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 :چکیده

کبد هیستومورفومتريک هدف از اين تحقیق بررسی اثرات تجويز عصاره زرشک در روزهای حساس بارداری بر رشد و نمو و تغییرات  :هدف

 .باشد جنین موش می

گروه شم آب مقطرر و  . گروه شاهد هیچ تزريقی نداشت. گروه مساوی تقسیم شدند 4به  سوریسر موش باردار  02تعداد  :ها مواد و روش

صرورت دالرص صریادی دريافرت      بارداری بره  9و  8، 7در روزهای گرم بر کیلوگرم  میلی 42و 4 های تجربی عصاره زرشک را در مقادير گروه

هرا مرورد    های ظاهری بررسی شدند بلكره بافرت کبرد آ     ها نه تنها از نظر ناهنجاری بارداری کشته و جنین 68های ماده روز  موش. کردند

 .گرفتمطالعه هیستولوژی درار 

هرايی   ناهنجراری  42گرروه تجربری  در که  رحالید. هیچگونه ناهنجاری ظاهری و بافتی ديده نشد 4های شاهد، شم و تجربی گروهدر  :نتایج

هرا    جنرین دمی -طول سریدر مطالعه میانگین . ، اسپینابیییدا و لونريزی زير جلدی مشاهده گرديدجنین و جیت آتروفینظیر میكروملیا، 

هرای  کبرد جنرین  بررسی هیسرتومورفومتريک  در . ی مشاهده گرديددار معنینسبت به گروه شاهد کاهش  42و دطر جیت در گروه تجربی

هرا و درصرد وسرعت سرینوزوایدها      ی به ترتیب در میانگین درصد اشغال شده توسط هپاتوسریت دار معنیافزايش و کاهش  42گروه تجربی

ی در مقايسه دار معنیکاهش  42گروه تجربیها در  های هپاتوسیت میانگین شمارش تعداد هسته بررسی در. نسبت به گروه شاهد ديده شد

 .با گروه شاهد مشاهده شد

بروز ناهنجاری در رشد و تواند سبب  گرم بر کیلوگرم از عصاره زرشک به موش باردار می میلی 42تجويز رسد که   به نظر می :نتیجه گیری

 .هیستولوژی در روند تكامص بافت کبد گرددنمو جنین و تغییرات 

   سوری ناهنجاری، زرشک، جنین، کبد، موش :واژگان کلیدی
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 مقدمه

داشرتن اثررات جرانبی نالواسرته     گیاها  دارويی ممكن است برا  

 (.6)هرای برافتی ریرر دابرص جبرانری گردنرد        سبب ايجاد آسریب 

 در طرول برارداری بايرد    گیراهی  داروهای مصرف هنگام بنابراين

گیراه   .(0)هرا را در نظرر گرفرت     آ  تراتروژنی  و زايی سقط اثرات

از راسرته آللره    Berberis integerrimaزرشک برا نرام علمری    

(Ranals )   و تیرررره زرشررركیا(Berberidacea)  (. 3)اسرررت

ترکیبات مهم گیاه زرشک شامص آلكالوایردها، ترکیبرات فنلری و    

های  گیاه زرشک در طب سنتی به صورت(. 4)ترپنواید است  تری

گیررد و نیرز در منراطقی از     مختلیی مورد استیاده مردم درار مری 

از (. 5)ايرا  مصرف زرشرک بره اشركال مختلرد مترداول اسرت       

توا  به کراربرد آ  در   مزايای مصرف و لواص دارويی زرشک می

صنايع رذايی به منظور رفع تشنگی و عطش شديد بره لصروص   

همچنین اثرات درمرانی  (. 1)در مناطق گرمسیر کشور اشاره کرد 

و اسهال لونی آمیبی ديرده شرده   ( 7)های کبدی  آ  در بیماری

تری اکسریدانتی   توا  لاصیت آن از لواص ديگر آ  می(. 8)است 

، (66)، کلسترول (62)، ضد انگلی، ضد التهابی و کاهنده دند (9)

