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 چکیده
بر تغييرات بافت  (.Ducrosia anethifolia (DC.) Boiss)گياه مشگک الکلی برگ –عصاره آبیاثر با هدف بررسی  پژوهشاین      

  موش نر هشتبا  گرمی 551تا  511 موش ماده سر 64بدین منظور  شد. انجامدیابتی  یشگاهیآزماجنين موش  قلب در

به  استرپتوزوتوسينگرم  ميلی 41تزریق داخل صفاقی  ماده با سر 75شدند. پس از اطمينان از بارداری،  دادهلقاح  گرمی 521تا  571

سالم های  موش) شامل کنترل ها گروهشدند.  بندی گروهتصادفی  صورت بهدیابتی و  ،ازای هر کيلوگرم وزن بدن در اولين روز بارداری

 و ، بدون تيمار( دیابتی یها موش) 5(، شاهد ليتر عصاره مشگک یک ميلی کننده سالم دریافت یها موش) 1بدون تيمار(، شاهد 

وزن بدن  لوگرميهر ک یبه ازاکيلوگرم  1111و  211، 521 هایبا دوزاز عصاره مشگک  ليتر یک ميلی ترتيب بهتيمار که   سه گروه

و گرفتن  ها موشپس از بيهوشی  بارداری بيستمروز . ، بودندگاواژ دریافت کردند طریق هبدوره بارداری  51تا  4 از روز دیابتی موش

 بعد از% فرمالين تثبيت گردید. 2جدا و در محلول  ها جنيناز رحمشان خارج شدند. قلب  ها جنينخون از قلب آنها،  ليتر دو ميلی

محيط قلب و شدند. آميزی  تهيه و با هماتوکسيلين و ائوزین رنگ یکیولوژیاسترميکرونی به روش  پنجمقاطع  ،بافتی سازی آماده

ها با  داده گيری گردید. اندازه stero lite-Grids افزار قلب با نرمی ها سلولو تعداد  Image analysis افزار با نرمآن ضخامت دیواره 

، خون حاکی از افزایش گلوکز ها یافته(. P≤12/1) شدند سهیمقابا آزمون توکی  ها ميانگينتحليل و  ANOVAهای آماری  آزمون

تيمار شده با  دیابتی یها موشی دیابتی در مقایسه با کنترل بود که در ها گروهدر همه قلب  طيو مح یقلب یها سلولتراکم و طول 

مشگک برگ  الکلی-آبی . مطابق با نتایج حاصل، عصارهیافتنددار  دیابتی بدون تيمار کاهش معنی با گروه سهیدر مقا عصاره مشگک

 بافت قلب و عروق جنين را تا حدودی جبران ناشی از دیابت درتغييرات تخریبی توانست دیابتی، های  موشدر خون با کاهش گلوکز 

 .کند
 

 .یکرومتريم ،(.Ducrosia anethifolia (Dc.) Boiss) مشگک عصاره کاردیوسيت، خون، قند :کلیدی های واژه
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  مقدمه
 ،باشد می انسان عمر قدمت به دارویی گياهان از استفاده

 وجود به مشروط دارویی گياهان از صحيح استفاده اما
 از بيشماری تعداد آنهاست. مورد در علمی و دقيق اطالعات

 دارویی گياهان ءجز دنيا سرتاسر در موجود گياهی یها گونه
 با وجود (.Foroughi et al., 2016) شوند می محسوب

 یماريب نیا ابت،ید درمان یبرا مختلف صنعتی یداروها
 رود می شمار به یعموم یسالمت معضل کی هنوز

(American Diabetes Association, 2018). کی ابتدی 
 ترشح در اختالل با که است کيهتروژن مزمن یماريب

 و سراپانک در بتا سلول عملکرد اختالل از یناش نيانسول
 ,.Porta et al) شود می ایجاد نيانسول به مقاومت شیافزا

 شرفتيپ و کنترل را ابتید بتواندکه  یدرمان هر .(2014
 در دردها کاهش در ییسزا به سهم د،ینما ندکُ را آن عوارض

 یها نهیهز کاهش و آنها یزندگ تيفيک بهبود ماران،يب
 .داشت خواهد یليتحم

 از استفاده هدف این به دستيابی یها روش از یکی
 مواد از مهمی منبع دارویی گياهان .باشد می دارویی گياهان

 با .باشند می یقو بسيار درمانی هایاثر با جدید، شيميایی
 این فعاليت اساس و منشأ موارد بيشتر در آنکه به توجه

 یداروها بودن گران دليل به و است مانده ناشناخته گياهان
 یبيشتر گرایش داروها این به دسترسی عدم یا و سنتتيک

 هایاثر ارزیابی اما دارد. وجود دارویی گياهان به نسبت
 عنوان به تواند می گياهان این خالص های ترکيب داروشناسی

 جدید داروهای یافتن منظور به منطقی پژوهشی راهبرد یک
 باشد.

