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Abstract
Background and purpose: Avicennia marina (family Acanthaceae) has been used as traditional
medicine in Iran to treat some diseases such as ulcers, rheumatism and burns. The present study
investigated the in silico and in vitro mutagenicity of the fruit, leaf, seed and stem extracts of Avicennia
marina and their effects on human peripheral blood mononuclear cells (PBMC) proliferation.
Materials and methods: In this experimental study, air dried and powdered plant materials
were extracted by methanol using maceration. The extracts were evaporated to dryness by rotary
evaporator at 40°C and were diluted using different PBS concentrations (50, 100, 500, 1000, and 1500
µg/ml). The effect of the methanol extract of this plant on lymphocyte proliferation was measured using
MTT assay. The mutagenicity of these extracts was also investigated using Ames test. In silico analysis of
15 dominant compounds of the plant was performed by Toxtree 2.6.6 software.
Results: The methanol extracts of the leaf and root had the highest and lowest inducing effect on
lymphocyte proliferation, respectively. Leaf and stem extracts of Avicennia marina did not show any
mutagenicity on this strain. In silico analysis demonstrated that among 15 compounds, four triterpenoids
(Taraxerol, Betulin, Lupeol, and Gossypol) had weak mutagenicity.
Conclusion: Avicennia marina showed positive effects on proliferation of lymphocytes and their
mutagenicity, therefore, it could be considered as a good candidate in treatment of immunodeficiency
diseases.
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چكيده
سابقه و هدف :گیاه حرا با نام علمی  Avicennia marinaمتعلق به خانواده آکانتاسهه مهیباشه کهه دگ گتشهته بهرا
دگمان بیماگ ها مختلفی نظیر زخم مع ه ،آبله ،گوماتیسم و سوختگیها به کاگ میگفته است و دگ سها هها اخیهر ا هرات
مطلوب دگمانی آن دگ برگسیها متع د به ا بات گسی ه است .ه ف از این پهووه
مختلف این گیاه بر تکثیر دنفوسیتها انسانی و پتانسیل جه

برگسهی تها یر عههاگه متهانودی انه امهها

زایی آن دگ شرایط  in vitroو  in silicoمیباش .

مواد و روشها :دگاین برگسی تجربی ،نمونهها موگد نظر پس ازجمعآوگ  ،خشک و آسیاب ش ن  .سهسس عههاگههها
متانودی تهیه ش ه از بخ ها مختلف گیاه با گوش غوطهوگ ساز  ،به وسیله گوتاگ دگ دما  04دگجه سانتیگراد تغلیظ
و با استفاده از  PBSاستریل به غلظتها  0444 ،044 ،044 ،04و  0044میکروگرم بر میلهیدیتهر گقیهق گردیه  .تها یر عههاگههها
ذکر ش ه بر گش و تکثیر سلو ها تک هستها خون محیطهی بها آزمهون  MTTو قابلیهت جهه زایهی آن بها اسهتفاده از
آزمون ایمز برگسی ش  .هم چنین پی

بینی جه زایی  00ترکیب غادب این گیاه با نرم افزاگ Toxtree2.6.6انجام گردی .

یافتهها :نتایج این مطادعه نشان داد از بین عهاگهها بخ ها مختلف گیاه حرا ،برگ و گیشه به ترتیب بی ترین و
کمترین ا ر تحریک کنن گی بر گش و تکثیر دنفوسیتها داگن  .همچنین برگ و ساقه گیاه حرا فاق پتانسیل جه زایی دگ
غلظتها مختلف مهیباشهن  .نتهایج حا هل از پهی بینهی جهه زایهی  00ترکیهب گیهاه حهرا نشهان داد  0تهر ترپنوییه
تاگاکسرو  ،بتودین ،گوزیسو و دوپئو دگ سطح ضعیف جه زایی قراگ میگیرن .
استنتاج :با توجه به ا رات مطلوب عهاگه متانودی برگ و ساقه گیاه حرا بر تکثیر و گش دنفوسیتها و ع م جه زایی
آنها میتوان نتیجه گرفت که برگ و ساقه این گیاه میتوان کان یه مناسهبی جههت برگسهیهها بهی تهر بهرا سهاخت
داگوهایی با منشأ گیاهی دگ دگمان بیماگ ها نقص ایمنی باش .
واژه های کليدی :آزمون  ،MTTجه زایی ،گیاه حرا ،عهاگه متانودی ،دنفوسیت

مقدمه
بیماگ ها خود ایمن ،نقص ایمنی و افزای

نقص دگ کنتر پاسخهها ایمنهی و عه م موفقیهت
سیسههتم ایمنههی دگ ایجههاد پاسههخههها مناسههب منجههر بههه
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بررسی تاثیر عصاره های متانولی گیاه  Avicennia marinaبر رشد
و تکثیر لنفوسیت و جهش زایی آن ها با استفاده از آزمون ایمز و
روش های بیوانفورماتیکی

