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  چکیده

عنوان داروي خواب آور و در طب سنتی به ) passifloraceaeتیره ( incarnata Passifloraبا نام علمی  گل ساعتی: زمینه و هدف
مغز  طرفی يوران بارداري بر ساختار بطن هادیازپام در د در مطالعه حاضر اثرات مصرف گل ساعتی با داروي .آرام بخش استفاده می شود

  .موش صحرایی مقایسه شده استیک روزه  نوزادان
: تایی 6گروه  3به پس از آمیزش ، موش هاي صحرایی باردار دراین مطالعه .پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی بود :مواد و روش کار

 2 و 1 تیمار گروه هاي. تقسیم شدند )کیلوگرم/میلی گرم 2دیازپام (2تیمار  ،)اعتیعصاره گل س کیلوگرم/میلی گرم 200(1تیمار  کنترل،
، نوزاد انتخاب 2از بین نوزادان متعلق به هر مادر  سپس .زیرپوستی انجام شدتزریق حاملگی تا زمان زایمان به صورت روزانه و  12از روز 

حجم بطنهاي طرفی به ) ائوزین-هماتوکسیلین(و رنگ آمیزي ) میکرون 7( و پس از تهیه برشهاي سریالی%) 10فرمالین ( فیکس مغز آنها
وآزمون تی   SPSS19در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار .روش کاوالیه و تراکم نورونی نئوکورتکس به روش دایسکتور محاسبه شد

  . قرار گرفت مورد تجزیه و تحلیلیک طرفه  زوج و آنالیز واریانس
در مقایسه با گروه کنترل، تجویز مادري عصاره گل ساعتی باعث بروز اختالف معناداري در حجم بطنهاي طرفی و تراکم نورونی : یافته ها

  . ) > p 05/0( افزایش یافتو تراکم نورونی به طور معناداري  با دیازپام حجم بطنهاي طرفی اما در گروه تیمار. نئوکورتکس نشد
میلی گرم بر کیلوگرم داراي اثرات تراتوژنیک آشکاري بر مغز در حال تکوین جنین  200گل ساعتی با دوز تیمار با عصاره  :نتیجه گیري

 .در عین حال اثرات احتمالی تراتوژنیک دوزهاي باالتر عصاره گل ساعتی را نمی توان رد کرد. نیست
  موش صحراییجنین،  ، نئوکورتکس،دیازپام گل ساعتی،: واژه هاي کلیدي

  مقدمه
به ویژه نیمکره هاي مغز از جمله  دام هاي دستگاه عصبیان

تشکیالتی هستند که تحت تاثیر عوامل تراتوژن ممکن 
 است دچار اختالالت ساختاري و عملکردي شدیدي شوند

تکوین مغز نتیجه تعامل بین برنامه ریزي ژنتیکی،  .]1[
فاکتورهاي خطر مانند قرار . عملکرد سلولی و محیط است

 و عرض داروها، استرس، ایسکمی یا هیپوکسیگرفتن در م

به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر  عفونت هاي ویروسی
حساسیت و به . ]2[ مسیرهاي تکوین مغز تاثیر می گذارند

، آسیب پذیري مغز در حال تکوین نسبت به دنبال آن
عواملی که در معرض آن قرار می گیرد وابسته به دو عامل 

یا متابولیت هاي فعال ناشی از آن  آیا آن عامل -1: است
در چه  -2به سیستم عصبی در حال تکوین می رسند؟ 

. زمانی سیستم عصبی در معرض آن عامل قرار می گیرد

پژوهشی مقاله  
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تکوین یک اندام  در صورتی که این زمان قبل یا بعد از
باشد، آسیب پذیري آن اندام نسبت به حالتی که طی 

  .]3[ آن اندام باشد کمتر خواهد بود تکوین
نوروالسیون و تشکیل لوله عصبی از مهم ترین رویدادهاي 
اولیه تکوین سیستم عصبی است که با فرآیندهایی مانند 
تکثیر، مهاجرت، تمایز، سیناپتوژنز، آپوپتوز و میلینی 

