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Abstract 

 

Background and purpose: Currently medicinal plants as immunomodulator or antimicrobial 

agents have gained interests in pharmaceutical researches. The aim of this study was to evaluate 

antibacterial activity, mutagenicity and proliferator effect of different parts of seven species of Artemisia 

genus on human lymphocyte cells of methanolic extracts.  

Materials and methods: In this experimental study the plant materials were collected, 

identified, air dried, and powdered. Then, the plant materials were extracted by methanol using 

maceration method. Antibacterial activity was determined by disk diffusion method. Also, mutagenic and 

proliferative activities of the extracts were evaluated by Ames test and MTT assay, respectively. 

Results: None of the species showed mutagenic activity. The extracts from the flowers and roots 

in all tested species showed high antibacterial and proliferative activities. Artimisia vulgaris and A. 

sieberi had the most and least antibacterial activity, respectively. On the other hand, A. khorasanica and 

A. deserti showed the highest and lowest proliferative effects on human lymphocyte cells, respectively. 

Conclusion: In this investigation none of the species showed mutagenic activity. We also 

observed significant antibacterial and proliferative activities in flower and root extracts. 
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 ـدرانـــازنـــي مـكـــــزشـــوم پـــلـــگاه عـشــــه دانــــلــمج

 (21-31)   2931سال    آبان   241بيست و ششم   شماره دوره 

 29        2931، آبان  241دوره بيست و ششم، شماره                  مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                         

 پژوهشی

های مختلف گیاه  بررسی قابلیت ضد باکتریایی و جهش زایی گونه
 های انسانی ها بر رشد و تکثیر لنفوسیت درمنه و اثر بخشی آن

 
       1حسن محبت کار

       2مختار نصرتی
    1ماندانا بهبهانی

 3محمد رضا رحیمی نژاد   

 چكیده
های اخیر ترکیبات گیاهی با قابلیت تعدیل پاسخ ایمنی و اثرات ضد میکروبی بسیار مورد توجه در سال هدف:و  سابقه
های مختلف هفت گونهه هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره متانولی حاصل از بخش اند.قرار گرفته

 های انسانی بوده است.ثیر لنفوسیتکنندگی تکگیاه درمنه، قابلیت جهش زایی و نیز توان تحریک
آوری و شستشو، خشک شده و سپس آسیاب گیاهی پس از جمع یهانمونه یمطالعه تجربدر این  ها:مواد و روش

وری تهیه شد. جهت بررسی قابلیت ضد باکتریایی از روش انتشار ها با استفاده از روش غوطهشده و عصاره متانولی آن
های انسانی توسط آزمون ایمز ها و قابلیت تحریک رشدو تکثیر لنفوسیتزایی عصارهانسیل جهشدیسک استفاده گردید. پت

 موردبررسی قرار گرفت. MTTو 
زایی نداشتند. عصاره حاصل گل وریشهه در تمهامی های درمنه مورد بررسی پتانسیل جهشهیچ کدام از گونه ها:یافته
 Artimisia vulgarisها را به میزان قابل تهوجهی داشهتند. نندگی تکثیر لنفوسیتکها اثرات ضد باکتریایی و توان تحریکگونه
تهرین و بهیش A.desertiو  A.khorasanicaترین قابلیهت ضهد باکتریهایی ودو گونهه ترین و کمبه ترتیب بیش A.sieberi و
 ها داشتند.ترین تاثیر را بر تکثیر لنفوسیتکم

گهل و ریشهه در ایهن گیاههان . زا نبودنهدهای درمنه مورد بررسی جههشدام از گونهکنتایج نشان داد که هیچ استنتاج:
 .باشندمی های انسانی را داراکنندگی تکثیر لنفوسیتقابلیت ضد باکتریایی و توان تحریک

 

 ضد باکتری، تعدیل گر ایمنی، جهش زایی، درمنهواژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
 هایو مقاومتهای عفونی گسترش روز افزون بیماری

ههای میکروبی موجب شده تا حجهم وسهیعی از پهشوهش
ههای اخیهر بهه جسهتجو و معرفهی صورت گرفته در سهال

ترکیبات دارویی جدید بها قابلیهت ضهد میکروبهی و نیهز 
های ایمنی معطهوف شهود. ترکیباتی با توان تعدیل پاسخ

در  طبیعهی، ءدر این بین ترکیبات گیاهی بهه علهت منشها

تر نسبت به ارزان بودن و اثرات جانبی کمدسترس بودن، 
تههر مههورد توجههه قههرار بههات دارویههی سههنتزی بههیشیترک
بر همین اساس تهاکنون گیاههان دارویهی  .(1-3)اندگرفته

 هههای مطلههوب درمههانی مههوردمختلفههی از لحههاژ ویشگههی
های صهورت بررسی قرار گرفته است. بر اساس پشوهش

 لفهمخت یهیان داروهی گیاههگرفته در خصوص اثر بخش
 

  E-mail:h.mohabatkar@ast.ui.ac.ir                    دانشکده علوم و فن آوری های نویندانشگاه اصفهان،  اصفهان: -حسن محبت کار مولف مسئول:

 های نوین، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران گروه زیست فناوری، دانشکده علوم و فناوریدانشیار، . 1
 های نوین، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران دانشکده علوم و فناوریای نانوبیوتکنولوژی، . دانشجوی دکتر2
 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایراناستاد، . 3
 : 22/2/1331تاریخ تصویب :            7/2/1331 تاریخ ارجاع جهت اصالحات :           33/1/1331 تاریخ دریافت 
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 درمنه گياه های گونه زایي جهش و باکتریایي ضد قابليت
 

 2931، آبان  241دوره بيست و ششم، شماره                                     ازندران                                       مجله دانشگاه علوم پزشكي م        24

