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Abstract 

Background: Medicinal plants are primery source of many drugs to cure different diseases. 
The genus Prangos, (Umbelliferae family) consists of several medicinal plants that their desirable 
dffects have been approved. The aim of this study is to investigate the effectiveness of methanol 
extract in different parts of prangos ferulacea and prangos acaualis on human lymphocytes 
proliferation and their mutagenicity in salmonella typhimurium TA98. 

Materials and Methods: In this experimental study, the plants were collected from different 
areas of Kurdistan. Then, samples were air dried and powdered and methanol material of plants was 
extracted. The extracts were diluted to give concentrations of 10, 100, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 
μg/ml. Finally, the effects of these extracts on human lymphocytes proliferation and their 
mutagenecity have been investigated by the MTT and Ames test. 

Results: The results showed that different organs extract from both tested plants caused a 
significant increase in lymphocytes proliferation, specially in concentrations of 500 to 2500 μg/ml. Of 
studied excrtacts, the highest and lowest effect on lymphocytes proliferation was obtained in presence 
of flower and seed, respectively. In total, the levels of proliferation resulted of prangos ferulacea as 
compared with prangos acaulis were higher. Also, the results of study showed no mutagenicity of 
studied plant exctracts with considered concentrations. 

Conclusion: The findings revealed that both species of prangos can increase immune system 
function and were used as an safe medicinal plant to cure patients with immune deficiencies and 
microbial infections. 
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 Prangosو Prangos ferulacea از حاصل متانولی هاي عصاره تاثیر بررسی

acaulis ایمز آزمون در ها نآ زایی جهش و انسانی اي  لنفوسیت وتکثیر رشد بر  
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 چکیده
 جاشیر جنس .باشند می مختلف هاي بیماري درمان جهت داروها از بسیاري اولیه منبع دارویی گیاهان :هدف و مینهز

(Prangos) متعدد هاي بررسی در ها آن دارویی مطلوب اثرات که است بسیاري دارویی گیاهان شامل چتریان خانواده از 
 هاي نام با جاشیر گونه دو مختلف هاي بخش متانولی رهعصا بخشی اثر بررسی ،پژوهش این از هدف .است شده ثابت

 در ها آن زایی جهش نیز و انسانی هاي لنفوسیت تکثیر و رشد بر Prangos acaulis و Prangos ferulacea علمی
   .باشد می TA98 موریوم تیفی سالمونال

 سپس  ودگشتن آوري جمع کردستان ناستا مختلف مناطق از گیاهی هاي نمونه ،تجربی مطالعه این در :ها روش و مواد
 ،10هاي غلظت آمده دست هب هاي عصاره از و شد استخراج گیاهان این متانولی عصاره آن از بعد .شدند آسیاب و خشک

 بر حاصل هاي عصاره گذاري اثر نهایت در .تشگ تهیه لیتر میلی بر میکروگرم 2500 ،2000 ،1500 ،1000 ،500 ،100
  .گردید بررسی ایمز و MTT هاي تست وسیله هب ها آن زایی جهش نیز و انسان هاي لنفوسیت تکثیر و رشد

 بر میکروگرم 2500 تا 500 هاي غلظت در ویژه هب گونه دو هر مختلف هاي اندام عصاره که داد نشان نتایج :ها یافته
 بذر و گل ،شده بررسی هاي عصاره بین در .شود می ها لنفوسیت تکثیر و رشد میزان در داري معنی افزایش موجب لیتر میلی

 تکثیر و رشد افزایش میزان ،کلی طور به .ندداشت ها لنفوسیت تکثیر بر را ثیرأت کمترین و بیشترین ترتیب به دوگونه هر در
 بررسی از حاصل نتایج .بود Prangos acaulis گونه از بیشتر Prangos ferulacea گونه هاي عصاره از ناشی

  .بود شده بررسی هاي غلظت در شده مطالعه گونه دو هاي عصاره زایی جهش عدم از حاکی نیز زایی جهش
 عنوان به و ندده افزایش را ایمنی سیستم عملکرد توانند می بررسی مورد جاشیر گونه دو  که داد نشان نتایج :گیري نتیجه
  .گیرند قرار استفاده مورد یکروبیم هاي عفونت انواع و ایمنی هاي نقص به مبتال بیماران در ایمن دارویی گیاهان

  TA98 موریوم تیفی سالمونال جاشیر، زایی، جهش تکثیرلنفوسیت، و رشد :کلیدي واژگان
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 مقدمه
 کشورهاي سنتی طب در گیاهان از استفاده

 دارویی مطلوب اثرات .است بوده مرسوم باز دیر از مختلف
 متعددي آزمایشگاهی تحقیقات در گیاهان این از بسیاري

 درمان از حاصل نتایج که طوري به است، شده ثابت
 اختالالت سرطان، دیابت، چون هم مختلفی هاي بیماري

 بسیار دارویی گیاهان با عفونی هاي بیماري و گوارشی
  .)1-4(است بوده مطلوب

 داروهاي به نسبت کمتر هزینه و جانبی عوارض
 خواص علت به دیگر داروهاي سمیت کاهش شیمیایی،

 تا شده موجب دارویی گیاهان طبیعی أمنش و اکسیدانی آنتی
 و جدید داروهاي عنوان به گیاهان این در موجود ترکیبات

 به دارویی تحقیقات از اي عمده سهم و دهش مطرح موثر
 موثر مواد استخراج و دارویی جدید هاي گونه شناسایی

 اثرات داشتن علیرغم گیاهان .شود معطوف ها آن در موجود
 حاوي است ممکن دارویی مطلوب هاي ویژگی و درمانی

 .است انسان سالمت کننده تهدید که باشند مختلفی ترکیبات
 دارویی، گیاهان درمانی اثرات بررسی بر عالوه رو این از

