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Abstract 

Background: Avicennia marina (Forssk.) Vireh. or gray mangrove tree, belonging to the 
family Avicenniaceae, has long been used as a remedy to treat ulcers and skin diseases. In the present 
study, the antimutagenic activities of young and mature leaf extracts of Avicennia marina against the 
mutated bacterium Salmonella typhimurium TA100 were investigated. 

Materials and Methods: In this experimental study, the bacterial strain was checked for the 
intended genotypes. Leaves were isolated, dried, and chopped finely using a blender and they were 
extracted with 80% ethanol or water using a Soxhlet extractor. Metabolic activation was prepared from 
male rat homogenized liver. Antimutagenic effect of the extracts was tested using Ames test in the 
presence of a mutagen. 

Results: The number of mutant colonies decreased in the presence of both ethanol and water 
extracts with (+S9) and without (-S9) metabolic activation. The ethanolic extract exhibited a higher 
antimutagenic activity than the water extract. There were no inter-assay differences in the presence and 
absence of the S9 mixture. The highest (71%) and the lowest (24%) inhibition rates of Salmonella 
typhimurium TA100 bacterial growth were observed with the ethanolic extract of mature leaves from 
Bordekhon region and the aqueous extract of young leaves from Assaluyeh region, respectively. 

Conclusion: The findings of the present study suggest that Avicennia marina (Forssk) Vireh.  
leaf extracts may contain bioactive compounds that can inhibit mutation, and that biotic and/or abiotic 
stress might have an effect on the antimutagenic potential of these leaf extracts in the two regions. 
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 یافته روي باکتري جهش هاي اتانولی و آبی گیاه حرا بر خواص ضد جهشی عصاره
    TA100سالمونالتیفی موریوم

  
  1، ماندانا صالحی3 ، سعید آیریان3، محمد نبیونی2، صدیقه مهرابیان2، احمد مجد*1لیال کرمی
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 14/4/91:  تاریخ پذیرش6/12/90: تاریخ دریافت
 

 چکیده
که در گذشته براي درمان باشد  میگیاه حرا مشهور به مانگروي خاکستري، متعلق به خانواده اوسنیاسه : زمینه و هدف

هاي  هاي ضد جهشی عصاره عالیتدر مطالعه حاضر ف. ه استرفت کار میه هاي مختلف نظیر زخم معده و پوست ب بیماري
  . مورد بررسی قرار گرفت TA100 برگ جوان و بالغ گیاه حرا بر روي باکتري جهش یافته سالمونال تیفی موریم

 آوري، ها پس از جمع برگ. هاي مورد نظر بررسی شد  سوش باکتري براي ژنوتیپ، در این مطالعه تجربی:ها مواد و روش
فعال کننده متابولیکی از کبد . و یا آب با دستگاه سوکسله انجام شددرصد  80ري با اتانول گی خشک و پودر شده و عصاره

  . هموژنیزه موش نر تهیه گردید و اثرضد جهشی عصاره در حضور ماده جهش زا با استفاده از تست ایمز سنجش شد
 کاهش  و بدون آنفعال کننده متابولیکیهر دو عصاره آبی و اتانولی با  هاي جهش یافته در حضور  تعداد کلونی:ها یافته
 در S9 مخلوط حضورهیچ تفاوتی در .  آبی فعالیت ضد جهشی باالتري را نشان داد عصارهعصاره اتانولی نسبت به. یافتند

میزان بازدارندگی بر روي باکتري جهش یافته ) درصد24( ترین و پایین ) درصد71(باالترین . ها دیده نشد بین سنجش
  .عصاره آبی برگ جوان عسلویه دیده شد تیفی موریوم به ترتیب در عصاره اتانولی برگ بالغ منطقه بردخون وسالمونال 

 ممکن است حاوي ترکیبات فعال زیستی  حراکند که عصاره برگ گیاه هاي مطالعه اخیر پیشنهاد می  یافته:گیري نتیجه
توانند  هاي زیستی و غیر زیستی می  استرس احتماالًشود و بوده که موجب ممانعت از جهش در باکتري جهش یافته می