هایی هم چهون سهرطان، مشخص شده که درمان بیماری

ههای عفهونی، دیابهت و اخهتالوت گوارشهی بهه بیمهاری

یکهی از  (.2)وسیله گیاهان دارویی امید بخش بوده اسهت

های نوین در عرصه تحقیقات دارویی بها ههدف رهیافت

بیهوتیکی جدیهد شناسهایی و دستیابی بهه ترکیبهات آنتهی

حاوی ترکیباتی بها اثهرات ضهد معرفی گیاهانی است که 

میکروبههی اسههت. اگرچههه بخههش عتیمههی از تحقیقههات 

صههورت گرفتههه در جسههتجوی گیاهههانی بهها قابلیههت ضههد 

میکروبی است اما مشهکالتی ههم چهون سهمیت سهلولی 

احتمههالی، میههزان نههاچیز مههواد مههوثره ضههد میکروبههی، 

های سمی، غیر فعال شدن و طیف اثهر محهدود متابولیت

توانند عملکهرد جوی گیاهانی که میموجب شده تا جست

های اخیهر سیستم ایمنی را تحت تاثیر قرار دهند، در سال

لهاا ههدف مطلهوب چنهین  (.1-7)مورد توجه قرار بگیهرد

تحقیقاتی شناسایی گیاهان دارویی حاوی مواد مهوثره بها 

باشهد. بهه گهر مهیتعهدیل -قابلیت دوگانه ضد میکروبهی

پهشوهش گهران  عبارت دیگهر یکهی از اههداف مطلهوب

دسههتیابی بههه ترکیبههات اسههت کههه در عههین دارا بههودن 

ههای ههای ضهد میکروبهی قابلیهت تعهدیل پاسهخویشگی

گسهتردگی و پیییهدگی  .(8)سیستم ایمنی را داشته باشند

باوی سیستم ایمنی بررسی تاثیر ترکیبات مختلهف را بهر 

هههای عملکههرد آن دشههوار نمههوده اسههت. لههاا در بررسههی

 شود تاثیر عوامل مختلهفه سعی میمختلف صورت گرفت

های ایمنی است، بررسهی براجزای اصلی که شامل سلول

های لنفوسیت خون محیطی یکهی از اههداف شود. سلول

مورد مطالعه جهت تعیین اثر بخشی ترکیبات مختلف بهر 

 (.3)یکی از اجزای اصلی سیستم ایمنی اختصاصهی اسهت

 Bو  Tهههای ههها کههه بههه دو دسههته لنفوسههیتایههن سههلول

 شوند از اجزای اصلی سیستم ایمنی خصوصاًبندی میطبقه

آیند. تغییر نرخ رشد و های عفونی به شمار میدر بیماری

توانهد معیهاری ها در شرایط یکسهان مهیتکثیر این سلول

گیری در خصوص تاثیر عوامل مختلهف بهر برای تصمیم

عملکههرد سیسههتم ایمنههی تلقههی شههود. بررسههی اثربخشههی 

ویهههی مختلهههف بهههر رونهههد رشهههد و تکثیهههر گیاههههان دار

مورد توجه قهرار گرفتهه و بهر  اًهای انسانی اخیرلنفوسیت

همین اساس گیاهان دارویی با قابلیت کاهش یا افهزایش 

گیاههان . (11،  13)هها معرفهی شهده اسهتتکثیر این سلول

رغم دارابودن خواص مطلوب دارویی تایید دارویی علی

تواننهد لوب درمانی مهیمط یهاشده و دارا بودن ویشگی

 حاوی ترکیباتی باشند که دارای اثهرات سهمیت سهلولی،

 زایی، تراتوژن و سمیت مزمن طوونی مهدت هسهتند.جهش

در این بین سمیت ژنتیکی به علت احتمال ایجاد سهرطان 

تر اسهت. لهاا در های جدی برگشت ناپایر مهمو آسیب

العهه مط، های مهوثر دارویهی گیاههانکنار بررسی قابلیت

 (.12)ها نیز از اهمیت باویی بر خوردار استایمنی آن

جههنس گیههاهی درمنههه یهها یوشههان بهها نههام علمههی 

Artemisia ههای ترین جنساز خانواده چتریان و از مهم

تیره کاسنی از جمله گیاهان دارویهی بها پهراکنش بهاو و 

باشهند. ایهن جهنس خواص متعدد دارویی تایید شده مهی

گونه مختلف در سرتاسهر دنیها  233گیاهی دارای حدود 

بوده که بهه صهورت وسهیع در آسهیا، اروپها و آمریکهای 

شوند. بر اساس مطالعات صورت گرفته، شمالی یافت می

گونهه از جهنس درمنهه  32مشخص شده است که حدود 

 در طب سنتی خواص متعددی (.13)شوددر ایران یافت می

دهنههده و ضههد چههون ضههد تههب، ضههد کههرم، تسههکینهههم

های مختلف درمنه ذکر های میکروبی برای گونهفونتع

ههای مختلهف نیهز اثهرات نتهایج بررسهی (.12)شده اسهت

مطلوب درمانی این گیاهان را در درمان دیابت، ماوریها، 

ههای باکتریهایی و های قهارچی، عفونهتهپاتیت، عفونت

های فیتوشهیمیایی بررسی (.11)ویروسی تایید نموده است

ده در خصهوص شناسهایی ترکیبهات مختلف به عمل آمه

موجود در گیاهان جنس درمنه حضهور انهواع ترکیبهات 

گیاهی از جمله فالوونوئیهدها، اسهتروئیدها، ترپنوئیهدها، 

های فرار را تایید نموده است. ها و روغنها، تاننساپونین

هها و انهد کهه تهرپندر همین راسهتا مطالعهات نشهان داده

ا در ظهور اثرات مطلهوب ترین نقش رفالوونوئیدها بیش

در مورد اثهرات ضهد  درمانی گیاهان این جنس خصوصاً

اگرچهه  (.11،17)کننهدسرطانی و ضد میکروبهی ایفها مهی
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 حسن محبت کار و همکاران     

 21        2931، آبان  241دوره بيست و ششم، شماره                  مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                         

 پژوهشی

ههای مختلهف ممکن است قابلیت ضهد باکتریهایی گونهه

ای درمنه مورد بررسی قرار گرفته باشد اما تاکنون مطالعه

مان زایی هم زدر خصوص پتانسیل سمیت به ویشه جهش

بها قابلیهت افهزایش عملکهرد سیسهتم ایمنهی و دارا بهودن 

قابلیت ضد میکروبی این گیاهان صهورت نگرفتهه بهود و 

پشوهش حاضر اولین مطالعهه انجهام شهده در ایهن زمینهه 

هههدف از مطالعههه حاضههر بررسههی اثههرات ضههد  اسههت.

ههای مختلهف باکتریایی عصاره متانولی حاصل از بخهش

 ده گونه گیاه درمنه شامل شامل گل، برگ، ساقه و ریشه

A.ocheri، A.sieberi، A.spicigera، A.vulgaris ،
A.fragrans، A.dracunculus،A.scoparia ،A.absinthium، 
A.deserti، A.khorasanicaزایهی و نیهز ، قابلیت جههش

های انسهانی بهوده کنندگی تکثیر لنفوسیتتوان تحریک

 است.
 