  .را نام برد( 9)تری گلیسیريد و فشار لو  

عنروا  يرک    نشا  دادند که زرشک بره ( 3)صاددی فر و همكارا  

توانرد در جريرا  رشرد و     ماده تراتوژ  از جیت عبور کرده و مری 

از معايرب ديگرر   . گرذارد های مختلرد جنینری تراثیر     تمايز بافت

، (63)مصرف زرشک در دورا  بارداری افزايش انقباضات رحمری  

آتروفی نمود  آندومتر به دلیص ويژگی ضد استروژنی آ  و مهرار  

باشد که همگی موجب عردم   ها می دريافت اکسیژ  توسط سلول

تغذيه کامص جنرین و در نتیجره برروز ناهنجراری در آ  و سرقط      

روبین  ن بربرين موجب افزايش سطح بیلیهمچنی(. 60)گردد  می

 (.63)شود  و به دنیا آمد  نوزادا  با زردی می

و چرو   ( 64)کبد نقش مهمی در مسمومیت زدايی بد  داشرته  

ای که از جیت عبور کند مستقیما وارد  در دورا  جنینی هر ماده

شود و در صورت سمی برود  مراده موجرب الرترل در      کبد می

گردد، لذا اين مطالعه به منظور بررسی  بد میکرد ک تكامص و عمص

اثرات احتمالی مصرف اين گیاه در روزهای حسراس برارداری برر    

روی لصوصرریات ظرراهری جنررین مرروش سرروری و بررسرری      

 .هیستومورفومتريک بافت کبد آ  انجام شده است
 

 ها مواد و روش

 رازویروسیله تررم زرشک برگ 622دا رابت :تهیه عصاره زرشک

برار   3الری   0وز  شرد و سرپب برا آب شرهر      آنالیتیكرال ددیق 

لیتر آب مقطر دالص  میلی 6222 در مرحله بعد. شستشو داده شد

درار گرفرت ترا بره دمرای        Hot plateبشر ريخته شد و بر روی 

 622گرم زرشک برر روی آب   622. گراد برسد درجه سانتی 622

 Hot plateگرراد اضرافه شرد و برر روی دسرتگاه      درجره سرانتی  

magnetic stirrer   ساعت مخلوط شرد  0درار گرفت و به مدت .