اختالل در هریک از این فرآیندهاي . شدنی همراه می باشد
اري هاي شدید تواند منجر به ناهنجمهم تکوینی می 

عصبی مانند آنسفالی و هیدروسفالی ادرزادي دستگاه م
در نئوکورتکس سیتوژنز وابسته به قابلیت تکثیري . شود

گروهی از سلول هاي واقع در ناحیه بطنی است و در مورد 
بارداري  12موش صحرایی این ناحیه بطنی حدود روز 

عوامل محیطی که . شروع به تمایز هیستولوژیک می کند
تحت تاثیر قرار می دهند بسیار متنوع اند تمایز عصبی را 

و گسترده وسیعی از مواد شیمیایی مانند اتانول، نیکوتین، 
نکته مهم این . متیل مرکوري و سرب را شامل می شوند

مانند اشعه  عوامل مختل کننده تکثیر و مهاجرتاست که 
  .]3[ ایکس اغلب بر تمایز نیز تاثیر می گذارند

گیاهان دارویی را فاقد هر گونه برخالف تصور عامه که  
ید عوارض جانبی و اثرات سوء می دانند، تحقیقات جد

در دوران  نشان می دهد که مصرف این مواد به ویژه اگر
بارداري یا شیردهی باشد ممکن است سبب ایجاد 

  .ناهنجاري هاي جنینی شود
 incarnata Passiflora گل ساعتی با نام علمی گیاه 

 راسته متعلق به Purple Passionflower معروف به
Malpighiales خانواده Passifloraceae جنس . است

گونه دارد که اغلب در نواحی  500پاسی فلورا در حدود 
یکی از گونه هاي . گرمسیري و استوایی یافت می شود

به باشد که نسبت  می P. incarnata جنس پاسی فلورا
اغلب در باغ ها برآنکه مشهورتر است و عالوه  یر گونه هاسا

داراي کاربرد  زینتی کشت می شود به عنوان یک گیاه
. ]4،5،6،7[ در سرتاسر جهان استگسترده اي  دارویی

اره بخش هاي هوایی این گیاه ترکیبات موجود در عص
 آلکالوئیدها، فنول ها، فالوونوئیدهاي گلیکوزیل وشامل 

از آزمایشات اثرات  در بعضی. ترکیبات سیانوژنیک است
نند استرس، ترك مواد بالقوه آن در درمان اختالالتی ما

مخدر، بی خوابی، اختالل بیش فعالی با کمبود توجه و 

 .]8،9[ سرطان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است
 انجام شدهگل ساعتی درباره سمیت که مطالعات بالینی 

شامل است بیانگر عوارض جانبی مصرف این گیاه 
در  .]10[ سرگیجه، حالت تهوع و تاکیکاردي می باشد

اثرات  و همکاران در زمینه 1تاباچ العه ي دیگر که توسطمط
تراتوژنیک این گیاه در ترکیب با گیاهان دارویی احتمالی 

تجویز خوراکی مخلوط حاصل از عصاره  ،انجام شددیگر 
زالزالک وحشی در سه گیاه گل ساعتی، سنبل الطیب و 

 يموشهامنفی چشمگیري بر نوزادان دوران بارداري اثرات 
که در دوران بارداري با این ترکیب تیمار شده  یصحرای

 .]11[ بودند نداشت
 ارشاتی در دست است مبنی بر اینکهدر عین حال گز

گل  هارمان و هارمالین موجود در گیاهآلکالوئیدهاي 
ساعتی داراي اثر تحریکی بر رحم حیوانات آزمایشگاهی 

در هنگام ن رو از مصرف مقادیر زیاد آن است و از ای
  .]4،6[ داري و شیردهی بایستی خودداري کردبار

