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 مقاله پژوهشی 

  يدر موش سور یتخمدان يها کولیفول قطر انواعو  بر تعدادسداب  اهیگ یعصاره آب یمصرف خوراک ریتأث
  

  ٤يال زارعيل ،٣صدرخانلو يرجبعل ،٢يغالمرضا نجف ،١ياريعارف هوش
 

  29/04/1394تاریخ پذیرش  18/02/1394تاریخ دریافت 
 
 دهیچک

 يسـنت  طـب  در سداب.است شده شناخته ييدارو اهيگ کي عنوان به ميقد زمان از، سداب عنوان حتت طورمعمول به (RG) وتاگراوئولنسر :هدف و نهیزم شیپ
ـ ا.دارد وجود آن يبارور ضد سميمکان خصوص در يکم شناخت.شود يم استفاده انسان در نيجن سقط يبرا يگاه و يضدباردار عنوان به  منظـور  بـه  مطالعـه  ني

  .انجام گرفت يستومورفومتريمطالعه هسداب با  يعصاره آب يت ضد باروريشناخت خاص
 تريل يليم ٢/٠ کنترل يها گروه.شدند مي(سداب) تقس RG و کنترل گروه ٢ به واناتيح.شد استفاده ماده موش ٢٤ از ،حاضر يتجرب مطالعه در: ها روش و مواد
 و ٢٤، ١٧ يدر روزها يبردار نمونه.کردند افتيروزدر ١٤ مدت به يخوراک صورت به روز هر در 300mg/kg دوز با را RG يآب عصاره RG يها گروه و نيسال نرمال

  انجام گرفت. ها کوليفولانواع  يريگ اندازهبا شمارش و  يستومورفومتريه ياز تخمدان، بررس ياليه مقاطع سريش انجام گرفت و بعد از تهيروز از شروع آزما ٣١
ما  يها افتهين يهمچن.شود يمنابالغ  يها کوليفولش تعداد يو افزا بالغ يها کوليفولاعث کاهش تعداد سداب ب يکه عصاره آب دهد يمما نشان  يها افتهي :ها افتهی

 .شود يمنسبت به گروه کنترل  يها کوليفولباعث کاهش قطر انواع  عصاره سدابدهد  يمنشان 

 .در موش ماده گردد يبارور ، باعث کاهش قدرتها کوليفولامل با تداخل در تک تواند يمسداب  يآب عصاره مصرف که داد نشان مطالعه نيا جينتا: استنتاج

 ي، موش، ضدبارورسدابکول، ي: فولها دواژهیکل

  
 1394 وریشهر، 504-512 ص، مشش شماره، مششست و یبدوره ، هیاروم یپزشکمجله 

  
  ٠٤٤-٣٢٧٧٠٥٠٨ ، تلفن:يدامپزشک دانشکده، هياروم دانشگاه ،هياروم: آدرس مکاتبه

Email: A.hoshyari.vet@gmail.com 

  

                                                
  (نويسنده مسئول) رانيا، هياروم، هياروم دانشگاه، يدامپزشک دانشکده، يحيتشر علوم يتخصص يتردک ١
  رانيا، هياروم، هياروم دانشگاه، يدامپزشک دانشکده، يشناس نيجن و يشناس بافت - يآناتوم گروه، ارياستاد ٢
  رانيا، هياروم، هياروم هدانشگا، هياروم يدامپزشک دانشکده، يشناس نيجن و يشناس بافت گروه استاد، ٣
  رانيا، هيارومه، ياروم يدانشگاه علوم پزشک د تومور،يقات ساليار، مرکز تحقياستاد ،يبافت شناس يتخصص يدکتر ٤

  مقدمه
 شامل خانواده اين که است آ روتاسه خانواده از سداب گياه

 از يکي روتا جنس که است گونه ١٥٠٠ و جنس ١٥٠
 .)١(است  خانواده اين يها جنس نيارزشمندتر و نيتر مهم

. باشد يم گياه اين اسامي نيتر معروف از سوزاب يا سداب
 گسترده صورت به سنتي طب در گياهي داروي عنوان به سداب

 بيش. دارد فراواني اهميت پزشکي ازنظر که؛ شود يم استفاده
، دهايآلکالوئ آکريدون قبيل از طبيعي ترکيب ١٢٠ از

 ها فوروگوئنولين و فالونوئيدها، ضروري يها روغن، ها کومارين
 . اين)٢(شود  يم فتيا گياه اين هوايي يها بخش و ريشه در

، سورالن قبيل از ها فورانوکومارين اصلي و مهم منبع گياه
  .)٤(است  برگوپتن و زانتوتوکسينگ

، )٥(قاعدگي  انداختن پيش براي سنتي طب در سداب

 و سردرد عالئم تسکين، هيجان درمان، فشارخون ضد
، )١٠, ٩(حشرات  دورکننده، پوست يضدعفون، درد گوش

 بکار. )١١, ١٠, ٥( روماتيسم دردهاي يپماد برا صورت به
  .رود يم

 رفتار روي بر نر رت موش در سداب آندروژني ضد فعاليت
 و تراکم حرکت، اسپرماتوژنز در کاهش با همراه؛ جنسي
  .)١٣(است بوده FSH و تستسترون، اسپرم

 خوراکي تجويز که اند داده نشان واضح طور به تحقيقات
 شده ها آن باروري کاهش باعث نر رت يها موش در سداب
 ترشحي فعاليت و اندازه ،وزن که است شده مشخص. است

