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چکیده
گونههاي  Elatostema umbellatumو  Pilea microphyllaدو جنس از خانواده گزنه ) (Urticaceaeهستند که در منطقـه جنـو
شرقي آسیا به خصوص مالزي یافت مي گردند .در این مطالعه اثر سمیت سلولي این دو گونه به روش آزمون سمیت میگوي آ

شور ( Brine

 )shrimp cytotoxicity assayمورد بررسي گردید که تا کنون مورد مطالعه سیتوتوکسیک قرار نگرفتهاند .پس از شناسـایي و جمـ آوري دو
گیاه مذکور ،عصارههاي الکلي آنها به منظور آزمون غربالگیري از آزمون  Brine Shrimp Cytotoxicity Bioassayمورد استفاده قرار گرفت
که به اثرات و تعیین میزان سیتوتوکسیک بر علیه الرو آرتمیا سالینا ميپردازد .عصاره ( CEPM IIعصاره کلروفورمي از روش دوم اسـتررا))
از گیاه  P. microphyllaو عصاره ( MEEU IIعصاره متانولي از روش دوّم استررا)) از گیاه  E. umbellatumکمترین میزان هاي LC50
به ترتیب  94/07و  70/46میکروگـرم بـر میلـي لیتـر و پـس از آن عصـاره ( HEPM Iعصـاره هگـزان از روش اوّل اسـتررا)) از گیـاه P.
microphyllaباالترین میزان  7096( LC50میکروگرم بر میليلیتر) را نشان دادند .همچنین ميتوان نتیجه گرفت که روش دوّم عصاره گیـري
با استفاده از فانل جداکننده کارایي به مراتب بیشتري نسبت به روش اوّل عصارهگیري داشته اسـت .در کـل عصـارههـاي ،E. umbellatum
اثرات کشندهتري بر روي الرو میگوي آ

شور از خود نشان دادند .هرچند هر دو جنس مي توانند به عنوان گیاهان داراي سیتوتوکسیک مثبت

جهت آزمونهاي اختصاصيتر شامل آنتي کنسر و آنتي تومور قرار گیرند.
کلمات کلیدی :سیتوتوکسیک ،Elatostema umbellatum،Pilea microphylla ،الرو آرتمیا سالینا

مقدمه
با وجود استفاده فراوان از گیاهان در درمان بیماريها و

[ .]70بنابراین ،با انترا

دیگر صنای مرتلف ،سمیت بسیاري از آنها مورد بررسي

سمیت مناسب به منظور مطالعه بر روي عصاره هاي گیاهان

قرار نگرفته است [ ]66و مطالعات اخیر نشان داده است که

مورد نیاز ميباشد تا به توان ایمني محصوالت چه در تولید

برخي گیاهان داراي پتانسیل سمیت باالیي براي انسان و

گیاهان دارویي و چه در صنای دیگر را سنجید .یکي از

حیوانات دارند [ .]8عالوه براین ،در ترکیبات فعال زیستي

آزمونهاي سنجش ،جهت توانایي طیف وسیعي از ترکیبات

در گیاهان دارویي مي تواند ترکیبات متعدد دیگري در این

موثر در عصاره گیاهان ،آزمون سنجش میزان کشندگي

گیاهان باشد که در موادغذایي یا داروها بطور ناخودآگاه

میگوي آ

شور یا آرتمیا سالینا است [ .]78از این آزمون

وجود دارند و اطالعاتي درست از آنها در دسترس نیست

براي اطمینان از ایمني محصوالت مورد استفاده چه در
75

یک آزمون مناسب جهت تعیین

ارزیابي سمیت سلولي گیاهان...