 متقابل اثرات از آگاهی و شناختی دارو هاي ویژگی مطالعه
 زایی جهش پتانسیل بررسی نیز و شیمیایی داروهاي با دارویی

  .)5-8(دارد باالیی اهمیت ها آن بودن ایمن از اطمینان جهت
 تحقیقات عرصه در نوین هاي رهیافت از یکی
 اثر و عفونی هاي بیماري خصوص در هویژ هب ایمونولوژیکی

 جدیدي ترکیبات معرفی و جستجو ،ایمنی سیستم بر گذار
 از اعم ایمنی سیستم هاي پاسخ افزایش موجب که است

 پاتوژن عوامل مقابل در سلولی ایمنی و هومورال ایمنی
 یا اکتسابی ایمنی نقص داراي بیماران در امر این .شوند می

 اي ویژه اهمیت از کودکان و دانسالمن در نیز و  وراثتی
 بودن دارا با دارویی گیاهان بین این در .است برخوردار
 منبعی ،درمانی اثر و ثانویه هاي متابولیت از اي مجموعه

 سیستم هاي پاسخ افزاینده ترکیبات جستجوي جهت مناسب
  .)9(باشند می ایمنی

 با گیاهی هاي خانواده جمله از چتریان خانواده
 متعددي دارویی هاي گونه داراي هک است یعوس پراکنش

 با خانواده این معروف هاي جنس از جاشیر جنس .)10(است
 دارویی و خوراکی گیاهان شامل که است گونه 30 حدود
 به ،رددا وسیعی پراکنش ایران در جنس این .باشد می زیادي

 در ویژه هب ایران مختلف مناطق در آن از گونه 15 که يطور
 این از که  استشده گزارش زاگرس هاي کوه هرشت امتداد
  .)12 ،11(باشد می ایران بومی آن گونه 5 تعداد

 به جاشیر جنس به متعلق گیاهان سنتی، طب در
 باکتري، ضد ویروس، ضد انگل، ضد التهاب، ضد عنوان

 مجاري هاي سنگ کننده دفع و اعصاب کننده تقویت
 ختالالتا و ها بیماري از بسیاري درمان جهت ادراري
 طی ها آن از بسیاري بخشی اثر که  استشده استفاده
  .)14 ،13(است گشته ثابت آزمایشگاهی هاي بررسی

 علمی هاي نام با جاشیر جنس از معروف گونه دو
Prangos ferulacea و Prangos acaulis ترتیب به که 

 داراي ،هستند معروف کوتوله جاشیر و رنگی جاشیر به
 جاشیر .)16، 15(باشند می ایران در وسیعی نسبتا پراکنش

 زایی رنگ قابلیت داراي درمانی خواص بر عالوه رنگی
 در زیادي تحقیقات اخیر هاي سال در و است باالیی

 زایی رنگ پتانسیل و درمانی خواص متشکله، مواد خصوص
 صورت هب که گیاهی گونه این .)17(است گرفته صورت آن
 سرد مناطق در متر ساتی 200 تا 80 ارتفاع هب و ایستاده پایا
 .است دارویی متعدد خواص داراي  است،یافته رویش سیر
 ،گیاه این روي بر گرفته صورت متعدد هاي پژوهش در

 ضد اکسیدانی، ضد باالي توان چون هم دارویی خواص
 رفع و دیابت ضد درد، ضد ،باکتریایی ضد ویروسی،

  .)19 ،18(است رسیده اثبات به کلیوي هاي سیبآ
 مهم هاي گونه از دیگر یکی نیز کوتوله جاشیر

 لحاظ زا گیاه این .است جاشیر جنس خوراکی و دارویی
 ظاهري ،کرك از پوشیده هاي برگ و کوتاه ارتفاع داشتن

 مناطق در آن پراکنش و رددا رنگی جاشیر به نسبت متفاوت
 و خوراکی مصرف داراي گیاه این .است بیشتر ایران غربی

 تحقیقات بیشتر .است سنتی طب در دارویی متعدد مصارف
 به مربوط جاشیر گونه این خصوص در گرفته صورت

  .)20(باشد می گیاه این در موجود ترکیبات معرفی و شناسایی
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 تنوع و دارویی متعدد خواص وسیع، پراکنش
 تحقیقات انجام دالیل جمله از جاشیر جنس گیاهان باالي

 درمان جهت دارویی موثر ترکیبات جستجوي براي گسترده
  .باشد می العالج صعب و نوظهور هاي بیماري

 در دارویی متعدد کاربردهاي به توجه با
 دو زایی رنگ و خوراکی استفاده نیز و مختلف هاي بیماري

 و زایی جهش خاصیت بررسی ،شده ذکر جاشیر گونه
 عنوان به ها لنفوسیت تکثیر و رشد بر ها آن اثرات چنین هم

 .رسد می نظر به ضروري ایمنی سیستم اصلی اجزاي از یکی
 متانولی عصاره بخشی اثر بار اولین براي ،پژوهش این در

 تکثیر و رشد بر شده ذکر جاشیر گونه دو مختلف هاي اندام
 سالمونال در ها آن زایی جهش نیز و انسانی هاي لنفوسیت

  .گیرد می قرار بررسی مورد TA98 موریوم تیفی
  

  ها روش و مواد
  : نمونه تهیه و گونه ینتعی

ــه پــژوهش ایــن  .گرفــت صــورت تجربــی روش ب
 سـه  طـی  1393 خـرداد  و اردیبهـشت  هاي ماه در تازه گیاهان
 نقــاط از بــذر تولیــد و دهــی گــل دهــی، گــل از قبــل مرحلـه 

 دیوانــدره، سـارال  ســنندج، شـمال (کردســتان اسـتان  مختلـف 
 یعلم نام و گونه تعیین .ندشد آوري جمع )مریوان و دهگالن

  .گرفت انجام سنندج کشاورزي تحقیقات مرکز در
 گــل، از اعــم گیــاهی نمونــه مختلــف هــاي  بخــش