 مواد و روش ها
 است.بوده  یع تجربنومطالعه حاضر از 

 
 ها و تعیین گونهجمع آوری نمونه

در 1332های گیاهی مورد نتر درتیر و مهرداد نمونه

دو مرحله قبل و بعد از گل دههی از سهه شههر اصهفهان، 

ارومیههه و مشهههد جمههع آوری و در بخههش گیههاه شناسههی 

دانشکده زیست شناسی دانشگاه اصفهان مورد تایید قرار 

  ها تعیین شد.از گونه گرفت و نام علمی هریک

 

 تهیه عصاره متانولی
های گیاهی تایید شده پس از شستشو به چهار نمونه

بخش گل، برگ، ساقه و ریشه تقسیم و در سایه خشک 

 13های خشک شده سهپس آسهیاب شهده و شدند. نمونه

ههای مختلهف بهه صهورت گرم از پودر حاصل از بخهش

ور شدند. سپس میلی لیتر متانول غوطه  113جداگانه در 

ساعت روی شیکر با دور  72های حاصل به مدت محلول

113rpm   گراد قرار گرفتنهد. درجه سانتی 21و در دمای

ههای حاصهل بها اسهتفاده از پس از مدت ماکور عصهاره

کاغا صافی و در سه بهار متهوالی صهاف شهده و جههت 

( در دمهای stroglass, Italyتغلیظ به دسهتگاه روتهاری )

گههراد منتقههل شههدند. در نهایههت جهههت انتیدرجههه سهه 21

ههای تغلهیظ شهده، تمهامی حاف کامل حالل از عصهاره

ها با استفاده از دستگاه فریزدرایر خشهک شهده و عصاره

 ای مخصهوص درتا زمان انجام آزمایش به ظروف شیشه

درجه سانتی گرادمنتقهل شهدند. بهه منتهور تهیهه  2دمای 

 1میههزان  هههای مههاکورهههای مختلههف از عصههارهغلتههت

ها به دقهت تهوزین شهد و در حهداقل عصاره گرم ازمیلی

حهل گردیهد و  DMSO (Dimethyl sulfoxide) مقدار 

از این محلول به عنوان محلول مادر اسهتفاده شهد. سهپس 

محلههول مههاکور بهها اسههتفاده از بههافر فسههفات اسههتریل بههه 

 2333و  1333، 133، 213، 133، 13، 13ههههای غلتهههت

 (.3)لیتر رقیق شدیمیکروگرم بر میل

 

 های مورد مطالعهسویه محیط کشت و
هها در مطالعه حاضر خواص ضد باکتریهایی عصهاره

 (، اشریشهیاکوویPTCC 1430) سودوموناس آئروژینوزابر

(1338 PTCCسهودوموناس پوتیهدا ،) (PTCC 1694 ،)

(، استرپتوکوکوس PTCC 1394) انتروکوکوس فکالیس

 (PTCC1023) لوس سابتیلیسباسی( و PTCC 1447) پایوژنز

مورد بررسی قرار گرفت. به این منتور آمپهول لیهوفیلیزه 

های ماکور در شرایط استریل و زیر ومینار فلو باز سویه

 22شده و به محیط مایع مولر هینتون، منتقل و بهه مهدت 

گههراد گرماگههااری درجههه سههانتی 37سههاعت در دمههای 

امی شههدند. پههس از مههدت مههاکور از کشههت مههایع تمهه

ها، کشت چمنهی روی محهیط جامهد مهولر هینتهون سویه

های مهورد ها به عنوان منبع سویهتهیه شد و از این کشت

 مطالعه استفاده گردید.

 

 های بررسی خواص ضد باکتریاییانجام آزمون
ههای جهت بررسی خواص ضهد باکتریهایی عصهاره

 مورد بررسی از آزمون انتشهار دیسهک اسهتفاده گردیهد. 

هههای مههورد بررسههی منتههور از تمههامی سههویهبههه ایههن 
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سوسپانسهیونی معهادل بهها رقهت نهیم مههک فارلنهد حههاوی 
813×1/1 CFU/ml هههای تهیهه شههد. سههپس سوسپانسههیون

باکتریایی ماکور با استفاده از سهوا  اسهتریل بهر سهط  

محیط کشت مولر هینتون آگار پخش شهد. در ادامهه بهه 

 23 های کاغای مخصوص آزمون آنتی بیهوگرامدیسک

ههای گیهاهی ههای مختلهف عصهارهمیکرولیتر از غلتهت

افزوده شد و روی سط  محیط کشت قرار گرفتنهد و بهه 

گهههراد درجههه سهههانتی 37سهههاعت در دمهههای  22مههدت 

ههای عهدم گرماگااری شدند. پس از مدت ماکور هاله

های کاغای بها اسهتفاده از کهولیس رشد اطراف دیسک

هههای دیسههک انههدازه گیههری شههد. در مطالعههه حاضههر از

استاندارد پنی سیلین و آمپی سیلین به عنوان کنترل مثبت 

به عنوان کنترل منفهی اسهتفاده گردیهد. بهه  DMSOو از 

( و MICگهی )منتور محاسبه حداقل غلتهت مهارکننهده

هها از ( مربوط به عصارهMBC) حداقل غلتت کشندگی

روش ریز رقت سهازی در میکروپلیهت اسهتفاده شهد. بهه 

میکرولیتههر  133هههای میکروپلیههت چاهههکهرکههدام از 

ههای میکرولیتر از  عصهاره 13محیط کشت مولرهینتون، 

میکروگهرم  3333تا  21مورد مطالعه در محدوده غلتتی 

های رقیق شده میکرولیتراز سوسپانسیون 13لیتر و بر میلی

 13مههک فارلنههد افههزوده شههد.  1/3باکتریههایی معههادل 

های آمپی سیلین و پنی کبیوتیمیکرولیتر از محلول آنتی

 میکرولیتهر 13و  3333تها  13سیلین در محدوده غلتتهی 

DMSO  میکرولیتر سوسپانسهیون باکتریهایی  13به همراه

به ترتیب به عنوان کنترل مثبت و منفی اسهتفاده گردیهد. 

سهاعت در  22پس از آماده سازی میکروپلیت بهه مهدت 

از گهراد گرماگهااری شهد. پهس درجهه سهانتی 37دمای 

نهانومتر بها  123ها در مدت ماکور جاب تمامی چاهک

گیهری شهد. اولهین استفاده از دستگاه اویزا خوان انهدازه

 123چاهکی که حاوی عصاره گیاهی بوده و جهابی در 

در نترگرفتهه شهد. بهه  MICنانومتر نداشهتند، بهه عنهوان 

 ههاییمیکرولیتر ازمحتوی چاهک 13نیز MBC منتور تعیین

ها صورت نگرفته بود بهه محهیط مهولر آنکه رشدی در 

هینتون آگار منتقل شد و پس از پخش به وسهیله سهوا  

 ههایترین غلتت از عصارهکه حاوی کمهاییاستریل، پلیت

هها مورد بررسهی بودنهد و اثهری از رشهد بهاکتری در آن

 (.18)در نتر گرفته شد MBCمشاهده نشد، به عنوان 

 

 لنفوسی هایسلول کشت و نگهداری استخراج،
های مورد مطالعه بر جهت بررسی اثر بخشی عصاره