علیرغم بررسی خواص فارماکولوژیکی و شیمیایی گل 
ساعتی، شواهد علمی کافی براي اثبات بی خطر بودن 
 مصرف عصاره آن در طی دوره حاملگی در دسترس نیست

]6.[ Pasipay  فرآورده تجاري عصاره هیدروالکلی گیاه گل
و همچنین شربت به  رهبه صورت قرص، قطساعتی است و 

بخش به فرآورده گیاهی خواب آور و آرام عنوان یک 
  .]13،12[ ددارراحتی در دسترس عموم قرار 

 هدف از تحقیق حاضر پی بردن به ایمن بودن مصرف
گیاه گل ساعتی  .گل ساعتی در دوران بارداري است عصاره

بر اساس  داراي خواص آرام بخش و ضد اضطرابی است که
 عملکرد یکسانی دارد ز این نظر با دیازپاما قبلیمطالعات 

بنزودیازپین ها از جمله دیازپام  با توجه به اینکه .]11[
در  صبی مرکزي اعمال می کنندتاثیر خود را بر دستگاه ع

این پژوهش اثرات احتمالی تراتوژنیک عصاره گل ساعتی 
مورد بررسی قرار گرفته در مقایسه با دیازپام بر تکوین مغز 

  .است
 روش کار

و با استفاده از  تجربیتحقیق حاضر در یک مطالعه در 
تغییرات بطن هاي مغزي و تراکم  ،کروش هاي استریولوژی

  .نورونی نئوکورتکس مورد ارزیابی قرار گرفته است
                                                        
1-Tabach 
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-شیراز عصاره آبی الکلی گل ساعتی از شرکت اهورا دارو
صاره عپس از توزین مقادیر مورد نیاز از . تهیه شدایران 

+ از مخلوط آب مقطرگل ساعتی براي حل کردن آن 
و آب توئین جهت حل کردن فاز الکلی عصاره  - توئین

عصاره آماده . استفاده شد -مقطر جهت حل کردن فاز آبی
در این . درجه سانتی گراد نگهداري شد 3-4در دماي 

 کیلوگرم عصاره گل ساعتی/میلی گرم 200بررسی از دوز 
میلی 2(تهیه دوز مورد نیاز دیازپام  براي. استفاده شد

سی  8میلی گرم در  2یک آمپول دیازپام )  کیلوگرم/گرم
  .شد حل) حالل(سی آب مقطر

با  Wistarدر تحقیق حاضر از موش صحرایی ماده نژاد 
تمامی جانوران در . گرم استفاده گردید 220وزن تقریبی 

 ، دوره22±2شرایط استاندارد آزمایشگاهی، دماي حدود 
ساعت تاریکی و در قفس  12ساعت روشنایی و  12ي 

و با درنظر گرفتن  plexy glassهاي مخصوص از جنس 
پس از آمیزش و . نگهداري می شدند شرایط اخالقی

ی حیوانات به صورت زیر گروه بندي تعیین روز صفر حاملگ
تیمار رت هاي گروه .2تیمار  و1 کنترل، تیمارگروه  :شدند

املگی تا روز زایمان به طور روزانه به ح 12از روز  2و  1
میلی گرم  2میلی گرم عصاره گل ساعتی و  200ترتیب 
در حجمی و  به ازاي یک کیلوگرم وزن بدن را دیازپام

 .وزن بدن دریافت کردندگرم  100/میلی لیتر 2/0معادل با
تزریقات به صورت زیرجلدي در بین  هر سه گروهدر 

تعداد نمونه ها در کلیه . صبح انجام شد 11تا  9ساعت 
  ).=6n( بود 6ها برابر با  گروه

در روز اول پس از زایمان از بین نوزادان متعلق به هر مادر 
شد و پس از بیهوش  یک نوزاد به صورت تصادفی انتخاب

براي . سر آنها جدا شد ،کردن نوزادان با قرار دادن در یخ
ابتدا  کاهش درد ناشی از پایین آمدن دماي بدن، نوزادان

