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بر روی  (Melissa officinalis)عصاره ی آبی بادرنجبویه  DNAبررسی اثرات  تخریب 

 ((OncorhynchusMykiss اریتروسیت خون ماهی قزل آالی رنگین کمان

 بااستفاده از تست میکرونوکلئوس 
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  یده :کچ

از گیاهان مطرح طب سنتی بوده که از دیرباز به عنوان داروی ضد درد و ضد میکروب مورد  (Melissa officinalis)بادرنجبویه 

با  خوناریتروسیت های عصاره آبی بادرنجبویه بر روی  DNAارزیابی تخریب  . هدف از تحقیق حاضرگرفته است استفاده قرار 

عدد  212بود .جهت مطالعه در شرایط آزمایشگاهی ماهی قزل آالی رنگین کمان استفاده از تست میکرونوکلئوس بر روی 

( , گروه بدون عصاره ) گروه کنترلگروه آزمون شامل  :  3گرم( در 55 ±5ماهی قزل آالی رنگین کمان با وزن میانگین )

تکرار بمدت  3میلی گرم برکیلوگرم وزن بدن هرکدام با یک تیمار و  1352با غلظت   2گروه آزمون و 052غلظت با  1آزمون

برای تمامی گروه های آزمون شرایط یکسان مدیریت تغذیه آب و  قرارگرفتند.گیاهی بادرنجبویه روز مورد تغذیه با عصاره  32

درصد بیشترین و  33/31با   2(.ارزیابی میکرونوکلئوس در گلبولهای قرمز  درگروه آزمون p >25/2)  ردیدبهداشتی مهیا گ

درصد دارای کمترین وقوع این عارضه را نشان داد.درگروه کنترل میکرونوکلئوس مشاهده نشد. یافته  9/7با  1گروه آزمون 

میلی گرم برکیلوگرم وزن بدن عصاره آبی بادرنجبویه  052الی های این تحقیق نشان دادکه بکاربری)خوراکی( غلظت های با

 ماهی قزل آالی رنگین کمان می شود. اریتروسیت در DNAسبب تخریب 

 اریتروسیت میکرونوکلئوس، تست  ،بادرنجبویه،ات کلیدی: قزل آالی رنگین کمان کلم
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 مقدمه -1

 افزایش گیری چشم طور به ایران خصوص به و جهان سرتاسر در اریهابیم کنترل و درمان برای دارویی گیاهان از ستفادها

 مزمن بیماریهای از بسیاری درمان موفقیت عدممانند  متفاوتی دالیل به بنا مردم توسط داروها این مصرف اشتیاق .است یافته

 میکروب و بدن مقاومت بروز و یشیمیای داروهای مضر جانبی اثرات شیمیایی، داروهای با آترواسکلروز فشارخون، دیابت، نظیر

 از سنتی طب در سال 2222 مدت به تقریباً که گیاهانی از یکیاشاره کرد  ها بیوتیک آنتی بویژه داروها از بسیاری برابر در ها

 گیاهان ترین رایج و ترین از قدیمی یکی بادرنجبویه.((Okpuzor J et al., 2009 بادرنجبویه می باشد شود، می استفاده آن

 Lemonبه دلیل استشمام بوی لیمو از گیاهان این خانواده به آن ها  . که به خانواده ی نعناعیان تعلق دارد. است دارویی

balm  .متعددی مطالعات در گفته می شود Lemon balm به آن گوناگونی برای خواص گرفته انجام گیاه این روی بر که 

 اسپاسمی، ضد آنتی اکسیدانی، بخشی، آرام خواص به توان می بادرنجبویه خواص درمانی ترین رایج از .است رسیده اثبات

سمیتی ات ثراسی ربراز این رو  .(Budzyńska et al., 2013)کرد اشاره آن التهابی ضد و ضد ویروسی باکتری، ضد نفخ، ضد

صد بیش از یک ..(Golestan et al ., 2015)د باشمیردار ئی برخواهمیت بسزویژه ژنوم ابر سیستم موجود زنده به  هین گیاا

د شیمیایی  گیاهی از جمله ژرانیول )رز معطر( و لینالول )سنبل شناسایی شده است. موا جبویهماده شیمیایی در گیاه بادرن