 (.Ducrosia anethifolia (Dc.) Boiss) مشگک گياه
 طور به که است دارویی گياهان از یکی و ایران بومی

 افغانستان، فارس، خليج حاشيه مختلف مناطق در یا گسترده
 Darzi Ramandi et) کند می رشد پاکستان و عراق لبنان،

al., 2011). مصرف خوراکی سبزی عنوان به مشگک چهگر 
 دشو می توصيه دارو عنوان به نيز سنتی طب در ولی شود می

(Haghi et al., 2004).  
 رد،سرد کننده درمان ،التهابی ضد خاصيت دارای گکمش

 خوابی بی و تشنج اضطراب، درمان سرماخوردگی، درد،کمر
(Hajhashemi et al., 2012) کوليک دردهای و (Obidi, 

 & Mahboubi) مثبت گرم های ميکروب بر. است (2009

Feizabadi, 2013) ها درماتوفيت برخی و هامخمر و 
(Stavri et al., 2003) کننده شل عنوان به و دارد کشندگی اثر 

 عصبی سيستم کننده آرام و درد دهنده تسکين عضالت،
 افسردگی ضد و (Darzi Ramandi et al., 2011) مرکزی
 Hajhashemi et؛ Shokri et al., 2012) است شده معرفی

al., 2012). داشتندليل  به نوین طب در گياه این همچنين 
 ضد اثرهای دارای ،پينن-آلفا و ليمونن مانند هایی مونوترپن
؛ Mottaghipisheh et al., 2014) اکسيدانی

Mottaghipisheh et al., 2018 ؛Jasmine et al., 2018) و 
 .(Amiri et al., 2006) است دیابتی ضد

 ن،نيپ-آلفا مشگک، گياه دهنده تشکيل های ترکيب
 ژنين، آپی سيترونلول، نرمال، دکانال ن،نپي-بتا ساپونين،
 هستند فالونوئيدها و دکانول نا اسيددکانوئيک دودسن،

(Shalaby et al., 2014). مشگک گياه هوایی یها قسمت 
 ليمونن، مانند ییها مونوترپن آلدئيدها، تيکآلفا یحاو

 يمنس-اراپ ن،وپولگ پينن،-آلفا ميرسن، ترپينولن، سيترونالل،
 خاصيت که است پنگولين مانند هایی کومارین همچنين و

 Mottaghipisheh et) داشته را آزاد های رادیکال پاکسازی

al., 2018) انسان پوست یها قارچ رشد از یمؤثر طور به و 
 تحقيقاتی اخيراً (.Ciftci et al., 2011) کند می یجلوگير

 ساخت با مشگک اسانس یداریپا شیافزا منظور به
 یبرا مناسب اندازه عیتوز با آن اسانس یحاو پوزومينانول

 و Salari توسط یدارورسان یها سامانه در استفاده
Shamsodini (5151) ضعف حدودی تا کهشده  انجام 

 کم تيلالح ی،داریاپ عدم بودن، ارفرّ علت به اسانس کاربرد
  کند. می جبران را شدن دياکس و

 های ترکيب با رابطه در ای گسترده تحقيقات اینکه با
شده  انجام ناسیش گياه دیدگاه از گياه این بررسی و شيميایی

 بدن درویژه  هب آن دارویی و غذایی خواص از هنوز ولی
سویی  از نيست. دست در ای گسترده اطالعات ،زنده موجود

 یها اندام نیتکو بر یمادر ابتید سوء هایاثر مشاهده با
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 هیتغذ فرهنگ و ییدارو اهانيگ بعضی مثبت اثر و نيجن
 ،جنين در یماريب این سوء عوارض از پيشگيری در سالم

 هم که )مشگک( گياه این خواص با رابطه در بيشتر تحقيق
 .رسد می نظر به ضروری دارد غذایی هم و دارویی مصرف
 افزایش و سو یک از انسولين کاهش دیابتی، مادران در
 جنين خون گردش تواند می دیگر سوی از خون گلوکز سطح

 تمایز و تکامل روند بر و داده قرار تأثير تحت نيز را
؛ al et Kohpima,. 2009) بگذارد تأثير جنينی های بافت

2015 .,al et Gürke). افزایش با بارداری دوران در دیابت 
 برای درازمدت عوارض با حتی و نوزادی و یجنين عوارض

 ,.Jasmine et al؛ Hami et al., 2013) است همراه کودک

 در دیابت که است داده نشان شده انجام مطالعات (.2018
 دهد می افزایش را جنين های ناهنجاریخطر  بارداری دوران

