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ABSTRACT

Background & Objective: Nowadays, female infertility and abortion is considered one of the
most important issues in the medical world. Due to high consumption of chamomile as a
medicinal herb, this study aimed to investigate the effects of chamomile consumption on
abortion, estrogen, progesterone, FSH, LH hormones and ovarian follicles in adult female
rats.
Methods: In this experimental study, 80 adult female rats were divided to 2 categories in 5
groups of 8 pregnant and non-pregnant rats, including control groups, sham group and groups
receiving intraperitoneal doses of 30, 60 and 120 mg/kg chamomile hydro-alcoholic extract.
At the end of the day 16 of pregnancy, aborted fetuses in pregnant groups were counted, and
in day 21, the number of follicles and corpora-lutea in non-pregnant groups was obtained by
separating ovaries, and sexual hormone levels were measured after phlebotomizing the
samples. The results were analyzed by SPSS software (Ver.18) using ANOVA and Tukey
tests. Significant difference of data was set at p≤0.05.
Results: The results of this study showed that chamomile caused a significant increase in the
number of aborted fetuses and follicle atresia and a significant decrease (p≤0.05) in serum
level of estrogen, progesterone, FSH and LH hormones as well as the number of pre-antral
follicle, antral follicles, graph and corpora-lutea.
Conclusion: The results showed chamomile extract decreased LH and FSH, thereby
decreasing ovarian follicles, sexual hormones and aborted fetuses.
Keywords: Chamomile; Estrogen, Progesterone; Follicle Stimlating Hormone; Luteinizing
hormone.
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قدمهم
باشد اما میآرزوي هر انسانی داشتن فرزندانی سالم

ــا 10 ــد و   15ت ــتن فرزن ــین از نداش ــد از زوج درص
برند و ناباروري یکی از مسائل مهم ناباروري رنج می

آید. ناباروري یا میپزشکی در جهان امروز به حساب
ســال یــک زوج بعــد از یــکعــدم ایجــاد بــارداري در

گیـري از  هـاي پـیش  نزدیکی بدون اسـتفاده از روش 
درصـد از مـوارد نابـاروري    50بارداري است که در 

ي هـا . نـورون ]1[نازایی زنـان مطـرح اسـت   ، زوجین
ــح    ــرك ترشــ ــون محــ ــده هورمــ ــح کننــ ترشــ

ها در هیپوتاالموس از طریـق تحریـک   گونادوتروپین
ــادوتروپین ــا ي هیپــهــاترشــح پالســی گون وفیزي و ب

گـذاري  هاي تخمدانی و تخمکتحریک رشد فولیکول
هــاي و همچنــین تحریــک تولیــد و ترشــح هورمــون

. ]2[نماینـد مـی جنسی سیستم تولید مثلـی را کنتـرل  
ي هــاهورمــوني جنســی از دســته  هــاهورمــون

چکیده
جهان پزشکی است. با توجه به مصرف زیاد بابونـه بـه   ناباروري زنان و سقط جنین یکی از مسائل مهم امروز درزمینه و هدف: 

، اسـتروژن هـاي میـزان سـقط جنـین و برهورمـون    این مطالعه با هـدف بررسـی اثـر مصـرف بابونـه بـر      ، عنوان گیاهی دارویی
هاي صحرایی ماده بالغ انجام گردید.هاي تخمدانی در موشلو فولیکوFSH ،LH، پروژسترون
هـاي  تایی باردار و غیرباردار شـامل گـروه  8گروهی 5دسته 2موش ماده بالغ که به 80این مطالعه تجربی بر رويروش کار:

انجام گرفت. ، م شدندعصاره هیدرو الکلی بابونه تقسی120و mg/kg30 ،60شم و دریافت کننده درون صفاقی دوزهاي ، کنترل
، هـاي غیربـاردار  ام در گـروه 21هاي سقط شده و در روز هاي باردار اقدام به شمارش جنیندرگروهبارداري16در پایان روز 

شـمارش و  ، و اجسـام زرد هـا ها تعداد فولیکـول هاي جنسی و با جداسازي تخمدانمیزان هورمون، هاگیري از نمونهپس از خون
داري اخـتالف داده هـا در سـطح    و توکی آنالیز گردیدند. معنـا ANOVAهاي و استفاده از آزمونSPSS-18افزارنتایج با نرم 