 توسط پروستات و سمينال وزيکول ،اپيديديم، ها ضهيب
  .)١٦(شود يم تنظيم آندروژن يها هورمون
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 يها نيجن تعداد مالحظه قابل طور به ها عصاره انواع زيتجو
 نيجن خالص وزن ها عصاره از يبرخ.است داده شيافزا را شده جذب

 يها نيجن در را ريوم مرگ زانيم نيچن هم و اند داده کاهش را
  ).١٠( دهند يم شيافزا متولدشده
 و )٣(هستند کيتوتوکسيس سداب برگ در موجود مؤثره مواد

 رايز.شوند مصرف يخوراک صورت به دينبا ردهيش و آبستن افراد در
 باعث تواند يم و بوده يسم نيجن يبرا که است يفعال مواد يدارا

 در ني.همچن )٧, ٦( شود نيجن سقط و ينيگز النه در اختالل
 صورت به دينبا يقلب و يويکل مارانيب، سالخورده افراد و کودکان

  .)٨( شود مصرف يخوراک
 شامل سداب اهيگ يبرا ذکرشده ييدارو خواص نيتر مهم

، تومور يآنت، کيتوتوکسيس، ضدالتهاب ،دانتياکس يآنت تيفعال
 نيا.باشد يم يبارور و يضدباردار ،کيآندروژن يآنت، کيتميآر يآنت

 اهيگ نيا در موجود مؤثره مواد تنوع ليدل به گسترده خواص
  باشد. يم

 اغلب در.است يسنت شکل به عمدتاً ياهيگ يدارو نيا عرضه
 خصوص در يکاف اطالعات کنندگان مصرف و فروشندگان موارد

 و يجسم طيشرا، مصرف شکل، يمصرف دوز، يجانب عوارض
  ندارند. کننده مصرف يسالمت

 يبررس به يستومورفومتريه انجام با حاضر قيتحق در لذا
 با اه آن سهيمقا و سداب يها گروه در ها کوليفول اندازه و تعداد
 عصاره کيتوتوکسيس اثرات اثبات يبرا و ميپرداخت کنترل گروه
 نحوه و سداب عصاره يضدباردار اثر مختلف ابعاد يبررس.ديگرد
 موارد تواند يم تخمدان بافت بر آن يضدباردار سميمکان و ريتأث

 ليتکم به ميبتوان تا.دينما روشن را عصاره نيا از استفاده
 در که يافراد.ميينما کمک سداب رهعصا از استفاده دستورالعمل

 نيجن سقط اي و يضدباردار هدف به سداب عصاره از يسنت طب
 اثرات يبررس مطالعه نيا گريد مهم اهداف از يکي کنند يم استفاده
 زيتجو قطع و زيتجو متعاقب( مشخص يزمان يفازها در سداب

 مورد زين را سداب اثرات بودن يموقت اي يدائم ميبتوان تا بود) دارو
 زمان و امکان خصوص در بتوان قيطر نيا از تا ميده قرار يابيارز

 متعاقب، يبعد يجنس يها کليس در وانيح يبارور توان بازگشت
 دارو نيا از استفاده با ايآ نکهيا و.نمود قضاوت، آن مصرف قطع

  .نه اي دارد وجود ماده وانيح شدن ميعق امکان
 
  ها روش و مواد
  :سداب يآب عصاره هيته طرز 
 شهرستان ياهيگ يداروها يها فروشگاه از يکي از سداب اهيگ

 مورد يکشاورز دانشکده محترم دياسات توسط و ديگرد هيته هياروم
 ٣٠ يال ٢٥ يدما با کيتار اتاق کي در سپس.گرفت قرار ييشناسا

 يها ظرف در.ديگرد خرد يبرق ابيآس توسط و شده خشک درجه
 نيسال نرمال تريل يليم ١٠٠٠ در ودرپ از گرم ١٠٠ مقدار جداگانه

 قرار ساعت ٧٢ مدت به کريش دستگاه يرو اتاق يدما در و حل
 و شد داده عبور يصاف از بار چند موجود محلول سپس.داده شد
 قهيدق ٢٠ مدت به RPM 10000 در آمده دست به عيما بعدازآن

 ريتبخ اتاق يدما در و آوري جمع ييرو عيما.شد وژيفيسانتر
 ظرف در آمده دست به) رهيت يا قهوه رنگ به( عصاره.ديگرد

  .)١٢(شد ينگهدار خچالي در مصرف زمان تا و داده قرار يا دربسته
  :شيآزما مورد واناتيح
 واناتيح بخش از مطالعه نيا در شيآزما مورد واناتيح

 ها موش تمام.ديگرد هيته هياروم يدامپزشک دانشکده يشگاهيآزما
 ياتاق در يکيتار ساعت ١٢ و ييروشنا ساعت ١٢ ينور طيشرا در
 مواد به آزاد يدسترس با گراد يسانت درجه ٢٥ يال ٢٠ يدما با

 شروع در مورداستفاده ماده يها موش.شدند يارنگهد آب و ييغذا
 يرو بر شاتيآزما انجام هنگام در.بودند يهفتگ ٦ سن در شيآزما

 تيرعا واناتيح با کار و ياخالق نيمواز و اصول يتمام واناتيح
  .ديگرد

  :واناتيح يبند گروه
 نابالغ ماده NMRIنژاد  يسور موش ٢٤ تعداد قيتحق نيا در

 يگروها.شدند ميتقس يتصادف صورت به RG و کنترل گروه دو در
، ٢٤ روز کنترل، ١٧روز  کنترل( گروه سه به هرکدام RG و کنترل
 ميتقس) ٣١روز  RG و ٢٤روز  RG،١٧روز  RG و ٣١ روز کنترل
  .شدند

