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  هاي چشمي در جنين موش سوری ي آبي گياه گلرنگ بر بروز ناهنجاري تاثير مصرف عصاره
  

  ٢، دكتر كتايون جاويد نيا١دكتر صغری بهمن پور
 

  خالصه 
 غذايي از آن جهت خـوش رنـگ كـردن    در صنايع.  گلرنگ يكي از گياهاني است که در بين مردم مصارف بسياري دارد          :سابقه و هدف  

احتمـال  . كننـد  شود و به دليل خاصيت تنظيم قاعدگي، زنان در هنگام تاخير قاعدگي از آن استفاده مـي  جات استفاده مي  غذاها و شيريني    
ي حاضر به منظور بررسي تأثيرات چشمی  تراتوژن بودن اين ماده به هنگام مصرف در دوران حاملگي مطرح شده است، از اين رو مطالعه

  .انجام شد در شيراز  ١٣٨١ تا ١٣٨٠ در سال جنيني اين گياه بر روي  احتمالي عصاره
ي بالغ و  سپس هر دو موش ماده. هاي سوري در شرايط مناسب آزمايشگاهي قرار گرفتند  در اين تحقيق تجربي ابتدا موش:ها مواد و روش

هاي حامله به صورت  موش. شدي پالگ واژني به عنوان حاملگي تلقي  گيري، مشاهده بعد از جفت. يك موش نر در قفس قرار داده شدند
 ١٠ و ٩ به صورت تك دوز و در روزهاي ٨و ٧به موش هاي گروه آزمايش در روزهاي . تصادفي به دو گروه شاهد و مورد تقسيم شدند

رحم موش ها . ي آبي گلرنگ به صورت داخل صفاقی تزريق شد و گروه شاهد فقط آب مقطر دريافت كردند به صورت چند دوز عصاره
جهت تجزيه و تحليـل  . های چشمی زير نظر يك نفر متخصص چشم مورد مطالعه قرار گرفت          حاملگي تشريح و ناهنجاري    ١٨ز  در رو 
  . ها از آزمون كاي دو و دقيق فيشر استفاده شد يافته
 بـه قرنيـه در   ي آبي گياه گلرنگ كه عوارضي نظير نقص در تشکيل پلك، آب مرواريد واتـصال عدسـی     به دنبال مصرف عصاره    :ها  يافته
  . ها مشاهده شد جنين
با توجه به اين تـاثيرات،  . ي آبي گياه گلرنگ بر روي جنين مي باشد ي تاثير سوء عصاره      نتايج فوق نشان دهنده    :ها  گيری و توصيه    نتيجه

  . های رنگی و آغشته به گلرنگ احتياط كنند مادران باردار بايد در مصرف خوراكي
  جاری چشمی، توكسيسيتی، جنين موشگلرنگ، ناهن: واژگان كليدي

  
  مقدمه 

هاي قديم، گياهـان را بـه عنـوان خـوراكي،             انسان از زمان  
ي ايـن     از جملـه  . چاشني و دارو مورد استفاده قرار داده است       

صـنعت  ايـن گيـاه در   .  را نام برد١توان گياه گلرنگ   گياهان مي 
اي داشـته و از مـصر         ي گـسترده    غذايي و طب سنتي اسـتفاده     

شـده   قديم تا بابل و در آسياي صغير و شرق هند مصرف مـي       
چون اين گياه جهت خـوش رنـگ كـردن و طعـم          ). ١(است  

ها كاربرد دارد، بنـابراين بـه    ها و شربت دادن به غذاها، شيريني  
خاطر در دسترس و ارزان بودن، به جاي زغفران و بـه عنـوان      

 كارتامين و   مواد رنگي آن عبارتند   .  كاربرد دارد  ٢زعفران تقلبي 
هــا بـــه     ايـزوكـارتــاميـن كـه در رنـگ آميــزي پـارچــه     

                                                        
  
 
 

 ٨، ٦عالوه بر ايـن اريتـرو ـ آلكـان     ). ٢(كــار مــي رونــد 
). ٤،٣( نيـز از تركيبـات آن مـي باشـد            ٣ديولس، سافالور زرد  