05/0≤p.در نظر گرفته شد
هـاي آترتیـک و کـاهش معنـادار     فولیکـول ، نتایج نشان داد که بابونه باعث افزایش معنادار تعداد جنین هاي سقط شـده ها:یافته

)05/0≤pپروژسترون، هاي استروژنون) در میزان هورم ،FSHوLHگـراف و  ، آنتـرال ، هاي پـره آنتـرال  و در تعداد فولیکول
شود.اجسام زرد می
از ایـن طریـق منجـر بـه کـاهش      شـود و احتمـاالً  مـی FSHو LHباعـث کـاهش  نتایج نشان داد که عصاره بابونهنتیجه گیري: 

هاي سقط شده گردیده است.و جنینهاي آترتیکفولیکولافزایشهاي جنسی و هاي تخمدانی و هورمونفولیکول
LH ،FSH،بابونه، استروژن، پروژسترونکلیدي:ه هايواژ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ru
m

s.
ar

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             2 / 10

https://jarums.arums.ac.ir/article-1-1312-en.html


1396ول، بهار اشمارههفدهم، دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل24

استروئیدي هستند که تماماً در میتوکندري از تبدیل 
در اصـل  .وندشـ نولون تولید مـی کلسترول به پرگنه

ي هـا هـاي گرانولـوزاي فولیکـول   این ماده در سـلول 
هاي جسـم زرد بـه   تخمدانی به استروژن و در سلول

ــالغ ]3[گــردد پروژســترون تبــدیل مــی ــان ب . در زن
ــترون  ــتروژن و پروژس ــرد اس ــیکل  ، عملک ــیم س تنظ

، شـیردهی و میـل جنسـی   ، تنظـیم بـارداري  ، قاعدگی
، زمـان لقـاح  سازي رحم جهت النـه گزینـی در   آماده

حفــظ دیــواره رحــم در طــول بــارداري و تحریــک و 
. گیاه بابونـه بـا نـام    ]4[باشدتوسعه غدد پستانی می

ــی  ــاهیMatricaria chamomillaعلم ــره گی از تی
کاسنی است و عصاره آن حاوي ترکیبات فالونوئیدي 

، کامـازلن ، یی نظیر اسـید گالیـک  هاو آنتی اکسیدانت
اپـی ژنـین و   ، ت کومـارین مشـتقا ، ماتریسین، فارنزن
ــابی مــیکــولین ــه داراي خاصــیت ضــد الته باشــد ک

. مطالعات نشان داده اند گیـاه بابونـه   ]5،6[باشند می
ي هابه عنوان یک داروي گیاهی است که داراي ارزش

. ]7،8[باشد میکلینیکی زیادي در طب سنتی و نوین
نتایج یک مطالعه نشان داد که مصرف عصاره بابونـه  

کاهش میزان خونریزي عادت ماهیانه در زنانباعث
کـه مصـرف   . نشـان داده شـده اسـت   ]9[گـردد می

عصاره بابونه هماننـد داروي مفنامیـک اسـید باعـث     
قبـل از قاعـدگی  بهبـود عالئـم و دردهـاي سـندروم    

. در یک بررسی دیگر نشان داده شـد  ]10[گردد می
تواند شدت دیسـمنوره  میکه مصرف کپسول بابونه

. در یـک  ]11[یه را به طور مـوثري کـاهش دهـد   اول
بـود سـه   بررسی دیگر نشان داده شد که بابونه بر به

ــن و هم  ــکم و لگ ــت درد ش ــردگی و عالم ــین افس چن
ــیش از قاعــدگی ودیســمنوره   عصــبانیت ســندروم پ

.]12[داراي تاثیر است
ي مـاده فاقـد   هـا نشان داده شده است که در موش

استرادیول از طریـق  غدد جنسی عصاره گیاه بابونه و
ي حرکتـی را در  هـا سیستم مشترك برخی از شاخص

ي ماده فاقد غدد جنسی افزایش داده و اثـر  هاموش
. عصـاره  ]13[نماینـد  مییکدیگر را تعدیل و یا تقویت

بابونه به صورت وابسته به جـنس داراي اثـرات ضـد    
اضطرابی است و احتماالً وجود ترکیبات فیتواستروژنی 

آن مسئول این اختالف اثر در دو جنس نر موجود در 
. نتایج یک مطالعه نشان داد که ]14[باشد میو ماده

ــلنیوم ــه و س ــر دو دارايبابون ــه ه ــی ک ــت آنت فعالی
باشند باعث بهبود عالئم افسـردگی پـس   میاکسیدان

