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در موش هاي النه گزینی  مکان جنین وتعداد بر کاهش  ن کروسیاثر 
  کوچک آزمایشگاهی

زایی اثبات شده  اثر زعفران بر فرایند سقط کروسین یکی از ترکیبات اصلی زعفران است.: زمینه
 .زایی بررسی شد در این تحقیق اثر احتمالی کروسین بر سقط .است

تقسیم شدند. تمامی حیوانات از روز اول تا پنجم بارداري  گروه 8 حیوانات باردار بهها:  شرو
صفاقی دریافت  صورت درون ) را بهmg/kg100یا  50یا  10یا  0دوزهاي مختلف  کروسین (

 4 وگزینی تشریح شدند  هاي النه گروه اول در روز هفتم جهت بررسی مکان 4 کردند. سپس
ها با استفاده از آزمون آماري  داده. شمرده شدها  گروه بعدي در روز بیستم تشریح و تعداد جنین
   آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

گزینی و همچنین تعداد  هاي النه میانگین تعداد مکان )mg/kg 100و  50( تجویز کروسین: ها افتهی
  .)>05/0P( داري کاهش داداصورت معن هجنین را نسبت به گروه شاهد ب

گزینی و تعداد  سبب کاهش النه یز کروسین با دوز باال در هفته اول بارداريتجو :گیري نتیجه
   .شود می در موش کوچک آزمایشگاهی جنین

  
  ، موش کوچک آزمایشگاهیگزینی، تعداد جنین هاي النه کروسین، مکان :ها واژهکلید
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Background: Crocin is one of the main components of saffron. The effect of 
saffron on birth abortion has been established. So, the possible effect of crocin 
on abortion was evaluated in this study.  
Methods: Pregnant mice were divided into 8 groups. Each group received 
crocin (0 or 10 or 50 or 100 mg/kg, i.p.) from the first to the fifth day of 
pregnancy. Then, the first four groups were sacrificed on the seventh day to 
evaluate the implantation sites. The other four groups were sacrificed on the 
20th day and the number of embryos was counted. Data were analyzed by 
ANOVA.  
Results: Administration of crocin (50 and 100 mg/kg) significantly reduced the 
mean number of implantation sites and embryos compared to the control group 
(P<0.05). 
Conclusion: Administration of high doses of crocin in the first week of 
pregnancy reduced the number of implantation places and embryos in mice. 
 
Keywords: Crocin, implantation sites, embryos, mouse 
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 مقدمه
یکی از  .Croucus sativus Lزعفران با نام علمی 

). این گیاه داراي 1است ( Iridaceaهاي تیره زنبق  جنس
هاي قدیم  رایحه شیرین و مزه تلخ است و از زمان

عنوان چاشنی و رنگ در غذاها و همچنین در درمان  به
خوابی،  اختالالت وسیعی همچون سرفه، نفخ، بی

یزي مزمن رحم، اختالالت زنانگی اختالالت معده، خونر
). مطالعات 2عروقی استفاده شده است ( و قلبی

فارماکولوژیک نشان داده است که عصاره زعفران 
آورنده چربی  همچنین داراي خواص ضدسرطان، پایین

هاي آزاد و بهبوددهنده  خون، ضدتشنج، گیرنده رادیکال
). 1( باشد هاي یادگیري و حافظه فضایی می فعالیت

قسمت مورد استفاده این گیاه ناحیه انتهاي خامه و کالله 
مادگی آن است که تحت نام زعفران در بازار موجود 

. زعفران داراي مواد چرب، امالح معدنی، موسیالژ است
). در آنالیزهاي شیمیایی 1و ترکیباتی بسیار متنوع است (

این گیاه، وجود کاروتینوئیدهاي محلول در آب، 
ئید، گلوکوزیدهاي سافرانال، پیکروکروسین، مونوترپن آلد

فالونوئیدهاي کروسین و کروستین و کامپرول نشان داده 
). کروسین و کروستین موجود در 3 و 1شده است (
ترین کاروتنوئیدهاي آن و مسئول رنگ  زعفران، مهم