  .هاي برگ را در بین دو ناحیه تحت تاثیر قرار دهند پتانسیل ضد جهشی عصاره
  حرا، سالمونال تیفی موریومضد جهشی،  آزمون ایمز، :کلیدي واژگان
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  مقدمه
 Avicennia marina (Forssk.)) گیاه حرا

Vireh) اوسیناسهمتعلق به خانواده  (Avicenniaceae) 
مانگروها در . باشد مشهور به مانگروي خاکستري یا سفید می

حد فاصل خشکی و دریا و در نواحی جزر و مدي رشد 
ارس  فخلیجپراکنش این گیاه در ایران درحاشیه . )1(کنند می

نظیر جزیره قشم، بندر خمیر، بندر گواتر، بندر دیر و خلیج 
خلیج نایبند آخرین نقطه . باشد می) منطقه عسلویه(نایبند 

پراکنش این درختان درجنوب غرب آسیا محسوب 
  . )2(شود می

این گیاه در طب سنتی کاربرد فراوانی داشته که از 
ی و  آن براي تقویت قواي جنس"موم" به توان میجمله 

 از برگ براي بهبودي چنین همدرمان دندان درد و 
  . )4، 3، 1(هاي معده و پوست اشاره نمود بیماري

گزارشات متعددي در خصوص استفاده پزشکی 
از محصوالت طبیعی مشتق شده از گیاهان براي درمان 

کاربرد فراوان داروهاي ضد . بیمارهاي مختلف وجود دارد
قمندي درکشف سرطانی گیاهی موجب شده که عال

ترکیبات فعال جدید از منابع طبیعی و مطالعه اثرات 
امروزه استفاده تجاري از . بیولوژیکی آنها افزایش یابد

مانگروها نه تنها براي چوب و سوخت بلکه به عنوان یک 
منبع غنی از ترکیباتی با پتانسل درمانی باال براي درمان 

 و ایدز فراوان  نظیر دیابت، آسم ، سرطان معدههاي بیماري
  .)6، 5(باشد می

گیاه حرا داراي ترکیبات شیمیایی فراوانی نظیر 
استروئید، تري ترپن، ساپونین ، فالوو نوئید، آلکا لوئید، تانن 

ها بوده که از پتانسیل باالي آنتی اکسیدانی  و نفتوکینون
شواهد علمی نشان داده است که تحت . )6-8(برخوردارند

اکسیژن رادیکال آزاد هاي  یو گونهشرایط استرس اکسیدات
(Reactive Oxygen Species-ROS)  ،نظیر سوپر اکسید

محققین براین باور . شوند هیدروکسیل و پراکسیل تولید می
هستند که تعادل بین آنتی اکسیداسیون و اکسیداسیون یک 

. )9(باشد میامر مهم در حفظ سالمت یک سیستم زیستی 
 عمده مرگ ومیر در جهان امروزه سرطان یکی از دالیل

زا در محیط  زا و سرطان انواع مختلفی از مواد جهش. باشد می
 موجب آسیب ROSوجود دارد که بیشتر آنها با تولید 

هاي کروموزومی،  ها از طریق ایجاد ناهنجاري سلول
با . شوند اي می  تک رشتهDNAقطعات  هاي ژنی و جهش

نظیر سرطان هایی  ي در ایجاد بیمارROSتوجه به نقش 
مطالعات در زمینه شناسایی گیاهانی با پتانسیل آنتی 
اکسیدانی به منظور استفاده از آنها در تهیه دارو براي کاهش 

هاي آزاد اکسیژن به  اثرات مخرب حاصل از رادیکال
هدف از . )11، 10(هاي بیولوژیکی روبه افزایش است سیستم

جهشی اي اثرات ضد  انجام این تحقیق بررسی مقایسه
با حرا هاي اتانولی و آبی برگ جوان و بالغ گیاه  عصاره

 سالمونالتیفی مطالعه اثر آنها بر روي باکتري جهش یافته
 با (Salmonella typhimurium TA100) موریوم

استفاده از تست ایمز در حضور و عدم حضور سیستم 
متابولیکی کبدي براي اولین بار در دو منطقه بردخون و 

تست ایمز یک سنجش . باشد میتان بوشهر عسلویه اس
باکتریایی متداول براي شناسایی ترکیبات تولید کننده 

