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بررسي اثرات ضد جهش زايي عضله  ،غضروف ،کبد يک گونه کوسه خلیج فارس Sphyrna lewini
توسط باکتری Salmonella typhimpium
مژگان امتیازجو ،لیدا سلیمی ،ستاره صمدی* و فریده حیاتی
دانشکده علوم و فنون دریایی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی

چکیده
غضروف  ،کیسه صفرا و عضله ی کوسه ماهیان دارای ترکیبات زیستی فعالی می باشند هر یک از ترکیبات
به نوبه خود دارای اثرات ویژه ای نیز هستند .یکی از اثرات مطرح شده اثرات ضد جهش زایی و ضد
سرطانی است که ارتباط و همبستگی نزدیک بین این نوع اثرات وجود دارد .کاهش ضد جهش زاها و مواد
ضد سرطانی در زندگی امروزی موثر ترین راه برای جلوگیری از سرطان در انسان و بروز بیماری های
ژنتیکی است  .در این کار تحقیقاتی اثرات ضد جهش زایی سه بافت عضله  ،غضروف و کبد كوسه ماهي
گونه  Sphyrna lewiniاز خلیج فارس  ،از طریق تست  Amesبا استفاده از سوش باکتری سالمونال تیفی
موریوم جهش یافته مورد بررسی قرار گرفته است  .در این پژوهش سوش  TA5151سالمونالتیفی موریوم به
روش  Plate incorporationدر آزمون  ،Amesجه ت بررسی اثرات ضد جهش زایی مواد مورد آزمایش،
به کار گرفته شد .هر آزمون شامل کنترل مثبت ( آزایدسدیم یا پرمنگنات پتاسیم ) و کنترل منفی ( آب مقطر )
به منظور مقایسه نتایج بدست آمده بود  .در فاز دوم میکروزم های کبد موش()S9که در شرایط کامال" استریل
از قبل تهیه شده بود  ،جهت بررسی و تایید اثرات ضد جهش زایی غضروف افزوده گردید .نتایج به دست آمده
از شمارش تعداد کلنی های برگشتی و مقایسه آن ها با کنترل های مثبت و منفی نشان داد که اثر ضد جهش
زایی بافت غضروف بطور متوسط حدود  98درصد ،بافت کبد حدود 07درصد و عضله بطور متوسط46
درصد بود  ،بافت غضروف اثرات ضد جهش زایی قوی تری نسبت به دیگر بافت ها نشان داد .با توجه به
آزمون انجام گرفته بین دو مرحله(مرحله اول بدون حضور، S9مرحله دوم حضور ( S9از نظر درصد
بازدارندگی از موتاسیون عصاره غضروف با حضور ماده جهش زا ی پرمنگنات پتاسیم و سویهTA5151
نتیجه گرفته شد که بین این دو مرحله اختالف معنی دار آماری وجود داشته است (.) P < 7/71
واژگان کلیدی :ضد جهش زایی ،عضله ،غضروف ،سالمونال تیفی موریوم ،تست  ،Amesکوسه ماهی
*مسئول مکاتبهsetareh_samadi86@yahoo.com:
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مقدمه
سرطان یک معضل سالمتی در سراسر جهان و یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در میان کودکان و
بزرگساالن است .سرطان بعد از بیماری های قلبی و عروقی دومین عامل مرگ و میر انسان است .این
بیماری ژنتیکی است  ،یک یاخته ی طبیعی ممکن است بدون هیچ دلیل واضحی به یک سلول سرطانی تبدیل
شود ولی در اغلب موارد  ،تبدیل در اثر مواجهه مکرر با مواد سرطان زا مانند الکل و دخانیات صورت می
گیرد .هنگامی که ژنوم یک سلول تغییر می یاید ،شکل ظاهری و عملکرد آن سلول با سلول های سالم مجاور
خود تفاوت می یابد و دیگر کار سلول های طبیعی بدن را انجام نمی دهد  .بسیاری از عوامل جهش زا از
طریق تولید رادیکال های آزاد سالمتی انسان را به مخاطره می اندازد  ،رادیکال های آزاد یکی از عوامل
بروز سرطان هستند که نقش مهمی را به عنوان یک عامل آغازگر درونی در روند تخریبی نظیر آسیب های
 DNAو جهش برعهده دارند که منجر به عوارضی نظیر بیماری های قلبی  ،پیری زودرس و سرطان می
گردند  .بنابراین عادات و رژیم غذایی در از بین بردن رادیکال های آزاد و مبارزه با مواد جهش زا و بهبود