به کروستین  شود و زعفرانند. کروسین در بدن متابولیزه می
دهد که بسیاري از  قات نشان می). تحقی4گردد ( تبدیل می

ثیر أفیزیولوؤیک بدن مانند ت هاي فعالیتاثرات زعفران بر 
   گیري پیش)، 5بخش آن بر حافظه و یادگیري ( بهبودي

  هاي صحرایی هاي ایسکمیایی در مغز موش از آسیب
  هاي  )، اثرات حفاظتی بر بافت کبد، فعالیت5(

ضدتوموري رات اث)، 7( اکسیدانی، اثرات ضدالتهابی آنتی
هاي  ثیر بر اعمال جنسی در موشأ) و همچنین ت8(

) توسط کروسین موجود در آن ایجاد 9صحرایی نر بالغ (
  شود. می

از سوي دیگر در تحقیقات گذشته گزارش شده است 
زا است،  که عصاره کامل زعفران یک ماده سقط

هاي کوچک  ه تجویز عصاره زعفران در موشک طوري هب

دهد و از  شده را افزایش می هاي جذب جنین باردار تعداد
شود  می کوچک شدههاي  سویی دیگر سبب افزایش جنین

). در پژوهشی دیگر دیده شده که درصد سقط جنین 10(
هاي اول تا بیستم حاملگی در  در مادرانی که در هفته

طور  بهکردند نسبت به گروه شاهد  مزارع زعفران کار می
محققین پیشنهاد نمودند که زنان لذا  دار بیشتر است.امعن

باردار از کار کردن در مزارع زعفران در فصل برداشت 
همچنین بررسی عصاره  .)11( محصول خودداري کنند

ها نشان داد که تجویز عصاره  زعفران بر نقص عضو جنین
آبی زعفران از روز ششم تا روز پانزدهم بارداري در 

ها  ا در جنینسازي ر موش کوچک آزمایشگاهی، استخوان
اندازد ولی نواقص عمده دیگري در  خیر میأبه ت
). در گزارشی دیگر 12هاي متولدشده گزارش نشد ( جنین

نشان داده شد که زعفران بر رحم خوکچه هندي اثر 
موادي در زعفران  محرك داشته و گفته شده که احتماالً

خودي رحم را افزایش  هوجود دارد که انقباضات خودب
  ).  13دهد ( می

توان گفت  آید می گونه که از مطالعات فوق برمی آن
ثیر عصاره کامل زعفران بر اختالالت بارداري به أکه ت

اثبات رسیده اما هنوز مشخص نیست که کدامیک از 
عنوان  باشد. کروسین به اجزاي زعفران داراي این اثر می

عنوان مسئول  یکی از مواد مهم موجود در زعفران به
) گزارش شده است، لذا 14-20اثرات آن (بسیاري از 

بر  منظور بررسی اثرات کروسین تحقیق حاضر به
در موش کوچک آزمایشگاهی  گزینی و تعداد جنین النه

  انجام شد.
  

  ها مواد و روش
موش کوچک  سر 56مطالعه تجربی حاضر بر روي 

  محدوده وزنی در Balb/cآزمایشگاهی ماده از نژاد 
g30-25 هاي پلگسی گالس  انات در قفسنجام شد. حیوا

 12ساعت روشنایی و  12در اتاقی که شرایط نوري آن، 
 8صبح تا  8ساعت تاریکی بود (سیکل نوري از ساعت 

) 22±2شده محیط ( شب) و در درجه حرارت کنترل
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غیر از زمان انجام تزریقات،  داري شدند. حیوانات به نگه
در تمام  آزادانه به آب و غذاي کافی دسترسی داشتند.

هاي حیوانی  مراحل کار، کلیه قوانین اخالق در پژوهش
مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران 

  مدنظر قرار گرفت.
داروي مورد استفاده در این آزمایش، کروسین 

سالین  ل(سیگماي آلمان) بود که در روز آزمایش در نرما
  رفت.گ صورت تازه مورد استفاده قرار می هحل شده و ب

طور تصادفی با  هبارداري: در هر قفس دو ماده جوان ب
گیري، مشاهده پالك  داري شدند. پس از جفت نگه یک نر

  ). 10عنوان روز صفر حاملگی در نظر گرفته شد ( واژنی به
هاي کوچک  که دوره بارداري موش با توجه به این

ها به  روز است، حیوانات در کلیه گروه 21آزمایشگاهی 
روز مورد آزمایش قرار گرفتند و تمامی  21اکثر مدت حد

 ml/kg4) و با حجم ipصفاقی ( صورت درون هها ب تزریق
  انجام گرفت.

