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چکیده
افسنطین بهعنوان یک داروی قاعده آور و موثر در سقط جنین در طب سنتی اشاره شده است .لذا در مطالعه حاضر ،اثر عصاره هیدروالکلی
افسنطین بر بافت رحم ،لولههای رحمی و میزان هورمونهای محور هیپوفیز-گناد در موش ماده نژاد  NMRIمورد بررسی قرار گرفت .در این
مطالعه تجربی ،تزریق عصاره هیدروالکلی گل و ساقه گیاه افسنطین بهمدت  30روز بهصورت درون صفاقی بر روی  50سر موش ماده نژاد NMRI

با دوزهای  100 ،50و 150میلیگرم بر کیلوگرم انجام گرفت .گروه کنترل بدون تزریق بود و گروه شاهد فقط آب مقطر دریافت کرد .سپس
حیوانات تشریح و نمونه خون از قلب گرفته شد .سطوح هورمونهای  ،LH،FSHاستروژن و پروژسترون سرم اندازهگیری و مقاطع بافتی از رحم
و لولههای رحمی تهیه شد .کاهش معنیداری در وزن بدن همه گروههای تجربی در مقایسه با گروه کنترل و شاهد مشاهده شد (.)p>0/05
ضخامت الیههای (پریمتر ،میومتر ،آندومتر) بافت رحم و تعداد غدد رحمی کاهش قابل توجهی ( )p>0/05در گروههای تجربی دریافت کننده
عصاره با دوز تزریقی  150 ،100میلیگرم بر کیلوگرم در مقایسه با گروه کنترل و شاهد نشان داد .تغییر معنیداری در سطوح هورمونهای
استروژن و پروژسترون در گروههای تجربی در مقایسه با گروههای کنترل و شاهد مشاهده نشد .میزان هورمونهای  FSHو  LHدر گروههای
تجربی دریافت کننده عصاره با دوزهای  150 ،100میلیگرم بر کیلوگرم کاهش معنیداری ( )p>0/05نسبت به گروههای کنترل و شاهد نشان
داد .عصاره هیدروالکلی افسنطین در دوزهای باال اثرات تخریبی بر بافت رحم دارد که احتماالا بهدلیل وجود ترکیبات آلفا و بتا توجون ،آلکالوئید
و ساپونین ،در این گیاه است.
کلمات کلیدی :افسنطین ،رحم ،اویداکت ،محور هیپوفیز-گناد ،موش
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولm.ramezani@iauctb.ac.ir :
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مقدمه
افسنطین با نام علمی ( )Artemisia absinthiumگیاه بومی اروپا
است ،همچنین در آسیای مرکزی ،آفریقا و در مناطق مختلف ایران
میروید (گندمینصرآبادی و همکاران .)1391 ،استفاده از افسنطین در
طب سنتیقدمت زیادی دارد و در درمان درد معده ،آتونی روده ،گاستریت،
بیماریهای کبدی ،قاعدگیهای نامنظم ،نفخ ،آنمی ،انگلهای رودهای
و تبهای دورهای استفاده میشود ،در درمان دیابت ،ماالریا ،سل موثر
بوده و کاهش دهنده فشار خون و همچنین دارای فعالیت ضدمیکروبی
است (زرگری1372 ،؛  Kumar Ashokو .)2013 ،Upadhyaya
مطالعات فیتوشیمیایی افسنطین ،حضور انواع ترکیبات گیاهی ،شامل
کربوهیدراتها ،آلکالوئیدها ،ساپونینها ،فیتواسترولها ،پروتئینها،
آمینواسیدها ،تانینها ،ترکیبات فنلیک ،فالونوئیدها را نشان داده است