سالمتی انسان بسیار حائز اهمیت می باشد )(Ames et al.,1993
شناسایی موتاسیون برگشتی در سالمونالتیفی موریوم تحت عنوان  ، Ames testبهترین و متداول ترین روش
جهت تعیین پتانسیل جهش زایی مواد شیمیایی و داروهای جدید محسوب می شود  .در تست " "Amesجهشی
که در سالمونال ایجاد می شود مربوط به آسیب در  DNAمی باشد و ارتباط منطقي به سایر پروسه های
سلولی و ارتباط بین سلول ها ندارد  .این تست در سال  5981به عنوان آزمونی استاندارد و دقیق معرفی
گردید و یک روش باکتریایی کم هزینه  ،کوتاه مدت و آسان است که توسط  Bruce Amesو همکارانش در
دهه  5907پایه گذاری گردیده است) .(Ames, 1998این سوش ها دارای موتاسیون مشخصی در اپرن
هیستیدین خود بوده و وابسته به یک منبع هیستیدین خارجی هستند .این جهش ها در تماس با موتاژن ها ،می
توانند موتاسیون برگشتی پیدا کنند اما عصاره های مورد آزمایش از اثرات این موتاژن ها جلوگیری می کند.
خاصیت منحصر به فرد این آزمون استفاده از میکروزوم کبد( ) S9برای فعال کردن برخی مواد جهش زا و
سرطان زا می باشد زیرا بسیاری از این ترکیبات برای بروز خصوصیات جهش زایی یا سرطان زایی باید از
نظر متابولیکی ( اکسیداتیو یا احیایی ) فعال گردند و از آنجاییکه باکتری سالمونال قادر به انجام این فعالیت
نیست  ،لذا یک عصاره استریل میکروزومی از بافت پستانداران ( مانند موش ) را می توان به تست جهش
زایی اضافه نمود ( .)Green & Muriel, 1974در این تحقیق از كوسه ماهي خانواده  ، Sphyrnidaeگونه
ي  Sphyma lewiniاستفاده شده است .تحقیق حاضر با هدف بررسی خواص ضد جهش زایی سه بافت
عضله و غضروف و کبد این گونه با استفاده از سالمونالتیفی موریوم انجام گردید.
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مواد و روش ها
در این آزمون پرمنگنات پتاسیم و سدیم آزاید به عنوان شاهد مثبت ،آب مقطر به عنوان شاهد منفي و عصاره
هاي غضروف ،کبد و عضله کوسه ماهی سر چکشی گونه  Sphyrna lewiniبه عنوان مواد مورد آزمایش
براي سنجش ضد جهش زایي مورد بررسي قرار گرفت.
باکتری مورد استفاده در این تحقیق سالمونال تیفی موریوم  TA5151بود .سویه مذکور مستقیما توسط
پروفسور ایمز به صورت دیسک کاغذی ارسال شد که در آزمایشگاه دانشگاه تربیت معلم نگهداری می گردد.
دیسک ها وارد محیط کشت نوترینت براث شده و جهت احیا سازي ،به مدت  16ساعت در انکوباتور 50
درجه سانتی گراد قرار داده شد و سپس به مدت  16ساعت بر روي محیط کشت نوترینت آگار در دمای 50
درجه گرما گذاري شد( .)Dorothy & Ames, 1983گونه  Sphyrna lewiniپس از صید توسط قالب
دستی مخصوص در خرداد ماه 5584از خلیج فارس ،سواحل بندرعباس ،به تهران منتقل شد و پس از آن تكه
تكه شد و كبد و غضروف و عضله ي آن جدا شده و در ظروف استریل براي عصاره گیري قرار داده شدند.
آزمون هاي تأئید ژنوتیپ سوش TA 5151
در سوش ، TA5151حساسیت به کریستال ویوله جهت سنجش تایید جهش  ، rfaحساسیت به پرتو  UVتایید
جهش  ، uvrBمقاومت نسبت به آنتي بیوتیک پني سیلین تایید وجود پالسمید (  ) R-factorو عدم قدرت رشد
در محیط فاقد اسید آمینه هیستیدین تایید برای نیازمندي به هیستیدین و عدم قدرت رشد در محیط فاقد اسید آمینه
بیوتین تاییدي بر نیازمندي سوش  TA5151به بیوتین بود & (Dorothy & Ames, 1983; Mortelmans
)Zeiger, 2000
عصاره گیري ازعضله ،غضروف وکبد
 57گرم از عضله  ،غضروف و کبد کوسه ماهی به طور جداگانه وزن شده و در ارلن استریل قرار داده شد.
سپس حالل هاي آلي شامل پترولیوم اتر ،استن ،آب به نسبت هاي  ) 5 : 0/1 : 5/1به میزان