و عالوه بر این گیاه .) 2002Sari Ceylan,. (کنندمیبادرنجبویه  کمک به عطر و بوی1معطر(، سیترال و سیترونیالل 

عصاره های محلول در  (.  (Nabati et al ., 2012باشدیدها می ئیدی و فالونوئنوپنوترهای مویدئشامل تعدادی از آلد جبویهبادرن

 2Aنفوالنزای آو  2زمایشگاهی برای درمان ویروس تبخال آبرگ ها و قسمت های چین خورده ی بادرنجبویه در محیط 
(Mannheim 57)  عصاره ی محلول برگ ها جداسازی  درصد به کار می روند . جوهر تانن نیز در12و حالت واکسینه با غلظت

 .(Parameswari et al., 2009) شده و از سکته ی قلبی یا ویروس بیماری نیوکاسل یا ویروس گوشک جلوگیری می کند 

 می باشد. )سلول های سفید خون( لکوسیت هاو اریتروسیت ها )سلول های قرمز خون( شاملسلول های خونی ماهی 

هستند که حاوی مولکول پیچیده ای به نام هموگلوبین می باشد.مولکول  یاریتروسیت ها، سلول های خونی هسته دار

شود. هموگلوبین ماهی )به جزء ماهیان بدوی بدون  اکسیژن بر روی مولکول های هموگلوبین به درون سلول ها حمل می

آرواره(، پروتئین بزرگی است که از چهار پروتئین کوچک تر، دو زنجیر آلفا و دو زنجیر بتا تشکیل شده است که هر یک از آنها 

هر حلقه به یک مولکول اکسیژن را با خود حمل می کنند. این پپتیدها به وسیله چهار حلقه هم و یک اتم آهن در مرکز 

اریتروسیت ها از سلول های جنینی خون محیطی به نام اریتروبالست ها  .(Harikrishnan et al., 2003)همدیگر متصل هستند

ساخته می شوند. اریتروبالست هااز طریق میتوز تکثیر و رشد نموده و با افزایش مقدار هموگلوبین شان سرانجام به 

کامل یافته ، کلیه است، در اریتروسیت های کامالً متمایز تبدیل می شوند. محل استقرار اریتروپوآزها در ماهیان استخوانی ت

 Harikrishnan et)، و ماهیان غضروفی ، خون محل عمده تولید اریتروسیت ها است حالی که در ماهیان بدوی بدون آرواره 

al., 2003). Schroder  انجام  پستانداران استخوان مغز های سلول میکرونوکلئوس، در به راجع مطالعات اولین 2222در سال

 از یافت. گسترش پستانداران در کروموزمی صدمات ایجاد تشخیص برای 2222در سال  Schmids توسط مطالعات داد.. این

 تشخیص های روش از است. یکی شده مختلف انپستاندار در ژنوتوکسیک مواد غربالگری روش ترین وسیع روش این پس آن

 باشند، می کروماتین دارای که  اند، پالسمی سیتو  اجسامی ها میکرونوکلئوس است. میکرونوکلئوس تشکیل DNA به آسیب

 دوک پیوستن به قادر که است، کروموزومی کل یا و کروموزومی های تکه آنها اند. منشا شده جدا اصلی سلول هسته از و

 و گیرد، می را شده شکسته یا افتاده عقب کروموزوم اطراف ای هسته پوشش یک تلوفاز در .نیست میتوز طول در سلولی

) .میشود گفته میکرونوکلئوس آن به است. که اصلی هسته از ،کوچکتر این هسته پذیرد. می را هسته یک بتدریج شکل
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Schmid.,1975) ژولی شناخته میشود–هاول  میکرونوکلئوس در پستانداران به عنوان اجسام(Chaudhary et al., 2006).    

