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 خالصه

 همراه به احتماال که است گندم مزارع هرز علفهای جزء  (Bromus japonicus)ژاپنیکوس بروموس گیاه

   .شود طیور و دام انسان، غذایی رژیم وارد گندم از حاصل فرآوردههای

روی جنین موش و همچنین  (Bromus japonicus) ژاپنیکوس بروموس گیاه تراتوژن اثرات مطالعه این در

 بروموس ژاپنیکوسبدین منظور عصاره هیدروالکلی اندام هوایی گیاه  .بافتهای کبد و کلیهی موش حامله بررسی شد

بارداری تجویز  14-0به شیوه گاواژ خوراکی به موش سوری در روزهای  (mg/kg1000 ،500 ،100در سه دوز  )

جنینها از نظر ناهنجاریهای ظاهری،  .بارداری جنینها به روش سزارین از شکم مادر خارج شدند 18در روز  .شد

با توجه به  .نیز مورد بررسی قرار گرفتند سپس بافتهای مادر و جنین .اسکلتی و تغییرات قد و وزن بررسی شدند

نتایج، جنینهای هیچ کدام از گروههای دریافت کننده عصاره در مقایسه با گروه حامل ناهنجاری اسکلتی و یا ظاهری 

در  mg/kg  1000پس از بررسی میکروسکوپی بافتها نکروز و آپوپتوز در دوز  .و یا تغییر وزن و قد را نشان نداد

د، کلیه و ریه جنین و همچنین بافتهای کبد و کلیهی مادر مشاهده شد همچنین تعدادی از موشها در این بافتهای کب

احتماال غلظت باالی ترکیبات پلی فنلیک و وجود ترانس اکوتینیک اسید در این گیاه  .دوز دچار زایمان زودرس شدند

عدادی از موشها در این دوز را میتوان به احتمال القای زایمان زودرس در ت .باعث القای نکروز و آپوپتوز شده است

    .بروز آلرژی غذایی در اثر مصرف این گیاه و نیز کاهش غلظت کلسیم نسبت داد

 .، تراتوژنسیته، موش سوریBromus japonicus  :واژه های کلیدی
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  :مقدمه

اگر در  محیط بسیار حساس می باشد.دوره ی جنینی مرحله ی اساسی  در رشد انسان است.در این دوران جنین نسبت به 

تراتولوژی علمی است که به بررسی علل ایجاد  .این دوره جنین آسیب ببیند بهبودی آن دشوار ویا غیر ممکن خواهد بود

اختالالت و ناهنجاریهای مادرزادی میپردازد. واژه ی تراتوژن به هر گونه عامل محیطی یا مادرزادی اشاره دارد که در دوره ی 

علیرغم تصور عامه که گیاهان فاقد عارضه اند ولی منابع   .(1)از تولد، سبب آسیب به جنین و اختالل در رشد آن شود  پیش

متعددی نشان داده اند که بعضی گیاهان در دروران بارداری منع مصرف دارند ولی بیشتر داروها و غذاهای گیاهی هرگز در 

   .ست آنها باعث نقص جنین شونداین خصوص بررسی نشده انددر حالیکه ممکن ا

 مهمترین این تیره از است.گونه  10000جنس و  785تا  650های گیاهی و شامل  تیره گندمیان یکی از بزرگترین خانواده

 .دهد می تشکیل را جهان گیاهی پوشش از درصد 25 - 45 است و زیست محیط و اقتصادی زمینه در گیاهی های خانواده

 .(2) آید می بدست تیره این گیاهان از مستقیم غیر و مستقیم طور به انسانها غذایی مواد اکثر

 تعدادی و ایعلوفه اهمیت دارای آن گونه چندکه  است گونه 100 دارای ،(Poacea) گندمیان تیره از(Bromus)  بروموس

 .(4 ,3) استشده گزارش ایران در رقم 14 و گونه 30 تاکنون جنس، این از .شوندمی استفاده زینتی گیاه بعنوان آنها از

 علف یک بعنوان که است جنس این از مهم ایگونه Japan brome  انگلیسی نام با ((B. japonicus ژاپنیکوس بروموس

 باقی مزارع در همچنان که دارد امکان کشاورزان توسط شده انجام تمهیدات علیرغم و است شایع گندم مزارع در جدی هرز

