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چکیده

رفع دل واص متعدد درمانی از جمله گیاه گل ماهوراز جمله گیاهان دارویی است که داراي خ:زمینه و هدف
لذا با توجه به مصرف عصاره این گیاه . باشدمیدرد، درمان سرماخوردگی و برونشیت، ضد تب، هموروئید و میگرن

توسط ساکنین مناطق کوهستانی که به این گیاه دسترسی دارند و با توجه به عدم بررسی اثر تراتوژن احتمالی این 
حاضربا هدف بررسی تاثیر عصاره آبی بخش هوایی گیاه گل ماهور با غلظت هاي مختلف در گیاه در گذشته، مطالعه

.در جنین موش سوري انجام شده استایجاد ناهنجاري
سرموش سوري ماده بالغ پس از جفت گیري  به صورت تصادفی 50دراین مطالعه تجربی، :کارروش مواد و 

به موش هاي باردار گروه هاي فنی توئین و . تقسیم شدند)د آزمایش گروه مور3کنترل، فنی توئین و(گروه 5به 
ي آبی بخش هوایی گیاه گل ماهور بصورت داخل بارداري عصاره14و 12، 10، 8، 6مورد آزمایش، در روزهاي 

ر سپس د. بودگرم بر کیلوگرم75/3و 3، 25/2به ترتیب 5و 4، 3دوز تزریق در گروههاي . صفاقی تزریق گردید
حاملگی جنین ها از طریق سزارین از رحم خارج شدند و ابتدا از نظر زنده، مرده و بازجذب مورد بررسی و 18روز 

جهت بررسی ناهنجاري سپس  . سپس وزن و قد آنها به ترتیب توسط ترازوي دیجیتالی و کولیس اندازه گیري شد
هاي به دست داده. دوآلسین بلو،رنگ آمیزي گردیدندهاي ماکروسکوپی اسکلت، بااستفاده ازتکنیک دوگانه آلیزارین ر

.تجزیه وتحلیل شدندمربع کايوANOVAآمده به کمک آزمون هاي

وزن و قد جنین موش هاي دریافت کننده عصاره آبی بخش هوایی گیاه گل ماهورکاهش قابل مالحظه :یافته ها
ریافت کننده عصاره آبی مشاهده شد که از آن جمله ناهنجاري هاي اسکلتی متعدد در گروه هاي د. اي را نشان دادند

می توان به انگشت اضافه، دنده اضافه، دنده بهم چسبیده، اسکولیوزیس، اسپاینابیفدا، شکاف کام و استخوانی شدن 
. ناقص جمجمه اشاره کرد

ف درجنین شود تواند منجر به کاهش رشد و ایجاد ناهنجاري هاي مختلعصاره گیاه گل ماهور می:نتیجه گیري
.و لذا الزم است مصرف این گیاه در دوران بارداري با احتیاط صورت گیرد

گل ماهور، موش سوريناهنجاري اسکلتی،تراتوژن،:کلیدييواژه ها
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958 مهران وطنچیان و همکاران... بخش هوائی گیاهاثرات تراتوژنیک عصاره آبی
مقدمه
وجوديباردارطولدرزناندري ماریببهابتالاحتمال

ي برايزیتجوي باداروهادرمانبهازیناحتمالودارد
،گریدطیشرادر. داردوجودنیجنوخودازمحافظت

بهبودنش،باردارازی آگاهبدونباردارمادراستممکن
استدرمانتحتکهی حالدرایوبپردازددارومصرف

تصوراینباباردارنیززنانازی برخ.کندشدنباردارقصد
عوارضیونیستندآفریناختاللطبیعیدرمانهايکه

باخوددرمانیبهاقدامندارندبردرجنینودرمابراي
صینقابروزباعثتوانندیمکهکنندیمی اهیگترکیبات

.]1[شوندتولدزمان
یطیمحویارثازعواملیناشتواندیميمادرزادنقایص

ی برخازاستفاده،یطیمحعواملازمهمترینییککهباشد
.]2،3[باشدیميبارداردوراندرداروها

کهاندشدهشناختهفراوانیگیاهیثانویههايمتابولیت
ضایعاتبروزباعثوباشندمیبرجنینسمیاثراتداراي

برگیاهاناینمصرفعوارض. شوندمینوزادیابرجنین
موقتیکاهشقبیلاز؛باشدخفیفاستممکنمادري رو
؛باشدشدیداستممکنیاوباروريتواناییدرجزیییا

