
 

 1

 

 یها در سلول توزیه نیتقس ( برSalvia officinalisگلی)هرینعصارههختلف  هایغلطتریتاث

 ازیپ شهیر
 

 2، اهیذ سفالیاى2، ناصر زارع2رسول اصغری زکریا، *1هاشن رحوانی
 ایزاى -اردثیل -داًطگبُ هحقق اردثیلی -داًطکذُ کطبٍرسی -ثیَتکٌَلَسی کطبٍرسیداًطجَی کبرضٌبسی ارضذ  -1  

 ایزاى -اردثیل -داًطگبُ هحقق اردثیلی -داًطکذُ کطبٍرسی -عضَر ّیبت علوی گزٍُ ساعت ٍ اغالح ًجبتبت -2
 Rahmany.hashem@yahoo.comًَیسٌذُ هسئَل: *

 

 خالصه

ٍ اهزٍسی دارد. تحقیقبت اخیز خَاظ عت سٌتی در ی آى کبرثزد فزاٍاًی گلی ثِ دلیل خَاظ گستزدُهزین

گلی ثب . ایي تحقیق ثِ ثزرسی خبغیت ضذ جْص هزینعبًی ایي گجبُ را ًطبى دادُ استضذ هَتبصًی ٍ ضذ سز

زات َر ایجبد تغییظ، ثِ هEMSٌهَالر اس  03/0استفبدُ اس رٍش تست پیبس پزداختِ است. ریطِ پیبساثتذا ثب غلغت 

سبعت هَرد  24گلی ثِ هذت س عػبرُ هزینلیتز اهیلی 1ٍ5ّبی غلظتکزٍهَسٍهی هَرد تیوبر قزار گزفت سپس ثب

 گزدد.گلی هَجت کبّص جْص ٍتغییزات کزٍهَسٍهی هیی هشینتیوبر قزار گزفت. ًتبیج ًطبى داد عػبرُ

 

 ، تست پیبس، اًحزافبت کزٍهَسٍهی(EMSاتیل هتبى سَلفبت)،(Salvia officinalis)گلیهزینکلوات کلیذی:

 
 

 هقذهه

وَرداستفبدُ آى هَجَد یهَاد دارٍ بیسا قزار دارد کِ درٍى غذا  سزعبى ییبیویاس هَاد ض یبدیاًسبى ّوَارُ در هعزؼ تعذاد س

ّستٌذ  یسزعبً  ضذبییضذ هَتبصً زاتیتبث یهَرد هػزف اًسبى دارا یّب دارٍ بیّب  در غذا یعیعج جبتیاس تزک یاست. ثزخ

 یّب اس فزآٍردُ یاستفبدُ اس گزٍّ ییبیویهَثز در حفبظت ض یّب اس رٍش یکی(. ثِ عٌَاى هثبل، 1999 ،)ّوس ٍ ّوکبراى

 .(2012ٍآقبتی  2001)ّیَ  است ّب ذیضٌبختِ ضذُ هثل فالًٍَئ یعیعج ییبیویض

 يیچٌذ یدارا یگل نی(. هزLamiceae) بىیاست هتعلق ثِ خبًَادُ ًعٌبئ یبّی( گSalvia officinalis) یگل نیهز

)لی  ثبضذ یه تزپيیٍ د ی، تبًي، هَاد غوغEيیتبهی، Cٍيیتبهیٍ ي،یرس ّب، ذیکَسیّب، گل سبپًَي ّب، ذیفالًٍَئ زیفعبل، ًظ تیتزک

 (.2002، یَ، فَ لی

در  طزٍیپ یّب سنیاس ارگبً یکیAllium cepaبُیگ طِیاست. ر ستیس ظیهح صیحسبس در پب یاثشار بسیتست پ

ثِ غَرت  صیآسهب يی. ا(1938) لَاى،  اثذاع ضذ Levanلِیثَس 1931در سبل A. cepaصیاست. آسهب کیتَصًتیهغبلعبت س

