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ویستار رت نر نژادو كلیه  كبدثیر مصرف دانه گلرنگ )یک ژنوتیپ جدید پوسته رنگی( بر بافت های تأ  
 ثریا کرمی1*، لعیا سادات خرسندی2

 

 ایران تهران، نور، پیام دانشگاه کشاورزی، دانشکده نباتات، اصالح گروه مربی، .1

 اهواز شاپور، جندی پزشکی علوم نشگاهدا مولکولی، -سلولی تحقیقات مرکز تشریحی، علوم گروه استادیار، .2
 

 چکیده

 هیچ و است رنگ سفید گردد، می استفاده غذا و دارو صنعت در حاضر حال در که زراعی گلرنگ های دانه :هدف و زمینه

 توکسیک اثرات بررسی منظور به مطالعه این. است نشده گزارش حال به تا تجاری طور به زراعی گلرنگ از رنگی ژنوتیپ

 رت کلیه و کبد های بافت بر( A82) زراعی گلرنگ جدید ژنوتیپ یک سیاه پوسته های دانه مصرف از ناشی لیاحتما

 .است شده انجام آزمایشگاهی

 شامل) تایی 25 تیماری گروه 2 به تصادفی صورت به Wistar نژاد با نر، رت سر 45 تجربی مطالعه این در :بررسی روش

 و( CTBS) 2 های گروه و مقطر آب ،(کنترل گروه) 1 گروه. شدند تقسیم تایی 6 ترلکن گروه یک و( تایی 6 زیرگروه 5

 به روزانه طور به را گلرنگ( C111) سفید پوسته و( A82) سیاه پوسته دانه سوسپانسیون ترتیب به( CTWS) 3 گروه

 دریافت دهانی صورت به تههف 4 مدت به بدن وزن کیلوگرم هر ازای به گرم میلی 253 و 183 ،63 ،33دوزهای با ترتیب

 آمینوترانسفراز آسپارات ،(ALT) آمینوترانسفراز آالنین شامل خون سرم بیوشیمیایی های آزمایش انجام جهت. کردند

(AST )فسفاتاز آلکالین و (ALP)، خون اوره نیتروژن (BUN )کراتینین و (Cr)، شد گرفته ژوگالر شریان از خون نمونه .

 فرمالین در تثبیت از پس کلیه و کبد های نمونه از. شد خارج بالفاصله کلیه و کبد بافت اسی،شن بافت های بررسی جهت

 ائوزین -هماتوکسیلین روش با مقاطع. گردید تهیه میکرون 5-4 ضخامت با بافتی مقاطع گیری،قالب و درصد 13

 طرفه یک واریانس تحلیل و تجزیه از اه گروه بین میانگین مقایسه برای. شدند بررسی نوری میکروسکوپ با و آمیزیرنگ

(ANOVA )دار معنی اختالف حداقل آزمون تکمیلی، های آزمون اجرای برای و (LSD )شد انجام. 

متناسب با افزایش میزان دریافت دوز، وزن بدن رت ها در مقایسه با  CTWSو  CTBSدر هر دو گروه تیماری  :ها یافته

به ترتیب در گروه تیماری  47/176±88/5و  218/ 46±53/4،  33/233±45/5) ادنشان دمعنی دار گروه کنترل افزایش 

CTBS ،CTWS )به طوری که این روند افزایشی در گروه  و کنترلCTBS  در مقایسه باCTWS  قابل مالحظه بود

(P<0.05.) سطح  نشان نداد.معنی داری  بر خالف تغییرات وزن بدن، وزن ارگان های کبد و کلیه گروه های تیماری تغییر

بین گروه های تیماری و همچنین در مقایسه با گروه کنترل اختالف  ASTو  ALTسرمی ترانس آمیناز های کبدی 

( در مقایسه 4/32±37/464) CTBSبه طور قابل مالحظه ای در گروه تیماری  ALPمعنی داری نشان نداد. سطح سرمی 

روند کاهشی نشان داد  ،با افزایش میزان دوز CTWS (4/33±75/637)و گروه تیماری ( 43/817±21/38با گروه کنترل )

(P<0.05 میزان .)BUN  وCr ( در گروه های تیماری نسبت به گروه کنترل کاهش پیدا کرده بودP>0.05 از نظر .)

