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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.

[ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-07 ]

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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چكیده
سابقه و هدف :در سال های اخیر ترکیبات گیاهی با قابلیت تعدیل پاسخ ایمنی و اثرات ضد میکروبی بسیار مورد توجه
قرار گرفتهاند .هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره متانولی حاصل از بخشهای مختلف هفت گونهه
گیاه درمنه ،قابلیت جهش زایی و نیز توان تحریککنندگی تکثیر لنفوسیتهای انسانی بوده است.
مواد و روشها :در این مطالعه تجربی نمونههای گیاهی پس از جمعآوری و شستشو ،خشک شده و سپس آسیاب
شده و عصاره متانولی آنها با استفاده از روش غوطهوری تهیه شد .جهت بررسی قابلیت ضد باکتریایی از روش انتشار
دیسک استفاده گردید .پتانسیل جهشزایی عصارهها و قابلیت تحریک رشدو تکثیر لنفوسیتهای انسانی توسط آزمون ایمز
و  MTTموردبررسی قرار گرفت.
یافتهها :هیچ کدام از گونههای درمنه مورد بررسی پتانسیل جهشزایی نداشتند .عصاره حاصل گل وریشهه در تمهامی
گونهها اثرات ضد باکتریایی و توان تحریککنندگی تکثیر لنفوسیتها را به میزان قابل تهوجهی داشهتندArtimisia vulgaris .
و  A.sieberiبه ترتیب بیشترین و کمترین قابلیهت ضهد باکتریهایی ودو گونهه  A.khorasanicaو  A.desertiبهیشتهرین و
کمترین تاثیر را بر تکثیر لنفوسیتها داشتند.
استنتاج :نتایج نشان داد که هیچکدام از گونههای درمنه مورد بررسی جههشزا نبودنهد .گهل و ریشهه در ایهن گیاههان
قابلیت ضد باکتریایی و توان تحریککنندگی تکثیر لنفوسیتهای انسانی را دارا میباشند.
واژه های کلیدی :ضد باکتری ،تعدیل گر ایمنی ،جهش زایی ،درمنه
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گسترش روز افزون بیماریهای عفونی و مقاومتهای
میکروبی موجب شده تا حجهم وسهیعی از پهشوهشههای
صورت گرفته در سهالههای اخیهر بهه جسهتجو و معرفهی
ترکیبات دارویی جدید بها قابلیهت ضهد میکروبهی و نیهز
ترکیباتی با توان تعدیل پاسخهای ایمنی معطهوف شهود.
در این بین ترکیبات گیاهی بهه علهت منشهاء طبیعهی ،در

دسترس بودن ،ارزان بودن و اثرات جانبی کمتر نسبت به
ترکیبههات دارویههی سههنتزی بههیشتههر مههورد توجههه قههرار
گرفتهاند( .)1-3بر همین اساس تهاکنون گیاههان دارویهی
مختلفههی از لحههاژ ویشگههیهههای مطلههوب درمههانی مههورد
بررسی قرار گرفته است .بر اساس پشوهشهای صهورت
گرفته در خصوص اثر بخشهی گیاههان دارویهی مختهلف

قابليت ضد باکتریایي و جهش زایي گونه های گياه درمنه

مشخص شده که درمان بیماریهایی هم چهون سهرطان،

لنفوسیتهای انسانی اخیراً مورد توجه قهرار گرفتهه و بهر

بیمهاریههای عفهونی ،دیابهت و اخهتالوت گوارشهی بهه

همین اساس گیاهان دارویی با قابلیت کاهش یا افهزایش

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

تکثیر این سلولهها معرفهی شهده اسهت( .)11 ، 13گیاههان

رهیافتهای نوین در عرصه تحقیقات دارویی بها ههدف

دارویی علیرغم دارابودن خواص مطلوب دارویی تایید

دستیابی بهه ترکیبهات آنتهیبیهوتیکی جدیهد شناسهایی و

شده و دارا بودن ویشگیهای مطلوب درمانی مهیتواننهد

معرفی گیاهانی است که حاوی ترکیباتی بها اثهرات ضهد

حاوی ترکیباتی باشند که دارای اثهرات سهمیت سهلولی،

میکروبههی اسههت .اگرچههه بخههش عتیمههی از تحقیقههات

جهشزایی ،تراتوژن و سمیت مزمن طوونی مهدت هسهتند.