 صورت به نيسال نرمال تريل يليم ٢/٠ روزانه کنترل يها گروه به
 ٣٠٠ mg/kg انهروز RG هاي گروه يو برا گاواژ قيطر از يخوراک
 به گاواژ قيطر از يخوراک صورت به تريل يليم ٢/٠ حجم در عصاره
 .شد خورانده هفته دو مدت

 :يبردار نمونه
 مارياز شروع ت ٣١و  ٢٤، ١٧در روز  ها موش از يبردار نمونه

سپس .ديقطع گرد عصاره روز گاواژ، مصرف ١٤ از بعد.گرفت صورت
 از هرکدام به شيآزما شروع از ٢٩و  ٢٢، ١٥ روز با مصادف

 سرم نيگنادوتروپ يالملل نيب واحد ١٠ گروه دو هر يها موش
 ٤٨.ديگرد قيتزر يصفاق داخل قيطر از) PMSG( آبستن انيماد

 CO2 گاز توسط ابتدا ها موش هورمون قيتزر از بعد ساعت
 آسان يگردن يها مهره ييجابجا سپس توسط و ،شده هوش يب

و يکساتيو در داخل ف شده تهبرداش ها تخمدانشدند و  يکش
 .)١٥, ١٤(قرار داده شدند ديفرمالدئ

مورد  معمول بروش يبافت يها نمونه يبافت مقاطع انجام جهت
 در.قرار گرفتند نيائوز نيليهماتوکس يزيآم رنگ و يبافت پاساژ
 اندازه و تعداد ازجمله ها کوليفول انواع H & E يزيآم رنگ
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 يها گروه در گراف، هيثالث، هيثانو، هياول يمقدمات يها کوليفول
  .قرار گرفتند يموردبررس مختلف
 از ياليسر ياه برش، ها کوليفول يريگ اندازه و شمارش يبرا

 هسته با تياووس يحاو يها کوليفول و ديگرد هيته ها تخمدان
 هسته که يزمان و دنديگرد يم در کل مقاطع شمارش مشخص

  .شد يم انجام شمارش يبعد مقطع در شد ينم دهيد
 يعدس از استفاده با تخمدان و ها کوليفول قطر يريگ اندازه

 بيضر در را حاصله عدد سپس و گرفت انجام مدرج يچشم
 برحسب يينها اندازه و کرده ضرب يئيش يعدس يمخصوص

 با تخمدان يها کوليفول انواع.ديگرد محاسبه کرومتريم
 اساس بر ها کوليفول انواع.شدند شمارش ٤٠ يينما درشت
 يها کوليفول؛ شامل گروه پنج به )١٧( پدرسن يبند طبقه

 که يانزم.شدند ميتقس گراف و ثالث، هيثانو، هياول، يمقدمات
 يريگ اندازه آن يرونيب وارهيد از؛ بودند تکا هيال يدارا ها کوليفول

 هيال نيتر يرونيب از بودند تکا هيال فاقد که ييها کوليفول و شدند
  .شد يم انجام يريگ اندازه گرانولوزا يها سلول
  
  جینتا

و  يمقدمات يها کوليفولو قطر  تعداد نيانگيم سهيمقا .۱
  :هياول

ن يو همچن يمقدمات ه وياول يها کوليفول تعداد شمارش با
 نيب در يآمار زيآنال انجام ه ويو اول يمقدمات يها کوليفولقطر 
 مختلف يروزها سداب يها گروه نيب در؛ ديگرد مشخص، ها گروه

 ندارد وجود (P˃0.05) يدار يمعن اختالف کنترل يها گروه با
  ).۱جدول (

  :هيثانو يها کوليفول تعداد نيانگيم سهيمقا .۲
 در يآمار زيآنال انجام و هيثانو يها کوليفول تعداد شمارش با

 در سداب گروه، ١٧ روز در که؛ ديگرد مشخص، ها گروه نيب
 ) در>٠٥/٠P( يدار يمعن شيافزا کنترل يها گروه با سهيمقا

 در شمارش و يبررس با.دارد وجود ها کوليفول نيا تعداد نيانگيم
 نيانگيم که؛ ديگرد شخصم ٢٤ روز در مذکور يها گروه نيب

 يها گروه با سهيمقا در سداب گروه، ٢٤ روز در هيثانو يها کوليفول
 و يبررس نيهمچن.دارد (P<0.05) يدار يمعن شيافزا کنترل

 نيب روز نيا در که؛ داد نشان ٣١روز  در ها کوليفول نيا شمارش
 نيانگيم در (P<0.05) يدار يمعن تفاوت کنترل، سداب گروه
 سهيمقا گريد يسو از.ندارد وجود هيثانو يها کوليلفو تعداد

 سه در سداب يها گروه نيب در هيثانو يها کوليفول تعداد نيانگيم
 ١٧ روز در ها کوليفول نيا تعداد که؛ دهد يم نشان يمتوال دوره

 ٣١ و ٢٤ روز نيب نيهمچن و ٣١و  ٢٤روز  با يدار يمعن تفاوت
  ).۱جدول ( دارد وجود (P<0.05( يدار يمعن تفاوت

  :هيثالث يها کوليفول تعداد نيانگيم سهيمقا.٣
 در يآمار زيآنال انجام و هيثالث يها کوليفول تعداد شمارش با

 در، سداب گروه، ١٧ روز در که؛ ديگرد مشخص، ها گروه نيب
 با.دارد (P<0.05) يدار يمعن شيافزا کنترل يها گروه با سهيمقا

 مشخص ٢٤ روز در کورمذ يها گروه نيب در شمارش و يبررس
 يدار يمعن تفاوت کنترل يها گروه و سداب گروه نيب؛ ديگرد