سرکوبکنن ه پاسخها ایمنی تقسیم میشون که گروه

معرفی آن به بازاگ داگویی بههعنهوان یهک گیهاه ایمهن از

او دگ انواع مختلف بیماگ ها عفونی و گروه دوم دگ

اهمیت با یی برخوگداگ است .بهرا اودهین بهاگ دگ سها

پیون عضو و بیماگ ها خهود ایمهن از اهمیهت بها یی

 ،2402ا ر ض جهشی عهاگه اتانودی و آبی بهرگهها

برخوگداگ میباشن ( .)0با توجه به اهمیهت ایهن موضهوع،

جوان و بادغ گیاه حهرا بهر گو بهاکتر سهادمونال تیفهی

عم ها از تحقیقات داگویی به

موگیوم  TA100دگ حضوگ و ع م حضوگ سیستم متابودیکی

شناسایی و معرفی ترکیبات تعه یلکننه ه سیسهتم ایمنهی

کب

با استفاده از تست ایمز برگسی گردی ( .)00تسهت

جهت معرفی آنها به عنهوان داگوهها مهو ر دگ دگمهان

ایمههز یههک سههنج

بیماگ ها خود ایمن و یا تقویتکنن ه پاسخها ایمنی

ترکیبات تودی کنن ه جه هها ژنهی بهوده و ههمچنهین

معطههوف ش ه ه اسههت .شههیوع بیمههاگ ههها ج ی ه نظیههر

اگزش پی بینی با یی برا تسهتهها سهرطانزایهی گا

طی سا ها اخیر بخ

سرطان ،بیماگ ها ویروسی و خود ایمن ،مقاومتها
داگویی ،هزینه با

دگمان با داگوها شیمیایی و ا رات

باکتریههایی مت ه او بههرا شناسههایی

نشان میده ( .)00دگ این پووه

بهرا اودهین بهاگ تها یر

عهاگه متانودی ان امها مختلف گیهاه حهرا بهر تکثیهر و

جانبی نامطلوب آنها موجب شه تها تحقیقهات بسهیاگ

گش سلو ها تهک هسهتها خهون محیطهی ()PBMC

بههر گو ترکیبههات مههو ر گیاهههان داگویههی و پتانسههیل

موگد اگزیابی قراگ گرفت .هم چنین سمیت و جه زایی

هوگت گیهرد(.)2

 00ترکیب ج ا ش ه از گیاه حرا (جه و شهماگه )0کهه

از جمله گیاهانی که ا رات تع یل کنن گی سیستم ایمنی

ا ههرات ضه میکروبههی و ضه سههرطانی آن ا بههات شه ه

برا آن ها توسط مطادعات و تجربیهات مختلهف ا بهات

بینهی و دگ

تع یلکنن گی آنها بر سیستم ایمنی

ش ه است ،دو گیاه جینسهین

و اکیناسههآ پوگپهوگهآ گا

میتوان نام برد که دگ حا حاضر دگ بازاگ داگویی ایران

است( ،)06با گوشها بیوانفوگمهاتیکی پهی

شرایط آزمایشگاهی جه زایی عهاگه متهانودی انه امهها
مختلف این گیاه با استفاده از تست ایمز برگسی گردی .

فراوگدهها گسمی ایهن گیاههان وجهود داگد( .)0،9گیهاه
حرا با نام علمی  Avicennia marinaمتعلهق بهه خهانواده

مواد و روش ها

 ،Acanthaceaeیکهههی از گونهههههههها گیهههاهی غادهههب

تهیه نمونهها گیاهی و عههاگهگیهر  :دگ برگسهی

اکوسیستم مانگرو میباش  .ابوعلی سینا برا نخستین باگ

تجربی انجام گرفته ،نمونهها گیاهی دگ شهریوگ مهاه 0939

از این گیاه به عنوان گیاه داگویهی دگ دگمهان جهتام اسهتفاده

ازمنطقه حفاظهتشه ه منه دگاسهتان بوشههر جمهعآوگ و

نمود .به همین ددیل به افتخاگ این دانشمن ایرانی ،اویسهنا

قسمتها مختلف نمونه گیاهی (برگ ،ساقه ،بتگ و گیشه)