صههورت گرفتههه در جسههتجوی گیاهههانی بهها قابلیههت ضههد

در این بین سمیت ژنتیکی به علت احتمال ایجاد سهرطان

میکروبی است اما مشهکالتی ههم چهون سهمیت سهلولی

و آسیبهای جدی برگشت ناپایر مهمتر اسهت .لهاا در

احتمههالی ،میههزان نههاچیز مههواد مههوثره ضههد میکروبههی،

کنار بررسی قابلیتهای مهوثر دارویهی گیاههان ،مطالعهه

متابولیتهای سمی ،غیر فعال شدن و طیف اثهر محهدود

ایمنی آنها نیز از اهمیت باویی بر خوردار است(.)12

سیستم ایمنی را تحت تاثیر قرار دهند ،در سالهای اخیهر

 Artemisiaاز خانواده چتریان و از مهمترین جنسههای

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

تیره کاسنی از جمله گیاهان دارویهی بها پهراکنش بهاو و

تحقیقاتی شناسایی گیاهان دارویی حاوی مواد مهوثره بها

خواص متعدد دارویی تایید شده مهیباشهند .ایهن جهنس

قابلیت دوگانه ضد میکروبهی -تعهدیلگهر مهیباشهد .بهه

گیاهی دارای حدود  233گونه مختلف در سرتاسهر دنیها

عبارت دیگهر یکهی از اههداف مطلهوب پهشوهش گهران

بوده که بهه صهورت وسهیع در آسهیا ،اروپها و آمریکهای

دسههتیابی بههه ترکیبههات اسههت کههه در عههین دارا بههودن

شمالی یافت میشوند .بر اساس مطالعات صورت گرفته،

ویشگیههای ضهد میکروبهی قابلیهت تعهدیل پاسهخههای

مشخص شده است که حدود  32گونهه از جهنس درمنهه

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

در ایران یافت میشود( .)13در طب سنتی خواص متعددی

باوی سیستم ایمنی بررسی تاثیر ترکیبات مختلهف را بهر

هههمچههون ضههد تههب ،ضههد کههرم ،تسههکیندهنههده و ضههد

عملکههرد آن دشههوار نمههوده اسههت .لههاا در بررسههیهههای

عفونتهای میکروبی برای گونههای مختلف درمنه ذکر

مختلف صورت گرفته سعی میشود تاثیر عوامل مختلهف

شده اسهت( .)12نتهایج بررسهیههای مختلهف نیهز اثهرات

براجزای اصلی که شامل سلولهای ایمنی است ،بررسهی

مطلوب درمانی این گیاهان را در درمان دیابت ،ماوریها،

شود .سلولهای لنفوسیت خون محیطی یکهی از اههداف

هپاتیت ،عفونتهای قهارچی ،عفونهتههای باکتریهایی و

مورد مطالعه جهت تعیین اثر بخشی ترکیبات مختلف بهر

ویروسی تایید نموده است( .)11بررسیهای فیتوشهیمیایی

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

مختلف به عمل آمهده در خصهوص شناسهایی ترکیبهات

ایههن سههلولههها کههه بههه دو دسههته لنفوسههیتهههای  Tو B

موجود در گیاهان جنس درمنه حضهور انهواع ترکیبهات

طبقهبندی میشوند از اجزای اصلی سیستم ایمنی خصوصاً

گیاهی از جمله فالوونوئیهدها ،اسهتروئیدها ،ترپنوئیهدها،

در بیماریهای عفونی به شمار میآیند .تغییر نرخ رشد و

ساپونینها ،تاننها و روغنهای فرار را تایید نموده است.

تکثیر این سلولها در شرایط یکسهان مهیتوانهد معیهاری

در همین راسهتا مطالعهات نشهان دادهانهد کهه تهرپنهها و

برای تصمیمگیری در خصوص تاثیر عوامل مختلهف بهر

فالوونوئیدها بیشترین نقش را در ظهور اثرات مطلهوب

عملکههرد سیسههتم ایمنههی تلقههی شههود .بررسههی اثربخشههی

درمانی گیاهان این جنس خصوصاً در مورد اثهرات ضهد

گیاههههان دارویهههی مختلهههف بهههر رونهههد رشهههد و تکثیهههر

سرطانی و ضد میکروبهی ایفها مهیکننهد( .)17،11اگرچهه

24
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موجب شده تا جستجوی گیاهانی که میتوانند عملکهرد

جههنس گیههاهی درمنههه یهها یوشههان بهها نههام علمههی

پژوهشی

حسن محبت کار و همکاران

ممکن است قابلیت ضهد باکتریهایی گونههههای مختلهف

کاغا صافی و در سه بهار متهوالی صهاف شهده و جههت

درمنه مورد بررسی قرار گرفته باشد اما تاکنون مطالعهای

تغلیظ به دسهتگاه روتهاری ( )stroglass, Italyدر دمهای

در خصوص پتانسیل سمیت به ویشه جهشزایی هم زمان

 21درجههه سهانتیگههراد منتقههل شههدند .در نهایههت جهههت

بها قابلیهت افهزایش عملکهرد سیسهتم ایمنهی و دارا بهودن

حاف کامل حالل از عصهارهههای تغلهیظ شهده ،تمهامی

قابلیت ضد میکروبی این گیاهان صهورت نگرفتهه بهود و

عصارهها با استفاده از دستگاه فریزدرایر خشهک شهده و

پشوهش حاضر اولین مطالعهه انجهام شهده در ایهن زمینهه

تا زمان انجام آزمایش به ظروف شیشهای مخصهوص در

اسههت .هههدف از مطالعههه حاضههر بررسههی اثههرات ضههد

دمای  2درجه سانتی گرادمنتقهل شهدند .بهه منتهور تهیهه

باکتریایی عصاره متانولی حاصل از بخهشههای مختلهف

غلتههتهههای مختلههف از عصههارههههای مههاکور میههزان 1

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

میلیگرم از عصارهها به دقهت تهوزین شهد و در حهداقل

،A.vulgaris ،A.spicigera ،A.sieberi ،A.ocheri

مقدار ) DMSO (Dimethyl sulfoxideحهل گردیهد و

،A.absinthium ،A.scoparia،A.dracunculus ،A.fragrans

از این محلول به عنوان محلول مادر اسهتفاده شهد .سهپس

 ،A.khorasanica ،A.desertiقابلیت جههشزایهی و نیهز

محلههول مههاکور بهها اسههتفاده از بههافر فسههفات اسههتریل بههه

توان تحریککنندگی تکثیر لنفوسیتهای انسهانی بهوده

غلتهههتههههای  1333 ،133 ،213 ،133 ،13 ،13و 2333

است.

میکروگرم بر میلیلیتر رقیق شد(.)3

مواد و روش ها

محیط کشت و سویههای مورد مطالعه

مطالعه حاضر از نوع تجربی بوده است.

در مطالعه حاضر خواص ضد باکتریهایی عصهارههها
برسودوموناس آئروژینوزا ( ،)PTCC 1430اشریشهیاکووی

جمع آوری نمونهها و تعیین گونه

( ،)PTCC 1338سهودوموناس پوتیهدا (،)PTCC 1694

نمونههای گیاهی مورد نتر درتیر و مهرداد 1332در

انتروکوکوس فکالیس ( ،)PTCC 1394استرپتوکوکوس

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

پایوژنز (1447

 )PTCCو باسیلوس سابتیلیس ()PTCC1023

ارومیههه و مشهههد جمههع آوری و در بخههش گیههاه شناسههی

مورد بررسی قرار گرفت .به این منتور آمپهول لیهوفیلیزه

دانشکده زیست شناسی دانشگاه اصفهان مورد تایید قرار

سویههای ماکور در شرایط استریل و زیر ومینار فلو باز

گرفت و نام علمی هریک از گونهها تعیین شد.

شده و به محیط مایع مولر هینتون ،منتقل و بهه مهدت 22
سههاعت در دمههای  37درجههه سههانتیگههراد گرماگههااری

نمونههای گیاهی تایید شده پس از شستشو به چهار

سویهها ،کشت چمنهی روی محهیط جامهد مهولر هینتهون

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

تهیه شد و از این کشتها به عنوان منبع سویههای مهورد

شدند .نمونههای خشک شده سهپس آسهیاب شهده و 13

مطالعه استفاده گردید.