 کامل شستشوي از پس و ندشد جدا بذر و ریشه ساقه، برگ،
 آســیاب ســپس ، شــدندخــشک ســایه در جداگانــه طــور بــه

ــدگردید ــاي از گــرم 50.ن ــ پودره ــده دســت هب ــه آم ــور ب  ط
 96 متــانول لیتــر میلـی  150 در ســاعت 72 مـدت  بــه جداگانـه 

 درجـه  25 دمـاي  و دقیقه بر دور 160 با شیکر روي بر درصد
  .گرفتند قرار گراد سانتی

 کاغــذ از بــارعبور 3 از پــس حاصــل هــاي عــصاره
 40 دمـاي  در روتـاري  خـال  تحـت  دسـتگاه  وسـیله  هبـ  صافی
 فریـز  دستگاه طریق از سپس و ندشد تغلیظ گراد سانتی درجه
 ظــروف در حاصــل ايهــ عــصاره .گردیدنــد خــشک درایــر

 درجــه 4 دمـایی  شـرایط  تحـت  اسـتریل  دار درب پالسـتیکی 

  .شدند نگهداري گراد سانتی
 هب هاي عصاره از مختلف هاي غلظت تهیه منظور به

 500 در هـا  عـصاره  از کـدام  هر از گرم میلی 10 ،آمده دست
 حـل  (DMSO) درصـد  3سولفوکـساید  متیـل  دي میکرولیتر

 شـرایط  تحـت  و سـالین  فاتفـس  بـافر  وسـیله  هبـ  سپس ند،شد
ــر در اســتریل ــود زی ــستی ه ــار زی ــو المین ــه فل ــاي غلظــت ب  ه

 بـــــر میکروگـــــرم 2500،2000،1500،1000،500،100،10
  .شدند رقیق لیتر میلی

  :لنفوسیت هاي سلول کشت و نگهداري استخراج،
 سـابقه  کـه  سالم اهداکنندگان از خون لیتر میلی 10

 سیـستم  بـر  گـذار  یرتاث داروهاي سایر و بیوتیک آنتی مصرف
 هپـارین  انعقاد ضد ماده حاوي هاي لوله در ،نداشتند را ایمنی
 استریل شرایط در شده آوري جمع هاي خون .شد آوري جمع

 لنفـودکس  لیتـر  میلـی  5 حـاوي  لیتـري  میلی 15 هاي فالکون به
 1800 بـا  سانتریفوژ در و دقیقه 20 مدت به و گردیدند منتقل

ــه در دور ــانتریفیوژ دقیق ــد س ــس .ندش ــارج از پ ــاختن خ  س
 .شـد   تقـسیم  الیه سه به موجود خون ،سانتریفیوژ از ها فالکون

 حـاوي  اسـت  رنـگ  زرد الیـه  صـورت  هبـ  کـه  الیه باالترین
 هـا  لنفوسیت حاوي رنگ سفید میانی الیه .باشد می ها پالکت

 هاي لنفوسیت .است خون قرمز هاي گلبول حاوي سوم الیه و
 سـایر  از پاستور پیپت وسیله هب لاستری شرایط تحت شده جدا
 RPMI محـیط  حـاوي  کشت هاي پلیت به و شده جدا ها الیه

ــامل ــد 10 ش ــرم درص ــاوي، س ــد 100گ ــر واح ــی ب ــر میل  لیت
 2 استرپتومایـسین،  لیتـر  میلـی  بـر  گـرم  میلـی  100 سـیلین،  پنی

 و شـدند  منتقل پیرووات میکرومول 1 و گلوتامین مول میکرو
 داده کـشت  CO2 درصد 5 ورانکوبات در ساعت 48 مدت به

  .شدند
ــر و رشــد بررســی ــاي ســلول تکثی ــا لنفوســیت ه  ب

  :MTT روش از استفاده
 تکثیـر  و رشـد  بـر  هـا  عـصاره  اثـر  مطالعـه  منظور به

 گـرم  میلـی  5 محلول از استفاده با MTT آزمون ،ها لنفوسیت
 ایـن  .شـد  اسـتفاده  شـده  فیلتـر  برومایـد  تترازولیوم لیتر میلی بر

 روش ایــن اســاس .اســت ســنجی نــگر روش یــک آزمــون
 مولکـولی  فرمول با تترازولیوم رنگ زرد هاي کریستال احیاي
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C18H16BrN 4,5)-3 شــیمیایی  فرمــولو-Dimethyl-2-

thizolyl)-2,5-diphenyltertazoliu bromide ایجــاد و 
 آنـزیم  وسـیله  هبـ  فورمازان محلول نا رنگ آبی هاي کریستال

 ناشـی  رنـگ  شدت .اشدب می سلولی دهیدروژناز سوکسینات
 تعــداد بــا مــستقیمی ارتبــاط هــا کریــستال ایــن انحــالل اثــر از

 منظـور  بـه  .دارد کـشت  هـاي  چاهـک  در موجـود  هـاي  سلول
 سوسپانــسیون میکرولیتــر 180 ابتــدا در ، MTT تــست انجــام
 هـاي  عـصاره  مختلـف  هـاي  غلظـت  از میکرولیتر 20 و سلولی
 حجـم  تـا  شـد  افـزوده  خانه 96 پلیت از چاهک هر به گیاهی
 انکوبــه ســاعت 72 از پــس .برســد میکرولیتــر 200 بــه نهــایی
 MTT میکرولیتــر 20 ،درجــه 37 دمـاي  در هــا ســلول کـردن 

ــه شــده فیلتــر ــزوده چاهــک هــر ب  دیگــر ســاعت 4 و شــد اف
 ،ها لنفوسیت انکوباسیون اتمام از پس .یافت ادامه انکوباسیون