( KumarAshokو 2013 ،Upadhyaya؛  Shahnaziو همکاران.)2015 ،
برگ گیاه افسنطین دارای ماده تلخی بهنام ابسنتین است که نخستین
بار توسط  Duquesneکشف گردید (زرگری  .)1372 ،آلفا و بتا توجون
جزء اصلی و سمی گیاه افسنطین محسوب میشود که اثرات فارماکولوژیکی
زیادی مانند ضددرد و ضدانگل دارد .آلفا و بتا توجون سمی است و
مصرف زیاد آن باعث ایجاد اختالالت عصبی میگردد که برخی
بررسیها نشان دادهاند که این ماده با اثر بر گیرندههای کانابینوئیدی
اثر سمی خود را اعمال میکند ( Patockaو 2003 ،Plucar؛  Riceو
 .)1976 ،Wilsonمطالعات نشان داده که پلی ساکاریدهای جدا شده
از  A.absinthiumاثرات تعدیل کنندگی سیستم ایمنی از طریق
القای پاسخ  )T helper 1( Th1و تحریک تولید نیتریک اکسید را
دارند ( .)2010 ،Daniletsدر مطالعات  in vivoنشان داده شده
است که افسنطین تومور نکروزیس فاکتور  ) TNFα ) αرا سرکوب
می کند و درمان بیماران مبتال به کرون ( )Crohnرا تسریع می کند
و همچنین دارای خواص محافظت کبدی میباشد ( Amatو همکاران،
2010؛  Krebsو همکاران.)2010 ،
اثرات ضدالتهابی این گیاه توسط  Ahmadو همکاران (،)1992
اثرات ضدتب توسط  Ikramو همکاران ( ،)1987اثرات ضدبارداری توسط
 Raoو همکاران ( ،)1987اثرات ضدکرم روده توسط  Tariqو همکاران
( )2009و اثرات ضدماالریا توسط  Cubukeuو همکاران ( )1990گزارش
شده است ( Mannanو همکاران )2003( Shiraz .)2012 ،گزارش کرد
که گیاه افسنطین میتواند باکتری هلیکوباکتر پیلوری را از بین ببرد
( Fatma .)2003 ،Shiraziو همکاران ( )2013گزارش کردند که رژیم
 5و  %10خوراکی گیاه افسنطین در کاهش قند خون ،کلسترول ،تری
گلیسرید و کنترل آنزیمهای کبدی مفید میباشد Noori .و Al-Waili
( )1986قرصهای خوراکی گیاه افسنطین را بهعنوان ضددیابت و چربی
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خون معرفی کردند .گزارش شده که تزریق درون صفاقی عصاره
هیدروالکلی گیاه افسنطین در دوزهای  250 ،125و  500میلیگرم بر
کیلوگرم باعث کاهش اسپرماتوژنز وکاهش تعداد سلولهای جنسی نر و
کاهش میزان هورمونهای محور هیپوفیز گناد میشود که احتما اال بهدلیل
وجود ترکیبات سمی در گیاه است ( Ghaediو .)2013 ،Johari
از آنجا که گزارش شده که این گیاه قاعده آور است احتماالا سبب سقط
جنین میشود (زرگری1372 ،؛  Izharulو همکاران .)2012 ،در مطالعه قبلی
مشخص شد که دوزهای  100و  150میلیگرم بر کیلوگرم عصاره هیدروالکلی
گیاه افسنطین اثر تخریبی بر فرآیند اووژنز دارد (چگینی .)1395 ،لذا هدف
از این پژوهش بررسی اثرات احتمالی عصاره افسنطین بر بافت رحم ،لولههای
رحمی و هورمونهای  ،LH ،FSHاستروژن و پروژسترون است.