ي آن به عنـوان قاعـده آور، ضـد التهـاب و تحليـل                 جوشانده
  بـا مـروري    ).٥،٣( شـده اسـت   ي تومور و ملين شناخته برنده

بر تحقيقات گذشته معلوم شد كه اثرات ضد توموري و توليد            
تراتوژن ، اما تأثيرات   )٦،٥(موتاسيون آن به اثبات رسيده است       

  آن در جنـين بـه جـز در يـك مـورد بررسـی نـشده اســت و        
ي عصبي وجود  در رابطه با بررسي تكامل لوله تنها يك مطالعه

ــن ر). ٧(دارد  ــت  از اي ــده اس ــر ســعي ش ــق حاض   و در تحقي
عوارض چشمی ناشی از تاثيرات تراتوژن گياه گلرنـگ مـورد         

 .بررسي قرار گيرد

                                                        
Carthamus tinctorius١ 

Bastard saffaron٢ 
Erythro-alkane 6, 8 diols, Safflower yellow٣ 

  
  دكتراي تخصصي علوم تشريحي، دانشيار دانشگاه علوم پزشكي شيراز ١
  دكتراي تخصصي داروسازي ، دانشيار دانشگاه علوم پزشكي شيراز  ٢
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  ها مواد و روش
های گياه گلرنـگ از       ي تجربي گل    جهت انجام اين مطالعه   

ي  عصاره. عطاری تهيه و سپس توسط متخصص شناسايي شد       
آبی آن توسط سوکسله تهيه و ضمن خشک كـردن عـصاره و           

سـپس  .  درصد به دست آمد٣٩تبخير آن، غلظت نهايي معادل  
 حـدود يـک مـاه در شـرايط          ٤ي اوتبـرد    هاي نر و مـاده      موش

 ســاعت ١٢ ســاعت نــور و ١٢مناســب آزمايــشگاهي شــامل 
جهـت  . تاريکی به همراه آب و غذای معمـولی قـرار گرفتنـد           

ي بالغ و يــک مــوش نــر در     گيری، هر دو موش ماده     جفت
ـل در قفــس گـذاشتـــه و صـبح روز بعــد            غـروب روز قب  

 به عنوان حـاملگي تلقـي شـده و       ٥ ي پـالگ واژنـي    مشاهـده
 سر موش حامله بـه دو     ١٠٠. روز صفر حاملگی مشخص شد    

هـای گـروه      بـه مـوش   . گروه كنترل و آزمايش تقـسيم شـدند       
 و ٦ به صورت تك دوزي٨ و  ٧آزمايش به ترتيب در روزهای      

ي آبـي     عـصاره  ٧ت چنـد دوزي    به صـور   ١٠ و   ٩در روزهاي   
گلرنگ و به گروه شـاهد فقـط آب مقطـر بـه صـورت درون              

ي   ي تزريقـات مـذكور در دوره        كليـه . صفاقي تزريـق گرديـد    
دوز دريـافتی چهـار گانـه شـامل         . دانجام شـ  ٨ بحراني جنيني 

ــت ــرم بــر كيلــوگرم    ١ و ١٠، ٢٥، ٥٠هــای  غلظ    ميلــي گ
بـه يـك   (ت وزن بدن بود كه براي هر کدام سـه گـروه متفـاو    

، به گروه ديگر در روز ٨، به يك گروه در روز ٧گروه در روز    
ــاه گلرنــگ تزريــق شــد ١٠ و ٩ و در )  دوزهــاي مختلــف گي

ــه شــد ١٣مجمــوع  ــروه در نظــر گرفت  ١٨ســپس در روز .  گ
 تـشريح و    ٩ها بـه صـورت در رفتگـی گردنـی           حاملگي موش 

هـا خـارج و ابتـدا در       های رحم، جنـين     ضمن باز نمودن شاخ   
ول سرم فيزيولوژي مورد بررسی قرار گرفتند و سـپس در      محل

هـاي ناشـي از        درصد جهـت بررسـي ناهنجـاري       ١٠فرمالين  
سپس عـوارض چـشمی     . ي گلرنگ ثابت شدند     تزريق عصاره 