 شمارش که آنجایی است.از میتوزی های دوک عملکرد اختالل یا و کروموزومی شکستن بیانگر میکرونوکلئوس، وجود

 شمارش بنابراین شود؛ می انجام کروموزومی اختالالت شمارش به نسبت تری پایین تکنیک با و سریعتر میکرونوکلئوس

 می کار به هستند، ای هسته های آسیب موجب هک شیمیایی مواد غربالگری برای وسیعی طور به میکرونوکلئوس

 کوچک عمدتا ها ماهی های کروموزوم زیرا است، مشکل ماهی در کروموزومی های هنجاری نا . تحلیل(Schmid, 1975)رود

 خللی کلئوس میکرونو آزمون روی تواند نمی ها کروموزوم بودن کوچک و تعداد اما .است زیاد بسیار آنها تعداد و هستند،

 ,.Al-Sabti et al)شود انجام آبزیان دیگر و ماهی در راحتی به تواند میکرونوکلئوس می تست بنابراین با استفاده از  کند. ایجاد

 سنجد. تعیین می زایی جهش و آالیندگی نظر از را متعددی ترکیبات زایی جهش خاصیت میکرونوکلئوس تست  . (1995

 این حال هر به است. شده انجام ها برکه و ها رودخانه ها، دریاچه در آب ماهی میکرونوکلئوس از استفاده با محیطی آلودگی

 در میکرونوکلئوس تست شود. اما ایجاد کبد و قرمز، کلیه لبولآبشش، گ قبیل از هدف مختلف های بافت در تواند می اثرات

 است گرفته قرار استفاده مورد ابزی های محیط های االینده زایی جهش بررسی برای ها، ماهی مختلف انواع  در قرمز گلبول

 های مدل .(Nagarani et al., 2009)هستند میکرونوکلئوس بیشتری تعداد دارای الوده های درآب محدود های ماهی ،اصوال

 تست است. نتایج شده متداول بسیار  انها اسان پیگیری  خاطر به ازمایشگاهی حیوانات  عنوان به ها ماهی از استفاده تجربی

به دلیل هسته دار بودن گلبول های قرمز قزل  میتوز باالی سرعت خاطر به شود انجام خون بافت روی اگر  میکرونوکلئوس،

 است مشاهده قابل سرعت آال،به

(Barber et al., 1981)فاکتورهای. است سودمند درماهی زاها جهش به پاسختحلیل متافاز در  برای میکرونوکلئوس .تست 

 اثر میکرونوکلئوس تست پاسخ روی است ممکن ژنتیک و باروری سالمتی، تغذیه، جنس، سن، مثل ماهی در اختصاصی

 غلظت آب را در های آلودگی بررسی اثر امکان ها، ماهی در بیولوژیکی ی پیشرفته های تکنیک . (Poele CL.,1985)بگذارد 

 .(Al-Sabti et al., 1995)سازد می بر روی ماهیها فراهم مستقیم صورت به و سریع پاسخ و با پایین های

 مواد و روش -2
 :تهیه عصاره گیاهی بادرنجبویهروش  2-1 

میلی لیتر 12گرم از گیاه بادرنجبویه را با 5/2ورده و سپس آبرقی, کامال به صورت پودر در آسیاب  زمایش باآابتدا گیاه مورد 

مده در آبدست . مخلوط شد دقیقه به شدت بهم زده 1درصد مخلوط گردیده و با دستگاه ورتکس به مدت 52محلول اتانول 

ار گرفته می شود و سپس محلول باالی رسوبات را جدا میکنیم و به رسوبات ردور در دقیقه ق3222دستگاه سانتریفوژ

داده و پس از یک دقیقه ورتکس,دوباره در دستگاه سانتریفوژقرار شددرصد افزوده  52میلی لیتر محلول اتانول  12باقیمانده 

خر محلول باالی رسوبات به محلول آدر  شد.رسوبات جدا شده و این کار مجددا تکرار  دقیقه محلول باالی12پس از  شد.

