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دوره پانزدهم ،شماره پانزدهم ،صفحه ،61-22 :هفته اول شهریور 6936

بررسي اثرات عصاره هيدروالكلي برگ حنا بر جنين های
موشBalb/c
دكتر لعبت جعفرزاده ،1رویا انصاری ساماني ،2نجمه شاهين فرد ،3ندا صيفي ،4دكتر بتول پورقيصری،5
*9

مهرنوش صدیقي ،6دكتر سليمان خيری ،7سميرا اصغرزاده ،8دكتر محمود رفيعيان كوپائي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

استاديار گروه زنان و مامايی ،مرکز تحقیقات گیاهان دارويی ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ايران.
کارشناس ارشد بافت شناسی ،مرکز تحقیقات گیاهان دارويی ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ايران.
کارشناس مامايی ،مرکز تحقیقات گیاهان دارويی ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ايران.
پزشك عمومی ،مرکز تحقیقات گیاهان دارويی ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ايران.
استاديار مرکز تحقیقات گیاهان دارويی ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ايران.
دانشجوی کارشناسی ارشد فیزيولوژی جانوری ،دانشگاه پیام نور اصفهان ،اصفهان ،ايران.
دانشیار گروه آمار زيستی ،مرکز تحقیقات گیاهان بیوشیمی بالینی ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ايران.
دکتری دامپزشکی ،مرکز تحقیقات بیوشیمی بالینی ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ايران.
استاد فارماکولوژی ،مرکز تحقیقات گیاهان دارويی ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ايران.
تاریخ دریافت1391/12/1 :

خالصه

تاریخ پذیرش مقاله1391/5/26 :
1

مقدمه :حنا گیاهی است که بر اساس باورهای سنتی مردم دارای خواص سقط آور می باشد ،ولی هیچ مطالعه علمی اين
موضوع و يا اثر تراتوژنی اين گیاه را مورد بررسی قرار نداده است .مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر عصاره حنا در ايجاد
ناهنجاری مادرزادی در موش های سوری انجام شد.
روشكار :در اين مطالعه تجربی 121 ،موش سوری بالغ ماده پس از جفت گیری و مشاهده پالک واژنی ،به طور تصادفی در 4
گروه کنترل (بدون مداخله و تزريق آب مقطر) و مورد (غلظت های  11و  111میلی گرم بر کیلوگرم) قرار گرفتند و روزانه به
مدت  7روز ،مورد تزريق داخل صفاقی قرار گرفتند .در روزهای  18و  19عمل سزارين انجام و ضمن اندازه گیری قد و وزن،
جنینها از نظر ناهنجاری مورد بررسی قرار گرفتند .تجزيه و تحلیل دادها با آزمون آماری  ANOVAو آزمون تعقیبی "ال
اس دی" انجام شد .میزان  pکمتر از  1/15معنی دار در نظر گرفته شد.
یافتهها :بین گروه شاهد با گروه هايی که عصاره حنا دريافت کرده بودند ،از نظر قد و وزن جنین اختالف معنی داری مشاهده
شد ( )p<1/111ولی اختالف بین گروه های مصرف کننده حنا ،معنی دار نبود .در دوز  111میلی گرم بر کیلوگرم از عصاره
حنا ،در  91درصد جنین ها استخوان پاريتال وجود نداشت و دنده اضافی بیشتری در گروههای دريافت کننده عصاره حنا
مشاهده شد (.)p=1/11
نتيجهگيری :مصرف عصاره هیدروالکلی گیاه حنا دارای خواص تراتوژنی می باشد و الزم است مصرف اين گیاه در دوران
بارداری با احتیاط صورت گیرد.
كلمات كليدی :تراتوژن ،جنین ،عصاره حنا ،موش کوچك
* نویسنده مسئول مكاتبات :دکتر محمود رفیعیان کوپائی؛ مرکز تحقیقات گیاهان دارويی ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ايران .تلفن1381-3346692 :؛ پست
الكترونيكrafieian@yahoo.com :
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مقدمه
مطالعات مختلف نشان داده اند که زنان تمايل زيادی به
استفاده از داروهای گیاهی دارند و معموالًٌ به طور مکرر
برای درمان مشکالتی نظیر ديسمنوره ،رفع عالئم منوپوز،
اختالالت قاعدگی ،اختالالت خلق ،پیشگیری از پوکی
استخوان و همچنین مشکالت دوران بارداری از آنها
استفاده می کنند .اغلب زنان باردار نیز با اين تصور که
درمان های طبیعی مشکل ساز نیستند و عوارضی برای
مادر و جنین به دنبال ندارند ،اقدام به خود درمانی با
ترکیبات گیاهی می کنند (.)1
نقايص زمان تولد ،ناهنجاری های مادرزادی و آنومالی
مادرزادی اصطالحات مشابهی هستند که برای توصیف
اختالالت ساختمانی رفتاری ،عملکردی و متابولیکی
موجود در زمان تولد به کار برده می شوند ( .)2نقايص
مادرزادی می تواند ناشی از عوامل ارثی و محیطی باشد
که يکی از مهمترين عوامل محیطی ،استفاده از برخی
داروها در دوران بارداری می باشد ( .)3مطالعات نشان
داده اند که نقايص جنینی در اثر عوامل مختلفی ايجاد
می شوند .تعداد زيادی از عوامل شیمیايی تراتوژنیك
شناخته شده اند و بسیاری از آنها به طور ويژه بر روی
بافت های معین و در زمان های بحرانی در طی رشد و
نمو عمل می کنند ( .)2برای مثال گیاه گلرنگ باعث
عوارضی نظیر نقص در تشکیل پلك و آب مرواريد می
شود ( )4و گیاه زرشك باعث ايجاد ناهنجاری اسکلتی و
چشمی می شود ( .)5مطالعه بر روی علف چای نشان
داده که اين گیاه باعث کاهش قد و وزن می شود (.)6
گیاه آويشن شیرازی نیز موجب مهار انقباض رحم در
موش می شود (.)7
حنا يا ارقان 1درختچه ای پايا از راسته میرتاسه و خانواده
لیتراسه می باشد .ارتفاع آن  5 -6متر می رسد .برگ
های آن کامل ،بیضی ،نوک تیز ،متقابل ،با طول 2 -3
سانتی متر و گل های آن سفید رنگ معطر و گروهی
هستند ( .)8گل هايی به صورت خوشه ای به رنگ سفید
يا زرد بسیار خوشبو و میوه های حاوی دانه هايی خیلی