57: 01: 51

میلی لیتر )به آنها اضافه شد .سپس ارلن ها با فویل آلومینیومي کامأل پوشانده شده و در زیر هود قرار گرفتند.
پس از  16ساعت عصاره هاي ایجاد شده را صاف کرده و در انجام آزمایش ها بکار گرفته شدند .در آزمایشی
حدود  7/1میلی لیتر استون و  7/1میلی لیتر پترولئوم اتر به محیط آگاردار با حداقل غلظت گلوکز  7/5میلی
لیتر کشت تازه شبانه TA5151که تایید ژنوتیپ شدند و  7/1میلی لیتر محلول هیستیدین و بیوتین ( histidine
 ) / biotinو 7/5میلی لیتر ماده سرطان زاي بکاررفته در کنترل مثبت(سدیم آزاید ،پرمنگنات پتاسیم) پس از
 68ساعت در دماي حدود  50 ºcاز آنجائیکه این دو حالل به سرعت تبخیر می شوند هیچگونه اثر سمی ناشی
از این دو حالل آلی در پلیت ها مشاهده نگردید )تعداد کلونی های برگشتی تقریبا" معادل مقدار کلونی های
برگشتی در کنترل مثبت بود.) Meyers & Blight, 1981( (.
تعیین قدرت ضد جهش زايي با استفاده از سالمونال تیفي موريوم سويه TA 5151
این آزمون شامل آمیختن  7/1میلی لیتر ماده مورد آزمایش با  7/5میلی لیتر کشت تازه شبانه TA5151که
تایید ژنوتیپ شدند و  7/1میلی لیتر محلول هیستیدین و بیوتین (  ) histidine / biotinو  7/5میلی لیتر ماده
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سرطان زاي بکاررفته در کنترل مثبت در لوله محتوي  5میلی لیتر تاپ آگار ( ( ) Top agarدماي حدود
61درجه سانتی گراد) بود .محتویات این لوله پس از  5ثانیه تکان دهي در شیکر به طور یکنواخت در سطح
محیط آگاردار با حداقل غلظت گلوکز گسترده شدند .پس از سفت شدن آگار پلیت ها ،وارونه شده و به مدت 16
ساعت در انکوباتور  50درجه سانتی گراد قرار گرفتند .براي هر ماده مورد آزمایش دو پلیت در نظر گرفته
شد .در این آزمون شاهد هاي مثبت و منفي نیز در نظر گرفته شد .کنترل منفي شامل  7/1میلی لیتر آب مقطر
استریل و  7/5میلی لیتر کشت تازه شبانه سالمونال تیفي موریوم  TA 5151بود و طبق روش ذکر شده با
محلول هیستیدین – بیوتین و تاپ آگار ذوب و سرد شده داخل لوله آمیخته شدند و پس از تکان دهي با شیکر بر
روي سطح محیط آگاردار با حداقل غلظت گلوکز گسترده گردیده و به مدت  16ساعت انکوبه شدند .شاهد
منفي تعداد موتاسیون هاي خود بخودي در باکتري ها را نشان مي دهد 7/5 .میلی لیتر از کشت تازه شبانه
باکتري به طور تخمیني حاوي  1-1×578سلول در هر میلي بود.
در شاهد مثبت از محلول مواد سرطا ن زاي آزید سدیم و پرمنگنات پتاسیم استفاده شد و  7/5میلی لیتر از هر
کدام از این دو محلول را همراه با  7/5میلی لیتر کشت تازه شبانه سالمونال تیفي موریوم  TA 5151و 7/1
میلی لیتر محلول هیستیدین – بیوتین به  5میلی لیتر تاپ آگار ذوب و سرد شده اضافه کرده و پس از تکان
دهي با شیکر بر روي سطح محیط آگاردار با حداقل غلظت گلوکز گسترده گردیدند .سپس به مدت  16ساعت
در انکوباتور  50درجه سانتی گراد به همراه سایر پلیت ها قرار گرفتند .در این آزمون بعد از گذشت 16
ساعت انکوباسیون ،کلوني هاي برگشت یافته در پلیت هاي آزمایشي و شاهدهاي مثبت و منفي شمارش
گردیدند .در مرحله دوم آزمایش ،عالوه بر افزودن  7/1میلی لیتر عصاره غضروف 7/5 ،میلی لیتر کشت
تازه شبانه  TA5151و  7/1میلی لیتر محلول هیستیدین و بیوتین (  ) histidine / biotinو  7/5میلی لیتر
ماده سرطان زاي بکاررفته در کنترل مثبت در لوله محتوي  5میلی لیتر تاپ آگار ( ( ) Top agarدماي
حدود 61درجه سانتی گراد) است و  7/1میلی لیتر از مخلوط میکروزوم کیسه صفرا موش( )S9تازه تهیه
شده نیز به لوله ها اضافه گردید و محتویات این لوله پس از  5ثانیه تکان دهي در شیکر به طور یکنواخت در
سطح محیط گلوکز آگار حداقل گسترده شدند( .)Dorothy & Ames, 1983درصد باز دارندگی نمونه های
آزمایشی طبق فرمول( )5بدست آمد :
فرمول(:)5
 T / M 
 = درصد بازدارندگی