باعثکهتولدهنگامشدیدعضونقصیاجنینسقطندمان
ايشدهشناختهیاهانگ.شودمیجنیننآمددنیابهمرده

گونهشامل،شوندمیحیواناتدرجنیننقصباعثکه
،Oxytropis،Astragalusهايازجنسمختلفهاي

Nicotiana،Conium،LupinusوVeratrumمی
نقصباعثثانویهترکیباتیزنمواردبسیاريدر. باشند
استروئیدي،آلکالوئیدهايشاملکهشوندمیجنین

.]4[باشندمیپیپریدینوکینولیزیدین
Verbascumی علمنامباخرگوشکایماهورگل

cheiranthifoliumي داراکهاستسالهدوی علفاهیگ
ي داراوي اپنبهي هاکركباهابرگورنگزردي هاگل

نیزمدرکهباشدیممتر2حدودارتفاعبهمیضخساقه
ی کوهستانی نواحدر.دیرویممزارعوهاجنگلر،یباي ها
مناطقدر.]5[رودیمباالي متریسانت180حدتازین

خرگوشک،خرگوش،علفي هانامبهرانیاوایدنمختلف
بهی سنتکتبدروشودیمدهینامماهورعلفوماهورگل
آوردهدهیلبز،یبرالدب،آذانوریبوصوقلونسي هانام

راجنسنیااهانیگی کلطوربه.]6[استشده

MoleneیسیانگلبهوMullenوLungwort

.]7[هستندآساپروانهخانوادهازکه. نامندیمTorchesو
ازدرصد60کهدهدیمنشاناهیگنیای پراکندگیبررس
داردوجودرانیاوهیترکدرجهاندرموجودگونه360

.]8[باشدیمگونه42حدودرانیاسهمکه
: ازعبارتندورباسکومي هاگونهي عصارهی اصلباتیترک

لیفنها،دیدوئیریاها،نیساپوندها،یفالونوئ
اسپرمند،یاستروئد،یگلوکوزترپنمونود،یکوزیگلدیاتانوئ

.]9[رهیغونکاروتتانن،چرب،دیاسدفنل،یاسد،یآلکالوئ
زردرنگبهی اسانسي دارااهیگنیاي هاگلنیهمچن

ي هاگونهوآندانه.استفراوانلعابونیروشن،رز
استفادهی ماهشکاري براوداردی سماثرگر،یدمختلف

یماهیگنیای درمانخواصنیمهمتراز. ]10[شودیم
ت،یبرونش،یسرماخوردگدرد،دلرفعچوني مواردتوان
دراهیگنیاکاربرد.بردرانامگرنیمودیهموروئضدتب،
ومعرقآور،خلطکننده،نرمعنوانبهومتنوعی سنتطب

.]11[باشدیمذکرقابلآسممعالجهدرغرغرهصورتبه
تشنج،ضد،یکنندگنرماثراهیگنیاي هاگلنیهمچن
رفعي براآني هاگلازسابقاعوامطبدروداردمعرق

یماستفادهادرارمقدارشدنکم،ییاشتهایبنفس،ی تنگ
نمودهذکرکنندهنرمنیبهترآنرامیقدي اطبا.استهشد

اسهالادرار،ي مجارهاضمه،ي مجاري هایماریبرفعدرو
.]12[دانستندی مموثرقولنجوسادهي ها

Verbascum cheiranthifolium)(گیاه گل ماهور: 1ریتصو
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959)4(6؛ دوره93سالکی خراسان شمالی              مجله دانشگاه علوم پزش
زخمبهبودمدلانواعدرV.thapsusشهیری اتانولعصاره
درکالژنرسوبشیافزاباعثعصارهنیاکهدادهنشان
.]13[شودیمآني بهبودروندوزخممحل

mulleinيهاگلدینوئااتلیفنودیفالونوئ،نیساپونریتاث

نشانموشطحاليهاتیلنفوسي خودبخودریتکثي رو
ونیورباسکوساپوند،یورباسکوز،luteolin.استشدههداد

تیخاصي دارامذکوراهیگدرموجودBدیتوسیفورس
.]14[باشدیمی منیاستمیسسرکوبوکیتوتوکسیس

و]15،16[لضدانگچونی اثراتي اراداهیگنیانیهمچن
مشکالتی کنندگدرمانضدتوموروضدسرفه،ضدالتهاب،

یم]18[یدانیاکسیآنتخواصي داراو]17[یتنفس
.باشند

مناطقدرماهورگلعیسونسبتاکاربردبهتوجهبالذا
استاندراهیگنیاشیروبهتوجهباورانیاوایدنمختلف
کیازمنطقهنیساکنتوسطآنمصرفوی شمالخراسان