نامگتاگ ش ه است( .)6،0از دیگر مهاگف دگمانی ایهن

بع از شستشو به طوگ ج اگانه دگ سایه خشک و آسیاب

گیاه دگ طب سنتی میتوان به دگمهان آبلهه ،زخهم معه ه،

گردی  .مق اگ  04گرم از نمونهها آسیاب شه ه همهراه

سوختگیها و گوماتیسم اشهاگه نمهود .از جملهه خهوا
داگویی این گیاه میتوان به خهوا

ضه

باکتریهایی(،)7

با  004میلیدیتر متانو  36دگ

دگ شهیکر بها دوگ rpm

 064و دما  20دگجه سانتیگراد به م ت  72سهاعت قهراگ

ض ویروسی( ،)8ض قاگچی( ،)3ض اکسی انی( ،)04ض

داده ش  .عهاگهها به دست آم ه بع از  9باگ عبهوگ از

ادتهابی( ،)00ضه سهرطانی( )02و ضه دیهابتی( )09اشهاگه

کاغت افی بها دسهتگاه تحهت خهال گوتهاگ دگ دمها 04

نمود که ا ر بخشی آنها طی برگسیهها آزمایشهگاهی

دگجه سانتیگراد تغلیظ و توسط دستگاه فریز دگایر خشهک

ابههت ش ه ه اسههت .بهها وجههود گههزاگشههها متع ه د دگ

شه ن  04 .میلههیگههرم از هههر که ام از عهههاگهههها دگ 044

ا رات مطلوب دگمانی و ترکیبات مو ر داگویی

میکرودیتر د متیل سودفوکسای ) ( DMSOحل کرده و به

خهو
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سیسهههتم ایمنهههی بهههه دوگهههروه کلهههی تحریهههککننههه ه و

گیاه حرا ،برگسی پتانسیل جه زایی گیاه حرا به منظهوگ

پژوهشی

سارا خواجه زاده و همکاران

وسیله محلو بافر فسفات ) (PBSبه غلظهتهها ،044 ،04

دگ دمهها  97دگجههه سههانتیگههراد انکوبههه شه ن  ،بههه هههر

 0444 ،044و  0044میکروگرم بر میلیدیتر گقیق گردی ن .

چاهک  24میکرودیتر  MTTفیلتر ش ه افزوده و به م ت

ابت ا  04میلهی دیتهر خهون از اه اکننه گان سهادم کهه دگ

انکوباسیون به منظوگ حل کردن کریستا هها نهامحلو

مح وده سنی  22تا  94سا می باشهن و سهابقه مههرف

 MTTاز  04میکرودیتر محلهو  4/40مهو گ  HCLدگ 2

داگوها تا یرگتاگ بر سیستم ایمنی و مهرف آنتیبیوتیهک

پروپانو به همهراه  04دگ ه تریتهون  X100اسهتفاده و

گا ن اشتن  ،دگ دودهها حاو ماده ضه انعقهاد هسهاگین

جتب  MTTدگ طو موج  032نهانومتر توسهط دسهتگاه

جمعآوگ ش  .سسس دگ شرایط استریل به فادکونهها

ا یزا گی گ ان ازهگیر ش  .دگ این مطادعه از غلظتها

 00میلیدیتر حاو  0میلیدیتهر دنفهودکس منتقهل و دگ

 0-9دگ

سانتریفیوژ با دوگ 0844 rpmبه مه ت  24دقیقهه سهانتریفیوژ

برا هر غلظت از عههاگه سهه بهاگ تکهراگ انجهام شه ه و

گردی  .بع از اتمام سانتریفیوژ ،محتویات فادکون به سهه

میزان تکثیر دنفوسیتها از فرمو ( )0محاسبه گردی .

فاز مجزا که به وضوح قابل تشخیص مهیباشهن  ،تقسهیم
میگردد .دنفوسیتها ج ا شه ه دگ یهه سهفی گنه
میانی تحت شرایط استریل به وسیله پیست پاستوگ از سایر
یهها ج ا گردی و به پلیتها حهاو محهیط کشهت
 RPMIشامل 04 :دگ

سهرم جنهین گهاو 044 u/ml ،

پنیسیلین 044 mg/ml ،استرپتومایسین 2 mM ،گلوتامین،
 0 mMپیرووات منتقل و به م ت  08ساعت دگ انکوباتوگ
 CO2کشت داده ش ن .

 0دگ

برگسی گش و تکثیر سلو ها دنفوسیت با اسهتفاده
از گوش  : MTTجهت برگسی ا ر عهاگهها بر گش و تکثیر
دنفوسیتها از آزمون گن

سهنجی  MTTبها اسهتفاده از

محلو  0میلیگرم بر میلیدیتر تترازودیهوم برومایه فیلتهر
ش ه استفاده ش  .اساس این گوش احیا کریسهتا هها
زگد گن

تترازودیوم با فرمو مودکهودی ()C18H16BrN

و ایجاد کریستا ها آبی گنه

نهامحلو فوگمهازان دگ

فرمو ()0

 DMSOبه عنوان کنتر منفی اسهتفاده شه .

