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چکیده
متجاوز از  5000سال است که گیاه افدرا ( )Ephedraجهت درمان انواع سرماخوردگیها ،تب ،آنفلوانزا ،تنگی نفس ،خسخس قفسه سینه و گرفتگی بینی
استفاده میشود .همچنین این گیاه در ترکیب مکملهای رژیم غذایی جهت کاهش وزن ،افزایش انرژی و افزایش نیروی جسمانی ورزشکاران (مخصوصا
ورزشکاران زن) مورد استفاده قرار میگیرد .از طرفی شواهد حاکی از استفاده سنتی این گیاه در ایران جهت پیشگیری از بارداری و یا سقط جنین میباشد.
بههمین خاطر تصمیم گرفته شد تا اثرات ناباروری این گیاه ،روی رحم موشهای ماده بالغ  Balb/Cمورد مطالعه قرار گیرد ،چون علیرغم استفاده سنتی این
گیاه ،تاکنون هیچ مطالعه داخلی و یا خارجی در این زمینه گزارش نشده است .عصاره آبی گیاه افدرا ماژور به روش استاندارد عصارهگیری تهیه گردید که در
طی آن ،هر میلیلیتر از محلول تهیه شده عصاره ،حاوی  50 mgاز پودر گیاه میباشد .بعد از تهیه عصاره ،دوز کشنده آن ( )LD 50در شرایط  ،in vivoحدود
 3/1 g/kg.bwتعیین شد .با در نظر گرفتن دوز آستانهای ،با انتخاب سه دوز پایین  ،100 mg/kg.bwمتوسط  200 mg/kg.bwو باال  300 mg/kg.bwآزمایشات
ادامه یافت و تزریقات طی  8روز متوالی بصورت درون صفاقی ( )IPبه موشهای ماده بالغ  Balb/Cبا وزنی معادل  24-26 grانجام گرفت .همزمان با
گروههای تجربی ،گروه کنترل (عدم تزریق) و شاهد (تزریق آب مقطر) نیز برای مقایسهی جوابها در نظر گرفته شد .فردای آخرین روز تزریق ،موشها تشریح
و رحمها خارج گردیدند .جهت اطمینان از نتایج ،تجربیات فوق 3بار مورد تکرار قرار گرفته و دادهها توسط نرمافزار  SPSS17آزمون آماری  Tukeyو Duncan

سنجش شــدند .نتایج حاکی از کاهشمعنادار اقطـار رحم در دوز  )P<0.001(300 mg/kg.bwو )P<0.05(200 mg/kg.bwو افــزایش در دوز100 mg/kg.bw
(عدم معناداری) ،کاهش معنادار ضخامتآندومتر در دوز ،)P<0.05( 300 g/kg.bwافزایش معنادار ارتفاع سلولهای اپیتلیوم در دوزg/kg.bw

 )P<0.001( 100و

کاهش معنادار ارتفاع سلولهای اپیتلیوم در دوز  )P<0.001( 300 g/kg.bwمیباشد .شواهد نشاندهنده افزایش توانباروی رحم در دوز تزریقیپایین و کاهش
توا ن باروری در دوز تزریقیباال میباشد .بنابراین متناسب با دوز مصرفی گیاه افدرا ماژور ،این گیاه دارای اثرات دو جانبهای بوده که میتواند دارای مصارف
پزشکی فراوانی نیز باشد.

واژههای کلیدی :افدرا ماژور ،رحم ،آندومتر ،اپیتلیوم.
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Abstract
Ephedra has been used for more than 5,000 years to treat conditions such as colds, fever, flu, headaches, asthma,
wheezing, and nasal congestion. It has also been an ingredient in many dietary supplements used for weight loss,
increased energy, and enhanced athletic performance (especially in womankind). In Iran lots of documents were
showed traditional usage of Ephedra major for stertility or abortion; so due to finding any studies about this subject
we decided to study infertility effects of the aqueous extract of Ephedra major on the uterus of adult female Balb/C
mice.
Aqueous extract of Ephedra major was provided in standard way of extraction. Final product of extract, containing
the water soluble materials of 50mg Ephedra major powder per/ml. In this experimental study, adult females
Balb/C mice (24-26gr.bw) were selected and divided randomly into five groups: Control (Intact), distilled water
injected (Sham), Receiving 100mg/kg.bw of extract, Receiving 200mg/kg.bw of extract, Receiving 300mg/kg.bw
of extract.
Intraperitonial (IP) injections were applied for 8 consecutive days. A day after the last injection, animals were
killed, cupped and their uterus were fixed for histological studies. The experiments were repeated three times.
Microscopic studies showed a significant decrease in large and small diameters of uterus, height of epithelium
(P<0.001) and endometrium (P<0.05) at dose of 300mg/kg.bw and significant increase in epithelium (P<0.001)
at the dose of 100mg/kg.bw. These experiments resulted that aqueous extract of Ephedra major has two kinds of
effects: infertility (200 and 300mg/kg.bw) and fertility (100mg/kg.bw).
Key words: Ephedra major, uterus, Endometrium, Epithelium.
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مقدمه