 نشد.  مطالعات هیستوپاتولوژی، متناسب با افزایش میزان دریافت دوز، نکروز یا آسیبی در بافت کبد و کلیه مشاهده
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روی ی بر گونه اثر سمّ ( هیچA82) خصوص گلرنگ پوسته سیاهه گلرنگ، بدانه نتایج بررسی حاضر نشان داد که  :گیری نتیجه

بافت کبد و کلیه ندارد. اثرات مثبت دانه های پوسته سیاه روی وزن بدن رت ها می تواند یک اثر قابل توجه جهت بررسی های 

 نعت پرورش ماکیان باشد.بیشتر برای بهره برداری در ص

 دانه پوسته سیاه گلرنگ، اثرات هیستوپاتولوژیک و بیوشیمیایی، رت :کلیدی کلمات

 ثریا کرمینویسنده مسئول: 

 تهران، دانشگاه پیام نور ایران،آدرس: 

 karamisoraya@gmail.comایمیل: 
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 مقدمه

 در ابتدا در (Carthamus tinctorius) زراعی گلرنگ

 رنگ از استفاده با البسه کردن رنگ منظور به چین و ایران

 شد می کشت گلرنگ های گل از شده استخراج نارنجی/قرمز

 تولید گیاه، این زراعت از اصلی هدف حاضر، حال در اما( 1)

 از ترکیبی و خوراکی روغن دارای گلرنگ دانه. باشد می دانه

 و فارماکولوژی های کاربرد با اشباع غیر چرب اسیدهای

 بادام و زیتون گردان، آفتاب روغن با که است لوژیکیبیو

 و ها فنول پلی همچنین(. 2،3) باشد می مقایسه قابل

-N ازجمله گلرنگ دانه عصاره در موجود سروتونین مشتقات

(p-coumaroyl) و N- feruloylserotonin، دارای 

 کاهنده اثرات و( 5) مالنوژنسیس ضد سرطانی، ضد خاصیت

 قلب ضربان بهبود در همچنین و( 4) ندباش می کلسترول

 (.8) باشند می مؤثر نیز دیابت درمان و( 6 ،4)

 اصلی بخش سه از کارتاموس های گونه در( آکن) دانه

. است شده تشکیل لپه و جنین ،(پریکارپ) دانه پوسته

 به که است رنگی الگوی چندین دارای معموالً دانه پوسته

 در(. 7) شود می نترلک لوکوس دو یا یک با ژنتیکی طور

 دانه پوسته آن، وحشی خویشاوندان برخی و زراعی گلرنگ

 های گونه دیگر در که حالی در باشد می رنگ کرم یا سفید

( 13) همکاران و سبزعلیان. است رنگی دانه پوسته وحشی،

 گونه در رنگ سیاه پوسته با هایی دانه از جدیدی الگوی

 و نمودند پیدا  (C.oxyacanthus)اکسیاکانتوس وحشی

 گلرنگ به ای گونه بین هیبریداسیون طریق از را ویژگی این

 این نتایج. دادند انتقال سفید پوسته های دانه با زراعی

 پوسته رنگ بین که، داد نشان ای گونه بین هیبریداسیون

 گلرنگ مگس به مقاومت دانه،

(Acanthiophilushelianthi)، آفت ترین مهم عنوان به 

. دارد وجود مثبتی و قوی ارتباط دانه هزار وزن و گلرنگ

 پوسته های دانه با گلرنگ، وحشی های گونه در همچنین

 صنعتی اهداف و انسان مصرف برای دانه روغن رنگی،

 دانه پوسته رنگ که رسد می نظر به و گردید گزارش مناسب

(. 11) باشد نداشته روغن کیفیت و محتوی بر منفی اثر

 داد نشان ،(6 ،12 ،13) شده انجام لعاتمطا نتایج همچنین

 فنولیک ترکیبات از باالیی سطوح حاوی گلرنگ دانه که

 اکسیدانی آنتی خاصیت با( 15) فالونوئید و لیگنین همچون

  است. سرطانی ضد و

 ترتیب به( 16) همکاران و تادی و( 14) همکارن و شن

 پوسته رنگ و فنولیک ترکیبات بین مثبت ارتباط وجود به

 چنین بنابراین. نمودند اشاره سورگوم و برنج در دانه

 واریته محبوبیت افزایش موجب تواند می مثبتی ارتباطات

 گردد دارو و غذا صنعت در رنگی های دانه با گیاهی های

 حال در که زراعی گلرنگ های دانه وجود، این با(. 23-14)

 رنگ سفید شود می استفاده غذا و دارو صنعت در حاضر

 تا تجاری طور به زراعی گلرنگ از رنگی ژنوتیپ هیچ و است

 .است نشده گزارش حال به

 بر آور مرگ یا مخرب اثرات است ممکن رنگی های دانه

 کنترل اگرچه ؛(13 ،22) باشند داشته خوار گیاه آفات روی

 مؤثر آفات صدمات مدیریت برای است ممکن شیمیایی

 به آفات خسارت کاهش برای ها کش حشره کاربرد اما باشد،

 و ها کش حشره مصرف بین مثبت ارتباط وجود دلیل

 و سینه عصبی، سیستم سرطان جمله از هایی سرطان

 به مقابل، در. باشد نمی ایمن روش یک ،(23،25) پروستات

 اقتصادی روش یک میزبان مقاوم گیاهان که، رسد می نظر

 بنابراین. باشند زیست محیط حفظ و آفات مدیریت برای

 ویژگی با جدید واریته یک آزادسازی از قبل است، وریضر

 کنندگان مصرف روی بر آن ای تغذیه نتایج بفرد، منحصر

 گیری اندازه مطالعه این از هدف لذا،. گردد بررسی احتمالی

 ,ALT) کلیوی و کبدی آسیب تشخیص نشانگرهای برخی

AST, ALP, Cr, BUN )بافت هیستولوژیکی بررسی و 

 باشد می ویستار نژاد نر های رت در وکلیه کبد حیاتی های

 سیاه های دانه مصرف از ناشی احتمالی توکسیک اثرات تا
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 دانه با مقایسه در "A82" گلرنگ جدید واریته رنگ