ثب  طبتیآسهب يیخَة ا یٍ ّوجستگ تی. ثب تَجِ ثِ حسبسزدیگ یقزار ه استفبدُهَرد  ست،یس ظیهح صیثِ هٌظَر پب یعوَه

ٍ  ییبیویهَاد ض کیٍ کزٍهَتَکس کیصًَتَکس لیپتبًس یبثیارس یثزا یا گستزدُهزثَط ثِ پستبًذاراى اس آى ثغَر  طبتیآسهب

کص ٍ  سوَم حطزُ ي،یسٌگ تفلشا تیسو شاىیهٌظَر ثزآٍرد ه ثِ يی. ّوچٌضَد یه هختلف استغبدُ  بّبىیگ ی عػبرُ

 یحسبس ثزا یرٍش، هقزٍى ثِ غزفِ، سبدُ در اجزا ٍ ثِ حذ کبف يی. اضَد یرٍش استفبدُ ه يیاس ا شیً یغٌعت یّب فبضالة

 . ثبضذ یه ّب ٌذُیکن هَاد هَتبصى ٍ آال یّب پبسخ ثِ غلظت
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 هاهواد و روش

 300تْیِ ضذُ، سپس  (درغذ 2)DMSO، اثتذا هحلَل EMSهَالر اس  03/0هیلی لیتز هحلَل  100ثِ هٌظَر تْیِ 

 خبلع ثِ آى اضبفِ گزدیذ. EMSهبکزٍ لیتز اس 

یک سزی ذ. یگزد ّب ثب دقت تویش  ُ ٍ غذُذپَستِ خبرجی آًْب جذا ض. ّبیی ثب اًذاسُ یکسبى تْیِ گزدیذ بسپی

ذ ٍ در هحیظ ّبی آة قزار دادُ ض ْب در لیَاىاًتْبی آً ،تبیی اس پیبسّبی تویش ضذُ اًتخبة ٍ ثِ هٌظَر تَلیذ ریط20ِ

  تزی تَلیذ کزدُ  ی قَی کِ ریطِ یی پیبس غذُ 12. پس اس دٍ رٍس  تیگزاد ًگْذاری گزدیذدرجِ سبً 22بی  خطک ثب ده

هَالر  EMS 03/0ّبی حبٍی ّب ثغَر تػبدفی در لیَاىّب حذف گزدیذًذ غذُ  را اًتخبة کزدُ ٍ ثقیِ غذُ ثَدًذ

ّب ، سپس غذُضستطَ دادُ ضذدقیقِ ثب آة  10-5ت ثِ هذّب  ریطِ EMSقزار دادُ ضذًذ. پس اس تیوبر ثب سبعت( 2)

قزارگزفت قجل ٍ ثعذ اس  24ثِ هذت لیتز ثزلیتز(هیلی 5لیتز ثز لیتز ٍ هیلی 1گلی )ی هزینّبی حبٍی عػبرُلیَاىدر 

آة ّب سٌجص گزدیذ. رضذ ریطٍِ تأثیز ّز تیوبر ثز هَرفَلَصی ضذ  گیزی  کص اًذاسُ ّب ثب خظ ریطِ تیوبر، عَلاًجبم 

ّب اس  پس اس تکویل تیوبرّب ریطِ.ضَد یکٌتزل هثجت ثِ کبر ثزدُ ه یثزاهَالر  EMS03/0ٍ   یکٌتزل هٌف یهقغز ثزا

ًزهبل  HCl 1ّب در  ، ریطِضذ. پس اس تثجیت بًَل:استیک اسیذ هٌجوذ، تثجیتات 3:1ّب جذا گزدیذُ ٍ در هحلَل  غذُ

 قزار گزفت.یگزاد هَرد ّیذرٍلیش درجِ سبًت 59دقیقِ ٍ در دهبی  8ثِ هذت 

 2ثِ هذت   درغذ 2ًذ )اٍرسئیي یذگزداٍرسئیي اسکَاش، آهبدُ -ش استَّب ثِ هٌظَر هغبلعبت سیتَلَصیکی ثب رٍ ًوًَِ

 1، سپسجِ اًذاسُ ًذسبعت درٍى استَ اٍرسئیي قزاردادُ ضذ 2ّب پس اس ّیذرٍلیش، ثِ هذت ثذیي هٌظَر ًوًَِسبعت(.