 اثر کنون تااز آنجا که محصوالت حاصل از آرد گندم از اقالم پرمصرف در مواد غذایی می باشد و  .شود آرد گندم همراه وبماند

 سوری موش جنینهای روی گیاه این تراتوژنیک اثرات در این مطالعه است نشده بررسی جنین تکامل و رشد بر این گیاه

 .(5) .دیگرد بررسی

  ها روش و مواد. 2

از اطراف زابل )روستای لورگ باغ( جمع آوری  1971اندام هوایی گیاه در فروردین  : گیاه شناسایی و وریآ جمع. 1-2

 99773گردید و کد هرباریومی  شناسایی( FUMH) مشهد فردوسی دانشگاه هرباریوم توسط و شد هرباریومی گیاه شد. نمونه

خرد شد. گیاه در محیط خشک، خنک و بدون نور نگهداری دریافت شد. اندام هوایی گیاه در سایه و هوای آزاد خشک و سپس 

    .شد تهیه درجه 80 متانول در خیساندن روش به گیاه عصاره .گردید

 / mg: عصاره به دو گروه جداگانه از موشهای سوری نر به صورت گاواژ تک دوز در دوزهای و تعیین دوزسمیت حاد . 2 -2

kg) 9777 - 1177-177 الین گاید به توجه با .نشد مشاهده میری و مرگ گونه هیچ( به صورت خوراکی تجویز شدند ولی 

 نبود بیشتر های تست انجام به نیاز limit test دوز قسمت (Guidelines for Toxicity Tests) سمیت تعیین تستهای

 .(8-6) شدند انتخاب بررسی مورد دوزهای عنوان به177، 077وmg / kg  1777  دوزهای و

عنوان کنترل از آب شهری )حامل(   به ونجام شد تجویز عصاره از روز صفر تا چهاردهم بارداری به روش گاواژ خوراکی   

  گردید.استفاده 

 داروسازی دانشکده خانه حیوان بخش از گرم 25-35 وزن با ماده و نر سفید سوری موش  :آزمایشگاهی حیوانات. 2-3

و رطوبت مناسب  ᴄ˚ 25-22 دمایی محدوده و روشنایی ساعت 12 و تاریکی ساعت 12 شرایط در حیوانات .شد تهیه زابل

شب در داخل  2سر موش سوری ماده به همراه یک سر موش سوری نر به مدت  2برای جفت گیری تعداد  .نگهداری شدند

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

991 

 

از نطر پالک واژنی بررسی شده و موشهای  ی مادهقرار داده شد، صبح روز آخر موش ها pvcقفسهای مخصوص از جنس 

  .در نظر گرفته شدO(GD (و آن روز زمان صفر بارداری  نددر باکس جداگانهای قرار گرفت باردار

 های کیفی شناسایی ترکیبات شیمیایی گیاه تست-2-4

در خصوص ترکیبات فنلیک شامل  برموس ژاپنیکوسهای فیتوشیمیایی برای تعیین وضعیت ترکیبات موجود در گیاه تست

 ها و ترکیبات ترپنوئیدی به خصوص تری ترپنها و ساپونینها بررسی گردید. بدین منظور مقدارها، فالونوئیدها، آنتوسیانینتانن

درجه عصاره گیری شد و پس از صاف شدن بوسیله کاغذ  17میلی لیتر اتانول  377در سایه با  شده خشک گیاه پودر گرم 07

 ن شماره یک، خشک گردید. واتم

 روش انجام کار در روز هجدهم بارداری -2-5

انجام شد. جنین های عمل سزارین و موش های باردار در روز هجدهم بارداری توزین شده ، سپس توسط کلروفرم بیهوش 

ها تک تک جنینبررسی و ، اندام ها ی حیاتی  طول بدن، وضعیت ظاهری ، قد  ،زنده بودن  ، درصدتعداد خارج شده از نظر 

 شوند.  نگهداری می % 17های بعدی با نرمال سالین شستشو و در فرمالین ها برای بررسینهایتا جنین توزین شدند.