 تعیین "C111" گلرنگ زراعی واریته رنگ سفید های

 .گردد

 روش بررسی

 آماده سازی سوسپانسیون بذر.1

 های دانه شامل مطالعه این در شده استفاده گیاهی مواد

 به گلرنگ( CTWS) سفید پوسته و( CTBS) سیاه پوسته

 زراعی واریته و "A82" اصالحی الین به مربوط ترتیب

"C111" (. 1شکل) باشد می 

 

 

 

 

( پوسته سفید )سمت C111. گلرنگ زراعی )واریته 1شکل 

( پوسته سیاه )سمت A82راست( و گلرنگ زراعی )واریته جدید 

 چپ(

 گونه بین هیبریداسیون نتیجه "A82" اصالحی الین

 یک با مادری والد عنوان به "C111" واریته تالقی و ای

 نسل. باشد می گلرنگ رنگ سیاه پوسته با وحشی ژنوتیپ

 تالقی نسل چندین از بعد تالقی این از حاصل پیشرفته

 با یکنواخت جمعیت یک خودگشنی نسل هشت و برگشتی

 مزرعه از گلرنگ های دانه. باشد می رنگ سیاه های دانه

 بلوک طرح قالب در که اصفهان صنعتی دانشگاه آموزشی

 نمونه یک. شد برداشت بودند، شده کشت تصادفی کامل

 مقطر، آب در سپس و گردید آسیاب ها دانه از تصادفی

 گرم میلی 253 و 183 ،63 ،33 های دوز با سوسپانسیونی

 تهیه در که است رذک به الزم. گردید تهیه کیلوگرم در

 طبق. نگردید استفاده آلی حالل هیچ از بذر سوسپانسیون

 کروماتوگرافی روش اساس بر شده، انجام قبلی مطالعات

-H) هیدروژن ساختمان شناسایی های دستگاه و ستونی

NMR) کربن اسکلت و (C-NMR)، موجود رنگی ترکیب 

 هخانواد از ترکیبی احتماالً گلرنگ بذر سیاه پوسته در

 بسیار عاملی گروه حاوی ترکیب این. باشد می آنتوسیانیدین

 متصل مثبت بار حاوی اکسیژن به که باشد می انی دی فعال

 در اولیه ماده این گرفتن قرار محض به بنابراین است،

 واکنش طریق از که دارد شدن پلیمر به تمایل هوا مجاورت

 انجام انی دی ساختار با بنزنی حلقه رادیکالی شدن پلیمر

 مشکی و سیاه رنگ به شدن پلیمر دلیل به و شد خواهد

 شدن پلیمر از که پلیمر این. داد خواهد وضعیت تبدیل

 حل آلی های حالل اکثر در است آمده وجود به عرضی

 (.24) شد نخواهد

 حیوانات آزمایشی.2

 هفته 8-13) ویستار نژاد نر موش 45 از مطالعه این در

 از قبل ها موش. شد ستفادها( وزن گرم 183-233 سن،

 نظر از استاندارد شرایط در روز 13 مدت به تیمار، اجرای

 رطوبت روشنایی،-تاریکی ساعت 12) رطوبت و دما نور،

 و( سانتیگراد 22±3 حرارت درجه ودرصد  43±4 نسبی

( پلت) مخصوص شده فشرده غذا و آب به آزاد دسترسی

 مرکز از آزمایش مورد حیوانات کلیه. شدند نگهداری

 اهواز شاپور جندی دانشگاه آزمایشگاهی حیوانات پژوهشی

 رعایت ضمن حیوانات گاواژ و نگهداری مراحل. گردید تهیه

 روش و جسمی آزار هرگونه از پرهیز و اخالقی مسایل کلیه

 .گردید اجرا مرکز همان در ضروری غیر های

 طراحی آزمایش.3

 یتیمار گروه دو به تصادفی طور به حیوانات

(CTWS, CTBS) 25 تایی 6 کنترل گروه یک و تایی 
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 6 با زیرگروه 5 به نیز تیماری گروه هر. شدند تقسیم

