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مقدمه
یکـ یشود.یمآغازرحمومترانددرتخمشدنکاشتهبابارداري

کـه اسـت خودخودبهسقطدهیپد،بارداريکنندهدیتهدخطراتاز
يبــاالزنــانازدرصــد26وســال20ریــززنــانازدرصــد12يبــرا
فرامـوش سـقط ،خودخودبهسقطانواعازیکی.دهدیمرخسال40

چنـد مـدت بهبارداريمردهمحصوالتماندنیباقبهکهاستشده
اطـالق کسیسـرو بسـته سـوراخ پشـت مـاه چنـد یحتـ وهفته،روز

تیـ اهمازيجـد عـوارض لیـ دلبهشدهفراموشسقط).1(دشویم
وشـده محسـوب ییمامـا يهااورژانسازواستبرخوردارياژهیو

دریطرفـ از).2و1(دادانیـ پاحالـت نیـ ابـه یسـت یباترعیسرهرچه
بـه مجبـور ینـ یجنيهـا يمـار یبومـادر سالمتحفظيبرایطیشرا

یدرمـان سـقط انجـام يهـا روش).4و3(میشـو یمـ نیجنسقطانجام

یعوارضـ بـا روشدوهـر کهاستیجراحویطبمداخالتشامل
لگن،عفونت،يزیخونرکس،یسرویپارگرحم،شدنسوراخمانند

عـوارض بـه توجـه بـا ).2و1(هسـتند همـراه اسـتفراغ وتـب اسهال،
مـوارد دریدرمـان سـقط انجـام بهبودنریناگزوهاروشنیاپرخطر
عوارضکاهشموجبسوکیازمنیايداروهاازاستفاده،خاص

يشـتر یباحتمـال بـا گـر یديسـو ازوشـده یدرمـان سقطخطراتو
انیـ منیادرآورد.یمارمغانبهزنانيبرارايگریدبارداريامکان

جملـه ازسـتند. هیـی زاسقطخواصيداراییدارواهانیگازیبرخ
در).4و3(کـرد اشـاره یلولوپشـم وزعفـران بـه توانیماهانیگنیا

اثـر دیسـف توتدرختشهیري،اریبختوچهارمحالاستانزنانباور
دارد.یدرمانسقط

شـامل کـه اسـت Moruseجـنس وMoraceaeخانوادهازتوت
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اسـت. شـده شـناخته تـه یوار100حـداقل ورگونـه یزکیگونه،24
Morus(دیسفتتو alba L.(ازياریبسـ درواسـت یآسشرقیبوم

دریسـنت طـور بـه وشـود یمافتیرانیاجملهازییایآسيکشورها
درموجـود مـوثره مواد).5(ددارکاربردهايماریبازياریبسدرمان
ــرگ ــهیروب ــاش ــگنی ــاملاهی ــوعدوش ــپرنن ــفالونوئلی ــد،ی کی

لیـ بنزد،یرزئوسـا ن،یمیاسـک ن،یاسـکوپول د،یآسـتراگال د،یکوزیگل
).6-8(استدیمولبرساودیرانوسیپگلوکو

نییپـا قـابض، ال،یـ باکتریآنتـ خواصيداراتوتدرختبرگ
دیسـف تـوت اهیـ گ).9(اسـت دنـدان دردمسـکن وقندخونآورنده
ــم،ســم،یضدرمات ــورتیدضداسپاس ــطک،ی ــاوآورخل ــدهنییپ آورن

هـا اسپاسـم ویمفصـل يدردهـا درمـان درنیهمچنوبودهفشارخون
،يادرارياریـ اختیبـ درمـان درتـوت وهیم).10(استشدهاستفاده

تـوت شـه یرپوسـت ).11(تاسموثرابتیدووزوزگوشجه،یسرگ
ــم ــرفه،وضدآس ــورتیدس ــطک،ی ــاآور،خل ــدهنییپ ــارآورن وفش
یدانیاکسیآنتوکیدمیپیپولیهااثراتيداراوآورخوابقندخون،