ههای لنفوسهیت خهون محیطهی ابتهدا رشد و تکثیر سهلول

نفهر اهداکننهده سهالم کهه  3ههای مهاکور ازخهون سلول

سابقه مصرف داروهای اثرگاار بر سیستم ایمنی از جمله 

گیههری ههها را در یههک هفتههه قبههل از نمونهههبیوتیههکآنتههی

لیتر خهون میلی 13زی شد. به این منتور نداشتند، جداسا

ههای حهاوی هپهارین از اهداکنندگان دریافت و بهه لولهه

آوری شههده سههپس بههه هههای جمههعمنتقههل شههد. خههون

میلهی لیتهر  1لیتهری حهاوی میلهی 11های استریل فالکون

دقیقهه  در سهانتریفیوژ بها  23لنفودکس منتقل و به مدت 

سانتریفیوژ خهون سانتریفیوژ شدند. پس از  18333gدور 

به سه ویه تقسیم می شود کهه ویهه سهفید رنهو حهاوی 

باشند. ویه ماکور در شرایط استریل و با ها میلنفوسیت

اسههتفاده از پیپههت پاسههتور جههدا شههد و بههه محههیط کشههت 

RPMI  درصهد 13منتقل شهدند. محهیط مهاکور حهاوی 

 133 سهیلین،لیتهر پنهیمیلهی بهر واحهد 133 گهاوی، سرم

 میکرومههول 2استرپتومایسههین،  لیتههرمیلههی ربهه گههرممیلههی

ههای باشهد. سهلولمی پیرووات میکرومول 1 و گلوتامین

 1سههاعت در انکوبههاتور  28کشههت داده شههده بههه مههدت 

 (.3)گرماگااری شدند 2COدرصد 

 

استفاده از  با لنفوسیت هایسلول تکثیر و رشد بررسی
  MTT(Methyl thiazolyl tetrazolium assay)آزمون

های مورد بررسی بر رشد و مطالعه اثر عصاره جهت

استفاده شهد.  MTT های لنفوسیت از آزمونتکثیر سلول

 1در مطالعه حاضر آزمون ماکور بها اسهتفاده از محلهول 

انجهام  شده فیلتر بروماید تترازولیومر لیتمیلی برگرم میلی

ههای زرد رنهو شد. اساس ایهن روش احیهای کریسهتال

ههای آبهی رنهو لهها بهه کریسهتال آنتترازولیوم و تبدی
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 پژوهشی

نهههامحلول فورمهههازان بهههه وسهههیله آنهههزیم سوکسهههینات 

باشد. لاا شدت رنو آبهی دهیدروژنازمیتوکندریایی می

ههای زنهده ایجاد شده ارتباط مسهتقیمی بها تعهداد سهلول

های رشد دارد. بهه منتهور انجهام ایهن موجود در چاهک

ههای رههای مختلف عصهامیکرولیتر از غلتت 23آزمون 

میکرولیتر از سوسپانسیون سلولی به  183گیاهی به همراه 

خانه اضافه شد و  31های میکروپلیت هر کدام از چاهک

درجههه  37سههاعت گرماگههااری در دمههای  72بههه مههدت 

 23گههراد انجههام شههد. پههس از مههدت مههاکور سههانتی

هها بهه ههر کهدام از چاههک MTTمیکرولیتر از محلهول 

ساعت دیگهر ادامهه  2به مدت افزوده شد و گرماگااری 

پههس از مههدت مههاکور جهههت حههل نمههودن  داده شههد.

میکرولیتهر  13ههای فورمهازان تشهکیل شهده از کریستال

پروپههانول بههه همههراه تریتههون  2در  HCL 32/3محلههول 

X100  اسههتفاده گردیههد. در پایههان جههاب هههر کههدام از

نهههانومتر بههها اسهههتفاده از دسهههتگاه  232هههها در چاههههک

 DMSOگیری شد. در مطالعه حاضر از دازهاویزاخوان ان

بههه عنههوان کنتههرل منفههی اسههتفاده شههد و هههر کههدام از 

های مورد مطالعه در سه تکهرار مهورد های عصارهغلتت

ها با بررسی قرار گرفت. در نهایت میزان تکثیر لنفوسیت

 (:13)استفاده از فرمول زیر محاسبه شد
 

 ز هر نمونهجاب حاصل ا× 133= درصد بقا      :1فرمول
 جاب کنترل منفی                                                  

 

 بررسی میزان جهش زایی عصاره های گیاهی
هها در به منتور بررسی قابلیت جهش زایهی عصهاره

های مختلف از آزمون ایمز اسهتفاده شهد. در ایهن غلتت

 شهود.های مختلف سالمونال اسهتفاده مهیآزمون از سویه

هههای مختلفههی در اپههرون ههها دارای جهههشن بههاکتریایهه

مربوط به سنتز هیستیدین بوده لاا قابلیهت رشهد در عهدم 

حضههور ایههن اسههید آمینههه را ندارنههد. امهها در صههورت 

زا قرارگیری این باکتری ها در معرض یک مهاده جههش

 ممکن است جهش ایجاد شده به حالت عادی بازگشته و

به دست آورد. در  مجدداًباکتری توان سنتز هیستیدین را 

اسههتفاده  TA98ایههن مطالعههه از سههالمونال تیفههی موریههوم 

زایههی از روش گردیههد. جهههت بررسههی میههزان جهههش

 Qmهای برگشتی و مقایسه شاخص شمارش تعداد کلنی

استفاده شد. در این بخش عصاره گل و ریشه ههر هفهت 

گونه مورد بررسی کهه دارای قابلیهت ضهد باکتریهایی و 

ها بودنهد را دردو  غلتهت رشد و تکثیر لنفوسیت تاثیر بر

لیتههر کههه بههه ترتیههب میکروگههرم بههر میلههی 2333و  213

کنندگی رشد و خاصیت ضهد ترین قابلیت تحریکبیش

باکتریایی مشاهده شد، مورد بررسی قرار گرفت. به ایهن 

ههای ههای کاغهای غوطهه ور در غلتهتمنتور دیسهک

حاوی کشهت  ها در محیط کشت حداقلمختلف عصاره

قهرار گرفتهه و   TA98یکنواخت سالمونال تیفی موریهوم 

درجههه سههانتی گههراد  37سههاعت در دمههای  28بههه مههدت 

گرماگههااری انجههام شههد. پههس از مههدت مههاکور تعههداد 

زای مهاده های برگشتی که معیاری از میزان جههشکلنی

مورد آزمون است، شمارش شد . سپس برای هرکدام از 

ف شهد. شهاخص ذکهر شهده تعری Qmها شاخص غلتت

ههای مهورد مطالعهه زایهی نمونههکننده میزان جهشتعیین

دهنهده عهدم نشان 1/1تر از پایین Qmطوری که است. به

نشهان دهنهده  3/1تها  7/1در محهدوده Qm زایهی،جهش

در حدود  Qmزا بودن ماده مورد مطالعه و احتمال جهش

ن زا بههودن مههاده مههورد مطالعههه رانشههاو بههاوتر جهههش 2

 1میکرولیتههر محلههول  133دهههد. در ایههن بررسههی از مههی

لیتر سدیم آزید به عنوان کنترل مثبت میکروگرم بر میلی

بهه عنهوان کنتهرل  DMSOدرصهد  3تها  1ههای و غلتت

ههای منفی استفاده گردیهد. بهرای ههر غلتهت از عصهاره

مختلف سه بار تکرار صورت گرفهت. در نهایهت تعهداد 

محهیط حهداقل کهه ناشهی از های رشد کرده روی کلنی

ههای رشهد بازیابی توان سهنتز هیسهتیدین اسهت بها کلنهی

کههرده در مجههاورت کنتههرل مثبههت و منفههی مقایسههه و از 

 (.13)استفاده شد Qmفرمول زیر برای تعیین شاخص 
 

 : 2فرمول

=  (Qmزایی) شاخص کمی جهش
برگشتی ناشی از نمونه مورد بررسیتعداد کلنی 

 
 تعداد کلنی ناشی از کنترل منفی                                                                    
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به منتور محاسبه میانگین داده و میزان خطای معیار 