. شدند وزن حیوانات آزمایش، شروع در. شد تقسیم حیوان

 جداگانه و ترتیب به زیرگروه 5 با تیماری هایه گرو

 کیلوگرم در گرم میلی 253 و 183 ،63 ،33 دوزهای

 و CTBS"" سیاه پوسته های دانه هب مربوط سوسپانسیون

 به هفته 4 مدت به را "CTWS" سفید پوسته های دانه

 حیوانات و شدند گاواژ تغذیه سرنگ از استفاده با آب، جای

 آب مدت همان به بذر سوسپانسون جای به کنترل گروه

 در احتمالی عالئم و رفتار بدن، وزن در تغییر. نمود دریافت

 ثبت و بررسی هفته 4 مدت به روزانه طور به ها موش

  .گردید

 نمونه برداری بافت . 4

روز سی و ششم پس از بیهوشی، از عروق ژوگوالر گردن 

حیوانات، خونگیری آغاز شد. پس از خونگیری، موش ها به 

روش جابجایی مهره های گردنی قربانی شده، سپس بافت 

کبد و کلیه حیوانات به سرعت جدا و وزن شد. بافت ها در 

درصد فرمالین برای بررسی های هیستولوژیکی  13حلول م

تمام آزمایشات بر اساس موازین اخالقی فیکس گردیدند. 

یید کمیته اخالقی أتار با حیوانات انجام شد که به ترف

 اهواز دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور پزشکی،دانشکده 

 رسیده است.

 ارزیابی های بافت شناسی. 5

ساعت،  58نه ها به مدت پس از فیکس کردن نمو

مراحل آماده سازی بافت ها انجام گرفت و بلوک های 

میکروتوم چرخشی مدل رافینی تهیه شد و با استفاده از پا

الیتنر ساخت کشور آلمان، برش های پارافینی به ضخامت 

میکرون گرفته شد. قطعات برش یافته با استفاده از  4-5

پارافین زدایی  سری های زایلن و الکل به طور تدریجی

ائوزین رنگ -گردیده و با استفاده از روش هماتوکسیلین

 (Zeiss, Germany)آمیزی و با فتومیکروسکپ نوری 

 تغییرات هیستولوژیکی بافت ها مشاهده گردید.

 آزمون های بیوشیمیایی سرم خون. 6

نمونه خون های جمع آوری شده به لوله های سانتریفوژ 

بدون مواد ضد انعقاد،  14ز و کریستالی سای دوکی شکل

 4برای استخراج سرم خون منتقل شدند. لوله ها به مدت 

دور در دقیقه سانترفیوژ شدند و پس  5333دقیقه با سرعت 

از جداسازی سرم خون، سطح آنزیم های سرم خون از جمله 

(، آسپارات آمینوترانسفراز ALTآالنین آمینوترانسفراز )

(AST( و آلکالین فسفاتاز )ALPبه عنوان مهم )  ترین

سرمی آسیب کبدی و نیتروژن اوره خون  نشانگرهای

(BUN( و کراتینین )Crبه عنوان مهم )  نشانگرهایترین 

سرمی آسیب کلیوی با استفاده از کیت های تشخیصی 

 گیری شدند.و دستگاه آنالیزر اندازه سیگماشرکت 

 روش تجزیه و تحلیل آماری

کمی در گروه های مورد برای مقایسه میانگین صفات 

-بررسی، ابتدا نرمال بودن صفت با استفاده از آزمون شاپیرو

ویلک تأیید شد. سپس میانگین صفات کمی نرمال بین گروه 

 (ANOVA)ها با استفاده از روش تجزیه و تحلیل واریانس 

مقایسه شد. برای مقایسه های دوتایی نیز از روش تکمیلی 

نتایج به استفاده شد.  (LSD)حداقل اختالف معنی دار 

کمتر  P-valueمعیار گزارش شد. انحراف  ±صورت میانگین

نیز به عنوان سطح معنی دار تعیین شد. کلیه  34/3از 

 16نسخه  SPSSآزمون های آماری با استفاده از نرم افزار 

  انجام شد.

 

 یافته ها

 تغییرات وزن و ارگان های بدن.1

ا حیوانی با عالئم در طول آزمایش هیچ حیوان مرده ی

خاص بیماری کبدی یا کلیوی از جمله تغییر رنگ ادرار، الله 
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گوش، چشم، پوست، کبودی لب و تورم اعضاء بدن 

مشاهده نگردید. مقایسه میانگین وزن بدن بین گروه های 

تیماری با گروه کنترل نشان داد که اختالف معنی داری 

هر دو گروه  ( به طوری که وزن بدن در>34/3Pوجود دارد )

تیماری در مقایسه با گروه کنترل روند افزایشی داشته است. 

روند تغییرات میانگین وزن بدن بین دو گروه تیماری نیز 

اختالف  CTWSو  CTBSنشان داد که بین گروه تیماری 

معنی دار وجود دارد و همچنین میانگین وزن بدن در گروه 

CTBS  در مقایسه با گروهCTWS ( 34/3باالترP< می )

بررسی تغییرات وزن بدن بین سطوح دوزها در هر باشد. 

گروه تیماری نشان داد که وزن بدن در هر دو گروه تیماری 

میلی گرم/کیلوگرم باالترین مقدار را داشته  253در سطح 

میلی گرم/کیلوگرم  183و  63، 33است و با سطوح دوزی 

 اختالف معنی داری نشان داده است. 