مده آمحلول بدست  شده و. اتانول محلول به دست امده با استفاده از اوپراتور تبخیری تبخیر شدمرحله اول و دوم اضافه 

  (.,.Namjoo A. and Mirvakili.M  (2013بودعصاره گیاهی بادرنجبویه 

  انجام تست میکرونوکلئوس روش2-2

تکرار در مزارع  3 وتیمار  2 با  2مون ز, گروه آ1, گروه آزمون گروه کنترل شاملگروه،  3برای انجام تست میکرونوکلئوس 

. که در هر گروه و مورد تغذیه با عصاره گیاهی بادرنجیویه قرار  گرفتند نگه داری بهداشتی   پرورشی و با ایجاد شرایط کنترل

عدد ماهی برای این تحقیق مورد  212گرمی قرار داشت . که در مجموع  122تا  52آالی رنگین کمان دد ماهی قزلع 32

ی هیدروالکلی بررسی قرار گرفت. گروه کنترل در شرایط معمول مورد نگه داری قرار گرفت . برای گروه یک تیمار عصاره

گرم  به ازای هر کیلوگرم وزن بدن مورد تغذیه با میلی1352ر مقدار تیما 2میلی گرم و برای گروه  052بادرنجبویه با دوز 

. برای انجام  (Talapatra.,et al 2014) مورد بررسی قرار گرفتند 25و 21-10-7عصاره ی گیاهی قرار گرقته و طی روزهای 

 گیری خون از ناحیه وردی دمی ینهپارآغشته به  سرنگ بوسیله هاماهی از،تست بعد از تغذیه تیمارها با عصاره ی بادرنجبویه 

 مدت به سپسه گرفت قرار آزمایشگاه محیط در ساعت 20 مدت به ها المشد.  تهیه محیطی خونی الم ماهی هر از وبه عمل امد 
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های قرمز موجود جهت شدند و گلبول آمیزی رنگ گیمسا رنگ بارا  شده تهیه ند. الم هایشد تثبیت لمتانو با دقیقه 12

  02و  12قرمز با استفاده از میکروسکوپ نوری با عدسی های هایهای وارده به گلبولس و آسیبکلئومیکرونو بررسی وجود

 .(Chaudhary et al., 2006) قرار گرفته شدند.مورد بررسی 

 

 

 

 :نتایج-3
 :نتایج بررسی تست میکرونوکلئوس  1-3

 یم خونی قزل آالی رنگین کمان مواجهه با عصاره ی بادرنجبویه: تعداد موارد میکرونوکلئوس مشاهده شده در الم مستق1جدول 

 

 X400 (Gimsa staining.)رنگین کمان گروه کنترل اریتروسیت خون ماهیان قزل آالی 

 گروه های آزمون تعداد کل الم های مورد بررسی تعداد موارد مثبت درصد موارد مثبت

 کنترل 92 2 2

 بادرنجبویه 1گروه آزمون  92 12 3/13

 بادرنجبویه  2گروه آزمون  92 25 11/31
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 X400 ((Gimsa staining  1اریتروسیت خون ماهیان قزل آالی رنگین کمان گروه آزمون

 X400  (Gimsa staining.) 2اریتروسیت خون ماهیان قزل آالی رنگین کمان گروه آزمون  

 

درصد  33/31بادرنجبویه با  2تست میکرونوکلئوس ،گروه آزمون  روشبدست آمده از ارزیابی گلبول های قرمز به  طبق نتایج

 بود.  1نسبت به گروه آزمون  2در گروه آزمون   DNAکه نشان دهنده ی آسیب شدید  بیشترین فراوانی حضور میکرونوکلئوس

                                                                           و گروه کنترل با  صفر درصد کمترین فراوانی حضور میکرونوکلئوس را نشان داد.                 

 :بحث 

Nepomuceno  افزایش معنی داری در بوجود امدن میکرونوکلئوس در گلبول های قرمز ماهی را بعد  1997و همکاران در سال

ه کردند ولی در غلظت های پایین تغییری در میلی گرم بر لیتر جیوه مشاهد22- 222از در معرض قرار دادن آن در دوزهای 

در این تحقیق نیز دروز باالی عصاره هیدروالکلی . (Rozgaj et al., 2005)میکرونوکلئوس های گلبول های قرمز مشاهده نکردند 
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انی حضور میکرونوکلئوس در دوز گیاه بادرنجبویه باعث تشکیل میکرونوکلئوس در سلول های قرمز خون ماهی گردیده و فراو

سلولهای دوهسته ای رادر ماهی 1995در سال وهمکاران  Sanchez-Galan .پایین عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه کمتر بود

انتشار  رابامیکرونوکلئوس  القای  تستErgen-Gozukara,cavas لقای آلودگی میکرونوکلوئوس بررسی کرده اند .با ا قزل آال

.در تحقیق حاضر نیز القای (Sanchez-Galan et al., 1998)انجام داده اندOreochromisشده روی گونه ماهی  روغن تصفیه

لف عصاره بادرنجبویه مشاهده شد که این نتایج با نتایج روز از تجویز دوز های مخت 32میکرونوکلئوس بعد از مدت زمان 

 و آزمایشگاهی محیط در ژنی سمیت ی مقایسه به 2212 سال در همکاران و Boettcher. تحقیق اشاره شده همخوانی دارد.