دار بهین چنین بررسی وجود اختالف معنهیمیانگین و هم

ههای ههای حاصهل از بخهشهای مربوط بهه عصهارهداده

ههای مختلهف همختلف با هم و نیز مقایسه اثر بخشی گون

بهها هههم از آزمههون آنههالیز واریههانس و دانکههن در سههط  

 استفاده شد. p <31/3داری معنی
 

 یافته ها
ههای عهدم رشهد گیهری هالههنتایج مربوط به انهدازه

های حاصل از هفت گونه درمنهه مهورد مربوط به عصاره

 1های استاندارد در جدول شماره بیوتیکبررسی و آنتی

 ذکر شده است.

نشههان داد کههه قابلیههت ضههدباکتریایی عصههاره  نتههایج

 های مهورد مطالعهههای گیاهی مورد بررسی در غلتتگونه

کند. بر ایهن اسهاس مشهخص از الگویی مشابه پیروی می

های مربوط به برگ، ساقه و بار در ههیچ شد که عصاره

های مورد بررسی در محدوده غلتتی مورد کدام از گونه

 ی ندارند. امها در مقابهل مشهخصمطالعه اثرات ضد باکتریای

گونهه مهورد  7شد که گل و ریشه این گیاهان در تمامی 

بررسی در روندی وابسته بهه غلتهت دارای قابلیهت ضهد 

ای ههای مقایسههباکتریایی قابل تهوجهی هسهتند. بررسهی

ها نشان داد که قابلیت ضد باکتریایی گل در تمامی گونه

تهایج نشهان داد کهه تر از ریشه است. عالوه بر ایهن نبیش

A.vulgaris  بیش ترین قابلیت ضد باکتریایی را داشهته و

، A.absinthium ،A.khorasanicaهههای پههس از آن گونههه
A.deserti ،A.fragrans، A.aucheri  وA.sieberi  قههههههرار

ههای عصهاره MBCو  MIC دارند. نتایج حاصهل از تعیهین

در  )پنهی سهیلین( بهه ترتیهب مورد آزمون و کنترل مثبت

 داده شده است.نشان  3و 2شماره جدول 

های حاصهل از منطبق بر داده نتایج این بخش کامالً

بررسی با روش انتشار دیسک بود. به عبارت دیگر نتایج 

های مربهوط بهه حاصل از این بخش نشان داد که عصاره

بههرگ، سههاقه و بههار در محههدوده غلتتههی مههورد بررسههی 

در مقابل عصاره مربهوط  قابلیت ضد باکتریایی نداشته اما

گیری را نشهان به گل و ریشه اثرات ضد باکتریایی چشم

برای عصاره  MICدادند. عالوه بر آن نتایج نشان داد که 

 3333تها  713های مهورد بررسهی در محهدوده گل گونه

تا  1333لیتر و برای ریشه در محدوده میکروگرم بر میلی

 MBCمیههزان  لیتههر قههراردارد.میکروگههرم بههر میلههی 3333

تهها  1133بههرای عصههاره مههاکور بههه ترتیههب در محههدوده 

چنین نشان تعیین شد. نتایج هم >3333تا 2333و > 3333

داد که باسیلوس سابتیلیس و سودوموناس آئروژنهوزا بهه 

هها نسهبت بههه تههرین سهویهتهرین و مقهاومترتیهب حسهاس

 های مورد بررسی بودند.عصاره
 

 های مختلف درمنه با روش انتشار دیسکبررسی خواص ضد باکتریایی گونه نتایج حاصل از :1جدول شماره 
 

 گونه گیاهی ردیف
 غلتت

 )میکروگرم بر میلی لیتر(

 میانگین(±)انحراف معیار   )میلی متر( میانگین قطر هاله عدم رشد
 استرپتوکوکوس  پایوژنز فکالیس  انتروکوکوس   سودوموناس پوتیدا اشریشیا کووی باسیلوس سابتیلیس سودوموناس ائروژنوزا

 ریشه گل ریشه گل ریشه گل ریشه گل ریشه گل ریشه گل

1 A.vulgaris 

213 - - 21/3±1 - - - 33/3±1 23/3±1 - - - - 

133 - - 23/3±7 23/3±3 - - 11/3±1 33/3±7 - - - - 

1333 31/3±7 - 33/3±3 17/3±13 31/3±7 13/3±1 22/3±7 23/3±8 22/3±8 22/3±7 31/3±7 13/3±1 

2333 13/3±3 22/3±7 1±11 21/3±11 13/3±3 31/3±8 13/3±8 21/3±8 23/3±3 13/3±8 13/3±8 22/3±1 

2 A.absinthium 

133 - - 23/3±1 73/3±1 33/3±1 - - - 23/3±1 - 23/3±1 - 

1333 23/3±1 - 13/3±7 23/3±1 23/3±1 23/3±1 33/3±1 2/3±1 33/3±7 23/3±1 33/3±7 13/3±1 

2333 23/3±7 13/3±1 2/3±3 3/3±8 13/3±7 33/3±1 13/3±8 33/3±7 13/3±8 23/3±1 13/3±8 33/3±7 

3 A.khorasanic

a 

133 - - 13/3±1 33/3±1 - - - - - - - - 

1333 33/3±1 - 23/3±7 23/3±1 - - 23/3±1 33/3±1 23/3±1 13/3±1 - - 

2333 23/3±1 23/3±1 73/3±3 33/3±8 23/3±1 13/3±1 23/3±8 13/3±1 23/3±8 23/3±7 23/3±7 33/3±1 

2 A.fragrans 2333 33/3±1 - 23/3±1 23/3±1 33/3±1 - - 23/3±1 23/3±1 - 13/3±1 23/3±1 

1 A. deserti 2333 - - 33/3±1 23/3±1 23/3±1 - - - 13/3±1 33/3±1 23/3±1 23/3±1 

1 A.aucheri 2333 - - 23±1 2/3±1 33/3±1 13/3±1 33/3±1 - 2/3±7 13/3±1 3/3±1 2/3±1 

7 A.sieberi 2333 - - 23/3±1 23/3±1 23/3±1 - - - 33/3±1 13/3±1 13/3±1 - 
 

 .گیری داشتندهایی است که اثرات ضد باکتریایی قابل اندازهها و بخشنتایج ذکر شده فقط مربوط به غلتت
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 23        2931، آبان  241دوره بيست و ششم، شماره                  مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                         