 

ییرات وزن بدن، وزن ارگان های حیاتی کبد رغم تغ علی

وکلیه در دوگروه تیماری در مقایسه با گروه کنترل تغییرات 

نشان  1(. نتایج در جدول <34/3Pمعنی داری نشان نداد )

 داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پودر سوسپانسیون کننده دریافت تیماری های گروه و کنترل گروه در کلیه و کبد های ارگان و بدن وزن تغییرات مقایسه .1 جدول

 .باشند می معیار انحراف ± میانگین صورت به مقادیر(. CTWS) سفید پوسته و( CTBS) سیاه پوسته دانه

 

 دوز مصرفی  (g)وزن بدن   (g)وزن ارگان ها  

  (mg/kg) 
 گروه

 کلیه کبد

 کنترل - ±47/176 88/5 ±2/2 36/3 4/13 ± 2/1
a1/1 ± 3/13 a 21/3 ± 1/2 a41/5 ±78/241 253 CTBS (A82) 

 
a 3/1 ± 8/7 a 33/3 ± 7/1 b34/4 ± 45/227 183 

a 3/1 ± 4/13 a51/3 ± 3/2 b 62/3 ± 83/226 63 

a 1/1 ± 6/13 a 28/3 ± 2/2 b 53/2 ± 53/223 33 
nsA 34/1 ± 34/13 nsA 34/3 ± 12/2 *A 45/5 ± 33/233 - میانگین 

a3/1 ± 6/13 a32/3 ± 8/1 a 34/4 ± 86/233 253 CTWS (C111) 

a 2/1 ± 4/13 a 21/3 ± 3/2 b 43/4 ± 23/218 183 

a 1/1 ±5/13 a 24/3 ± 7/1 b 45/3 ± 47/214 63 

a5/1 ± 1/13 a 33/3 ± 2/2   b31/2 ± 32/213 33 

nsA 33/1 ± 54/13 nsA 32/3 ± 34/2 *B 53/4 ± 46/218 - میانگین 

 :*P<0.05 معنی دار با گروه کنترل، عالئم  تفاوتA, B ،نشان دهنده مقایسه میانگین گرو های تیماری از یکدیگر در تمامی دوز ها :

 : نشان دهنده مقایسه سطوح دوز دریافت شده در هر گروه تیماریa, bعالئم 
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  تغییرات بافتی .2

مطالعات هیستوپاتولوژیک تحت میکروسکپ نوری نشان 

وه کنترل و دو گروه تیماری بافت کبد دادند که در گر

طبیعی و هیچ اثری از نکروز در کبد مشاهده نگردید؛ به 

 ها بهمشخص بوده و هسته ها کامالًحاشیه سلولکه  طوری

وضوح مشاهده شدند. مجرای صفراوی حالت طبیعی داشته 

های کبدی واضح و مشخص بودند. فضاهای پورت و لوبول

نمایان بود  رایش منظم سلولی کامالًنیز به صورت طبیعی و آ

 (.2)شکل 

. رنگ در گروه های تیماری و کنترل: مقطع بافت کبد 2شکل 

حاشیه در تمامی گروه های ائوزین.  -آمیزی هماتوکسیلین 

 .شوندوضوح مشاهده میها بههسته ها کامال مشخص بوده وسلول

 

همچنین ارزیابی بافت کلیه ها با میکروسکپ نوری در 

گروه کنترل مورفولوژی نرمالی از پارانشیم کلیوی نشان داد 

که به خوبی با گلومرول و لوله های نزدیک محصور شده بود. 

ظاهر نرمالی را  های تیماری نیز بافت کلیه حیوانات گروه

نشان داد و هیچ اثری از نکروز کلیوی یا آسیب گلومرولی 

 (.3مشاهده نگردید )شکل 

 

کامال  گروه های تیماری و کنترل،کلیه در بافت  . مقطع3شکل 

 شود.نمی مشاهدهطبیعی و هیچ آسیبی 

 

 آزمون های بیوشیمیایی سرم خون.3

نتایج حاصل از سنجش های بیوشیمیایی نشان داد که 

در گروه های تیماری در مقایسه با  ALTو  ASTسطوح 

گروه کنترل به ترتیب افزایش و کاهش نشان داد، اما این 

ت معنی دار نبود. همچنین بین دو گروه تیماری از تغییرا

تفاوت معنی داری دیده  ASTو  ALTنظر میزان سطوح 

در دو گروه تیماری با افزایش دوز در  ALPنشد. سطوح 

( به >34/3Pمقایسه با گروه کنترل کاهش نشان داد )

طوری که این روند کاهشی در حیوانات تیمار شده با 

CTBS  میلی گرم/کیلوگرم بیشتر  253بخصوص در دوز

در دو گروه تیماری مشابه گروه  Crو  BUNبود. سطوح 

کنترل بود بین گروه های تیماری نیز تفاوت معنی داری 

نشان داده شده  2مشاهده نشد. نتایج در جدول شماره 

 است.