برش تولید گیاهان دارویي و چه در صنای دیگر استفاده

برگهاي گیاه  E. umbellatumاز منطقه کوهستاني

ميشود .این آزمون با وجود سادگي ،قادر به تشریص در

مکسول هیل ) (Maxwell Hillواق در شهرستان تایپینگ

میزانهاي کم سمیت و همچنین قابل انجام و اندازهگیري

در ایالت پراک مالزي جم آوري گردید و توسط کارشناس-

میزانهاي کوچک ميباشد [ .]67نتایج به دست آمده را

دانشکده زیستشناسي دانشگاه ساینز تأیید گردید .اندامهاي

اغلب با  EC50یا  LC50نشان ميدهند که بیانگر میزان

هر دو گیاه مزبور ،ابتدا شسته شده و به مدت  3روز در

غلظتي از نمونه عصاره گیاهي است که توانسته بر روي %77

خشک کن ( )60 Cخشک شدند و سپس آسیا

از جمعیت مورد بررسي تاثیر مستقیم بگذارد [ .]77در این

به پودر تبدیل گردیدند .به منظور تهیه عصاره هاي الکلي دو

تحقیق دو جنس گیاهي از خانواده  Urticaceaeمورد

روش مورد براي استررا) مورد استفاده قرار گرفت .در

مطالعه قرار گرفتند که عبارتند از:

روش اوّل با استفاده از حاللهاي غیر قطبي تا قطبي با

 )7گیاه  Gunpowderبا نام علمي Pilea microphylla

استفاده از دستگاه عصارهگیري (سوکسله) انجام گردید.

این گیاه داراي اندازهاي کوچک با برگهاي سبز روشن و

حاللهاي مورد استفاده عبارت بودند از :هگزان ،کلروفورم،

است که مرتص مناطق استوایي و سایهخیز است.

اتیلاستات و متانول .در روش دوّم تنها  7حالل مورد

برگها بينهایت ریز و گوشتالو با شاخههاي متعدد که در

استفاده قرار گرفت (با استفاده از فانل جداکننده) .در این

دو ردیف به صورت غیرمساوي رشد ميکنند .شاخه بزرگتر

روش ابتدا مواد خشک گیاهي به میزان  777گرم و به مدت

کمتر از  7میليمتر طول همراه با گلهاي ریز در انبوهي از

 06ساعت به دستگاه عصارهگیري سوکسله با حالل متانول

محورهاي ساقه قرار گرفتهاند .گلها به صورت تک جنسي

منتقل گردید .برشي از عصاره متانول به منظور آزمایش

و صورتي رنگ ميباشند [ .]74 ،3همچنین این گیاه داراي

جم آوري گردید و سپس در ادامه با استفاده از فانل

خواص دارویي در مناطقي از آسیا و آمریکاي مرکزي مي-

جداکننده برش دیگري از عصاره متانول توسط روش

باشد [.]77 ،0

ملیدیس و همکاران ( )7443به همراه دو برابر و هم حجم

شادا

◦

گردیده و

 )6گیاه  Elatostema umbellatumدرختچهاي است که

میزان متانول ،به ترتیب آ

در مناطق مرتف استوایي آسیا به میزان زیاد و به میزان کمتر

پس از جم آوري عصاره الکلي کلروفورم ،به ترتیب حالل-

در برشهایي از قاره آفریقا رشد ميکند .این گیاه به

هاي دي اتیل اتر ،اتیل استات و بوتانل نیز استررا) گردید

و به طور

[ ،]76سپس این عصارهها تا زمان استفاده در دماي یرچال

صورت بوته رونده تکثیر ميیابد .برگها متناو
غیرمساوي در پایه ساقه قرار ميگیرند [.]63 ،79

مقطر و کلروفورم اضافه گردید.

نگهداري گردیدند .به منظور تسهیل در خواندن عصارهها،
نامهاي اختصار براي آنها در نظر گرفته شد که به شرح ذیل

