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 200میلیگرم گیاه پودر شده با  5میلیلیتر بافر نمک فسفات  PBSحل شد و یک شب در دمای  4درجه

چکیده
امروزه استفاده از ترکیبات گیاهی به عنوان دارو به علت اثرات جانبی کمتر نسبت به ترکیبات
شیمیایی مورد توجه قرار گرفته است .از جمله این گیاهان میتوان به گیاه نیمه انگل دارواش
) (Viscum album L.اشاره کرد .برخی از اثرات دارویی دارواش مربوط به ترکیب لکتین موجود در
آن است که نقش اساسی در درمان سرطان دارد .گونههای میزبان دارواش در تعیین کمیت ترکیبات
زیست فعال آن تاثیرگذار میباشند .هدف از این پژوهش ،مقایسه میزان لکتین کل موجود در پیکره
دارواش مستقر بر دو میزبان انجیلی و ممرز در خرداد ماه (اوایل میوهدهی) بود .در این تحقیق ،نمونه
گیاهی از  3بوته دارواش مستقر بر هر پایه ،سه پایه ( 3تکرار) از هر گونه میزبان ،در جنگل کلرد آمل
جنگلهای هیرکانی ایران مورد نمونه برداری قرار گرفتند .عصارههای بدست آمده توسط دستگاه
تست االیزا آنالیز شدند .نتایج حاکی از آن بود که میزان لکتین کل در میزبان ممرز  ،0/94بیشترین
میزان این ترکیب مربوط به دارواش مستقر بر میزبان ممرز مشاهده شد.

مقدمه

سانتیگراد باقی ماند .سپس به وسیله هموژنایزر مکانیکی حدود  1دقیقه همگن شد .نمونه ها در  4000 gبه
مدت  30دقیقه سانتریفیوژ شده و مایع رویی جدا شد .این عمل یکبار با اضافه کردن حالل جدید 5 ،میلی
لیتر  PBSو بار دیگر با اضافه کردن  5میلی لیتر  PBSبه همراه  181میلیگرم گاالکتوز تکرار شدسپس ببه
وسیله دستگاه  ELISAآنالیز شدند )(Urech et al. 2006

نتایج و تحلیل
نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که گونه میزبان (انجیلی و ممرز) اثر معنیدار بر میزان لکتین کل در
خرداد ماه در سطح احتمال  %1داشته است .نتایج مقایسه میانگینها نشان داد میزان ترکیب لکتین در میزبانهای
ممرز و انجیلی به ترتیب  0/94و  0/29میلیگرم بر گرم وزن خشک پیکره رویشی دارواش بوده است .لذا حداکثر
میزان لکتین در دارواشهای میزبان ممرز مشاهده شد دارواش یک گیاه نیمه انگل است و مواد مغذی مورد نیاز
خود را را از گونه میزبان بدست میآورد لذا مشخصات فیتوشیمیایی و فعالیتهای زیستی آن وابسته به گونه
میزبان است ) (Vicaş et al. 2011در مطالعه حاضر نیز میزان ترکیب لکتین تحت تاثیر گونه میزبان قرار
گرفت همسو با نتایج ما ،پیامنور و همکاران ( )1397در تحقیق خود بیشترین میزان ترکیب بتولین را در

استفاده از گیاهان دارویی در صنایع بهداشتی و دارویی به دلیل عوارض جانبی داروهای
شیمیایی ،هزینه و زمانبر بودن تولید آنها ،افزایش نیاز به دارو ،سازگاری گیاهان دارویی با

دارواشهای مستقر بر میزبان ممرز مشاهده کردند.

نتیجه گیری

فیزیولوژی بدن انسان و تاکید سازمان بهداشت جهانی بر جایگزینی داروهای شیمیایی بوسیله

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که کمیت لکتین موجود در دارواش در خرداد ماه تحت تاثیر گونه میزبان قرار

داروهای طبیعی ،رو به افزایش میباشد ( .)Dubey et al. 2004دارواش اروپایی متعلق به تیره

گرفته است .با توجه به نتایج ذکر شده برای برداشت دارواش غنی از لکتین در خرداد ماه گونه ممرز میزبان

صندل (Gastauer et al. 2017؛  )Stefanucci et al. 2020یک گیاه بوتهای چوبی ،با شکل

مناسبتری است .لذا با توجه به ارزش دارویی و خاصیت ضد سرطان ترکیب نام برده و وجود آن در گیاه دارویی

رویشی کروی است این گیاه نیمهانگل و همیشه سبز ،متشکل از برگهای سبز مایل به زرد ،گلهای

دارواش میتوان از این گیاه به عنوان گونه ارزشمند دارویی در صنایع داروسازی استفاده کرد.

0

زرد کمرنگ است .بذرهای دارواش با توسعهی اندام ریشه مانند خود به نام هاستوریوم روی گیاه
میزبان متصل شده و آب ،امالح ،مواد معدنی و کربوهیدراتها را از بافت میزبان جذب کند
(Watson 2001؛  .)Lopez et al. 2002در حال حاضر ،عصارههای دارواش به صورت صنعتی
تولید میشود و در داروهای مکمل جهت اقدامات کمکی در برابر تومورهای بدخیم استفاده میشود
و غالباً در آلمان و در برخی دیگر از کشورهای اروپایی تجویز میشود (Bauer et al. 2005؛Bar-
 .)Sela et al. 2006دارواش دارای طیف وسیعی از مواد فعال زیستی از جمله لکتین است ( khan

 .)et al. 2016لکتینها پروتئینهای متصل به قند هستند که دارای خواص ،تعدیل کننده سیستم
ایمنی بدن ،القاکنندهی آپوپتوز ،مهار کننده رشد و القای مرگ سلولی در سلولهای توموری هستند
(Melzer et al. 2009؛  .)Podlech et al. 2012سرشت اکولوژیک گونه میزبان ،دوره زندگی
گیاهی دارواش و همچنین نوع اندام گیاه در کمیت ترکیبات زیست فعال دارواش تاثیر گذار
میباشند ( .)Wójciak-Kosior et al. 2017درختان خزانکنندهای مثل گونه انجیلی و گونه
ممرز از میزبانهای دارواش در جنگلهای هیرکانی ایران میباشد ()Hosseini et al. 2007

مواد و روش ها
مواد گیاهی مورد نیاز این پژوهش درفصل پاییز از جنگل کلرد جنگلهای هیرکانی ایران ،
شهرستان آمل در خرداد ماه (اوایل میوهدهی) از دو میزبان انجیلی و ممرز جمع آوری گردید .گونه
انجیلی در طول جغرافیای ˝ ،52˚21ˊ13عرض جغرافیای ˝ 36˚16ˊ11و گونه ممرز در طول
جغرافیای ˝ 52˚21ˊ7و عرض جغرافیای ˝ 36˚16ˊ13واقع بودند .شاخ برگ دارواش به مدت 72
ساعت در فریزدرایر گذاشته شد ،سپس تمامی با استفاده از هاون پودر شدند از هر نمونه پودر شده،
 3تکرار به وزن 0/2گرم جدا شد تا مورد سنجش شیمیایی قرار گیرند.
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