 ارزش پیش بینی باالیی براي چنین همهاي ژنی بوده و  جهش
طبق اصل ایمز یک . دهد زایی را نشان می هاي سرطان تست

د پتانسیل القاء سرطان را داشته توان میزایی  ماده با اثر جهش
د براي سنجش توان میبر همین اساس این تست باشد و 

ه فعالیت ضد جهشی ترکیبات طبیعی بر علیه مواد جهش زا ب
د مواد داراي فعالیت توان میاین سنجش به خوبی . کار رود

ضد جهشی را به عنوان کاندید مناسب  در تهیه داروهایی با 
پتانسیل ضد سرطانی، با استفاده از باکتري هاي جهش یافته 

  . )12-14(الگري نمایدغرب
  

  ها مواد و روش
هاي گیاهی برگ حرا  در این مطالعه تجربی نمونه

(A.marina)  و ) مند شدهمنطقه حفاظت (از بردخون
در هر .  شدندآوري جمع) پارك ملی دریایی نایبند(عسلویه 

دو منطقه مورد بررسی ده درخت با ارتفاع و سن تقریبا 
وان و بالغ از روي  جهاي برگیکسان انتخاب و سپس 

اولین تا .  بریده شدندمتر سانتی 35هایی به طول  سرشاخه
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سومین جفت برگ بر روي سرشاخه به عنوان برگ جوان و 
سوش سالمونال تیفی . بقیه برگ بالغ در نظر گرفته شدند

 از  موتان محتاج به هیستیدین مستقیماTA100ًموریوم 
فاده در تست ایمز مواد مورد است. پروفسور ایمز دریافت شد

  . تهیه گردید(Merck)  شرکت مركاز
این پژوهش داراي مجوز کد اخالقی با شماره 

 از دانشکده علوم زیستی دانشگاه 3/2/89 در تاریخ 199/616
  .باشد میخوارزمی 

هاي گیاه  ابتدا برگها،  جهت آماده سازي عصاره
حرا انتخاب، خشک و با استفاده از مخلوط کن پودر 

 براي اطمینان از هر گونه آلودگی، پودرها با استفاده .دگردی
در این تکنیک پودر . از تکنیک تندالیزاسیون استریل شدند

 هاي اتوکالو شده و کامالً برگ جوان و بالغ در شیشه
 ساعت در بن ماري با دماي 1استریل ریخته شده و به مدت 

 درجه 4گراد گذاشته و سپس به دماي   درجه سانتی80
 بار تکرار 3 ساعت منتقل و این عمل 24 به مدت گراد یسانت
 هاي بعدي در پودرهاي سترون شده براي انجام آزمایش. شد

هاي اتانولی و  به منظور تهیه عصاره. یخچال نگهداري شدند
 و آب  درصد80م از پودر به ترتیب در اتانول  گر10 ،آبی

ع صنای ( Soxhletحل و استخراج با استفاده از دستگاه 
 ها  عصارهسپس. انجام شد) آزمایشگاهی بخشی در ایران

ساخت  (Rotary evaporatorصاف و توسط دستگاه 
تحت فشار پائین تغلیظ و سپس ) آمریکا, Heidolfشرکت 

در این دستگاه حالل با حرارت مالیم به طور . خشک شدند
سریع تبخیر شده و آسیب کمتري به مواد حل شده وارد 

 درجه -20دست آمده در دمايه اي به  رسوب. شود می
هاي ضد جهشی ذخیره  به منظور انجام آزمایشگراد  سانتی
 و  درصد80 براي انجام تست ایمز رسوب در اتانول .شدند

هاي اتانولی و آبی با  آب مقطر استریل به ترتیب براي عصاره
الزم به ذکر است . لیتر حل شد گرم بر میلی  میلی100غلظت 

  .اید تازه تهیه شوندها ب که عصاره
  آماده سازي سوش باکتري

 باکتري قبل از انجام سنجش ضد جهشی، جهش
براي انجام .  تایید شدTA 100 سالمونالتیفی موریوم

هاي تایید سوش از کشت تازه شبانه باکتري در  تست
 ساعت از 24بعد از گذشت . نوترینت براث استفاده شد