شودمیاز زایمان القاء شده با هورمون پروژسترون
از عصاره گل . نشان داده شده است که استفاده]15[

بهبود عالئـم تخمـدان پلـی    بابونه تا حدودي قادر به
. ]16[شود میکیستک و تقویت دیواره آندومتر رحم
هـاي خـوراکی   نتایج یک مطالعه نشان داد که کپسـول 

بابونه در مقایسه با زنجبیل و پالسبو در کاهش عالیم 
. ]17[تهوع و استفراغ ناشی از بارداري موثرتر اسـت  

ــه ــیافت ــه    اه ــان داد ک ــق نش ــک تحقی ــل از ی ي حاص
ي آبی و الکلی گیاه بابونـه باعـث اخـتالل در    هاعصاره

هــاي بــاردار  ســیر طبیعــی افــزایش وزن مــوش   
ي آنهـا هـا کننده و کاهش وزن رحم و جنـین دریافت

. نشان داه شده است که اثر ضد دردي ]18[گرددمی
ي نـر بیشـتر از   هـا بابونه وابسته به جنس و در موش

باشد و افزایش اثر ضـد دردي بابونـه کنـار    میماده
ي هـا از تـداخل اثـر گیرنـده   ناشیتاموکسیفن احتماالً

. ]19[باشد میاستروژنی با اثر ضد دردي بابونه
با توجه به آن که بر اساس نتـایج مطالعـات مختلـف    

بسیاري از زنان بدون توجه نشان داده شده است که
زایی بیشـتر گیاهـان   يآور و ناهنجاربه تاثیرات سقط

دارویی و در جهت درمـان مشـکالت مختلفـی نظیـر     
کاهش عوارض منوپـوز  ، اختالالت قاعدگی، دیسمنوره

پردازند میو اختالالت خلقی به استفاده از این گیاهان
و با عنایت به آن که تاکنون مطالعـه علمـی   ]21، 20[

چندانی در زمینه اثرات گیاه بابونه بر عملکرد محـور  
و نقش آن در سـقط جنـین صـورت    گوناد-یپوفیزه

نگرفته است؛ لذا این مطالعـه بـا هـدف بررسـی اثـر      
، ي جنسـی هـا هورمونعصاره بابونه بر میزان سرمی 

ي صـحرایی مـاده   هاي تخمدانی در موشهافولیکول
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ي باردار انجام هابالغ و بر میزان سقط جنین در موش
گرفت.

روش کار
تجربی است کـه در سـال   ه پژوهش حاضر یک مطالع

در دانشگاه آزاد اسـالمی واحـد شـیراز انجـام     1395
سر موش صحرایی مـاده  80شد. در این پژوهش از 

تا 205وزنی ه بالغ و باکره از نژاد ویستار در محدود
گروه باردار 2روز که به 100تا 95گرم و سن 190

و غیرباردار تقسیم گردیدند اسـتفاده شـد. در طـول    
همه حیوانات از آب و غـذاي یکسـان و   ، ویزدوره تج

بــدون محــدودیت برخــوردار بــوده و در یــک اتــاق 
درجــه سلســیوس و در 22±2مخصــوص در دمــاي 

ساعت تـاریکی نگـه   12ساعت روشنایی و 12شرایط 
شدند و آب و غذا بـه میـزان کـافی در اختیـار     داري 

ها قرارگرفت. در این بررسی پـس از هـم سـیکل    آن
تـایی شـامل   8گروه 10ها به نمونه، هانمودن موش

شم باردار و غیر ، بارداري کنترل باردار و غیرهاگروه
باردار و سه دسته تجربی باردار و سه دسته تجربـی  

و mg/kg30 ،60غیر باردار دریافت کننده دوزهـاي  
عصاره هیدروالکلی گیـاه بابونـه تقسـیم شـدند     120

ل تحـت هـیچ   ي کنتـر هـا گـروه در این مطالعه .]22[
ي شم نیز تحت تیمار هاگروهتیماري قرار نگرفتند و 

لیتر آب و الکل به عنوان حـالل دارو  میلی5/0روزانه 
قرار گرفتند. کلیه تجویزها بـه صـورت روزانـه و در    

بـراي  16روز و 21براي مـدت  ي غیر بادارهاموش
ي باردار و بـه صـورت درون صـفاقی انجـام     هاموش