مصرفخطراتوعوارضبهمربوطاطالعاتنبودوسو
استنظردرپژوهشنیادرگریدي سوازاهیگنیاعصاره
ماهورگلاهیگیی اهوي هابخشی آبعصارهیتراتوژناثرات

.ردیگقرارمطالعهموردي سورموشنیجني روبر
کارروش

انداممطالعهنیادر:يریگعصارهروشواهیگمشخصات
مناطقازپژوهشگرتوسطماهورگلاهیگیی هوا

جمعشیرولصفدربجنوردشهرستاناطرافی کوهستان
مرکزشناساهیگمتخصصدیتائازپسودیگردي آور
شمارهبامشهدی فردوسدانشگاهیشناساهیگقاتیقتح

38383)SUMH (شدومیهربار.
بهي ریگعصاره،اتاقي دمادراهیگشدنخشکازبعد

48بمدتریتقطدوبارمقطرآبکمکبهساندنیخروش
آبی سی س1000منظورنیايبرا. شدانجامساعت
کهيحدتادشختهیراهیگپودرگرم200ي روبرمقطر

کردنصافازپسبعد،ساعت48وبپوشاندراپودري رو
ظیتغلجهتي روتاردستگاهبهمجموعه،یصافکمکبه

درجه40حرارتدرحاصلهعصارهتینهادر. شدمنتقل
.]19[شدخشکگرادی سانت

موشبهشده،آمادهعصارهی بررسنیادر: LD50نییتع
اساسبرکشندهوزدنییتع. شدقیتزربالغنري سوري ها

نیابر. ]20[دیگردانجامOECD-GLPاستانداردروش

بخشی آبعصارهLD50زانیممطالعهنیادراساس
.دیگردنییتعلوگرمیکبرگرم08/8ماهورگلاهیگیی هوا
نییتعجهت):MTD(تحملقابلدوزحداکثرنییتع

لویکبرگرم5،3،2يهادوزتحملقابلدوزحداکثر
اساسبربالغنري سورموشیی تا5ي هاگروهبهرمگ

نیابر. دیگردقیتزرOECD-GLPاستانداردروش
لوگرمیکبرگرم3تحملقابلدوزحداکثرزانیماساس

قرارشیآزماي هاگروهبهقیتزردوزاریمعودیگردنییتع
.]20[گرفت

جهت:واناتیحي نگهدارطیشراوشیآزماموردواناتیح
ازBalb/cنژادازي سوري هاموشمطالعه،نیاامانج

بهانتقالازپسوي داریخرمشهدي رازقاتیتحقمرکز
ثابتطیشراتحتبجنوردی پزشکعلومدانشگاهوانخانهیح

مناسبي دماوی کیتارساعت12ویی روشناساعت12
حرارتدرجهوگرفتندقرارگرادی سانتدرجه23تا17
موردغذاي. شدي دارنگهثابتمدتمامتدرنهخاوانیح

خوراكکارخانهساختآمادهوفشردهغذايآنها،استفاده
درکهبودي شهرشدهتصفیهآبمصرفی،آبوپارسدام

قراروانیحدسترسدرلنیاتی پلجنسازي آبخورظروف
مادهموشسر50تعداد:مطالعهموردي اهگروه.گرفتیم

درد،یجدطیمحباتطابقويرنگهدادورهی طازپس
3هري دارنگههشتمروزویی روشنادورهساعاتنیاول

دادهقرارقفسکیدرنرموشکیبامادهموشسر
ازصبح6ساعتدرهاموشمرتبطوربهسپس. شدند

پالكمشاهدهزمان. شدندی بررسنالیواژپالكنظر
موشهیکلوشدگرفتهنظردری حاملگصفرروزنالیواژ
موش.شدندي دارنگهي گریدي هاقفسدربارداري ها
میتقسیی تا10گروه5بهی تصادفطوربهبارداريها

:شدند
.کردندینمافتیدریی داروگونهچیهکه) کنترل(:1گروه
لوگرمیکبرگرمی لیم75دوزکه) نیتوئی فن(:2گروه

بهي رداربا6،8،10،12،14ي هاروزدررانیتوئی فن
.]21[کردندافتیدری صفاقداخلصورت

گرم75/3و25/2،3ي دوزهابیترتهبکه:3،4،5گروه
داخلبصورت6،8،10،12،14ي هاروزدررالوگرمیکبر