مواد و روشها
پس از شناسایی و جمعآوری گیاه از منطقه آذربایجانشرقی،
گلها و ساقه آن در سایه خشک و سپس آسیاب شد .جهت تهیه
عصاره هیدروالکلی از روش پرکوالسیون استفاده شد .بهطوریکه،
 100گرم از پودر بهدست آمده را درون ارلن یک لیتری ریخته و به
آن الکل اتیلیک  70درصد اضافه کرده تا سطح پودر را بپوشاند و بعد
از  24ساعت محلول صاف گردید .سه بار این کار تکرار شد و محلول
صاف شده با دستگاه تقطیر در خالء در دمای  50درجه سانتیگراد و
سرعت چرخش  70دور در دقیقه تا یک سوم حجم اولیه تغلیظ و
خشک میشود و در آخرین مرحله وزن شده و در دمای  4درجه
سانتیگراد نگهداری گردید .جهت بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی
گیاه افسنطین بر دستگاه تناسلی ،از موشهای ماده بالغ نژاد NMRI
استفاده شد .موشها از انستیتو پاستور خریداری شده و در اتاق
حیوانات با رعایت شرایط دمای  21-24درجه سانتیگراد 12 ،ساعت
تاریکی و  12ساعت روشنایی در قفسهای مخصوص که هر هفته
بهطور کامل شستشو و ضدعفونی میشدند ،نگهداری میشدند .برای
تطابق با محیط جدید ،حیوانات ،بهمدت یک هفته نگهداری شده و
سپس آزمایشات شروع شد .تمامی آزمایشات طبق استاندارد و اصول
اخالقی کار با حیوانات آزمایشگاهی انجام شد.
حیوانات بهصورت تصادفی به  5گروه  10تایی تقسیم شدند.
گروه  1یا کنترل ( )controlکه در طی آزمایش هیچگونه حالل یا
دارویی دریافت نکردند .گروه  2یا شاهد ( )shamکه طی  30روز
تزریق ،آب مقطر دریافت کردند .گروه  3یا تجربی  ،)T1( 1گروه  4یا
تجربی  )T2( 2و گروه  5یا تجربی  )T3( 3که روزانه بهترتیب مقدار
 100 ،50و  150میلیگرم بر کیلوگرم عصاره هیدروالکلی گیاه
افسنطین را بهمدت  30روز دریافت کردند .قبل و پس از آخرین روز
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تزریق ،موشها وزن شدند .سپس با کلروفرم بیهوش شده و با وارد
کردن سرنگ انسولین به قفسه سینه و قلب عمل خونگیری انجام شد.
سرم خون جدا شده و برای سنجش هورومونها از کیتهای آماده
 Monobinedو روش االیزا استفاده شد .پس از تشریح ،رحم و لوله
رحمی (اویداکت) حیوانات بهدقت از بدن خارج شد ،سپس شستشو
با سرم فیزیولوژی انجام شد و نمونهها پس از اندازهگیری در فرمالین
 %10برای ثبوت قرار گرفت .مراحل آبگیری ،قالبگیری و برشگیری
( 7میکرونی) انجام شد .نمونهها توسط رنگ ائوزین و هماتوکسیلین
رنگآمیزی شده و المها با میکروسکوپ نوری ،مارک Euromex
 NOVEX Serie Bساخت هلند و مجهز به دوربین  10مگا پیکسل و
دارای نرمافزار اندازهگیری بررسی شدند .همچنین برای شمارش تعداد
غدد ترشحی رحم  5میدان دید از هر الم در نظر گرفته شد.
برای آنالیز دادهها از برنامه  SPSS 22و آنالیز واریانس یک عاملی با تکرار و
سپس تست متعاقب توکی با سطح معنیداری ( )p>0/05استفاده شد.

