تولد از پس 42 و 15،25

 نـوزادان  دادتعـ  ؛فرمـول  نـوزادان از   مـانی  زندهمیزان  

 تمـام . )19(زنـده اسـتفاده شـد      نوزادان تعداد بر   مرده

 دامپزشـکی  پیـرا  دانـشکده  در آزمـایش  انجـام  مراحل

 رعایـت  نظر از حاضر مطالعه .شد انجام ایالم دانشگاه

 از حمایـت  انجمـن  دسـتورالعمل  بـا  پژوهش در اخالق

  .داشت مطابقت حیوانات

در مـورد همـه   جهـت بررسـی میکروسـکوپی،    

مـدت یـک شـب در    ه جفت ب ها تعداد هشت نمونه      گروه

هایی به ضـخامت     نمونهسپس  . فیکس شد محلول بوئن   

متـر از آن تهیـه و جهـت ثبـوت در              سانتی 5/0حداکثر  

ــد   ــرار داده ش ــد ق ــالین ده درص ــتفاده از  . فرم ــا اس ب

ــداول تهیــه مقــاطع بــافتی، از   روش ــههــاي مت هــا نمون

ــرش ــه ضــخامت   ب ــایی ب ــور 5ه ــه و م ــرون تهی د  میک

                  رار ـــــ قH & E ائوزین  ـ اتوکسیلینــهمزي ــــآمی رنگ

ــت ــه وســـیله  مقـــاطع .گرفـ ــین دیجیتـــال بـ                     دوربـ

(COOLPIX 950, Nikon, China)    کـــه متـــصل بـــه

  .برداري شد میکروسکوپ نوري بود، عکس

هاي مختلـف  ها، تعدادي از سلول    در تمام گروه  

سـلول در چهـار     100حـداقل   (ه دستی    شمارند باجفت  

ه بـ . شـمارش شـد   ) میدان دید تصادفی میکروسـکوپی    

  بـه    هـاي مختلفـی از بافـت جفـت          عالوه اندازه بخـش   

                                    عکـــــــسآنـــــــالیز  نـــــــرم افــــــزار  وســــــیله 

Tool® (UTHSCSA, SanAntonio, TX, USA)  بــا مقایــسه

  . نالیز قرار گرفت مورد آهاي تیمار و کنترل گروه

ــا داده ــعه ــده  ي جم ــتفاده از  آوري ش ــا اس  ب

طرفـه     واریانس یک هاي آماري   آزمونو   SPSS افزار نرم

  . تجزیه و تحلیل شدندتوکی تکمیلی و تست 

  

  ها یافته

اثرات تیمار بـا عـصاره گیـاه پـنج انگـشت بـر            

شناسـی جفـت وابـسته بـه      هاي آناتومیکی و بافت   جنبه

عصاره گیاه پـنج     با تیمار شده  ايهدرموش. بوددوز ن 

آنـاتومیکی    تغییـرات ،شـاهد  بـه گـروه   انگـشت نـسبت  

 افزایش وزن جفت، کاهش نسبت وزن جفت بـه          ؛شامل

 در ،شـد  چنین کاهش وزن جنین دیـده   وزن جنین و هم  

حالی که مقادیر مربوط به ضخامت و قطر جفت تغییـر     

هـاي   از نظـر شـاخص    ).  1جـدول (داري پیدا نکرد   معنی

هــاي تجربــی مختلــف اخــتالف  اتومیکی بــین گــروهآنــ

  . )<05/0p(دار دیده نشد آماري معنی

هـاي   سـاختار طبیعـی سـلول      کنتـرل، در گروه   

 ، در حـالی کـه      )1تـصویر (تشکیل دهنده جفت دیده شد    

شناسی ناشی از تیمار بـا عـصاره گیـاه           تغییرات بافت 

هـاي    پنج انگشت شامل کـاهش تعـداد و انـدازه سـلول           

ــر ــول پیک ــداد   غ ــزایش تع ــا اف ــت ب ــتی جف  تروفوبالس

دار تروفوبالســتی در ناحیــه  هــاي گلیگــوژن  ســلول

و پرخونی گسترده در ناحیه     ) 2تصویر(اي جفت   قاعده

چنـین در بـین      هـم . )3تصویر( بود  همراه البیرنتی جفت 
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شناسـی   هـاي بافـت    هاي مختلف از نظر شـاخص      گروه