 2شت شبانه باکتري به  میلی لیتر از محیط ک1/0انکوباسیون 
لیتر تاپ آگار اضافه و بر روي محیط نوترینت آگار  میلی

سپس ژنوتیپ باکتري براي نیازمندي به . رشد داده شد
و وجود ) uvrBجهش  (UV، حساسیت به rfaهیستیدین، 

R factor plasmid بر اساس روش مارون و ایمز چک 
ذخیره  دگرا  درجه سانتی-80دماي  ها در باکتري. )15(شد

این نژاد، یک نژاد وابسته به اسید آمینه بوده و . بودند
ها قادر به رشد به  درغیاب منبع خارجی هیستیدین، سلول

 باعث حساسیت uvrBوجود جهش . باشند شکل کلونی نمی
 تغییراتی را در دیواره rfa شده و جهش UVباکتري به نور 

 به انواع به طوري که باکترينماید  میسلول باکتري ایجاد 
تشخیص این . شود میمشخصی از مواد شیمیایی قابل نفوذ 

جهش با استفاده از حساسیت به کریستال ویوله انجام 
 در این نژاد مقاومت R factor plasmidوجود . شود می

 ،13(دهد سیلین نشان می بیوتیک آمپی آن را نسبت به آنتی
14(.  

  S9آماده سازي مخلوط متابولیکی فعال 
براي انجام . شد لوط از کبد موش نر تهیه این مخ
ها، به  موش ساعت قبل از کشته شدن 24این کار به مدت 

هاي کبدي و  که میزان آنزیم گرسنگی داده، به طوريآنها 
از شستشو با هاي کبدي پس  بافت. فعالیت آنها افزایش یابد

موالر هموژن گردیده و سپس به  15/0محلول کلرید سدیم 
 درجه 4 دور در دقیقه در دماي 9000ه با دور  دقیق10مدت 

 جدا S9  حاويمحلول شیري رنگ رویی. سانتریفوژ شدند
 فسفات 6 و گلوکز NADPفیلتر شده و با کوفاکتورهاي 

 درجه ذخیره و براي انجام - 80 درS9بخش . مخلوط شد
بسیاري از . آزمایشات ضد جهشی مورد استفاده قرار گرفت

نبوده ولی ) زا یا سرطان(زا  د جهشمواد در شکل اصلی خو
زا را با استفاده از  ند پتانسیل تبدیل به ترکیبات جهشتوان می

از آنجایی که پتانسیل . متابوسیم کبدي داشته باشند
ها با پستانداران مشابه نبوده، لذا استفاده از  متابولیکی باکتري

براي تحریک متابولیکی تغییر ) S9(هاي کبدي  عصاره آنزیم
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.  تبدیل یک ماده شیمیایی و تست آن ضرورت داردو
دهد که   این امکان را به محقق میS9استفاده از مخلوط 

زایی یک ماده شیمیایی را بعد از متابولیزه  فعالیت جهش
  .)13-15(شدن نیز تعیین کند
  تست ضد جهشی

اي از  این تست براساس دستور العمل تغییر یافته
 سالمونالتیفی تري جهش یافتهتست ایمز با استفاده از باک

و بدون آن  S9با سیستم متابوکیی فعال  TA100 موریوم
هاي  دستور العمل بررسی اثر ممانعتی عصاره. )15(شد انجام 
زایی به  بر روي سدیم آزید القاء کننده جهشحرا برگ 

  :باشد میشرح زیر 
روز قبل از انجام تست، کشت ذخیره منجمد 

 ساعت به 12-16 براث به مدت باکتري درمحیط نوترینت
طور ه ب. منظور ایجاد کشت تازه شبانه باکتري رشد داده شد

 1/0، ) آزیدسدیم(زا  لیتر از ماده جهش  میلی1/0خالصه 
 سالموتیفی لیتر کشت تازه شبانه  میلی1/0لیتر عصاره،  میلی

 - میلی موالر هیستیدین5/0لیتر از محلول   میلی1/0 و موریوم
 گرم بر  لیتر آگار 50(لیتر محلول تاپ آگار   میلی2بیوتین به 

اضافه و به خوبی مخلوط )  گرم بر لیتر کلرید سدیم50+ 
محیط گلوکز آگار حداقل ر روي بمخلوط سپس . شدند