پس از جداسازی، آماده سازی و اسالید نیز  های حیاتی مادر شامل قلب، کلیه و کبد اندامالزم به ذکر است در این مطالعه 

 مورد بررسی قرار گرفت.توسط میکروسکوپ 

 روش آماده سازی بافت و تهیه اسالید  -2-6

های داخلی جنین از جمله قلب، ریه، کبد، کلیه( از جنین برداشت شده ها )ارگانها برای مطالعه، نمونهجهت آماده سازی بافت

، 77، 17، 97های شامل الکل با درجه ها در پروسه پاساژ بافتی کهساعت، نمونه32گیرند. پس از قرار می % 17و در فرمالین 

ها با پارافین گیرند. بعد از انجام پاساژ بافتی نمونهساعت )هر ظرف یک ساعت(، قرار می 13و پارافین است به مدت 177، 76

ی از میکرون 2گیرند. در ادامه با استفاده از دستگاه میکروتم، برشهای ذوب شده قالب گیری شده و سپس در ظرف یخ قرار می

گردند، که رنگ آمیزی شامل گزیلول به مدت ها روی الم قرار داده شده و سپس رنگ آمیزی میشود. برشها تهیه مینمونه

دقیقه، شستشو با آب، رنگ  1درجه به مدت  97دقیقه، الکل  1درجه به مدت  177دقیقه )پارافین را حل می کند(، الکل  37

دقیقه،  9دقیقه، شستشو با آب، رنگ اریتروزین  9ثانیه، شستشو با آب، کربنات لیتیم  97 دقیقه، اسید الکل 0تا  9هماتوکرین 

دقیقه،  1درجه به مدت  76دقیقه، الکل  1درجه به مدت  77دقیقه، شستشو با الکل  1درجه به مدت  97شستشو با الکل 

دقیقه و در نهایت با چسب  0به مدت دقیقه و ظرف دوم 3دقیقه، گزیلول ظرف اول به مدت  0درجه به مدت  177الکل 

  شود.  ی تشخیص میگیرد )مونته کردن ( و سپس نمونه آمادهاینتالن روی اسالید ریخته شده و المل روی آن قرار می

 رنگ آمیزی سیستم اسکلتی   -2-7

نظیر قلب، کبد، معده و های پوست و گوشت مناطق مختلف بدن برداشته و احشاء جهت ارزیابی سیستم اسکلتی جنین الیه

جنین یک هفته در این رنگ نگه داری  شد وها از آلیزارین رد استفاده . جهت رنگ آمیزی استخوانشدند روده و مثانه خارج

ساعت  21شود. پس از گلیسیرین اتانول تعویض می 1به  1شود تا رنگ بگیرد. پس از یک هفته رنگ را با مخلوط می

توان از انکوباتور و بن ماری جهت تسریع مراحل گیرد. میرا می جای آن % 1ریخته و محلول پتاسیم  گلیسیرین اتانول را دور

 ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. ی میکروسکوپ اسکلت و غضروفمختلف رنگ آمیزی کمک گرفت. سپس بوسیله
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گروه موشهایی که  .شد استفاده Graphpad Prism 4.0برای مقایسه آماری نتایج، نرم افزار  :آنالیز آماری دادهها.  2-8

لذا،  .باید با هم مقایسه شوند، مستقل از یکدیگر بوده و توزیع متغیر مورد نظر در این گروهها از توزیع نرمال تبعیت میکند

 آزمون، این انجام از پس .میباشد (one-way-anova)آزمون آماری مناسب برای مقایسه گروهها، آنالیز واریانس یک طرفه 

 در اختالف بودن دار معنی معیار عنوان به ˂0.05P .شد استفاده گروهها مقایسه برای (Newman-Keuls) تعقیبی آزمون

  .شد گرفته نظر

      نتایج -3

 روز بارداری  18بررسی موش های ماده طی 

که در این  .شدندروزانه بررسی ه صورت وضعیت خوراک و اشتها ب ،رفتار،از نظر ظاهری موشهای باردار گاواژ در طی مدت 

   .مشاهده نشداختالف معناداری بین گروههای دریافت کننده عصاره و گروه حامل  مدت 

دهد که نتایج حاصل از گروه های دریافت کننده عصاره هیدروالکلی و حامل نشان می  :بررسی متغیرهای موشهای باردار 