المللی تحقیق بر اساس قوانین بینگرفت. پروتکل این
تنظیم و در کمیته اخالق ه در مورد حیوانات آزمایشگا

دانشگاه به تصویب رسید. در این مطالعه بـراي تهیـه   
ــه  ــی بابون ــت ، عصــاره الکل ــیون جه از روش پرکوالس

. براي این کار به مقـدار  گیري استفاده گردیدعصاره
آوري شد و کافی از گیاه از نواحی اطراف شیراز جمع

بعد از شناسایی و تایید آن توسط بخش گیاه شناسـی  
و 127456دانشگاه شیراز و دریافت شماره هرباریوم

پس از خشک نمـودن بـا اسـتفاده از دسـتگاه آسـیاب      
آنگـاه بـه مقـدار کـافی از پـودر      ، گردیدبرقی پودر 
% حـل نمـوده و   96میلی لیتر اتانول 200حاصل را در

25ساعت در دماي اتاق (24مخلوط به دست آمده 
خیسـانده  گراد) نگهداري گردید تا کامالً درجه سانتی

شود و آن گاه بـه کمـک دسـتگاه هـم زن برقـی بـه       
خوبی هم زده شد تـا بـه حالـت یکنواخـت درآیـد و      
سپس مخلوط به دست آمده را به وسیله فیلتر صاف 
نموده و به کمـک دسـتگاه روتـاري مخلـوط حاصـل      

دسـتگاه دسـیکاتور تمـام رطوبـت     تغلیظ گردید و بـا 
مخلوط گرفته شد و عصاره اي با ویسکوزیته بـاال بـه   

دست آمد.
، هـا در این پژوهش جهت هم سـیکل نمـودن مـوش   

2/0میکروگـرم اسـترادیول والـرات را در    100ابتـدا  
لیتر روغن زیتون حل نموده و سپس به صـورت  میلی

ز با سرنگ انسولین تزریـق گردیـد. پـس ا   عضالنی و
میکروگـرم پروژسـترون بـه    50سـاعت  42گذشت 

ــد   ــق گردی ــالنی تزری ــورت عض ــاهدات ]23[ص . مش
ه این مساله بـود کـه همـ   ه میکروسکوپی نشان دهند

استروس هم سیکل شدند. سـپس  ه ها در مرحلموش
هـر  ، هاي بـاردار ي گروههابراي باردار نمودن موش

موش ماده را با یک موش نر هم قفس نمـوده تـا   6
ري نمایند ودر صورت مشاهده پالك واژنـی  جفت گی

ي هـا روز صفر حاملگی تعیین گردید وآن گاه مـوش 
مـوش مـاده در   8جدا نموده و هـر  هانر را از ماده

یک گروه قرار گرفتند. تجویزها در روز اول بارداري 
حاملگی ادامه یافت و سپس در یـک  16آغاز و تا روز 

نمـودن  پس از بـی هـوش  ، روز بعداز آخرین تجویز
و تشریح آنها اقدام به خارج نمودن رحم آ نها موشها

شمارش گردید و بـا  هاگردید و تعداد و محل جفت
ي موجود در رحم مقایسه شد تا تعـداد  هاتعداد جنین

ي غیر بـاردار  ها. در نمونه]24[سقط مشخص گردد
انجـام گردیـد و در   21نیز تجویزها براي مدت روز 

حیوانات با اتر بی هوش ، جویزیک روز بعداز اخرین ت
و با کمک سرنگ انسولینی از قلب آنها خـونگیري بـه   
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دقیقه در دور 5هاي خونی به مدت عمل آمد. نمونه
ــنجش  3000 ــل از س ــا قب ــد و ت ــانتریفیوژ گردیدن س

درجه سـانتی گـراد   -20در دماي هامیزان هورمون
بـه  LH ،FSHي هـا هورمـون نگهداري شدند. میزان 

و اســـتروژن و پروژســـترون بـــا روش روش الیــزا 
رادیوایمونواسی و با اسـتفاده از دسـتگاه الیـزا ریـدر     

ــدل  Eliza Reader Hiperion NP4 plusمـ

هاي مورد استفاده بـراي  گیري گردیدند. کیتاندازه
ــدازه ــري ان ــونگی ــاهورم ــارك LH ،FSHي ه ــا م ب

Cusabio  ــراي ــا و ب ــاخت آمریک ــونس ــاهورم ي ه
ــترو  ــتروژن و پروژس ــارك  اس ــا م IBL,GmbHن ب