ي هاموشهیکلي باردار18روزدر.کردندافتیدری صفاق
،یشکمی قدامجدارشکافتنباوشدندهوشیبباردار
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960مهران وطنچیان و همکاران... اثرات تراتوژنیک عصاره آبی بخش هوائی گیاه
سرمدرسپسوشدهخارجی رحملولهازهانیجن

حساسي ترازوباهانیجن. گرفتندقراري ولوژیزیف
فرقازقدوشدندنیتوز) DENVERمدل(ی تالیجید

نظرازوي ریگاندازهسیکولازاستفادهبامنگاهینشتاسر
رنگازپس. نددیگردی بررسمشاهدهقابلي هايناهنجار

يهايناهنجارهیکلبلونیآلسوردنیزاریآلي زیآم
قراری بررسموردکروسکوپیومیاسترلهیوسبهی اسکلت

.گرفتند
:اسکلتي زیآمرنگ

روز3مدتبهاحشاآوردندروپوستکندنازپس.١
.دیریگی مقرار% 70الکلدر
روز3دتمببلونیآلسباغضروفي زیآمرنگ.٢
ساعت6بمدت95اتانول.٣
ساعت12- 24بمدت%2پتاس.۴
روز2بمدتردنیزاریآلبااستخواني زیآمرنگ.۵
مدتبه% 20سرولیگلو% 1پتاسکیبهکیمحلول.۶

ساعت24
ساعت24بمدتخالصسرولیگل1به1محلول.٧
وی غضروفي هاقسمتصیتشخي براي زیمآرنگنیا

نیتخمزیوني سازاستخوانمراکززینوی استخوان
.]22،23[باشدی مدیمفاستخوانبهنسبتغضروف

و)20نسخه(SPSSيافزارآماراستفادهازنرمباهاداده
قیدقآزمونوي کامربعآزمونوطرفهکیانسیوارزیآنال

صورتبههاداده. گرفتقرارلیتحلوهیتجزموردشریف
.شدندفیتوصی فراوانواریمعانحرافن،یانگیم

یافته ها
برماهورگلاهیگیی هوابخشی آبيعصارهریتاثيهاافتهی
جمعامطالعهنیادر:هانیجنبازجذبوماندنزندهزانیم

ونیتوئی فنکنترل،ي هاگروهازنیجنعدد150
نظرازهانیجنسپس.آمدبدستشیآزماي گروهها

52از. گرفتندقراری بررسومطالعهموردی ماکروسکوپ
. ندبودمتحركوزندهی همگکنترلگروهدرنیجنعدد

جذبمورد2نیجنعدد38ازنیتوئی فنگروهدر
هب5و3،4گروهدرودادندنشانرا) درصد3/5(یشدگ

مشاهدهی شدگجذبدرصد100و42/71،100بیترت
.دیگرد

ماهورگلاهیگیی هوابخشی آبيعصارهریتاثيهاافتهی
ي هاافتهی:نیجني حاورحموزنوهانیجنوزن،دقبر

وی منگاهینش-يسرلطواندازهی بررسازآمدهبدست
ی آبعصارهقیتزرکهاستآنازی حاکهانیجننیتوز

اندازهداری معنکاهشسببماهورگلاهیگیی هوابخش
گروهباسهیمقادر3گروهدرماندهزندهي هانیجنوزنو

.)>05/0P()1جدول(شودیمکنترل
نشانگانه5ي ههاگرودرنیجني حاوي هارحمنیتوز
نیجني حاورحموزناه،یگعصارهقیتزرباکهداد
ي هاگروهدربیترتبهکنترلگروهدرگرم4/18±2/4از
84/0±13/0و41/1±65/4،28/0±56/3به5و4و3

.باشدیمداری معن>05/0Pباکهافتیکاهشگرم

شیآزماوکنترلگروهشاخصرییمتغ
5گروه4گروه3گروهنیتوئی فنکنترل

5238142026تعدادهانیجنکل
--gr(Mean±SD2/0±26/116/0±87/019/0±97/0(هانیجنوزن

--mm(Mean±SD03/2±17/262±34/1883/0±15/17(هانیجنقد
gr(Mean±SD2/4±4/186/1±4/1256/3±65/428/0±41/113/0±84/0(نیجنورحموزن

مختلفي هاگروهدرمطالعهموردي هاموشنیجنوزنوقدوبارداري هاموشرحموزنسهیمقا: 1جدول
ازلوگرمیکبرگرم75/3و25/2،3ي دوزهابیترتبهشیآزماي گروهها.باشدیمنیانگیم±اریمعانحرافصورتبههاداده( 