دچار زایمان زودرس )قبل از روز هجدهم (  mg/kg1777از موشهای باردار دریافت کننده عصاره هیدروالکلی در دوز  2/22%

 . (1جدول (ها این مورد مشاهده نشدشدند ولی در سایر گروه

 

 

  دوز با هیدروالکلی عصاره

mg/kg1000 

 دوز با  هیدروالکلی عصاره

mg/kg500 

 با دوز هیدروالکلی عصاره

mg/kg100   

  حامل

 (شهری آب) 

 

 گیری جفت آماده تعدادموشهای 8 8 8 12

 (عدد)

 (عدد) حامله موش تعداد 4 3 4 9

 گاواژ طی در  مرده موش تعداد 0 0 0 0

 (عدد)

 صفر روز در موشها وزن میانگین 0.95±30.75 0.57±30.33 0.95±30.75 1.22±31.33

   (گرم ) بارداری

 روز در موشها وزن میانگین 1.82±59 1.73±59 1.89±59.75 1±59.33

 ( گرم) بارداری هجدهم

 زودرس زایمان با موش تعداد 0 0 0 4

 (عدد) هجدهم روز از قبل

 

ی هاموشمیانگین وزن  تعدا موش مرده در حین گاواژ، ،تعداد موش حامله، آماده جفت گیریهای پارامترهای مربوط به موش :1-9جدول 

بروموس قبل از روز هجدهم که عصاره هیدروالکلی گیاه زودرس حامله در روزهای صفر و هجدهم بارداری )گرم(، تعداد موش با زایمان 
گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن دریافت نمودند در مقایسه با میلی 1777و  077، 177ی گاواژ خوراکی با دوزهای به شیوه ژاپنیکوس

 حامل)آب شهری( .

  .انحراف استاندارد نوشته شده است ± میانگین صورت به اعداد
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 بررسی متغیرهای جنین -3-2

( اختالف mg/kg1777 ،077 ،177)دوزهای  بروموس ژاپنیکوسبررسی نتایج حاصل از تجویز عصاره هیدروالکلی گیاه 

    .ی آب شهری( نشان ندادمعناداری در میانگین قد و وزن گروه دریافت کننده عصاره در مقایسه با گروه حامل )دریافت کننده

  حامل 

 ( شهری آب)

 

با  هیدروالکلی عصاره

  mg/kg 100 دوز

 دوز با هیدروالکلی عصاره

mg/kg 500 

 دوز با هیدروالکلی عصاره

mg/kg 1000 

 62 43 35 41 (عدد) جنین تعداد

 0 0 0 0 (عدد) مرده جنین تعداد

 0 0 0 0  (عدد) شده جذب جنین تعداد

 1.162±0.19 1.17±0.12 1.24±0.05 1.185±0.08 (گرم) حسب بر جنین وزن

 23.15±1.81 22.61±1.43 23.01±0.12 23.01±0.99 (میلیمتر) حسب بر جنین قد

 جنین: بررسی متغیرهای جنین )تعداد جینن، تعداد جنین مرده، تعداد جنین جذب شده، وزن جنین )گرم(، قد 3-9جدول 

( در mg/kg1777 ،077 ،177)دوزهای  بروموس ژاپنیکوس)میلی متر( در گروه دریافت کننده عصاره هیدروالکلی گیاه 

 ی آب شهری(.   مقایسه با گروه حامل )دریافت کننده

 .انحراف استاندارد نوشته شده است ±اعداد به صورت میانگین 

  ها و اسکلتی جنین بررسی ظاهری -3-3

گرفتند و مشاهده ها از نظر ظاهری مورد بررسی قرار ها به روش سزارین در روز هجدهم بارداری، جنینپس از برداشتن جنین

( مانند mg/kg1777 و mg/kg077و mg/kg177گروه دریافت کننده عصاره )دوزهای  9های هر شد که تمام جنین

های گروه دریافت کننده حامل فاقد ناهنجاری ظاهری از جمله پیچش نامناسب دست و پا، عدم و یا کاهش و یا افزایش جنین

ها و یا پیچش نامناسب ستون فقرات بودند. سپس رنگ آمیزی اسکلتی و غضروفتعداد انگشتان دست و پا، عدم وجود دم 