2

Coumarin
Xanthone
4
Quinoids
5
Luteolin
3

Lawsonia inermis L.

1
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 اثرات عصاره هيدروالكلي برگ حنا بر جنين های موش

کوچك دارد .برگ های گیاه ،بخش دارويی آن را تشکیل
می دهد (.)9
انتشار عمومی اين گیاه در مناطق حاره آفريقا و
آسیاست .در ايران در استان های کرمان ،هرمزگان و
بلوچستان کاشته می شود ( .)11برگ های حنا حاوی
ماده ای رنگی به نام الوسون يا  - 1هیدروکسی
نفتوکینون ( ،)11( )3/1-22/1۲گلیکوزيدهای فنلی
متعدد ،کومارين  ،گزانتون  ،کینوئید  ،گلیکوزيد،
بتاسیتوسترول و فالونوئیدهائی نظیر لوتئولین و 6
درصد چربی 3-2 ،درصد رزين 8-7 ،درصد تانن۲1/2 ،
اسانس می باشد ( .)8ساير مواد حاصل از برگ ها شامل
مشتق  7 - 5گلوکوزيدی آن ،اسید گالیك 1 ،و 4
نفتوکینون ،الکسانتون  1و  ،2آکاستین گلیکوزيدی و
مقدار کمی آلکالوئید می باشد ( .)12برگ گیاه حنا نیز
به واسطه داشتن ماده ای به نام  Lawsoneبا نام
شیمیايی 2هیدروکسی  1و  4نفتوکینون با خاصیت
اکسیدانی خود باعث همولیز می شود ( .)13حنا عالوه بر
موارد مذکور دارای مانیتول و موسیالژ است ( )14و به
صورت موضعی در درمان بیماری های قارچی و
باکتريايی به ويژه در قارچ های عامل کچلی و تخفیف
دردهای روماتیسمی به کار می رود .همچنین به عنوان
رنگ کننده به ويژه رنگ کردن پوست و مو کاربرد دارد
( .)15برگ ها دارای خاصیت مخدر هستند و مقادير
باالی آن باعث سردرد و مسمومیت می شود ( .)16در
طب گذشته حنا به صورت موضعی در درمان دردهای
مفاصل ،جوش و زخم به کار می رفته است و به عنوان
عامل رنگ کنندۀ پوست و مو مصرف شده است (.)14
الوسون موجود در برگ حنا موجب کند شدن زودگذر
ضربان قلب با افزايش دامنۀ انقباض آن می شود .اثر ضد
اسهالی آن را به علت کاهش تونوس و حرکات دودی
شکل روده می دانند ( .)17الوسون با دوز  511میلی
گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن اثرات ضد التهاب ،ضد
درد و ضد تب نشان داده است ( .)16حنا دارای اثر ضد