(P˃0.05) نيهمچن.ندارند هيثالث يها کوليفول تعداد نيانگيدر م 
 نيا در که؛ داد نشان ٣١ روز در ها کوليفول نيا شمارش و يبررس
 در (P<0.05) يدار يمعن تفاوت کنترل سداب و گروه نيب زين روز

 نيانگيم سهيمقا.ندارد وجود هيثالث يها کوليفول تعداد نيانگيم
 دوره سه در سداب يها گروه نيب در هيثالث يها کوليفول تعداد
 اول ١٧ روز در ها کوليفول نيا تعداد که؛ دهد يم نشان يمتوال

 ٢٤ روز نيب اما، دارد ٣١و  ٢٤ روز با (P˃0.05( يدار يمعن تفاوت
  ).۱جدول ( اردند وجود يدار يمعن تفاوت ٣١و 

  :گراف يها کوليفول تعداد نيانگيم سهيمقا .۴
 در يآمار زيآنال انجام و گراف يها کوليفول تعداد شمارش با

 کاهش، سداب گروه ١٧ روز در که؛ ديگرد مشخص ،ها گروه نيب
 نيانگيم در کنترل يها گروه با سهيمقا در (P<0.05) يدار يمعن

 يها گروه نيب در شمارش و يبررس با.دارد ها کوليفول نيا تعداد
 نيانگيم سداب گروه در که؛ ديگرد مشخص ٢٤ روز در مذکور

 به نسبت (P<0.05) يدار يمعن کاهش گراف يها کوليفول
 ها کوليفول نيا شمارش و يبررس نيهمچن.دارند کنترل يها گروه

 با سهيمقا در سداب گروه زين روز نيا در که؛ داد نشان ٣١ روز در
 نيانگيم سهيمقا.دارد (P<0.05) يدار يمعن هشکا کنترل گروه
 دوره سه در سداب يها گروه نيب در گراف يها کوليفول تعداد
 اختالف ١٧ روز در ها کوليفول نيا تعداد که؛ دهد يم نشان يمتوال
 زين ٣١و  ٢٤ روز نيب.دارد ٣١و  ٢٤ روز با (P<0.05) يدار يمعن

 ها کوليفول نيا دتعدا ٣١ روز سمت به و.است دار يمعن تفاوت
  ).۱جدول ( است افتهي شيافزا

 :(ه يو اول يمقدمات يها کوليفول قطر نيانگيم سهيمقا .۵

(µm  
 يآمار زيآنال انجام و يمقدمات يها کوليفول قطر يريگ اندازه با

 يها روزه سداب يها گروه نيب در؛ ديگرد مشخص، ها گروه نيب در
 در (P˃0.05) يدار يمعن اختالف کنترل يها گروه با، مختلف

  .ندارد وجود هيو اول يمقدمات يها کوليقطر فول نيانگيم
 نيب در مذکور يها کوليفول قطر نيانگيم سهيمقا نيهمچن

 نداد نشان را يدار يمعن تفاوت يمتوال يها دوره سداب يها گروه
  ).۲جدول (

  (µm) :هيثانو يها کوليفول قطر نيانگيم سهيمقا .۶
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 در يآمار زيآنال انجام و هيثانو يها کوليفول قطر يريگ اندازه با
 کاهش، سداب گروه در ١٧ روز در که؛ ديگرد مشخص، ها گروه نيب

  .دارد کنترل وجود با (P<0.05) يدار يمعن
 مذکور يها گروه نيب در هيثانو يها کوليفول قطر يريگ اندازه

 روز در مذکور يها کوليفول نيانگيم که ديگرد مشخص ٢٤ روز در
  .ندارد کنترل با (P˃0.05) يدار يمعن تفاوت، ابسد گروه ٢٤

 نشان ٣١ روز در ها کوليفول نيا شمارش و يبررس نيهمچن 
 کنترل با يدار يمعن راتييتغ، سداب گروه در روز نيا در که داد

  ).(P˃0.05 ندارد وجود
 يها گروه نيب در هيثانو يها کوليفول قطر نيانگيم سهيمقا
 ها کوليفول نيا قطر که دهد يم اننش يمتوال دوره سه در سداب

 ٣١ و ٢٤ روز در ها آن قطر که يطور به افتهي شيافزا جيتدر به
و  ٢٤ روز نيب و.دارد ١٧ روز به نسبت (P˃0.05) دار يمعن شيافزا
  ).۲جدول ( نيست دار يمعن شيافزا ٣١

  :(µm) هيثالث يها کوليفول قطر نيانگيم سهيمقا .۷
 در يآمار زيآنال انجام و هيثالث ياه کوليفول قطر يريگ اندازه با

 کاهش، سداب گروه در ١٧ روز در که ديگرد مشخص، ها گروه نيب
  .دارد کنترل وجود با (P<0.05) يدار يمعن

 مذکور يها گروه نيب در هيثالث يها کوليفول قطر يريگ اندازه
 روز در مذکور يها کوليفول نيانگيم که ديگرد مشخص ٢٤ روز در

  .ندارد کنترل با (P˃0.05) يدار يمعن تفاوت ،سداب گروه ٢٤
 نشان ٣١ روز در ها کوليفول نيا شمارش و يبررس نيهمچن 

 (P˃0.05) يدار يمعن راتييتغ، سداب گروه در روز نيا در که داد

  .ندارد وجود کنترل با
 يها گروه نيب در هيثالث يها کوليفول قطر نيانگيم سهيمقا
 ها کوليفول نيا قطر که دهد يم نشان يمتوال دوره سه در سداب