  ها دیده نشد.انجام گردید و ناهنجاری در این مورد نیز در نمونه

 بافت شناسی  -3-4

 با را عصاره که باردار مادران کبد بافت هپاتوسیتهای که است آن از حاکی باردار موشهای قلب و کلیه کبد، بافتهای ات مشاهد

 نکروز دچار (شهری آب کنندهی ریافتد(شاهد گروه مادران کبد بافت با مقایسه در نمودند دریافت mg/kg 1000دوز

 شاهد مادران کلیه بافت با مقایسه در  (mg/kg 1000)دوز با  عصاره کننده دریافت گروه مادران کلیه بافت  .اند شده سلولی

 و ریخته بهم نیز مادران از دسته این کلیوی توبولهای اندازه و سلولی نظم همچنین شده بودند.  کلیوی توبولهای در نکروزدچار

 (.1-9)شکل . رسید می نظر به سالم گلومرولها که حال عین در بود شده کوچک

 (mg/kg دوزی عصاره با  های دریافت کننده مشاهده بافتهای اندامهای جنین حاکی از آن است که دیواره آلوئولهای جنین

و نیز در برخی قسمتها دیواره آلوئولی دچار تخریب شده است  شدهتر  در مقایسه با دیواره آلوئولهای گروه شاهد ضخیم( 1777

   .و مواد نکروزه داخل آلوئولها نفوذ یافته اند
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در مقایسه با ( mg/kg ) 1777 دوز با عصاره کننده دریافت جنین کبد بافت در شدید خونریزیو تخریب و نکروز هپاتوسیتها 

 )های دریافت کننده عصاره با دوز بافت کلیه جنین .مشاهده شد (دریافت کننده آب شهری)بافت کبد جنین شاهد

mg/kg177)  بود و در عین حال نیز در مقایسه با بافت کلیه جنین شاهد نشان دهنده تخریب و نکروز در توبولهای کلیوی

 (.3-9)شکل گلومرولها در مقایسه با گروه شاهد تغییری نداشتند 

 در(  mg/kg 1000 )دوز با  bromus japonicus گیاه عصاره کننده دریافت حامله موشهای بافتهای آنالیز 1-9شکل  

 .حامل گروه با مقایسه

b1 

 

a1 

 

b2 

 

a2 

 

 دریافت گروه با مقایسه در(  ( mg/kg 1000دوز با عصاره کننده دریافت گروه مادران حیاتی اندامهای بافتهای مقایسه : 1a عکس

   .حامل کننده

 کننده دریافت گروه مادر کبد بافت -b هستند سالم کبدی سلولهای :حامل کننده دریافت مادر کبد بافت -a .کبد بافت ایسهمق

 (.شود توجه پیکان نوک به) .اند کرده تجمع رگ اطراف آماسی سلولهای و شدهاند نکروز دچار هپاتوسیتها  (mg/kg 1000)دوز

 توبولها :مادر کلیه -b2 .گرفتند قرار منظم صورت به   و سالم توبولها  .هستند سالم گلومرولها  :شاهد کلیه -a2 .کلیه بافت  مقایسه

 و نکروزه توبولها .گرفتند قرار رگ اطراف زیادی لنفوسیتهای و اند شده موضعی آماس دچار رگ اطراف در سلولها  .شدهاند تخریب

  .)شود توجه پیکان نوک به(  شدهاند کوچک

 در( mg/kg ) 1777 دوز با  bromus japonicus گیاه عصاره کننده دریافت های جنین بافتهای آنالیز - 3-9شکل 

 .حامل گروه با مقایسه
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b1 11 

 

a1 

 

b2 

 

a2 

 

b3 

 

a3 

 

دوز  عصاره کننده دریافت گروه جنینریه   - b1 .هستند پرسلولی و منظم آلوئولها  :شاهد ریه -1a. ریه بافت مقایسه :2aعکس 

mg/kg ) 1777) بافت کبد مقایسه .آلوئولها دچار نکروز شدهاند، دیواره آنها تخریب شده است. a2- سلولها سالم  :کبد جنین شاهد

 نهایت در و شدید خونریزی دچار کبدی بافت (mg/kg ) 1777بافت کبد جنین گروه دریافت کننده عصاره با دوز  -. b2 هستند