فساد سلولهای تصفیه کننده کبدی در آنها بطور معناداری

استفاده از گیاهان دارویی به دلیل عوارض جانبی کمتر،

کاهش یافته بود( .)5هو-جان و همکاران با مطالعه بر روی

دسترسی آسانتر ،پذیرش راحتتر توسط افراد و مقرون

زنان کرهای مصرف کننده افدرا ،به نقش اعجازانگیز گیاه

به صرفه بودن از نظر اقتصادی ،سابقه دیرینهای دارد(.)7

افدرا در کاهش سریع وزن بدنی اشاره کردند( .)4پینگ لی و

تقریب ًا  60درصد مردم که عمده آنان زنان هستند حداقل

همکاران بیان کردند که افدرا سبب انقباض عروق و افزایش

یکبار یک داروی گیاهی را در سال مصرف میکنند .بر

فشار خون در میشها میشود(.)9

اساس مدلهای حیوانی ،تاکنون گیاهان فراوانی با خواص
قاعدهآوری ،سقطزایی و ممانعت کننده باروری شناسایی و
معرفی شدهاند .از طرفی ناباروری مشکلی است که در -30
 15درصد زوجها دیده میشود و برخی از علل آن در زنان:
انسداد لولههای رحمی ،موکوس غیر طبیعی سرویکس ،عدم
توانایی تحمل جنین توسط رحم ،تغییر ساختار آناتومیکی
رحم و  ...میباشد( .)11بنابراین برخی از گیاهان علیرغم
مصارف گوناگون و گسترده ،امکان دارد متناسب با میزان
دوز مصرفی گیاه دارای اثرات جانبی نامطلوب و سوئی
همچون ناباروری باشند.

تصویر  .1گیاه افدرا ماژور در ارتفاعات کالک استان البرز

گیاه افدرا از خانواده  ،Ephedraceaeدارای یک جنس و

()Ephedra major Host

در نواحی مختلف کره زمین ،پراکنده شدهاست( .)6افدرا

بنابراین در این تحقیق سعی شد تا قدمهایی جهت اثبات

بیش از  50گونه است که بهطور فاصلهدار و دور از یکدیگر
ماژور ،گیاهی عموم ًا دو پایه ،باال رونده به ارتفاع یک متر و

گاهی بیشتر ،ساقه آن دارای انشعابات فراوان ،ظاهر بندبند و
غالفی از فلسها در هر بند است که برگهای رشد نیافته آن
بهحساب میآیند(تصویر .)1ماده اصلی گیاه افدرا ،افدرین

تاثیرات گیاه افدرا ماژور روی بافت رحم و باروری برداشته
شود تا افراد با داشتن آگاهیهای الزم در مورد گیاهان و
فرآوردههای گیاهی بتوانند به بهترین نحو از آنها استفاده
کرده و از گسترش و شیوع ناباروری در جامعه و تحمل

و پزدوافدرین میباشد که جهت درمان بیماریهای :ضعف

هزینههای هنگفت ناشی از آن جلوگیری گردد.

 ...مورد استفاده قرار میگیرد(.)1

مواد و روشها

عضالنی ،کاهش فشارخون ،اختالالت خواب ،روماتیسم و
پَتِل و همکاران بیان کردند که گیاه افدرا به علت القاء

ترشح انسولین دارای اثرات ضد دیابتی میباشد( .)8چی
و همکاران نیز اثرات نیروزایی و افزایش توان فیزیکی بدن
توسط گیاه افدرا را معرفی کردند( .)2ایکوهیرو و همکاران
بیان کردند که موشهای دارای آسیب کبدی دریافت کننده
گیاه افدرا به میزان بسیار کمتری دچار مرگ شده و آپوپتوز و

در این پژوهش که یک مطالعه از نوع تجربی بود برای تهیه
عصاره آبی گیاه افدرا ماژور از روش استاندارد عصاره گیری
استفاده گردید( 12و  .)13بدین گونه که ابتدا گیاه افدرا در
اردیبهشت ماه از ارتفاعات کالک ،واقع در اطراف استان
البرز ،شهر کرج با مختصات جغرافیایی N"35.49'29°40
و  E"51.02'10 °19جمع آوری گردید و توسط هیئت گیاه
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شناسی دانشگاه کرج و تبریز ،مورد شناسایی و تأیید قرار

ماده بالغ  24تا  26گرمی مورد استفاده قرار گرفت:

گرفته و گونه آن ( )Ephedra majorمشخص گردید.