 :5درصد بازدارندگی
 :Tکلنی های برگشتی در هر پلیت در حضور ماده ی جهش زا
 :Mتعداد کلنی های برگشتی در هر پلیت کنترل مثبت
)( .Brockman et al., 1986
تعداد کلنی های برگشتی در کنترل منفی ( موتاسیون خود به خودی ) از صورت و مخرج کسر کم گردید .
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هنگامیکه درصد بازدارندگی بین  11 – 67درصد بدست آید  ،اثر ضد جهش زایی نمونه ی آزمایشی متوسط
تلقی می شود و مادامی که درصد بازدارندگی از بیش از  67درصد باشد  ،اثر ضد جهش زایی نمونه ی
آزمایش قوی بوده و در صورتی که کمتر از  11درصد ارزیابی گردد  ،اثر ضد جهش زایی منفی است و در
واقع نتیجه  ،مثبت تشخیص داده نمی شود ( .)Ikken et al., 1999در این تحقیق آنالیز آماري داده ها توسط
نرم افزار  SPSSآنالیز واریانس یک طرفه و با توجه به آزمون  ANOVAتفسیر گردید.

نتایج
در این تحقیق سوش  ،TA5151از نظر وجود جهش های  ، uvrB ، rfaوجود پالسمید (  ،) R-factorنیازمندی
به هیستیدین و نیازمندی به بیوتین ،مورد تایید قرار گرفت(جدول.)5
جدول  -1نتایج حاصل از تایید ژنوتیپی سوش های سالمونالتیفی موریوم TA 1151
نیازمندی به هیستیدین
R-factor
جهش uvrB
جهش raf
+
+
+
نتایج اثر بازدارندگی وتعدیل جهش زایی پرمنگنات پتاسیم و سدیم آزاید توسط عصاره غضروف،عضله،کبد کوسه
ماهی با استفاده از سالمونال تیفی موریوم TA5151در جدول( 2و )5ارائه شده است.
جدول  -2تعداد کلنی های برگشتیCFUو نتایج اثر بازدارندگی پرمنگنات پتاسیم توسط عصاره
غضروف،عضله،کبد کوسه چکشی با استفاده از سالمونال تیفی موریوم TA1151
تعداد کلنی های برگشتی
5465