محتويات دالص بشر با دیرد و کاررذ صرافی صراف شرد و بررای       

سراعت در   60بدست آورد  عصاره، محلول صاف شده به مردت  

گرم زرشرک،   622بدين ترتیب از . ماری درار داده شد دستگاه بن

 .گرم عصاره بدست آمد 62

سر موش  02اين مطالعه تجربی بر روی  :گروه بندی حیوانات 

 ايرن  در .انجام شد Balb/cکوچک آزمايشگاهی ماده بالغ از نژاد 

سراعت   60 و نور ساعت60 (استاندارد شرايط درها  موشتحقیق 

 رذای کرافی  و آب وگراد  درجه سانتی 03 ± 0در دمای) تاريكی

 برر  گرفتره  صرورت  تجربیات و آزمايشات تمامی. شدند داری نگه

 دانشرگاه  آزمايشرگاهی  حیوانات با کار کمیته اساس دستورالعمص

 هایموش .شد کارگرفته به و طراحی (عج... )پزشكی بقیه ا علوم

تقسریم   گررم  33±7 تايی با میرانگین وز   5به چهار گروه ماده 

هرای مراده   به مدت يک شب يک موش نر به دیب مروش  .شدند

واژينال به عنوا  نشانه صبح روز بعد مشاهده پرک  .انتقال يافت

گرروه شراهد   . بارداری و روز صریر برارداری در نظرر گرفتره شرد     

برارداری بره    9و  8، 7در روزهای . ای دريافت نكردگونه مادههیچ

 4، مقردار  4و به گروه تجربی( حرل زرشک)گروه شم آب مقطر

گرم بر میلی 42، مقدار 42گرم بر کیلوگرم و به گروه تجربیمیلی

. م عصاره آبی زرشک به صورت دالص صیادی تزريق شرد کیلو گر

 هرا جنین شكم، ددامی جدار با شكافتن بارداری 68در پايا  روز 

 هرا برا  نمونره . های رحمی لارج گرديدجیتشا  از شاخ همراه به

 .بررسری شردند   ظراهری  نظرر  از استريومیكروسركو   از استیاده

ددرت   برا  هرا جنرین  وز  ديجیترال  تررازوی  کمرک  برا  همچنرین 

انتهرای   ترا  فرق سر از طول براساس هاجنین دد .شد گیریاندازه

 کولیب از استیاده با جیت، و بزرگ کوچک دطرهای نشیمنگاه و

های هر تعداد پنج جنین از میا  جنین. شدند گیریاندازه با ددت

صورت تصادفی انتخاب شده و برای فریكب شرد     هموش باردار ب

. درصرد دررار گرفتنرد    62فرمالین ساعت در محلول  04به مدت 

 04ها به دو نیمه چپ و راست تقسریم و بره مردت     سپب جنین

های  جنین. درصد درار گرفتند 62ساعت ديگر در محلول فرمالین

فیكب شده در دستگاه پردازش بافرت دررار گرفتره و سرپب در     
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تعداد سره مقطرع سراجیتال بره     . گیری شدند پارافین مذاب دالب

ها تهیه  میكرومتر از جنین 022ر و به فاصله میكرومت 5ضخامت 

 . درار گرفت (H&E) ااوزين-هماتوکسیلین آمیزی و تحت رنگ

و  422 ×در بزرگنمررايی هررای هررای بررافتی گیررری جهررت انرردازه

مجهررز برره دوربررین ديجیتررال  Nikonمیكروسرركو   از 6222×

نمای مختلد  5بدين منظور از هر مقطع بافت کبد . استیاده شد

گیری در وسعت  گرفته شد و توسط نرم افزار موتیک اندازهعكب 

اشغال شده توسط هپاتوسیت ها، سینوزوایدها و جزاير لونی در 

شرمارش  . صورت گرفت  میكرومتر مربع 30285سطحی برابر با 

های هپاتوسیت در بافت کبد جنین موش با استیاده  هسته سلول

لنرز شری ی    از میكروسكو  موتیک مجهز به يک دطعه چشمی و

هرا برا کمرک     شمارش سلول. شمارش شد 6222× با بزرگنمايی 

  83×10يک لنز چشمی مجهز به کادر مستطیص مانندی به ابعراد  

. میكرومتر مربع انجرام شرد    5641میكرومتر در سطحی برابر با 

هايی که برا اضرر      هايی که در دالص کادر بوده و آ  هسته سلول

نمای  5در هر مقطع . شمارش گرديدبال و راست تقاطع داشتند 

 .مختلد مورد بررسی درار گرفت

برا   آمرده  دسرت  بره  هرای داده :ها داده آماری وتحلیل تجزیه

 و طرفره  يرک  واريرانب  آنالیز آماری روش با نوری میكروسكو 

 .گرفتنرد  دررار  بررسری  مرورد  Spss 13در نرم افزار توکی آزمو 

 هامیانگین تیاوت و شد ارااه  Mean±SEMصورت  به اطرعات

 .شد گرفته نظر در دارمعنی >P 25/2سطح  در
 

 نتايج

ی میاوه زرشاک بار مورفولاوژی      های تاثیر عصااره  یافته

 :ها ها و جفت آن جنین

 ظاهریگونه ناهنجاری  جنین ها در گروه شاهد کامر سالم و هیچ

در مقايسه برا   4های شم و تجربی گروه همچنین در. نشا  ندادند

در  .شاهد هیچگونه ناهنجاری ظاهری و بافتی مشاهده نشدگروه 

گررم   میلری  42گروهی که عصاره ی آبی میوه زرشک را به میزا  

هرای   در هر کیلوگرم وز  بد  دريافرت کررده بودنرد ناهنجراری    

 درصررد 8/8 ،(6شرركص)میكروملیررا درصررد  0/0: ظرراهری ماننررد

درصررد جنررین و جیررت آتروفرری    1/1، (0شرركص)اسررپینابیییدا 

 ديرده شرد   (4شكص)لونريزی زير جلدی  درصد 4/44، (3شكص)