 × 044جتب حا ل از هر نمونه = دگ

بقا

جتب کنتر منفی

جتب کنتر منفی
پی بینی جه زایهی ترکیبهات گیهاه حهرا :دگ ایهن
برگسی ساختاگ سه بعه

 00ترکیهب گیهاه حهرا کهه دگ

مطادعات قبلی ا رات ض سرطانی و ض میکروبی آنهها
ا بات ش ه است ،با فرمت  SDFاز پایگاه دادها مربوط
بههه ترکیبههات شههیمیایی  Pubchemگرفتههه شهه ه اسههت
(ج و شماگه  .)0سسس پتانسیل جهه زایهی آن هها دگ
آزمون ایمز با استفاده از نرمافهزاگ  Toxtree 2.6.6مهوگد
برگسی قراگ گرفت .برگسهی میهزان جهه زایهی عههاگه
متانودی ان امها مختلف گیاه حهرا بها آزمهون ایمهز :دگ
آزمون ایمهز بهه منظهوگ برگسهی قابلیهت جهه زایهی ،از
سویهها مختلف باکتر سادمونال تیفی موگیوم کهه دگ
اپرون مربوط به سنتز هیستی ین آن جه هها مختلفهی
ایجاد ش ه است ،استفاده میگهردد .دگ هوگت قراگگیهر

ا ر فعادیت آنزیم سوکسینات دهی گوژناز دگ میتوکن گ

این باکتر دگ معرض یک ماده جه زا ،باکتر جهه

سلو ها زن ه موجود دگ چاهکها کشت مهیباشه .

یافته از حادهت اگزوتهروف بهه حادهت پروتهروف (تیه

میزان فوگمازان تودیه شه ه بهه نسهبت سهلو هها زنه ه

وحشی) تب یل ش ه و دگ محیط ح اقل (فاق هیستی ین)

وابسته است .برا انجام این تست ابت ا دگ هر چاهک از

قادگ به گش میگردد( .)07دگ ایهن پهووه

از سهادمونال

پلیت  36خانه  084میکرودیتر سوسسانسیون سهلودی (644

تیفی موگیوم سهویه  TA98اسهتفاده گردیه  .ایهن سهویه

هزاگ سلو دگ میلیدیتر) و  24میکرودیتهر از غلظهتهها

عالوه بر وابستگی بهه هیسهتی ین داگا دو جهه

مختلف عهاگهها گیاهی افزوده تا حجم نهایی به 244

 UVrBو یک فاکتوگ مقاومت به آنتیبیوتیک آمسهیسهیلین

میکرودیتر برس  .پس از آن که سلو ها به م ت  72سهاعت

ناشی از حضوگ پالسمی  PKM101نیز میباش .
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استخراج ،نگه اگ و کشت سلو هها دنفوسهیت:

 0ساعت دیگر انکوباسهیون گا ادامهه داده ،پهس از اتمهام

جدول شماره  :1نتایج حا ل از پهی

زایهی ترکیبهات

بینهی جهه

ض میکروبی و ض اکسی انی گیاه حرا دگ آزمون ایمز با نرم افهزاگ
Toxtree 2.6.6
ساختاگ دو بع
H

H

O

H

H
H

آزمون ایمز

H
HH

H

H
H

H

0

O

Avicennone A

O
H
H

H

O

H

-

H

H

نفتوکینون
2

Stenocarpoquinone B

-

9

Lapachol

-

0

Ellagic acid

H

H

O

O
O

-

O
O
H

H
O

H
O

O

H

O

O

سیتریک یک آبه ،پتاسهیم فسهفات د بازیهک ،منیهزیم

O

O
O

H

0

O

O

H

H

تانن

H

O
H
H

O
H

O

H O

یکنواخههت تلقههیح شهه  .بههه منظههوگ تاییهه مقاومههت بههه

O

H
O

H

O
O
O
O
H

H
O

O

آنتیبیوتیک آمسیسیلین ،از دیسک اسهتان اگد آمسهیسهیلین

H O

H
O

O

H

H

O
H

H

H O

O

O
H

O

O

O

O
H

6

Punicalin

7

Linalool

-

8

Gossypol

+

3

Lupeol

+

O
H

O
H
O

H
O

H
H

O
H
H
H
O
H

H

O

-

حاو  04میلیگرم آنتیبیوتیک استفاده گردی  .پس از
پخ

O
H

H
O

O
H

فسفات و سه یم آمونیهوم فسهفات) و مسهتر بهه هوگت

H O
O

O
H

-

H

H

O

H

H

H

O

Punicalagin

H

O

O

O

گردی  .بهرا اطمینهان از عه م گشه بهاکتر دگ غیهاب

H
O

H

میلیدیتر حهاو  0میلهیدیتهر  PBSحهل کهرده و گو

باکتر گو محیط ح اقل (حاو گلوکز ،آگاگ ،اسهی

H

O

H

موسوم بهه نهیم مهکفاگدنه گا دگ میکروتیهو هها 0/0

هیستی ین ،بهطوگ ج اگانه مقهادیر مسهاو از سوسسانسهیون

O

H

(حاو نوترینت آگاگ ،کلری سه یم ،بیهوتین و هیسهتی ین)