5650

888

کنترل مثبت

161

515

111

کنترل منفی

5191

5576

695

عصاره کبد

554

5575

808

عصاره عضله

5556

089

485

عصاره غضروف

درصد بازدارندگي از جهش زایي

انحراف
معیار
±15/1

16/8

11/9

550/4

عصاره کبد

±11/9

579/9

14/1

5/7

عصاره عضله

±59/4

16/6

17/1

45/4

عصاره غضروف
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جدول  -5تعداد کلنی های برگشتی cfuو نتایج اثر بازدارندگی وتعدیل جهش زایی آزاید سدیم توسط
عصاره غضروف،عضله،کبد کوسه چکشی با استفاده از سالمونال تیفی موریوم TA1151

تعداد کلنی های برگشتی
1575

5940

5618

کنترل مثبت

691

668

595

کنترل منفی

5519

640

671

عصاره کبد

5488

177

516

عصاره عضله

179

174

654

عصاره غضروف

درصد بازدارندگي از جهش زایي

انحراف
معیار
±15/1

18/1

98/0

98/8

عصاره کبد

±69/0

11/0

554/5

574/5

عصاره عضله

±5/6

98/9

94/1

90/0

عصاره غضروف

نتایج حاصل از مقایسه می انگین و انحراف معیار درصد بازدارندگی از موتاسیون نمونه مورد آزمایش از
کوسه (غضروف)با در نظر گرفتن سویه باکتریایی TA 5151و نوع ماده جهش زا ( آزاید سدیم و
پرمنگنات پتاسیم ) (در حضور )S9در جداول ( 6تا ) 0نشان داده شده است.
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جدول -4مقایسه میانگین تعداد کلنی ها بین شاهدهای مثبت و منفی و نمونه مورد آزمایش از کوسه
چکشی(،غضروف) با در نظر گرفتن و نوع ماده جهش زا ( آزاید سدیم و پرمنگنات پتاسیم ) سویه
باکتریایی( TA 1151در حضور )S9
سديم آزايد
انحراف معیار
51
18/6
81/5

پرمنگنات پتاسیم
CFUمیانگین
5681/5
101/7
115/5

انحراف معیار
555/8
51/8
55/7

5151TA
CFUمیانگین
5711/7
565/7
157

کنترل مثبت
کنترل منفی
عصاره غضروف

جدول  -1نتایج انحراف معیار اثر بازدارندگی وتعدیل جهش زایی آزاید سدیم توسط عصاره
غضروف کوسه چکشی با استفاده از سالمونال تیفی موریوم (TA 1151در حضور)S 9
سدیم آزاید

5151TA

عصاره
غضروف

شاهد منفي

شاهد مثبت

115
41

176/0
14/8

5841/5
7/91

تیمار
میانگین کلنی
های برگشتی
انحراف معیار

مقایسه تعداد کلنی های برگشتی در سویه  TA5151در حضور سدیم آزاید و پرمگنات پتاسیم در شکل
های(  5و  )2نشان داده شده است.
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غضروف کوسه چکشی
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وتعدیل جهش زایی آزاید سدیم توسط عصاره

جدول -6نتایج انحراف معیار اثر بازدارندگی وتعدیل جهش زایی پرمنگنات پتاسیم توسط عصاره
غضروف کوسه چکشی با استفاده از سالمونال تیفی موریوم (TA 1151در حضور)S 9
5151TA

پرمنگنات پتاسیم
عصاره
غضروف

شاهد منفي

650
67

589/0
51/4

شاهد مثبت تیمار
میانگین کلنی
 5016/0های برگشتی
انحراف معیار
559/4
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شکل -2مقایسه تعداد کلنی های برگشتی در سویه  TA 1151وتعدیل جهش زایی پرمنگنات
پتاسیم توسط عصاره غضروف کوسه چکشی

جدول -7درصد بازدارندگی از موتاسیون نمونه های مورد آزمایش از کوسه چکشی عصاره(غضروف)با در نظر گرفتن
سویه باکتریایی TA 5151و نوع ماده جهش زا ( آزاید سدیم و پرمنگنات پتاسیم ) (در حضور(S8
TA 5151
پرمنگنات پتاسیم

سديم آزايد

انحراف معیار
انحراف معیار
میانگین درصد بازدارندگی
درصد بازدارندگی
درصد بازدارندگی
5/55