در یک پوشش التکس و سپس در ظرف محتوي یخ قرار 
سپس مغز از درون جمجمه خارج و در . ]14[ گرفتند

پس از . قرار داده شد%) 10فرمالین (محلول فیکساتور
فیکساسیون، مغز جنین در مسیر آماده سازي بافتی قرار 

نحوه قرار . گرفت و در نهایت در پارافین قالب گیري شد
ر قالب ها طوري بود که در موقع برش گیري گرفتن مغز د

پس از آن . به دست آید) فرونتال( از مغز برش هاي کرونال
مدل (از مغزهاي قالب گیري شده با استفاده از میکروتوم 

Leitz1512  ( میکرون تهیه  7مقاطع سریال با ضخامت
برش هاي . بود تصادفیشروع برش گیري به صورت . شد

مغز انی به سمت لوب پس سري ز لوب پیشتهیه شده ا
و قرار گرفتن ) بن ماري( پس از باز شدن در حمام آب گرم

+ هماتوکسیلین(  بر روي الم وارد مرحله رنگ آمیزي
شده و سپس به کمک چسب انتالن المل بر روي ) ائوزین

سپس از مقاطع به کمک . مقاطع چسبانده شد
 Olympus( میکروسکوپ مجهز به دوربین دیجیتال

Dp71 (عکس تهیه شد.  
و دایسکتور  ]17،16،15[ در تحقیق حاضر تکنیک کاوالیه

و تراکم طرفی براي محاسبه حجم بطن هاي به ترتیب 
نورونی نئوکورتکس مغز نوزاد یک روزه موش صحرایی 

در تکنیک کاوالیه با استفاده از . مورد استفاده قرار گرفت
ص، برش هاي تصادفی یکنواخت و موازي با فاصله مشخ

حجم نمونه را می توان با در دست داشتن مساحت برش 
با قرار  در این روش. ین آنها محاسبه نمودها و فاصله ب

دادن یک برگ ترانس پرانسی بر روي تصویر ناحیه بطن 
هاي مغزي، نقاط موجود در محدوده مورد نظر شمارش 

سپس با در نظر گرفتن تعداد نقاط و حجم هر . می شود
در روش . حیه مورد نظر محاسبه می شودنقطه، حجم نا

ه برداري صفحه اي دایسکتور، ذرات براساس قاعده نمون
با استفاده از دو  به این ترتیب که .می شوندشمارش 

و سپس  ، تعداد ذرات شمردهمشخص چهارچوب به ابعاد
  .این تعداد به حجم کل نمونه نسبت داده می شود

میانگین رفی و در این تحقیق میانگین حجم بطن هاي ط
ي ناحیه نئوکورتکس مغز در واحد حجم، تعداد نورون ها

نمودار . میزان انحراف معیار داده ها محاسبه شدهمچنین 
نرم افزار آماري  ها با نرم افزار اکسل رسم شد و از

SPSS19،  آزمونt براي  و آنالیز واریانس یک طرفه
  .دگروه ها استفاده گردی میان مقایسه تفاوت میانگین

  یافته ها
در  و دیازپام نتایج حاصل از تجویز عصاره گل ساعتی

دوران بارداري بر حجم بطن هاي طرفی مغز نوزاد یک 
این . ستنشان داده شده ا 1 روزه موش صحرایی در نمودار

ف معیار نمودار میانگین حجم بطن هاي طرفی و انحرا
ازپام گروه هاي تیمار با عصاره و دیداده ها را در هر یک از 

 این پژوهش نشان داد که .با گروه کنترل مقایسه می کند
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مار با عصاره و تی اري اختالف معناداري بین گروهاز نظر آم
 ما در گروه تیمار با دیازپام حجما .کنترل مشاهده نشد

به طور  طرفی در مقایسه با گروه کنترلبطن هاي 
  .افزایش یافت ) > p 05/0( معناداري

نوزادان یک روزه  نورونی نئوکورتکس مغزتراکم  2نمودار 
میانگین  که بر اساس را نشان می دهد موش صحرایی