گراد  سانتی درجه 37گسترده و در دماي )  درصد40گلوکز (
هاي   ساعت انکوبه شد و سپس تعداد کلنی48به مدت 

هاي کنترل منفی و  براي انجام کشت. شدندبرگشتی شمارش 
مثبت به ترتیب آب مقطر استریل و ماده آزید سدیم به تاپ 

 بیوتین اضافه و سپس –آگار حاوي باکتري و هیستیدین 
 48و به مدت گراد  سانتی درجه 37انکوباسیون در دماي 

ضرورت انجام کنترل منفی در این . ساعت انجام گردید
هایی با جهش  دادن تعداد باکتريتست به منظور نشان 

بار ها با سه  تمام آزمایش. باشد میبرگشتی خود به خودي 
به منظور بررسی اثر سیستم متابولیکی فعال . تکرار انجام شد

S9ها با  ها، آزمایش  بر روي خاصیت ضد جهشی عصاره
 به محتویات لوله S9لیتر از محلول   میلی1/0اضافه کردن 

کلیه مراحل مورد بررسی به همان . تاپ آگار انجام شد
میزان درصد . باشد میترتیب ذکر شده در تست ضد جهشی 

بازدارندگی از جهش با استفاده از فرمول ارائه شده توسط 
  : )16( محاسبه گردید1986آنگ و همکاران درسال 

100×)M/ T ( -1 = میزان بازدارندگی درصد   
در هاي برگشتی  ، تعداد کلنیTدر این فرمول 

 تعداد Mزا و عصاره گیاهی بوده و  حضور عامل جهش
در این . باشد میهاي برگشتی در پلیت کنترل مثبت  کلنی

ها با سه میزان ضعیف، متوسط  بررسی اثر ضد جهشی عصاره
 40تا  25، بین  درصد25قوي به ترتیب با ارزش کمتر از  و

  براي انجام. در نظر گرفته شد درصد40 و باالتر از درصد
 استفاده گردید و براي In Stat 3آنالیزآماري از نرم افزار 

هاي مختلف آنالیز واریانس یک طرفه آزمون  همقایسه گرو
Tukey- Kramer Multiple comparisons Test  به 

نظر گرفته   در05/0ي کمتر از دار کار رفت و سطح معنی
  .شد
  

   ها یافته
هاي   به ترتیب اثر ضد جهشی عصاره2 و 1ول اجد

اتانولی و آبی برگ جوان و بالغ گیاه حرا را با توجه به تعداد 
هاي برگشتی در پلیت درحضور و عدم حضور سیستم  کلنی

. دهد  در عسلویه و بردخون نشان میS9متابولیکی فعال 
هاي  هر دو منطقه عصاره دهند که در نتایج به خوبی نشان می

ده و در ها داراي اثر ضد جهشی بر سدیم آزید بو برگ
دار مشاهده  مقایسه با کنترل مثبت تفاوت معنی

داري در میزان  گونه تفاوت معنی هیچ. )>001/0p(شد
هاي اتانولی وآبی در بود و  زایی عصاره بازدارندگی از جهش

  . در مناطق مورد پژوهش دیده نشدS9نبود 
هاي اتانولی با آبی در برگ جوان،  سنجش عصاره

  و عسلویه)>01/0p(منطقه بردخونداري را در  تفاوت معنی
)001/0p<(بالغ نیز سطح هاي برگ در چنین هم.  نشان داد 

مقایسه میزان . )>001/0p(اختالف معنی داري مشاهده شد
ها در بین دو منطقه بردخون و  زایی عصاره جهش ممانعت از

بین  داري در معنی که تنها یک رابطه عسلویه نشان داد
  . )>001/0p( مسن وجود داردهاي اتانولی برگ عصاره
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) S9 بدون (-TA ، S9 100 با استفاده از سالمونال تیفی موریوم A.marinaنتایج بررسی اثر ضد جهشی عصاره هاي برگ گیاه . 1جدول 
، S9)+ حضورS9 (درمنطقه بردخون  