  ).<05/0p(داري مشاهده نشد تفاوت معنی

نـوزادان در حیوانـات گـروه        مانی هزند میزان

بعد از  7، 14،  21،  28،  35،  42 و   49 شاهد در روزهاي  

هـاي تیمـار شـده بـا         گروههمه   و در     درصد 100تولد  

 از نظر   ).1نمودار(صاره گیاه پنج انگشت کاهش یافت     ع

هاي مختلف تجربی  میزان زنده مانی نوزادان بین گروه 

ــی  ــاري معنـ ــتالف آمـ ــدیگر اخـ ــا یکـ ــش بـ اهده دار مـ

  ).<05/0p(نشد

  

هاي  در غلظتمورد مطالعه هاي صحرایی گروه هاي  جفت در موش) انحراف از استاندارد±میانگین (پارامترهاي مورفولوژیکی: 1جدول 
  مختلف از عصاره هیدروالکلی گیاه پنج انگشت

  گروه
  پارامتر

 تجربی سوم تجربی دوم تجربی اول  کنترل

  a  06/0±98/0 b  04/0±02/1 b  05/0±98/0 b *17/1±07/0  )گرم(وزن جفت

  a  01/0±12/0 a  09/0±23/0 a  07/0±22/0 a 20/0±08/0  )میلی متر(ضخامت جفت

  a  09/0±73/0 a  09/0±78/0 a  08/0±7/0 a 9/0±03/0  )میلی متر(قطر جفت

a  )درصد(جنین به نسبت وزن جفت  23  b  32  b  33  b  32  

  06/5a  05/0±98/2 b  08/0±09/3 b  04/0±03/3 b±02/0  )گرم(وزن جنین

  . می باشد>05/0p  در حد با گروه کنترل گروه ها اختالف معنی داردرج حروف نامتشابه بیانگر وجود*
  
  

  

 

             الف                                                                               ب                                                          
گستره خون نرمال در : ب).پیکان(الستیک بتعداد نرمال و اندازه بزرگ سلولهاي غول پیکر تروفو. مقطع جفت گروه کنترل: الف -1تصویر

  )400×ائوزین بزرگنمایی  ـ رنگ آمیزي هماتوکسیلین(ناحیه البیرنتی جفت 
  
  
 

  
 
 
 
 
 
 

و ) پیکان آبی(هاي غول پیکر تروفوبالستی  کاهش تعداد و اندازه سلول. کیلوگرم عصاره بر گرم میلی50 مقطع جفت گروه تیمار با :2تصویر
  )400×ائوزین بزرگنمایی  ـ رنگ آمیزي هماتوکسیلین(. شود میمشاهده ) پیکان سبز(هاي گلیکوژن دار  افزایش تعداد سلول
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. شود میدر ناحیه البیرنتی جفت دیده ) ها پیکان(رخونی گسترده پ. کیلوگرم عصاره بر گرم میلی75مقطع جفت گروه تیمار با : 3تصویر

  )400×ائوزین بزرگنمایی ـ  آمیزي هماتوکسیلین رنگ(
  

  
  

    
  
  
  

  
  
  
  
  

   میزان ز نده مانی نوزادان گروههاي کنترل و تجربی تیمار شده با سه دوز مختلف عصاره:1نمودار
  