 دكترلعبت جعفرزاده و همكاران

گروه با تزريق  1/3سیسی آب مقطر و گروه های  3و 4
عصاره حنا را در غلظت های  11و  111میلی گرم بر
کیلوگرم به صورت داخل صفاقی دريافت می کردند
(.)23-22
غلظت های دو گانه برگ حنا از روز صفر تا هفتم
بارداری ،يك بار در روز تزريق شد .در روز 18-19
بارداری با رعايت اصول اخالقی و در شرايط بی هوشی با
کلروفرم ،سزارين انجام شد .برش سزارين به صورت Y
برعکس بود .پس از سزارين ،لوله های رحمی باز و جنین
ها از لوله خارج شده و در سرم فیزيولوژی قرار داده
شدند .وزن جنین ها با ترازوی حساس ديجیتالی
 PT210 sartariusساخت کشور آلمان (با دقت 1/11
گرم) اندازه گیری و قد آنها از فرق سر تا نشیمنگاه با
استفاده از کولیس اندازه گیری شد .سپس جنین ها به
مدت  3روز در اتانول  ۲71قرار گرفته و سپس با رنگ
آمیزی الیزارين 1و آلسین 2بلو و بر اساس
تکنیك  Kimmel and Trammelرنگ آمیزی شدند
و پس از آن ناهنجاری های اسکلتی آنان مورد بررسی
قرار گرفت (.)25 ،24

باکتری خصوصاً در باکتری های گرم مثبت می باشد.
همچنین دارای اثر ضد قارچی در قارچ های مولد کچلی
تريکوفايتون ،اسپوروتريکوم و کريپتوکوکوس است اثر
ضد باکتری و ضد قارچی حنا را نیز به الوسون نسبت
می دهند (.)14
حنا در طب سنتی در درمان بیماری های مختلف از
جمله اختالل قاعدگی ،ادم ،روماتیسم ،برونشیت و
هموروئید مورد استفاده قرار می گیرد ( )18و نیز
مطالعات نشان داده عصاره متانولی ريشه حنا دارای
اثرات سقط زايی می باشد ( .)19مردم استان چهارمحال
و بختیاری از اين گیاه عالوه بر مصرف موضعی به صورت
جوشانده نیز استفاده می کنند و گزارشاتی وجود دارد
مبنی بر اينکه مصرف جوشانده حنا جهت سقط در
دوران بارداری استفاده می شود ( .)21ولی تاکنون اثرات
تراتوژنی اين گیاه در زمان بارداری روی جنین به صورت
علمی بررسی نشده است ،لذا مطالعه حاضر با هدف
بررسی اثرات تراتوژنی گیاه حنا در موش سوری انجام
شد.

روش كار

روش عصاره گيری

در اين مطالعه تجربی 121 ،عدد موش ماده از نژاد "بالب
سی" با سن  8-12هفته از انستیتو پاستور تهران
خريداری و در شرايط بهداشتی و نور مناسب ( 12ساعت
روشنايی 12 ،ساعت تاريکی) بدون محدوديت غذايی
نگهداری شدند .پس از گذشت  11روز و عادت به
محیط ،به ازای هر  2عدد موش ماده 1 ،موش نر جهت
جفت گیری در يك قفس قرار داده شد .زمان مشاهده
پالک واژنی به عنوان روز صفر بارداری در نظر گرفته شد
( .)21البته با توجه به اينکه اين روش مطمئن نبود،
اسمیرائوزين  ۲3از ترشحات واژينال موش ماده تهیه و
وجود اسپرم به معنای باروری تلقی شد .روش ديگری که
جهت تعیین باروری و اطمینان از حصول آن انجام شد،
افزايش سريع وزن موش های ماده بعد از باروری بود .از
آنجايی که از روز چهارم بارداری به بعد ،وزن موش -11
 ۲3اضافه می شود ،افزايش وزن در اين حد به منزله
باروری تلقی شد .سپس موشها به طور تصادفی به 4
گروه تقسیم شدند .يك گروه کنترل بدون مداخله ،يك