 بـه  انولپروپ 2 در HCL موالر 04/0 محلول میکرولیتر 10 از
 هـاي   کریـستال  کـردن  حـل  منظـور  بـه  X100 تریتـون  همراه

 طول در MTT جذب ،پایان در .شد استفاده MTT نامحلول
 گیـري  انـدازه  ریـدر  االیـزا  دستگاه طریق از نانومتر 492 موج
 بـه  DMSO درصـد  3 تـا  1 هاي غلظت از مطالعه این در .شد

 هـر  یرثأتـ  شدن مشخص براي .شد استفاده منفی کنترل عنوان
 و گرفـت  صورت تکرار بار سه مذکور هاي عصاره از غلظت

 زیـر  فرمـول  از اسـتفاده  بـا  هـا  لنفوسیت تکثیر میزان نهایت در
  .گردید محاسبه

  
   نمونه هر از حاصل جذب                    )1فرمول(

 ×100=بقا درصد
   منفی کنترل جذب                 

  
  :ایمز آزمون وسیله هب ها عصاره زایی جهش میزان بررسی
  :TA98 سویه ییدأت هاي آزمون

 در هـا  عـصاره  زایـی  جهش قابلیت بررسی منظور به
 ایــن در .شــد اســتفاده ایمــز آزمــون از مختلــف هــاي غلظــت
 ایـن  .شدند گرفته کار به سالمونال مختلف هاي سویه ،آزمون
 سنتز به مربوط اپرون در مختلفی هاي جهش داراي ها باکتري

 ایـن  حضور عدم در رشد قابلیتاین رو،   از .ستنده هیستیدین
 ها باکتري این گیري قرار صورت در ماا .ندارند را آمینه اسید

 شـده  ایجاد جهش است ممکن زا جهش ماده یک معرض در
 را هیــستیدین ســنتز تــوان اکتريبــ و رددگــ عــادي حالــت بــه

 تیفــی ســالمونال از پــژوهش ایــن در .آورد دســت هبــ مجــدداً
 بـود  شـده  تهیـه  بیـوریالینس  شـرکت  از کـه  TA98 موریـوم 
 بـه  وابـستگی  بـر  عالوه سالمونال از سویه این .گردید استفاده

 بـه  مقاومـت  فـاکتور  یـک  و مهـم  جهش دو داراي هیستیدین
 پالسـمید  حـضور  از ناشـی  که است سیلین آمپی بیوتیک آنتی

PKM101 ایـن  شناسـایی  براي خصوصیات این از ،باشد می 
 سـویه  ایـن  در موجـود  هـاي  جهـش  .شـود  مـی  اسـتفاده  سـویه 

  :از اند تعبار
 ویولـت  کریـستال  بـه  یتسحـسا  موجـب  که rfa جهش -1

  .شود می
ــاییتوا عــدم موجــب کــه UVrB جهــش -2  در بــاکتري ن

 در و دوشـ  مـی  UV پرتوهـاي  از ناشی هاي آسیب ترمیم
 بـین  از سـلول  پرتوهـا  این معرض در قرارگیري صورت

 .رود می

 بـه  وابـستگی  زمـون آ سـه  ،T98 سویه ییدأت جهت
 حـضور  در رشـد  عـدم  و سـیلین  آمپـی  به تممقاو هیستیدین،

 تعـداد  ،منظـور  یندبـ  .گرفـت  صـورت  UV پرتوهـاي  تـابش 
ــاکتري 5/1×108 ــوم بـ ــه موسـ ــیم بـ ــک نـ ــد مـ  در را فارلنـ

بـافر   لیتـر  میلـی  یـک  حـاوي  لیتري میلی 5/1 هاي میکروتیوب
 حـاوي  حـداقل  محیط به جداگانه و کرده حلفسفات سالین   

 دي فـسفات  پتاسـیم  آبه، یک سیتریک اسید گلوگز، آگار،(
 محـیط  و )سـولفات  منیزیوم و فسفات آمونیوم سدیم بازیک،

 )هیستیدین و بیوتین طعام، نمک آگار، نوتریت( حاوي مستر
 پخـش  یکنواخـت  صـورت  به استریل سواپ با و دهنمو وارد

 از سـیلین  آمپـی  بیوتیـک  آنتـی  به مقاومت تایید جهت .کردیم
 گـــرم میلـــی 10 حـــاوي ســـیلین آمپـــی اســـتاندارد سکدیـــ

 حـضور  تعیـین  منظـور  بـه  چنـین   هم .شد استفاده بیوتیک آنتی
 محیط در ها باکتري یکنواخت پخش از پس ،UVrB جهش
ــا کــامال کــشت پلیــت از نــصفی ،مــستر  آلومینیــومی فویــل ب

 قـرار  UV المـپ  معـرض  در ثانیه 10 مدت به و شد پوشانده
 بـا  نیـز  هیـستیدین  حضور به رشد تگیوابس نهایت در .گرفت
 محـیط  دو بـه  بـاکتري  سوسپانـسیون  از مـساوي  مقـادیر  تلقیح
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  .گرفت قرار بررسی مورد مستر و حداقل
 هـاي  عـصاره  مختلـف  هـاي  غلظـت  زایی جهش میزان بررسی
   :گیاهی

ــس ــام از پ ــون انج ــاي آزم ــدأت ه ــویه یی  روش ،س
 و برگـشت  درصـد  تعیـین  برگشتی، هاي کلنی تعداد شمارش

 کار به زایی جهش میزان بررسی جهت QM شاخص مقایسه
 بـا  هـا  عـصاره  از مختلفـی  هاي غلظت منظور بدین .شد گرفته

 DMSO میکرولیتر 100 در ها عصاره از گرم میلی 10 انحالل
بـافر فـسفات سـالین      وسـیله  هب سازي رقیق سپس .گردید تهیه