جهـت  . توسط استريوميكروسكوپ مورد مطالعه قرار گرفـت      
حــصول اطمينــان از عــوارض چــشمی بــا متخــصص چــشم 

                                                        
4 Outbred 

5 Vaginal plug 
6 Single dose 

7 Multidose 
 
 

مخـصوص چـشم پزشـکی    هـای   مشورت شده و بـا دسـتگاه      
ميـزان بـروز    . های فوق بـا دقـت شناسـايي شـدند           ناهنجاري
هاي  هاي مورد مطالعه با آزمون      هاي چشمي در گروه     ناهنجاري

  .آماري قرار گرفتدقيق فيشر و كاي دو مورد قضاوت 
  

  ها يافته
های پايين يعنـی   هاي مورد تزريق دوز نتايج نشان داد كه موش  

ــر كيلــ١٠ و ١ ــاه گلرنــگ از لحــاظ  ميلــي گــرم ب   و گــرم گي
هـا   ناهنجاری چشمی دارای عوارض خاصی نبوده و ظـاهر آن  

هـايي کـه بـا        بـود، ولـی جنـين     )  جنين ٧٨(شبيه گروه كنترل    
 ميلي گرم ٥٠و )  جنين٦٥( ميلي گرم  ٢٥های باالتر يعنی      دوز

هـای    هنجـاري   تماس داشتند دارای نا   )  جنين ٦٨(بر كيلو گرم    
ن عاليم شــامـل آب مــرواريـــد و       اي. شديد چشمی بودند  

اتصـــال قـرنيــه بـه عــدسی بود کــــه تحــت عنـــوان          
از . شود  ناميده مي١١ يا آنورمالي پيتر١٠چسبندگي لنتوكورنه آل   

بـا  . ها بـود  جمله عوارض چشمی ديگر نقص در تشکيل پلک   
ها حالت بيرون زدگی   ها، چشم   توجه به عدم وجود كامل پلک     

ي چشم از حدقه بيرون آمده و پلک          به طوري که كره   . داشتند
فراوانـي  ) ١(جـدول   ). ١شـکل (ها را نپوشـانده بـود         آنروی  

 ٢٥های چشمی را در گروه كنترل، گـروه آزمـايش             ناهنجاري
   ميلـي گـرم بـر       ٥٠گرم بـر كيلـوگرم و گـروه آزمـايش             ميلي

گـر آن اسـت كـه در گـروه         دهد و بيـان     كيلو گرم را نشان مي    
  گونه ناهنجاري چشمي بروز نكرده ولي در گروه  هيچكنترل 

)  درصـد  ٤/١٥( مـورد    ١٠گرم بر كيلو گـرم         ميلي ٢٥آزمايش  
نقص چشمي وجود داشت كه آزمون دقيق فيشر اين اختالف           

و نيـز در    ) >P ٠٠١/٠(را از نظر آمـاري معنـي دار نـشان داد            
   مــورد ١٥ ميلــي گــرم بــر كيلــوگرم نيــز ٥٠گــروه آزمــايش 

  ناهنجـاري چـشمي بـروز كـرد كـه اخـتالف          ) درصد   ١/٢٢(
  
  

                                                        
٨ Critical period 
٩Cercical Dislocation 

10 Lentocorneal adhesion 
11 peter’s anomaly 
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   ـ جنين با نـــاهنجاري چشمي، پيكان آب مرواريد و نقص١شكل 

  .دهد  پلكي را نشان مي
  

ولي بين  ) >P ٠٠٠١/٠(معني داري را با گروه كنترل نشان داد         
 ميلي گرم بر كيلو گرم اختالف معنـي داري        ٥٠ و   ٢٥دو گروه 

  ). >P ٧/٠(مشاهده نشد 
  

هاي سوري   ـ توزيع فراواني بروز نقايص چشمي در موش١ول جد
ــده  ــت كنن ــرل،    درياف ــروه كنت ــا گ ــسه ب ــگ در مقاي ــاه گلرن   ي گي

