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چکیده

سمیت ژني

تعداد عظیمی از گونههای گیاهی منبع مهمی از ترکیبات فعال ناشناخته با تأثیر بر سالمت انسان هستند .مطالعات نشان میدهد

امروزه با توسعه بیولوژی ملکولی و کاربرد تکنیکهای ملکولی در مطالعات سیتوژنتیک ،پیشرفتهایی در روشهای تعیین و تخمین

بسیاری از گیاهان حاوی مواد جهشزا و یا سرطانزا هستند و استفاده از آنها با میزان باالی تشکیل تومور در برخی از جمعیتهای

سمیت ژنتیکی حاصل شده است .هدف از انجام این روشها شناسایی تغییرات ایجاد شده در سطح  DNAمیباشد .مهمترین آنها

انسانی ارتباط دارد .آزمایشات کوتاه مدت و بلند مدت برای تعیین سمیت ژنتیکی و سلولی در جهت شناسایی جهشزایی و سرطانزایی

عبارتند از:

ترکیبات طبیعی گیاهی مورد استفاده قرار میگیرند .شناسایی اثرات جهشزایی در سطح کروموزومها از طریق بررسی تغییرات در

-1روش سنجش کومت:از این روش به دلیل حساسیت و ویژگی زیاد برای اندازهگیری شکست DNAیا تغییر در کروموزوم که از

ساختار و تعداد (آنیوپلوئیدی ،پلی پلوئیدی) کروموزومها در تست آلیوم در مطالعه اثرات موتازنیک بسیار موثر میباشد .آسیبهای

نشانههای بالقوه جهشزایی میباشد استفاده میشود.

متعدد  DNAاز جمله شکستن رشته ،ایجاد محلهای متغیر قلیایی از طریق روش  Cometنقش مهمی در شناسایی واکنشپذیری
واسطههای ژنوتوکسیک موجود در عصارههای گیاهی دارد .به عالوه روشهای رنگسنجی با بررسی سمیت سلولی ترکیبات موجود در
عصارههای گیاهی از طریق سنجش قدرت حیات ،امکان بررسی فعالیتهای متابولیکی سلولهای زنده و تکثیر سلولها را فراهم میکنند.
کلمات کليدی :ترکیبات فعال زیستی ،جهش زا ،سمیت ژنتیکی ،انحرافات کروموزومی ،سمیت سلولی

-2گياهان رشدیافته در محيط کشت این ویترو در تخمين ژنوتوکسيسيتي :ریشههای افشان آلیوم یا ریشههای اولیه
کریپیس ،ویسیا ،پیکوم با فراوانی باال برای بررسی ناهنجاری کروموزومی و صدمات  DNAاستفاده میشود .هر چند توسعه کشت بافت و
تکنیکهای ترانسفورماسیون میتواند در تولید بافتهایی برای ایجاد سلولهای میتوتیکی استفاده شوند.

مقدمه
تعداد عظیمی از گونههای گیاهی منبع مهمی از ترکیبات فعال ناشناخته با تأثیر بر سالمت انسان هستند .به عالوه تقریباً یک چهارم داروهای
تهیه شده در دنیا دارای منشأ گیاهی هستند که یا مستقیماً از گیاهان عصارهگیری شدهاند و یا بر اساس ترکیب گیاهی ،مدوله و سنتز شدهاند.
علیرغم مزایای زیادی که بسیاری از گیاهان دارویی دارند ،مطالعات اخیر نشان داده است که برخی از گیاهان مورد استفاده به عنوان داروهای
سنتی و یا در ترکیب با غذا به دلیل وجود ویژگیهای بیولوژیکی متعدد ،دارای اثرات سمیت ژنتیکی ،سرطانزا ،سمیت سلولی و جهشزایی
هستند .همانگونه که مطالعات تکمیلی نشان میدهد بسیاری از گیاهان حاوی مواد جهشزا و یا سرطانزا هستند و استفاده از آنها با میزان
باالی تشکیل تومور در برخی از جمعیتهای انسانی ارتباط دارد و همواره این نگرانی را در مورد خطرات بالقوه جهشزایی یا سمیت ژنتیکی
ناشی از استفاده طوالنیمدت افزایش میدهند .بنابراین در سالهای اخیر توجه بیشتری به بررسی ترکیبات طبیعی منشاء شده از گیاهان

اندازهگيري تکثير سلول و قدرت حيات در جمعيتهاي سلول

اصلی موثر در ایجاد آسیبهای اولیه  DNAمیباشد که منتج به شکسته شدن رشته  DNAو ایجاد مکانهای قلیایی میشود.

روشهای رنگسنجی با امکان اندازهگیری طول موج نمونهها بر پایه پارامترهای مختلف امکان سنجش قدرت حیات یا فعالیتهای

دارویی به عنوان مواد موتاژن و اثرات آنها بر روی  DNAشده است .تعامل مستقیم بین یک عامل واکنشدهنده و  ،DNAیکی از مسیرهای

متابولیکی سلولهای زنده و تکثیر سلول را فراهم میکنند .به دلیل اینکه انواع صدمات سلولی منجر به کاهش توانایی سلول برای حفظ

سميت شناسي ژنتيکي گياهان داروئي

و نگهداری ماده ژنتیکی و فراهمکردن انرژی برای عملکرد متابولیکی و رشد سلول میشود اغلب پارامترهای مهمی که در این آزمایشات
مبنا قرار داده میشود شامل اندازهگیری فعالیتهای متابولیکی و سنتز ماده ژنتیکی میباشد.

سمیت شناسی ژنتیکی یکی از مهمترین موضوعات روز در حوزه شناخت ترکیبات دارویی موثر میباشد .رایجترین روش مطالعه در این
بررسی شناسایی اثرات جهشزایی در سطح کروموزومها میباشد که از طریق بررسی تغییرات در ساختار و تعداد (آنئوپلوئیدی ،پلی
پلوئیدی) کروموزوم حاصل میشود .در طیف پیشرفته غربالگری ترکیبات و پیشمادههای داوریی ،از گیاهان تکاملیافته یا جوندگان در
شرایط  in vivoبه عنوان سیستمهای آزمایشی برای نظارت بر انحرافات کروموزومی استفاده میشود.

اثرات جهش زایي
امروزه بسیاری از محققین برای بررسی اثرات جهش زایی در سطح سلول گیاهی از دو پارامتر عمده شاخص میتوزی و ناهنجاری
کروموزومی استفاده میکنند .گزارشات سمیت سلولی برخی گیاهان بررسی شده بیانگر این است که از آنها میتوان در کشف داروی موثر
در درمان سرطان استفاده نمود .در حال حاضر در مطالعات رایج از  Allium cepaبرای سنجش خواص ضد میتوزی و از دو رده سلولی

مختلف برای مطالعه سمیت سلولی استفاده میشود.

انواع ناهنجاری مشاهده شده -الف -کروموزومهای چسبنده ،ب ،پ -پل آنافازی ،ج -ميکرونوکلئي ،د) آنافاز چند قطبي
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