 پژوهشی

نتایج حداقل غلتت مهار کنندگی و حهداقل غلتهت  : 2جدول شماره 

 *کشندگی عصاره بخش های مختلف هفت گونه درمنه
 

 نام گونه ردیف
 سویه های

 مورد مطالعه 

 های گیاهیبخش

 گل  هریش

MIC MBC MIC MBC 

1 A.vulgaris 

 2133 1133 2333 1333 سودوموناس آئروژنوزا

 1333 133 1133 1333 باسیلوس ساتیلیس

 2333 1333 2133 1133 اشریشیا کووی 

 3333 1133 2333 1333 سودوموناس پوتیدا

 2333 713 2333 713 انتروکوکوس فکالیس

 نزاسترپتوکوکوس پایوژ

 

1133 2133 133 1333 

2 A.absinthium 

 2133 1133 3333 2333 سودوموناس آئروژنوزا

 1133 713 2333 1333 باسیلوس ساتیلیس

 2133 1133 3333< 2133 اشریشیا کووی 

 3333< 2333 2133 1213 سودوموناس پوتیدا

 2333 1333 3333 1213 انتروکوکوس فکالیس

 یوژنزاسترپتوکوکوس پا

 

1333 2333 713 2333 

3 A.khorasanica 

 3333 2333 3333< 2133 سودوموناس آئروژنوزا

 2333 1333 3333 1133 باسیلوس ساتیلیس

 3333< 2333 3333< 2333 اشریشیا کووی 

 2133 1213 3333< 2133 سودوموناس پوتیدا

 2133 1213 2133 1213 انتروکوکوس فکالیس

 وکوس پایوژنزاسترپتوک

 

1133 3333 1133 3333 

2 A.fragrans 

 3333< 3333 3333< 3333 سودوموناس آئروژنوزا

 2333 1333 2133 1133 باسیلوس ساتیلیس

 3333 2333 3333< 2133 اشریشیا کووی 

 3333< 3333< 3333< 3333 سودوموناس پوتیدا

 3333< 2333 3333 2333 انتروکوکوس فکالیس

 استرپتوکوکوس پایوژنز

 

2333 >3333 1333 2133 

1 A.deserti 

 3333< 3333< 3333< 2333< سودوموناس آئروژنوزا

 3333 2333 3333< 2333< باسیلوس ساتیلیس

 3333< 3333 3333< 2333< اشریشیا کووی 

 3333< 3333 3333< 2333< سودوموناس پوتیدا

 3333< 2333< 3333< 2333< انتروکوکوس فکالیس

 استرپتوکوکوس پایوژنز

 

>2333 >3333 >2333 >3333 

1 A.aucheri 

 3333< 3333 3333< 3333 سودوموناس آئروژنوزا

 3333< 2333 3333< 2133 باسیلوس ساتیلیس

 3333< 3333 3333< 3333 اشریشیا کووی 

 3333< 2133 3333< 3333 سودوموناس پوتیدا

 3333< 3333 3333< 2133 انتروکوکوس فکالیس

 استرپتوکوکوس پایوژنز

 

3333 >3333 2133 >3333 

7 A.sieberi 

 3333< 2333 3333< 3333< سودوموناس آئروژنوزا

 3333< 2333 3333< 2333 باسیلوس ساتیلیس

 3333< 3333 3333< 3333 اشریشیا کووی 

 3333< 3333 3333< 3333 سودوموناس پوتیدا

 3333< 3333 3333< 3333 انتروکوکوس فکالیس

 3333< 3333 3333< 3333 استرپتوکوکوس پایوژنز

 

تمامی غلتت ها بر حسب میکروگرم بر میلی لیتر می باشد. بهه علهت  *

عههدم مشههاهده قابلیههت ضههد باکتریههایی از عصههاره بههرگ، سههاقه و بههار 

 .ستاطالعات مربوط به این بخش ها ذکر نشده ا

نتایج حداقل غلتت مهارکنندگی و حداقل غلتت  : 3جدول شماره 

 سویه باکتریایی مورد مطالعه 1کشندگی پنی سیلین بر 
 

 پنی سیلین

 MIC MBC سویه های مورد بررسی

 1133 713 سودوموناس آئروژنوزا

 133 213 باسیلوس ساتیلیس

 1333 133 اشریشیا کووی 

 1133 133 سودوموناس پوتیدا

 713 213 انتروکوکوس فکالیس

 1133 713 استرپتوکوکوس پایوژنز

 

 های لنفوسیتها بر رشد و تکثیر سلولاثر بخشی عصاره
نتایج حاصل از این بخش نشان داد کهه بهر خهالف 

های خواص ضد باکتریایی به جز بار عصاره سایر بخش

تها  13گونه مورد بررسی به ویشه در محهدوده غلتتهی  7

لیتر موجب افزایش چشم گیهری میکروگرم بر میلی 213

های لنفوسیت در روندی وابسته به در رشد و تکثیر سلول

چنهین نشهان داد کهه هماننهد شوند. نتهایج ههمغلتت می

تهرین خواص ضد باکتریایی گل و ریشه به ترتیهب بهیش

ها داشتند. عالوه بر این تاثیر را بر رشد و تکثیر لنفوسیت

در تمامی  213های باوتر از د که در غلتتنتایج نشان دا

ههها ظههاهر هههای مههورد بررسههی آثههار سههمی عصههارهگونههه

ههای مختلهف نیهز نشهان ای گونهشود. بررسی مقایسهمی

کهه دارای خهواص ضهد  A.khorasanicaداد که گونهه 

ترین تاثیر را بر رشد و باکتری قابل توجهی نیز بود، بیش

ر مقابهههل گونهههه هههها داشهههت. امههها دتکثیهههر لنفوسهههیت

A.absinthium  ،علی رغم خواص ضد باکتریهایی قهوی

 ها داشت.ترین تاثیر را بر رشد و تکثیر لنفوسیتکم
 

 های گیاهیبررسی قابلیت جهش زایی عصاره
عصهاره  یهیزاجههش تیقابل یمربوط به بررس جینتا

 یدر نمودارهها 2133و  213در دو غلتهت  شههیگل و ر

 نشههان داد  جیده اسههت. نتههانشههان داده شهه 2و  1شههماره 

هههای مههورد بررسههی قابلیههت کههه هههیچ کههدام از عصههاره

زایهی بهرای زایی ندارند. محاسبه شهاخص جههشجهش

تهر ها کمهای مورد آزمون نیز برای تمامی عصارهعصاره

ههای برگشهتی محاسبه شد. بررسهی تعهداد کلنهی 1/1از 

 ههای برگشهتیها نشان داد که تعداد کلنهیناشی از نمونه

رابطه مستقیمی بها افهزایش غلتهت دارد. بهه طهوری کهه 
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بهیش تهر از  2133ههای برگشهتی در غلتهت تعداد کلنی

میکروگرم بر میلی لیتر بهود. اگرچهه ههیچ کهدام از  213

هههای مههورد بررسههی جهههش زا نبودنههد، بررسههی عصههاره

تهرین و کهم تهرین تعهداد مقایسه ای نشان داد کهه بهیش

ههای ربهوط بهه عصهارهههای برگشهتی بهه ترتیهب مکلنی

عهالوه بهر ایهن  بهود. A.sieberi و A.vulgarisحاصل از 

نتیجه بررسی مقایسهه ای نشهان داد کهه در تمهامی گونهه 

های برگشتی ناشی از گهل های مورد بررسی تعداد کلنی

 باشد.بیش تر از ریشه می
 

 
 