  بندي آزمایش: گروه
و  گروه اصلی دوصورت تصادفی ساده به  هحیوانات ب

 4قفس  در هر .تقسیم شدند زیرگروه هر گروه به چهار
سر  7ه داري شد. حجم نمونه در هر گرو سر موش نگه

  موش در نظر گرفته شد.
حیوانات این گروه از روز اول تا پنجم  -الفگروه 

 10یا  0بارداري تحت تجویز دوزهاي متفاوت کروسین (
سپس در روز هفتم  .) قرار گرفتندmg/kg100یا  50یا 

پس از بیهوشی کامل و مرگ، حیوان تشریح شده و تعداد 
  رده شد.گزینی در دو شاخه رحم شم هاي النه مکان

حیوانات این گروه از روز اول تا پنجم  -بگروه 
بارداري به شرح گروه الف تحت تجویز دارو قرار 

داري شد.  سپس تا روز بیستم از مادران باردار نگه .گرفتند
دنیا آمدن نوزادان، بیهوشی عمیق  در این روز پیش از به

ها  تعداد جنین ،تا مرگ مادر اعمال شد و بعد از تشریح
 دو شاخه رحم شمرده شد.  در

  الزم به ذکر است که دوزهاي کروسین براساس 
  

  ) انتخاب شدند.pilot studyاي ( مطالعات زمینه
در آزمایشات  هر حیوان تنها یک دوره مورد آزمایش 
قرار گرفت و پس از انجام آزمایشات، با کلروفرم 

  بیهوشی عمیق تا مرگ حیوان اعمال شد.
  نمایش داده شده  mean±SEMصورت  هها ب داده

  وسیله روش آماري آنالیز واریانس  هنتایج ب .است
) مورد تجزیه و تحلیل قرار one-way ANOVAیکطرفه (

دار بود، آزمون اگرفت. در هر مورد که اختالف معن
عنوان حداقل سطح  به >05/0Pتعقیبی توکی انجام گرفت. 

ر هاي آزمایش در نظ دار بودن اختالف بین گروهامعن
  گرفته شد.

  
  ها افتهی

هاي  طورکه بیان شد در این آزمایش تعداد مکان همان
ها در دو شاخه رحم  گزینی و همچنین تعداد جنین النه

  مادر مورد سنجش قرار گرفت.
اثر تجویز دوزهاي مختلف کروسین در روزهاي اول تا 

گزینی  هاي النه پنجم بارداري بر روي میانگین تعداد مکان
آنالیز آماري . )1(شکل  بررسی شدم بارداري در روز هفت

هاي  داري بین گروهاطورکلی تفاوت معن نشان داد که به
آنالیز ). =09/9F3,24 و >001/0P(آزمایش وجود دارد 

post hoc  و  50نشان داد که تجویز کروسین با دوزهاي
mg/kg100 گزینی را در روز  هاي النه میانگین تعداد مکان

طور  هوه شاهد (کروسین صفر) بهفتم نسبت به گر
  دهد. داري کاهش میامعن

 تجویز کروسین در روزهاي اول تا پنجم بارداري
صورت وابسته به دوز سبب کاهش میانگین  هتوانسته ب

). 2(شکل ها در روز بیستم در رحم شود  تعداد جنین
صورت  هطورکلی تفاوت ب آنالیز آماري نشان داد که به

 و  >01/0P(ي آزمایش وجود داردها داري بین گروهامعن

4/6F3,24= .(و  50هاي  این تفاوت بین گروهmg/kg100 
  دار بود.ادر مقایسه با گروه شاهد معن
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هاي  ) در روزهاي اول تا پنجم بارداري بر میانگین تعداد مکانmg/kg, i.p100 یا . 50یا  10یا  0اثر تجویز دوزهاي مختلف کروسین ( -1شکل 