. 
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( در گروه Bun, Crیت کلیوی )( و مارکرهای سمAST, ALT, ALP. مقایسه تغییرات ترانس آمیناز های کبدی )2جدول 

(. مقادیر CTWS( و دانه پوسته سفید )CTBSکنترل و گروه های تیماری دریافت کننده سوسپانسیون پودر دانه پوسته سیاه )

 انحراف استاندارد می باشند ±به صورت میانگین 

 دوز مصرفی نشانگرهای کلیوی نشانگرهای کبدی

(mg/kg) 

 

 گروه

AST ALT ALP Cr BUN 

 کنترل - 33/21 ± 42/1 43/3 ± 1/3 43/817 ±  21/38 24/68 ± 54/3 4/137 ± 2/26
a 3/25 ± 4/143   a52/2 ± 43/63 c73/21 ± 61/573 a13/3 ± 57/3 a 24/1 ± 66/14 253  

CTBS (A82) 
 

a 1/28 ± 2/146 a33/2 ± 63/66 b 31/24 ± 83/437 a11/3 ± 43/3 a 36/1± 46/16 183 

a 4/32 ± 3/156 a13/2 ±  4/64 a66/33 ± 83/621 a13/3 ± 43/3 a 25/1± 87/16 63 

a 3/28 ± 3/154 a55/2 ± 24/68 a53/33 ± 32/615  a11/3 ± 41/3 a32/1 ± 31/14 33 

nsA 4/27 ± 34/143 nsA 67/2 ±56/66 *B4/32 ± 37/464 nsA15/3 ± 43/3 *A 44/1± 48/16 - میانگین 

a3/26 ± 4/153 a51/1 ± 33/62 c 54/25 ± 43/434 a37/3 ± 57/3 a 54/1± 73/14  253  

CTWS (C111) a 7/24 ± 3/147 a31/2 ± 21/64 b37/25 ± 43/614 a13/3 ± 41/3 a36/1± 33/16 183 

a5/24 ± 4/142 a43/3 ± 4/68 a44/27 ± 44/645 a13/3 ± 42/3 a 33/1± 83/16 63 

a 76/33± 4/141 a42/3 ± 4/67 a3/22 ± 31/662 a12/3 ± 42/3 a21/1 ± 31/14 33 

nsA 4/32 ± 62/141 nsA 1/3 ± 33/66 *A 4/33 ± 75/637 nsA12/3 ± 41/3 *A 61/1± 34/16 - میانگین 

 :*P<0.05  تفاوت معنی دار از گروه کنترل، عالئمA, B نشان دهنده مقایسه میانگین گرو های تیماری از یکدیگر در تمامی دوز ها، عالئم :

a, bنشان دهنده مقایسه سطوح دوز دریافت شده در هر گروه تیماری : 

 

 بحث و نتیجه گیری

 ترکیبات از ای پیچیده مجموعه حاوی گیاهی های گونه

 می تأثیر خاصی ارگان یا بدن کل بر که باشند می شیمیایی

 در حتی شیمیایی ترکیبات این از برخی که طوری به گذارند

 قویاً پائین دوزهای در برخی و باشند می ایمن باال دوزهای

 نتایج حاضر، مطالعه در. باشند می سمّی خاصیت دارای

 سفید و (A82) سیاه پوسته های دانه مصرف که داد نشان

 (C111) ویستار نژاد های موش بدن وزن هفته 4 مدت به 

 کنترل گروه با مقایسه در مصرفی، دوزهای همه در را

 و Mohan مطالعات حاضر نتایج خالف بر. داد افزایش

 رنگ سفید های دانه از استفاده که داد نشان( 26) همکاران

 به ،غذایی جیره کل درصد 58 و 34 ،23 میزان به گلرنگ

 می کاهش را ها جوجه بدن متوسط وزن داری معنی طور

 که دادند گزارش( 24) همکاران و Kwon همچنین. دهد

 وزن هفته 13 مدت به گلرنگ رنگ سفید های دانه مصرف

 دیگر، سوی از. داد کاهش را F344 نژاد های موش

Koyama داوطلب افراد روی بر مطالعه با( 28) همکاران و 

 روی بر گلرنگ دانه عصاره مصرف اثر بررسی منظور به سالم

 نشان قلبی های رگ و اکسیداسیون ریسک نشانگرهای

 در تغییری گلرنگ رنگ سفید های دانه مصرف که دادند

 ارزیابی همچنین. نکرد ایجاد مطالعه تحت افراد بدن وزن

 حاضر مطالعه در کلیه و کبد حیاتی های ارگان وزن تغییرات

 بر گلرنگ رنگ سفید و رنگی های دانه مصرف که داد نشان
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 این بنابراین. است نداشته اثری ها ارگان این وزن روی