تعداد نورون هاي شمارش شده در واحد حجم و انحراف 
 1شکل . معیار داده ها در هر گروه ترسیم شده است

تصاویر میکروسکوپ نوري مقاطع ناحیه نئوکورتکس مغز 
 نتایج .ل نشان می دهدنوزاد را در گروه هاي تیمار و کنتر

  حاصل از تاثیر عصاره گل ساعتی بر تراکم نورونی ناحیه
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نشان داد نئوکورتکس مغز نوزاد یک روزه موش صحرایی 
از نظر آماري اختالف معناداري بین گروه تیمار با که 
اما در گروه  .اره گل ساعتی و کنترل مشاهده نشدعص

ایسه با گروه کنترل به زپام تراکم نورونی در مقتیمار با دیا
مقایسه تعداد  .)> p 05/0( افزایش یافتطور معناداري 

نوزادان زنده در گروه هاي تیمار نسبت به گروه کنترل، 
 200دوز ( حاکی از آن است که در گروه تیمار با عصاره

تعداد نوزادان زنده در مقایسه با گروه ) کیلوگرم/میلی گرم
همچنین در گروه . درصد کاهش یافت 26به میزان  کنترل

تعداد نوزادان زنده ) کیلوگرم/میلی گرم 2(  امتیمار با دیازپ
  .کاهش یافتدرصد 25با گروه کنترل به میزان  در مقایسه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

مقایسه اثرات عصاره گل ساعتی و دیازپام در دوران جنینی  بر حجم بطن هاي طرفی مغز : 1نمودار
      ). =p<* )(6n 05/0(ارائه شده اند SEM ±نتایج به صورت میانگین . نوزاد یک روزه موش صحرایی

  
 

  

مقایسه اثرات  عصاره گل ساعتی ودیازپام دردوران جنینی برتراکم نورونی : 2نمودار
 SEM ±نتایج به صورت میانگین  .نئوکورتکس مغز نوزاد یک روزه موش صحرایی

   ). =p<* )(6n 05/0(ارائه شده اند
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  بحث

عصاره آبی  ناهنجاري زایی در تحقیق حاضر اثرات احتمالی
تکوین بطن ها و تراکم نورونی الکلی گل ساعتی بر 

نئوکورتکس مغز در مقایسه با دیازپام مورد بررسی قرار 
میلی  200تجویز عصاره گل ساعتی در دوز  .گرفت

کیلوگرم تاثیر چشمگیري بر حجم بطن هاي طرفی و /گرم
تراکم نئوکورتکس مغز نوزاد یک روزه موش صحرایی 

  .نداشت
ادي درباره اثرات مطالعات زیاگر چه گل ساعتی در مورد 

  ضد اضطرابی، آرام بخشی و ضد تشنجی عصاره آبی، آبی
 ]20،19،18،13،12،5[ انجام شده است آن الکلی یا الکلی

مصرف  اما شواهد علمی کافی براي اثبات ایمن بودن
   ].6[ این گیاه در دوران بارداري در دسترس نیست عصاره

  

  
  منتشر گزارشاتیدرباره سمیت گل ساعتی در عین حال 

گل شده است که در آنها به بعضی از اثرات جانبی مصرف 
عملکرد کبد، سردرد، بی خوابی و مانند اختالل در ساعتی 

 تهوع شدید، استفراغ، و تاکیکاردي و ]21[تپش قلب 
 . ]10[ه است شد اشاره

 آن ناهنجاري زاییکه اثرات  گیاهی عمدهیکی از ترکیبات 
. ]22[ آلکالوئیدها هستند مورد آزمایش قرار گرفته است

مانند ي گیاه گل ساعتی نیز داراي ترکیبات آلکالوئید
به دلیل اثر تحریک  این ترکیبات. هارمان و هارمالین است