به منظور بررسی همچنینساخت آلمان تهیه گردید. 
ي تخمدانی نیز پـس از جـدا   هامیانگین تعداد فولیکول

جهت تهیه مقاطع بافتی بـه ترتیـب   ، هاسازي تحمدان
شفاف سازي بـا الکـل   ، مراحل آب گیري توسط اتانول

سپس بـا کمـک   و قالب گیري انجام گردید وگزیلول
اســترالیا مــدل  LEIYZکروتــوم دوار (دســتگاه می

میکرونـی تهیـه و   5) مقاطع بافتی بـا ضـخامت   1512
سپس مقاطع تهیه شده بر روي الم آغشته به چسـب  

Egg albumenبـر  هامنتقل و جهت خشک شدن آن
گـراد قـرار   درجـه سـانتی  30روي پلیت داغ با دماي 

داده شدند و سپس جهت رنگ آمیـزي مقـاطع تهیـه    
ائـوزین  -رنگ آمیـزي هماتوکسـیلین   شده از روش

استفاده شد. پس ازتهیه مقاطع بافتی و رنـگ آمیـزي   
با کمک میکروسکوپ نیکون ساخت کشور ژاپـن  هاآن

ي فـوق گردیـد در ایـن    هافولیکولاقدام به شمارش
(محاسـبه  هـا فولیکـول بررسی براي محاسـبه تعـداد   

ي تخمدانی) از تکنیـک هافولیکولاستریولوژیک تعداد 
دیسکتور فیزیکی اسـتفاده گردیـد. بـراي انجـام ایـن      

تصویر دو مقطع بافتی پشت سـر هـم توسـط    ، تکنیک
دو پروژکتور روي میـز کـار انداختـه شـد و تصـویر      
مقطع اول به عنـوان مرجـع و مقطـع دوم بـه عنـوان      

یـک  ، شاهد در نظر گرفته شد. سپس براي شـمارش 
میلی 13×13یی با ابعاد هاترانسپرنت متشکل از فریم

متر بطور تصادفی روي نمونه قرار گرفت. این فریم 

داراي یک خط آزاد (نقطه چین) و یـک خـط ممنوعـه    
ي هـا تعداد اوسیت، باشد. براي شمارشمی(پر رنگ)

ــول ــافولیکـ ــت و  هـ ــرار گرفـ ــمارش قـ ــاي شـ مبنـ
یی شــمارش گردیدنــد کــه اوال بــا خــط هــااووســیت

صویر مقطـع  ممنوعه برخورد نداشته باشند ثانیاً در ت
شاهد هـم مشـاهده نشـوند. بـر ایـن اسـاس تعـداد        

شمارش گردیـد و بـا اسـتفاده از فرمـول     هافولیکول
ي تخمدانی محاسبه گردید و با هازیر تعداد فولیکول

تعداد ، در حجم مرجعهافولیکولضرب نمودن تعداد 
.]19[بدست آمد اهکل فولیکول

(Ref)vN N V 

تعـداد اجـزا در واحـد    vN، تعداد کلNکه در آن
حجــم کــل بافــت (نمونــه) کــه نتیجــه  V(Ref)، حجــم

استفاده از روش کاوالیري است.

1

(P) X
m

t
i

V P a


 
مجمـوع نقـاط برخـورد    P، حجـم Vکه در آن

)، ده با قسمت مورد نظرکر )a P   مسـاحت اطـراف
)هـا و  ضـخامت بـرش  t، هر نقطـه  ) Xta P  حجـم

و باشـد  متعلق به فضاي اطراف یک نقطه تقاطعی مـی 
و بـا  SPSS-18سپس نتایج با کمک نرم افزار آماري 

یـک طرفـه و  ي تجزیه واریانس هااستفاده از آزمون
مورد تجزیه و تحلیل قرار هابراي مقایسه میانگینتی 

p≥05/0در سـطح هاگرفتند ومعناداري اختالف داده

در نظر گرفته شد. 