  بحث

درمـان    جهتبه اینکه گیاه پنج انگشتبا توجه   

 مطالعـه   شـود،  اسـتفاده مـی    اختالالت سیستم تناسـلی   

ــاثیرماکروســکوپی و میکروســکوپی  ــنت ــاه   ای ــر گی ب

به دلیل عدم اطالعـات   نوزاد پارامترهاي جفت، جنین و   

ــود  ــافی موجـ ــه کـ ــر جنبـ ــوژیکی و   بـ ــاي فیزیولـ هـ

 وضروري بـوده    پاتوفیزیولوژیکی فرآیندهاي آبستنی  

  از طرفـی   .)20(دنباید در دوران بارداري، مصرف شو     

تغییرات هیـستومورفولوژیکی   هاي پیشین،    در بررسی 

ــاه دیگــرهــاي  گونــهاز مــوش در  (V. negundo)  ایــن گی

  ).21(به اثبات رسیده است صحرایی

عصاره تجویز   که   ، این مطالعه  بر اساس نتایج    

در   مـی هیدروالکلی گیاه پنج انگشت موجب تغییرات مه      

ان مــوش نــوزادزنــده مــانی میــزان  جفــت و ســاختار

، افـزایش وزن جفـت، کـاهش    بـه عـالوه  . شدصحرایی  

نسبت وزن جفت بـه جنـین و کـاهش وزن جنـین نیـز                

قبلی نـشان    هاي  همطالعکه   با توجه با این    .مشاهده شد 

گیاه قابلیـت عبـور از جفـت و وارد    این   که عصاره    داد

 نتـایج و بـر اسـاس   ) 13(جنـین را دارد بـدن  شـدن بـه   

ممکـن   تجویز این گیاه  گفت که  توان می بررسی حاضر 

 موجب اختالل در ساختار طبیعـی جفـت، کـاهش          است

کـاهش  تبادالت مواد غذایی به بدن جنـین و در نتیجـه            
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 و کاهش میزان زنده مانی نوزادان در بعـد          رشد جنین 