دادند  پرداختند در این بررسی نشان میکرونوکلئوس تست و Comet assay روش طریق از دانوب ی رودخانه در طبیعی محیط

که سمیت ژنی می تواند مربوط به اثرات مغایر و ناسازگار در تولید و تکثیر بوده و ممکن است در نتیجه ی خطر انقراض و 

ریسک آن برای گونه های ویژه در اکوسیستم به وجود اید . در محیط طبیعی، تشکیل میکرونوکلئوس برای اریتروسیت های 

و حداقل  Ehingen، اثرات متعادل در منطقه ی  Rottenackerسمیت ژنی در منطقه ی ماهی ریشدار نشانگر بیشترین مقدار 

  همکاران و  Talapatra .(Boettcher et al., 2010)بوده است  Sigmaringenو  Riedlingenمقدار آلودگی و سمیت در مناطق 

 کلیه و آبشش قرمز گلبول در ای هسته های ناهنجاری دیگر و میکرونوکلئوس تعیین عنوان با را ای مطالعه  2222 سال در

 که محل سه آزمون این دردادند هند،انجام کلکته در اند کرده رشد فاضالب به آلوده کشت محیط در که   Labeobata ماهی

  شد. تعیین کنترل گروه برای آالینده های فاضالب عاری از محل یک و گرفتند. قرار تحقیق مورد بودند، فاضالب به آلوده

 سایر  شد. ،دیده آزمایش تحت های ماهی کلیه و آبشش قرمز های گلبول در ونوکلئوسمیکر د تعدا در زیادی آماری اختالف

 کنترل گروه با مقایسه در هسته کیفیت در توجهی قابل افزایش  شد. تعیین جداگانه طور به نیز ای هسته های ناهنجاری

 ایجاد ارزیابی  عنوان تحت را تحقیقی  2222 سال در همکاران و  Claudia Bologaesi .(Talapatra et al.,2006)شد ایجاد

 انجام ایتالیا در  شده کنترل شرایط تحت آالینده ترکیبات با مجاورت در آال، قزل ماهی قرمز گلبول در میکرونوکلئوس

 ایتالیا در 2222 سال در تعیین ها ماهی روی شیمیایی های آالینده از تعدادی ژنوتوکسیسیتی پتانسیل  مطالعه این در.دادند

 ایجاد کروموزومی آسیبشد.  تعیین ها ماهی روی شیمیایی های آالینده از تعدادی ژنوتوکسیسیتی پتانسیل گرفت؛ انجام

 هسته، شدن لوبار قبیل؛ از ای هسته های ناهنجاری شد. تعیین ماهی، قرمز ی ها گلبول در میکرونوکلئوس صورت به شده،

 ماهی قرمز های گلبول ،در میکرونوکلئوس تعداد در توجهی قابل افزایش  شد. مشاهده  نیز هسته در شکاف یا شدن دار حفره

 Bologaesi et al) شد مشاهده گرفتند، قرار اتر دیفنیل تترابرومو و A  فنول بیس با مجاورت در که هایی

;2006).\Andreikenaite  های ناهنجاری دیگر و میکرونوکلئوس ی مطالعه  عنوان تحت را تحقیقی ،2227 سال در همکاران و 

 اند یافته هاپرورش جاده دارنده نگه های نمک و سنگین فلزات با مجاورت تحت که   Rainbow trout ماهی خون در ای هسته

 در تایی دو های هسته و ای هسته های جوانه ،  میکرونوکلئوس تعداد گرفت؛ لیتوانیا،انجام کشور درحقیق .انجام دادند این ت