گرم از پودر حاصل از بخهشههای مختلهف بهه صهورت
جداگانه در  113میلی لیتر متانول غوطه ور شدند .سپس

انجام آزمونهای بررسی خواص ضد باکتریایی

محلولهای حاصل به مدت  72ساعت روی شیکر با دور

جهت بررسی خواص ضهد باکتریهایی عصهارهههای

 rpm 113و در دمای  21درجه سانتیگراد قرار گرفتنهد.

مورد بررسی از آزمون انتشهار دیسهک اسهتفاده گردیهد.

پس از مدت ماکور عصهارهههای حاصهل بها اسهتفاده از

بههه ایههن منتههور از تمههامی سههویههههای مههورد بررسههی
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تهیه عصاره متانولی

شههدند .پههس از مههدت مههاکور از کشههت مههایع تمههامی

قابليت ضد باکتریایي و جهش زایي گونه های گياه درمنه

سوسپانسهیونی معهادل بهها رقهت نهیم مههک فارلنهد حههاوی

استریل ،پلیتهاییکه حاوی کمترین غلتت از عصارهههای

 CFU/ml 1/1×138تهیهه شههد .سههپس سوسپانسههیونهههای

مورد بررسهی بودنهد و اثهری از رشهد بهاکتری در آنهها

باکتریایی ماکور با استفاده از سهوا اسهتریل بهر سهط

مشاهده نشد ،به عنوان  MBCدر نتر گرفته شد(.)18

محیط کشت مولر هینتون آگار پخش شهد .در ادامهه بهه
دیسکهای کاغای مخصوص آزمون آنتی بیهوگرام 23

استخراج ،نگهداری و کشت سلولهای لنفوسی

میکرولیتر از غلتهتههای مختلهف عصهارهههای گیهاهی

جهت بررسی اثر بخشی عصارههای مورد مطالعه بر

افزوده شد و روی سط محیط کشت قرار گرفتنهد و بهه

رشد و تکثیر سهلولههای لنفوسهیت خهون محیطهی ابتهدا

مههدت  22سهههاعت در دمهههای  37درجههه سهههانتیگهههراد

سلولههای مهاکور ازخهون  3نفهر اهداکننهده سهالم کهه

گرماگااری شدند .پس از مدت ماکور هالهههای عهدم

سابقه مصرف داروهای اثرگاار بر سیستم ایمنی از جمله

رشد اطراف دیسکهای کاغای بها اسهتفاده از کهولیس

آنتههیبیوتیههکههها را در یههک هفتههه قبههل از نمونهههگیههری

انههدازه گیههری شههد .در مطالعههه حاضههر از دیسههکهههای

نداشتند ،جداسازی شد .به این منتور  13میلیلیتر خهون

استاندارد پنی سیلین و آمپی سیلین به عنوان کنترل مثبت

از اهداکنندگان دریافت و بهه لولههههای حهاوی هپهارین

و از  DMSOبه عنوان کنترل منفهی اسهتفاده گردیهد .بهه

منتقههل شههد .خههونهههای جمههعآوری شههده سههپس بههه

منتور محاسبه حداقل غلتهت مهارکننهدهگهی ( )MICو

فالکونهای استریل  11میلهیلیتهری حهاوی  1میلهی لیتهر

حداقل غلتت کشندگی ( )MBCمربوط به عصارههها از

لنفودکس منتقل و به مدت  23دقیقهه در سهانتریفیوژ بها

روش ریز رقت سهازی در میکروپلیهت اسهتفاده شهد .بهه

دور  g18333سانتریفیوژ شدند .پس از سانتریفیوژ خهون

هرکههدام از چاهههکهههای میکروپلیههت  133میکرولیتههر

به سه ویه تقسیم می شود کهه ویهه سهفید رنهو حهاوی

محیط کشت مولرهینتون 13 ،میکرولیتر از عصهارهههای

لنفوسیتها میباشند .ویه ماکور در شرایط استریل و با

مورد مطالعه در محدوده غلتتی  21تا  3333میکروگهرم

اسههتفاده از پیپههت پاسههتور جههدا شههد و بههه محههیط کشههت

بر میلیلیتر و  13میکرولیتراز سوسپانسیونهای رقیق شده

 RPMIمنتقل شهدند .محهیط مهاکور حهاوی  13درصهد

باکتریههایی معههادل  3/1مههک فارلنههد افههزوده شههد13 .

سرم گهاوی 133 ،واحهد بهر میلهیلیتهر پنهیسهیلین133 ،

میکرولیتر از محلول آنتیبیوتیکهای آمپی سیلین و پنی

میلههیگههرم ب هر میلههیلیتههر استرپتومایسههین 2 ،میکرومههول

سیلین در محدوده غلتتهی  13تها  3333و  13میکرولیتهر

گلوتامین و  1میکرومول پیرووات میباشهد .سهلولههای

 DMSOبه همراه  13میکرولیتر سوسپانسهیون باکتریهایی

کشههت داده شههده بههه مههدت  28سههاعت در انکوبههاتور 1

به ترتیب به عنوان کنترل مثبت و منفی اسهتفاده گردیهد.

درصد  CO2گرماگااری شدند(.)3

دمای  37درجهه سهانتیگهراد گرماگهااری شهد .پهس از

بررسی رشد و تکثیر سلولهای لنفوسیت با استفاده از

مدت ماکور جاب تمامی چاهکها در  123نهانومتر بها

آزمون)MTT(Methyl thiazolyl tetrazolium assay

استفاده از دستگاه اویزا خوان انهدازهگیهری شهد .اولهین

جهت مطالعه اثر عصارههای مورد بررسی بر رشد و

چاهکی که حاوی عصاره گیاهی بوده و جهابی در 123

تکثیر سلولهای لنفوسیت از آزمون  MTTاستفاده شهد.