(2014 .,al et Moghaddam Kamrani.) 
 افزایش هایپرتروفيک، کاردیوميوپاتی، مانند عوارضی

 نتيجه در غيره و بطنیهای  حفره اتساع جنين، قلب ضربان
 Noorafshan et) است شده گزارش دیابت به مادر ابتالی

al., 2013.) در دیابت از ناشی اکسيژن آزاد یها رادیکال 
 تشکيل در اختالل به منجر حساس یها بافت یميتوکندر

 و رسانی خون در اختالل رب عالوه و شده جنين عروق
 نيز جنين بدن در آهن توزیع در ،آنها مير و مرگ افزایش
 تولد از بعد حتی آن سوء عوارض که کرده ایجاد اختالل
 .(Noda et al., 2010) شود می کودک گير گریبان
 بافت بر مشگک گياه الکلی آبی عصاره اثر بررسی با
 نتایج و تحقيق این در دیابتی صحرایی موش در جنين قلب

 عنوان به گياه این معرفی جهت در شاید آن، از حاصل
 افراد درویژه  هب بارداری دیابت عوارض کاهش برای مکملی
 مؤثر گامی دارند، دارو از استفاده محدودیت که باردار

  .شود برداشته
 
 ها روش و مواد

 آزمایشگاهی بزرگ موش 64 تحقيق، این انجام برای
 و گرم 511 -551 تقریبی وزن با ویستار نژاد از بالغ ماده
 با نژاد همين از بالغ نر یشگاهیآزما بزرگ موش سر 11

 علوم دانشگاه حيوانات خانه از گرم 571-521 تقریبی وزن
 در هفته دو محيط با تطابق برای و خریداری زشيرا پزشکی

 و ییروشنا ساعت 15) نور زانيم نظر از شده کنترل طیشرا
 درجه 55±7 محدوده )در دما و ی(کیتار ساعت 15

 جهرم پزشکی علوم شکدهدان ناتحيوا خانه در و (وسيسلس
  .ندشد دارینگه

 

  گیاه آبی عصاره تهیه

 و خریداری جهرم شهرستان از گکمش گياه کيلوگرم یک
 جهرم واحد زادآ دانشگاه گياهی سيستماتيک استاد توسط
 دانشگاه هرباریوم در و تأیيد برجيان( امير دکتر )آقای

 57 -52) اتاق دمای دررا  مذکور گياه .گردید نگهداری
 را آن از گرم 61 ،کرده پودر و خشک گراد( سانتی درجه

 با که اتانول ليتر ميلی 611 اویح فالسک در وخيس نموده 
 با کريشی رو را محصول شد. ریخته بود شده دهيپوشان لیفو

 حاصل عیما پسس کرده، مخلوط قهيدق در دور 521 سرعت
 دستگاه در کردن ظيتغل برای و کرده صاف یصاف کاغذ با را

 حرارت ºC521 دمای تا و ختهیر )آلمانی( اواپراتور یروتار
 سپس .برسد تريل یليم 71 یبیتقر حجم به عیما تا شد داده

 تا گرفت قرار ساعت 56 مدت به شگاهیآزمای دما در عیما
 شروع تا حاصل مایع (.Haghi et al., 2004) شود خشک

 کشنده دوز تعيين از پس وی نگهدار ºC6 دمای در آزمایش
 مصرفی مناسب دوز موش(، بدن وزن کيلوگرم بر گرم 2/1)

کيلوگرم  بر گرم ميلی 1111 و 211 ،521) گکمش عصاره
  .شد تعيين (حداکثر و متوسط حداقل، دوز عنوان به موش وزن

 ماده یها موش قفس در سالم نر یها موش دادن قرار با
 روز صبح و منوگامی( صورت به) کرده فراهم را لقاح امکان

 روز و بارداری نشانه عنوان به واژینال پالک مشاهده با بعد
 .شد گرفته نظر در ماده یها موش بارداری صفر

 داخل تزریق با ،ها موش بودن باردار از اطمينان از پس
 ساخت استرپتوزوتوسين گرم ميلی 41 دوز تک و صفاقی
 به pH=2/6 در و سيترات بافر در آلمان Merck شرکت

 بارداری روز اولين در موش بدن وزن کيلوگرم هر ازای
 از سپ شدند. آماده تحقيق این دیابتی موش یها گروه
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 خون گلوکز ،نياسترپتوزوتوس قیتزر از ساعت 35 گذشت
-check" قندآزمایش  دستگاه از استفاده با ها موش

Accu"مدل Active قطره یک گرفتن با آلمان کشور ساخت 
 ،دیابت یداریپا از نانياطم یبرا شد. گيری اندازه دم از خون

