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 9313 اسفندتاریخ پذیرش             9313 آذرتاریخ دریافت  
 

  ماندگی، عنبر نسارا، اسپند، گاو شیریجفت کلمات کلیدی:

 

 هایکوتیلدون با که است کوتیلدونی گاو در جفت نوع       

 ساختار که است شده تشکیل مادری هایکارانکل و جنینی

، Ahmadو  Zubair)اند کرده ایجاد را پالسنتوم نام به جدیدی

ساعت پس از  42تا  6های جنینی از باقی ماندن پرده (. 4102

تعریف شده  (Retained placenta) عنوان جفت ماندگیزایش به

از  %5 -01ماندگی بر (. جفت4101و همکاران،  Gaafarاست )

طور قابل توجهی خطر ابتال به گذارد و بهها تاثیر میزایش

دهد و تجزیه بافت جفت، متریت و آندومتریت را افزایش می

کند پوشش مساعدی را برای کلونیزاسیون باکتریایی فراهم می

(Waheeb  ،اختالل در تعادل انرژی و اسید 4102و همکاران  .)

ماندگی هستند. افزایش سطح و باز عوامل کلیدی برای جفت

NEFA های ز شاخصو کتون ادراری دو هفته قبل از زایش ا

این  عالوه بر .باشدمهم برای وقوع احتمالی این بیماری می

انگاری مدیریتی عوامل، وزن بیش از حد حیوان نباید با سهل

کننده و استرس نادیده گرفته شود مرتبط با وضعیت ناراحت

(Joksimovic Todorović  وDavidovic ،4102 .) 

های جنینی شامل تاخیر ماندن پردهپیامدهای منفی باقی       

در برگشت رحم، افزایش فاصله زایش تا اولین تلقیح، کاهش 

نرخ باروری و افزایش روزهای باز، با افزایش خطر ابتال به 

اندومتریت، متریت، کتوز و ورم پستان در ارتباط است. بنابراین 

گیری و کنترل درمان این بیماری الزم و ضروری پیشتوجه به 

های (. حذف دستی پرده4101و همکاران،  Beagleyاست )

جنینی باعث عفونت مکرر و شدیدتر و سبب آسیب رساندن به 

و همکاران،  Amin) شودمی رحم فاگوسیتوز سرکوب آندومتریوم و

های درمانچنین سایر هم (.4112و همکاران،   Drillich؛ 4102

 Retained) های جنینیپرده متنوع استفاده شده برای باقی ماندن

fetal membranes)، های بیوتیکتجویز داخل رحمی یا آنتی

های و مسدودکننده PGF2αتوسین، سیستمیک، تزریق اکسی

 غشاهای ماندنگیری و درمان باقیهمه در پیش 2βرسپتور 

 (.4102و همکاران،  Waheebکننده هستند )جنینی کمک

گیری از ها در کنترل درمان یا پیشها و استروژنبیوتیکآنتی

شوند روند، اما  معموالً  موثر واقع نمیکار میهوضعیت بیماری ب

 هورمون باشند. و ممکن است اثرات جانبی مخربی داشته

پروستاگالندین برای کاهش اثرات  یا و گنادوتروپین آزادکنننده

دست هماندگی در باروری استفاده شده، اما نتایج بجفتآور زیان

که با توجه به این (.Laven ،0996و  Petersآمده متناقض است )

برخی داروهای شیمیایی یا سنتتیک در درمان  استفاده از

بار  نیزز نظر اقتصادی ها اثرات جانبی نامطلوبی دارد و ابیماری

استفاده از  امروزه بازگشت به همراه دارد،هبمالی زیادی را 

مورد توجه  به عنوان مواد غیرشیمیایی و ارگانیک دارویی گیاهان

بی نسبت به وهای میکربسیار قرار گرفته است. پیدایش مقاومت

سبب گردیده تا محققین استفاده از  نیز هابیوتیکبرخی آنتی

 ضلیف) قرار دهند منابع گیاهی در این مورد را نیز مورد ارزیابی

از  استفاده جهان کشور 51 از بیش در (.0232بزاز و همکاران، 

 بین در حتی و بوده مرسوم (Medicinal Smoke) طبی دودهای

 دود طبی، دودهای این جمله از دارد. تریبیش پذیرش عوام

 این بر اعتقاد باشد.می سرگین و اسپند دانه سوزاندن از حاصل

 باشندمی تریسریع و تربیش درمانی اثرات دارای هادود این که است

 m-motlagh@araku.ac.ir :* پست الكترونیكی نویسنده مسئول
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(Mohagheghzadeh ،4116 و همکاران) .از حاصله دود از مدتاًع 