میانگین تعداد کلنی   عصاره ها
  -S9هاي برگشتی 

میانگین تعداد کلنی هاي   درصد مهار جهش
  +S9رگشتی ب

  درصد مهار جهش

  شاهد منفی
  شاهد مثبت

  اتانولی برگ جوان
  اتانولی برگ مسن

  آبی برگ جوان
  آبی برگ مسن

1±24  
7±125  

2±65  
3±39  
2±81  
5±76  

-  
-  
48  
68  
35  
36  

1±24  
7±125  
4±68  
2±36  
1±90  
3±78  

-  
-  
45  
71  
28  
37  

  
) S9بدون (– 100TA،  S9 با استفاده از سالمونال تیفی موریوم A.marinaنتایج بررسی اثر ضد جهشی عصاره هاي برگ گیاه . 2جدول 

 ،S9)+حضور S9 ( درمنطقه عسلویه  
میانگین تعداد کلنی هاي   عصاره ها

  -S9برگشتی 
میانگین تعداد کلنی هاي برگشتی   درصد مهار جهش

S9+  
  درصد مهار جهش

  شاهد منفی
  شاهد مثبت

  اتانولی برگ جوان
  اتانولی برگ مسن

  گ جوانآبی بر
  آبی برگ مسن

1±24  
7±125  
3±63  
2±56  
1±92  
4±86  

-  
-  
49  
56  
26  
31  

1±24  
7±125  
2±60  
2±52  
3±94  
3±89  

-  
-  
52  
58  
24  
29  

  
  بحث

مانگروها یک منبع غنی از ترکیبات آنتی اکسیدان 
که از دیرباز  طبیعی با پتانسیل درمانی باال بوده، به طوري

مورد استفاده قرار اي در طب سنتی  تاکنون به طور گسترده
ها با پتانسیل آنتی اکسیدانی باال و توانایی  پلی فنل. اند گرفته

هاي آزاد اکسیژن به مقدار فراوان در  جاروکننده رادیکال
. )17(شوند  یافت میA.marinaمانگروها باالخص گیاه 

 با جارو کردن یترکیبات داراي فعالیت آنتی اکسیدان
اکسیدانی باعث  هاي آنتی  آنزیمهاي آزاد و یا القاء رادیکال

در این پژوهش . )18(شوند جلوگیري از جهش و سرطان می
با استفاده از حرا هاي برگ گیاه  فعالیت ضد جهشی عصاره

تست ایمز در دو منطقه بردخون و عسلویه از استان بوشهر 
با توجه به زیستگاه خاص گیاه حرا امکان رشد . سنجش شد

تر  ایشگاهی به منظور بررسی دقیقبذرهاي آن در شرایط آزم
ها بر روي گیاه و خواص ضد جهشی آنها  اثرات آالینده

هاي انجام شده،  وجود نداشت و لذا با توجه به بررسی
هاي حرا واقع در   گیاهی جنگلهاي نمونهآزمایشات بر روي 

گیاهان . انجام شد) آلوده(و عسلویه ) سالم(منطقه بردخون 

 فاقد دخون در یک زیستگاه بکر، ظاهراًحرا واقع در منطقه بر
. هرگونه آلودگی، تنش زیستی و غیر زیستی قرار دارند

اي صنعتی با فعالیت فراوان کارخانجات  عسلویه منطقه
 در چنین مناطقی معموالً. باشد میپتروشیمی و گاز 

ند موجب توان میهاي جوي مختلف وجود دارد که  آالینده
هاي  ییراتی را در اکوسیستمآلودگی محیط زیست شده و تغ

نظیر در  هاي زیبا و بی یکی از اکوسیستم. مجاور ایجاد کنند
هاي مانگرو خلیج نایبند با  تنها گونه  منطقه عسلویه جنگل

حرا بوده که در دهه گذشته و در حال حاضر تحت شرایط 
. اي شده است د منطقه متحمل تغییرات گستردهعنامسا

ها تحت  وده به علت وجود آالیندهگیاهان واقع در منطقه آل
هاي  این شرایط یکی از پاسخ در. باشند استرس اکسیداتیو می

هاي آنتی اکسیدانت جهت  گیاهان افزایش میزان آنزیم
هاي آزاد  هاي وارده حاصل از تولید رادیکال کاهش آسیب