نانومتر نداشهتند ،بهه عنهوان  MICدر نترگرفتهه شهد .بهه

در مطالعه حاضر آزمون ماکور بها اسهتفاده از محلهول 1

منتور تعیین  MBCنیز 13میکرولیتر ازمحتوی چاهکههایی

میلیگرم بر میلیلیتر تترازولیوم بروماید فیلتر شده انجهام

که رشدی در آنها صورت نگرفته بود بهه محهیط مهولر

شد .اساس ایهن روش احیهای کریسهتالههای زرد رنهو

هینتون آگار منتقل شد و پس از پخش به وسهیله سهوا

تترازولیوم و تبدیل آنهها بهه کریسهتالههای آبهی رنهو
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پس از آماده سازی میکروپلیت بهه مهدت  22سهاعت در

پژوهشی

حسن محبت کار و همکاران

نهههامحلول فورمهههازان بهههه وسهههیله آنهههزیم سوکسهههینات

ایههن مطالعههه از سههالمونال تیفههی موریههوم  TA98اسههتفاده

دهیدروژنازمیتوکندریایی میباشد .لاا شدت رنو آبهی

گردیههد .جهههت بررسههی میههزان جهههشزایههی از روش

ایجاد شده ارتباط مسهتقیمی بها تعهداد سهلولههای زنهده

شمارش تعداد کلنیهای برگشتی و مقایسه شاخص Qm

موجود در چاهکهای رشد دارد .بهه منتهور انجهام ایهن

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

آزمون  23میکرولیتر از غلتتهای مختلف عصهارهههای

گونه مورد بررسی کهه دارای قابلیهت ضهد باکتریهایی و

گیاهی به همراه  183میکرولیتر از سوسپانسیون سلولی به

تاثیر بر رشد و تکثیر لنفوسیتها بودنهد را دردو غلتهت

هر کدام از چاهکهای میکروپلیت  31خانه اضافه شد و

 213و  2333میکروگههرم بههر میلههیلیتههر کههه بههه ترتیههب

بههه مههدت  72سههاعت گرماگههااری در دمههای  37درجههه

بیشترین قابلیت تحریککنندگی رشد و خاصیت ضهد

سههانتیگههراد انجههام شههد .پههس از مههدت مههاکور 23

باکتریایی مشاهده شد ،مورد بررسی قرار گرفت .به ایهن

میکرولیتر از محلهول  MTTبهه ههر کهدام از چاههکهها

منتور دیسهکههای کاغهای غوطهه ور در غلتهتههای

افزوده شد و گرماگااری به مدت  2ساعت دیگهر ادامهه

مختلف عصارهها در محیط کشت حداقل حاوی کشهت

داده شههد .پههس از مههدت مههاکور جهههت حههل نمههودن

یکنواخت سالمونال تیفی موریهوم  TA98قهرار گرفتهه و

کریستالههای فورمهازان تشهکیل شهده از  13میکرولیتهر

بههه مههدت  28سههاعت در دمههای  37درجههه سههانتی گههراد

محلههول  HCL 3/32در  2پروپههانول بههه همههراه تریتههون

گرماگههااری انجههام شههد .پههس از مههدت مههاکور تعههداد

 X100اسههتفاده گردیههد .در پایههان جههاب هههر کههدام از

کلنیهای برگشتی که معیاری از میزان جههشزای مهاده

چاههههکهههها در  232نهههانومتر بههها اسهههتفاده از دسهههتگاه

مورد آزمون است ،شمارش شد  .سپس برای هرکدام از

اویزاخوان اندازهگیری شد .در مطالعه حاضر از DMSO

غلتتها شاخص  Qmتعریف شهد .شهاخص ذکهر شهده

بههه عنههوان کنتههرل منفههی اسههتفاده شههد و هههر کههدام از

تعیینکننده میزان جهشزایهی نمونههههای مهورد مطالعهه

غلتتهای عصارههای مورد مطالعه در سه تکهرار مهورد

است .بهطوری که  Qmپایینتر از  1/1نشاندهنهده عهدم

بررسی قرار گرفت .در نهایت میزان تکثیر لنفوسیتها با

جهشزایهیQm ،در محهدوده  1/7تها  1/3نشهان دهنهده

استفاده از فرمول زیر محاسبه شد(:)13

احتمال جهشزا بودن ماده مورد مطالعه و  Qmدر حدود

فرمول:1

درصد بقا =×133

جاب حاصل از هر نمونه
جاب کنترل منفی

مههیدهههد .در ایههن بررسههی از  133میکرولیتههر محلههول 1
میکروگرم بر میلیلیتر سدیم آزید به عنوان کنترل مثبت
و غلتتههای  1تها  3درصهد  DMSOبهه عنهوان کنتهرل

به منتور بررسی قابلیت جهش زایهی عصهارههها در

منفی استفاده گردیهد .بهرای ههر غلتهت از عصهارهههای

غلتتهای مختلف از آزمون ایمز اسهتفاده شهد .در ایهن

مختلف سه بار تکرار صورت گرفهت .در نهایهت تعهداد

آزمون از سویههای مختلف سالمونال اسهتفاده مهیشهود.

کلنیهای رشد کرده روی محهیط حهداقل کهه ناشهی از

ای هن بههاکتریههها دارای جهههشهههای مختلفههی در اپههرون

بازیابی توان سهنتز هیسهتیدین اسهت بها کلنهیههای رشهد

مربوط به سنتز هیستیدین بوده لاا قابلیهت رشهد در عهدم

کههرده در مجههاورت کنتههرل مثبههت و منفههی مقایسههه و از

حضههور ایههن اسههید آمینههه را ندارنههد .امهها در صههورت

فرمول زیر برای تعیین شاخص  Qmاستفاده شد(.)13

قرارگیری این باکتری ها در معرض یک مهاده جههشزا

فرمول:2

ممکن است جهش ایجاد شده به حالت عادی بازگشته و
باکتری توان سنتز هیستیدین را مجدداً به دست آورد .در

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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بررسی میزان جهش زایی عصاره های گیاهی

 2و بههاوتر جهههشزا بههودن مههاده مههورد مطالعههه رانشههان

قابليت ضد باکتریایي و جهش زایي گونه های گياه درمنه

به منتور محاسبه میانگین داده و میزان خطای معیار

بیشتر از ریشه است .عالوه بر ایهن نتهایج نشهان داد کهه

میانگین و همچنین بررسی وجود اختالف معنهیدار بهین

 A.vulgarisبیش ترین قابلیت ضد باکتریایی را داشهته و

دادههای مربوط بهه عصهارهههای حاصهل از بخهشههای

پههس از آن گونههههههای ،A.khorasanica ،A.absinthium

مختلف با هم و نیز مقایسه اثر بخشی گونهههای مختلهف

 A.aucheri ،A.fragrans ،A.desertiو  A.sieberiقههههههرار

بهها هههم از آزمههون آنههالیز واریههانس و دانکههن در سههط

دارند .نتایج حاصهل از تعیهین  MICو  MBCعصهارهههای

معنیداری  p >3/31استفاده شد.