 قند ميزان شد. تعيين انيم در روز کی طور به خون قند
 از تر پایين و شده تلقی دیابتی ،mg/dl 711 از بيشی ناشتا

 & Hosseini) ندشد حذف بندی گروه از ميزان این

Karimzadeh, 2012). 
  به تصادفی صورت به ،ها موش شدن دیابتی از پس

 .نددش يمتقس زیر شرح به تایی 4 گروه 4
 تغذیه با و دارویی هيچ دریافت بدون کنترل: گروه -1

 معمولی
 روز تا 4 روز از که سالم یها موش 1 شاهد گروه -5

 صورت به (cc1) مشگک الکلی -آبی عصاره بارداری 51
 کردند. دریافت گاواژ
 روز تا 4 روز )از دیابتی یها موش :5 شاهد گروه -7

 گاواژ صورت به را (cc1) فيزیولوژی سرم (51 بارداری
 کردند. دریافت

 که دیابتی یها موش :7 تا 1 تيمار گروه :4 -6
 بر گرم ميلی 1111 و 211 ،521 هایدوز گروه، ترتيب به

 روز از مشگک الکلی -آبی عصاره از موش وزن کيلوگرم
 دریافت (cc1) گاواژ صورت به بارداری 51 روز تا 4

 کردند.
 مقررات تیرعا با را ها موش ،یباردار 51 روز در

 واناتيح از تیحما انجمن و یعلم اخالق یالملل نيب
 به آغشته پنبه یحاو یهوشيب جار در یشگاهیآزما

 قلب از شدن هوشيب از پس و داده قرار کلروفروم محلول
 شد. گرفته خون cc5 ینيانسول سرنگ از استفاده با آنها

 پس .گردید خارج آنها یرحمی ها شاخ از ها نيجن سپس
 مدت به دور 7111 سرعت با خون وژکردنيفیسانتر از

 روش با خون گلوکز سطح سرم، کردن جدا و قهيدق 11
 پارس شرکت ساخت مخصوص تيک از استفاده با ،یمیآنز

  شد. دهيسنج اسپکتروفتومتر دستگاه لهيوس به و آزمون

 آن مطالعه و بافتی مقاطع تهیه

 و جدا ها نيجن قلب وانات،يح نهيس شکافتن از پس
 مدرج لوله در کردن ور غوطه روش با آن اوليه حجم

 فرمالين محلول دررا  ها قلب پسس .شد تعيين آب حاوی
 آبگيری، لشام بافتی پاساژ مراحل و هنمود تثبيت 11%

 اتوماتيک طور هب گيری قالب و گزیلول با سازی شفاف
 روش به و اردوّ ميکروتوم از استفاده با .گردید انجام

 ميکرون 2 ضخامت به موازی های برش سری ،ریاليکاو
 مقطع سطح مجموع محاسبه با سپس ،تهيه ثابت فاصله با

 حجم مقاطع بين ضخامت در کردن ضرب و مقطع تمام
 مقاطع .(Gundersen et al., 1988) دش محاسبه نهایی
 شده تهيه اسالیدهای از و شد داده قرار الم روی بر بافتی
 با ائوزین و هماتوکسيلين با آميزی رنگ از پس

 نيکون مدل دیجيتال دوربين به مجهز نوری ميکروسکوپ
 روی (.مختلف نمای 2 مقطع هر از) شد گرفته عکس

 تغييرات کليه بافت، ميکرومتری بر عالوه ها ميکروگراف
 در تيمار یها گروه و شاهد گروه هایاسالید در بافتی

  شد. مطالعه کنترل گروه با مقایسه
 محيط ازجمله بافتیی پارامترها یکمّ گيری اندازه یبرا
 از ها بطن بين سپتوم و دهليز بطن، دیواره ضخامت قلب،

  افزار نرم همچنين و مدرج عدسی با ميکرومتری
Grids- stero lite های ميکروگراف روی و گردید استفاده 

 .شد تعيين آن تراکم و قلبی های سلول تعداد شده هيهت
  مساحت بهیک  هر که فریم 51 که شرح بدین
µm2 111×111 از استفاده با ميکروگراف روی بود 

 انتخاب فوق افزار نرم دارایرایانه  به متصل ميکروسکوپ
 ها کاردیوسيت هسته اندازه ها، کاردیوسيت کل شمارش و
 تعداد ميانگين نسبت .شد گيری اندازه قلب محيط و

 نظر در تراکم ميانگين عنوان به منتخب سطوح در ها سلول
 دادن قرار با ها سلول شمارش از پس شود. می گرفته

 چگالی ،زیر فرمول در شده شمارش یها سلول مجموع
 آید. می بدست ها سلول عددی
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Nv: است حجم واحد در تعداد 