58/11

0/58

میانگین درصد بازدارندگی
56/001
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نتایج نشان داد که تعداد کلنی های برگشتی در شاهد منفی در تمامی آزمایش ها ی انجام شده در پایین ترین
سطح و تعداد کلنی های برگشتی القاء شده با موتاژن های مثبت تشخیصی در شاهد مثبت ( آزاید سدیم و
پرمنگنات سدیم ) در تمامی آزمایش های انجام شده در باالترین سطح قرار داشت.
تعداد متوسط كلني هاي برگشتي در شاهد مثبت ( پرمنگنات پتاسیم)  5016/0 ±559/4 ،و تعداد متوسط
كلني هاي برگشتي در شاهد مثبت در تکرارهایی که کنترل مثبت آزاید سدیم بود 5841/5 ± 91/7بدست آمد.
تعداد متوسط كلني هاي برگشتي در شاهد منفی (در تکرار هایی که کنترل مثبت پرمنگنات پتاسیم است) ،
589/0 ± 51/4و تعداد متوسط كلني هاي برگشتي در شاهد منفی (در تکرارهایی که کنترل مثبت آزاید سدیم
است )  176/0 ±14/8بود.
همانطور که مشاهده می شود ،آزاید سدیم اثر موتاژنی قویتری را در این سویه  TA 5151نسبت به
پرمنگنات پتاسیم نشان می دهد .بطوریکه در حضور آن تعداد جهش های ایجاد شده و کلنی های برگشتی در
سویه مذکور بیشتر می باشد.
در حضور پر منگنات پتاسیم بعنوان ماده جهش زا  ،تعداد متوسط كلني هاي برگشتي در عصاره غضروف ،
(در حضور 650/7 ± 59/0 (S9بود .متوسط درصد بازدارندگي عصاره غضروف از میزان جهش زایي پر
منگنات پتاسیم 98/771 ± 7/94 ،درصد ارزیابی گردید .در حضور آزاید سدیم بعنوان ماده جهش زا  ،تعداد
متوسط كلني هاي برگشتي در عصاره غضروف 115/5 ± 41/5 ،

بود .متوسط درصد بازدارندگي

عصاره غضروف از میزان جهش زایي آزاید سدیم در سویه  94/61 ± 5/59 ، TA5151درصد بدست آمد.
بحث و نتیجه گیری
آسیب  DNAتوسط موتاژن هاي محیطي سبب ناتواني هایي در ارگانیسم هاي مختلفي از جمله انسان مي شود.
انباشتگي موتاسیون هاي مختلف وابستگي زیادي با پیشرفت سرطان دارد .این نواقص و ناهماهنگي هایی كه
ایجاد بیماري مي نمایند  ،همراه با افزایش سن افزایش پیدا كرده و باعث بروز عیب و نقص در فرزندان مي
شود )Cuzzocrea et al, 2001