 .]4[ تواند منجر به سقط جنین شود رحم میبر کنندگی 
در پژوهش حاضر با توجه به تمایز هیستولوژیک نواحی 

آغاز می بارداري  12بطنی مغز موش صحرایی که از روز 
بارداري  12تجویز عصاره گل ساعتی و دیازپام از روز  شود

       ب                                                            الف

                             
 

 ج

 
  مغز نوزاد یک روزه موش صحرایی  بدست آمده از ناحیه نئوکورتکستصاویر  )1شکل

  و )ب(کیلوگرم/میلی گرم 200تیمار با عصاره گل ساعتی  ،)الف(گروه هاي کنترل
  )ج( کیلوگرم/میلی گرم 2دیازپام 
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اثرات احتمالی بنابراین . به صورت زیرجلدي انجام شد
تحریک رحم حیوانات و در نتیجه  بهنمی توان حاصل را 

کاهش  از این رو. سبت داداختالل در فرآیند امبریوژنز ن
 هاي رتیب در گروهبه ت% 25و % 26تعداد نوزادان به میزان 

و ) کیلوگرم/میلی گرم 200(تیمار با عصاره گل ساعتی 
اختالل  می تواند ناشی از) کیلوگرم/میلی گرم 2(دیازپام 

و بازجذب جنین  ، مرگ جنین، اتولیز ودر فرآیند ارگانوژنز
  .باشد یا مرده زایی

برخی از آلکالوئیدها با راه اندازي مسیرهاي آپوپتوز در  
به عنوان . تالل در فرآیند نوروژنز می شوندخسلول سبب ا

مانند سوالنین رابطه هاي استروئیدي  آلکالوئید مثال
این مواد کاربرد . نزدیکی با وقوع نقایص لوله عصبی دارند

نوروتراتوژن بوده و  داراي اثرات در حیوانات آزمایشگاهی
به  .]19[ شده است صورتی -سري باعث بدشکلی هاي

 ات تراتوژنیک آلکالوئید هاياثر همین ترتیب
cyclopamine  وjervine به  در مدل هاي حیوانی

ناهنجاري هاي اسکلتی، شکاف کام و نقایص  صورت
 ی که دارايهمچنین گیاهان .]23[دیده می شود  عصبی

اشباع نشده  pyrrolizidineنسبت باالیی از آلکالوئیدهاي 
 .]24[ می گذارندباقی هستند اثرات سمی بر جنین 
اي با قابلیت باالي حل  ها ماده دیازپام از دسته بنزودیازپین

رسیده و به جنین  شدن در چربی است و لذا به راحتی
که  صحرایی هايموشدر مغز آن هاي فعال  متابولیت

بارداري در معرض این دارو  20تا  13مادران آنها از روز 
 بررسی مقایسه .]25[ قابل ردیابی استقرار گرفته بودند 

که هر دو  نشان می دهدام سازپاگو عصاره گل ساعتی  اي
این مواد در درمان اختالالت اضطرابی کارایی یکسانی 

-3/0عصاره الکلی گل ساعتی در دوز و  .]26[ دارند
کیلوگرم، عملکرد رسپتورهاي بنزودیازپین /میلی گرم1/0

حال درباره اثبات اثرات  در عین. ]27[ کند را تقویت می
زایی دیازپام از جمله بروز شکاف کام گزارشات  ناهنجاري

  .]28،29[ ضد و نقیضی وجود دارد
نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر تفاوت معناداري را 

اکم نورونی بین اندازه حجم بطن هاي طرفی و تر
تیمار شده با عصاره گل ساعتی و  نئوکورتکس بین گروه
توان چنین  میدر یک تحلیل اولیه  .گروه کنترل نشان نداد

به دلیل دارا بودن  عصاره گل ساعتی استنباط کرد که

چشمگیري بر روند تکوین فالوونوئیدها فاقد اثرات منفی 
هاي  بررسی عملکرد فارماکولوژیک فالوونوئید .باشد مغز