از عصاره هیدروالکلی گیاه افسنطین کاهش معنیداری ( )p>0/05در
مقایسه با گروههای کنترل و شاهد داشت (شکل  2و جدول .)1

شکل  :1نمودار تغییرات وزن بدن در گروههای تجربی با دوز
تزریقی  )T2( 100 ،)T1( 50و  )T3( 150میلیگرم بر کیلوگرم از
عصاره هیدروالکلی افسنطین در مقایسه با گروههای کنترل

نتایج
در بررسی های صورت گرفته در مورد تغییرات وزن بدن قبل
از اولین و بعد از آخرین تزریق ،در گروههای تجربی با دوزهای ،50
 100و  150میلی گرم بر کیلوگرم از عصاره هیدروالکلی گیاه ،کاهش
معنیداری با ( )p>0/05در مقایسه با گروههای شاهد وکنترل در وزن
بدن مشاهده شد .در حالیکه ،افزایش وزن بدن در گروههای کنترل
و شاهد مشاهده گردید (شکل .)1
نتایج بررسی برشهای میکروسکوپی بافت رحم نشان داد که قطر
رحم و الیههای رحمی (آندومتر ،میومتر ،پریمتر) و تعداد غدد ترشحی
رحم در گروههای تجربی با دوز تزریقی  100و  150میلیگرم بر کیلوگرم

( )controlو شاهد ( )shamدر موش های آزمایشگاهی نژاد NMRI

* ()p>0/05

در بررسیهای میکروسکوپی بافت لوله رحمی (اویداکت) موش ماده
بالغ نژاد  NMRIدر گروه تجربی دریافتکننده دوز تزریقی  150میلیگرم
بر کیلوگرم از عصاره هیدروالکلی گیاه افسنطین ،مژههای سلولهای
مژهدار دچار بینظمی و تخریب شدهاند (شکل  .)E ،3کاهش قطر اویداکت
در نمونههای تجربی در مقایسه با گروه کنترل و شاهد معنیدار نبود
(جدول .)1

جدول  :1اندازه قطر رحم و الیه های آن ،تعداد غدد ترشحی رحم و اندازه قطر اویداکت در گروههای تجربی با دوز تزریقی  100 ، 50و  150میلیگرم بر
کیلوگرم از عصاره هیدروالکلی افسنطین در مقایسه با گروههای کنترل و شاهد
گروهها

قطر رحم

قطر پریمتر

قطر میومتر

قطر آندومتر

تعداد

قطر اویداکت

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

غدد ترشحی

(میلیمتر)

1/039 ± 0/241

0/101 ± 0/031

0/1013 ± 0/031

0/263 ± 0/010

26/600 ± 2/607

0/273 ± 0/066

1/016 ± 0/115

0/103 ± 0/030

0/1033 ± 0/030

0/270 ± 0/023

28/200 ± 1/923

0/383 ± 0/923

0/928 ± 0/375

0/091 ± 0/030

0/0913 ± 0/030

0/203 ± 0/010

21/600 ± 3/781

0/248 ± 0/008

کنترل
شاهد ()sham
گروه تجربی  50( 1میلی گرم بر کیلوگرم( )T1
گروه تجربی  100( 2میلی گرم بر کیلوگرم( )T2

* 0/052 ± 0/029 * 0/717 ± 0/147

* 0/052 ± 0/029

* 16/800 ± 3/033 * 0/153 ± 0/019

0/222 ± 0/026

گروه تجربی  150( 3میلی گرم بر کیلوگرم ( )T3

* 0/040 ± 0/017 * 0/652 ± 0/062

* 0/040 ± 0/017

* 13/400 ± 1/673 * 0/115 ± 0/030

0/226 ± 0/036

در حقیقت مقایسه با گروه شاهد انجام شده است.
اعداد میانگین  ±انحراف معیار است.
*()p>0/05
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شکل :2مقطع طولی از رحم موش ماده بالغ نژاد  ،NMRIگروه کنترل ( ،)Aشاهد ( )Bگروه های تجربی با دوز تزریقی 100 ،)C( 50
( )Dو  )E( 150میلیگرم بر کیلوگرم ،بزرگنمایی ( ،)100xغدد ترشحی رحم گروه کنترل ( ،)aبزرگنمایی ()400x