  )n=7نسبت به گروه شاهد ( >001/0P***و   >05/0P*ی در روز هفتم. گزین النه

 
ها در  ) در روزهاي اول تا پنجم بارداري بر میانگین تعداد جنینmg/kg, i.p100 یا . 50یا  10یا  0اثر تجویز دوزهاي مختلف کروسین ( -2شکل 

  )n=7نسبت به گروه شاهد ( >01/0P**و   >05/0P* روز بیستم. 
  

  بحث
عنوان یکی از مواد  ر پژوهش حاضر اثر کروسین بهد

گزینی و تعداد  النه ثر موجود در زعفران بر رويؤمهم و م
هاي کوچک آزمایشگاهی مورد بررسی  موش در جنین

صورت وابسته به  هقرار گرفت. نتایج نشان داد کروسین ب
هاي  دار در میانگین تعداد مکانادوز سبب کاهش معن

هاي  ها در موش ین میانگین تعداد جنینگزینی و همچن النه
  د. وش میباردار 

ویژه  زنان مناطق مختلف ایران به مردم و مخصوصاً
نواحی جنوبی استان خراسان که سطح زیر کشت زعفران 

، ناگزیر به طرق مختلف با این گیاه در استدر آن باال 
تماس هستند. در این میان زنان باردار نیز در فرآوري و 

گزارش شده که  .ین محصول شرکت دارندبرداشت ا
 هستنددرصد سقط در زنان بارداري که با زعفران مواجه 

 بیشتر داشتندنسبت به افرادي که با این محصول مواجه ن
هاي گذشته نشان داده  ). همچنین نتایج پژوهش11( است
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است که برخی از گیاهان دارویی از جمله زعفران در 
مطالعه دیگري گزارش شده  ). در11ثرند (ؤایجاد سقط م

هاي کوچک  کرده زعفران توسط موش که مصرف دم
آزمایشگاهی طول دوره بارداري و تعداد نوزادان را 

دهد. این  داري کاهش میاطور معن هنسبت به گروه شاهد ب
بررسی نشان داد که زعفران باعث ایجاد زایمان زودرس 

اثرات  یدؤتواند م شود که می یو کاهش تعداد نوزادان م
مدارکی  ). همچنین شواهد و21کنندگی آن باشد ( سقط

مصرف زیاد زعفران وجود  زایی مبنی بر بروز اثرات سقط
) که بر همین اساس گاهی از آن 23و  22 ،11 ،10( دارد

هاي ناخواسته و کاهش  براي پایان دادن به حاملگی
اي  ).  براساس مطالعه25و  24شود ( باروري استفاده می

و همکاران انجام دادند دیده شد که مصرف  Raglandکه 
عنوان نوشیدنی در دوران بارداري و زمان  زعفران به

تواند به جنین صدماتی وارد نماید.  ها، می تشکیل اندام
که  مصرف زعفران وزن نشان داد نتایج این تحقیق 

داري نسبت به گروه شاهد کاهش اطور معن هب را  ها جنین
ان که در نتایج این تحقیق نیز بیان شده ) آنچن26( دهد می

ثر موجود در ؤعنوان یکی از مواد م است کروسین به
گزینی  هاي النه زعفران توانسته سبب کاهش میانگین مکان

که مسئول بسیاري از  ها شود. با توجه به آن و تعداد جنین
اثرات فیزیولوژیک زعفران توسط کروسین موجود در آن 

ثیرات أرسد که ت نظر می به، )5-9شود ( ایجاد می
تواند در نتیجه کروسین موجود در  زایی زعفران می سقط

 آن باشد.