مورد آزمون و کنترل مثبت (پنهی سهیلین) بهه ترتیهب در
جدول شماره  2و 3نشان داده شده است.

یافته ها

نتایج این بخش کامالً منطبق بر دادههای حاصهل از

نتایج مربوط به انهدازهگیهری هالههههای عهدم رشهد

بررسی با روش انتشار دیسک بود .به عبارت دیگر نتایج

مربوط به عصارههای حاصل از هفت گونه درمنهه مهورد

حاصل از این بخش نشان داد که عصارههای مربهوط بهه

بررسی و آنتیبیوتیکهای استاندارد در جدول شماره 1

بههرگ ،سههاقه و بههار در محههدوده غلتتههی مههورد بررسههی

ذکر شده است.

قابلیت ضد باکتریایی نداشته اما در مقابل عصاره مربهوط

نتههایج نشههان داد کههه قابلیههت ضههدباکتریایی عصههاره

به گل و ریشه اثرات ضد باکتریایی چشمگیری را نشهان

گونههای گیاهی مورد بررسی در غلتتهای مهورد مطالعهه

دادند .عالوه بر آن نتایج نشان داد که  MICبرای عصاره

از الگویی مشابه پیروی میکند .بر ایهن اسهاس مشهخص

گل گونههای مهورد بررسهی در محهدوده  713تها 3333

شد که عصارههای مربوط به برگ ،ساقه و بار در ههیچ

میکروگرم بر میلیلیتر و برای ریشه در محدوده  1333تا

کدام از گونههای مورد بررسی در محدوده غلتتی مورد

 3333میکروگههرم بههر میلههیلیتههر قههراردارد .میههزان MBC

مطالعه اثرات ضد باکتریایی ندارند .امها در مقابهل مشهخص

بههرای عصههاره مههاکور بههه ترتیههب در محههدوده  1133تهها

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

 < 3333و 2333تا <3333تعیین شد .نتایج همچنین نشان

بررسی در روندی وابسته بهه غلتهت دارای قابلیهت ضهد

داد که باسیلوس سابتیلیس و سودوموناس آئروژنهوزا بهه

باکتریایی قابل تهوجهی هسهتند .بررسهیههای مقایسههای

ترتیهب حسهاستهرین و مقهاومتههرین سهویههها نسهبت بههه

نشان داد که قابلیت ضد باکتریایی گل در تمامی گونهها

عصارههای مورد بررسی بودند.

جدول شماره  :1نتایج حاصل از بررسی خواص ضد باکتریایی گونههای مختلف درمنه با روش انتشار دیسک

1

A.vulgaris

2

A.absinthium

3

A.khorasanic
a

-

-

1±3/21

-

-

-

1±3/33

1±3/23

-

-

-

-

133

-

-

7±3/23

3±3/23

-

-

1±3/11

7±3/33

-

-

-

-

1333

7±3/31

-

3±3/33

13±3/17

7±3/31

1±3/13

7±3/22

8±3/23

8±3/22

7±3/22

7±3/31

1±3/13

2333

3±3/13

7±3/22

11±1

11±3/21

3±3/13

8±3/31

8±3/13

8±3/21

3±3/23

8±3/13

8±3/13

1±3/22

133

-

-

1±3/23

1±3/73

1±3/33

-

-

-

-

1±3/23

-

1333

1±3/23

-

7±3/13

1±3/23

1±3/23

1±3/33

1±3/2

7±3/33

1±3/23

7±3/33

1±3/13

2333

7±3/23

1±3/13

3±3/2

8±3/3

7±3/13

1±3/33

8±3/13

7±3/33

8±3/13

1±3/23

8±3/13

7±3/33

-

1±3/13

1±3/33

-

-

-

-

-

-

-

-

1333

1±3/33

-

7±3/23

1±3/23

-

-

1±3/23

1±3/33

1±3/23

1±3/13

-

-

2333

1±3/23

1±3/23

3±3/73

8±3/33

1±3/23

1±3/13

8±3/23

1±3/13

8±3/23

7±3/23

7±3/23

1±3/33

-

1±3/23

1±3/23

1±3/33

-

-

1±3/23

1±3/23

-

1±3/13

1±3/23

2333

-

-

1±3/33

1±3/23

1±3/23

-

-

-

1±3/13

1±3/33

1±3/23

1±3/23

-

-

1±23

1±3/2

1±3/33

1±3/13

1±3/33

-

7±3/2

1±3/13

1±3/3

1±3/2

-

-

1±3/23

1±3/23

1±3/23

-

-

-

1±3/33

1±3/13

1±3/13

-

213

133

2

A.fragrans
A. deserti

1

A.aucheri

2333

7

A.sieberi

2333

1

2333

-

1±3/33

1±3/23

1±3/23

نتایج ذکر شده فقط مربوط به غلتتها و بخشهایی است که اثرات ضد باکتریایی قابل اندازهگیری داشتند.
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ردیف

گونه گیاهی

غلتت
(میکروگرم بر میلی لیتر)