شکل :3مقطع عرضی بافت اویداکت موش ماده بالغ  ،NMRIدر گروههای کنترل ( ،)Aشاهد( )Bو تجربی با دوز تزریقی  )D(100 ،)C( 50و)E(150
میلیگرم بر کیلوگرم ،بزرگنمایی ()400 x
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در مطالعه حاضر تغییرات میزان هورمونهای استرادیول و پروژسترون
از نظر آماری در گروههای تجربی با دوز تزریقی  100 ،50و  150میلیگرم
بر کیلوگرم از عصاره هیدروالکلی افسنطین در مقایسه با گروههای
کنترل وشاهد معنیدار نبود (شکلهای  4و  .)5اما میزان هورمونهای
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 FSHو  LHدر گروههای تجربی در دوزهای تزریقی 100و  150میلیگرم
بر کیلوگرم از عصاره هیدروالکلی افسنطین در مقایسه با گروههای
کنترل و شاهد کاهش معنیداری ( )p>0/05یافت (شکلهای  6و .)7

شکل  :4نمودار میزان استرادیول سرم در گروههای تجربی با دوز

شکل  :5نمودار میزان هورمون پروژسترون سرم در گروههای تجربی با

تزریقی  )T2( 100 ،)T1( 50و  )T3( 150میلیگرم بر کیلوگرم از

دوز تزریقی  )T2( 100 ،)T1( 50و  )T3( 150میلیگرم بر کیلوگرم از

عصاره هیدروالکلی افسنطین در مقایسه با گروههای کنترل ()control

عصاره هیدروالکلی افسنطین در مقایسه با گروههای کنترل ()control

و شاهد ( )shamدر موشهای آزمایشگاهی نژاد NMRI

و شاهد ( )shamدر موشهای آزمایشگاهی نژاد NMRI

شکل  :6نمودار میزان هورمون  FSHسرم در گروههای تجربی با دوز

شکل  :7نمودار میزان هورمون  LHسرم در گروه های تجربی با دوز

تزریقی  )T2( 100 ،)T1( 50و  )T3( 150میلیگرم بر کیلوگرم از

تزریقی  )T2( 100 ،)T1( 50و  )T3( 150میلی گرم بر کیلوگرم از

عصاره هیدروالکلی افسنطین در مقایسه با گروههای کنترل

عصاره هیدروالکلی افسنطین در مقایسه با گروه های کنترل

( )controlو شاهد ( )shamدر موشهای آزمایشگاهی نژاد NMRI

( )controlو شاهد ( )shamدر موش های آزمایشگاهی نژاد NMRI

* ()p>0/05

* ()p>0/05
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چگینی و همکاران

اثر عصاره هیدروالکلی گیاه افسنطین بر بافت رحم ،لولههای رحمی و میزان هورمونهای....