).کردندافتیدری صفاقداخلبصورتراماهورگلاهیگیی هوابخشعصاره
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ماهورگلاهیگیی هوابخشی آبيعصارهریتاثي هاافتهی
در:های آنومالانواعبروزنظرازهانیجني مورفولوژبر

یفنگروهازآمدهبدستي هانیجني مورفولوژی بررس
اهیگیی هوابخشی آبيعصارهنییپادوز(3گروهونیتوئ
دندهي هایناهنجارشاملی اسکلتي هایناهنجار،)ماهورگل

ی استخوانواضافهانگشتس،یوزیاسکولدا،یفینابیاسپا،يا
ماندهزندهي هانینجازي تعداددرجمجمهناقصشدن

آمدهبدستي هانیجنيهیکل).2جدول(دیگردمشاهده
ازنظرییهوابخشی آبعصارهکنندهافتیدري گروههااز

جمجمهوهامهرهقوسلیتکموشدنی استخوان
گروهابداريیمعنبطوربودندکهتکاملعدمودچارنقص

زانیمبه،3گروهدر.)>05/0P(استمتفاوتکنترل
.دیگردمشاهدهدهیچسبهمهبدندهیفراواندرصد28/14
3گروهونیتوئیفنکنندهافتیدرگروهاضافهدندهنظراز
از.دادندنشانرایفراواندرصد14/7و5/10بیترتهب

ی استخوانزینودایفیبنایاسپاواضافهانگشتیآنومالنظر
کنندهافتیدري هانیجنتمامجمجمه،ناقصشدن

100)شیآزما3گروه(نییپادوزبایی هوابخشی آبعصاره
کامشکافي ناهنجارنظراز.دادندنشانرای فراواندرصد

دوزباییهوابخشی آبعصارهکنندهافتیدرگروهدر
دهمشاهی فراواندرصد14/7)شیآزما3گروه(نییپا

کنندهافتیدرگروهدرسیوزیبروزاسکولزانیم.دیگرد
)شیآزما3گروه(نییپادوزبایی هوابخشی آبعصاره

).2جدول(دیگردثبتدرصد42/21
بحث

آبی بخش هوایی ينتایج بررسی اثرات تراتوژنیک عصاره
گیاه گل ماهور بر روي رشد و نمو جنین موش سوري، 

ن گیاه حاوي ترکیباتی است که نشان داد که عصاره آبی ای
تواند به شدت بر رشد طبیعی جنین و شاخص هاي می

اثرات . امبریومورفومتریک و امبریولوژیک تاثیر گذارد
که با افزایش دوز نحويه عصاره وابسته به دوز است ب

بنحویکه در برخی . یابدشدت اثرات تراتولوژیک افزایش می
متوسط و باالي عصاره از گروههاي دریافت کننده دوزهاي 

درصد جذب شدگی 100آبی گیاه گل ماهور، به میزان 

شیآزماوکنترلگروهشاخصرییمتغ
5گروه4گروه3گروهنیتوئی فنکنترل

5238142026)درصد(تعدادهانیجنکل
52)درصد(تعدادزندهي هانیجن

)100(%
36)7/94(%4)57/28(%00

00***%)42/71(10%)3/5(02)درصد(تعدادشدهجذبيهانیجن
00*%)14/7(1%)9/7(03)درصد(تعدادکامشکاف

00***%)100(14%)2/13(05)درصد(تعداددایفینابیاسپا
00*%)14/7(1%)5/10(04)درصد(تعداداضافهدنده

00*%)28/14(2%)3/26(010)درصد(تعداددهیچسببهمهدند
00***%)100(14%)6/81(031)درصد(تعداداضافهانگشت

ناقصشدنی استخوان
جمجمه

00***%)100(14%)1/92(035)درصد(تعداد

00*%)42/21(3%)5/10(04)درصد(تعدادسیوزیاسکول
شیآزماموردي هاگروه(مختلفي هاگروهدرمطالعهموردي هاموشنیدرجنشدهمشاهدهی مالآنوانواعسهیمقا:2جدول

افتیدری صفاقداخلبصورتراماهورگلاهیگیی هوابخشعصارهازلوگرمیکبرگرم75/3و25/2،3ي دوزهابیترتبه
.)>05/0P<،001/0***P*)(کردند