می گل ساعتی نشان  عصاره کریزین موجود در آپی ژنین و
ه و داراي خواص ضد سرطانی بود دهد که این ترکیبات

از رشد سلول هاي کارسینوماي پستان در موش  می توانند
یکی از دالیل  از این رو] 30[ د نصحرایی جلوگیري کن

نه  ،عصارهگروه هاي حاصل از گروه دیازپام و  تفاوت یافته
در عصاره گل موجود مقادیر ناچیز آلکالوئیدهاي تنها 

 که احتماال يترکیبات فالوونوئیداست بلکه وجود ساعتی 
  .، می باشدباشند داراي اثرات محافظت کنندگی می

دهد که مصرف  نتیجه این پژوهش نشان میبنابراین 
میلی  200عصاره آبی الکلی گل ساعتی در دوز 

در . خطر است کیلوگرم در دوران بارداري احتماال بی/گرم
برخی منابع دوز استاندارد گیاه گل همین رابطه اگرچه 

در ] 31[دانند  کیلوگرم می/میلی گرم 100- 200ساعتی را 
عین حال این احتمال وجود دارد که افزایش دوز عصاره 

کیلوگرم /میلی گرم 200گیاه به مقادیري باالتر از 
موجب بروز ناهنجاري زایی در تکوین بطن هاي مغز 

   .گردد
از طرف دیگر براي اینکه یک ماده اثرات تراتوژن داشته 

خاصی از دوره بارداري تجویز شود  باشد باید در زمان
در پژوهش حاضر زمان تجویز عصاره با زمان تمایز ]. 31[

بارداري  12هیستولوژیک نواحی بطنی مغز که حدود روز 
اما با توجه به اینکه دوره . باشد در نظر گرفته شد می

بارداري  8نوروالسیون در موش صحرایی از حدود روز 
د دارد که چنانچه عصاره شود این احتمال وجو شروع می

تجویز شود ممکن است اثرات  12در زمانی زودتر از روز 
در عین . آشکارتري بر تکوین سیستم عصبی داشته باشد

حال افزایش تراکم نورونی ناحیه نئوکورتکس مغز نوزاد 
یک روزه موش صحرایی در گروه دیازپام با کاهش 

هاي  ضخامت نئوکورتکس و در نتیجه افزایش حجم بطن
عدم تغییر معنی دار این پارامتر در . مغزي همراه است

گروه تیمار با عصاره گل ساعتی احتماال به دلیل اثر 
حفاظتی فالوونوئیدهاي موجود در عصاره گل ساعتی که 

  .عمده آنها کریزین است، می باشد
در این رابطه از کاهش تعداد نوزادان در گروه هاي تیمار 

و دیازپام ) کیلوگرم/میلی گرم 200(با عصاره گل ساعتی 
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چنین بر می آید که عصاره گل ساعتی و دیازپام، احتماال 
سبب مرگ،  - دوره رویانی - با اختالل در فرآیند اندام زایی

. اتولیز و بازجذب جنین در رحم یا مرده زایی شده است
بنابراین در توافق با گزارشات قبلی که بیان کننده اثرات 

نمی توان این ] 6،4[ل ساعتی است سقط زایی عصاره گ
  .یافته را از نظر دور داشت

نشان دادند که تجویز  2002و همکارانش در  1بیتی گائو
کیلوگرم /میلی گرم 5-30داخل صفاقی دیازپام در دوز 

روزه موش  7باعث دژنره شدن نورون ها در مغز نوزاد 
کیلوگرم /میلی گرم 2بنابراین دوز  ].32[صحرایی می شود 

هاي نواحی  یازپام ممکن است از طریق دژنراسیون نوروند
، کاهش ضخامت ها بطنی مغز سبب افزایش حجم بطن

تراکم نورونی این ناحیه افزایش نئوکورتکس و در نتیجه، 
 3ترسکی و 2آیکونومیدوهمچنین مطالعات  .مغز شده باشد