بافت کلیه جنین گروه  -b3 .توبولها وگلومرولها سالم هستند :کلیه جنین شاهد -a3 .مقایسه بافت کلیه  .است شده هپاتوسیتها تخریب

    .هستند  سالم  گلومرولها ، آنها شدن نکروزه    و  توبولها  شدید  تخریب(mg/kg ) 1777دریافت کنندهی عصاره با دوز 

     فیتوشیمیایی کیفی تستهای
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 فنلیک ترکیبات خصوص در ژاپنیکوس برموس گیاه در موجود ترکیبات وضعیت تعیین برای فیتوشیمیایی تستهای

 ) .گردید بررسی ساپونینها و ترپنها تری خصوص به ترپنوئیدی ترکیبات و آنتوسیانینها فالونوئیدها، تاننها، شامل

 ( 9 شماره جدول

 تست نام هدف تفسیر  نحوه             نتیجه

 Shinodas test فالونوئیدها شناسایی قرمز رنگ شدت          + + +*

 Ferric chloride test تانن شناسایی مازو رنگ تغییر  با مقایسه در         + +

 شده ایجاد کف مقدار با مقایسه در         +

      ی                                  ریشه توسط

 بیان شیرین          

 Foam test ساپونین شناسایی

 identifying anthocyanin آنتوسیانین شناسایی PH3-4 در قرمز رنگ شدت           + +

 Lieber mann-burchard ترپنوئید تری شناسایی درخشان سبز رنگ شدت            +  +

test 

 .است زیاد نظر مورد ماده مقدار :     +++ .است متوسط حد در نظر مورد ماده مقدار :  + + .است کم نظر مورد ماده مقدار : +

    .آنها تفسیر و فیتوشیمیایی تستهای نتایج  :3 جدول

    :بحث

اثر منفی روی رفتار موشهای باردار و  بروموس ژاپنیکوسبر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق عصاره هیدروالکلی گیاه 

 .یا ظاهر اندام های حرکتی ندارد و مصرف این عصاره تغییراتی در قد و وزن جنین ایجاد نمیکند

در ادامه بررسی، تمرکز کار روی بافتها و بررسی سلولی آنها قرار گرفت و مالحظه شد که در بعضی از بافتها و اندامها آثاری از 

همچنین این مشکل در بعضی از بافتهای مادر نیز  .وجود دارد( mg/kg 1777)سلولی در اثر تجویز دوز  نکروز و آپوپتوز

از آنجا که بافتهایی مانند کبد، کلیه، قلب و ریه واجد فعالیت زیادی هستند و جز اندامهای مهم بدن برای  .مالحظه گردید

پس از بررسی میکروسکوپی بافتها نکروز سلولی در بافتهای  .م گرفتروند بررسی بیشتر روی آنها انجا ادامه حیات به شمار می

    .کبد و کلیه مادر و همچنین کبد و کلیه و ریه جنین مشاهده شد اما قلب در هر دو گروه سالم بود

  .(9)است  (کوئرستین)این گیاه حاوی ترکیبات پلی فنولیک  Bromus japonicusبنابر تحقیقات انجام شده روی گیاه 

 .هم چنین با توجه به مطالعه انجام شده روی این گیاه ترکیبات فالونوئیدی به مقدار زیاد در آن مشاهده شد

توانایی محافظت سلولی ( فالونوئیدها، کاتشول ها و مشتقات گالیک اسید و کافئیک اسید و کوئرستین)ترکیبات پلی فنولیک 

توانند اثرات  ط خاص مانند دوزهای باال یا در حضور یونهای فلزی میدر برابر استرس اکسیداتیو را دارند ولی تحت شرای

به عنوان مثال فعالیت آنتی اکسیدانی کوئرستین تنها در غلظتهای  .از خود به جای بگذارند( فعالیت پراکسیدانت)معکوسی 

ث کاهش توانایی زنده ماندن میکرومول باع 50مشاهده شده است در حالیکه در غلظتهای باالی  میکرومول 20تا  0.1)پایین 

