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  استاد گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس - 3
 )11/12/98:   تاریخ پذیرش98/ 25/09:  تاریخ دریافت( 

  
  

  چکیده
ا، خطر بیماري قلبی عروقی و سکته را با خنثی سازي رادیکال هاي آزاد آنتی اکسیدان ه. رادیکال هاي آزاد باعث بیماري هاي بسیاري در انسان می شوند

گیاهان .آنتی اکسیدان طبیعی میزان آنتی اکسیدانی پالسما را افزایش می دهند. کاهش می دهند و از سوي دیگر قابلیت جلوگیري از پیشرفت سرطان را دارند
                      در این مطالعه  از اندامهاي هوایی گیاه شاهتره .سیدان هاي طبیعی به شمار میروندک هستند که مهم ترین آنتی ا ثانویه منبع غنی از ترکیبات

 بر روي رشد سلول هاي  را نآپس از تهیه عصاره گیاه اثر . آن ارزیابی شدمتانولی،آبی،اتانولی هاي عصاره خاصیت ضد سرطانی میزان  و گردیداستفاده 

                                                            MTTفلوسایتومتري و  با روشساعت  72و 48 ،24 در زمان هاي MDA-MB_231 و BT-474 پستانسرطانی 
)diphenyl tetrazolium bromide-2,5-)yl-2-dimethylthiazol-4,5(-3( باالترین درصد کشندگی سلولی با توجه به تکنیک  .ه شدسنجید

MTT ه عصاره آبی شاهتره بر روي سلول  مربوط ب MDA-MB-231  نتایج این . میلی لیتر گزارش شده است/ میکروگرم2 ساعت به مقدار72بعد از
دارد و پتانسیل کامل این عصاره گیاهی میتواند با سلول هاي سرطانی بسزایی گیاه شاه تره تاثیر آنتی اکسیدانی و کشندگی که مطالعه به خوبی نشان می دهند 

  .طالعات بیشتر در مورد مدل هاي حیوانی و آزمایش هاي بالیتی مشخص شودم
 

  ، تکنیک فلوسایتومتريسرطان پستان، MTTتست  ضد سرطانی، شاه تره، فعالیت :واژگان کلید
  
  
 

                                                             
 مسئول مکاتبات: p.hanachi@alzahra.ac.ir  
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  مقدمه  - 1
آنتی اکسیدان ها، خطر بیماري قلبی عروقی و سکته را با خنثی 

 از سوي دیگر قابلیت سازي رادیکال هاي آزاد کاهش می دهند و
آنتی اکسیدان طبیعی میزان . جلوگیري از پیشرفت سرطان را دارند

آنتی اکسیدانی پالسما را افزایش می دهند تا از بیماري هایی 
 .]2و1 [مانند بیماري قلبی، سرطان و سکته مغزي جلوگیري کنند

متابولیت هاي ثانویه مشتق شده از گیاهان داراي قدرت باالیی 
بسیاري از مطالعات نشان داده . عالیت آنتی اکسیدانی هستندبراي ف

اند که گیاهان دارویی اثرات آنتی اکسیدانی و سیتوتوکسیک قابل 
  .]3[ توجهی بر روي سلول هاي سرطانی دارند

سرطان پستان یک بیماري بسیار ناهمگن است که در اثر تاثیرات 
عواملی . متقابل عامل هاي وراثتی و محیطی ایجاد می شود

سن،چاقی،مصرف الکل،برخورد استروژن در طول (همچون 
از جمله عوامل اپدمیولوژیک است که در بروز سرطان ) زندگی

اما قوي ترین عامل ایجاد کننده سرطان وجود ..دخالت دارند
 درصد همه ي 20و تقریبا حدود .سابقه خانوادگی می باشد

 .]4[ تشکیل می دهندسرطان پستان را انواع خانوادگی

بسیاري از گیاهان دارویی به وسیله افزایش عملکرد و دفع 
پاسخ . مسمومیت، بدن را از ابتال به سرطان محافظت می کنند

هاي بیولوژي مشخص از گیاهان به دست آمده که از رشد 
سرطان بوسیله نوسان فعالیت هورمون ها و آنزیم هاي ویژه اي 

ت جانبی، سمی و بسیاري از گیاهان  اثرا. ممانعت می کنند
خطرناك ناشی از مصرف داروهاي شیمیایی و پرتو درمانی را 