اهیگنیاکهزاییسقطوآورقاعدهخواصرغمعلی).13و12(تاس
شـکل بـه آنیـی زاسـقط اثـرات تـاکنون ؛داردمـردم عمومباوردر

ریشـه اثـر تعیـین منظـور بـه مطالعهاینلذا.استنشدهیبررسیعلم
شد.انجامزاییسقطدرتوتگیاه

بررسیروش
8-12سـن بـا يسـور مادهموشسر50ازیتجربمطالعهنیادر

شد.استفاده35-40وزنوهفته
اسـتان مرکـز ،شـهرکرد شـهر اطـراف ازدیسـف تـوت اهیگشهیر

ــال ــبختوچهارمح ــعياری ــگرديآورجم ــوردودی ــتام ــزدیی مرک
ومی(هربـار شهرکردپزشکیعلومدانشگاهداروییگیاهانتحقیقات

گرفت.قرار)204
درجه37مايددرسایهدرشدنخشکمراحلگذراندنازبعد
گـراد یسانتدرجه15-20حرارتدرخیساندنروشبهگراد،سانتی

ــه ــانولکمــکب ــراد.یــگردانجــامگیــريعصــارهدرصــد75ات يب
پـودر گـرم 100رويدرصـد 75اتـانول تریلیلیم500گیريعصاره

گیـاه زمـان ایندر.پوشاندراپودررويکهحديتاشدریختهگیاه
قـرار شـیکر رويدقیقـه، 30تـا 15بـار هروربایکساعتچندهر

ازاسـتفاده بـا بعدساعت48ند.شوخارجبهترموثرهموادتاشدداده
وشـد تکـرار مرتبهدوعملاینوصافمحلولواتمنصافیقاعده

بـه ومنتقـل )روتـاري (خـالء درتقطیـر دسـتگاه بهحاصلمجموعه
ایندراستفادهموردلکلا.گردیدتغلیظاولیهمقدارسومیکمیزان
عصـاره نهایـت درنداشت.ياثرآزمایشنتایجبروشدتبخیرروش

میــزان.گردیــدخشــکگــرادســانتیدرجــه40حــرارتدرحاصــل
.بودگرم10کلدرروشاینازحاصلعصاره

مـوثر وشـد دهیسـنج لوتیپـا مطالعـه کیـ دریانتخـاب يزهاود
شد.انجاملوتیپايزهاودهمانابمطالعهادامهلذاد.یگردیابیارز

د.یگرداستفادهعصارهحاللعنوانبهاستریليولوژیزیسرم فزا
طیشرادرشهرکردیپزشکعلومدانشگاهخانهنوایحردهاموش
درصد، 50رطوبتگراد،سانتیدرجه21حرارتدرجهبااستاندارد

سـی دسترامکـان وی تاریکساعت12ونورساعت12نوريسیکل
ــه ــر پروتکــل کــار شــدند.ينگهــدارکــافی،غــذايوآبب يروب
د.یت گردیرعایشگاهیوانات آزمایح

2:1نسـبت بـا حیوانخانـه  محـیط بـا تطابقهفتهدوازبعدهاموش
زمـان .شدنددادهقرارقفسیکدر)نرموشیکومادهموشدو(

دشـ نظرگرفتـه دربـارداري یکروزعنوانبهواژنیپالكمشاهده
)14.(

روزاز.قرارگرفتنـد تـایی 10گروه5درتصادفیطوربهوانات یح
توسـط ک، دو و سـه یـ یتجربـ يهاگروهيهاموشآبستنی12تا7

mg/kg/bwيهـا غلظـت ب بـا یـ بـه ترت دیسفتوتاهیگشهیرعصاره

گروهيبراشدند.ماریتصفاقیداخلقیتزرصورتبه90و50،70
داخـل تزریـق گروه شـاهد  يبراونگرفتصورت يامداخلهکنترل