بهشیآزماموردي هاگروه(مختلفي هاگروهدرمطالعهموردي هاموشنیدرجنشدهاهدهمشی آنومالانواعسهیمقا:2جدول
*)(کردندافتیدری صفاقداخلبصورتراماهورگلاهیگیی هوابخشعصارهازلوگرمیکبرگرم75/3و25/2،3ي دوزهابیترت

05/0P<،001/0***P<(.
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962مهران وطنچیان و همکاران... اثرات تراتوژنیک عصاره آبی بخش هوائی گیاه
جنینی مشاهده گردید و هیچیک از جنین ها زنده 

دمی جنینبر اساس نتایج بدست آمده طول سري. نماندند
یابد که هایی که عصاره آبی را دریافت کردند کاهش می

کنترلگروهباراي داریمعناختالف3گروهدراین کاهش
این احتمال وجود دارد که ).>05/0P(دهدیمنشان

هاي گروه کاهش طول سري دمی دیده شده در جنین
مورد آزمایش به دلیل وجود آلکالوئیدهاي موجود در گیاه 

بر هاي حاصل از بررسیافتهی، زیرا ]24[گل ماهور باشد
روي ترکیبات آلکالوئید، مثل بربرین میوه زرشک، حاکی از 

بربرین یک کاتیون آلی است که از غشا به آسانی . ن استآ
دهد و تشکیل کمپلکس میDNAرد شده و با مولکول 

شود و منجر به میDNAباعث تغییرات ساختمانی در 
ها گشته و در مسیر تمایز، تغییر اعمال تنظیمی ژن

]25،26[کنداختالل ایجاد می

سلول میآلکالوئیدها سبب مهار دریافت اکسیژن توسط
گردد و مهار کامل دریافت اکسیژن باعث مرگ سلولی و 

. ]27[ها خواهد شدتوقف رشد و یا کاهش رشد جنین
وزن و طول جنین، مهمترین پارامتر در بررسی اثر تراتوژن

کاهش و افزایش وزن و طول بدن جنین با ژنها هستند و
مصرف چربی . ]28[هاي موجود در هر فرد مرتبط است

تولید پروژسترون که براي النه گزینی و تشکیل براي
اندازه و وزن جنین. جنین اولیه الزم بوده ضروري است

گزینی بههایی که ازیک کیسه رحم با تعداد کمی النه
اند نسبت به جنین هایی که در رحم با النه دست آمده

گزینی بیشتر هستند باالتر است که این موضوع مرتبط با 
تعداد النه گزینی کم در رحم منجر به . ستتغذیه جنین ا

بیشتر توسط جنین و افزایش وزن و طول يدریافت غذا
.]29[باال خواهد شد

بیبترت5و3،4گروهدرمرگ جنین در این مطالعه که
بر دادنشانرایشدگجذبدرصد100و42/71،100

اساس اختالل درفرآیند تقسیم و تمایز سلولی ایجاد می
تواند زنده بماند، عالوه بر در ه طوري که جنین نمیشود ب

تواند در رحم مادر رشد و صورت زنده ماندن، جنین نمی
اي کوچکتر در مقایسه نموش را به پایان برساند و با اندازه

.]30[شوندهاي عادي، متولد میبا جنین
هورمون پروژسترون براي حفظ بارداري و النه گزینی 

کاهش آن منجر به کاهش رشد و جنین ضروري است و

همچنین با بررسی انجام . جذب شدن جنین می شود
توانند ها میگرفته، مشخص شده است که ساپونین

شوندمنجربه کاهش ترشح این هورمون از جسم زرد 
زایی، داراي خاصیت سقطاز سوي دیگر ساپونین.]31[

و داراي اثر ]32[ضدزایگوت و خاصیت ضد النه گزینی 
تراتوژنی بوده و باعث سقط یا مرگ جنین درخرگوش و 

همچنین این ترکیب سبب افزایش . ]33[شودها میموش
نظر گرفتن لذا با در. ]34[شودانقباضات رحم می

مجموعه اثرات ضدجنینی ساپونین موجود در عصاره گیاه 
توان کاهش رشد و جذب شدن جنین ها را گل ماهور، می

.]35[ت در عصاره گیاه نسبت دادبه وجود این ترکیبا
،یعیطبحد% 20تاموشدرپروژسترونغلظتکاهش

نداردجفتاینیجنرشدونیجني بقابري اثرگونهچیه
اهیگکهکرداستنباطاینطورتوانمیتفاسیراینبا. ]36[