گروه کنترل :عدم تزریق

پس از جمع آوری گیاه ،با حذف ساقههای پیر و ریشهها،

گروه شاهد :تزریق آب مقطر

ساقههای جوان از هم جدا شده ،در دمای اتاق و در سایه

گروه تجربی :1دریافت روزانه  100 mg/kg.bwعصاره آبی

بهمدت دو هفته خشک گردیدند .سپس پودر گیاه توسط

گیاه افدرا ماژور

آسیاب برقی تهیه شد.

گروه تجربی :2دریافت روزانه  200 mg/kg.bwعصاره آبی

میزان  1گرم از پودر گیاه ،درون  250میلیلیتر آب مقطر استریل

گیاه افدرا ماژور

در حال جوش اضافه گردید .سوسپانسیون حاصل به آهستگی

گروه تجربی :3دریافت روزانه  300 mg/kg.bwعصاره آبی

به مدت یک ساعت جوشانده شده و جهت خالص سازی و به

گیاه افدار ماژور

منظور به دست آوردن یک محلول شفاف ،توسط قیف بوخنر

فردای آخرین روز تزریق ،موشها تشریح و رحمها جهت

تحت شرایط خأل با کاغذ صافی واتمن شماره یک صاف گردید.

برشگیری ،رنگ آمیزی و مطالعات بافتی خارج گردیدند .بعد از

درنهایت محلول به دست آمده تا رسیدن به حجم  20میلیلیتر،

مطالعه بافتها و اندازهگیری قطر بزرگ و کوچک و سلولهای

مورد تغلیظ قرار گرفت که در طی آن در هر میلیلیتر از محلول

رحمی توسط میکروسکوپ نوری حاوی لنز میکرومتر ،کلیه

تهیه شده عصاره آبی 50 ،میلیگرم پودر گیاه موجود بود.

دادهها ثبت شده و اطالعات توسط نرمافزار آماری

موشها از موسسه سرم و واکسنسازی حصارک رازی کرج

آزمون آماری  Tukeyو  Duncanمورد سنجش قرار گرفتند.

SPSS17

تهیه و به مدت 2هفته جهت آداپتاسیون در اتاق حیوانات
دانشگاه کرج (تحت پریود نوری  12ساعت روشنایی و 12

نتایج

ساعت تاریکی ،دمای  22±2 C0و رطوبت )%40-50 RH

مشاهدات میکروسکوپی نشان دهندهی توقف سیکل جنسی

نگهداری گردیدند.

موش ،کاهش اندازه رحم و چسبندگی شدید دیوارههای رحمی

پس از تعیین  LD 50به میزان  ،3/1 g/kg/b.wبا در نظر

همراه با انسداد کامل لومن داخل رحمی در تمامی نمونههای

گرفتن دوز آستانهای ،دوزهای مختلف این عصاره برای

گروه تجربی با دوز تزریقی  300 mg/kg.bwاز عصاره آبی گیاه

انجام تزریقات درون صفاقی ،طی  8روز متوالی به موشهای

افدرا ماژور ،در مقایسه با سایر گروهها بود (تصویر.)2

تصویر  .2رحم کنترل در مرحله مت استروس (سمت راست) .رحم تجربی با دوز ( 300 mg/kg.bwسمت چپ)( .بزرگنمایی )×40

=Pپریمتر
4

=Mمیومتر

=Enآندومتر

=Eاپیتلیوم

=Sgغدد ترشحی

=Lلومن

=Vرگ
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اندازهگیری قطر بزرگ رحم نشان دهنده کاهش معنادار

ضخامت آندومتر در دوز تزریقی  mg/kg.bw 300نسبت به

در دوز تزریقی  300 mg/kg.bwو 200 mg/kg.bw

گروه کنترل ،شاهد و سایر گروههای تجربی دارای کاهش

( )P<0.001و افزایش در دوز تزریقی 100 mg/kg.bw

معناداری ( )P<0.05بود(تصویر .)5

(غیرمعنادار) بود(تصویر .)3

تصویر  .5مقایسه ضخامت الیه آندومتر گروههای تجربی با
گروههای کنترل ،شاهد

تصویر  .3مقایسه قطر بزرگ رحم گروههای تجربی با گروه
کنترل و شاهد
**= بیانگر P<0.001

اندازهگیری قطر کوچک رحم نشاندهنده کاهش معنادار آن در
دوز تزریقی  )P<0.001( 300 mg/kg.bwو 200 mg/kg.bw
( )P<0.05و افزایش در دوز تزریقی ( 100 mg/kg.bwغیرمعنادار)
بود (تصویر .)4