 از ناشی اشتها افزایش احتمالی اثر گویای تواند می نتایج

 افزایش به منجر نهایتاً که باشد گلرنگ های دانه مصرف

 تحت های موش بدن وزن افزایش و بدن چربی های توده

 و گلرنگ دانه مصرف ارتباط وجود این اب است؛ گردیده تیمار

 این همچنین. است نگردیده گزارش بحال تا اشتها تغییرات

 میزان از ناشی بدن وزن تغییرات که دارد وجود احتمال

 به منجر نهایتاً که باشد گلرنگ دانه در موجود روغن محتوی

 گردیده ها موش بدن وزن افزایش و چربی های توده افزایش

 پوسته گلرنگ روغن محتوی یا میزان صخصو در. است

 می نظر به اما است نشده منتشر گزارشی "A82" مشکی

 گلرنگ سیاه پوسته های دانه بیشتر تأثیر به توجه با که رسد

 باالتری روغن محتوی ژنوتیپ این احتماالً بدن، وزن روی بر

 .باشند داشته سفید پوسته های دانه به نسبت

 های آنزیم سطوح گردید، ارشگز نتایج در که طور همان

 آمیناز ترانس -آالنین و (AST) آمیناز ترانس -آسپارات

(ALT) با مقایسه در همچنین و تیماری های گروه در 

 همچنین. نداند نشان را داری معنی تغییرات کنترل، گروه

 هیچ خون، سرم بیوشیمیایی آزمون از حاصل نتایج تأیید در

 تیمار تحت حیوانات کبد در هیستولوژیکی تغییرات گونه

 به AST) و (ALT کبدی های آمیناز ترانس. نشد مشاهده

 طور به کبدی، آسیب تشخیص نشانگرهای ترین مهم نوانع

 و دارند وجود مغز و کلیه کبدی، های سلول در طبیعی

 غشای در اختالل علت به ها سلول این آسیب هنگام

 تخلیه خون درون به ها آن شدن متالشی یا و پالسمایی

 شوند می ها آنزیم این سرمی سطوح افزایش باعث و شده

 الین سیاه پوسته های دانه مصرف این بر عالوه(. 27)

"A82" تیماری گروه در CTBS دار معنی طور به توانست 

 آنزیم سطوح CTWS تیماری گروه به نسبت مؤثرتری و

ALP دهد کاهش را .ALP تشخیص آنزیم یک عنوان به 

 می ترشح صفرا به و شود می ساخته کبد در کبدی، آسیب

 گردد می مسدود غالباً صفرا مجرای بیمار، کبد یک در. یابد

 بنابراین ماند می باقی کبد درون در شده ساخته ALP و

 جریان داخل به نهایتاً و یابد می تجمع کبد در آنزیم این

 داد نشان تحقیق این نتایج(. 27) شود می ترشح خون

 عملکرد بهبود به منجر تواند می گلرنگ دانه فمصر احتماالً

 نیاز نتیجه این تر دقیق بررسی برای حال این با گردد؛ کبد

 بیمار های گروه در گلرنگ دانه مصرف پیامد که است

 کالله مصرف مثبت تأثیر بر مبنی گزارشاتی. گردد بررسی

 از ناشی کبدی شدید صدمات مقابل در گلرنگ رنگ قرمز

 فاکتور و( 33) موش در (CCl4) کلراید راتت کربن مصرف

A، مزمن هپاتیت روی بر گلرنگ، زرد رنگدانه اصلی بخش 

 تأثیر خصوص در اطالعاتی وجود این با دارد؛ وجود( 31)

 نشده منتشر کبدی های بیماری روی بر گلرنگ دانه مصرف

  .است

 Cr و BUN سطح که داد نشان حاضر مطالعه همچنین

 های گروه در کلیوی، آسیب تشخیص ینشانگرها عنوان به

 در همچنین. بود تر پائین کنترل گروه با مقایسه در تیماری

 تمامی در خون، سرم بیوشیمیایی نشانگرهای نتایج تأیید

 کلیوی هیستولوژیکی تغییرات گونه هیچ تیماری های گروه

 دانه مصرف منفی تأثیر عدم خالف بر. نگردید مشاهده

 و گل از شده استخراج ،Aفاکتور ر،حاض مطالعه در گلرنگ

 را خفیفی کلیوی صدمات گلرنگ، زرد دانه رنگ اصلی بخش

 (. 32) نمود القا آزمایشی های رت در

 سمّی اثرات وجود امکان خصوص در اندکی گزارشات

 آزمایشگاهی حیوانات روی بر گلرنگ مختلف های بخش

 گل بخش سمّی اثرات( 33) همکاران و نوبخت. است موجود

 و نامجو. دادند گزارش عصبی سیستم بروی را گلرنگ گیاه

 دوران در را گلرنگ گل عصاره مصرف اثرات( 35) همکاران

 موش نوزادان کلیه و کبد مغز، های بافت روی بر شیردهی

 که داد نشان بررسی نتایج و دادند قرار ارزیابی مورد سوری

 اننوزاد برای شیرده، مادران در گلرنگ گل عصاره مصرف
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 کبد، های بافت در هایی آسیب ایجاد باعث و بوده سمّی