نتایج مربوط به پتانسیل جهش زایی عصهاره  گهل و  :1نمودار شماره 

میکروگهرم بهر میلهی لیتهر.  213هفت گونه درمنهه در غلتهت  ریشه 

است. حهروف یکسهان بیهان های سه تکرار میانگین مقادیر ذکر شده

گر عدم اخهتالف معنهی دار بها اسهتفاده از آزمهون دانکهن در سهط  

 .استدرصد  1احتمال 

 

 
 

نتایج مربوط به  پتانسیل جهش زایی عصهاره  گهل و : 2نمودارشماره 

میکروگهرم بهر میلهی لیتهر.  2133گونه درمنه در غلتهت ریشه هفت 

است. حهروف یکسهان بیهان های سه تکرار میانگین مقادیر ذکر شده

گر عدم اخهتالف معنهی دار بها اسهتفاده از آزمهون دانکهن در سهط  

 است.درصد  1احتمال 

 بحث
ههای نشان داد کهه گونهه مطالعهنتایج حاصل از این 

ههای پهایین ر غلتهتتواننهد د مختلف جنس درمنهه مهی

 رغم فقدان پتانسیل جهش زایی قابلیهت ضهد باکتریهاییعلی

توانند موجب افزایش رشد و تکثیر باویی داشته و نیز می

هههای هههای لنفوسههیت شههوند. معضههل مقاومههتسههلول

های ایمنی موجب شده تا جسهتجو بیوتیکی و نقصآنتی

ترکیبهات گیهاهی بها  اًو معرفی ترکیبات طبیعی خصوصه

های ایمنی گرهای پاسخات ضد میکروبی و نیز تعدیلاثر

 بسیار مورد توجه قرار بگیرد.

در همین راستا بررسی انجام شده توسهط نصهرتی و 

های مختلهف همکاران نشان داد که عصاره متانولی گونه

رغم خواض ضهد باکتریهایی توانند علیجنس جاشیر می

 سهیتهای لنفوگیری در تکثیر سلولموجب افزایش چشم

در پشوهش مشابه دیگری تاثیر ارقهام مختلهف  (.18)شوند

های لنفوسهیت مهورد بررسهی انگور بر رشد تکثیر سلول

قرار گرفت و مشخص شد کهه عصهاره ایهن گیاههان نیهز 

ههای توانند موجب افهزایش رشهد و تکثیهر لنفوسهیتمی

های مختلفی اثرات ضد اگرچه بررسی (.23)انسانی شوند

هها را بررسهی ر رشد و تکثیر لنفوسهیتمیکروبی و تاثیر ب

هایی کهه ایهن دو قابلیهت را ههم نموده اما تعداد پشوهش

زمان مورد بررسی قرار داده باشند، بسیار محهدود اسهت. 

 رحیمی و همکاران نشان دادند که عصاره گیهاه دارویهی

purpurea Echinacea  هم دارای قابلیت ضد میکروبهی

ب بهبود عملکرد سیستم تواند موجباویی است و هم می

جههنس گیههاهی درمنههه شههامل گیاهههان  (.21)ایمنههی شههود

هها در دارویی بسیاری است که اثر بخشی بسهیاری از آن

های آزمایشگاهی مورد تایید قهرار گرفتهه اسهت. بررسی

ههای ایهن های متعدد انجام شهده در مهورد گونههبررسی

جههنس خههواص ضههد باکتریههایی، ضههد ویروسههی، ضههد 

قارچی و ضد دیابتی این گیاههان را تاییهد سرطانی، ضد 

اگرچههه خههواص متعههدد دارویههی از  (.11)نمههوده اسههت

های مختلف درمنه گزارش شده اما بررسی خواص گونه

 تر مورد توجه بوده است.ضد باکتریایی این گیاهان بیش
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 پژوهشی

گیهر ضهد قابلیهت چشهم در همهین راسهتا طهی پشوهشهی

بهر  A.nilagiricaباکتریایی از عصاره هگزانی و متانولی 

اشریشیاکووی، پروتئوس ولگاریس، انتروباکتر آئروژنز 

چنههین هههم (.22)و سههالمونال تههایفی گههزارش شههده اسههت

Msaada  و همکههههاران نشههههان دادنههههد کههههه اسههههانس

A.absinthium  کههه در مطالعههه حاضههر نیههز قابلیههت ضههد

 گیری داشت، دارای اثهرات ضهد باکتریهاییباکتریایی چشم

بررسی قابلیهت ضهد باکتریهایی عصهاره  (.23)باویی است

 توسط طایفه و همکاران نشان داد که A.sieberiمتانولی 

گیهاه مهاکور قابلیهت ضهد باکتریهایی بهاویی بهر عصاره 

یرسینیا انتروکولیتیکها داشهته امها اثهر ضهد باکتریهایی بهر 

نتههایج حاصههل از مطالعههه  (.22)اشریشههیا کههووی نههدارد

صل از مطالعه حاضر اسهت منطبق با نتایج حا (22)ماکور

زیرا در این بررسی نیهز اثهر ضهد باکتریهایی بهر اشریشهیا 

  کووی توسط عصاره  گیاه ماکور مشاهد نشد.