.دیگردانجام يولوژیزیسرم فصفاقی
روزدراسـت ؛  روز21هـا موشبارداريدورهکهنیابهباتوجه

کامـل بیهوشـی شـرایط درواخالقـی اصـول رعایـت بابارداري16
خارجهاموشتسبیحیدانهرحمیهايلولهانجام شد.سزارینعمل

تعـداد معـرف کـه هـا لولـه ایـن درشـده ذبجـ هـاي جنـین تعدادو
).14د (یگردشمارش؛بودشدهسقطهايجنین

یبـ یتعقو آزمـون  SPSS-11يافزار آمـار ها با استفاده از نرمداده
وهیـ تجز05/0کمتـر از  يداریبا سطح معنـ سیوالکروسکالودان
شدند.لیتحل

هایافته
90و 70، 50ياهـ هاي سقط شـده در گـروه  میانگین تعداد جنین

بــود.1/8و 7/6، 7/4لــوگرم وزن بــدن بــه ترتیــب یگــرم بــر کیلــیم
.ن شدییتع3/1يولوژیزیمیانگین تعداد سقط در گروه سرم ف

دیسفتوتاهیگشهیربامواجههتیوضعنیاوافریعزتو:1جدول
)n=10(مورد مطالعهيهادر گروه

تعدادهاگروه
سالمنیجن

نیجنتعداد
دهشجذب

506)مداخلهبدون(کنترل
528)يولوژیزیفسرمیصفاقداخلقیتزر(شاهد

mg/kg/bw50(20*28(1یتجربگروه
mg/kg/bw70(18*40(2یتجربگروه
mg/kg/bw90(10*56(3یتجربگروه

*001/0P<
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يد تفـاوت آمـار  یاه تـوت سـف  یـ هاي مختلف ریشـه گ بین غلظت
هـاي سـقط شـده وجـود داشـت      میانگین تعـداد جنـین  دريدارمعنی

)05/0P<داري بین میانگین تعداد سـقط در  ن اختالف معنیی). همچن
).>001/0Pک) (یگروه شاهد و گروه کنترل مشاهده شد (جدول 

میانگین تعداد سقط در گـروه تجربـی سـوم در مقایسـه بـا گـروه       
).>01/0Pداري داشت (تجربی دوم افزایش آماري معنی

بحث
باعثتتوختدریشهررهعصان مطالعــه یــج ایبــا توجــه بــه نتــا

ن اثر وابسته دوز بود.ید و ایگردهشدبجذيهانیجنانمیزیشافزا
ــقط ــس ــطرازنیجن ــمیمکانقی ــاس ــاوتيه ــلیمتف ــتحرمث کی
د.دهـ یرخ مـ یهورمونيهاسمیمکانورحمیشل،یرحمانقباضات

رسـد یمـ نظربه،توتشهیردر موجود دیفالونوئباتیترکبهتوجهاب
نیایشگاهیآزماطیشرادرباشد. سقطکنندهجادیاعللازیکیکه 
کاهش موشرحم سطحدررایاستروژنيرسپتورهاساختبیترک

عملکـرد میتنظـ دریمهمـ نقـش دهایفالونوئیرخب).15داده است (
کـه ییازآنجـا کننـد. یمفایاآدرنالوزیپوفیه-پوتاالموسیهمحور

گنـاد -زیپوفیه-پوتاالموسیهمحورتوسطرحموتخمدانعملکرد
ایـ ویبـافت اثراحتمال؛شودیمکنترلآنازمترشحهيهاهورمونو
بـر دهایـ فالونوئاثـر بـه توجـه بایطرفازدارد.وجودیهورمونرییتغ
ازمیرمسـتق یغایـ میمسـتق طـور بـه ترهاینوروترانسـم ویعصـب ستمیس

کـه داردوجـود احتمـال نیـ ا،آنمیتنظـ ورنـده یگتیحساسقیطر
عـدم علتبهخونLHشیافزاوجودباپروژسترونداریمعنکاهش
تـوان یمـ ). لـذا  17و16د (باشـ زردجسـم درهارندهیگشدنحساس
يدیـ فالونوئبـات یترکوجـود لیدلبهتوتاهیگشهیرنمود؛استنباط