نشان داد که دیازپام از طریق فرآیند آپوپتوز  2009در 
شدن نورون ها در مغز جنین موش صحرایی  باعث دژنره

این مطالعه همچنین نشان داد که داروهاي ضد . می شود
مهاجرت سبب به تاخیر انداختن صرع از جمله دیازپام 

که با یافته هاي تحقیق حاضر  ]33[نورون ها می شود 
در واقع اختالل در روند مهاجرت نورون ها  .همخوانی دارد

ز در گروه تیمار شده با دیازپام، در ناحیه نئوکورتکس مغ
  .سبب افزایش تراکم نورونی در این ناحیه شده است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1-Bittigau  
2-Ikonomidou  
3 - Turski 

تجویز عصاره گل ساعتی ممکن است در هر یک از 
روزهاي بارداري تاثیرات متفاوتی بر روند رشد و تکوین 

مطالعات بعدي براي تایید ایمن بودن . داشته باشدجنین 
در دوران بارداري الزم است که مصرف عصاره گل ساعتی 

ویز، روش تجویز و باال می تواند با تغییر در زمان شروع تج
همچنین می توان تاثیر . تحقق یابد عصارهبردن دوز 

عصاره گل ساعتی را بر سایر اندام هاي در حال تکوین 
  .جنین مورد بررسی قرار داد

  گیري نتیجه
مصرف عصاره که بر خالف دیازپام، رسد  به نظر میچنین 

آشکار و  کیلوگرم اثرات/میلی گرم 200گل ساعتی در دوز 
 در عین حال اثرات. ردتکوین مغز ندا منفی چشمگیري بر

در  آن زمان تجویز نیز این گیاه و عصاره دوزهاي باالتر
طول دوران بارداري ممکن است منجر به نتایج متفاوتی 

  .بشود که نیازمند تحقیق بیشتر است
د انیتشکر و قدر  

جهت همکاري در تهیه  شیراز – ایران دارو از شرکت اهورا
دانشکده پزشکی دانشگاه فردوسی ، عصاره گل ساعتی 

مشهد جهت فراهم نمودن مکان مناسب براي نگهداري 
و دانشکده علوم دانشگاه فردوسی  حیوانات آزمایشگاهی

 مشهد که اعتبار پژوهشی براي این طرح در نظر گرفته اند
به تصویب  17381/3این طرح با کد  .شکر را دارمکمال ت

  .معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی رسیده است
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Abstract 
Background &Objectives: Traditionally, passiflora (passifloraceae 
family) is used as sedative and hypnotic agent.  In the present study 
the probable effects of maternal administration of passiflora on 
lateral ventricles and neuronal density of rat neocortex was 
compared with those of diazepam. 
Material & Methods: After mating, the pregnant rats were divided 
as follows (n=6): control, treatment A (200mg/kg passiflora 
extract) and treatment B (2mg/kg diazepam). Daily subcutaneous 
injections were started from 12th day of gestation up to the last day 
of pregnancy.  On delivery day, from each animal 2 newborn were 
randomly selected, their brain removed and fixed (formalin). After 
tissue processing, systematic random sections (7µ) were selected, 
stained (H&E) and then the lateral ventricles volumes (Cavalieri 
method) and neuronal density of neocortex (dissector technique) 
were estimated. The data were analyzed by SPSS and presented 
with t-test   and ANOVA.  
Results: lateral ventricular volume and neuronal density of 
neocortex treated group showed no significant level of difference 
with those of control group. Diazepam treated group lateral 
ventricles volume and neuronal density showed significant increase 
(p<0.05). 
Conclusion: treatment with passiflora at dose of 200mg/kg has no 
significant teratogenic effect on developing embryos ‘brain. 
Nevertheless the teratogenic effect of high doses of passiflora can 
be probable. 
Key words: Passiflora incarnata,  diazepam, neocortex , foetus,  rat  
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