∑Q: شده شمارش های سلول کل تعداد  

∑p: اند شده شمارش آن در ها سلول که هایی فریم تعداد 

h: شده انجام آن در سلول شمارش که ضخامتی 

a/frame: شمارش فریم مساحت 

 باال در که قلب کل حجم در Nv کردن ضرب با پایان در
 های سلول دقيق تعداد، شد محاسبه کاواليری روش از

 گردید. محاسبه قلب بافت کل در شده شمارش
 

 ها داده وتحلیل تجزیه

 قلب بافت ميکرومتری و مطالعه از حاصل های داده
 آناليز آزمون طریق از و 51 نسخه SPSS افزار نرم توسط

 با و تحليل جداگانه طور به (ANOVA) طرفه یک واریانس
 مقادیر .شدند مقایسه یکدیگر با دانکن آزمون از استفاده
 سطح و (SEM) معيار انحراف خطای ±ميانگين شده استفاده

 .شد گرفته نظر در P<12/1 دار معنی

 

 نتایج
 روزه 51 جنين قلب ميکرومتری بررسی از حاصل نتایج

 5شکل  در مادر موش خون قند ميزان (،A-H) 1شکل  در
 مشاهده قابل 6و  7 های شکل در جنين قلب بافتی نتایج و

 است.

 
B 

 
A 

 
D 

 
C 
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F 

 
E 

 
H 

 
G 

 

 یمورد بررس یها آن در گروه یکرومتریوزن قلب و م یریگ حاصل از اندازه حینتا -1شکل 

Control: 1؛ تيمار بدون سالم یها موشSham 5؛ مشگک عصاره کننده مصرف سالم یها موش (:1 )شاهدSham ؛ تيمار بدون دیابتی یها موش :(5 )شاهدTreatment 

 مشگک عصاره کيلوگرم بر گرم ميلی 1111 و 211 ،521 دوزهای با شده تيمار دیابتی یها موش :(7-1 ماريت)

 

 با ،5 شاهد گروه در ابتید از یناش راتييتغ هيکل
 داری معنی سطح در ديکالم بن یگل یدارو از استفاده

(P<0.05) عصاره با تيمار یها گروه .است افتهی بهبود 
 کننده مصرف گروه با مشابه نتایج مشگک، الکلی -آبی

بيشتر  در و دادند نشان (ديکالم بن یگل) قند ضد داروی
 در قویتری اثر (G -1 شکل تا F -1 شکل) پارامترها

 .شد مشاهده تغييرات این بهبود
 بدون )دیابتی 5 شاهد گروه در ناشتا خون قند ميزان

، داد نشان کنترل گروه با مقایسه در داری معنی افزایش تيمار(
 حداکثر و متوسط دوز با تيمار یها گروه درطوری که  به

 یافته کاهش P<0.5 داری معنی سطح در مشگک عصاره
 نرسيدند. کنترل گروه سطح به اما است
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 بررسی مورد یها گروه در مادر موش سرم در خون قند میزان میانگین مقایسه -2شکل 

 

C: 5 شاهد B: 1 شاهد A: کنترل 

F: حداکثر دوز با تيمار E: متوسط دوز با تيمار D: حداقل دوز با تيمار 

 (×022ی بزرگنمای -H&Eی زیآم رنگ) روزه 22 جنین قلب بافت در کاردیومیوسیت های هسته تراکم -3 شکل

 

 بدون )دیابتی 5 شاهد گروه در ها کاردیوميوسيت تراکم
 یها گروه در و است بيشتر کنترل گروه با مقایسه در تيمار(
 دوز و متوسط دوز کننده مصرف یها گروهویژه  به تيمار

 (7 شکل) است مشهود راکمت کاهش مشگک، عصاره حداکثر
  ها سلول از دسته این شمارش از حاصل نتایج با که
 دارد. مطابقت کامالً (F -1 شکل)
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C 5: شاهد 

 
B 1: شاهد 

 
Aکنترل : 

F: 

 : تيمار با دوز حداقلD : تيمار با دوز متوسطE تيمار با دوز حداکثر

 روزه 22 نیجن قلب بافت -0 شکل
 (؛CC(؛ کاروتيد مشترک )C(؛ کاروتيد )AAO(؛ تنه آئورتی )RVبطن راست ) (؛LV) (؛ بطن چپIVSها ) سپتوم بين بطن (؛RA(؛ دهليز راست )LAدهليز چپ )

 (؛ Pvc(؛ اجوف زبرین )PT(؛ تنه ششی )PV(؛ سياهرگ ششی )SV(؛ سينوس سياهرگی )AAO) (؛ آئورت باال روندهDAO) (؛ آئورت پشتیAoaکمان آئورتی )

 (Avcاجوف زیرین )

 

  بحث
 شامل و است دهيچيپ کيمتابول تيوضع کی یرداربا

 شیافزا با که استی هورمون طيمح دری توجه قابل راتييتغ
al et Nadal,. ) پروژسترون و استروژن سطوح توجه قابل

 زوليرتکو ،(al et Wang,. 2013) نيپروالکت ،(2009
(Joshua & Sherita, 2017)، ن،يلپت ،یجفت رشد هورمون 

α-TNF است همراه ويداتياکس استرسی ها شاخص دیگر و 
(Hami et al., 2013 ؛Shin-Hye et al., 2017.) 