 2000 ،1500 ،1000 ،500 ،100 ،10 هـاي  غلظـت  اب استریل
 مـشخص  جهـت  .شـد  انجـام  لیتـر  میلـی  بر میکروگرم 2500و

 بـا  ور غوطـه  کاغـذي  هـاي  دیـسک  ،زایـی  جهش میزان شدن
 حـاوي  حداقل کشت محیط در ها عصاره مختلف هاي غلظت
 .نـد گرفت قـرار   T98 موریوم تیفی سالمونال یکنواخت کشت

 مـورد  هاي نمونه زایی جهش میزان کننده تعیین QM شاخص
 دهنـده  نـشان  6/1از تـر  پایین QM که طوري به ؛است مطالعه

 دهنـده  نـشان  7/1 تـا  9/1 محدوده در QM، زایی جهش عدم
 2 حـدود  در QM و مطالعـه  مورد ماده بودن زا جهش احتمال

 .اسـت  مطالعـه  مـورد  ماده بودن زا جهش دهنده نشان باالتر و
 بــر میکروگــرم 1 محلــول میکرولیتــر 100 از بررســی ایـن  در

 1 هـاي  غلظتاز   و مثبت کنترل عنوان به آزید سدیم لیتر میلی
 بـراي  .شد استفاده منفی کنترل عنوان به DMSO درصد 3 تا

 صـورت  تکـرار  بـار  سـه  مختلـف  هـاي  عـصاره  از غلظـت  هر
 محـیط  روي کـرده  رشـد  هـاي  کلنی تعداد نهایت در .گرفت

 بــا بــود هیــستیدین ســنتز تــوان بازیــابی از ناشــی کــه حــداقل
 منفــی و مثبــت کنتــرل مجـاورت  رد کــرده رشــد هــاي کلنـی 
 QM شـاخص  تعیـین  بـراي  زیـر  فرمـول  از و گردیـد  مقایسه
  :شد استفاده

  
  بررسی مورد نمونه از ناشی برگشتی هاي کلنی تعداد                                                      )2فرمول(

  ×QM=( 100(زایی جهش کمی شاخص
  منفی کنترل از ناشی هاي کلنی تعداد                                                                                      

  
 در موجود جهش خودي هب خود برگشت علت به

 ها عصاره نقش دقیق تعیین منظور به ،هیستیدین سنتز اپرون
 با نیز طبیعی برگشت درصد ،برگشتی هاي جهش ایجاد در

  :گردید اسبهمح زیر فرمول از استفاده
  

  
  حداقل محیط روي ها عصاره از اشین برگشتی هاي کلنی تعداد                                              )3 فرمول(

  ×100 =خودي هب خود برگشت درصد
  مستر محیط روي بر کرده رشد هاي کلنی تعداد                     

  
  ها یافته

 تکثیـر  بـر  تـانولی م هـاي  عصاره اثر از حاصل نتایج
  :ها لنفوسیت

 هـاي  انـدام  متـانولی  عـصاره  ثیرأتـ  از حاصـل  نتایج
ــه دو مختلــــــــف  در p.acaulisو  P.ferulacea گونــــــ

 2500 ،2000 ،1500 ،1000 ،500 ،100 ،10 هـــاي  غلظـــت
 شـده  داده نـشان  2 و 1 نمودارهـاي  در لیتر میلی بر میکروگرم

 از حاصـل  هعصار که داد نشان آمده دست هب يها  داده .است
 تکثیــر افــزایش موجــب گونــه دو ایــن مختلــف هــاي بخــش

 غلظـت  بـه  هـا  عـصاره  ایـن  ثیرأتـ  میـزان  .شـود  می ها لنفوسیت
 100 و 10 هــاي  غلظــت  در کــه  طــوري  بــه  دارد، بــستگی 

 میکروگرم 2500 غلظت در و کمترین لیتر میلی بر میکروگرم
 ننــشا هــا لنفوســیت تکثیــر بــر را ثیرأتــ بیــشترین لیتــر میلــی ربــ

 دو در مختلـف  هاي بخش عصاره بخشی اثر مقایسه .دهند می
 گونه در ثیرگذاريأت بیشترین که داد نشان مطالعه مورد گونه

P. ferulacea ــوط ــه مرب ــت ب ــرم 2500 غلظ ــ میکروگ  رب
 تـا  10 غلظـت  بـه  مربوط ثیرأت کمترین و گل عصاره لیتر میلی 

 ثـر ا خـصوص  در .باشـد  مـی  بـذر  لیتر میلی بر میکروگرم 100
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 نتایج نیز P.acaulis گونه مختلف هاي بخش عصاره بخشی
 بـه  مربـوط  تـاثیر  بیـشترین  گونـه  ایـن  در .شد حاصل مشابهی
 کمتـرین  و ریشه عصاره لیتر میلی بر میکروگرم 2000 غلظت

 اثـر  ترتیـب  .اسـت  بـذر  100 تا 10 هاي غلظت به مربوط ثیرأت
 املشـ  ترتیـب  هبـ  P.ferulacea گونه هاي اندام سایر بخشی
 ساقه و برگ گل، P. acaulis گونه در و ریشه ساقه، برگ،

 اثـر  از حـاکی  نیـز  دوگونـه  بـین  اي مقایـسه  بررسـی  .باشـد  می
ــه بــاالتر بخــشی ــه نــسبت P. ferulacea گون ــه ب  .P گون

acaulis باشد می.  
  