ثر موجود در آن ؤدر بیان علت اثر زعفران و مواد م
در موش کوچک  گزینی و تعداد جنین کاهش النه بر

طور قطع اظهارنظر کرد اما نتایج  هتوان ب آزمایشگاهی نمی
درایی و ص که توسط یق با نتایج پژوهشیاین تحق

ها با بررسی  همکاران انجام شده است مطابقت دارد. آن
آثار اسانس فرار و یا عصاره هیدروالکلی تعدادي از 
گیاهان دارویی از جمله زعفران، زرشک و گل ساعتی بر 
روي انقباضات عضله صاف ایزوله رحم موش صحرایی 

ات به این نتیجه رسیدند که زعفران، سبب ایجاد انقباض

نقش مهمی در  شود و این عمل احتماالً نابجاي رحم می
درس و پایان دادن به حاملگی ایجاد سقط و یا زایمان زو

ها همچنین عنوان داشتند که عصاره زعفران  آن. دارد
خودي ناشی از کلرید پتاسیم را  انقباضات ریتمیک خودبه

ثیري أدر رحم مجزاي موش صحرایی افزایش داده ولی ت
). همچنین 22رحم به استیل کولین نداشته است ( بر پاسخ

دهد که زعفران بر رحم خوکچه  گزارش دیگري نشان می
  ).13هندي اثر تحریکی دارد (

از سویی دیگر تغییرات هورمونی ناشی از عصاره  
گزینی و تعداد  هاي النه مکان کاهشتواند در  زعفران می

. )13( ثر باشدؤم یدر موش کوچک آزمایشگاه جنین
ها تمایل قطعی براي افزایش قابلیت انقباض  استروژن

ها بر  تا حدودي ناشی از اثر آنله أاین مس رحم دارند
هاي مجاور هم در عضله  اتصاالت شکافی بین سلول

)، لذا با توجه به اثبات این 27باشد ( صاف رحم می
هاي  موضوع که زعفران داراي اثرات استروژنیک در موش

توان قسمتی از اثرات  ) می13است (کوچک آزمایشگاهی 
زعفران بر پایان بارداري را ناشی از افزایش غلظت 

  هورمون استروژن در نتیجه تجویز آن بیان کرد.
 .)4گردد ( کروسین در بدن به کروستین متابولیزه می

 Xenopusتحقیقات بر روي جنین نوعی قورباغه به نام 
تواند  توژن میعنوان یک ترا دهد که کروستین به نشان می

با تغییرات بیولوژیک خود سبب تغییرات مورفولوژیک در 
هاي باالي  هرچند غلظت .هاي قورباغه شود جنین

کروستین براي اثرات تراتوژنی آن مورد نیاز است و 
مصرف مقادیر معمول زعفران که در آشپزي مورد استفاده 

). از 4تواند موجب این نواقص شود ( گیرد نمی قرار می
) کروسین در toxicityیی دیگر خصوصیات سمی (سو

دوزهاي باال بر روي بافت کبد مشاهده شده است، 
 2مدت  کروسین به mg/kg100که تجویز روزانه  طوري هب

)، 7هاي حاد کبدي شده است ( هفته سبب ایجاد آسیب
لذا این امکان وجود دارد که خصوصیات تراتوژنی 

ان دادن به کروستین و یا سمیت کروسین سبب پای
  هاي مادر شده باشد. بارداري موش
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گزارشات محدودي در  کهدر پایان توجه به این نکته 
ثر موجود در زعفران بر دیگر عوامل ؤمورد مواد م

 ، ثر در پایان بارداري وجود داردؤمکانیکی و هورمونی م
رسد که تحقیقات بیشتر بر روي این عوامل  نظر می لذا به

 اثر کروسین برهاي  شدن مکانیسمتواند سبب روشن  می
در موش  گزینی و تعداد جنین هاي النه مکان کاهش

  شود. کوچک آزمایشگاهی
  گیري نتیجه

  عنوان یکی از مواد موجود در عصاره  کروسین به
  

کاهش  سببصورت وابسته به دوز  تواند به زعفران می
گزینی و کاهش تعداد جنین در موش  هاي النه مکان

  اهی باردار شود.کوچک آزمایشگ
  

  تشکر و قدردانی
این تحقیق با حمایت مالی حوزه معاونت تحقیقات و 
فناوري دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام گرفته است. 

هاي این حوزه  نویسندگان این مقاله از حمایت
  نمایند. سپاسگزاري می
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