 شيافزا ٣١ روز در ها آن قطر که يطور به افتهي شيافزا جيتدر به
 و ١٧ روز نيب و.دارد ٢٤و  ١٧ روز به نسبت (P<0.05) دار يمعن
  ).۲جدول ( نيست دار يمعن شيافزا ٢٤

  (µm) :گراف يها کوليفول قطر نيانگيم سهيمقا .۸
 در يآمار زيآنال انجام و افگر يها کوليفول قطر يريگ اندازه با

 کاهش، سداب گروه در ١٧ روز در که؛ ديگرد مشخص، ها گروه نيب
  .دارد وجود شم کنترل و کنترل با (P<0.05) يدار يمعن

 مذکور يها گروه نيب در گراف يها کوليفول قطر يريگ اندازه
 روز در مذکور يها کوليفول نيانگيم که؛ ديگرد مشخص ٢٤ روز در

  .ندارد کنترل با (P˃0.05) يدار يمعن تفاوت، دابس گروه ٢٤
 نشان ٣١ روز در ها کوليفول نيا شمارش و يبررس نيهمچن 

 (P˃0.05) يدار يمعن راتييتغ، سداب گروه در ن روزيا در که داد

  .ندارد وجود کنترل با
 يها گروه نيب در گراف يها کوليفول قطر نيانگيم سهيمقا
 ها کوليفول نيا قطر که دهد يم ننشا يمتوال دوره سه در سداب

 دار يمعن دوره سه نيب در شيافزا يول است افتهي شيافزا جيتدر به

(P˃0.05) ۲جدول ( ستين.(  
  :يآمار زيآنال

 ٢٠ نسخه SPSS برنامه از يآمار مطالعات انجام جهت
 و Anova يها آزمون توسط آمده دست به يها داده.ديگرد استفاده

 صورت به جينتا.گرفتند قرار يآمار هيزتج و ليتحل مورد دانکن
 و شد داده نشان) Mean ± SEM( اريمع انحراف و نيانگيم

٠٥/٠p >الزم به ذکر است در .شد گرفته نظر در دار يمعن عنوان به
عدد بودند قطر  ٥٠ر يز ها آن، اگر تعداد ها کوليفولقطر  يريگ اندازه
 ٥٠قطر  اال بودندب ها آنتعداد  يوقت يشدند ول يريگ اندازه يهمگ

  .شد يم يريگ اندازه ها آنعدد از 
  

  ها کوليفول تعداد انواع ميانگين :)1( جدول
ن تعداد يانگيم  گروه

يها کوليفول  
يمقدمات  

ن تعداد يانگيم
 هياول يها کوليفول

ن تعداد يانگيم
  يها کوليفول

 هيثانو

ن تعداد يانگيم
هيثالث يها کوليفول  

ن تعداد يانگيم
يها کوليفول  

وگرافد  

۶/۸۷۶±۵۲/۹ ۱۷ روزکنترل   a ۹۲ /۵±۶/۱۱۹  a ۵/۲±۰/۴۲  a ۸۸/۰±۶/۱۲  a ۱۵/۱±۰/۳۸  a 

۶۶/۸۵۰±۸۳/۸ ۱۷ روزسداب   a ۷۶/۷±۰/۱۲۳  a ۴۵/۱±۶۶/۹۶  b ۸۸/۰±۳۳/۲۲  b ۳۳/۰±۶۶/۱۰  b 

۳/۹۰۴±۱۹/۱۲ ۲۴ روزکنترل   a ۹۲/۵±۳/۱۱۸  a ۳/۲±۰/۴۷  a ۵۷/۰±۰/۱۵ a ۲/۱±۶/۳۶  a 

۰/۸۵۹±۶۹/۱۰ ۲۴ روزسداب   a ۹۶/۲±۳/۱۲۰  a ۷۳/۱±۰/۷۷  c ۵۷/۰±۰/۱۴  a ۶۶/۰±۶۶/۲۰  c 

۳/۸۹۸±۴۶/۱۱ ۳۱ روزکنترل   a ۵۷/۷±۳/۱۲۳  a ۳/۲±۶/۴۳  a ۳۳/۰±۶/۱۲  a ۲/۱±۶/۳۶  a 

۰/۸۵۶±۰۷/۱۳ ۳۱ روزسداب   a ۲۸/۳±۶/۱۱۸  a ۲۸/۳±۶۶/۵۲  a ۲۰/۱±۳۳/۱۱  a ۸۸/۰±۳۳/۲۸  d 

  
 تمام نيب مشابه يسيانگل حروف): ستون( پارامتردر هر 

 و دار يمعن تفاوت عدم دهنده نشان، يمتوال دوره سه يها گروه
 نيب در دار يمعن تفاوت دهنده نشان رمشابهيغ يسيانگل حروف

 تفاوت عدم دهنده نشان a حرف روز هر يها گروه نيب در.هاست آن
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 b حرف.است مذکور روز سداب و کنترل يها گروه نيب دار يمعن
 روز سداب و کنترل يها گروه نيب ردا يمعن تفاوت دهنده نشان

 b مشابه حرف يدارا گريد روز سداب گروه با تفاوت عدم و مذکور
 ٢٤ روز سداب گروه نيب دار يمعن تفاوت دهنده نشان: C حرف.است

 تفاوت: d.است گريد يروزها سداب و روز همان کنترل يگروها با
 فاوتت و ٣١ در روز، کنترل يها گروه با سداب گروه دار يمعن
  ).P<0.05(.٢٤و  ١٧ روز سداب با دار يمعن