 موارد در و داشته قلب بر مخربی هایاثر بارداری یابتد

 در را دیابتی کاردیوميوپاتی عارضه یا قلبی نارسایی حاد
et Gürke ؛ al et Lee,. 2012) شود می موجب جنين و مادر

2015 .,al). در حدودی تای کنون صنعتیی داروها نکهیا با 
 معضل کی ابتید هنوز ولی اند بوده مؤثر خون قند کاهش
 ،یزندگ تيفيک کاهش به منجر که استی عمومی سالمت
  .گردد یم توجه قابلی اقتصادی ها نهیهز و ريم و مرگ

 مطالعه مورد های جنين قلب يکرومتریم از حاصل نتایج
 و طول ،قلب وزن بدن، وزن بر دیابتاثرهای  ازحکایت 

 دارد بررسی مورد یها گروه همه در قلبی یها سلول تراکم

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Joseph%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27750377
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Joseph%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27750377
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 و Noorafshan تحقيقات با مطابق نتایج این (.1 شکل)
 دررا  جنين قلب نمو و دشر شدن متأثر ،(5117) همکاران

 بدن وزن افزایش تحقيق، این در .دهد می نشان دیابتی مادر
 .(A -1 شکل) بود انتظار قابل کهشد  مشاهده جنين

 دارای دیابتی مادران نوزادان که داده نشانمحققان  تحقيقات
 ,.Abi Khalil et al) هستند طبيعی مقدار از بيش وزنی

ی ماريب کی بارداری دیابت اینکه به توجه با .(2010
 پانکراس عملکرد که گردد می جادیای زمان و است کيمتابول
 اختالل نتيجه در که رود می انتظاربنابراین  ،است شده مختل

 و کبد در گليکوليز روند گلوکز، و ها کربوهيدرات متابوليسم
 چاقی آن بدنبال که باشد شده ختلم نيز بدن در چربی توزیع
 ,.Abi Khalil et al) آید می پيش (ماکروزومی) جنين

 هایی آسيب و زایمان شدن سخت باعث وضعيت این .(2010
 ،زایمان موقع شانه دررفتگی ازجمله زایمانهنگام  جنين به

 Kamrani) شود می جنين مرگ حتی و تنفسی زجر

Moghaddam et al., 2014). در عوارض این مشاهده عدم 
 یا تحقيق مدت بودن وتاهک به شاید ،مطالعه این های جنين
  باشد. مربوط عوارض بودن خفيف

 تبعيت به ،)دیابتی( 5 شاهد گروه جنين قلب نوز افزایش
 و باشد می قند زایشافتأثير  تحت بدن، کل وزن افزایش از
 دوز به وابسته صورت به گکمش با تيمار یها گروه در

 را مشگک عصاره مثبت اثر که است یافته کاهش مصرفی
 مصرفی عصاره مثبت تأثيرالبته  .(B -1 شکل) دهد می نشان
 است آن در موجود کومارینیوفوران های ترکيبدليل  به شاید

(Haghi et al., 2004 ؛Mahboubi & Feizabadi, 2013) 
 آنزیم فعاليت کردن مهار و روده های آنزیم برخی بر اثر با که

 و نموده جلوگيری خون در گلوکز عتجم از آلفاگلوکوزیداز
 ,.Mottaghipisheh et al) شود می خون قند کاهش باعث

 این در قطعی اظهارنظر (.Karakaya et al., 2018؛ 2014
  دارد. نياز تر اختصاصی تحقيقاتزمينه به 

 دیابتی یها موش در جنين قلب بافتی تغييرات مشاهده
 دوره در قلب نمو و رشد بر دیابت اثر گواه تيمار، بدون

 اثر کند. می طلب را مسئله این به زیاد توجه که است جنينی
 قابل (1 شکل) ميکرومتریک نتایج در مشگک عصاره مثبت

 يجهنت (.6 شکل) است قلب بافتی تغييرات از تر توجه
 C -1 شکل) راست و چپ بطن دیواره ضخامت گيری اندازه