یافته ها
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که مصرف عصاره 

ي غیرباردار باعث کاهش معنـادار  هابابونه در موش
ــون  ــرمی هورمـ ــزان سـ ــادر میـ ، FSHوLHي هـ

نسبت به p≥05/0استروژن و پروژسترون در سطح
چنـین نتـایج   ). هم1گـردد (جـدول  مـی گروه کنتـرل 

ي تخمـدانی و اجسـام   هـا حاصل از شمارش فولیکـول 
زرد نشان داد که مصرف عصاره بابونه در دوزهاي

mg/kg120 ــداد  60و ــادار در تع ــاهش معن باعــث ک
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جسام زرد و ا، گرآف، آنترال، ي پره آنترالهافولیکول
ي هــاافــزایش معنــادار در تعــداد فولیکــولهمچنــین

گردد (جدولمینسبت به گروه کنترلآترتیک شده
ي ایـن مطالعـه   هـا ). به عالوه بر اساس آنـالیز داده 2

مشخص گردید که مصـرف عصـاره بابونـه در دوز   

mg/kg30 05/0در ســـــطح≤p و در دوزهـــــاي
mg/kg120 010/0در سطح60و≤p  یش باعـث افـزا

ي هاي سقط شده در موشهامعنادار در تعداد جنین
). 3گردد (جدولمیباردار

ي تیمار شده با عصاره هیدرو الکلی گیاه بابونه هاگروهاستروژن و پروژسترون در ، FSH,LHيهاهورمونمقایسه میانگین سطح سرمی .1جـدول 
میانگین)±سبت به گروه کنترل (خطاي معیار میانگینن

ژسترونپرو
(ng/ml)

استروژن
(ng/ml)

LH
(ng/ml)

FSH
(ng/ml)

هاهورمون
هاگروه

55/8±45/44 88/11±86/140 09/0±54/0 15/0±73/0 کنتـرل
51/6±64/42 86/13±38/124 03/0±56/0 11/0±78/0 شم

*45/5±72/24 *28/5±36/84 *02/0±37/0 *04/0±31/ )mg/kg30(بابونه1تجربی
*64/4±15/26 **29/4±84/58 *03/0±29/0 *08/0±33/0 )mg/kg60(بابونه2تجربی
*85/5±63/23 **88/12±70/36 *06/0±26/0 *01/0±39/0 )mg/kg120(بابونه 3تجربی

نسبت به گروه کنترلp≥05/0* نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح
نسبت به گروه کنترلp≥01/0در سطح* نشان دهنده اختالف معنی دار *

±ي تیمار شده با عصاره هیدرو الکلی گیاه بابونه نسبت به گروه کنترل (خطاي معیار میانگینهاگروهدر ي تخمدانیهامقایسه تعداد فولیکول.2جدول

میانگین)

جسم زرد فولیکول گرآف فولیکول آنترال فولیکول پره آنترال فولیکول بدوي ترتیکفولیکول آ دودمان سلولی
هاگروه

33/0±60/5 23/0±20/3 71/0±20/5 33/0±60/5 30/1±80/6 83/0±2/4 کنتـرل
69/0±23/5 19/0±90/2 89/0±90/4 83/0±80/5 70/0±05/6 92/0±83/3 شم
8/0±00/4 22/0±40/2 89/0±90/4 30/0±40/6 33/1±20/6 55/0±40/3 )mg/kg30(بابونه1تجربی

*41/0±00/2 *03/0±45/1 *33/0±45/2 *21/0±05/3 54/0±60/5 *35/0±80/7 )mg/kg60(بابونه2تجربی
*41/0±80/2 *05/0±75/1 *85/0±75/2 *46/0±80/2 14/1±26/5 *98/0±60/8 )mg/kg120(بابونه3تجربی

نسبت به گروه کنترلp≥05/0* نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح
نسبت به گروه کنترلP≥01/0اختالف معنی دار در سطح* نشان دهنده *

ي تیمار شده با عصاره هیدرو الکلی گیاه بابونه نسبت به گروه کنترل (خطاي معیار هاگروهي سقط شده در هامقایسه میانگین تعداد جنین. 3جدول 
میانگین)±میانگین

3تجربی
)mg/kg120(بابونه

2تجربی
)mg/kg60(بابونه

1بیتجر
)mg/kg30(بابونه شم کنترل دودمان سلولی

هاگروه
09/0±51/3 **03/0±41/3 *08/0±61/2 06/0±51/1 03/0±01/1 ي سقط شدههاتعدادجنین

نسبت به گروه کنترلp≥05/0* نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح
ه گروه کنترلنسبت بP≥01/0* نشان دهنده اختالف معنی دار در سطح*

بحث  
نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره گیاه بابونـه در  

باعـث کـاهش میـزان    ي صحرایی ماده بـالغ هاموش

و FSH، پروژسترون، ي استروژنهاسرمی هورمون
LH ي پره آنترالهاکاهش تعداد فولیکولهمچنینو ،