محیط مستر به وگت یکنواخت با سوا استریل پخ
H

H

آمسیسیلین و حساسیت به کریستا ویوده دگ محیط مستر
انجام گرفت( .)08به این منظوگ تع اد  0/0 ×048بهاکتر

H

O

گشهه دگ حضههوگ تههاب

پرتوههها  ،UVمقاومههت بههه

H

O

O

سویه  TA98آزمونها وابسهتگی بهه هیسهتی ین ،عه م

H

جه

یکنواخت باکتر ها دگ محیط مسهتر بهرا تعیهین
 UVrBنهفی از پلیت گا با فویل آدومینیهومی کهامال

پوشان ه و به مه ت  04انیهه دگ فا هله  94سهانتیمتهر
م

 UVقهراگ داده شه  .جههت برگسهی جهه

 rfaاز

دیسک آغشته به کریستا ویوده استفاده گردی  .برگسی
میزان جه زایی غلظتها مختلف عهاگهها گیاهی
دگ شرایط  :in vitroبه این منظوگ دیسهکهها کاغهت
آغشته به غلظتها مختلف عهاگه گو محیط کشهت

ترپنویی

ح اقل حاو کشت یکنواخت سهادمونال تیفهی موگیهوم

04

Betulinic acid

-

00

Taraxerol

+

02

B.sitosterol

-

09

Betulin

+

Quercetin

-

تع اد کلهونیهها گشه کهرده دگ مجهاوگت عههاگههها

-

گیاهی گا با کنتر مثبت و منفی مقایسه گردی .

 TA98قراگ گرفت .دگ وگت جه زا بودن دگ اطراف
دیسکها ،کلونیها سفی گن

مشاه ه میگهردد .دگ

این برگسهی از  044میکرودیتهر محلهو  0میکروگهرم بهر
میلیدیتر س یم آزی به عنوان کنتر مثبهت و آب مقطهر
به عنوان کنتر منفی اسهتفاده شه  .بهرا ههر غلظهت از
عهاگهها مختلف سه باگ تکراگ وگت گرفت .دگ نهایت
00
فالونویی
00

33
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گدیف

نوع ترکیب

نام ترکیب

جه

زایی دگ

آزمونها تایی ژنوتی

سویه  :TA98جهت تاییه

پژوهشی

سارا خواجه زاده و همکاران

آنادیز آماگ دادهها :دگ پووه

حاضر تا یر عهاگه

متانودی ان امهها مختلهف گیهاه حهرا بهر تکثیهر و گشه

نتایج حا ل از برگسی جه زایی
نتایج حا ل از پی

بینی جهه زایهی ایمهز :نتهایج

سه تکراگ انجام ش  .سسس میانگین و خطا معیهاگ میهانگین

ایمهز نشهان داد کهه  0ترکیهب از بهین  00ترکیهب مههوگد

برا آنها محاسهبه گردیه  .بهه منظهوگ مقایسهه میهانگین

برگسههی ،دگ سههطح ضههعیف جه ه زایههی و  00ترکیههب

دادهها به دست آم ه و تعیین معنیداگ بهودن اخهتالف

دیگههر به ون ا ههرات جهه زایههی مههیباشههن کههه ایههن 0

دادهها ،با اسهتفاده از نهرمافهزاگ  SPSS 21آزمهون آنهادیز

ترکیب ،همگی دگ گروه تر ترپنویی ها قراگ مهیگیرنه

واگیانس ( )ANOVAانجام گردی و اخهتالف معنهیداگ

(ج و شماگه .)0

میانگین دادهها دگ سطح ( )p <4/40دگ نظر گرفته ش .

نتایج آزمونها تایی سهویه  : TA98بهاکتر هها
تلقیح شه ه بهه محهیط ،حه اقل توانهایی گشه گو ایهن
محیط گا ن اشته و فقهط دگ محهیط کشهت مسهتر حهاو

یافته ها
نتایج حا ل از ا ر عههاگههها متهانودی بهر تکثیهر
دنفوسیتها  :دادها به دست آم ه نشان داد ،عهاگههها
متانودی حا ل از بخ ها مختلف گیاه حرا تا غلظهت
 044μg/mlقههادگ بههه افههزای

سههلو ههها دنفوسههیت بههه

وگت وابسته به غلظت بوده و دگ غلظتهها بها تر از
 ،044μg/mlخا یت تحریککنن گی گش وتکثیر سلو ها
کاه

مییابه (نمهوداگ شهماگه  .)0بههطهوگ کهه تمهام

عهاگهها دگ غلظت 044 ،بی ترین و دگ غلظهت ،0044
کمترین تا یرگتاگ گا بر تکثیر دنفوسیتهها داشهتهانه .
برگها دگ غلظت 044 ،قادگ به افزای

سلو ها دنفوسیت

تا 9/0برابر میباشن  ،ودی گیشه تا 2برابر ،میهزان دنفوسهیت گا
افزای

میده  .ترتیب ا ربخشیعهاگه بخ ها مختلهف

گیاه به ترتیب شامل :برگ ،بتگ ،ساقه و گیشه میباش .