باعثفالونوئیدي،ترکیباتوجوددلیلبهماهورگل
محورملکردعسطحدری توجهقابلتغییرات

.شودمیگناد_هیپوفیز_هیپوتاالموس
گلاهیگتوسطپروژسترونمیزانکاهشرسدیمبنظر

تواناییعدمبهمنجرامراینکهبوده% 20ازبیشماهور
11روزازبعدی طرفاز. شودمیآنجذبوجنینحفظ
ي باردارحفظبهقادریی تنهابهپروژسترون،يباردار

ازین. باشدمینیازنیزاسترادیولکمریدمقابهبلکهست،ین
حداقلوشودیمآغازی حاملگ11روزدرولیاسترادبه
درمطالعهاینکهبهتوجهبا.]37[کشدیمطولروز3-4

روزکیصورتبه(14-6ي روزهادرعصارهتزریقحاضر،
بهگیاهمتابولیسمواستگرفتهصورتبارداري) انیمدر

11روزازکهآنجاییازوگیردمیورتصدربدنکندي
است،الزمبارداريحفظجهتنیزاسترادیولبارداري
عملکردبرکهي ریتاثبااستتوانستهاهیگنیااحتماال

بهمنجرگذارد،میگنادوزیپوفیه_پوتاالموسیهمحور
.شوداسترادیولکاهش

در تنطیم بیان ژنهاي) HDAC(استیالز -آنزیم هیستون د
ش یبازسازي کروماتین به خصوص در غضروف پ

تواند منجر به قطع و می]38[هایپرتروفی نقش دارد
فعالیت این آنزیم براي . ]39[تکثیر، تمایز و آپوپتوزشود

رشد و نمو جنین بسیار مهم است که حذف آنزیم 
در اوایل رشد منجر به ) HDAC(استیالز - هیستون د
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مطالعات .]40[شودینقص و عقب ماندگی رشد جنین م

حیوانی نشان داده که مهار این آنزیم منجر به ناهنجاري
که شودمی]42[و لوله عصبی]41[هاي اسکلتی

داروهاي ضد ازمهمترین داروهاي مهارکننده این آنزیم
ها باکتري هستند که سبب هیپراستیالسیون در سومیت

گل و ساپونین که یکی از ترکیبات مهم ]43[شوندمی
باکتریال آن نیز مشخص شده وماهور بوده و خاصیت آنتی

تواند منجر به بروز رسد که با مهار این آنزیم میبه نظر می
.]44[ها شودطیفی از ناهنجاري

مسیر موالونات یک مسیر پیچیده با کلسترول به عنوان 
هاي جنینی، باشد و در بافتیک محصول ضروري می

شد طبیعی مورد نیاز است، سنتز کلسترول براي الگوهاي ر
shhاستروئیدي براي فعال شدن مورفوژنز هايهورمون

به shhو از آنجا که پروتئین ]45[الزم و ضروري است
عنوان تنظیم کننده کلیدي رشد جنینی و الگودهی و 

کند، لذا مهار گیري ساختارهاي جنینی عمل میشکل
شوندتئین منجر به نقایص هنگام تولد میسنتز این پرو

Aآنزیم هیدروکسی متیل گلوتاریل کوآنزیم و]46[

مهار کننده در مسیر موالونات ) HMG COA(ردوکتاز 
و از آنجا که ترکیبات ساپونین و اثر آنها برروي ]47[است

، لذا ساپونین ]48[کاهش کلسترول مشخص شده است
ضروري براي ساخت با کاهش کلسترول که یک ترکیب

تواند منجر به ایجاد هورمون استروئیدي است می
استرس اکسیداتیو یک عدم تعادل بین .شودناهنجاري

و سیستم بیولوژیک استO2هاي آزادتولید انواع رادیکال
همچنین استرس اکسیداتیو با ایجاد تداخل در . ]49[

را فاکتورهاي رونویسی حساس به اکسیداسیون، بیان ژن 
، لذا در طول دوران قبل از تولد، می]50[مختل می کند

تواند منجر به ایجاد نقایص و منجر به مرگ جنین در 
.]51[شودموارد شدید آن 

هاي انجام شده بر روي آلکالوئیدها نشان داده بررسیدر
شده که این ترکیبات در چربی حاللیت باالیی داشته و به 

. شوندیکرده و وارد سلول مآسانی از غشاي سلول عبور 
این ترکیبات در کبد متابولیزه شده و ترکیبات اکسیدانت 

گل کی از ترکیبات گیاهیآلکالوئیدها .]52[سازندرا می
و لذا وجود این ترکیب در گل ماهور ]53[ماهور بوده 