باعث افزایش همچنینگرآف و اجسام زرد و ، آنترال
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گـردد و در  مـی ي آترتیـک شـده  هـا کـول تعداد فولی
ــوش ــام ــزایش   ه ــث اف ــز باع ــاردار نی ــحرایی ب ي ص

گردد.بر خالف نتـایج حاصـل   میي سقط شدههاجنین
از این مطالعه در یک بررسی دیگر نشان داده شدکه 

ــل ــرمی  هــاعصــاره گ ــزان س ــر می ــه ب ــاه بابون ي گی
تاثیر معناداري نداشـته در  LHو FSHي هاهورمون

وزهاي پایین باعث افزایش پروژسترون حالی که در د
ي اولیـه و گـرآف  هـا فولیکـول اسـتروژن و و کاهش

. در یک مطالعه دیگر نشان داده شده ]24[گردد می
ي بـا اخـتالل   هـا است که عصاره گیاه بابونه در موش

تخمدان پلی کیستیک و سالم قادر است میزان سرمی 
ــون ــاهورم ــترادیوله ــاهش LHوFSH، ي اس را ک

. بسیاري از گزارشات علمی بیانگر نقش ]16،25[دهد
GnRHتحریکـــی گابـــا بـــر ترشـــح هورمـــون     

به طوري که تزریق باکلوفن به عنوان ،]26[باشندمی
ي گابا باعث افزایش سریع ترشح هاآگونیست گیرنده

. نشان داده شـده اسـت   ]27[گرددمیLHهورمون 
ــدن       ــدود ش ــث مس ــه باع ــاه بابون ــاره گی ــه عص ک

. از ]28،29[شـود مـی زودیازپینی گابـا رسپتورهاي بن
طرف دیگر مشخص شده است که اپی ژنین موجـود  

ي هـا در عصاره گیاه بابونه از طریـق اثـر بـر نـورون    
. ]16[مـوثر اسـت   LHگاباارژیک بر ترشح هورمون 

در پژوهش حاضر نیز عصاره گیـاه بابونـه   لذا احتماالً
ـ    هـا با واسطه نورون ر ي گاباارژیـک اثـرات خـود را ب

سیستم تولید مثلی اعمال نموده است. در یک مطالعه 
ي هـا دیگر نیز نشان داده شـده اسـت کـه در مـوش    

صحرایی نر بالغ عصاره بابونه باعث کاهش هورمون 
گرددمیتستوسترون و افزایش هورمون استرادیول

. هم سو با نتایج این بررسی نتایج حاصـل از یـک  ]30[
ي گیـاه  هاصاره برگمطالعه دیگر نیز نشان داد که ع

ــین  ــزایش ســقط جن ــه باعــث اف . ]2[شــودمــیبابون
نشان داده شده است که عصاره گیاه بابونه همچنین

ي صـحرایی  هـا از طریق آسیب بـه جفـت در مـوش   
دیابتی شده باعث افزایش آمار سقط جنین در ر ابارد

مطالعـه  . بـرخالف نتـایج  ]31[شـود مـی این حیوانات

نشان داده شد که عصاره حاضر در یک بررسی دیگر 
ي سـقط شـده در   هابابونه تاثیري بر تعدادجنینگیاه

عصـاره گیـاه   .]32[ي صحرایی باردار نداردهاموش
بـا بابونـه  کـه از نظـر ترکیبـات مشـابه    چاي کـوهی  

باشـد و الزم  مـی داراي خـواص سـقط آور  باشـد  می
است مصرف این گیاه در دوران بـارداري بـا احتیـاط    

با توجه به کاهش میـزان سـرمی   .]33[صورت گیرد
در مطالعه حاضـر و نقـش   FSHو LHيهاهورمون

فرایند فولیکوژنز و تولیـد  درهاکلیدي این هورمون
ــحو ــونترشــ ــاهورمــ ــیهــ ــاهش ، ي جنســ کــ

کاهش میزان همچنیني تخمدانی و هاتعدادفولیکول
ي استروژن و پروژسترون دور از هاهورمونسرمی

جـا کـه بـراي حفـظ جنـین بـه       انتظار نیسـت و از آن 
ــون  ــافی از هورمـ ــادیر کـ ــامقـ ــتروژن و هـ ي اسـ