اگرچه قابلیهت ضهد باکتریهایی بهاویی از اسهانس و 

ههای مختلهف درمنهه گهزارش شهده امها در عصاره گونه

ها مختلهف در بررسی حاضر قابلیت ضد باکتریایی گونه

یین مهورد بررسهی قهرار گرفهت و فقهط در دو غلتت پها

 اثرات ضد باکتریهایی A.vulgaris و A.absinthiumگونه 

تواند بهه دلیهل تفهاوت قابل توجه مشاهده شد که این می

های باکتریایی مورد مطالعه، نوع عصهاره مهورد در سویه

 هههای درمنههه مههورد مطالعههه باشههد.بررسههی و نیههز گونههه

انههد کههه ترکیبههات مختلههف مطالعههات پیشههین نشههان داده

گیاهی به ویشه ترکیبات فنلهی نقهش مهمهی را در ایجهاد 

ههای قابلیت ضد میکروبی گیاهان مختلف از جمله گونه

ههای فیتهو شهیمیایی کننهد. بررسهیمختلف درمنه ایفا می

انجام شده در این خصوص منجربه معرفی انواع مختلفی 

اسهت.  های جنس درمنه شدهاز ترکیبات گیاهی از گونه

ههای ترکیبات غالب و مشهتر  گهزارش شهده از گونهه

مختلف درمنه شهامل آرتیمیهزین، فالنهدرن، کوئرسهتین، 

ایزورهامنتین، سیمن، بتها میرسهن، سهابینن، پیهنن و منتهان 

 ههااست که بسته به گونه گیاهی و محل رویش درصد آن

ایهن تفهاوت در . و بخش تجمع یافته متفاوت خواهد شد

بخشی متفاوت تواند منجر به اثر موثره میتجمع ترکیبات 

   (.21،21)های مختلف این گیاهان شودقسمت

Weathers  و همکههاران نشههان دادنههد کههه میههزان

های مختلف آرتیمیزین که یکی از ترکیبات اصلی گونه

تر بوده و این امهر های هوایی بیشدرمنه است، در بخش

ی موجب افهزایش قابلیهت ضهد میکروبهی و ضهد سهرطان

ای مشهابه در مطالعهه (.27)ههای ههوایی شهده اسهتبخش

مشخص شد که آلفا فالندرن ترکیب غالهب موجهود در 

 باشد.می A.absinthiumگونه 

مطالعات قبلی قابلیت ضد در مطالعه حاضر و هم در 

میکروبی باویی از ایهن گونهه مشهاهده شهد لهاا ترکیهب 

وبی تواند دلیلی برای ایجاد خواص ضد میکرماکور می

نتیجه بررسی محمدی و همکاران نیز نشان داد  (.28)باشد

 اسهانس دهنهدهتشهکیل اصلی ترکیب کتون که آرتمیزیا

 میهزان تهرینبهیش که بود درمنه گل آذین و ساقه برگ،

 (.23)دارد گیاه وجود آذین گل در آن

ههای مهورد طور که اشاره شهد یکهی از حهوزههمان

های اخیر معرفهی های دارویی طی سالتوجه در پشوهش

هههای ترکیبهات طبیعهی بها قابلیهت اثرگهااری بهر فعالیهت

های ایمنهی اسهت. بهر تکثیر سلول سیستم ایمنی خصوصاً

مختلف دارویهی  هایاین اساس تاکنون اثرگااری گونه

هها مهورد بررسهی قهرار گرفتهه بر رشد و تکثیر لنفوسیت

های محهدودی ررسیباست. در همین راستا تاکنون طی 

های مختلف درمنهه بهر عملکهرد سیسهتم بخشی گونهاثر 

های لنفوسیت را مورد ارزیابی ویشه تکثیر سلوله ایمنی ب

 اند.قرار داده

Chen  و همکاران نشان دادند که پلی ساکاریدهای

دارای قابلیهههت تعهههدیل  A.annuaجداسهههازی شهههده از 

تواند موجب افزایش رشهد و های ایمنی بوده و میپاسخ

 (.33)شود Tهای لنفوسیت تکثیر سلول

در بررسی مشابه دیگر، شههنازی و همکهاران تاییهد 

را بر بلهو  و عملکهرد  A.absinthiumاثر بخشی عصاره 

امها  (.31)های دندریتیک سیستم ایمنی نشهان دادنهدسلول

در مقابهل برخههی از مطالعههات صهورت گرفتههه حههاکی از 
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 قابلیت سرکوب عملکرد سیستم ایمنی و یا کاهش میزان

 باشد.های ایمنی میتکثیر سلول

مطالعهههه نهههادری و همکهههاران نشهههان داد کهههه دی 

توانهد بها مهی A.annuaهیدروآرتیمیزینین مشتق شهده از 

مهههار آنههزیم کلسههینورین موجههب سههرکوب فعالیههت 

 بررسهی انجهام شهده توسهط (.32)شهود Tههای لنفوسیت

Wang  و همکاران نیز قابلیت مهار کنندگی و جلوگیری

را  A.vestitaهها توسهط عصهاره آبهی ر لنفوسهیتاز تکثی

 ههایاگرچه قابلیت اثرگااری گونه (.33)تایید نموده است

مختلف درمنهه در مطالعهات متعهدد مهورد بررسهی قهرار 

گرفته است اما در مطالعه حاضهر هفهت گونهه درمنهه بهه 

صورت هم زمان مورد بررسی قرار گرفتهه و اثهر بخشهی 

 لف نیز مهورد بررسهی قهرارهای مختعصاره حاصل از بخش

گرفههت. گیاهههان مختلههف اگرچههه ممکههن اسههت دارای 

 قابلیت دارویی و موثر باویی باشند اما ممکهن اسهت حهاوی

زایهی و ترکیباتی باشند که قابلیت سمیت سلولی، جههش

تراتوژن داشته باشند لاا بررسی ایمنهی گیاههان دارویهی 

کنون تها . بر این اسهاسباشدبسیار مهم و حائز اهمیت می

 های مختلفی در خصوص ایمنهی اسهتفاده از گیاههانبررسی

زایهی و دارویی مختلف انجام شده که دربرخی عدم جههش

کرومهوزومی  ههایزایی و آسیبدر برخی نیز القای جهش

در این راستا بررسی انجام شهده توسهط  تایید شده است.

زایهی نصرتی و همکاران حاکی از ایمنی و عهدم جههش

 (.18،13)مختلف جنس جاشیر بوده استهای گونه

 در پشوهشههههی مشههههابه نیههههز رزنههههده و همکههههاران 

 زایههههی و ایمنههههی گیههههاه دارویههههی عههههدم جهههههش

Baccharis dracunculifolia اما در  (.32)اندرا نشان داده

های انجام شده در ایهن خصهوص مقابل برخی از بررسی

حاکی از قابلیهت جههش زایهی برخهی از گیاههان اسهت. 

و همکاران نشان داد کهه  Erenانجام شده توسط  مطالعه

موجب  Limonium globuliferumعصاره گیاه دارویی 

ههای های کرومهوزومی در آزمهون مریسهتمالقای آسیب

ههای متعهدد صهورت رغهم بررسهیعلی (.31)شودپیاز می

ههای گرفته در خصوص اثهرات مطلهوب دارویهی گونهه

یمنههی و درمنههه تهها کنههون بررسههی در خصههوص امختلههف 

زایی ایهن گیاههان صهورت نگرفتهه جهش مطالعه پتانسیل

است و مطالعه حاضر اولین بررسهی انجهام شهده در ایهن 

 زمینه بوده است.

کهه هفهت گونهه  گیری کردتوان نتیجهدر پایان می

درمنه مورد بررسی در این مطالعهه قابلیهت جههش زایهی 

زمهان صهورت ههمه گل و ریشه این گیاههان بهونداشت 

 ی قابلیت ضد باکتریایی و اثرگااری بر رشد و تکثیهردارا

های لنفوسیت است. بنهابراین بها افهزایش عملکهرد سلول

 توانندسیستم ایمنی درکنار قابلیت ضد باکتریایی مستقیم می

ههای ای مناسب جهت استفاده در بیماریگزینه به عنوان

 .های ایمنی مورد استفاده قرار بگیرندعفونی و نقص
 

 زاریسپاسگ
ایههن پههروژه در قالههب طههر  پشوهشههی بههه شههماره 

انجههام شههده و بودجههه آن توسههط معاونههت 82773/31

وسهیله از لهاا بهدین .پشوهشی دانشگاه اصفهان تامین شد

 شود.معاونت پشوهشی دانشگاه سپاسگزاری می
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