برگ و ساقه حنا از اطراف شهر يزد جمع آوری و پس از
تأيید گیاه شناس در مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی
استان ،يك نمونه هرباريم آن تهیه شد که به شماره 234
در واحد هرباريوم مرکز تحقیقات گیاهان دارويی دانشگاه
علوم پزشکی شهرکرد موجود است .گیاه جمع آوری شده
به مدت يك هفته در دمای طبیعی در سايه خشك
نگهداری و عمل عصاره گیری آن به روش خیساندن
انجام شد .برای انجام اين کار  511گرم از گیاه خرد شده
در ظرفی مناسب قرار داده شد و مقدار  511سی سی از
اتانول  ۲81بر روی آن ريخته شد و با گذشت  48ساعت،
صاف شد ( .)26عصاره حاصل در دستگاه تقطیر در خالء
در دمای  35درجه سلسیوس قرار گرفت تا در خالء
تغلیظ و طی آن الکل اتانول تبخیر شود .پس از آن به
مدت  2روز در دمای  41درجه نگهداری شد تا عصاره
خشك و پودر خشك به میزان  41گرم حاصل شود .الزم
به ذکر است که الکل مورد استفاده در اين روش تبخیر
شده و بر نتايج آزمايش بی تأثیر است .سپس پودر
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خشك تا زمان استفاده در يخچال نگهداری شد و در روز
آزمايش محلول های تازه  11و  111میلی گرم بر
کیلوگرم از آن تهیه و مورد استفاده قرار گرفت (.)27
داده ها با استفاده از نرم افزار آماری ( SPSSنسخه
 )11/5و آزمون های آنالیز واريانس و تست تعقیبی
 LSDمورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت .داده ها به

یافته ها
شاخصهای قد و وزن جنین موشها اندازه گیری و نتايج
آن در جدول  1ارائه شده است.

جدول  -1مقایسه ميانگين  ±انحراف معيار قد و وزن جنين موشها در گروههای مورد مطالعه
گروه
متغیر
قد (میلی متر)
وزن (گرم)

عصاره 11میلی گرم
بر کیلوگرم

عصاره  111میلی گرم
بر کیلوگرم

آب مقطر

کنترل

*16/2 ± 1/19
*1/49 ± 1/12

*16/18 ± 1/24
*1/46 ± 1/12

19/9 ± 1/16
1/15 ± 1/16

21/17 ±1 /4
1/21 ± 1/11

*  p>1/111در مقايسه با گروه کنترل و آب مقطر

داری مشاهده نشد ( .)p>1/15ناهنجاریهای اسکلتی
شامل ناهنجاری دندهای ،استخوان پاريتال و آنانسفال و
اگزانسفال جنین های موشهای گروه های آزمايش در
جدول  2نشان داده شده است.

آزمون تعقیبی  LSDنشان داد که هر دو دوز عصاره
باعث کاهش معنی داری در قد و وزن جنین ها در
مقايسه با گروه کنترل شد ( )p>1/111ولی در دو
گروه دريافت کننده عصاره در اين موارد اختالف معنی

جدول  -2فراواني ناهنجاریهای مشاهده شده در جنين موش های مورد مطالعه
ناهنجاری
گروه
عصاره  11میلیگرم بر کیلوگرم
عصاره  111میلیگرم بر کیلوگرم
مجموع  11و  111میلیگرم بر کیلوگرم
آب مقطر
کنترل

دنده اضافی

آنانسفال

اگزانسفال

استخوانپاريتال

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

3
6
9
1
1

11
21
31
1
1

1
1
1
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تعداد در هر گروه =  31عدد موش