*= بیانگر P<0.05

همچنین با اندازهگیری ارتفاع سلولهای اپیتلیوم ،معلوم
گردید که دوزهای مختلف عصاره ،سبب ایجاد اثرات
متفاوتی شده؛ بهگونهای که در دوز  ،100 mg/kg.bwسبب
افزایش معنادار ارتفاع سلولهای اپیتلیوم( ،)P<0.001در
دوز  ،200 mg/kg.bwبدون ایجاد هیچگونه تغییری نسبت
به گروه کنترل و شاهد؛ و در دوز  ،300 mg/kg.bwسبب
کاهش معنادار ارتفاع سلولهای اپیتلیوم ( )P<0.001شده
بود(تصویر .)6

تصویر  .4مقایسه قطر کوچک رحم گروههای تجربی با گروه
کنترل و شاهد
**= بیانگر P<0.001

*= بیانگر P<0.05

تصویر  .6مقایسه ارتفاع سلولهای اپیتلیوم رحم گروههای
تجربی با گروه کنترل و شاهد
**= بیانگر P<0.001
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بحث و نتیجهگیری

بوده که میتواند دارای مصارف پزش��کی فراوانی باشد.

با توجه به مشاهدات میکروسکوپی مربوط به دوز تزریقی

مطالعات تکمیلی به منظور شناسایی دقیق بهترین دوز موثره

 300 mg/kg.bwکه نشان دهنده کاهش اندازه رحم و ایجاد

جهت افزایش باروری رحمی این گیاه در دوزهای پایینتر

چسبندگی شدید و انسداد لومن رحم بود(تصویر  )2و با

از  100 mg/kg.bwدر موشهای ماده و همچنین مطالعاتی

توجه به اینکه آسیب لولهای ،انسداد و یا چسبندگی شامل

در رابطه با مکانیسم باروری یا ضدباروری این گیاه روی

اندومتریوز با شواهد چسبندگی لولهای و یا صفاقی و  ...از

موشهای نر توصیه میگردد.

عوامل اصلی دخیل در ناباروری میباشند( 3و  )11بنابراین
احتمال میرود که این دوز سبب ایجاد و افزایش ناباروری

تقدیر و تشکر

رحمی در زنان بشود.

نویسندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را از کلیه عوامل و

نتایج ما در مورد کاهش معنادار قطر بزرگ و کوچک رحمی

همکاران محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج به خاطر

در دوز  300و  200 mg/kg.bwبا نتایج  Marceloهمخوانی

فراهم نمودن امکانات اجرای این پژوهش اعالم میدارند.

دارد Marcelo .بیان کرد که استفاده از افدرا سبب کاهش
مایع درون ارگانی ،حجم ارگانها و رطوبت بافتهای کلیه،
آدرنال ،کبد و رحم میشود(.)6
افزایش قطر بزرگ و کوچک رحم و همچنین ارتفاع
ســلولهای اپیتلیـوم در دوز تـزریقی ،100 mg/kg.bw
احتماالً نشان دهنده افزایش توان باروری رحم در این دوز
تزریقی میباشد .زیرا یکی از عوامل افزایش توان باروری در
افراد افزایش ارتفاع سلولهای اپیتلیوم و متعاقب آن افزایش
ضخامت رحم میباشد( 3و .)11
دوز تزریقی  300 mg/kg.bwنسبت به گروه کنترل و شاهد
بیانگر کاهش معناداری( )P<0.05در اندازه ضخامت آندومتر
بود(تصویر  .)5از آنجایی که در یک سیکل قاعدگی طبیعی،
دورههای متعدد انقباض شریانهای مارپیچی رحم سبب
قطع جریان خون و ایجاد ایسکیمی ،و منجربه مرگ دیوارهها

و ریزش بخش عملکردی الیه آندومتر میشود()10؛ احتماالً
میتوان کاهش شدید الیه آندومتر در دوز 300 mg/kg.bw
را به علت خاصیت انقباض عروقی گیاه افدرا دانست.
ش��واهد نش��ان دهنده احتمال افزایش توا نباروی رحم
در دوز  100 mg/kg.bwو کاه��ش توا نباروری در دوز
 300 mg/kg.bwمیباش��د .بنابرای��ن متناس��ب ب��ا دوز
مصرف��ی ،گیاه اف��درا ماژور دارای اث��رات دو جانبهای
6

... ) بر پارامترهای بافت شناختي رحم موشهای مادهEphedra major( اثرات ناباروری عصاره آبی گیاه افدرا ماژور
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