  .باشد می
این پژوهش در هر دو منطقه مورد بررسی،  در

سیل قوي ضد جهشی را نسبت به هاي اتانولی پتان عصاره
میزان متوسط ممانعت از . هاي آبی از خود نشان دادند عصاره
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 به هاي آبی احتماالً زایی سدیم آزید توسط عصاره جهش
دلیل استخراج کمتر ترکیبات فعال زیستی از طریق حالل 

  .باشد میآبی 
هاي جوان و بالغ در  عصاره اتانولی و آبی برگ

 و در عدم حضور آن S9ابولیکی حضور سیستم فعال مت
 فعالیت ضد جهشی مشابهی را در هر دو منطقه مورد تقریباً

از آنجایی که هدف از استفاده  .بررسی از خود نشان دادند
 فعال نمودن ماهیت عملکردي یک ماده شیمیایی S9مخلوط 

، لذا میزان مشابه فعالیت باشد میبعد از متابولیز شدن 
وجود بالقوه ترکیبات فعال زیستی با ها نشان دهنده  عصاره

  .)14(باشد میپتانسیل ضد جهشی در آنها 
در منطقه بردخون فعالیت ضد جهشی عصاره 

 در  بوداتانولی برگ بالغ در مقایسه با برگ جوان بیشتر
داري بین آنها  که در منطقه عسلویه تفاوت معنی حالی

رکیبات  تنوع تتواند به دلیل این امر میعلت .  نشدمشاهده
فعال زیستی و یا فعالیت بیشتر آنها در برگ بالغ منطقه 

که پتانسیل  از آنجاي. بردخون نسبت به برگ جوان باشد
، باشد میپذیري برگ جوان نسبت به بالغ بیشتر  آسیب

هاي زیستی و غیر زیستی، با   در منطقه عسلویه استرساحتماالً
موجب افزایش تغییرات  فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گیاه 

که  فعالیت ضد جهشی عصاره برگ جوان شده به طوري
  . دهد هاي مسن  نشان نمی داري را با برگ هیچ تفاوت معنی

دي اکسید مطالعات انجام شده بر روي اثر افزایش 
 Rhizophora)بر گیاهان مختلف و مانگروي قرمز کربن 

mangle)دي اکسید دهد که به طور کلی افزایش   نشان می
هاي تکوین گیاه شده ولی دامنه   موجب تغییر پروسهبنکر

هاي بالغ  هاي جوان بیشتر از برگ تغییرات در برگ
  . )19(باشد می

هاي  زایی عصاره مقایسه میزان بازدارندگی جهش
ها، فعالیت باالي ضد جهشی عصاره  اتانولی و آبی برگ

اتانولی برگ مسن منطقه بردخون را نسبت به عسلویه نشان 
در منطقه عسلویه به علت شرایط محیط زیستی . دهد می

متفاوت، استرس اکسیداتیو و پاسخ گیاه در جهت تعادل بین 
 بین ماهیت سیستم آنتی اکسیداسیون و اکسیداسیون، احتماالً

شیمیایی ترکیبات موثره عصاره و پاسخ آنتی اکسیدانی آنها 
 یک رابطه توان میتغییر ایجاد شده است به طوري که ن

منطقی بین فعالیت زیستی و آنتی اکسیدانی تعریف 
عالوه بر این شاید به علت پاسخ متفاوت پلی . )17(نمود
هاي گیاه حرا در این منطقه بوده که خود به تعداد  فنل

  .)20(باشد میهاي فنلی وابسته  گروه
 با مطالعه 2001سال  در ایتیگووا و همکاران

گزارش کردند  A.marinaهاي جدا شده از گیاه  نفتوکینون
که این ترکیبات اثر بازدارندگی قابل توجهی بر روي تومور 

که هیچ گونه فعالیت آنتی  حالی پوستی موش داشته در
 بررسی دیگري توسط ایتو در. )6(اکسیدانی را بیان ننمودند

 از خانواده A. albaروي گیاه  و همکاران بر
Avicenniaceae گیاه را به  ، پتانسیل آنتی اکسیدانی برگ