 
 ها کوليفول انواع قطر ن اندازهيانگيم :)2( جدول

 يها کوليقطر فولن يانگيم  گروه
يمقدمات  

µm 

قطر ن يانگيم
هياول يها کوليفول  

mµ 

قطر ن يانگيم
هيثانو يها کوليفول  

mµ 

قطر ن يانگيم
هيثالث يها کوليفول  

µm 

قطر ن يانگيم
دوگراف يها کوليفول  

µm 

۱۷ روز کنترل  ۹۱/۰±۶۶/۱۴  a ۲۵/۱±۵۳/۴۹  a ۴۰/۴±۰/۱۶۲  a ۷۷/۸±۴۳/۲۵۵  a ۱۸/۷±۹۶/۴۱۲  a 

۱۷ روز سداب  ۶۰/۰±۶۰/۱۵  a ۱۹۷/۱±۹۳/۵۰  a ۳۰/۲±۷۶/۱۱۸ b ۹۹/۵±۰/۲۰۴  b ۵۶/۸±۰۶/۳۶۱  b 

۲۴ روز کنترل  ۲۱/۰±۵۳/۱۵  a ۸۳/۰±۱۶/۵۰  a ۰۳/۵±۰۶/۱۷۲  a ۵۵/۳±۰/۲۵۴  a ۸۰/۷±۸۳/۴۲۲  a 

۲۴ روز ابسد  ۴۷/۰±۳۶/۱۵  a ۷۹/۰±۶۳/۴۹  a ۶۰/۴±۴۶/۱۴۹  ac ۵۵/۱۲±۳۰/۲۴۵  ab ۲۳/۱۴±۶۰/۳۹۰  ab 

۳۱ روز کنترل  ۶۲/۰±۹/۱۵  a ۸۴/۱±۴/۵۳  a ۶۹/۷±۳۰/۱۷۳  a ۷۹/۹±۹۳/۲۵۹  a ۸۳/۶±۳۰/۴۱۸  a 

۳۱ روز سداب  ۷۸/۰±۳۶/۱۵  a ۸۹/۰±۷۳/۵۰  a ۳۲/۵±۲۳/۱۵۲  ac ۱۰/۸±۸۳/۲۵۶ ac ۹۵/۸±۲۳/۴۰۱  ab 

  
 تمام نيب مشابه يسيانگل حروف)، ستون( ارامترپدر هر 

 و دار يمعن تفاوت عدم دهنده نشان، يدوره متوال سه يها گروه
 نيب در دار يمعن تفاوت دهنده نشان رمشابهيغ يسيانگل حروف

 تفاوت عدم دهنده نشان a حرف روز هر يها گروه نيب در.هاست آن
 مذکور هفته بسدا و شم کنترل، کنترل يها گروه نيب دار يمعن

، کنترل يها گروه نيب دار يمعن تفاوت دهنده نشان b حرف.است

 روز سداب گروه با تفاوت عدم و مذکور روز سداب و شم کنترل
 نيب دار يمعن تفاوت عدم: ac.است b مشابه حرف يدارا گريد

 يروزها سداب گروه با دار يمعن تفاوت و مذکور روز يها گروه
 مذکور روز سداب و کنترل يها گروه دار يمعن تفاوت عدم ab.گريد
  ).P<0.05(.١٧ روز سداب با دار يمعن تفاوت و

  

  

کول ي) فول١ت از پرده شفاف (يل حفره زودرس و فاصله گرفتن اووسيک با تشکيه آترتيکول ثانويفول.کيکول سالم و آترتيفول :)1( ریتصو
 .يتوده کومولوس يها سلول يکنواختيو عدم  يکوليگرانولوزا در حفره فول يها سلولزش يک با ريکول گراف آترتي) فول٢باً سالم (يه تقريثانو

  X٤٠٠ .گروه سداب هفته سوم.H&E يزيآم رنگ
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  بحث
 توان يم، تخمدان يها کوليفول يريگ اندازه و شمارش با

 تيوضع، تخمدان عملکرد، بلوغ خصوص در يديمف اطالعات
 وانيح يتخمدان ريذخا و ها يناهنجار، ها هورمون به پاسخ، يبارور
 در تواند يم يستومورفومتريه روش از استفاده.آورد به دست ماده
 کننده کمکز ين مختلف عوامل و فاکتورها اثرات يريگيپ و يبررس
  .باشد

، ٣نيوئرستک، ٢ني، روت١دهايکه فالونوئ دهد يمقات نشان يتحق
ه ايموجود در گ ييايميبات شين ترکيشتريب ٤ها نيوکومارانفور

 ياديت زياز اهم ها آنن ين در بيوئرستکن و يروت.سداب هستند
 ازجمله يخواص مهم يب داراين دو ترکيا چراکهبرخوردار هستند 

ت ضد يفعال ين دارايوئرستک.و هستنديداتيو ضد اکس ضدالتهاب
داً وابسته به يشد ها کوليفولتکامل .ر بوده و پروآپوپتوز استيتکث

ر، يبر تکث ين اثر مهاريوئرستکه وژنز است کيآنژ يها پروسه
لذا .وژنز داردينژآال در يآندوتل يها سلولز يمهاجرت و تما

و از .)١٧(تخمدان داشته باشد يرو ياثرات منف تواند يمن يوئرستک
ز يک نيتوتوکسيک و سياثرات هپاتوتوکس يدها دارايفالونوئ يطرف

هورمون  دهنده انتقال يها نيپروتئاز  يبا برخ توانند يمهستند و 
کند  رفعاليغرا  ها ميآنزاز  ين برخيبر همکنش نشان داده و همچن