درغذ  45اسیذ  استیکدر یک قغزُ اس ّبی در حبل هیتَس است، جذا گزدیذ ٍ هتز اس ًَک ریطِ کِ حبٍی سلَلهیلی

 .یکزٍسکَح هَرد ثزرسی قزار گزفتٍ ثب هرٍی یک الم تویش هٌتقل گزدیذ ، سپس ثز ٍر ضذ غَعِ

در ّز  ّبی کل ٍتعذاد سلَل ّبی در حبل تقسین ی ضوبرش تعذاد سلَل ٍسیلِِ ث (MI) ضبخع هیتَسی 

ّوچٌیي ضبخع پزٍفبسی ٍ هتبفبسی ٍ آًبفبسی ٍ تلَفبسی ًیش ثب ضوبرش تعذاد سلَل ّبی هَجَد ذ. هآاسالیذ ثذست 

 ،ّبی چسجٌذُ کزٍهَسٍم ،کٌذّبی  مٍکزٍهَس، ّب پل طبهل تطکیلتغییزات کزٍهَسٍهیدر ّز هزحلِ اس تقسین ثذست آهذ.

 ّز کذام ثذست آهذ.تعذاد هعلقطٌبسبیی ٍ کزٍهَسٍم ّبی 
 

 نتایج و بحث

ّبی ریطِ پیبس را ًطبى را ًطبى ، ثز تقسین هیتَسی در سلَلEMSگلی ٍ ی هزینثیز سیتَلَصیکی عػبرُبت 1 جذٍل

ّبی گلی ثب غلغتی هزین( ٍ تیوبر ثب عػبرُ EMSدّذ. عجق جذٍل، ضبخع هیتَسی در کٌتزل هثجت )تیوبر ثب هی

ّوچٌیي تعذاد ٍ ًَع جْص ًیش در ّز یک اس کبّص یبفتِ است.  گزم ًسجت ثِ کٌتزل هٌفی )آة هقغز(هیلی 1ٍ5

غییزات کزٍهَسٍهی کبّص یبفتِ گلی، هیشاى تی هزین. ثب افشایص غلظت عػبرُ(1)ضکل ّب هطخع گزدیذُ استتیوبر

 است.

 

 

 

 های ریشه پیازبر تقسین هیتوزی در سلول EMSگلی و تآثیرات سیتولوژیکی عصاره هرین -1جذول 
  هامجموع ناهنجاری معلق پل کند چسبنده تلوفاز)٪( انافاز)٪( متافاز)٪( پروفاز)٪( )٪(MI شمارش شدههای کل سلول تیمار

  4 0 0 0 4 21/8 59/10 43/16 38/64 41/4 1655 ضبّذ
EMS 1522 61/3 81/41 27/27 9/10 36/16 9 5 0 4 18  

A 1612 41/3 36/36 45/45 2/7 09/9 10 2 3 0 15  
B 2043 28/2 9/45 59/24 75/14 11/13 4 3 1 1 9  

A :EMS+1 گلی، ی هرینگرم عصارههیلیB :EMS+5 گلیی هرینگرم عصارههیلی 
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های کروهوزم (،b) ، تشکیل پل در آنافاز(a1(، سلول پروفازی چسبنذه)aهای ریشه پیاز: سلول در حال پروفاز نرهال)های کروهوزوهی در سلولانواع ناهنجاری -1شکل 

 هعلق(، کروهوزوم cعقب هانذه یا کنذ )

 

 گیرینتیجه

ثزهزاحل هختلف تقسین هیتَسی هَرد ثزرسی قزار گلی ی هزینّبی هختلف عػبرُغلغتٍ EMSدر ایي تحقیق تبثیز 

اس  گلیّبی کزٍهَسٍهی گزدیذ. ثب افشایص غلظت عػبرُ هزیند اًَاع ًبٌّجبریبهَالر هَجت ایج 03/0ثب غلغت   EMSگزفت.
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