مواد و روش کار

است :نامهاي اختصار براي گیاه :P. microphylla

کل اندامهاي گیاه  P. microphyllaاز منطقه دانشگاه

( HEPM Iعصاره هگزان به روش اول)CEPM I ،

ساینز مالزي واق در جزیره پنانگ در شمالغربي مالزي در

(عصاره کلروفورم به روش اوّل)( EAEPM I ،عصاره اتیل

پاییز سال  7384جم آوري گردید و توسط کارشناس

استات به روش اوّل)( MEPM I ،عصاره متانول به روش

دانشکده زیستشناسي دانشگاه ساینز در جزیره پنانگ تأیید

اوّل)( MEPM II ،عصاره متانول به روش دوّم)CEPM ،

شد و به شماره  77367در هرباریوم دانشکده زیستشناسي

( IIعصاره کلروفورم به روش دوّم)( DEPM II ،عصاره

نگهداري ميگردد.
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دي اتیل اتر به روش دوم)( EAEPM II ،عصاره اتیل

 MEEU II ،CEPM II ،CEEU IIو MEPM II

استات به روش دوم) و ( BEPM IIعصاره بوتانل به

داراي باالترین میزان تولید استررا) بودهاند .همچنین دو

روش دوّم).

عصاره کلروفورمي  CEEU IIو  CEPM IIبه ترتیب

همچنین نامهاي اختصار براي گیاه :E. umbellatum

 %3/47و  %3/94بودند .نتایج به دست آمده از آزمون

( HEEU Iعصاره هگزان به روش اول)CEEU I ،

سنجش اثرات سیتوتوکسیک به صورت  LC50و بازه

(عصاره کلروفورم به روش اول)( EAEEU I ،عصاره اتیل

اطمینان یا حدود اطمینان  47درصد در جداول  6و  3بیان

استات به روش اول)( MEEU I ،عصاره متانول به روش

شده است .ترتیب عصارهها بر اساس میزان پایین LC50

اوّل)( MEEU II ،عصاره متانول به روش دوم)EEU II ،

سمیت حاد به شرح ذیل است:

(عصاره کلروفورم به روش دوم)( DEEU II ،عصاره دي

> MEEU II > CEEU II > EAEEU I > HEEU I
BEEU II > EAEEU II > CEEU I > MEEU I

اتیل اتر به روش دوم)( EAEEU II ،عصاره اتیل استات

همچنین براساس میزان کم  LC50سمیت مزمن به ترتیب

به روش دوم) و ( BEEU IIعصاره بوتانل به روش دوم).

زیر مي باشد:

تفریخ سیستهای آرتمیا سالینا :در ابتدا سیستهاي آرتمیا
سالینا در آ

> EAEEU II > CEEU II > HEEU II > MEEU I
BEEU II > CEEU I > MEEU II > EAEEU I

محتوي  3/8درصد نمک دریا در دماي مناسب

بر این اساس عصاره  MEEU IIباالترین میزان سمیت

رشد این میگو 66 ،تا  64درجه سلسیوس همراه با نور و

حاد (در طول مدت  4ساعت) و عصاره EAEEU II

سیستم هوادهي کافي مورد کشت قرار گرفتند .پس از حدود

باالترین میزان سمیت مزمن (در طول مدت  69ساعت) را

 74-78ساعت به تدریج میزان قابل توجهي از سیستها

نشان دادند .به نظر مي رسد با توجه به نتایج به دست آمده،

تفریخ گردیدند .سپس الروهاي زنده از پوسته سیستها

استفاده از روش دوم عصارهگیري (با استفاده از فانل جدا

توسط ویژگي فوتوتروپي جدا گردیده و الروها آماده انجام

کننده) تاثیر بیشتري در نتایج به دست آمده داشته است .در

آزمون شدند .میگوي آرتمیا در مرحله الرو یا ناپلي دوم و

این میان گیاه  P. microphyllaطیف وسیعي از میزان

سوم حساسیت به سموم دارند [ .]8با استفاده از شمارش

 LC50را از  94/0تا  <4777 μg/mLرا نشان داد .جدول

الروهاي زنده باقي مانده ،میزان سمیت به دست آمده

شماره  3نتایج به دست آمده از گیاه  P. microphyllaرا

عصارهها محاسبه گردید .توسط نرم افزار  Excelو با رسم

نشان ميدهد.

نمودار غلظت در برابر میانگین مرگ و میر به دست آمده در

بر اساس جدول شماره  ،3به ترتیب میزان پایین LC50

سه تکرار در هر غلظت به کار رفته به دست آمد.