بحث
دادهها نشان داد که با تزریق عصاره هیدروالکلی افسنطین ،وزن
تمامی موشهای گروههای تجربی نسبت به گروههای کنترل و شاهد،
کاهش معنیداری یافت (شکل  .)1گیاه افسنطین بهعنوان ضددیابت
و ضدافزایش چربی خون در بیماران دیابتی معرفی شده که میتواند
در کاهش وزن هم مؤثر باشد ( .)2015 ،Baghbanدر مطالعه
تحقیقاتی حاضر ،کاهش معنیدار میزان گنادوتروپینها و تغییرات
بافتی رحم شامل کاهش معنیدار قطر رحم و الیههای دیواره رحمی
(پریمتر ،میومتر و اندومتر) ،درموشهای گروههای تجربی با دوزهای
تزریقی  100و  150میلیگرم بر کیلوگرم مشاهده شد (جدول  1و
شکلهای  6و .)7
گیاه افسنطین منبعی از ترکیبات فعال بیولوژیکی است که
میتوان به پلیساکاریدها ،ترکیبات پلیفنولیک ،فالونوئیدها ،اسیدهای
فنلی ،آلکالوئیدها ،لیگنانها ،ساپونینها ،استیل بنها ،استرولها و
روغنهای ضروری اشاره کرد ( Ajahو 2010 ،Eteng؛  Shahnaziو
همکاران .)2015 ،در تحقیقاتی گزارش شده که آلکالوئیدها در
دوزهای خوراکی  500 ،250و  1000عالوه بر اینکه سبب کاهش
وزن بدن ،افزایش انسولین ،کاهش غلظت گلوکز و کلسترول
میگردند ،وزن رحم را نیز کاهش داده و در حقیقت غلظت پروتئینهای
ترشحی رحم و آلکالین فسفاتاز را کاهش میدهند و از افزایش
ضخامت الیههای دیواره رحم جلوگیری میکنند .همچنین سبب
کاهش غلظت گنادوتروپینها و پروژسترون میگردند که از طرفی
کاهش پروژسترون سبب اختالل در عملکرد آندومتر و عدم آزادسازی
پروتئینهای خاص مورد نیاز برای تغذیه تخم است در حقیقت
آلکالوئیدها عملکرد ضداستروژنیک دارند و در نهایت سبب کاهش
جایگاههای النه گزینی ،افزایش احتمال سقط و مرگ جنین میشوند
( Yakubuو  .)2012 ،Musaهمچنین در تحقیقات دیگری که توسط
 Uchenduو  )2008( Isekانجام شد ،گزارش شده که آلکالوئیدها
سبب سقط جنین شده و از النه گزینی جلوگیری میکنند و دارای
اثرات ضدباروری ،ضد تشکیل بالستوسیست میباشند و بهدلیل
فعالیت ضداستروژنی ،تغییراتی در اندازه سلولهای آندومتر و
ماهیچههای صاف رحم ایجاد میکنند.
همانطورکه قبالا گفته شد ،ساپونین یکی از ترکیبات مهم گیاه
افسنطین میباشد و گزارشاتی مبنی بر تأثیر ساپونین بر ایجاد
ناباروری با مصرف مقادیر زیاد از گیاهان دارای این ماده ،با ایجاد
سمیت دستگاه تناسلی وجود دارد که نرخ بارداری و النه گزینی را
کاهش میدهد و اثرات سوء بر روی بافت تخمدان و رحم دارد و سبب
کاهش کلسترول خون و همولیز سلولهای خونی میشود .لذا در
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استفاده از گیاهان دارای این ترکیب بیولوژیکی محدودیت وجود دارد
( Krebsو همکاران .)2010 ،استرول نیز از ترکیبات فیتوشیمیایی
موجود در گیاه افسنطین میباشد ،فیتواسترولها (استروژن گیاهی)
ترکیبات غیراستروئیدی با منشا گیاهی هستند که از نظر ساختمان و
عملکرد شبیه -17بتا استرول میباشند و اثراتی شبیه استروژن ایجاد
میکنند .فیتواستروژنها شامل چندین گروه از ترکیبات میباشند که
از جمله آنها میتوان به لیگنانها ،ایزوفالونوئیدها و کومستانها اشاره
کرد .فیتواستروژنها با اتصال به رسپتورهای استروژنی (آلفا و بتا) در
بدن میتوانند هم اثرات آگونیستی و هم اثرات آنتاگونیستی استروژن
را داشته باشند ( Adlercreutzو همکاران .)1993 ،همچنین مشخص
شده است که ترکیبات فیتواستروژنی با مهار آنزیم تیروزین کیناز ،از
تکثیر سلولهای میوبالست و سنتز پروتئین  myotubeجلوگیری
کرده و در نهایت در تکوین طبیعی عضله اختالل ایجاد میکنند
( Shaoquanو همکاران .)1999 ،طبق تحقیقات صورت گرفته
فیتواستروژنها قادرند ضخامت الیه آندومتر را کاهش دهند که در
تحقیقات حاضر نیز مشاهده شد ( Sammartinoو همکاران.)2003 ،
غدد ترشحی در مخاط رحم در مرحله ترشحی گشاد شده و ماده
موکوئید بههمراه گلیکوژن تراوش مینمایند .همچنین این مرحله
همزمان با ترشح جسم زرد و بهدنبال آن پروژسترون میباشد
(رجحان .)1384 ،در مطالعه حاضر احتماالا بهعلت وجود ترکیبات
بیولوژیکی سمی در گیاه و کاهش میزان پروژسترون و کاهش معنیدار
در تعداد غدد ترشحی رحمی در گروههای تجربی دریافتکننده
دوزهای تزریقی  100و  150میلیگرم بر کیلوگرم عصاره هیدروالکلی
گیاه افسنطین مشاهده شد (جدول .)1
در طی این پژوهش مشخص گردید که در گروه دریافتکننده
دوز تزریقی  150میلیگرم بر کیلوگرم ،ساختار مژههای لوله رحمی
(اویداکت) بههم ریخته و مژهها درحال تخریب و نابودی هستند
(شکل  .)2بنابراین در صورت انجام تخمکگذاری ،احتماالا تخمک
توان حرکت به سمت رحم را نخواهد داشت .بنابراین ،تخمک مورد
تغذیه قرار نگرفته و از بین خواهد رفت که خود بهعنوان یک عامل
احتمالی ایجاد ناباروری میباشد .علت وجود بی نظمی و آشفتگی در
بافت اویداکت و جدا شدن مژهها ،اختالل در اتصاالت سلولی (اتصاالت
محکم) و در واقع مهار سنتز پروتئینها میباشد (رجحان.)1384 ،
بینظمی مژههای اویداکت احتماالا بهعلت اثرات سمی برخی از
ترکیبات فیتوشیمیایی آلفا و بتا توجون و ساپونین موجود در گیاه
میباشد .در مطالعه حاضر ،تغییر میزان هورمون استرادیول و
پروژسترون معنیدار نبود (شکلهای  4و  .)5اما میزان هورمونهای
 FSHو  LHدر گروههای دریافتکننده دوزهای تزریقی  100و 150
میلیگرم بر کیلوگرم از عصاره هیدروالکلی گیاه افسنطین
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فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