و در مطالعه حاضـر نیـز   ]34[پروژسترون نیاز است
لذا افزایش ، میزان این دو هورمون کاهش یافته است

ي سقط شده در این بررسی نیـز قابـل   هاتعداد جنین
ي آزاد و هـا توجیه است. مشخص شده است رادیکال

سیژن که به عنوان واسـطه گرهـاي   ي فعال اکهاگونه
شوندمیي بیولوژیک شناختههاعملکردي در سیستم

ــت، ]35[ ي متوســط نقــش مهمــی در   هــادر غلظ
ي دخیل در رشـد و مهـار   هافرایندهاي انتقال سیگنال

و از طرف دیگـر تحقیقـات   ]36[کنند آپوپتوز ایفا می
هـا جدید عوارض جانبی و غیر منتظره آنتی اکسیدان

ي فعال هادارند که اکسیدانمیان داده و اظهاررا نش
در قبـل از تخمـک   ، ي تخمدانیهاموجود در فولیکول

و عمـل  هـا نمـو ایـن فولیکـول   گذاري براي رشـد و 
ي فعـال  هـا تخمک گذاري ضروري اند و کاهش گونه

ي تخمدانی هااز رشد فولیکول، هااکسیژن درتخمدان
. از آن ]37[نمایندمیعمل تخمک گذاري ممانعتو

جــا کــه عصــاره گیــاه بابونــه غنــی از ترکیبــات آنتــی 
لذا در پـژوهش حاضـر نیـز    ،]5،6[باشدمیاکسیدان

ي آنتـی  هـا ویژگـی به دلیلعصاره گیاه بابونه احتماالً
ي هـا اکسیدانی قوي و از طریق کاهش شدید رادیکال

باعـث  هـا ي فعال اکسیژن در تخمدانهاآزاد و گونه
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ــزایش  ــولاف ــفولیک ــکاه ــایر  ي آترتی ــاهش س و ک
ي جنسـی شـده   هاهورموني تخمدانی و هافولیکول

است. به عالوه نشان داده شده است رگ زایی بـراي  
ي تخمدانی نقش مهمـی دارد.  هارشد و نمو فولیکول

ي تخمدان بـه آتـرزي   هازایی فولیکولاختالل در رگ
. از آن جـا کـه بـراي    ]38[شـود مـی فولیکولی منجر

محدودیت اکسـیژن الزم  ، یی فولیکولیزاتحریک رگ
تواننـد بـه عنـوان    میي فعال اکسیژنهااست و گونه

]36[زایـی ي مربـوط بـه رگ  هـا دهنده سیگنالانتقال

. از بـین رفـتن  ]39[زایی ایجاد نماینـد ي رگهاپاسخ
توســط خاصــیت ي فعــال اکســیژنهــاشــدید گونــه

بـا  توانـد  مـی ]40[اکسیدانی عصاره گیاه بابونـه آنتی
ي تخمـدانی دلیلـی   هـا رسانی به فولیکولکاهش خون

، آنتـرال ، ي پـره آنتـرال  هابراي از بین رفتن فولیکول
و افـزایش تعـداد   دار تعداد آنهـا گراف و کاهش معنا

ي هـا ي آترتیک و حتی افزایش تعداد جنینهافولیکول
سقط شده به دلیل کاهش عروق خونی دیواره رحـم  

شده باشد.

نتیجه گیري
هیـدرو الکلـی   ایج این مطالعه نشان داد که عصـاره نت

ــون   ــاهش هورم ــث ک ــه باع ــابابون FSHو LHيه

از ایـن طریـق منجـر بـه کـاهش      گردد و احتمـاالً می
تعـــداد ، پروژســـترون، اســـتروژنيهـــاهورمـــون

آنترال گرآف و اجسـام زرد  ، پره آنتراليهافولیکول
ي سـقط  هـا ي آترتیـک و جنـین  هـا و افزایش فولیکول

گردد.میهشد

و قدردانیتشکر
ناسـی ارشـد   حاصل پایـان نامـه دوره کارش  این مقاله 

ــانم  ــرکار خـ ــرا سـ ــانیزهـ ــماره میرزاخـ ــه شـ بـ
نویسـندگان بـر خـود الزم   .باشـد می1235436578

حوزه معاونت پژوهشی دانشـگاه  دانند از همکاريمی
زاد اسالمی واحـد شـیراز تقـدیر و تشـکر بـه عمـل      آ

آورند.
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