 .6جدول 

ها در گروه تجربی  ها و دطر جیت میانگین طول سری دمی جنین

. داری را نشا  نرداد  یدر مقايسه با گروه شاهد و شم تغییر معن 4

های تجربی در مقايسره   ها در گروه در بررسی میانگین وز  جنین

(. 6نمودار )دار نبود  یشد، اما معن با گروه شاهد کاهش وز  ديده

( 0نمودار)ها  دمی جنین-که بررسی میانگین طول سری در حالی

، 42های گروه تجربی در جنین( 3نمودار)و میانگین دطر جیت ها 

 .را نشا  داد داری ینسبت به گروه شاهد کاهش معن

 
 42دريافرت کننرده   ) 42گروه تجربری   ناهنجاری  میكروملیا در: 6شكص
                                    (گرم بر کیلوگرم عصاره زرشک میلی

      

 
دريافرت کننرده   ) 42ناهنجاری  اسپینابیییدا در گروه تجربری  : 0شكص 

                                    (بر کیلوگرم عصاره زرشک گرم میلی 42

 

 
 mg/kg مقدار) 42جنین و جیت رشد نكرده در گروه تجربی  :  3شكص

 (از عصاره را دريافت کرده بودند 42

 

 
 42دريافرت کننرده   ) 42لونريزی زير جلدی در گرروه تجربری   : 4شكص
 (                                   گرم بر کیلوگرم عصاره زرشک میلی
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و تجربی ( گرم بر کیلوگرم عصاره زرشک میلی4دريافت کننده ) 4های گروه های  شاهد، شم، تجربی  جنینهای يافت شده در  درصد ناهنجاری: 6جدول 
 (گرم بر کیلوگرم عصاره زرشک میلی42دريافت کننده ) 42

 ها گروه
 تعداد کل 

 ها جنین

تعداد جنین و جفت  (درصد)تعداد جنین های ناهنجار

 اسپینابیفیدا جلدیخونریزی زیر  میکروملیا (درصد)آتروفی

 2 2 2 2 15 شاهد

 2 2 2 2 56 شم

 2 2 2 2 56 گرم بر کیلوگرم میلی4

 درصد0/0 45 42گرم بر کیلوگرم  میلی گروه تجربی

 (جنین6)

 درصد 4/44

 (جنین02)

 درصد 8/ 8

 (جنین4)

 درصد 1/1

 (جنین3)

 



هرا در   شاهد، شم و دو گروه تجربی تحت تیمار با عصاره آبی زرشرک برین وز  جنرین   های  روزه موش در گروه 68های  در جنینمیانگین وز  :  6نمودار 
هرا در   وز  جنرین . شرود  داری ديده نمی یدر مقايسه با گروه شاهد تغییر معن( گرم بر کیلوگرم عصاره زرشک میلی 42دريافت کننده ) 4گروه شم و تجربی

                                    (.باشد دار نمی ینسبت به گروه شاهد کاهش يافته که اين کاهش معن (عصاره زرشکگرم بر کیلوگرم  میلی 42دريافت کننده ) 42گروه تجربی

 



میانگین . های شاهد، شم و دو گروه تجربی تحت تیمار با عصاره آبی زرشک روزه در گروه 68های  در جنین( CRL)دمی -میانگین طول سری: 0نمودار 
داری  معنیدر مقايسه با گروه شاهد الترف (. بر کیلوگرم عصاره زرشکگرم  میلی 4دريافت کننده ) 4گروه شم و گروه تجربی  دمی در -طول سری