بر اساس آزمون دقیق فیشر ،ناهنجاری دنده اضافی و
ناهنجاری استخوان پاريتال در گروههای دريافت کننده
عصاره برگ حنا به طور معنی داری بیشتر از گروه های
کنترل بود ( .)p>1/11در ضمن هیچ موردی از
ناهنجاری دنده اضافی استخوان پاريتال در گروههای
کنترل مشاهده نشد (جدول  .)2در دوز  111میلی گرم
بر کیلوگرم از عصاره حنا ،در  91درصد جنین ها
استخوان پاريتال وجود نداشت و در مورد دنده اضافی،
فراوانی بیشتری در گروههای دريافت کننده عصاره
مشاهده شد ( .)p=1/11همچنین میزان ناهنجاری در
دوز باالتر عصاره نسبت به دوز پايین تر عصاره بیشتر
بود.

میزان دنده اضافی ،آنانسفال ،اگزانسفال و استخوان
پاريتال جنین موشها در گروه های کنترل و آب مقطر
صفر ،در گروه عصاره  11میلی گرم بر کیلوگرم به
ترتیب  1 ،1 ،11و  23/3درصد و در گروه عصاره 111
میلی گرم بر کیلوگرم به ترتیب  3/3 ،3/2 ،21و 91
درصد بود .از نظر ناهنجاری آنانسفال و اگزانسفال
تفاوت معنی داری بین عصاره حنا در غلظت های
مختلف و گروه های کنترل مشاهده نشد .با توجه به
اينکه امکان مقايسه فراوانی ناهنجاری در  4گروه ،بر
اساس آزمون کای اسکوئر وجود نداشت ،لذا با ادغام
نتايج دو گروه دريافت کننده عصاره و  2گروه کنترل و
آب مقطر ،مقايسه ناهنجاریها در اين دو دسته اخیر
انجام گرفت که اختالف معنی دار بود (.)p>1/11
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صورت فراوانی ،فراوانی نسبی ،میانگین و انحراف معیار
توصیف شدند.

وجود دارد ( .)29از طرفی قبالً مشخص شده که ريشاه
حنا به خصاوص عصااره هیادروالکلی آن دارای مقاادير
زيادی آپیجنین اسات ( .)19لاذا احتمااالً حضاور ايان
ترکیااب در عصاااره هیاادروالکلی حنااا يکاای از دالياال
ناهنجاری های ظاهری و سیستم اسکلتی مای باشاد .از
جمله ناهنجاری های ايجاد شده در جنین هاای ساقط
شده در اين مطالعاه ،ناهنجااری هاای اساکلتی (دناده
اضااافی ،عاادم تشااکیل اسااتخوان پاريتااال ،آنانساافال و
اگزانسفال) می باشد .نتايج مطالعه رحمانی که بار روی
اثرات تراتوژنی الموتريژين 3انجاام شاد ،نشاان داد کاه
مصرف اين دارو به دلیل کاهش جذب فوالت به عناوان
يك عامل اصلی در بروز ناهنجاری در حیوان مطرح می
شود ( .)31از طرفی سینئول از جمله ترکیبات احتمالی
موجود در عصاره هیدروالکلی برگ حناا مایباشاد کاه
مطالعات نشان داده اند ايان ترکیاب باا تاأثیر بار روی
ذخیره کبدی اسیدفولیك باعث بروز ناهنجاری اسکلتی
(دنده اضافی و عدم تشکیل استخوان پاريتال) می شاود
( .)31با توجه به وجود ترکیباات مطارح شاده و اثارات
تراتوژنی آنها بر روی سیستم اسکلتی ،به نظر می رساد
اثر تراتوژنی گیاه حنا در مطالعه حاضر نیاز تاا حادودی
به سینئول و کاهش ذخااير فاوالت و اساید فولیاك در
موش باردار مرتبط باشد.
نتااايج مطالعااه حاضاار نشااان داد کااه مصاارف عصاااره
هیدروالکلی حنا باعاث کااهش قاد و وزن جناین هاای
موش می شود .اين يافته احتماالً باا وجاود ترکیاب -2
هیدروکسی  1و  4نفتوکیناون موجاود در عصااره حناا
مرتبط می باشد .اين ترکیب خاصیت اکسایدانی دارد و
موجب همولیز می شود .متابولیسم ايان مااده در کباد
بوده و در کبد تبديل به متابولیسم های سمی می شاود
که از جفت عبور کرده و در برهه های حساس ارگانوژنز
و تکامل جنینی باعاث کااهش قاد و وزن جناین هاای
موش می شود (.)32 ،13
با توجه به نتايج به دست آمده از اين مطالعاه در ماورد
بروز ناهنجاری های ظاهری و اساکلتی دناده اضاافی و
عدم تشکیل استخوان پاريتال ،به نظر می رسد که حناا