 اندازه با مشابه (E -1 شکل) بطن دو بين سپتوم و (D و
 اثر که بود بررسی مورد یها گروه در (A -1 شکل) وزن

 در آن عوارض بهبود آثار همچنين و قلب بر دیابت
 با دیابت د.کن می تأیيد را کگمش توسط تيمار یها گروه

 را قلبهای  هحفر حجم ها، بطن دیواره ضخامت افزایش
 با .(Lee et al., 2012) دهد می کاهش خون ذخيره برای
 خون گردش و پمپاژ در حفره این حياتی نقش به توجه

 خوراکی مواد یا گياهان نقش اهميت به بدن، در سيستميک
 پی کنند کم خون گردش بر را دیابت نامطلوب اثر بتوانند که

 همکاران و Noorafshan مطالعات در چنانچه .شود می برده
 وزن افزایش ضمن مادر دیابت که شد داده نشان نيز (5117)

 دهد. می کاهش را جنين عروق و قلبهای  حفره حجم قلب،
 (F -1 شکل) ها کاردیوميوسيت سلولی توده و تعداد افزایش

 ریختگی بهمالبته  دارد. دنبال به را قلب وزن افزایش نيز
  بود انتظار قابل نيز دیابت اثر در دیواره انسجام

 دیواره ضخامت کاهش با همراه آن بهبود که (C -6شکل )
 این تثبم اثر (F و E -6 شکل) بيشتر دوزهای درویژه  به

 دهد. می نشان را گياه
 نشان نيز (5111) همکاران و Kohpima تحقيقات نتایج

 نيز و چپ بطن سيستولی فشار کاهش موجب دیابت که داد
 دیاستول و سيستول هنگام در فشار تغييرات سرعت کاهش

 دار معنی افزایش و تحقيق این های یافته با که شود می
 (D و C -1 شکل) دیابتی گروه در ها بطن دیواره ضخامت
 بين سپتوم ضخامت حتی و ها دیواره ضخامت .دارد مطابقت

 .است دیابتی گروه در قلب يطمح افزایش عامل نيز ها بطن
 سوء عوارض محيط( )افزایش قلب شدن بزرگکه  نحوی به

 آن مرگ به منجر تواند می حتی که دارد همراه به جنين برای
  شود.

 دیابتی گروه در شده مشاهده ميکرومتریک اتتغيير
 تحقيقات از حاصل نتایج با مطابق (،F و H -1 شکل)

Moghaddam Kamrani و (5116) همکاران و Mellor و 
 خالف بر ها سلول طول کاهش .بود (5117) همکاران
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 به شاید ،دیابتی گروه در بررسی مورد دیگر پارامترهای
 در موجود های ترکيب تأثير با که باشد آن زیاد تکثير علت

 دیده تغييرات بهبود ،تيمار یها گروه در مشگک عصاره
 کنترل گروه سطح در چند هر تغييرات این بازگشت .شود می

 مقابل در حفاظتی اثر اعمال حدودی تا ولی نيست
 دیابت تأثير ازسویی  از .است دیابت از ناشی های يبسآ

  کرد. پوشی چشم توان نمی روز 51 طی القایی
 ها مونوترپن آلدئيدها، آلفاتيکمانند  هایی ترکيب وجود

 همچنين و ميرسن ترپينول، سيترونالل، ليمونن، مانند
 این در موجود یها منوترپن یا پنگولين مانند هایی کومارین

 است شده گزارش ایرانیمحققان  توسط که گياه
(Mahboubi & Feizabadi, 2013) سو یک از 
(Hajhashemi et al., 2012) و یدیابت ضد اثر و 

 Falah) دیگرسوی  از ها ترکيب این از برخی یاکسيدان آنتی

Hosseini et al., 2006) ضخامت جبران عامل تواند می 
 باشد. مذکور عصاره با تيمار یها گروه در قلب های دیواره
 خالف بر حاصل نتایج ،ها سلول تراکم با رابطه در

 همکاران و Lee و (5112) همکاران و Vinceti تحقيقات
 دیابت از ناشی اکسيداتيو استرس و التهاب که بود (5115)

 در هيپرتروفی و کاردیوميوسيت تعداد کاهش برای عاملی را
ند، بود کردند اعالم دیابتی بالغ موش قلبهای  هحفر حجم

 )دوره تحقيق این در دیابت اثر زمان شاید هک طوری به
 تعداد افزایشسویی  از باشد. نتيجه تفاوت عامل جنينی(

 ،دارد همخوانی کامالً قلب وزن افزایش با کاردیوميوسيت
 افزایش با نيز (C -2 شکل) بطنهای  هحفر حجم همچنين