 .(11 ,10)شود  سلول و افزایش تولید رادیکالهای سوپر اکسید توسط میتوکندری می

همچنین تولید  .را تولید میکنند OHفالونوئیدها همچنین در محیط آبی اتوکسیده میشوند و رادیکالهای بسیار واکنش پذیر 

ROS (15-12 ,10)یابد  لول افزایش مینیز در حضور غلظتهای باالی فالونوئیدها در س. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

999 

 

ROS  توانند با ماکرومولکولهایی همچون چربیها، پروتئینها، اسیدهای  های مهم آسیب سلولی هستند که می واسطه

نوکلئیک، کربوهیدراتها و اسیدهای چرب غیر اشباع در غشا سلول واکنش دهند و پس از شروع واکنش اولیه به صورت زنجیر 

   .(16)مرگ سلولی شوند وار باعث آسیب و

توان یکی از علتهای نکروز شدید ایجاد شده توسط این گیاه در دوز باال در بافتهای ذکر شده را به ایجاد استرس  ال  میااحتم

   .توسط تجمع غلظت باالیی از کوئرستین و ترکیبات فالونوئیدی نسبت داد  ROSاکسیداتیو شدید در اثر افزایش تولید 

این اسید ارگانیک به عنوان  .وجود دارد بروموس به مقدار فراوان در گیاهان جنس  )اسید ارگانیک(ترانس اکوتینیک اسید 

بنابراین احتمال کاهش سطح کلسیم  .شود شالتور کلسیم و منیزیم باعث کاهش جذب منیزیم و کلسیم در معده حیوانات می

  .(17)تتانی در حیوانات مصرف کننده  گیاهان این جنس وجود دارد  و منیزیم و افزایش ریسک هیپوکلسمی و ایجاد

شود و کلسیم نیز به عنوان  می  ROSبنابر تحقیقات انجام شده  پیشنهاد شده است که کمبود منیزیم باعث القای محصوالت 

ده توسط ترانس اکوتینیک کمبود کلسیم و منیزیم ایجاد ش .(19 ,18)یکی از مدیاتورهای القای آپوپتوز شناخته شده است 

   .تواند باعث القای آپوپتوز و نکروز شود  های ذکرشده می اسید نیز با مکانیسم

وجود (mg/kg) 1777یا توجه به نتایج مطالعه انجام شده احتمال وقوع زایمان زودرس در اثر مصرف عصاره این گیاه با دوز 

  .دارد

زایمان زودرس سندرمی است که با افزایش انقباضات رحمی و رسیدن به سرویکس همراه است که علل مختلفی دارد ولی 

بنابر مطالعات انجام شده توسط اندرسون و لیدهولم روی  .(20)درصد علت زایمانهای زودرس ناشناخته هستند  50تقریبا 

    .(21)در اثر مصرف خوراکی این گیاه وجود دارداحتمال بروز آلرژی غذایی  Bromus japonicus گیاه 

تواند انقباضات رحمی را تحت تاثیر  می (مانند انواع آلرژیهای غذایی)شود  ها می فزایش اتفاقاتی که باعث افزایش ماستسلا

 ،2A ندین مانند هیستامین، سروتونین، پروستاگال)قرار دهد و نیز در تحقیقات اثبات شده است که مدیاتورهای ماستسل 

 هندی خوکچه در سرویکس عضالت و حیوان و انسان در میومتریوم انقباض باعث ژن آنتی با مواجه در( 2A  ترومبوکسان

 رخ میتواند نیز منیزیم مزمن کمبود اثر در رحم حد از بیش پذیری تحریک بواسطه زودرس زایمان القای .(22 ,20) میشود

  .(23) دهد

  :کلی گیری نتیجه

 حامله موشهای در Bromus japonicus گیاه هیدروالکلی عصاره( (mg/kg 1000دوز توسط شده ایجاد اثرات به توجه با

 به توجه با نهایتا .گیرد صورت احتیاط با باید حاملگی غیر دوران در چه و حاملگی دوران در چه گیاه این مصرف آنها جنین و

 کردن رد قابل نیز انسان در احتمالی خطرات اینکه و انسانها در کافی مطالعه عدم طرفی از و جنین روی گیاه این عصاره اثرات

    .داد قرار حاملگی در داروها بندی طبقه C گروه در را گیاه این عصاره میتوان نیست
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