. دهد داری را در مقايسه با گروه شاهد نشا  می ی، کاهش معن(گرم بر کیلوگرم عصاره زرشک میلی 4دريافت کننده ) 42که گروه تجربی  ندارد، در حالی
 . باشد با گروه شاهد می 42بین گروه تجربی ( >25/2p) دار معنیهنده وجود الترف نشا  د* 
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های شاهد، شم و دو گروه تجربی تحرت تیمرار برا عصراره آبری زرشرک هیچگونره الرترف          روزه در گروه 68در جنین های میانگین دطر جیت  :3نمودار 
از عصراره آبری زرشرک را    گرم بر کیلروگرم   میلی 4دوز  ) 4های شاهد، شم و گروه تجربی  گروهمتر بین  در میانگین دطر جیت  بر حسب میلی داری معنی

در مقايسه با گرروه شراهد   ( گرم بر کیلوگرم عصاره زرشک میلی 4دريافت کننده ) 42اما میانگین دطر جیت در گروه تجربی. وجود ندارد( اند دريافت کرده
 با گروه شاهد می باشد 42بین گروه تجربی ( >p 25/2) دار معنینشا  دهنده وجود الترف . * دهد را نشا  می( >25/2p)داری  معنیکاهش 

 

  :های تاثیر عصاره میوه زرشک بر هیستولوژی کبد یافته

گونره تغییررات    هریچ  4تجربری های گروه شاهد، شرم و   در جنین

تغییرات ايجاد شرده  . هیستومورفومتريک در بافت کبد يافت نشد

افررزايش : شررامص 42در بافررت کبررد جنررین هررای گررروه تجربرری 

ی در میررانگین درصررد وسررعت اشررغال شررده توسررط   دار معنرری

ی در میرانگین درصرد    دار معنیو کاهش ( 4نمودار)ها  هپاتوسیت

در . ا گروه شاهد برود در مقايسه ب( 4نمودار)وسعت سینوزوایدها 

در گرروه  ( 4نمرودار )بررسی میانگین درصد وسعت جزاير لرونی  

. ی يافت نشرد دار معنیدر مقايسه با گروه شاهد تغییر  42تجربی 

( 5 نمودار)های هپاتوسیتی  مطالعه میانگین شمارش تعداد هسته

نترايج  . ی را در مقايسه با گروه شراهد نشرا  داد  دار معنیکاهش 

هرای گرروه    میكروسكوپی نشرا  داد کره در کبرد جنرین    مطالعه 

هرای   ، تراکم سلول4در مقايسه با گروه شاهد و تجربی 42تجربی 

هپاتوسیت افزايش يافته که اين افرزايش بره هرايپرتروفی شرد      

کرره باريررک شررد  ف ررای  گررردد در حررالیهررا برمرری هپاتوسرریت

 های اين گرروه در مقايسره برا گرروه     سینوزوایدی در کبد جنین

 (.1و5شكص ) باشد شاهد کامر مشخص می




در سرطحی برابرر    ها، درصد وسعت سینوزوایدها و درصد وسعت تراکم جزاير لونی مقايسه میانگین درصد وسعت اشغال شده توسط هپاتوسیت: 4نمودار 

 . های شاهد، شم و دوگروه تجربی تحت تیمار با عصاره زرشک گروهدر  روزه موش68های  جنین در میكرومتر مربع 30285با 
 .باشد با گروه شاهد می( گرم بر کیلوگرم عصاره زرشک میلی 4دريافت کننده ) 42بین گروه تجربی ( >25/2p) دار معنینشا  دهنده وجود الترف *  

را در مقايسه برا  ( >25/2p)ی دار معنیافزايش  42ها در گروه تجربی  سیتهمانطور که در نمودار مشاهده می شود درصد وسعت اشغال شده توسط هپاتو
را در مقايسره برا گرروه شراهد نشرا       ( >25/2p)ی دار معنیکاهش  42که درصد وسعت سینوزوایدها در گروه تجربی در حالی. گروه شاهد نشا  می دهد

 .دهد می
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های شاهد، شم و دوگرروه   روزه در گروه68ر جنین های د میكرومتر مربع 5641سطحی برابر با در های هپاتوسیت  مقايسه میانگین تعداد هسته: 5نمودار 