  ١٣٨٠ـ٨١                            شيراز 
  گروه   موارد نقص چشمي

  مثبت  منفي
  جمع

  ٧٨  ٠  ٧٨) ١٠٠(*  كنترل 
  گروه آزمايش 

  )گرم بر گيلوگرم ميلي ٢٥(
**)٦٥  ١٠) ٤/١٥(  ٥٥) ٦/٨٤  

  گروه آزمايش 
  )گرم بر گيلوگرم ميلي ٥٠(

  *) ٦٨  ١٥) ١/٢٢(  ٥٣) ٩/٧٧  

  >P**٠٠١/٠    . گر درصد است  اعداد داخل پرانتز بيان*
  

  بحث
ي حاضر نـشان داد كـه مـصرف گيـاه گلرنـگ در                مطالعه

توانــد منجــر بــه بــروز  هــاي بــاال در دوران بــارداري مــي دوز
. هاي سوري شود    عدد در جنين موش   هاي چشمي مت    ناهنجاري

های خوراکی معموال از بهترين موادی هستند کـه ظـاهر             رنگ
از طرفی نيز مصرف كنندگان مواد ). ٨(دهند  غذاها را تغيير می 

بـا  . دهنـد  ي خاصی نشان می  ها عالقه     غذايی به ظاهر خوراكي   
هـای خـوراکی طبيعـی کـه بـا            توجه به استقبال مردم از رنگ     

تر قابليت دسترسی بيشتری دارند، بنابراين استفاده       ي کم   هزينه

گلرنگ يکـی از  . های غذايي متداول می باشد از اين نوع رنگ   
های گياهی فوق بوده که در بـازار بـه وفـور يافـت        انواع رنگ 

ي غذايی  ي آن هميشه به عنوان يک رنگ دهنده    شده و عصاره  
ات اي تغييـر   در مطالعـه  . مطلوب و معمول مطرح بـوده اسـت       

ي مـصرف گيـاه گلرنـگ حاصـل           كروموزومي کـه در نتيجـه     
  هـاي   مـشتقات اريتـرو الكـان   ). ٦(شود گزارش شده است      می
و ) ٤(ي گلرنـگ بـه عنـوان ضـد تومـور        دي ال عـصاره  ٨ـ٦

 الكل آن نيز به عنوان ضد التهـاب معرفـي           ١٢مشتقات تريترپن 
ي گلرنـگ بـر روی        شاي به تـاثير عـصاره     ). ٩(گرديده است   

اشـاره كـرده اسـت      های آلفا و انقباض عروق رحمـی         گيرنده
ــگ   ). ١٠( ــاه گلرنــ ــاثير گيــ ــه تــ ــز بــ ــان نيــ   محموديــ

با توجـه بـه   ). ٧(بر روی تشکيل لوله عصبی اشاره كرده است      
ــايج حاصـــل از ايـــن تحقيـــق   گـــزارش ــای فـــوق ونتـ   هـ

توان گفت که گلرنگ با دارا بودن خاصيت ضـد تقـسيم و            مي
کيل پلک اثر كـرده و از     توانسته است روی تش    ١٣تكثير سلولی 

 ممانعت كرده و يـا ضـمن   ١٤های ستيغ عصبی    مهاجرت سلول 
ي اطـاق     مهاجرت، قادر به تقـسيم نبـوده و در نتيجـه، ناحيـه            

 تشکيل نشده و به همين دليل عدسی چشم بـه           ١٥قدامی چشم 
  .قرنيه متصل شده و ناهنجاری پيتر حاصل شده است

گ بر روی عروق كه    توان تاثير انقباضی گياه گلرن      از طرفی مي  
عامل مولد شود را به عنوان      منجر به ايسـكمی و هيپوکسی مي     
در مجمـوع بـا توجـه بـه         . عوارض چـشمی مـذكور دانـست      

خوردن مـواد آغـشته بـه       عوارض فوق بايد مادران باردار را از      
با توجه به خاصيت ضد تقسيم سـلولی     . اين گياه بر حذر كرد    

است که افراد معمولی    ايسكميك آن بهتر    چنين عوارض     و هم 
  .آن احتياط الزم را به عمل آورندنيز در استفاده از 

                                                        
12 Triterpene 

13 Antimitotic 
14 Neural crest 

15 Anterior chamber 
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