سودوموناس ائروژنوزا
ریشه
گل

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

استرپتوکوکوس پایوژنز
ریشه
گل

پژوهشی

حسن محبت کار و همکاران

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

جدول شماره  : 3نتایج حداقل غلتت مهارکنندگی و حداقل غلتت

کشندگی عصاره بخش های مختلف هفت گونه درمنه*

کشندگی پنی سیلین بر  1سویه باکتریایی مورد مطالعه

1

A.vulgaris

2

A.absinthium

3

A.khorasanica

2

A.fragrans

1

A.deserti

1

A.aucheri

7

A.sieberi

سویه های
مورد مطالعه

ریشه

سودوموناس آئروژنوزا

713

باسیلوس ساتیلیس

MBC MIC MBC MIC
پنی سیلین

1133

213

133

اشریشیا کووی

133

1333

سودوموناس پوتیدا

133

1133

انتروکوکوس فکالیس

213

713

استرپتوکوکوس پایوژنز

713

1133

سودوموناس آئروژنوزا

1333

2333

1133

2133

باسیلوس ساتیلیس

1333

1133

133

1333

اشریشیا کووی

1133

2133

1333

2333

سودوموناس پوتیدا

1333

2333

1133

3333

انتروکوکوس فکالیس

713

2333

713

2333

استرپتوکوکوس پایوژنز

1133

2133

133

1333

سودوموناس آئروژنوزا

2333

3333

1133

2133

باسیلوس ساتیلیس

1333

2333

713

1133

نتایج حاصل از این بخش نشان داد کهه بهر خهالف

اشریشیا کووی

2133

>3333

1133

2133

سودوموناس پوتیدا

1213

2133

2333

>3333

خواص ضد باکتریایی به جز بار عصاره سایر بخشهای

اثر بخشی عصارهها بر رشد و تکثیر سلولهای لنفوسیت

 7گونه مورد بررسی به ویشه در محهدوده غلتتهی  13تها

انتروکوکوس فکالیس

1213

3333

1333

2333

استرپتوکوکوس پایوژنز

1333

2333

713

2333

 213میکروگرم بر میلیلیتر موجب افزایش چشم گیهری

سودوموناس آئروژنوزا

2133

>3333

2333

3333

باسیلوس ساتیلیس

1133

3333

1333

2333

در رشد و تکثیر سلولهای لنفوسیت در روندی وابسته به

اشریشیا کووی

2333

>3333

2333

>3333

سودوموناس پوتیدا

2133

>3333

غلتت میشوند .نتهایج ههمچنهین نشهان داد کهه هماننهد

1213

2133

انتروکوکوس فکالیس

1213

2133

1213

2133

خواص ضد باکتریایی گل و ریشه به ترتیهب بهیشتهرین

استرپتوکوکوس پایوژنز

1133

3333

1133

3333

تاثیر را بر رشد و تکثیر لنفوسیتها داشتند .عالوه بر این

سودوموناس آئروژنوزا

3333

>3333

3333

>3333

باسیلوس ساتیلیس

1133

2133

1333

2333

نتایج نشان داد که در غلتتهای باوتر از  213در تمامی

اشریشیا کووی

2133

>3333

2333

3333

سودوموناس پوتیدا

3333

>3333> 3333> 3333

انتروکوکوس فکالیس

2333

3333

>3333

استرپتوکوکوس پایوژنز

2333

>3333

2333

گونههههههای مههورد بررسههی آثههار سههمی عصههارهههها ظههاهر
میشود .بررسی مقایسهای گونهههای مختلهف نیهز نشهان

2133

داد که گونهه  A.khorasanicaکهه دارای خهواص ضهد

>3333> 3333> 3333> 2333
>3333> 2333

2333

3333

باکتری قابل توجهی نیز بود ،بیشترین تاثیر را بر رشد و

اشریشیا کووی

>3333> 2333

3333

>3333

سودوموناس پوتیدا

>3333> 2333

3333

>3333

تکثیهههر لنفوسهههیتهههها داشهههت .امههها در مقابهههل گونهههه

سودوموناس آئروژنوزا
باسیلوس ساتیلیس

انتروکوکوس فکالیس

1333

>3333> 2333> 3333> 2333

استرپتوکوکوس پایوژنز >3333> 2333> 3333> 2333

سودوموناس آئروژنوزا

3333

>3333

3333

>3333

باسیلوس ساتیلیس

2133

>3333

2333

>3333

اشریشیا کووی

3333

>3333

3333

>3333

سودوموناس پوتیدا

3333

>3333

2133

>3333

انتروکوکوس فکالیس

2133

>3333

3333

>3333

استرپتوکوکوس پایوژنز

3333

>2133 3333

>3333

 A.absinthiumعلی رغم خواص ضد باکتریهایی قهوی،
کمترین تاثیر را بر رشد و تکثیر لنفوسیتها داشت.

بررسی قابلیت جهش زایی عصارههای گیاهی
نتایج مربوط به بررسی قابلیت جههشزایهی عصهاره
گل و ریشهه در دو غلتهت  213و  2133در نمودارههای
شههماره  1و  2نشههان داده شههده اسههت .نتههایج نشههان داد

>3333> 3333

2333

>3333

2333

>3333

2333

>3333

اشریشیا کووی

3333

>3333

3333

>3333

کههه هههیچ کههدام از عصههارههههای مههورد بررسههی قابلیههت

سودوموناس پوتیدا

3333

>3333

3333

>3333

انتروکوکوس فکالیس

3333

>3333

3333

>3333

جهشزایی ندارند .محاسبه شهاخص جههشزایهی بهرای

استرپتوکوکوس پایوژنز

3333

>3333

3333

>3333

سودوموناس آئروژنوزا
باسیلوس ساتیلیس

* تمامی غلتت ها بر حسب میکروگرم بر میلی لیتر می باشد .بهه علهت
عههدم مشههاهده قابلیههت ضههد باکتریههایی از عصههاره بههرگ ،سههاقه و بههار
اطالعات مربوط به این بخش ها ذکر نشده است.

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

عصارههای مورد آزمون نیز برای تمامی عصارهها کمتهر
از  1/1محاسبه شد .بررسهی تعهداد کلنهیههای برگشهتی
ناشی از نمونهها نشان داد که تعداد کلنهیههای برگشهتی
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ردیف

نام گونه

بخشهای گیاهی
گل

سویه های مورد بررسی

MIC

MBC

قابليت ضد باکتریایي و جهش زایي گونه های گياه درمنه

تعداد کلنیههای برگشهتی در غلتهت  2133بهیش تهر از

بحث

 213میکروگرم بر میلی لیتر بهود .اگرچهه ههیچ کهدام از

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد کهه گونههههای

عصههارههههای مههورد بررسههی جهههش زا نبودنههد ،بررسههی

مختلف جنس درمنهه مهی تواننهد در غلتهتههای پهایین

مقایسه ای نشان داد کهه بهیشتهرین و کهم تهرین تعهداد

علیرغم فقدان پتانسیل جهش زایی قابلیهت ضهد باکتریهایی

کلنیههای برگشهتی بهه ترتیهب مربهوط بهه عصهارهههای

باویی داشته و نیز میتوانند موجب افزایش رشد و تکثیر

حاصل از  A.vulgarisو  A.sieberiبهود .عهالوه بهر ایهن

سههلولهههای لنفوسههیت شههوند .معضههل مقاومههتهههای

نتیجه بررسی مقایسهه ای نشهان داد کهه در تمهامی گونهه

آنتیبیوتیکی و نقصهای ایمنی موجب شده تا جسهتجو

های مورد بررسی تعداد کلنیهای برگشتی ناشی از گهل

و معرفی ترکیبات طبیعی خصوصهاً ترکیبهات گیهاهی بها

بیش تر از ریشه میباشد.