 ویروسی هایبیماری از برخی درمان در حیوانی طبیعی ترکیب این

 و خوردگی سرما عالئم تسکین آلرژیک، هایبیماری میکروبی، و

 هایکیست خصوصاً خیمخوش هایکیست و تومورها از بعضی درمان

 اثرات این از برخی .گرددمی استفاده زنان تناسلی اندام در موجود

 طب در تنها هاآن از تعدادی و شده ذکر نیز گذشته طب منابع در

 دارد درمانی کاربرد و است شده ذکر ایران مختلف نقاط مردمی

 علمی اسپند با نام (.0294و همکاران،  آبادیعلیصادقی)

(Peganum harmala) خانواده به و متعلق Zygophyllaceae، در 

 شمال شورهایک جمله از بیابانی و خشکنیمه مناطق غالب

 طب در مختلفی کاربردهای روید ومی ایران و خاورمیانه آفریقا،

 اصلی ترکیبات (.0294همکاران،  و طاهریزادهحسن) دارد سنتی

 معروفند هابتاکربولین به که است آلکالوئید چند شامل این گیاه

واسیزین  هارمالول، هارمالین، هارمین، نورهارمان، هارمان، :شامل

 ،(0294همکاران،  و طاهری زادهحسن) باشندمی واسیزینون و

 و کشقارچ سمی، اثرات دارای درمانی نظر از هارمالین که

 مختلف ترکیبات (.0239همکاران،  پروین و) باشدمی کشباکتری

 از هستند میکروبی ضد و انگلی ضد خواص دارای اسپند دانه

 بر آن درمانی تاثیر که اسپند آلکالوئیدهای توتال ترکیب جمله

( 0است )شکل  شده دیده بابزیا هایانگل به آلوده گاو گله روی

 .(0233دیبا و همکاران، )

 

 
 واسيسينون -4 ،پيگانين -3 ،هارمين -2 ،هامالسيدين -1تركيباتي كه در دانه اسپند وجود دارند شامل:  :1شكل 

 
 ضداسپاسم، داروی عنوانبه هادانه بتاکربولیک آلکالوئیدهای از       

 های قلبیضد سرطان، ضد التهاب، ضد میکروب، بازکننده رگ

 های خونی نام بردندچنین عدم تشکیل لخته در رگهمو 

 های انجام شده(. طبق بررسی0233مازندرانی و همکاران، )

 تاکنون گزارشی درخصوص استفاده از دود عنبرنسارا و اسپند

 ماندگی و ممانعت از عفونت، ثبت نشده استبرای درمان جفت

 که این مطالعه با این هدف صورت گرفته است.

 این پژوهش روی دو راس گاو شیری هلشتاین مبتال به       

 جفت ماندگی در استان مرکزی انجام شد. یک راس گاوشیری

 شهرستان  دو رگ هلشتاین شکم دوم در روستای رکین از توابع

ساعت  23)اراک( دچار جفت ماندگی مشاهده گردید که  فراهان

منظور به آویزان بود.بعد از زایش، قسمتی از جفت از فرج دام 

 مخلوطی از عنبر نسارا و دانه اسفند روی آتشخروج جفت 

گاوشیری چنین یک راس حاصل از کود گاوی ریخته شد. هم

 شهرستان دورگ هلشتاین شکم پنجم در روستای چهارچشمه

 ساعت پس از زایش قسمتی 9خمین دچار جفت ماندگی شد و 

 ور دفع جفت مقداری ازمنظاز جفت از فرج دام آویزان بود به

 مدتاسفند روی آتش ذغال ریخته شد و دود حاصل از آن به

 های جنینیهای پردهچند دقیقه به دستگاه تناسلی و تکه

دود حاصل نتایج نشان داد که  آویزان از گاو مذکور گرفته شد.

های جنینی آویزان های پردهو تکه از اسپند به دستگاه تناسلی

طور کامل دفع ساعت جفت به 9از  ه شد و بعداز گاو مذکور داد

عفونی بعد از دفع مشاهده نگردید.  گونه ترشحگردید و هیچ

ساعت پس از آن بدون  5سبب شد  چنین دود عنبرنساراهم

طور کامل دفع گردید و جفت به استفاده از هیچ نوع دارویی

شدن پس از چند روز قطع  ترشحات تناسلی بدون عفونی

 ازت و ارگانیک مواد از زیادی مقادیر شامل حیوانی مدفوع گردید.