 میزان هورمونهای استروژن.)7 کاهش معنیداری یافت (شکلهای و
 کنترل میگرددLH  وFSH و پروژسترون بهوسیله گنادوتروپینهای
و عوامل بیولوژیکی مختلفی بر روی میزان این هورمونها اثر میگذارد
.)2013 ،Asuquo( و میتواند عملکرد تخمدان را مهار کند
در بررسیهای تحقیقاتی گزارش شده است که گیاهان دارای
گناد را کاهش-آلکالوئید میتوانند غلظت هورمونهای محور هیپوفیز
 بنابراین میتوان.)2012 ،Fakai  وToyin ؛2013 ،Asuquo( دهند
 سبب کاهش،GnRH اینطور نتیجه گرفت که احتماالا کاهش
) و هورمون لوتئینه کنندهFSH( آزادسازی هورمون محرکه فولیکولی
 با.) از هیپوفیز میشود که در تایید یافتههای این مطالعه استLH(
توجه به تحقیق حاضر میتوان نتیجه گرفت که مصرف مقادیر زیاد
گیاه افسنطین اثر مخرب بر روی سیستم تولیدمثلی ماده داشته و
 در نتیجه استفاده.عالئم ایجاد ناباروری و سقط جنین را نشان میدهد
از این گیاه بدون دستور پزشک بهویژه در زنان خطر آفرین میباشد
با توجه به اینکه این گیاه در طب سنتی در درمان بسیاری از بیماریها
 لذا بهتر است،و همچنین در داروسازی نیز بسیار مورد استفاده است
.که اثرات جانبی آن را نیز مد نظر داشت
6
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