براي سمیت حاد به شرح ذیل ميباشد:

نتایج

< EAEPM II < CEPM II < BEPM II < MEPM I
MEPM II < CEPM I < EAEPM I < HEPM I

در این مطالعه ،میزان سمیت دو گیاه  E. umbellatumو

بر اساس میزان پایین  LC50براي سمیت مزمن (69

 P. microphyllaجم آوري شده از شمال غربي کشور

ساعت) به شرح زیر است:

مالزي مورد بررسي قرار گرفت .جدول  7میزان استررا)

> CEPM II > BEPM II > EAEPM II > EAEPM I
MEPM I > MEPM II > CEPM I < HEPM I

عصارههاي دو گیاه  E.umbellatumوP. microphylla

همچنین پتاسیم ديکرومات به عنوان کنتـرل مثبـت در ایـن

را به درصد نشان ميدهد .بر اساس نتایج به دست آمده،

آزمون به کار گرفته شد .میزان  69( LC50ساعت) برابـر بـا

عصاره کلروفورمي و متانولي به روش دوم شامل عصارههاي
75

ارزیابي سمیت سلولي گیاهان...

 36/9 μg/mLبود که بیانگر سمیت بـیش از انـدازه (میـزان
 LC50کمتــر از  )777 μg/mLبــراي میگــوي آ

هست.

شــور

جدول  -7درصد میزان استررا) به دست آمده از عصارهها در دو روش متفاوت عصارهگیري
عصاره های گیاه P. microphylla

عصاره های گیاه E. umbellatum
نام عصاره گیاهی

میزان استخراج عصاره )(%

نام عصاره گیاهی

میزان استخراج عصاره )(%

HEEU I

7/84

HEPM I

7/77

CEEU I

6/46

CEPM I

6/79

EAEEU I

7/89

EAEPM I

7/64

MEEU I

7/08

MEPM I

7/63

MEEU II

3/67

MEPM II

3/49

CEEU II

3/47

CEPM II

3/94

DEEU II

7/68

DEPM II

7/74

EAEEU II

7/47

EAEPM II

7/93

BEEU II

7/97

BEPM II

7/66

جدول  -6نتایج کلي تست الرو آرتمیا سالینا بر روي گیاه  E. umbellatumبر روي عصارههاي الکلي
نام عصاره

LC50
)(µg/mL
1
(سمیت حاد)

7

HEEU I

784/3

97/7 – 897/7

6

CEEU I

6977

6774 - 6067

076/7

3

EAEEU I

7679

7794 - 7686

897/7

984/7 – 7993

9

MEEU I

7644

663/4 – 774/7

373/8

غیرقابل تشریص

7

MEEU II

878/3

904/7 – 7343

70/46

غیرقابل تشریص

4

CEEU II

467/3

777/7 – 044/8

797/4

غیرقابل تشریص

0

EAEEU II

6773

7777 - 7078

773/7

77/3 – 7697

8

DEEU II

-

-

-

-

4

BEEU II

7847

7443 - 3764

743/4

977/4 – 804/7

ردیف

گیاهی

حدود اطمینان 59

حدود اطمینان  59درصد

درصد (سمیت حاد)

)LC50 (µg/mL
2
(سمیت مزمن)

(سمیت مزمن)

7667

448/7 – 7738
469/0 – 084/3

 7سمیت حاد 4 :ساعت طول مدت در معرض قرار گرفتن عصارهها در مجاورت الروها
 6سمیت مزمن 69 :ساعت طول مدت در معرض قرار گرفتن عصارهها در مجاورت الروها
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جدول  -3نتایج کلي تست الرو آرتمیا سالینا بر روي گیاه  P. microphyllaبر روي عصارههاي الکلي
نام عصاره

LC50
)(µg/mL
1
(سمیت حاد)

درصد (سمیت حاد)