اه را در یمصداقی روشن بر ایجاد ناهنجاري توسط این گ

فالونوئیدها پس از تزریق . کندجنین موش سوري بیان می
شوند؛ به نحوي به سرعت در خون و سراسر بدن پخش می

دقیقه پس از تزریق این ترکیب به صورت داخل 30که 
باشدپالسما قابل ردیابی میصفاقی به موش صحرایی، در

]54[.
همچنین مشخص شد که فالونوئیدها متابولیسمی آرام 

گیرد هسته صورت میداشته و فاز جذب و دفع این ماده آ
و بنابراین احتمال انباشتگی فالونوئیدها در بدن وجود دارد 

اساس مطالعات انجام گرفته مشخص همچنین بر.]55[
شده است که فالونوئیدهایی که در طول دوره بارداري 

DNAتواند باعث کلیواژشود میتوسط مادر مصرف می

.]56[شوند
يریگجهینت
يعصارهکهدادنشانپژوهشنیاازحاصلی کلجینتا
وواضحکیتراتوژناثراتماهورگلاهیگیی هوابخشی آب

. گذاردیمي برجاخودازي سورموشنیجنبری مشخص
اه،کاهشیگعصارهکنندهافتیدرهايموشنیوقدجنوزن
ي هايناهنجارضمنا.دهندیمنشانراايمالحظهقابل

ی آبعصارهکنندهتافیدري هاگروهدري متعددی اسکلت
انگشتبهتوانیمآنهانیمهمترجملهازکهشدمشاهده

وز،یاسکولده،یچسبهمبهدندهاضافه،دندهاضافه،
جمجمهناقصشدنی استخوانوکامشکافدا،یفینابیاسپ

کیتراتوژناثراتدهندهنشانوضوحبهکهکرداشاره
یمشدهزیتجودوزهايدرماهورگلاهیگی آبي عصاره
ی باتیترکبودنداراعلتبهماهورگلاهیگاحتماال. باشد
درناهنجاريجادیاباعثوتانننیساپونودیفالونوئچون

خواصدارايماهورگلاهیگعصاره. شودیمنیجن
هايیآنومالجادیاورشدکاهشباعثوباشدیمتراتوژن
راندودراهیگنیامصرفاستالزموشودیممختلف
.ردیگصورتاطیاحتبابارداري
یقدردانوتشکر

ی پژوهشطرحازآمدهبدستجینتاازی بخشحاضرمقاله
خراسانی پزشکعلومدانشگاهی پژوهشمعاونتمصوب

مصوب 92/پ/640کد طرح تحقیقاتی (باشدیمی شمال
ریتقدمراتبسندگانینولهیوسنیبدکه)30/2/92مورخ 

.دارندی ماعالمراخودتشکرو
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Abstract

Background & Objectives: Verbascum cheiranthifolium is one of useful medicinal
plant in Iranian traditional medicine that has many therapeutic effects including  pain
killer in stomachache, treatment of colds and bronchitis, antipyretic, migraine and
antihemorrhoid. As mountaineer and people may use from extract of this plant, this
study was undertaken to determine  probable teratogenicity of aqueous extract of aerial
part of Verbascum cheiranthifolium in mouse embryo.
Material & Methods: In this experimental study, 50 adult female mice after mating
and observation of vaginal plug, divided into 5 groups (control, phenytoin, and 3
treatments by 2.25,3 and 3.75 mg/kg dose of extract). All groups received aqueous
extract of Verbascum cheiranthifolium at days 6, 8, 10, 12 and 14 of pregnancy
intraperitoneally.Finally at the day of 18 of pregnancy, all embryos were removed by
caesarian section and analyzed from aspect of viable, dead or reabsorption status.
Furthermore, weight and CRL of fetuses were analyzed by caliper and digital balance.
Using the technique of alizarin red – alcian blue double staining, macroscopic
abnormalities of the skeleton were investigated. Data were analyzed using ANOVA and
chi-square.
Results: Fetuses of treatment groups received aqueous extract of Verbascum
cheiranthifolium , showed significant decrease in CRL and weight. Different skeletal
anomalies appeared in fetuses including polydactyly, extra rib, conjoined ribs, scoliosis
, spina bifida, palate cleft and imperfect skull ossification.
Conclusion: Based on clear teratogenic effects of aqueous extract of Verbascum
cheiranthifolium  in mouse embryo from aspect of growth retardation and inducing
skeletal anomalies, it seems usage of this medicinal plant in pregnant women should be
avoided.
Keyword: Teratogen, Skeletal anomaly, mouse embryo, Verbascum cheiranthifolium
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