 است حیوان توسط شده خورده گیاهی مواد از زیادی مقادیر و

(Moral  ،4115و همکاران) که است ضروری نکته این به توجه 

 شده مصرف مواد تأثیر تحت مدفوع در اساسی و سمی مواد غلظت

 از غنی منبع تواندمی مدفوع حقیقت در .است غذایی مواد هضم و

 باشد سیتوتوکسیک جمله از متفاوت اثرات با طبیعی ترکیبات

 (0239) همکاران و پروین (.0294 و همکاران، آبادیعلیصادقی)

 اثر االغ، سرگین دود ضدمیکروبی اثر بررسی برای پژوهشی طی

 شده مصرف گیاهان و غذایی مواد ترکیب به را آن بیوتیکیآنتی

 دود که دریافتند هاآن طرفی از .اندداده نسبت حیوان توسط

 حد در ضدمیکروبی اثرات فاقد حیوان خوراک سوزاندن از حاصل

 ترکیبات وجود احتماالً مورد این که است سرگین خود اندازه و

 و فعل از ناشی است ممکن که کندمی مطرح سرگین در را دیگری

 هایپروبیوتیک حتی و حیوان گوارش سیستم داخل انفعاالت

 مواد از غنی منبع تواندمی مدفوع حقیقت در .باشد آن در موجود

 باشد. خواص داشته آساییمعجزه خواص و باشد بیوتیکیآنتی

 شود.می تایید شده مشاهده تجربیات براساس مدفوع آسایهمعجز

 مواد و دارند متفاوتی میکروفلورهای حیوانات طرفی از
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 کنند تولید متفاوتی هایبیوتیکآنتی توانندمی مدفوع، در موجود

، همکاران و پروین) باشندمی موثر متفاوتی هایارگانیسم روی که

 که است لیگنین سرگین، در موجود مواد جمله از. (0239

 مهارکنندگی ویژگی با ترکیبات برخی تشکیل موجب آن هیدرولیز

 عمده طوربه هیدرولیز این اثر در .شودمی هامیکروارگانیزم رشد

 شودمی تشکیل فنلی ترکیبات یا و فورانی ترکیبات ضعیف، اسیدهای

 به سرگین سوختن از ناشی دود سیتوتوکسیک اثرات احتماالً که

و  آبادیعلیصادقی) دباشمی مرتبط مواد گروه سه این از یکی

 در است ممکن (.0239؛ پروین و همکاران، 0294 همکاران،

 و فنلی ترکیبات نیز حاضر پژوهش در مطالعه مورد هایدود

 نماید. توجیه را هاآن ضدمیکروبی اثرات که داشته وجود قطبی

 مورد حیوان گوارش در سیستم غذایی مواد هضم و تخمیر فرآیند

 در بیوتیکیآنتی مواد برخی ایجاد موجب است ممکن بررسی

 مطرح هایمکانیسم جمله از نیز مورد این که گردد حیوان مدفوع

 پروین و همکاران،باشد )می سرگین دود ضدمیکروبی اثرات برای

 یا و گیاه یک در موجود مواد تبدیل موجب دهیحرارت. (0239

 تربیش جذب امکان و شده میکروسکوپی و ریز اجزاء به فرآورده

 (.4116 همکاران، و Mohagheghzadeh) کندمی فراهم را مواد این

 قرار بررسی مورد مختلف مطالعات در اسپند ضدمیکروبی اثرات

 آن دانه چونهم نیز اسپند کالوس از حاصل عصاره .است گرفته

 استافیلوکوک نظیر هاییمیکروب برابر در ضدمیکروبی خواص دارای

 و پروین) باشدمی آلبیکنس کاندیدا و کلی اشرشیا ،اورئوس

 فراوانی وجود مواد موثر ثانوی هارمین و (.0239 همکاران،

 ضدباکتریال باعث افزایش اثر گیاه، احتماالً هارمالین دانه و ریشه

 ضد بخشی، ضدالتهابی وضددردی، آرام اثرات است. گیاه شده

 وجود آلکاوییدهای هارمین واسپند به باکتریال عصاره دانه

 (.0233و همکاران،  مازندرانی) شودمی هارمالین نسبت داده

 تحقیقات آلکالوئیدها، این اکسیدانیآنتی مکانیسم درخصوص

 آلکالوئید هارمالین و هارمین، دو که اندداده نشان شده انجام

 اثر مورد، این در و دارند آزاد هایرادیکال حذف در باالیی ظرفیت

 است بوده برابر( )سه تربیش هارمین به نسبت هارمالین

(Beagley ،4101 و همکاران.) بر عصاره دانه اسپند اثر مهاری 

 ( داشته،S. epidermidis و S. aureus) های گرم مثبتباکتری
 اثر مهاری ندارد. Pseudomonas aeroginosa و E. coli ولی بر