;.(Migliore & Coppede, 2002

تحقیقات و بررسي هاي اولیه نشان داده است كه غضروف كوسه داراي اثرات ضد جهش زایي ،آنتي اكسیداني
و ضد درد است ).( Fontenel et al., 1997همانگونه که در این تحقیق مشاهده شد ،بافت غضروف دارای
خواص ضد جهش زایی باالیی می باشد .شواهدي وجود دارد كه نشان مي دهد رادیكال هاي آزاد سبب آسیب
اكسیداتیو چربي ها و پروتئین ها و اسید هاي نوکلئیك مي شود .بنابراین آنتي اكسیدان هایي كه رادیكال هاي
آزاد را خنثي مي كنند ممكن است با اهمیت ترین روش در جلوگیري از اینگونه بیماري ها باشد و نقش قابل
قبول غضروف كوسه در محافظت سلول ها در مقابل اكسیژن واكنش گر و نیز كاهش آسیب  DNAو جهش
نشان داده شده است )(Felzenszwalb et al., 1998
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بین اثرات ضد سرطاني و اثرات ضد جهش زایي ،ارتباط و همبستگي نزدیك وجود دارد & (Maron
) Ames,1983بکارگیری عوامل ضد جهش و مواد ضد سرطاني در زندگي امروزي مؤثرترین روند
براي جلوگیري از سرطان در انسان و بیماري هاي ژنتیكي است ).(Kim et al., 2000
مواد ضد جهش  ،چه در داخل سلول و چه در خارج سلول توانایي نابود كردن موتاژن ها را دارند بهمین دلیل
مي توانند از سرطان جلوگیري بعمل آورند و موتاژن هایي را كه باعث آسیب  DNAو نیز سبب جهش در
سلول مي شوند را بلوكه نمایند ).(Ruan et al.,1989
در قرن حاضر یكي از علل مرگ و میر در جوامع صنعتي و پیشرفته سرطان مي باشد .در دو دهه ي گذشته
انواع متفاوتي از مواد جهش زا و سرطان زاي شیمیایي در غذاها شناخته شده اند .امروزه دانشمندان بر این
عقیده اند كه آسیب ها و تغییرات ژنتیكي اعم از تغییرات ایجاد شده در توالي و انسجام  ، DNAبروز جهش یا
موتاسیون در ژن ها و دیگر تغییرات ژنتیكي در ساختار كروموزومي در سرطانزایي نقش بسزائي دارند .در
بررسي خواص  57/777ماده ي شیمیایي توسط  RosenKranzدر سال  1771مشخص گردید كه عوامل
شیمیایي با پتانسیل تولید آسیب ژني (ژنوتوكسي سیته)  ،سرطانزا نیز مي باشند ).(Rosenkranz, 2003
طبق تئوري 85 ، Amesدرصد از مواد جهش زا  ،سرطانزا نیز هستند .بسیاري از این جهش زاها و
سرطانزاها از طریق تولید رادیكال هاي آزاد از جمله انواع اكسیژن رادیکالی ( )ROSاثر تخریبي خود را
نشان مي دهند .لذا عالوه بر دفاع و ایمني بدن ،مصرف روزانه آنتي اكسیدان ها ،نقش حیاتي و مهمي را در
حفاظت در برابر رادیكال هاي آزاد بر عهده دارد .حتي بسیاري از آنتي اكسیدان ها به عنوان عوامل ضد
سرطان شناخته شده اند .آنتي اكسیدان ها نیز به همراه انواع متعددي از تركیبات مفید نظیر آنتي ویرال ها
(تركیبات ضد ویروسي) و مواد ضد كلسترولي در غذاها وجود دارند ).(Hernandez et al., 2002
ماکرومولکول های غضروف بواسطه ارزش های درمانی  ،غذایی و تشخیصی که دارند از نظر اقتصادی
قابل توجه می باشند.استخراج این ماکرومولکول ها در زمینه درمان بیماری هایی مثل التهاب مفاصل و
سرطان کاربرد دارد .پروتئین  577کیلو دالتونی غضروف کوسه ماهی نوعی فرآورده بیولوژیکی است که
می تواند بدون آسیب رساندن به سلول های نرمال ،باعث مهار رشد سلول های سرطانی شود .غضروف کوسه
ماهی در حفاظت از جهش زایی  DNAدر برابر رادیکال های آزاد نقش مهمی دارد(ریاض الحسینی)5584،
و نتایج این تحقیق نشان داد بافت غضروف نسبت به بافت های دیگركوسه دارای خواص ضد جهش زایی
باالتری می باشد.
در هر آزمایش كنت رل مثبت شامل مواد جهش زاي تشخیصي براي تأیید خواص برگشتي و مشخصات هر
سویه در نظر گرفته مي شود .دوز واحدي از یك موتاژن مناسب بعنوان كنترل مثبت براي هر سویه استفاده
مي گردد .تعیین غلظت مناسبي از یك ماده ي موتاژن در انجام آزمایشات بسیار مهم است ،زیرا اكثر آنها در