  
  P.ferulacea مختلف هاي بخش عصاره گذاري اثر .1نمودار

  

  
 P.acaulis مختلف هاي بخش عصاره گذاري اثر .2نمودار

 
  :زایی جهش بررسی از حاصل نتایج
  : TA98 سویه یدأیت هاي آزمون نتایج

 تـصاویر  در سویه تایید هاي آزمون از حاصل نتایج
 کــه  داد نــشان  نتــایج  .اســت  شــده  داده نــشان 4 و 3 ،2 ،1

 بـر  رشـد  قابلیـت  ،حـداقل  محـیط  بـه  شـده  تلقیح هاي باکتري
ــن روي ــیط ای ــته را مح ــصو(نداش ــط و )1 یرت ــضور در فق  ح

 خـصوص  در .)2تـصویر (دارنـد  رشد توان بیوتین و هیستیدین
 کـه  شـد  مـشخص  نیـز  سـویه  این در موجود هاي جهش سایر

 در و )3تـصویر (هـستند  حساس ویولت کریستال به ها باکتري
ــورت ــرار ص ــري ق ــرض در گی ــاي مع ــز UV پرتوه ــد نی  رش

 rfa شجهـ  دو ییـد أت از حاکی نتایج این .)4تصویر(کنند  مین
 دیـسک  اطـراف  در هـا  بـاکتري  کامـل  رشد .است UVrB و

 در PKM101 پالسـمید  حـضور  دهنـ کن ییدأت نیز سیلین آمپی
  .)5تصویر(است باکتري این

  

    
 فاقد حداقل محیط در موریوم تیفی سالمونال رشد عدم .1تصویر

  هیستیدین
  

  
 حـاوي  مـستر  محـیط  در موریوم تیفی سالمونال رشد . 2تصویر

 ینهیستید
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 کریستال به نسبت موریوم تیفی سالمونال حساسیت .3 تصویر
  ویولت

  

  
  سیلین آمپی به نسبت موریوم تیفی سالمونال مقاومت .4 تصویر

  

  
 گیري قرار صورت در موریوم تیفی سالمونال رشد عدم .5تصویر

  UV معرض در
  

ــایج ــزان حاصــل نت ــاي غلظــت زایــی جهــش ازمی ــف ه  مختل
  :گیاهی هاي عصاره

 کـه  داد نـشان  یافتـه  رشد هاي کلنی تعداد ارششم
 بــر کلنــی 300 ،بــاکتري سوسپانــسیون از مــساوي مقــادیر در

 حـاوي  حـداقل  محـیط  سطح بر کلنی 28 مستر، محیط سطح
 سـطح  بـر  کلنـی  75 و )درصـد  3 تـا  DMSO)1 منفی کنترل

ــیط ــداقل مح ــاوي ح ــرل ح ــت کنت ــدیم مثب ــد س ــد آزی  رش
 درصــد 3/9 وجـود  دهنـده  نـشان  موضـوع  ایـن  نمایندکـه  مـی 

 درصـد  .اسـت  مطالعـه  مـورد  سویه در خودي به خود جهش
 دو هـاي  عـصاره  بـه  مربـوط  QM شـاخص  و برگشتی جهش

 نشان 1 جدول در شده ذکر هاي غلظت در مطالعه مورد گونه
 مطالعـه  هاي غلظت در QM شاخص بررسی .است شده داده
 تـدریج  بـه  غلظـت  افـزایش  بـا  شاخص این که داد نشان شده
 مطالعـه  مورد هاي غلظت از کدام هیچ در اما ،ابدی می یشافزا

 در QM کـه  اسـت  ذکر به الزم .رسد نمی زایی جهش مرز به
 دو مختلف هاي بخش عصاره مطالعه مورد هاي غلظت تمامی
 محاســـبه 7/1 از کمتـــر  P.acaulisو P.ferulacea گونــه 
 در گرفتـه  صـورت  هـاي   تعریف اساس بر رو، این از .گردید

 زایـی  جهش عدم بر مبنی QM زایی جهش شاخص خصوص
ــاتی ــا ترکیب ــر QM ب ــصاره ،7/1 از کمت ــاي ع ــل ه  از حاص

 گونـه  هـیچ  مطالعـه  مـورد  جاشیر گونه دو مختلف هاي بخش
 شـاخص  میـانگین  بـین  اي مقایـسه  بررسی .ندارند زایی جهش
QM گونه دو مختلف هاي بخش از حاصل عصاره به مربوط 

 از حاصـل  زایـی  جهـش  میـزان  یکلـ  طـور  به که داد نشان نیز
 P.acaulis گونـه  از کمتـر  P.ferulacea گونه هاي عصاره

 .است
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 میک شاخص و مطالعه مورد نمونه از ناشی یافته رشد هاي کلنی تعداد به مربوط برگشت درصد(  P.acaulisو P.ferulacea دوگونه هاي عصاره مختلف هاي غلظت زایی جهش میزان از حاصل نتایج .1 جدول
  .)باشد می منفی کنترل از ناشی هاي کلنی دتعدا بر نمونه از ناشی برگشتی هاي کلنی تعداد معرف (QM) زایی جهش