 های گرم، علیه باکتریin vitroدر شرایط  عصاره دانه اسپند

 داشته و نتایج حاکی از اثر آلکاوییدهای عصاره اثر E. coliمنفی 

مازندرانی و همکاران، ) بیوتیک بودآنتیضدباکتری و  عنوانبه دانه

 دود ( نشان دادند که اثر0232و همکاران ) بزازفضلی (.0233

 گرم باکتری هایگونه روی بر اسپند هایدانه از حاصل

 مثبت مخمر و ایرشته هایقارچ اسپور، با و اسپور بدون مثبت

 گرم هایگونه در اما است کرده جلوگیری هاآن رشد از و است بوده

 جزئی طوربه ( دوددهی ساعت هشت (باال مقادیر در تنها منفی

 رغمعلی که دادند نشان (0239همکاران ) و پروین .است بوده موثر

 و اسپند دود ،اورئوس استافیلوکوکبه  نسبت دارویی مقاومت

 زابیماری مهم میکروارگانیزم این بردن بین از در تواندمی سرگین

 توسط شده دوددهی هایبالنک اطراف در رشد عدم هاله .باشد موثر

 اورئوس استافیلوکوک حاوی کشت محیط در اسپند و ماده سرگین
 موجب ها،بالنک دوددهی مدت افزایش طرفی زا .شد تشکیل

 و شد دوددهی هایدیسک اطراف در رشد عدم هاله قطر افزایش

 با شده داده دود دیسک اطراف در رشد عدم هاله ترینبیش

 که داد نشان مطالعه نتایج د.ش تشکیل ساعت 3 از پس سرگین

 هاله قطر ترینبیش آئروژینوزا سودوموناس حاوی کشت محیط در

 از پس سرگین با شده دهی دود هایدیسک اطراف در رشد عدم

 سوش روی بر نظر این از اسپند دود و شد تشکیل ساعت 3

 زمان افزایش نیز حالت این در .نبود موثر آئروژینوزا سودوموناس

 اثر. بود شده تریبزرگ رشد عدم هاله تشکیل موجب دوددهی

 پروتوزوئرهای و هاباکتری برروی اسپند بتاکربولین آلکالوئیدهای

 بتاکربولین آلکالوئیدهای داد نشان نیز بیوتیکآنتی به مقاوم

 و تریکوموناس ،اشرشیا کلی روی بر ضدمیکروبی اثر اسپند

 اثرات به توجه با (.0232ثناگو،  محمدی و) دارد هیستوموناس

 این ترکیبات در موجود عوامل و اسپند ،سرگین دود ضدمیکروبی

 داروی عنوانبه اسپند دانه بتاکربولیک آلکالوئیدی اثرات و دو

 محرک بودن، آورسقط کنندگی، شل و ضدالتهابی و ضداسپاسم

 تحریک باعث احتماالً رحم زدگیبیرون درمان و عصبی سیستم

 نتیجه در و شده آویزان جنینی هایپرده ضدعفونی و دنسست و

 متعاقب لوشیا ترشحات شدن عفونی از و گردیده جفت دفع باعث

  .است شده متریت و آندومتریت از گیریپیش و جفت خروج

 مناسب حرارت درجه و زمان مورد در کمی اطالعات طورکلیبه

 وجود آن معرض در گرفتن قرار زمان مدت و دود تولید برای

 بوده هاقرن برای آن از استفاده در سنتی هایروش چه اگر دارد

 هایمتابولیت (.Davidovic ،4102و Joksimovic Todorović) است

 افتی دارویی دود در باال مولکولی وزن با مختلف طبقات از ثانویه

 دود بیولوژیکی خواص مورد در اندکی اطالعات هنوز اما شودمی

 دود استانداردسازی و آزمایش این، بر عالوه. دارد وجود دارویی

 انتخاب .است ضروری آن دارویی شبه کلینیکی کنترل و دارویی

 اثرات تواندمی دارویی دود از استفاده و تولید برای روش بهترین

 در را مهم مزایای از برخی دود .دهد کاهش را ناخواسته جانبی

 ساده روش این. دارد را دیگر داروهای تجویز هایروش با مقایسه
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 که باشد دارو از استفاده روش یک تواندمی استحصال از ارزان و

همکاران،  و Mohagheghzadeh) است قبول قابل مردم تربیش برای

 نیز استفاده مورد اسپند میزان و هیدود مدت در تغییر (.4116

 .(0232، ثناگو محمدی و)باشد  موثر تحقیق نتایج در تواندمی

 تا است ضروری موجود تحقیقات نتایج و فوق نکات به توجه با

 ماده یک عنوانبه اسپند کارگیریبه برای تریبیش هایپژوهش

 . شود انجام درمانی هایمحیط در کننده ضدعفونی
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