200

بقا

0
1500

1000

500

نمودار شماره  :1ا ر گتاگ عهاگه متانودی بخ

50

ها مختلف گیهاه

 Avicennia marinaبر گش و تکثیر دنفوسیت ها انسانی (بهه ددیهل
اختالف معنی داگ دگ کلیه داده ها  p <4/40ستاگه بر گو نموداگهها
قراگ نگرفت)

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

گش نمیکنن  .همچنهین دگ اطهراف دیسهک آغشهته بهه
کریسههتا ویودههه ،گش ه

مشههاه ه نگردی ه  .ایههن نتههایج

نشاندهن ه تایی دو جهه

 rfaو  UVrBدگ ایهن سهویه

میباش  .گش باکتر ها دگ اطراف دیسک آمسهیسهیلین
نیههز تایی کننهه ه حضههوگ پالسههمی  PKM101دگ ایههن
باکتر است (تهویر شماگه .)0

نتایج حا ل از میزان جه زایی غلظتها مختلف
عهاگهها گیاه حرا :تع اد کلنیهها گشه یافتهه گو
محیط ح اقل حاو کنتر منفی(آب مقطر) وکنتر مثبهت
(س یم آزی ) به ترتیب ح ود  99و  30کلونی شهماگش
ش  .بع از شماگش کلنیها برگشتی و مقایسه ایهن اعه اد
بین نمونهها و کنتر منفی طبق فرمو  ،2دگ موگد جهه زا
فرمو ( )2تع اد کلنیها برگشتی نمونه= نرخ جه زایی
تع اد کلنیها کنتر منفی

300

100

سهههادمونال تیفهههی موگیهههوم دگ معهههرض پرتوهههها

UV

بودن یا نبودن عهاگهها گیاهی نتیجهگیر ش .

400

100

هیسههتی ین و بیههوتین قابلیههت گشهه داگد .بههاکتر ههها

تع اد کلنیها کنتر منفی
اگر این نسبت از  2بهی تهر باشه  ،نشهانه جهه زا
بودن نمونهها مهوگد مطادعهه میباشه ( .)03طبهق نتهایج
ج و شماگه  2و براساس فرمو با  ،تمامی عهاگهها تا
غلظههت  044میکروگههرم بههر میلههیدیتههر ،فاق ه خا ههیت
جه زایی میباشن .
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سلو ها دنفوسیت و تعیین پتانسیل جه زایی آنها دگ

پی بینی جه زایی  00ترکیب موگد مطادعه دگ آزمهون

عهاگهها برگ و ساقه گیاه حرا دگ هیچ که ام از

جدول شماره  :2نتایج حا ل ازبرگسی جه زایی غلظتهها مختلهف

زا نمههیباشههن  .دگ

عهاگه ها گیاه حرا (میانگین تع اد کلنی ها برگشتی دگ حضهوگ

غلظههتههها مههوگد مطادعههه ،جههه

جه زایی میباشن  .خا یت جه زایی گیشهه از بهتگ
بی تر میباش  ،به طهوگ کهه دگ غلظهتهها  0444و
 0044میکروگرم بر میلیدیتر جه زا بهوده و دگ غلظهت
 ،0044بی

غلظتها مختلف عهاگه (میکروگرم بر میلیدیتر)

منشا
عهاگه

04

044

044

0444

0044

برگ

96±0

93±2

09±9

08±2

04±0

ساقه

04±2

00±9

03±0

09±9

00±2

گیشه

00±0

00±0

06±2

67±0

70±0

بتگ

09±0

04±2

00±0

60±2

63±2

ترین جه زایی مشاه ه گردی .
ادف -ع م گش دگ محیط ح اقل فاق هیستی ین

بحث
با توجه به کاگبرد وسیع گیاه حرا دگ طب سنتی ،دگ
سا ها اخیر مطادعات بسیاگ دگ خهو

برگسی ا هرات

دگمانی این گیاه انجام ش ه است .چنه ین مطادعهه انجهام
گرفته بر گو گونه اویسنیا ماگینا ،پتانسیل ض اکسهی انی
ب -گش باکتر دگ محیط مستر حاو هیستی ین

و ض سرطانی این گیاه گا به علهت وجهود فالونوییه ها،
نفتوکینونها و ایری ویی گلیکوزی ها موجود دگ بهرگ
آن عنوان نمودن ( .)20،24برگسیها انجام ش ه قبلی دگ
خهو

خوا

ض باکتریایی این گیاه نیهز نشهان داد،

عهاگه گلیسرینی برگ حرا داگا ا رات ض باکتریایی
ج -ع م گش

پس از تماس باUV

قابل مالحظها بر اشریشیاکو

 ،سهودوموناس ایروژینهوزا

بهه عنههوان بههاکتر ههها گههرم منفهی و اسههتافیلوکوکوس
اوگیوس به عنوان باکتر گرم مثبت میباش
مطادعه زن