دها و يل استروئياز قب ها هورمون ير غلظت بافتيين باعث تغيو ا
ج نشان يز نتايق حاضر نيکه در تحق.)١٨(شود يمها  نيپروستاگلند

از ممانعت از  يناش توان يم ها کوليفولکه کاهش قطر در  دهد يم
  گرانولوزا باشد. يها سلولر يتکث

 ناز و همکاران انجام گرفته است،يکه توسط فر يقيدر تحق
در موش ماده به روش داخل  ٣١٠ mg/kg دزبا سداب  يآب عصاره
 يجنس يها و هورمونتخمدان  ير در مورفولوژييتغ باعث يصفاق
تعداد ردند که گزارش ک ها آن.ده بوديگردماده  يها موشدر 
و  ابدي يم، وزن تخمدان و جسم زرد کاهش يمقدمات يها کوليفول

ر يو مقاد افتهي شيافزاک يآترت يها کوليفولن تعداد يهمچن
خود اعالم کردند  يها افتهيآنان بر اساس .ابدي يماستروژن کاهش 

 مطرح شود يضدباردارماده  عنوان به تواند يمکه عصاره سداب 
 يها گروه در که داد نشان حاضر قيتحق از حاصل جينتا .)١٩(

 تفاوت هياول و يمقدمات يها کوليفول تعداد نيانگيم کنترل و سداب
ناز و يج فريجه برخالف نتاين نتيکه ا اند نداشته گريکدي با دار يمعن

 ضد تيفعال سداب اثرات از يکي ازآنجاکه.باشد يمهمکارانش 
 که دهيگرد باعث ها کوليفول نيا استراحت حالت باشد يم يريتکث

مشاهده  ها کوليفول ريسا از کمتر ها آن يرو بر عصاره اثرات
                                                
1 Flavonoids 
2 Rutin 
3 Quercetin 
4 Furanocoumarins 

 و هياول يها کوليفول تعداد در يريتأث نتوانسته عصاره نيا لذا.گردد
 کمتر رشد سرعت ليبه دل هم هياول يها کوليفول.بگذارد يمقدمات

  .اند نداشته يا عمده ريتأث
 گرانولوزا سلول فيرد چهار از شتريب که هيثانو يها کوليفول

 يبررس جيتان.رنديگ يم قرار PMSG هورمون ريتأث تحت دارند
 در هيثانو يها کوليفول تعداد نيانگيم دهد يم نشان حاضر
 به نسبت يدار يمعن شيافزا ٢٤و  ١٧ يروزها در سداب يها گروه
 سخپا عدم ليبه دل تواند يم موضوع نيا که دارند کنترل يها گروه

 که باشد سداب يها گروه در هورمون قيتزر به هيثانو يها کوليفول
 است ها گروه نيا در هورمون يها رندهيگ به بيآس ليبه دل احتماالً

 هورمون قيتزر به پاسخ در کنترل يها گروه در گريد عبارت به
 يشتريب سرعت با خود ريتکث و رشد به عمدتاً هيثانو يها کوليفول

 يها گروه در که يدرحال.اند شده گراف مرحله ردوا و داده ادامه
 مرحله نيا در هيثانو يها کوليفول و بوده فيضع پاسخ نيا سداب

 تا مذکور يها گروه در ثالث يها کوليفول جينتا که.هستند رشد
 تعداد برخالف چراکه؛ کند يم دييتأ را هيفرض نيا ياديز حدود

 يها کوليفول تعداد، سداب گروه در ثالث و هيثانو کوليفول يباال
 يدار يمعن کاهش کنترل يها گروه به نسبت سداب گروه در گراف
 يها گروه در کوليفول نوع و نسبت عصاره مصرف قطع با..دارد

 يها کوليفول تعداد کهيبطور شود يم کينزد يعاد حالت به مختلف
 يها گروه با يدار يمعن تفاوت ٣١ روز سداب گروه در ثالث و هيثانو

 يها کوليفول رشد روند شدن يعاد انگريب که.ندارد کنترل
  .است يتخمدان
 نشان گراف يها کوليفول شمارش در آمده دست به جينتا

 تعداد، ثالث و هيثانو کوليفول تعداد بودن باال باوجود که دهد يم
نسبت به  يدار يمعن کاهش دوره سه هر در گراف يها کوليفول

 و نييپا ريتکث و رشد سرعت ليبه دل که دارد کنترل يها گروه
 مرحله به ها آن ورود و رشد ادامه ها کوليفول به وارده يها بيآس

 نيانگيم سداب يها گروه در لذا.است گشته روبرو مشکل با گراف
 در که يدرحال است شتريب ثالث و هيثانو يها کوليفول تعداد
  .است شتريب گراف يها کوليفول تعداد نيانگيم کنترل يها گروه
 با را سداب عصاره يتومور ضد تيفعال )٢٠( همکار و يرتپ

  L929 يها سلول و  DLA، EAC يرو بر آن بودن يسم
 و نينيآربور باتيترک زين )٢١( همکاران و يرت .کردند مشخص

 بر را in vitro طيشرا در سداب از جداشده يها دونيفورانوآکر
 انسان A431 و  HeLaو MCF-7 ،يسرطان سلول نوع سه يرو

 ضد اثر يدارا باتيترک نيا که کردند اعالم و کردند يبررس
 قطر نيانگيم آمده عمل به يريگ اندازه اساس بر .هستند يريتکث
 در، ها آن تعداد نيانگيم مانند بهه، يو اول يمقدمات يها کوليفول