 ی دارنده نگه های  نمک و  ( HMMM) سنگی فلزات از مخلوطی با مجاورت در که Rainbow  trout ماهی قرمز ی ها گلبول

افزایش مشخص آماری در تعداد میکرونوکلئوس .گرفتند. قرار تحلیل و تجزیه مورد بررسی و گرفتند، قرار (RMS) ها جاده

 در ای هسته دو های سلول میزان افزایش و HMMM  از محلولدرصد  59/12و 21درصد /79ماهی ها بعد از مجاورت با 

همکاران در سال  و Janina Barsienc.(Andreikėnaitė et al.,2007)شد.  گزارش جاده، ی دارنده نگه بانمک مجاور های ماهی

  ماهی ی کلیه و محیطی خون در ای هسته های ناهنجاری دیگر و سمیکرونوکلئو بررسی  عنوان تحت مطالعه ای2222

TurbotوAtlantic cod خام  نفت مجاورت در که  (crude oil)تولید گرفت؛ انجام لیتوانیا کشور اند  در گرفته قرار 

 در که  Turbot  و Atlantic cod ماهی کلیه و محیطی قرمز گلبول در ای هسته های ی ناهنجار دیگر و میکرونوکلئوس

 میکرونوکلئوس تعداد در توجهی قابل افزایش گرفت؛ قرار تحلیل و تجزیه مورد بررسی و  nonylphenol و خام نفت با مجاورت

  ppm همزمان مجاورت از بعد و نفت از  nonylphenol  ،5/2 ppmاز ppb 32 با مجاورت از بعد   turbot  ماهی کلیه و خون

   توسط که ای مطالعه در .(Baršienė et al., 2006) شد دیده PAHS و  alkylphenols  از طیمخلو و oil spiked از 5/2

Rakhi Chadharg مطالعات برای حساس روش یک ماهی، میکرونوکلئوس تست ) عنوان تحت ،2222همکاران درسال  و 
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 زای جهش مواد  از متفاوتی های دوز با مجاورت تتح ها ماهی گرفت؛ انجام هند کشور در ( آبزی های محیط در زایی جهش

 تهیه ماهی هر برای الم روی نازک اسمیر یک و گرفت انجام ها ماهی قلب از گیری خون ،سپس گرفتند قرار آب در محلول

  .(Chaudhary et al.,2006)شد شمرده قرمز های گلبول در ها میکرونوکلئوس تعداد گیمسا با آمیزی رنگ و تثبیت از شد.بعد

 نتیجه گیری :

میلی گرم برکیلوگرم وزن بدن عصاره آبی  052یافته های این تحقیق نشان دادکه بکاربری)خوراکی( غلظت های باالی 

 اهی قزل آالی رنگین کمان می شود.م اریتروسیت در DNAبادرنجبویه سبب تخریب 
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Abstract  

Melissa Officinalis is regarded as a well-known plants of traditional medicine, which has 

been used since ancient time as a medicine for analgesic and anti-microbial purposes. The 

present study aimed  to survey the DNA damege effect of aqueous  M . officinalis extract on blood  

erythrocytes by means of the Micronucleus test of Oncorhynchus mykiss in vitro. For 

conducting study, 210  O.mykiss fishes with average weight of (85-+5gram)   were divided 

into three test groups, including control group (without extract), receiving 450 dose of the 

extract (Test 1) and 1350 mg/ kg of body weight (Test 2). Each group received the extract 

(was fed) for 30 days by a treatment and two iterations. The same control condition was 

applied to all groups (p<0.0.5) . The same control condition was applied to all groups 

(p<0.0.5). The micronucleus assayrevealed that the maximum rate of disease in red blood 

cells was observed in test group 2, which was equal to 31.33 percent, while the least amount 

of diseasewas observed in test group 1, equaling to 7.9. Micronucleus was not observed in the 

control   group.  The findings of the present research indicate that, the utilization of higher 

dose of Melissa OfficinalisAqueous Extract (higher that 450 mg/kh) per body weight of 

fishes, causes tissue and DNA damage in O.mykiss                                                                     

 Keywords:OncorhynchusMykiss, Melissa Officinalis, Micronucleus test , Erythrocytes 
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