  ردیف  QMو برگشت درصد ،شده بررسی هاي غلظت در برگشتی هاي کلنی تعداد

نشا
م

 
صاره

ع
   

 گیاهی گونه
  

 درصد  500
  برگشت

QM  1000  درصد 
  برگشت

QM  1500  درصد 
  برگشت

QM  2000  درصد 
  برگشت

QM  2500  درصد  
  برگشت

QM  

  ferulacea 34  11  1/0±13/1  38  5/12  1/0±26/1 42  14  09/0±40/1 44  5/14  07/0±46/1 50  5/16  1/0±66/1 برگ  1
  ferulacea 33  11  08/0±10/1  35  5/11  09/0±16/1  38  5/12  08/0±26/1  40  13  09/0±33/1  43  14  09/0±43/1  گل  2
  ferulacea 36  12  09/0±20/1  38  5/12  08/0±26/1  38  5/12  09/0±26/1  40  13  06/0±33/1  44  5/14  08/0±46/1 ریشه  3
  ferulacea 38  6/12  11/0±26/1  40  13  09/0±33/1  42  14  05/0±40/1  44  5/14  07/0±46/1  46  15  1/0±53/1 ساقه  4
  ferulacea 33  11  13/0±10/1  37  12  09/0±23/1  42  14  08/0±40/1  44  5/14  07/0±46/1  48  16  09/0±60/1 بذر  5
  acaualis 30  10  1/0±1  35  5/11  7/0±16/1  40  13  1/0±33/1  42  14  06/0±40/1  45  15  8/0±50/1 برگ 6
  acaualis 36  12  09/0±20/1  40  13  08/0±33/1  47  5/15  1/0±56/1  50  5/16  09/0±66/1  50 5/16  04/0±66/1 گل  7
  acaualis 34  11  08/0±13/1  37  12  1/0±23/1  42  14  09/0±40/1  44  5/14 01/0±46/1  47  5/15  07/0±56/1 ریشه 8
  acaualis 30  10  08/0±1  134  11  06/0±13/1  40  13  09/0±33/1  46  15  08/0±53/1  48  16  1/0±60/1 ساقه 9
  acaualis 35  5/11  08/0±16/1  38  5/12  8/0±26/1  42  14  09/0±40/1  48  16  1/0±60/1  50  5/16  9/0±66/1 بذر 10
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  بحث
 تمامی عصاره که داد نشان پژوهش این نتیجه

 تکثیر افزایش موجب بررسی مورد دوگونه هر هاي بخش
  .باشد می زایی جهش اثر اقدف چنین هم و دوش می ها لنفوسیت

 هاي نقص و عفونی هاي بیماري انواع گسترش
 هاي سال طی ایمنی سیستم بر گذار ثیرأت ارثی و اکتسابی

 معرفی منظور به زیادي مطالعات تا است شده موجب اخیر
 در .شود انجام طبیعی أمنش با ویژه به دارویی جدید ترکیبات

 خصوص در دارویی تحقیقات از اي عمده سهم بین این
 ممکن البته که است بوده دارویی گیاهان بخشی اثر معرفی

 بر بار زیان آثار با ترکیباتی داراي مثبت اثرات بر عالوه است
 رو این از .باشند نیز زا جهش ترکیبات جمله از انسان سالمتی
 داروشناختی دقیق هاي بررسی مستلزم ها آن از استفاده

  .)21(است
 خصوص در همکاران و ماگیش شده انجام هعمطال

 که Boswellia serrata عصاره ژنتیکی سمیت اثرات
 هایی بیماري براي متعددي دارویی کاربردهاي داراي

 با ،ستا از تب و التهابی هاي بیماري و آرتریت چون هم
 شامل ایمز آزمون مختلف هاي سویه از استفاده

TA97,TA98,TA100,TA102 هگیا این که داد نشان 
 گیاه یک عنوان به و بوده زایی جهش پتانسیل فاقد دارویی
 شده انجام پژوهش اما .)22(است استفاده قابل ایمن دارویی

 متانولی عصاره که داد ننشا همکاران و پینگ وسیله هب
Euphorbia hirta سنجش روش در Allium cepa 

 1000 غلظت در توجهی قابل زایی جهش اثرات داراي
  .)23(است لیتر میلی بر میکروگرم

 نشان همکاران و حقیقی توسط شده انجام بررسی
 هاي گلبول تعداد چون هم ایمونولوژیکی هاي شاخص که داد

 غذاي با شده تغذیه هاي ماهی در ها کوسیتوول سفید و قرمز
 یمحسوس تغییر کنترل گروه به نسبت آلئوورا عصاره حاوي
 گیاه عصاره که داد نشان بارت پژوهش اما .)24(ندارد

Echinacea purpurea کننده تحریک عنوان به تواند می 
 سلولی ایمنی و هومورال هاي پاسخ افزاینده و ایمنی سیستم

  .)9(نماید عمل

 هستند دارویی گیاهان جمله از اشیريج گیاهان
 هاي بررسی در ها آن از بسیاري درمانی مطلوب اثرات که

 در زیادي مطالعات تاکنون .است رسیده اثبات به متعدد
 موجود موثره مواد تعیین و درمانی مطلوب اثرات خصوص

 Prangos acaulis و Prangos ferulacea گونه دو در
 هاي متابولیت از مختلفی اعانو وجود .است گرفته انجام
 در اکسیدانی ضد باالي توان بروز سبب گیاهان این در ثانویه

 این در شده انجام مطالعات که يطور به ،است شده ها آن
 از بیشتر را P. ferulacea اکسیدانی ضد قابلیت زمینه

 در اي مطالعه نتایج .)25، 17(اند نموده گزارش E ویتامین
 هاي عصاره مختلف انواع یاییباکتر ضد اثرات خصوص

 آبی، هاي عصاره که است داده نشان P. ferulacea گونه
 ضد خاصیت داراي گیاه این اتانولی و متانولی هگزانی،

 پنومونیه، کلبسیال چون هم هایی باکتري علیه قوي باکتریایی
 و میرابیلیس پروتئوس سرئوس، باسیلوس کوالي، اشریشیا

 مشابه پژوهشی در .)26(باشد می اورئوس استافیلوکوکوس
 گیاه این اسانس باکتریایی ضد خواص خصوص در که

 این اسانس که است داده نشان نتایج است گرفته صورت
 ستافیلوکوكا علیه باکتریایی ضد خاصیت داراي گیاه

 سودوموناس ساپروفیتکوس، استافیلوکوك اپیدرمیدیس،
 .)19(باشد یم اورئوس استافیلوکوکوس ویژه هب و آئروژینوزا

 طی که P. ferulacea گونه دیگر دارویی خواص جمله از
 ضد قابلیت ،است شده ثابت آزمایشگاهی هاي بررسی

  .)18(باشد می HSV ویروس علیه ویروسی
 قارچی ضد خواص خصوص در شده انجام مطالعه

P.ferulacea گیاه این ساقه عصاره که است داده نشان نیز 
 فیتوفتورا هاي قارچ علیه ناسبیم قارچی ضد قابلیت ايردا