و همکاگان

(.)22

گو ا ر ضه ویروسهی

گیاه حرا بر ویروس پودیو دگ کشت سلودی نشان داد کهه
د -ع م گش دگ اطراف دیسک کریستا ویوده

عهاگه گلیسرینی برگ حرا ا ر قابل توجهی دگ ممانعهت
از عفونتزایی این ویروس دگ کشت سلو  Veroداشته
و

و میتوان کان ی مناسبی جههت برگسهیهها بعه

طراح هی داگو بهها منشههأ ض ه ویروس هی باش ه ( .)29نتههایج
برگسیها انجام گرفته توسط نمهاز و همکهاگان گو
و -مقاومت به آمسی سیلین

ا ر مهاگکنن گی عهاگه آبی و ادکلی برگ گیاه حرا بهر
ویروس  HIVو  HSVمشخص کرد که عهاگه متهانودی
این گیاه ا ر مهاگکنن گی بر تکثیر ویروس  HSVداگد و
هم چنین ترکیب مو ر آن دوتئهودین معرفهی گردیه

(.)20

تحقیقههات داگویههی گسههتردها طههی سهها ههها اخیههر دگ
خهو
تصویر شماره  :1نتایج آزمون ها تایی

33

سویه TA98
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شناسهایی و معرفهی ترکیبهات گیهاهی بها تهوان

تع یلکننه گی پاسهخهها ایمنهی انجهام گرفتهه اسهت.
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وگتی که گیشه و بتگ دگ غلظتها با داگا قابلیت

غلظت ها مختلف عهاگه)

پژوهشی

سارا خواجه زاده و همکاران

برگسیها نشهان داد ترکیبهات طبیعهی اسهتخراج شه ه از

به عنوان گیاه داگویی از دحها ایمنهی ،مههرف توسهط

گیاههان ماننه پلههیفنهلههها ،فالونوییه ها ،آدکادوییه ها و

انسان موگد برگسی قراگ گیرد .آزمون ایمز یک سهنج

ترپنها داگا آ اگ تحریک کننه گی و افهزای

سیستم ایمنی ب ن و کنتر عفونتها مهیباشهن  Lien .و

سمیت ژنتیکی ترکیبات داگویی میباش  .تهاکنون مطادعهات

نشان دادن کهه دو ترپنوییه

بسیاگ بر گو ا رات جه زایی گیاهان مختلف انجام

دگ این پووه

همکاگان

اوگسودیک اسی و اودئانودیک اسی و مونهوترپن دینهادو

گرفته است که برخی از آنهها ایمنهی و برخهی پتانسهیل

ج ا ش ه از گیاه Plantago majorموجب افزای
سلو ها تک هستها

تکثیهر

جه زایی گیاهان داگویی گا نشان دادهان .