  .شود می مغز همچنین و کلیه

 پوسته ایرانی واریته یک ،C111الین حاضر، مطالعه در

 که جایی آن از و است A82 الین مادری والد و سفید

 با برگشتی تالقی نتیجه در پوسته سیاه رنگ با  A82الین

 از است؛ گردیده ایجاد خودگشنی نسل هشت و  C111الین

 می ایزوژنتیک الین دو این گیاهان، اصالح علم نظر نقطه

 تقریبی بطور الین دو این که است معنا بدان این باشند؛

 توان می بنابراین. باشند می یکسانی ژنتیکی زمینه دارای

 گروه بین شده مشاهده دار معنی تفاوت که کرد استنباط

 وزن تغییرات نظر طهنق از CTWS و CTBS تیماری های

 پوسته رنگ اثر از ناشی احتماال ALP آنزیم میزان و بدن

 . باشد می متفاوت

 گلرنگ دانه مصرف که داد نشان حاضر تحقیق نتایج

 اثرات هرگونه فاقد A82 الین سیاه پوسته دانه بخصوص

. باشد می ویستار نژاد موش کلیه و کبد بافت روی بر منفی

 دانه مصرف افزایشی و مثبت راتاث به توجه با همچنین،

 تیماری گروه های موش بدن وزن روی بر A82 های

CTBS، عمل مکانیسم تا شود می توصیه تکمیلی مطالعات 

A82 اثر این که چرا گردد، مشخص صفت این روی بر 

 مهم فاکتور یک تواند می بدن وزن روی بر افزایشی و مثبت

 .باشد نماکیا پرورش صنعت در توجه قابل تجاری و

 تقدیر و تشکر

و  نوراین تحقیق با استفاده از اعتبارات دانشگاه پیام

 بوده 4333و کد اخالق  4327حاصل طرح تحقیقاتی با کد 

، بدین وسیله از حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه پیام نور است

 پژوهشی به دلیل تقبل هزینه انجام طرح و حوزه معاونت

ر اهواز و دانشکده آناتومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپو

به دلیل همکاری در اجرای طرح و جناب آقای دکتر محمد 

ت علمی دانشگاه صنعتی عضو هیأرضا سبزعلیان دستجردی 

اصفهان، جهت در اختیار قرار دادن نمونه های گیاهی تشکر 

 و قدردانی به عمل می آید.
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Abstract 

Background & Objective: Seeds of cultivated safflower which are now used in pharmaceutical 

and food industries are in white coat color. No commercially available pigmented genotype of 

cultivated safflower has been reported yet. This study was to investigate the probable 

toxicological effects of black coat seed of a new pigmented variety of safflower (A82) on liver 

and kidney tissues of male wistar rats. 

Method: In the present experimental study, 54 male wistar rats were randomly divided into 2 

groups of 24 (including 4 subgroups of 6 rats) and a control group of 6 rats. Group 1 (control 

group), distilled water, group 2 (CTBS) and Group 3 (CTWS) were respectively given grain 

crust suspension (A82) and white shell (C111) safflower on a daily basis, at doses of 30, 60, 180 

and 240 mg per kg body weight orally for 5 weeks. In order to address the biochemical tests 

including alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST) ,alkaline 

phosphatase (ALP), blood urea nitrogen (BUN) and creatinine (Cr), arterial blood samples were 

taken. Regarding histological studies, liver and kidney organs were removed immediately. After 

fixation of samples in 10% formalin, 4-5 µm tissue sections were prepared. Hematoxylin and 

Eosin (H&E) staining method followed by light microscopy was used to examine the sections. 

One-way ANOVA was used to compare the means between groups and least significant 

difference (LSD) was used to perform additional tests. 

Results: In both CTBS and CTWS treatment groups, the body weight of wistar rats increased 

significantly in a dose-dependent manner (233.00±4.74 and 218.76±5.43, respectively) compared 

to the control group (196.79±4.88). The increasing trend was significantly higher in CTBS group 

compared to the CTWS group (p<0.05). In contrast to the results of body weight, organ weights 

of liver and kidney treatment groups were not significantly changed in all treatment groups. The 

serum levels of ALT and AST showed no significant difference between treatment groups and 

also in comparison to the control group. The serum level of ALP within CTBS treatment group 

(567.39±32.5) was significantly lower than CTWS (609.94±30.5) and control groups 

(819.50±38.21) (p<0.05). BUN and Cr were decreased among treatment groups in comparison to 
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the control group (p>0.05). Moreover, regarding histopathological studies, neither liver nor 

kidney necrosis or damages were visualized in treatment groups in a dose-dependent manner. 

Conclusion: Our findings showed that safflower seed, especially black ones (A82) has no toxic 

effects over liver and kidney tissues. The positive effects of black seeds on body weight among 

wistar rats may be an interesting effect to be further investigated for exploitation in the poultry 

industry. 
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