اثرات ضد میکروبی و نیز تعدیلگرهای پاسخهای ایمنی
بسیار مورد توجه قرار بگیرد.
در همین راستا بررسی انجام شده توسهط نصهرتی و
همکاران نشان داد که عصاره متانولی گونههای مختلهف
جنس جاشیر میتوانند علیرغم خواض ضهد باکتریهایی
موجب افزایش چشمگیری در تکثیر سلولهای لنفوسهیت
شوند( .)18در پشوهش مشابه دیگری تاثیر ارقهام مختلهف
انگور بر رشد تکثیر سلولهای لنفوسهیت مهورد بررسهی
قرار گرفت و مشخص شد کهه عصهاره ایهن گیاههان نیهز

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

میتوانند موجب افهزایش رشهد و تکثیهر لنفوسهیتههای

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

انسانی شوند( .)23اگرچه بررسیهای مختلفی اثرات ضد

مقادیر ذکر شده میانگینهای سه تکرار است .حهروف یکسهان بیهان

میکروبی و تاثیر بر رشد و تکثیر لنفوسهیتهها را بررسهی

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

احتمال  1درصد است.

نموده اما تعداد پشوهشهایی کهه ایهن دو قابلیهت را ههم
زمان مورد بررسی قرار داده باشند ،بسیار محهدود اسهت.
رحیمی و همکاران نشان دادند که عصاره گیهاه دارویهی
 Echinacea purpureaهم دارای قابلیت ضد میکروبهی
باویی است و هم میتواند موجب بهبود عملکرد سیستم
دارویی بسیاری است که اثر بخشی بسهیاری از آنهها در
بررسیهای آزمایشگاهی مورد تایید قهرار گرفتهه اسهت.
بررسیهای متعدد انجام شهده در مهورد گونههههای ایهن

نمودارشماره : 2نتایج مربوط به پتانسیل جهش زایی عصهاره گهل و
ریشه هفت گونه درمنه در غلتهت  2133میکروگهرم بهر میلهی لیتهر.
مقادیر ذکر شده میانگینهای سه تکرار است .حهروف یکسهان بیهان

جههنس خههواص ضههد باکتریههایی ،ضههد ویروسههی ،ضههد
سرطانی ،ضد قارچی و ضد دیابتی این گیاههان را تاییهد
نمههوده اسههت( .)11اگرچههه خههواص متعههدد دارویههی از

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

گونههای مختلف درمنه گزارش شده اما بررسی خواص

احتمال  1درصد است.

ضد باکتریایی این گیاهان بیشتر مورد توجه بوده است.
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ایمنههی شههود( .)21جههنس گیههاهی درمنههه شههامل گیاهههان

پژوهشی

حسن محبت کار و همکاران

در همهین راسهتا طهی پشوهشهی قابلیهت چشهمگیهر ضهد

تجمع ترکیبات موثره میتواند منجر به اثر بخشی متفاوت

باکتریایی از عصاره هگزانی و متانولی  A.nilagiricaبهر

قسمتهای مختلف این گیاهان شود(.)21،21

اشریشیاکووی ،پروتئوس ولگاریس ،انتروباکتر آئروژنز

 Weathersو همکههاران نشههان دادنههد کههه میههزان

و سههالمونال تههایفی گههزارش شههده اسههت( .)22هههمچنههین

آرتیمیزین که یکی از ترکیبات اصلی گونههای مختلف

 Msaadaو همکههههاران نشههههان دادنههههد کههههه اسههههانس

درمنه است ،در بخشهای هوایی بیشتر بوده و این امهر

 A.absinthiumکههه در مطالعههه حاضههر نیههز قابلیههت ضههد

موجب افهزایش قابلیهت ضهد میکروبهی و ضهد سهرطانی

باکتریایی چشمگیری داشت ،دارای اثهرات ضهد باکتریهایی

بخشههای ههوایی شهده اسهت( .)27در مطالعههای مشهابه

باویی است( .)23بررسی قابلیهت ضهد باکتریهایی عصهاره

مشخص شد که آلفا فالندرن ترکیب غالهب موجهود در

متانولی  A.sieberiتوسط طایفه و همکاران نشان داد که

گونه  A.absinthiumمیباشد.

عصاره گیهاه مهاکور قابلیهت ضهد باکتریهایی بهاویی بهر

در مطالعه حاضر و هم در مطالعات قبلی قابلیت ضد

یرسینیا انتروکولیتیکها داشهته امها اثهر ضهد باکتریهایی بهر

میکروبی باویی از ایهن گونهه مشهاهده شهد لهاا ترکیهب

اشریشههیا کههووی نههدارد( .)22نتههایج حاصههل از مطالعههه

ماکور میتواند دلیلی برای ایجاد خواص ضد میکروبی

ماکور( )22منطبق با نتایج حاصل از مطالعه حاضر اسهت

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

زیرا در این بررسی نیهز اثهر ضهد باکتریهایی بهر اشریشهیا

که آرتمیزیا کتون ترکیب اصلی تشهکیلدهنهده اسهانس

کووی توسط عصاره گیاه ماکور مشاهد نشد.

برگ ،ساقه و گل آذین درمنه بود که بهیشتهرین میهزان

اگرچه قابلیهت ضهد باکتریهایی بهاویی از اسهانس و

آن در گل آذین گیاه وجود دارد(.)23

بررسی حاضر قابلیت ضد باکتریایی گونهها مختلهف در

توجه در پشوهشهای دارویی طی سالهای اخیر معرفهی

غلتت پهایین مهورد بررسهی قهرار گرفهت و فقهط در دو

ترکیبهات طبیعهی بها قابلیهت اثرگهااری بهر فعالیهتهههای

گونه  A.absinthiumو  A.vulgarisاثرات ضد باکتریهایی

سیستم ایمنی خصوصاً تکثیر سلولهای ایمنهی اسهت .بهر

قابل توجه مشاهده شد که این میتواند بهه دلیهل تفهاوت

این اساس تاکنون اثرگااری گونههای مختلف دارویهی

در سویههای باکتریایی مورد مطالعه ،نوع عصهاره مهورد

بر رشد و تکثیر لنفوسیتهها مهورد بررسهی قهرار گرفتهه

بررسههی و نیههز گونههههههای درمنههه مههورد مطالعههه باشههد.