7

HEPM I

9476

غیرقابل تشریص

7096

6

CEPM I

9773

409/8 – <4777

734/7

434/7 – 7688

3

EAEPM I

9374

3478 - 9777

7644

7706 - 7974

9

MEPM I

6079

7004 - 3047

639/7

667/7 – 677/7

7

MEPM II

6408

6707 - 3070

6977

674/3 - <4777

4

CEPM II

7400

7747 - 6770

94/0

غیرقابل تشریص

0

EAEPM II

483/3

474/3 – 079

740/6

غیرقابل تشریص

8

DEPM II

-

-

-

-

4

BEPM II

6977

7377 - 3444

770/7

74/6 – 44/6

ردیف

گیاهی

حدود اطمینان 59

حدود اطمینان 59

)LC50 (µg/mL
2
(سمیت مزمن)

درصد (سمیت مزمن)
غیرقابل تشریص

 7سمیت حاد 4 :ساعت طول مدت در معرض قرار گرفتن عصارهها در مجاورت الروها
 6سمیت مزمن 69 :ساعت طول مدت در معرض قرار گرفتن عصارهها در مجاورت الروها

بحث
بسیاري از مطالعات نشان داده که استفاده از آزمون میگوي

آن گیاهان را دارد .از این جهت ،آزمون آرتمیا سالینا به

شور به عنوان بهترین روش مقدماتي براي تشریص

عنوان یکي از بهترین آزمونهاي غربالگري شناخته مي شود

سمیت ميباشد .هرچند این آزمون به تنهایي جهت تفسیر

[ ]7 ،6و از اینرو جهت مطالعه این پژوهش به کار گرفته

مکانیسمهاي سمیت کافي نميباشد اما با این حال یک

شده است.

روش مطمئن و مفید در ارزیابي اولیه و تعیین سمیت

افزایش عملکرد استررا) در عصارههاي متانولي براساس

ترکیبات مرتلف در عصارههاي گیاهان کاربرد دارد [،67

روش دوم عصارهگیري همانند عصارههاي متانولي

 .]66اگرچه این آزمون به دلیل نامشرص بودن و واضح

 MEEU IIو  MEPM IIکه ميتواند به دلیل اضافه

نبودن مکانیسم عمل آن در عمل ناقص به نظر ميآید ولي از

نمودن آ

مقطر به حالل هاي قطبي همانند استون ،اتانل و

نظر صرفه اقتصادي این آزمون در درجه اول به دلیل مقرون

متانل باشد که باعث افزایش قطبیت و همچنین افزایش

به صرفه بودن و در درجه دوم از جهت به رسمیت شناخته

عملکرد استررا) عصارههاي خام ميگردد .معموالً استفاده

شدن در ارزیابي فعالیتهاي زیستي عصارههاي گیاهي براي

از حاللهاي غیرقطبي مانند هگزان و پترولیم اتر سبب

مقاصد مرتلف و تعیین میزان سمیت ترکیبات فعال زیستي

کاهش عملکرد میزان عصاره خام ميگردد [ ]4که با توجه

مورد استفاده قرار ميگیرد [ .]67همچنین جهت ارزیابي

به نتایج جدول شماره  7مطابقت کامل دارد .همچنین در

عصارههاي خام نیاز به یکسري آزمایشات غربالگري مي-

تحقیق دیگري مقادیري از فالونوئید به میزان 6/60 ± 7/67

باشد که یکي از مهمترین ویژگيهاي اینگونه آزمایشات

میليگرم بر  777گرم وزن تازه از گیاه P. mircophylla

تشریص سمیت و داللت بر حضور ترکیبات ضدسرطان در

به دست آمد [ .]7براساس قطبیت ،کلروفورم به عنوان حالل

آ
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اغلب براي استررا) ترکیبات ترپنویید و فالونوئید از اندام