گنـاد -زیپـوف یه-سپوتـاالمو یهمحـور عملکردسطحدررییتغباعث

غلظـت کـاهش همکـاران وElbaumدر مطالعهنیهمچنشده است.
گونـه چیهـ ،یعـ یطبحـد ازکمتـر درصـد 20تاموشدرپروژسترون

مطالعـه در).18شـت ( نداجفـت ایـ نیجنرشدونیجنيبقابرياثر
رشـد  يروياثـر ياستفاده از عصاره علـف چـا  همکارانویمحسن

نداشـت و  BALB/cنـژاد  يهـا در مـوش يجـار جاد ناهنیها و انیجن
ي بـاردار حفظي براقبولقابلمحدودهدرپروژسترونزانیمکاهش

ین در زنـان یوع سقط جنیو همکاران شي). در مطالعه ساالر16بود (
بـود کـه در تمـاس بـا     یشـتر از زنـان  یکه در تماس زعفـران بودنـد؛ ب  

اه یـ عصـاره گ رانهمکـا وجعفـرزاده مطالعـه در). 4زعفران نبودند (
).3آور داشت (اثر سقطيسوريهاموشيرویکوهيچا

ازهاگروهيسازکسانیامکانعدممطالعهنیايهاتیمحدوداز
امکـان یبررسـ ن مطالعه صرفاًیهدف انیهمچنبود.نیجنتعدادنظر

تراتـوژن ویاحتمـال سـم یمکانوبـود يها سـور ن در موشیجنسقط
درشـود یمـ شنهادیپلذاد؛ینگردیبررسهانیجنيبرااهیگنیابودن

رد.یمدنظر قرار گیآتمطالعات
گیرينتیجه

دیسـف عصـاره ریشـه گیـاه تـوت    ن مطالعـه نشـان داد کـه    یج اینتا
زایی آن وابسته به دوز است.آور بوده و اثر سقطداراي اثرات سقط

قدردانیوتشکر
قـات و  یحقتمعاونـت مصـوب  یقـات یتحقطـرح ن مقاله حاصل یا

آن یت مـال یـ شـهرکرد بـود و بـا حما   یپزشکعلومدانشگاهيفناور
یسـلول وییدارواهانیگقاتیتحقمرکزيمعاونت محترم و همکار

له یوسـ نید. بدیبه انجام رسشهرکردیپزشکعلومدانشگاهیمولکول
م.یدارین مراکز کمال سپاس خود را اعالم میکارکنان ایاز تمام
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________________________________________________________________________________________________________________________________

Abstract
Background and Objective: Due to an increase in spontaneous abortions finding a safe and secure
method is inevitable. Some medicinal herbs have abortifacient properties. This study was done to
determine the effect of abortifacient effect of mulberry white root in mice.

Methods: In this experimental study, 50 mice dams were randomly allocated into five groups including
control, sham and experimental group 1, 2 and 3. Animals in control group did not receive any substance.
Animals in sham group were received normal saline, intraperitoneally. Animals in experimental group 1,
2 and 3 were received doses of 50, 70 and 90 mg/kg/bw of the alcoholic extract of root of mulberry white
during the 7th to 12th days of pregnancies, intraperitoneally, respectively. At the 16th day of the pregnancy
the uterine tubes of mice were removed and the absorbed fetuses were recorded.

Results: The mean of absorb fetuses was 7.4, 7.6, 1.8 and 3.1 in the experimental group 1, 2, 3 and sham,
respectively. There was a significant relation between the mean number of aborted fetuses and
concentration of strawberry root (P<0.05). The apparent anomaly in fetus was not recorded.

Conclusion: Root of mulberry white has abortifacient effect with dose-dependent manner.

Keywords: White mulberry, Fetus absorption, Mouse
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