 .تجربی تحت تیمار با عصاره زرشک
 .باشد با گروه شاهد می( گرم بر کیلوگرم عصاره زرشک میلی 4دريافت کننده ) 42بین گروه تجربی ( >25/2p) دار معنینشا  دهنده وجود الترف *  

( >25/2p)ی دار معنری در مقايسه با گرروه شراهد کراهش     42همانطور که در نمودار مشخص است میانگین تعداد هسته های هپاتوسیت در گروه تجربی 
 .يافته است

 

 
دريافت )کننده  دريافت. )باشد می 4روزه را که به ترتیب  متعلق به گروه شاهد و گروه تجربی   68مقطعی از  بافت کبد جنین موش  (B و A: 5شكص 
ها تا حدی کوچک، ف ای سینوزوایدها عريض  تراکم هپاتوسیت ها کم، اندازه اين سلول Bو  Aدر تصاوير  (گرم بر کیلوگرم عصاره زرشک میلی 42کننده 

گرم بر  میلی 42دريافت کننده ) 42روزه متعلق به گروه تجربی  68مقطعی از  بافت کبد جنین موش  (C. باشد و گسترده و تراکم جزاير لونی بال می
ی اين  ها زياد، اندازه ، تراکم هپاتوسیت4را نشا  می دهد که در اين تصوير در مقايسه با تصاوير مربوط به گروه شاهد و تجربی ( کیلوگرم عصاره زرشک

رنگ آمیزی .  )جزاير لونی:. BI، سینوزواید  :Sهپاتوسیت،  :H. باشد ها بزرگتر، ف ای سینوزوایدی باريک و کوچک، تراکم جزاير لونی کم می سلول
 ( 422× ااوزين و بزرگنمايی-هماتوکسیلین

 

 
روزه متعلرق بره گرروه     68مقطعی از بافت کبرد جنرین مروش    : B). روزه متعلق به گروه شاهد  68مقطعی از بافت کبد جنین موش  : A)تصوير :1شكص 
دريافرت کننرده   )روزه متعلق به گرروه تجربری    68مقطعی از بافت کبد جنین موش : C (عصاره زرشکگرم بر کیلوگرم  میلی 42دريافت کننده ) 4.تجربی
عبارتی هرايپرتروفی شرد     بزرگتر شده به 4ها در مقايسه با گروه شاهد و تجربی اندازه هپاتوسیتC در تصوير (. 42کیلوگرم عصاره زرشکگرم بر  میلی 42

ين تصوير در مقايسه با گروه شاهد، سینوزوایدها تنگ تر، تراکم هپاتوسیت ها بیشتر و تراکم جزاير لونی کمتر همچنین در ا. ها رخ داده است هپاتوسیت
                                  ( 6222×  ااوزين و بزرگنمايی-رنگ آمیزی هماتوکسیلین) هپاتوسیت : Hمی باشد 
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 بحث 

ها در گروه شاهد و شم کامر سالم و هیچ گونه ناهنجراری   جنین

 حاضر تحقیق از آمده دست به نتايج. نشا  ندادند ظاهری و بافتی

 4 بره میرزا    عصراره زرشرک   از اسرتیاده  اسرت کره   داده نشرا  

 گرم بر کیلوگرم وز  بد ، هیچ گونه اثررات تراتروژنیكی برر    میلی

در  روی بافت کبد جنین و همچنین بر شناسىريخت هایويژگی

 42در حالی که در گروهی که مقردار  .ندارد همراه به موش جنین

عصراره را دريافرت کررده     از برد   وز  کیلروگرم  هرر  رب گرممیلی

 بودنررد، اثرررات تراتوژنیررک ظرراهری بررر روی جنررین و ضررايعات 

مشراهده  .  کبد جنین مشاهده گرديد هیستوپاتولوژيكی در بافت

دلیرص وجرود    احتمال به 42وه تجربیجنین و جیت آتروفی در گر

موجود در زرشرک  ( DPH)ترکیب دی هیدروکسید پالمیتینیوم 

بوده که لاصیت ضد استروژنی داشته و مصرف آ  باعث آتروفی 

شد  آندومتر می گردد، لذا اين تغییرات باعث عدم تغذيه کامرص  

همچنین عدم لرو  رسرانی   جنین و الترل در رشد و نمو آ  و 

 نین و جیت و نیز سبب کاهش رشد جنین شده استکافی به ج

(60.)  