 گروه با سهیمقا در تيمار نوبد دیابتی گروه در قلب محيط
 تغييرات این شدن نزدیککه  نحوی به .داشت همخوانی کنترل

، H -1 های شکل) تيمار یها گروه در قلب بافت وضعيت به
6- D، 6- E  6و- F) گروه به حداکثر دوز درویژه  به 

 عصاره توانایی ،تيمار بدون دیابتی گروه با مقایسه در کنترل
 دهد. می نشان دیابت اثر در بافتی بهبود در را گکمش

 (5 شکل) مادر خون در گلوکز کاهش با نتایج این مطابقت
 .کند می تأیيد را نتيجه این

 دارای گياهان برخی که است داده نشان زیادی تحقيقات

 مصرف و (Hosseini et al., 2014) هستند دیابتی ضد اثر
 سوء عوارض و ها نارسایی از جلوگيری به قادر گياهان این

 Hunt et) باشد می نیجني های اندام تکوین بر دیابت از ناشی

al., 2000.)  تفکيک با رابطه در بيشتر تحقيقاتبنابراین 
 متابوليسم بر آن اثر سیبرر و عصاره در موجود های ترکيب

 زنده موجود بدن در و (invitro) کشت های محيط در قند
(invivo) مفيد گياه این معرفی برای بتوان تا شود می توصيه 

  برداشت. قدمی
این  از حاصل نتایج به استناد با گيری نتيجهعنوان  به

 با (D. anthifolia) مشگک الکلی-آبی عصاره تحقيق،
 تغييرات مادر دیابتی یها موش در خون لوکزگ کاهش

 (P<0.05) داری معنی سطح در را دیابت از ناشی تخریبی
 به وابسته صورت به محافظتی اثر حدودی تا و کرده جبران

 تکوین و رشد بر دیابت از اشین های آسيب مقابل در دوز
 قلب تکوین که مطلب این ذکر با بنابراین است. داشته قلب

 ،دهد می نشان بافتی اختالل بارداری دیابت از متأثر جنين
 گياه این مصرف با رابطه دررا  بيشتر تحقيقاترو  ازاین

 پيشنهاد هایپرگالیسمی تنظيم برای درمانی راهکار عنوان به
 مدیریت در غذایی مکمل یک عنوان به را آن بتوان تا نموده
 بعضی مصرف محدودیت که بارداری دوران درویژه  به دیابت

  نمود. ارائه دارند را قند ضد داروهای از
 

 سپاسگزاری
 از را خود سپاس مراتب مقاله نویسندگان وسيله بدین
برای  جهرم واحد اسالمی آزاد گاهشدانمحترم  نمسئوال

  دارند. می ابراز تحقيق، این از پشتيبانی
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Abstract 
    This study aimed to investigate the effects of aqueous-alcoholic extract of Ducrosia 

anethifolia (DC.) Boiss. leaves on the fetal heart tissue changes in the diabetic rats. Forty-eight 

female rats weighing 200-220 g were fertilized with eight male rats weighing 230-250 g. After 

ensuring the pregnancy, the females became diabetic by intraperitoneal injection of 

streptozotocin (80 mg kg
-1

 body weight) on the first day of pregnancy, and were randomly 

grouped. Groups included Control (healthy rats without treatment), Sham 1 (healthy rats 

receiving 1 ml D. anethifolia extract), Sham 2 (diabetic rats without treatment), and three 

groups of treatments which respectively received 1 ml D. anethifolia extract at the doses of 250, 

500, and 1000 kg kg
-1

 body weight of the diabetic rats from 6
th
 to 20

th
 day of the pregnancy by 

gavage. On the 20
th
 day of pregnancy, after anesthetizing the rats and taking 2 ml of blood from 

their hearts, the fetuses were removed from their uterus. The fetal hearts were isolated and fixed 

in the 5% solution of formalin. After the tissue processing, the five-micron sections were 

prepared by the stereological method and stained with hematoxylin and eosin. The heart 

circumference and its wall thickness were measured by the image analysis software, and the 

number of heart cells was counted by the Grids-stero lite software. The data were analyzed by 

the ANOVA and the means were compared by the Tukey test (P≤0.05). The findings showed an 

increase in the blood glucose, density and length of cardiocytes, and heart circumference in all 

the diabetic groups compared to the control, which were significantly reduced in the diabetic 

rats treated with D. anethifolia extract compared to the diabetic group without treatment. 

According to the results, the aqueous-alcoholic extract of D. anethifolia leaves could slightly 

compensate the destructive changes caused by diabetes in the fetal cardiovascular tissue by 

reducing the blood glucose in the diabetic rats.  

 

Keywords: Blood glucose, cardiocyte, Meshgak extract (Ducrosia anethifolia (Dc.) Boiss.), 

micrometry. 

 