  .شود می از تولد

 نشان دادند که گیـاه      )2007 (و همکاران آذرنیا  

ختلف بارداري بر در دوران م   میپنج انگشت، اثرات مه   

. کنـد  میایجاد  ) افزایش وزن و رشد   (تکامل جنین موش  

 از . نبـود هاي بررسـی حاضـر   یافته با   مشابه این نتایج 

گیـاه پـنج انگـشت،    طرفی این محققان نشان دادنـد کـه        

 آبستنی 9و  8منجر به افزایش طول بدن جنین در روز 

 شده، که در واقع و ایجاد ناهنجاري در محور اسکلتی      

یاه داراي اثر دوگانه افزایش رشد جنـین و از طرفـی             گ

 هاي حیاتی از جمله چـشم و     بر تکامل اندام   وءاثرات س 

ــوده اســت  ــد ب ــه ).13(کب ــوآاي دیگــردر مطالع و   دوگ

 نــشان دادنــد کــه در دوره آبــستنی،  )2008(همکــاران

شواهد تئوري و آزمایشگاهی ضعیفی مبنی بر فعالیت         

الیـت تحریـک رحمـی،      استروژنی و پروژسـترونی، فع    

سقط جنین و افزایش یا کاهش تولید شیر مادر از ایـن         

) 2003( و همکــاران اوحیامــا .)12(گیــاه وجــود دارد 

 گیـاه پـنج انگـشت ممکـن       وء که اثرات س   گزارش دادند 

 مراحـل چرخـه  تغییرات سلولی و یا اختالل در   بااست  

، نیزدر مطالعه حاضر     .)22( سلولی مرتبط باشد   تقسیم

کیلوگرم، تعـداد    بر   گرم میلی 50 تیمار با دوز     در گروه 

هاي غول پیکر تروفوبالستی کاهش پیدا و اندازه سلول 

هـاي غـول پیکـر تروفوبالسـتی در          سلول احتماالً. کرد

ــا    ــستنی شــامل الق ــم در آب ــدهاي مه ــدادي از فرآین تع

هـا بـین جنـین و    یم ترشح هورمـون تنظبالستوسیت و   

هـا جریـان   یـن سـلول  از طرفـی ا  ،)23(مادر نقـش دارد  

زایی  ق قابلیت عرو  و )24(کند میخون مادري را کنترل     

کـاهش تعـداد   ). 25(باشدآن براي تشکیل جفت مهم می    

 بـر  گـرم  میلـی  50ها در گروه تیمـار بـا دوز    این سلول 

هـا و  لولتواند بر عملکـرد طبیعـی ایـن سـ         کیلوگرم می 

 بـین مـادر و جنـین    متعاقباً بـر تنظـیم تبـادالت خـونی        

رســانی  تالل ایجــاد کــرده و حتــی منجــر بــه خــوناخــ

 بـر   گـرم  میلـی  75دوز  . نامتعادل جفت به جنـین شـود      

کیلوگرم منجر به پرخـونی گـسترده در الیـه البرینـت            

 البیرنتـی  ناحیـه قطـر غـشا     . نسبت به گروه کنترل شد    

کـه  ،  )26(در فیزیولوژي جفـت اسـت       میعامل مه  جفت

دنبـال  ه ت بـ رسانی جفت ممکن اس   این اختالل در خون   

ــلول    ــرد سـ ــت عملکـ ــداد و ظرفیـ ــاهش تعـ ــاي کـ هـ

   .تروفوبالستی باشد

هاي احتمالی بـراي     مکانیسم یا مکانیسم   اگرچه

 خوبیه  ب نوزادان و جفت بر گیاه این سوءاثرات   ایجاد

جملـه  از بیـشتري   نیست و نیاز بـه مطالعـات      مشخص

ــی ــی   بررس ــکوپ الکترون ــاي میکروس ــا از ،دارد ه  ام

ایـن گیـاه      قبلی، عـصاره   هاي  بر گزارش آنجایی که بنا    

 فالونوئیـد،   ؛محتوي ترکیبات ساختاري مختلف شـامل     

ــت   ــد و استروئیدهاس ــد، گلوکوزی ــن ) 27(آلکالوئی و ای

ی و  ـــــ جنین ـ  قابلیت عبور از سدهاي خونیها ترکیب

ــ خــونی ــد و حتــی  ـ ــین دارن ــد در  مــی مغــزي جن توانن

بنـابراین   )28( مغز جنین انباشـته شـوند    مثلهایی   بافت

در بررسـی حاضـر     شاید بتوان نتیجه گیري نمود کـه        

عامـل ایجـاد    در سـاختار گیـاه       هـا   این ترکیـب  حضور  

  .باشدشناسی   آناتومیکی و بافتتغییرات
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  گیري نتیجه

 هـاي ایـن مطالعـه کـه عمـدتاً          با توجه به یافتـه    

گر آثار سـوء تجـویز گیـاه پـنج انگـشت بـر روي              بیان

عـد میـزان رشـد و زنـده     ساختار جفـت و در مرحلـه ب   

ــوزادان   ــانی ن ــیم ــود    م ــر وج ــرف دیگ ــد و از ط باش

بـه   مبنی بـر مـصرف عـصاره ایـن گیـاه             هایی  گزارش

 برخی زنان باردار، مصرف این گیـاه در دوران    وسیله

  .شود میبارداري توصیه ن

  

  تقدیر و تشکر

ــل      ــه از مح ــن مطالع ــام ای ــاي انج ــه ه هزین

عاونـت  م مصوب   1391اعتبارات گرنت پژوهشی سال     

کـه  پژوهش و فناوري دانشگاه ایالم تامین شده اسـت          

وســیله از پرســنل محتــرم معاونــت پــژوهش و   بــدین

  .فناوري دانشگاه ایالم قدردانی می گردد
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Abstract  
Backgrounds & aim:  Vitexagnus-castus as an herbal medicine has been used for the treatment of 
female reproductive disorders. The aim of this study was to evaluate the effect of ethanol extracts of 
Vitexagnus-castus on placental histomorphology in rat models.  
 
Methods: In the present experimental study, fourty pregnant rats were randomly divided into four 
groups (n=10). A control group received only distilled water and three experimental groups were 
treated with extract of Vitexagnus-castus at doses of 25, 50 and 75 mg/kg at days of six to the 
seventeenth of intraperitoneally administration. On day of18 of gestation, after anesthesia with 
chloroform half the animals in each group were killed and histomorphological study was calculated. 
After delivery the resulting offspring of the other half of animals in each group was counted and survival 
rates at days 5, 15, 25 and 42 after birth were decreased. The results were analyzed by one-way 
ANOVA test.  
 
Results: Treatment with 50 mg/kg VAC extract reduced the size and number of trophoblast giant cells, 
and significantly increased trophoblast cells glycogen. Treatment with 75 mg/kg extract induced 
massive hyperemia in the labyrinth interhemal membrane. In addition, in the all experimental groups 
the number of neonates was drastically decreased on days 5, 15, 25, and 42 after birth.  
 
Conclusion: Vitexagnus-castus extract alters the structure of the placenta and may be impaired its 
function. Cautious should be recommended for oral consumption or medicinal plants, especially in 
pregnant women. 
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