بحث
 دكترلعبت جعفرزاده و همكاران

مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیرات گیاه حنا در مدل
آزمايشگاهی بر روی ظااهر و سیساتم اساکلتی جناین
موش انجام شد .اگرچه گیاه حنا طی هازاران ساال باه
عنوان گیاه دارويی ،در طب سانتی بارای اناواع مقاصاد
درمانی مورد استفاده قرار گرفته است ،اماا در رابطاه باا
اثرات آن در باارداری ،مطالعاه علمای وجاود نادارد .در
مطالعه حاضر مصرف عصاره حنا باعث باروز ناهنجااری
های اسکلتی و کاهش قد و وزن در جناین ماوش شاد.
گروه های کنترل و تیمار از نظر پیامد ناهنجااری هاای
ظاهری و سیستم اسکلتی اختالف معنی داری داشتند،
به گونه ای که عصاره برگ حنا باعاث باروز ناهنجااری
آنانساافال ،اگزانساافال ،دنااده اضااافی و عاادم تشااکیل
استخوان پاريتال در جنین موش شد .در مطالعه حاضار
ناهنجاری دنده اضافی و عدم تشکیل استخوان پاريتاال
در گروه های مورد وجود داشت ولی درصد بروز آنها در
گروه  ،2با دوز  111میلی گرم بر کیلوگرم بیشاتر باود.
همچنین بروز ناهنجاری آنانسفال و اگزانسافال تنهاا در
همین گروه مشاهده شد .لذا می توان نتیجه گرفت کاه
بروز اين ناهنجاری هاا وابساته باه دوز مصارفی اسات.
دلیل اين که چه موادی و با چه مکانیسمی باعاث باروز
ناهنجاری در موش های سوری شده ،مشخص نیسات و
نیاااز بااه بررساای اجاازای تشااکیل دهنااده عصاااره دارد.
مطالعات قبلی نشاان داده اناد کاه چاای کاوهی دارای
اثرات تراتوژنی بوده کاه ايان اثارات ناشای از وجاود دو
ترکیااب اپیجنااین 1و آلفااا  -پیاانن 2ماای باشااد (.)28
آپیجنین از گذشته به عنوان يك دارو شناخته شاده و
به همین دلیال گال هاايی کاه دارای مقاادير زياادی
آپیجنین هستند ،برای درمان بی خوابی ،تشنج ،تنگای
نفس و کاهش دردهای عصبی مورد استفاده قارار مای
گرفته اند .آپیجنین فالونوئیدی استروژنی است کاه در
گیاهان معطر وجود دارد ( .)28آپیجناین ،متابولیسامی
آرام دارد و فاز جذب و دفع اين ماده آهسته صورت می
گیرد ،بنابراين احتمال انباشتگی اين فالونوئید در بادن

Apigenin
Alpha- pinene

1
2

Lamotrgine
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بايد با احتیاط بیشتری در زمان بارداری ماورد اساتفاده
.قرار گیرد
پیشنهاد مای شاود مطالعاات بیشاتر ايان اثارات را باا
دوزهااای مختلااف در گونااه هااای حیااوانی ديگاار مااورد
.بررسی قرار دهد

تشكر و قدرداني
اين مقاله از پايان نامه دکترای حرفه ای سرکار خانم
ندا صیفی استخراج شده است که با حمايت مالی
معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
و در مرکز تحقیقات گیاهان دارويی شهرکرد به انجام
 بدينوسیله از آن معاونت و پرسنل محترم اين.رسید
.مرکز تشکر و قدردانی می شود

نتيجه گيری
مصرف عصاره هیدروالکلی گیاه حنا دارای خواص
تراتوژنی می باشد و الزم است مصرف اين گیاه در
.دوران بارداری با احتیاط صورت گیرد
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