. )21(ها عنوان نمودند نفتوکینون علت وجود فالوونوئیدها و
 گیاه حرا واقع در هاي موجود در رسد که پلی فنل به نظر می

هاي  منطقه عسلویه بیشتر نقش حفاظت در برابر تنش
زیرا ترکیبات فنلی به علت . اکسیداتیو را بر عهده دارند

آنتی اکسیدانی هاي هیدروکسیل مستقیما نقش  وجود گروه
مطالعات . کنند میداشته و به عنوان دهنده هیدروژن عمل 

 فالوونوئیدها را در به ویژهها،  متعدد نقش حفاظتی پلی فنل
  .)22(دهند  نشان میuvبرابر اشعه زیانبار  مانگروها در

روي عصاره  مطالعات فیتوشیمیایی انجام شده بر
ظیر هاي ثانویه ن  وجود متابولیت A.marinaبرگ

استروئیدها،  ها، آلکالوئیدها، فالونوئیدها، تري ترپن
 ها و گلوکوزیدها را گزارش کرده که احتماالً نفتوکینون
رود این ترکیبات با فعالیت زیستی خود موجب  انتظار می

با وجود ترکیبات . )7(شوند عملکرد ضد جهشی عصاره 
شیمیایی فعال زیستی و پتانسیل ضد جهشی آشکار شده در 

 به طور ایمن از برگ توان میرسد که  ست ایمز به نظر میت
. هاي مختلف استفاده کرد گیاه حرا براي درمان بیماري

گونه  مطالعات توکسیکولوژي انجام شده بر روي موش، هیچ
اثرات منفی استفاده از عصاره برگ را گزارش 

  .)23(اند ننموده
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  نتیجه گیري
 هاي برگدر این مطالعه عصاره اتانولی و آبی 

جوان و بالغ گیاه حرا، پتانسیل ضد جهشی در برابر باکتري 
. دهند جهش یافته سالمونال تیفی موریوم از خود نشان می

 در باشد  میهاي اتانولی قوي فعالیت ضد جهشی عصاره
هاي آبی داراي فعالیت ضعیف تا متوسط   که عصاره حالی

ره برگ در بوده که خود نشان دهنده استخراج بهتر مواد موث
مشاهده فعالیت ضد جهشی باالتر . باشد میحالل اتانول 

هاي برگی در منطقه سالم بردخون نسبت به منطقه  عصاره
دهد که با تغییر شرایط محیط زیستی  عسلویه نشان می

با توجه به . شوند ترکیبات موثر گیاهی دستخوش تغییر می
مون رسد که این آز کم هزینه بودن تست ایمز به نظر می

یک روش سریع براي شناسایی موادي با خاصیت ضد 
جهشی باشد ولی با توجه به اثرات مختلف یک ماده و تغییر 
و تبدیالت شیمیایی آن در سیستم زند، الزم است که مطالعه 
در این زمینه به طور گسترده ادامه یافته و ابتدا آنالیز 

 و سپس فیتوشیمیایی بر روي عصاره این گیاه در ایران انجام
هاي مختلف، گزینش دقیقی جهت استفاده از  با آزمون

. ترکیبات آن در ساخت داروهاي ضد سرطانی به عمل آید
 با توجه به روند رو به رشد استفاده از گیاهان چنین هم

هاي مختلف تالش هر چه بیشتر در  دارویی در درمان بیماري
به هاي حرا  نظیر جنگل زمینه حفظ و حراست اکوسیستم بی

منظور استفاده از این گنجینه دارویی براي حال و آینده 
  .صورت گیرد

  
  تشکر و قدردانی

 با حمایت بخش زیست شناسی مطالعهاین 
انجام شده و قسمتی ) تربیت معلم تهران(دانشگاه خوارزمی 

از نتایج رساله دکترا لیال کرمی، دانشجوي رشته زیست 
ه که این طرح  تکوینی بود-شناسی گیاهی، گرایش سلولی

 به تصویب رسیده 1069/616 با شماره 11/11/89در تاریخ 
نویسندگان از مدیریت محترم اداره کل حفاظت . است

 مند شدهمحیط زیست استان بوشهر، کارکنان منطقه حفاظت 
  .و پارك ملی دریایی نایبند سپاس و قدردانی فراوان دارند
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