شدند [ ]77و عصارههاي پایینتر از  777میکروگرم بر

هاي گیاهي مورد استفاده قرار ميگیرد [ ،]3با توجه به این

میليلیتر همانند عصارههاي  MEEU IIو CEPM II

نظر و با استناد به روش کروماتوگرافي ( TLCبا استفاده از

داراي اثر فعال کشندگي سلولي ميباشند .از این جهت از

ترکیب حاللهاي اتیل استات به هگزان به نسبت ،)9:74

بین تمام عصارههاي مورد بررسي دو گیاه مذکور ،عصاره

حضور ترکیب فالونول با میزان  (Rf) %48/48با توجه به

 CEPM IIاز گیاه  P. microphyllaکمترین میزان

رنگ زرد روشن آن مورد شناسایي قرار گرفت ،هرچند بر

 LC50و عصاره  MEPM IIاز همان گیاه باالترین میزان

اساس نظر هاربورن ( ،)7448لکههاي با رنگ صورتي

( LC50براساس سمیت مزمن) را نشان دادند .همچنین نتایج

پررنگ و نارنجي تا زرد روشن بر روي ورق کروماتوگرافي

مطالعه قبلي مان نشان داده است که دو عصاره MEEU II

 TLCبه عنوان ترکیبات فالونوئیدي ميتوان در نظر گرفت

و  CEEU IIداراي اثرات ضد میکروبي [ ]74و نیز داراي

[ ،]4از این رو به نظر ميرسد که عصاره کلروفورمي

حجم میزان باالي عصاره به دست آمده از عصارهگیري

 CEPM IIداراي بیشترین ترکیبات فالونوئید باشد.

مرحله دوم بودند ،با این حال به نظر ميرسد که عصاره

در تحقیقاتي که میازاوا و همکاران در سال  6774انجام

 MEEU IIبا داشتن میزان پایین  70/46( LC50میکروگرم

دادند ،موفق گردیدند مقادیري از ترکیبات گیاهي فیتول،

بر میليلیتر) نسبت به سایر عصارههاي گیاه E.

اسید لینولئیک ،اسید پالمیتیک ،سالسیالت متیل و نیوفیتادئین

 umbellatumسمیت بیشتري داشته باشد.

را در گیاه  E. umbellatum var majusپیدا نمایند

نتیجهگیری

[ .]73در این میان برخي ترکیبات معطر فرّار در خانواده

بر اساس یافتههاي این تحقیق ،عصارههاي گیاه E.

آلدئیدهاي شش کربني همانند  (2E)-hexenalو (3Z)-

 umbellatumسمیت بیشتري نسبت به عصارههاي گیاه

 hexenolو نیز دو ترکیب معطر بسیار قوي مانند 1-

 P. microphyllaبر علیه الروهاي آرتمیا سالینا از خود

( octen-3-olبا بوي شبیه خاک) و 4-vinyl-o-

نشان دادند .با این حال دو عصاره  MEEU IIو CEPM

( guaiacolبا بوي دارویي) از روغن معطر این گیاه یافت

 IIبا میزان پایین بودن  LC50سمیت به مراتب بیشتري

گردید .براساس نتایج این پروژه از جداول  6و  ،3طیف

نسبت به بقیه عصارههاي هر دو گیاه از خود نشان دادند.

وسیعي از میزان  LC50در دو گیاه مذکور بین  94/0تا

تقدیر و تشکر

 4777μg/mLبدست آمد ،البته این طیف بیشتر در مورد

بدین وسیله از دانشگاه ساینز مالزي ( Universiti Sains

گیاه  P. microphyllaدیده شد .از بین عصارههاي خام

 )Malaysiaبراطر فراهم نمودن بورس تحصیلي و امکانات

گیاه  ،E. umbellatumتنها عصاره  HEEU Iو از گیاه

کامل آزمایشگاهي براي تحقیق در این زمینه تشکر و

 P. microphyllaعصارههاي  HEPM Iو EAEPM

قدرداني ميشود.

 Iدر غلظتهاي به کار رفته در این آزمون ،سمیت سلولي
ایجاد نکردند و میزان  LC50آنها باالتر از  7777میکروگرم
بر میليلیتر به دست آمد و از آن جهت که عصارههاي بیش
از میزان  7777میکروگرم بر میلي لیتر فاقد اثر سمیت سلولي
هستند ،این عصارهها فاقد کشندگي سلولي تشریص داده
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