خهون محیطهی و ترشهح IFN-γ

مطادعه  Phapaleو همکاگان گو ا ر جهه زایهی

ا هر عههاگه

ترکیبات فنلهی موجهود دگ گیهاه  ،Fronia limoniaکهه

متانودی بخ ها مختلف گیهاه حهرا بهر گشه و تکثیهر

جههزو پرکههاگبردترین گیاهههان داگویههی دگ طههب سههنتی

سلو ها دنفوسیت برگسی گردیه  .نتهایج ایهن برگسهی

هن وستان میباش  ،نشان داد که این گیهاه نهه تنهها فاقه

نشان داد ،عهاگه متانودی حا ل از بخه هها مختلهف

هرگونه ا ر جه زایی دگ آزمون ایمز است ،بلکه داگا

میشون ( .)20بهرا اودهین دگ ایهن پهووه

گیاه حرا موجب افهزای

گشه و تکثیهر دنفوسهیتهها

انسانی تا غلظت  044میکروگرم بر میلیدیتهر مهیگهردد.
این افزای

گش وابسته به غلظت بوده ،به طوگ که دگ

ا رات ض جهشی نیز میباش ( .)23نتایج پووهشی مشهابه
توسط  Resendeو همکاگان

گو عهاگه اتیل اسهتات

گیاه داگویی  Baccharis dracunculifoliaنشان داد که

غلظت  044میکروگرم بر میلیدیتر ،بی ترین میزان گش

ایههن گیههاه فاقهه ا ههرات جههه زایههی دگ آزمههون ایمههز

مشاه ه گردی  .برگ این گیاه بی ترین ا ر گا بر تکثیهر

میباش ( .)94نتایج این تحقیقات دگ برخی مواگد حهاکی

سههلو ههها دنفوسههیت داگد و ایههن مههیتوان ه بههه ددیههل

از جه

زا بودن و سمیت این گیاهان میباشه  .مطادعهه

ترکیبات فعا زیستی موجود دگ بهرگ گیهاه حهرا ماننه

 Erenو همکاگان نشان داد که عهاگه آبی گیاه داگویهی

فالونویی ه ها و ترپنویی ه ها باش ه کههه دگ مطادعههات قبلههی

globuliferum

ا رات تحریک کنن گی آن ها بر سیستم ایمنی گهزاگش

دگ سلو ها مریستمی پیاز ش ه و نتهایج حا هل از آزمهون

ش ه است( .)26همچنین برگسیها انجام گرفتهه توسهط

ایمز این گیاه نیز پتانسیل جه زایی آن گا ا بات کرد(.)90

 Fangو همکاگان بر گو سهاختاگ و فعادیهت ایمنودهوژیکی

 Limoniumموجب آسیبها کروموزومی

برا اودین باگ دگ این پووه  ،پتانسیل جه زایهی

پلیساکاگی ها پکتیکی ج ا ش ه از ساقه اویسنیا ماگینا

عهاگه متانودی ان امها مختلف گیاه حرا بها گوشهها

نشههان داد کههه ایههن پلههیسههاکاگی ها ا ههر مناسههبی بههر

آزمایشههگاهی و بیوانفوگمههاتیکی مههوگد برگسههی قههراگ

دیسوپلیساکاگی ادقا کنن ه تکثیر دنفوسیت  Bداگد(.)27
مطادعههههه  Chiouو همکههههاگان

بههههر گو گیههههاه

 ،Andrographis paniculataیکی دیگر از جهنسهها
خهانواده  ،Acanthaceaeنشهان داد کههه عههاگه متههانودی
بخ ها هوایی این گیاه موجب افهزای

تکثیهر و ادقها

گرفت .نتایج آزمایشهگاهی ایهن پهووه

نشهان داد کهه

عهاگهها متانودی برگ و ساقه گیاه حرا فاق هر گونهه
ا ر جه زایی دگ آزمون ایمز میباشن  .نتهایج پهووه
قبلی انجام گرفتهه توسهط کرمهی و همکهاگان
خوا

بهر گو

ض جهشی عهاگهها اتانودی و آبی برگ گیاه

 IL-2دگ سلو ها دنفوسیت خون محیطی و مهاگ تودیه

حههرا بههر گو سههویه دیگههر از بههاکتر جههه

نیتریک اکسای میشود( .)28بها توجهه بهه گهزاگشهها

سادمونال تیفی موگیوم نشان داد کهه عههاگه بهرگ ایهن

متعهه د قبلههی دگ خهههو

ترکیبههات مههو ر و خههوا

داگویی گیاه حرا ،زم است پی

از استفاده گسترده آن

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

گیاه موجب ممانعت از جه

دگ بهاکتر جهه

یافتههه
یافتهه

میشود و عهاگه اتانودی نسبت بهه عههاگه آبهی فعادیهت
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قه گت

باکتریایی مت او بهرا برگسهی پتانسهیل جهه زایهی و
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دگ پایان با توجه به ا رات مثبت برگ و سهاقه گیهاه

 نتهایج برگسهی.)00( ض جهشی با تر گا نشان میدهه

حههرا بههر تکثیههر دنفوسههیتههها و عه م جهه زایههی آنههها

بیوانفوگمههاتیکی بههر گو قابلیههت جهه زایههی ترکیبههات

 بهرگ و سهاقه ایهن گیهاه کان یه،می توان نتیجه گرفت

 ترکیههب تههر ترپنویی ه0 مههوگد مطادعههه نشههان داد کههه

in vino تهر دگ شهرایط

مناسبی جهت برگسهیهها بهی

 پتانسیل گسهی ن،  گوزیسو و دوپئو، بتودین، تاگاکسرو

بههرا سههاخت داگوهههایی بهها منشهها گیههاهی دگ دگمههان

 با توجه به این که برگ و. به آستانه جه زایی گا داگن

. بیماگ ها نقص ایمنی میباشن

ساقه این گیهاه ههیچگونهه جهه زایهی دگ برگسهیهها

سپاسگزاری
توسط دانشک ه علهوم

بودجه پووهشی این پووه

 احتما ً تجمع این ترپنوییه ها، آزمایشگاهی نشان ن ادن
 بی تهر از سهایر قسهمتهها ایهن گیهاه،دگ گیشه و بتگ
 به طوگ که نتایج آزمایشهگاهی ایهن پهووه. میباش

،و فن آوگ ها نوین دانشگاه ا فهان تامین ش ه است

 گیشه و بتگ ایهن گیهاه دگ غلظهتهها بها،نیز نشان داد

دتا به ین وسهیله از معاونهت پووهشهی و کلیهه مسهئودین

. داگا قابلیت جه زایی میباشن

. دانشک ه تشکر و ق گدانی به عمل می آی
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