در بررسرری اثرررات ( 3)نتررايج مطالعرره صرراددی فررر و همكررارا   

های آبی و الكلی میوه زرشک برروی رشد و نمو  بیولوژيک عصاره

هرايی   دمی جنرین -جنین موش سوری، نشا  داد که طول سری

برا گرروه   که عصاره آبی زرشک را دريافت کرده بودند در مقايسه 

دمری در  -در مطالعه ما نیرز طرول سرری   . شاهد کاهش يافته بود

در مقايسره برا گرروه شراهد کراهش       42های گروه تجربی  جنین

اين احتمال . لوانی دارد داشت که با نتايج صاددی فر هم دار معنی

هرای   کاهش طول سری دمی ديده شده در جنینوجود دارد که 

لواید بربرين بوده که يكی از به دلیص وجود آلكا  42گروه تجربی 

(. 65)باشرد   آلكالوایدهای موجود در میوه زرشرک مری   ترين مهم

زيرا بربرين که يک کاتیو  آلی است از رشا سلول بره آسرانی رد   

دهرد و باعرث    تشركیص کمرپلكب مری    DNAشده و با مولكرول  

می شود و منجر به تغییرر اعمرال    DNAتغییرات سالتمانی در 

کنرد   ه و در مسیر تمرايز الرترل ايجراد مری    ها گشت تنظیمی ژ 

های جنینی به شدت  در حرال تقسریم مری     عروه سلول به(. 61)

توانرد   مری  DNA  باشند و تشكیص کمپلكب پروتو بربرين هرا برا  

کراهش لیپیرد و گلروکز لرو      (. 3)باعث تودد رشد جنین شود 

تواننرد در کراهش رشرد جنرین مروثر       مادر و لو  جنین نیز می

کرد کبردی و ترشرح صریرا را بهبرود      تواند عمص بربرين میباشند 

بربررين بررای   (. 67)های بد  شود  بخشد و موجب کاهش چربی

و ( 68)پررايین آورد  دنررد لررو  ماننررد متیررورمین مرروثر اسررت 

القرا  ( 69)ها عبارتنرد از مهرار آلردوز ردوکتراز      مكانیسم عمص آ 

ز طريررق و پیشررگیری از مقاومررت برره انسررولین ا( 02)گلیكررولیز

کره همگری   ( 06)باشرد   های انسرولینی مری   افزايش بیا  گیرنده

هرای   توانند دليلی برای کاهش طول سرری دمری در جنرین    می

  .باشند 42گروه تجربی 

وجود میكروملیرا در انردام تحترانی و اسرپینابیییدا در برلری از      

دلیص تترانردرين موجرود در    احتمال به 42های گروه تجربی جنین

رود  احتمال مری . که عمص آ  مهار سنتز کرژ  است زرشک بوده

که تتراندرين با مهرار سرنتز کررژ  روی تكامرص اسرتخوا  اثرر       

اسپینابیییدا شده باشرد  گذاشته و موجب ناهنجاری میكروملیا و 

ی تراثیر ترکیبرات    تواند نشرا  دهنرده   کاهش دطر جیت می. (3)