 درماتیوم افانی فیتیوم و سوالنی کتونیا ریزو درچلري،
 دهندگی تسکین ویژگی ،بررسی یک در .)27(است

 قرار بررسی مورد گونه این اتانولی و آبی هاي عصاره
 القا درد کاهش قابلیت از حاکی بررسی این نتایج .گرفت

 سایر از .)28(بود یآزمایشگاه هاي رت در فرمالین با شده
 آزمایشگاهی هاي پژوهش در که گونه این دارویی خواص

 انقباضی ضد اثرات به توان می ،است گرفته قرار ییدأت مورد
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 قابلیت دهنده نشان ها بررسی این که نمود اشاره دیابتی وضد
 انقباض رفع و خون گلوکز کاهش در گیاه این مناسب
 زمایشگاهیآ ايه موش در رحمی صاف عضالت در موجود

  .)29 ،20(است مطالعه مورد
 هاي پژوهش که P. ferulacea گونه خالف بر

 صورت آن درمانی متعدد خواص ییدأت منظور به زیادي
 خصوص در محدودي هاي بررسی تاکنون است، گرفته

 و است گرفته انجام p.acaulis گونه درمانی خواص
 در گرفته صورت مطالعات معدود از حاضر پژوهش

 هاي رسیرب بیشتر .باشد می دارویی گیاه این صوصخ
 و شیمی فیتو زمینه در گیاه این مورد در گرفته صورت
 بوده آن مختلف هاي بخش در موجود ترکیبات معرفی

   .)30(است
 به منجر گرفته صورت شیمیایی فیتو هاي بررسی

 چون هم گیاهی هاي متابولیت از مختلفی انواع شناسایی
 و ها پینن آلکالویدها، ترپنوئیدها، وونویدها،فال ها، کومارین

 دارویی متعدد خواص با آروماتیکی ترکیبات از دیگر برخی
 درمانی خواص که شده جاشیر جنس به متعلق گیاهان از

  .)31(است گرفته قرار یدأیت مورد ترکیبات این از بسیاري
 در گرفته صورت شیمیایی فیتو هاي بررسی

 ترکیب 33 شناسایی به منجر P.ferulacea گونه خصوص
 روغن در ترکیب 39 و هوایی هاي بخش روغن در مختلف

 پینن آلفا بین این در که است شده گیاه این میوه ضروري
 اسانس ترکیبات بررسی .دهد می تشکیل را مقدار بیشترین

 و آلفا ویژه هب ترپنی مونو ترکیبات که داد نشان نیز گیاه این
 موجود اصلی ترکیبات اسانس از ددرص 65 از بیش پینن بتا
  .)32(دهند می تشکیل را گیاه این اسانس در

 گونه روي بر شده انجام فیتوشیمیایی هاي بررسی
P.acaulis در پینن آلفا از باالیی میزان تجمع از حاکی نیز 

 در شده انجام مطالعه .است گیاه این هاي بخش سایر و گل
 ساقه، ضروري روغن در موجود ترکیبات شناسایی خصوص

 11 شناسایی و سازي جدا موجب گیاه این گل و برگ
 22 و برگ روغن از ترکیب 18 ساقه، روغن از ترکیب
 در موجود ترکیبات ترین عمده که است شده گل از ترکیب

  .)33(باشند می ترپینن آلفا و پینن آلفا ها آن
 آلفا زیستی صخوا خصوص در شده انجام مطالعه

 این که است داده نشان آن فضایی رهايایزوم سایر و پینن
 باالیی قارچی ضد و باکتریایی ضد خاصیت داراي ترکیب

 و آلبیکنز کاندیدا هاي قارچ و اورئوس استافیلوکوکوس علیه
 دیگري هاي بررسی در . استنئوفورمانس کریپتوکوکوس

 است، شده انجام ها پینن آلفا درمانی خواص خصوص در که
 تکثیر از موثري طور به ترکیبات این که دنهد می نشان نتایج
 بر عالوه .)34(کنند می جلوگیري مغزي تومورهاي هاي سلول

 آلفا که است این زا حاکی مختلف تحقیقات ،نتیجه این
 ضد چون هم متعددي درمانی خواص داراي ها پینن

 کننده تحریک و مسکن ضداسترس، التهابی، ضد اکسیدانی،
  .)35(باشند می ایمنی سیستم

  
  گیري نتیجه

 دوگونه هاي عصاره مطلوب بخشی اثر به توجه با
 مبنی هاي گزارش و ها لنفوسیت تکثیر و رشد بر بررسی مورد

 ،گیاهان این در ها مونوترپن و پینن آلفا زیاد مقادیر تجمع بر
 و رشد بر ها آن بخشی اثر در را ترکیبات این نقش توان می

 اثرات به توجه با پایان در .دانست موثر ها لنفوسیت تکثیر
 دو مختلف هاي بخش از حاصل متانولی هاي عصاره مثبت
 عدم و ها لنفوسیت تکثیر بر شده بررسی جاشیر گونه

 گیاهان عنوان به توانند می گیاهان این ،ها آن زایی جهش
 انواع و ایمنی هاي نقص به مبتال بیماران در ایمن دارویی
    .گیرند قرار استفاده مورد میکروبی هاي عفونت

 
  قدردانی و تشکر

 مالی حمایت با مطالعه این پژوهشی بودجه
 مینأت اصفهان دانشگاه نوین هاي آوري فن و علوم دانشکده

 تشکر دانشکده این نمسئوال کلیه از وسیله بدین .است شده
 آقاي از نویسندگان چنین هم .یدآ می عمل به قدردانی و

 تحقیقات مرکز علمی هیئت عضو معروفی حسین مهندس
 را امتنان و تشکر کمال سنندج طبیعی منابع و کشاورزي

  .دارند
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