 نيو ا؛ نداشتند گريهمد با يدار يمعن تفاوت مختلف يها گروه
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 نيا در يسلول ميتقس تيفعال داشتن عدم ليبه دل احتماالً موضوع
 گروه در هيثانو يها کوليفول قطر نيانگيم.است ها کوليفول از نوع

 در اما دارد کنترل يها گروه با يدار يمعن تفاوت ١٧ روز سداب
 ارد يمعن کنترل و سداب يها گروه نيب تفاوت ٣١و  ٢٤ يروزها

 دهيگرد تکرار زين گراف و ثالث يها کوليفول در الگو نيا.ستين
 مصرف زمان در که دهد يم نشان ها کوليفول اندازه جينتا.است

 ميتقس که دهيگرد باعث ها سلول ريتکث و رشد از ممانعت عصاره
 رو نيازا رديبگ صورت يکند به گرانولوزا يها سلول هيال در يسلول
 يها گروه از کمتر ها آن قطر يسلول کمتر يها هيال تعداد ليبه دل

 شتريب مصرف قطع از چه هر که يدرحال است بوده کنترل
 گردند يم شتريب يسلول ماتيتقس يکم ازنظر حداقل.گذرد يم

 و سداب يها گروه نيب تفاوت ٣١و  ٢٤ يروزها در عمدتاً کهيبطور
 يها گروه نيب جينتا سهيمقا در هرچند.ستين دار يمعن کنترل
 با دار يمعن تفاوت ١٧ روز سداب يها گروه، مختلف يروزها سداب

فوق  ياز بررس منتشرنشدهج ينتا.دارند ٣١و  ٢٤ يروزها نيانگيم
انجام گرفته است نشان  نيمؤلفکه توسط  ها گروهن يهم ينيزبير

د عصاره، در يک شديتوتوکسيو اثرات س ها سلولواکوئله شدن  ؛داد
ثالث و  يها کوليفولقطر  ست کهسداب باعث شده ا يها گروه

با گروه  ياديگرانولوزا، تفاوت ز يها سلولر کمتر يتکث باوجودگراف 
کاهش قطر در گروه سداب با  يکنترل نداشته باشند و به عبارت

در .ده بوديجبران گرد ها سلولتوپالسم يانباشت و واکوئله شدن س
  سداب مشهود بود. يها گروه

  
  يریگ جهینت

 گردد يمتعداد و قطر استنتاج  ازنظرکول يفول يآنچه از بررس
 يشترير بياز به تکثيو ن تر فعالکول ين است که هر چه فوليا

عصاره  يداشته است همان اندازه اثرات ممانعت از رشد و منف
 يها کوليفولآن،  برعکسشتر بوده است و يب ها آن يسداب بر رو

ن يکه ا اند تهداش يکمتر يريا ساکن اثرپذيت کمتر يفعال يدارا
ر و يتکث اثرات يبررس ياست که برا يجيقاً همسو با نتايموضوع دق

سداب در  ين عصاره آبيبنابرا.ان شده استياه سداب بيگ يسرطان
در تخمدان شده  يستومورفومتريرات هييباعث تغ شده استفادهدز 

  وان ماده شود.يح يباعث کاهش بارور تواند يماست که 
  

  شنهاداتیپ
، يشگاهيسداب بر بلوغ و لقاح آزما يرات عصاره آباث يبررس

تخمدان توسط  يميستوشيو ه ينيزبيو، فوق ريداتياسترس اکس
ج يانجام شده است که نتا يتخصص يدکترا نامه انيپا يط نيمؤلف

ک يتوتوکسيانگر اثرات سيج بيد که نتايمتعاقباً به چاپ خواهد رس
افتن يت که جهت بوده اس مورداستفادهن عصاره در دز يد ايشد
ل در يدخ يها ژنو  ها هورمون يريگ اندازهعمل آن،  يسم اصليمکان

ن و يتوسط محقق يهورمون يها رندهيگ يآپوپتوز و بررس
ن عصاره را ينه ايقات در زميتحق تواند يممحترم  مندان عالقه
  د.يل نمايتکم

  
  يسپاسگزار

ح يعلوم تشر يتخصص يدکتر نامه انيپااز  يق قسمتين تحقيا
ن ينامـه تـأم   انيآن از محل اعتبار پا يها نهيبوده که هز يدامپزشک

 يشناسـ  و بافـت  يشناسـ  نيجنـ شـگاه  يزماآاز مسـئول  .شده اسـت 
و کمک  يبه خاطر هماهنگ يميکر يعل يآقا، يدانشکده دامپزشک

  گردد. يم ر و تشکريتقدق حاضر يتحق يشگاهيات آزمايبه عمل
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Abstract 
Background & Aims: Ruta Graveolens (RG) commonly called sodab has been known as a medicinal 
herb since ancient times.RG (Sodab) is traditionally used as contraceptive and occasionally for 
induction of abortion in humans.However, little is known about its anti-fertility property.This work 
aimed to study the anti-fertility properties of RG aqueous extract using histomorphometry method. 
Materials & Methods: The study was performed on 24 female mice that were divided into two groups 
as control and RG.The control group received normal saline 0.2 ml and the RG group received 300 
mg/kg aqueous extract of RG per day, orally for 14 days.On days 17 (week 1), 24 (week 2) and 31 
(week 3) after treatment, Histomorphometric studies were conducted on the ovary tissue.The number 
of follicles and its diameters were measured. 
Results: We found that RG extract reduced the number of mature follicles, and increased the number 
of immature follicles.The findings revealed that RG extract reduced follicle diameter in mice, when 
compared to the control group. 
Conclusion: It was found that the aqueous extract of RG interfere with follicle development and 
reduced fertilizing ability in female mice. 
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