تقسریم  هرای دوک تقسریم و کراهش در     میوه زرشک روی رشته

رسرد يكری از دليرص کراهش      نظر می به(. 00)سلولی جیت باشد 

، نیرز بره لراطر    42های گروه تجربری   طول سری دمی در جنین

که آلكالواید بربرين  از آنجايی). 03)کرد جیتی باشد  کاهش عمص

موجود در زرشک سبب مهار دريافت اکسیژ  توسط سلول گردد، 

لولی و تودد رشد و يرا  مهار کامص دريافت اکسیژ  باعث مرگ س

تواند  اين مطلب می(. 63)شود  کاهش رشد در جیت يا جنین می

. راتوجیره کنرد   42های گروه تجربی  کوچک بود  جیت و جنین

توانرد بیرانگر واکرنش     مری (  4شركص )ها  افزايش حجم هپاتوسیت

ها نسبت به کاهش اکسیژ  باشد زيرا بربررين سربب مهرار     سلول

و  Fujita (.04)گررردد  ول مرریدريافررت اکسرریژ  توسررط سررل  

با ارزيابی نیاز اکسیژ  طی هرايپوترمی در کبرد   ( 04)همكارانش 

هرا   گزارش کردند که به علت بال بود  متابولیسم کبد هپاتوسیت

نسبت به اثرات منیی هیپوکسی و آنوکسی حسراس مری باشرند    

هررايپرتروفی شررد   )هررا  البترره افررزايش حجررم سررلول   (. 63)

ل جهت جبرا  کاهش ذلیره انرژی در طری  احتما( ها هپاتوسیت

باشد که اين کاهش میرزا  اکسریژ  ممكرن     کمبود اکسیژ  می

ها شرود، کره نتیجره مرا را      است سبب تالیر در رشد و نمو بافت

کاهش حجم سینوزوایدها و کاهش ترراکم جزايرر   . تايید می کند

دلیررص افررزايش انرردازه  احتمررال برره 42لررونی در گررروه تجربرری

ها به صورت هايپرتروفی بوده که باعث کوچكتر شرد    هپاتوسیت

و تحت فشار درار دادند سینوزوایدها و کاهش تراکم جزاير لونی 

 .شده بود

 نتیجه گیری

 در  گرم بر کیلوگرم میلی 42مصرف عصاره میوه زرشک به میزا  
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مرروش برراردار سرربب ايجرراد الررترل در رشررد و نمررو و بررروز     

شده و همچنین موجب تغییرات های ظاهری در جنین  ناهنجاری

 .گردد هیستومورفومتريک در روند تكامص بافت کبد می
 

 تشکر و قدردانی

از اساتید محترم مرکز علوم اعصاب و گروه آناتومی دانشگاه علوم 

و اساتید گروه زيست شناسی دانشرگاه آزاد  ( عج... )پزشكی بقیه ا

هرای   راهنمرايی اسرمی واحد تهرا  شمال که در اين مطالعه برا  

 .لود ما را ياری نمودند کمال تشكر و ددردانی را داريم
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Abstract 

Aim: The aim of the present study was to evaluate of berberry fruit extract in the sensitive period of 

pregnancy on growth and changes histomorfometric in fetal mouse liver. 

Material and Methods: Twenty pregnant mice were equally divided into four groups: Control group 

did not receive any injection, Sham group received distilled water and experimental groups received 

berberry extract (4 and 40 mg/kg) intraperitoneally on days 7, 8 and 9 of gestation. Female mice were 

killed on gestation day 18 and each fetus was removed and examined for external malformations. 

Histological studies were done on fetal liver. 

Results: No significant differences in indicators of embryotoxicity were found among control, sham 

and 4 mg/kg groups. Our results showed administration of extract of berberry fruit to pregnant mice in 

the 40 mg/kg group could induce some malformation such as micromelia, spina bifida, subcutaneous 

hemorrhage, Placenta and fetal atrophy. Mean crown-rump length of fetuses and mean placental 

diameters of 40 mg/kg group was significantly decreased compared to control group. 

Histomorfometric study of liver tissue of fetuses revealed that mean total surface of hepatocytes 

significantly increasedin 40 mg/kg group compared to control group. However, liver sinosuids 

significantly decreasedin 40 mg/kg group compared to control group. Mean number of hepatocyte 

nuclei significantly increased in 40 mg/kg groups compared to control group. 

Conclusion: It seems that administration of 40 mg/kg extract of beberry fruit to pregnant mice may 

because abnormalities in fetal growth and histological changes of fetal liver tissue. 

Key words: Abnormalities, Berberry, Embryo, Liver, Mouse  
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