است .در همین راستا تاکنون طی بررسیهای محهدودی

مطالعههات پیشههین نشههان دادهانههد کههه ترکیبههات مختلههف

اثر بخشی گونههای مختلف درمنهه بهر عملکهرد سیسهتم

گیاهی به ویشه ترکیبات فنلهی نقهش مهمهی را در ایجهاد

ایمنی به ویشه تکثیر سلولهای لنفوسیت را مورد ارزیابی

قابلیت ضد میکروبی گیاهان مختلف از جمله گونهههای

قرار دادهاند.

مختلف درمنه ایفا میکننهد .بررسهیههای فیتهو شهیمیایی

 Chenو همکاران نشان دادند که پلی ساکاریدهای

انجام شده در این خصوص منجربه معرفی انواع مختلفی

جداسهههازی شهههده از  A.annuaدارای قابلیهههت تعهههدیل

از ترکیبات گیاهی از گونههای جنس درمنه شده اسهت.

پاسخهای ایمنی بوده و میتواند موجب افزایش رشهد و

ترکیبات غالب و مشهتر

گهزارش شهده از گونههههای

تکثیر سلولهای لنفوسیت  Tشود(.)33

مختلف درمنه شهامل آرتیمیهزین ،فالنهدرن ،کوئرسهتین،

در بررسی مشابه دیگر ،شههنازی و همکهاران تاییهد

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

اثر بخشی عصاره  A.absinthiumرا بر بلهو و عملکهرد

است که بسته به گونه گیاهی و محل رویش درصد آنهها

سلولهای دندریتیک سیستم ایمنی نشهان دادنهد( .)31امها

و بخش تجمع یافته متفاوت خواهد شد .ایهن تفهاوت در

در مقابهل برخههی از مطالعههات صهورت گرفتههه حههاکی از
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عصاره گونهههای مختلهف درمنهه گهزارش شهده امها در

همانطور که اشاره شهد یکهی از حهوزهههای مهورد

قابليت ضد باکتریایي و جهش زایي گونه های گياه درمنه

قابلیت سرکوب عملکرد سیستم ایمنی و یا کاهش میزان

 Baccharis dracunculifoliaرا نشان دادهاند( .)32اما در

تکثیر سلولهای ایمنی میباشد.

مقابل برخی از بررسیهای انجام شده در ایهن خصهوص

مطالعهههه نهههادری و همکهههاران نشهههان داد کهههه دی

حاکی از قابلیهت جههش زایهی برخهی از گیاههان اسهت.

هیدروآرتیمیزینین مشتق شهده از  A.annuaمهیتوانهد بها

مطالعه انجام شده توسط  Erenو همکاران نشان داد کهه

مهههار آنههزیم کلسههینورین موجههب سههرکوب فعالیههت

عصاره گیاه دارویی  Limonium globuliferumموجب

لنفوسیتههای  Tشهود( .)32بررسهی انجهام شهده توسهط

القای آسیبهای کرومهوزومی در آزمهون مریسهتمههای

 Wangو همکاران نیز قابلیت مهار کنندگی و جلوگیری

پیاز میشود( .)31علیرغهم بررسهیههای متعهدد صهورت

از تکثیر لنفوسهیتهها توسهط عصهاره آبهی  A.vestitaرا

گرفته در خصوص اثهرات مطلهوب دارویهی گونههههای

تایید نموده است( .)33اگرچه قابلیت اثرگااری گونهههای

مختلههف درمنههه تهها کنههون بررسههی در خصههوص ایمنههی و

مختلف درمنهه در مطالعهات متعهدد مهورد بررسهی قهرار

مطالعه پتانسیل جهشزایی ایهن گیاههان صهورت نگرفتهه

گرفته است اما در مطالعه حاضهر هفهت گونهه درمنهه بهه

است و مطالعه حاضر اولین بررسهی انجهام شهده در ایهن

صورت هم زمان مورد بررسی قرار گرفتهه و اثهر بخشهی

زمینه بوده است.

عصاره حاصل از بخشهای مختلف نیز مهورد بررسهی قهرار

در پایان میتوان نتیجهگیری کرد کهه هفهت گونهه

گرفههت .گیاهههان مختلههف اگرچههه ممکههن اسههت دارای

درمنه مورد بررسی در این مطالعهه قابلیهت جههش زایهی

قابلیت دارویی و موثر باویی باشند اما ممکهن اسهت حهاوی

نداشت وگل و ریشه این گیاههان بهه صهورت ههمزمهان

ترکیباتی باشند که قابلیت سمیت سلولی ،جههشزایهی و

دارای قابلیت ضد باکتریایی و اثرگااری بر رشد و تکثیهر

تراتوژن داشته باشند لاا بررسی ایمنهی گیاههان دارویهی

سلولهای لنفوسیت است .بنهابراین بها افهزایش عملکهرد

بسیار مهم و حائز اهمیت میباشد .بر این اسهاس تهاکنون

سیستم ایمنی درکنار قابلیت ضد باکتریایی مستقیم میتوانند

بررسیهای مختلفی در خصوص ایمنهی اسهتفاده از گیاههان

به عنوان گزینهای مناسب جهت استفاده در بیماریههای

دارویی مختلف انجام شده که دربرخی عدم جههشزایهی و

عفونی و نقصهای ایمنی مورد استفاده قرار بگیرند.

در برخی نیز القای جهشزایی و آسیبههای کرومهوزومی
تایید شده است .در این راستا بررسی انجام شهده توسهط

سپاسگزاری
ایههن پههروژه در قالههب طههر پشوهشههی بههه شههماره

نصرتی و همکاران حاکی از ایمنی و عهدم جههشزایهی
گونههای مختلف جنس جاشیر بوده است(.)13،18

در پشوهشههههی مشههههابه نیههههز رزنههههده و همکههههاران

پشوهشی دانشگاه اصفهان تامین شد .لهاا بهدینوسهیله از
معاونت پشوهشی دانشگاه سپاسگزاری میشود.
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