برخي غلظت ها براي باكتري سمي مي باشند و در غلظت هاي سمي ،تعداد كلوني هاي برگشتي در پلیت
كاهش مي یابد ،زیرا مرگ باكتریایي روي مي دهد .آزید سدیم بعنوان یك ماده ي موتاژن مثبت تشخیصي در
تست  Amesتأیید شده است و از آنجائیكه در آب پایدار است نیازي به تهیه ي روزانه آن نیست .از آنجائیكه
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پرمنگنات پتاسیم باعث تخریب و آسیب در انسجام زنجیره ي  DNAمي گردد ) ، (Gerber et al., 2000به
عنوان ماده ي موتاژن تشخیصي ثانویه در این تحقیق استفاده شد و پس از بكارگیري ،اثرات جهش زایي آن بر
روي سویه  TA 5151مشخص گردید ،با این تفاوت كه براي انجام هر سري از آزمایشات ،بطور روزانه
تهیه شد و با بكارگیري دوز مناسبي از این مواد موتاژن ،مشاهده شد كه آزید سدیم اثر موتاژني قوي تري را
در سویه TA 5151نسبت به پرمنگنات دارد .بطوریكه در حضور آن تعداد جهش هاي ایجاد شده و كلني هاي
برگشتي در سویه مذكور بیشتر مي باشد و نیز با بکارگیری دوز مناسبی از این دو ماده موتاژن  ،تعداد کلنی
های برگشتی در کنترل مثبت در باالترین سطح قرار داشت که با سایر پژوهش ها همسویی نشان داد .در هر
آزمایش بكارگیري كنترل منفي نیز براي ارزیابي موتاسیون خودبخود در سویه هاي باكتریایي الزم است.
پتانسیل جهش برگشتي در هر سویه مرتبط با ویژگي آن سویه مي باشد .تعداد كلني هاي برگشتي در اثر
موتاسیون خودبخودي در مدت  16ساعت گرماگذاري بستگي به تعداد نهایي باكتري هاي اگزوتروف موجود
در پلیت دارد و این تعداد نمایي از عملكرد هیستیدین اضافه شده به پلیت ها است .اگر چه تعداد سلول هاي
اگزوتروف محاسبه نمي شود اما از آنجائیكه غلظت هیستیدین در تیمارهاي موجود ثابت است ،به نظر مي
رسد كه تعداد آنها نیز ثابت باشد البته باید توجه نمود كه چون موتاسیون خود به خودي به ندرت صورت مي
پذیرد ،در تست هاي انجام شده ضروري است كه جمعیت بزرگي از باكتري ها به كار گرفته شوند  .بیشترین
حساسیت زمانی ایجاد مي شود كه  1  57 8سلول در پلیت حاصل شود ).(Green & Muriel, 1976
در این آزمایشات تعداد کلنی های برگشتی در کنترل منفی در پایین ترین سطح قرار داشت که با سایر پژوهش
ها ،از جمله آزمایشات انجام شده توسط دهوکی در سال  5586همسویی دارد .الزم به ذكر است كه تعدادي از
برگشت هاي خود به خودي در پلیت به تعداد سلول هاي باكتري در پلیت كه محتوي  57 1و  57 8سلول
هستند ،وابسته مي باشند  .هر پلیت حاوي جهش خود به خودي به عنوان شاهد و كنترل ،جهت سنجش جهش
زایي پلیت هاي دیگر مورد استفاده قرار مي گیرد (دهوكي .)5586 ،
نتایج حاصل نشان دادند که درصد بازدارندگی جهش زایی مواد موتاژن مثبت تشخیصی به کار رفته در
عصاره غضروف  98درصد ،عصاره ی کیسه صفرا حدود  07درصد و عصاره ی عضله حدود  46درصد
می باشد .همانگونه که در این مطالعه مشاهده شد بافت غضروف نسبت به بافت های دیگری دارای خواص
ضد جهش زایی باالتری می باشد  .مطالعات نشان مي دهند كه مداخله سیتوكروم  P450كبد انسان و  ratدر
فعال كردن تعدادي از مواد شیمیایي سرطانزا متفاوت است ) . .(Pelroy & Peterson, 1974لذا پیشنهاد می
گردد این بافت ها برای سنتز داروهای بیولوژیک برای پیشگیری از سرطان مورد استفاده قرار گیرد.
منابع
دهوكي  ،ف . 5586 .بررسي اثر موتاژنیك و كارسینوژنیك شكوفایي پالنكتوني با استفاده از باكتري
سالمونالنیفي موریوم در خلیج فارس ( بندر عباس )  .پایان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي ،
واحد تهران شمال ،دانشكده علوم و فنون دریایي.
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