دانشمندان در سراسر دنیا بر روي نقش . بسیار  کاهش می دهند
داروهاي گیاهی جهت افزایش ایمن بودن سلول هاي بدن بر علیه 

  ]8- 5 [.سرطان هم نظر هستند
 3شاه تره حاوي حدود یک درصد آلکالوئید است که بیش از 

مورد آنها تعیین فرمول شده اند و در نتیجه مشخص شده است 
مهم ترین این .  هستندایزوکوینولینکه اکثراً از مشتقات بنزیل 
 فوماري لین وسیناکسین )پروتوپین(آلکالوئیدها شامل فومارین 

از دیگر ترکیبات مهم آن می توان فالونوئیدها و اسیدهاي . هستند
  .]13-9[ دبر نام یک و مویسالژ راگیاهی به ویژه اسید فومار

امروزه روش هاي متنوعی براي درمان سرطان وجود دارد ولی به 
دلیل اینکه در این روش هاي درمان از داروهایی استفاده می شود 

که غیر انتخابی عمل می کنند، درصد باالیی از سلول هاي سالم 
ن در بنابرای. بدن به همراه سلول هاي سرطانی از بین می روند

دسترس بودن دارو ها و مواد طبیعی مؤثر در درمان با کمترین 
اثرات جانبی و بیشترین اثر بخشی از اهمیت فراوانی برخوردار 

ترکیبات فنولی و فالونوئیدي موجود در گیاه شاه تره داراي . تاس
اثرات ضد التهابی و آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی و ضد 

مانند آلکالوئیدها، ترپنها، لیگنانها ترکیبات طبیعی .سرطانی هستند
و فالونوئیدها در گیاهان مختلف داراي بیشترین سمیت سلولـی 

یکی  از مکانیسمهاي عملکردي داروهاي . در طبیعت بوده اند
ضد سرطانی القاء آپوپتوز است که موجب مرگ سلولهاي 

در تجزیه و تحلیل بذرهاي گیاه  .]16- 14[سرطانی می شوند
 هاي شاه تره، ترکیبات اسید پالمیتیک، اسید لینولئیک، انواع گونه

اسید لیگنوسریک، اسید آراشیدیدونیک، اسید میریستیک، اسید 
 . ]17[لوریک، اسید دکانوئیک و اسید اولئیک یافت شد

اثر سایتوتوکسیک عصارههاي بررسی پژوهش هدف از این 
 سانـی مختلف گیاه شاه تره  بـر روي رده سلولـی سرطان سینه ان

BT-474 و MDA-MB-231  با استفاده از روش MTT 
سلولی به منظور تعیین درصد سلول و براي بررسی آپوپتوز  .بود

هاي آپوپتوز شده در یک جمعیت سلولی تیمار شده با دارو و 
قیاس آن با جمعیت سلولی در کنترل منفی از روش 

 .فلوسایتومتري استفاده شد
 

  مواد و روش ها - 2

  ه نمونه گیاهیتهی - 2-1
نمونه . اندام هوایی گیاهان از باغ گیاهان دارویی خریداري شد 

هاي مورد آزمایش ابتدا در سایه خشک و سپس توسط آسیاب 
نمونه هاي مورد استفاده براي آزمایش هاي مرحله  . خرد شدند

نمونه .  نانومتر شدند2استخراج داراي اندازه ذرات بین صفر تا 
 درجه 4ان انجام آزمایش در یخچال با دماي هاي الک شده تا زم

تمامی مواد شیمیایی مورد استفاده در . سانتی گراد نگهداري شدند
  .آزمایش از شرکت مرك و سیگما تهیه شدند

تهیه عصاره گیاهی به مواد و روش ها - 2-2
  )Maceration (روش خیساندن 
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طر،  میلی لیتر حالل  آب مق10 گرم از نمونه  را در 1/0مقدار 
مخلوط شد و درون دستگاه بن ماري  % 80و متانول  % 80اتانول 

 درجه سانتی گراد به مدت یک ساعت قرار گرفت  70در دماي 
 دقیقه و 15پس از یک ساعت ، درون دستگاه سانتریفیوژ به مدت 

 گذاشته شد و در آخر مخلوط حاصل صاف rpm2000 در دور 
  .]2[شد
  کشت سلولی - 2-3

 از انستیتو BT-474 و MDA-MB-431 رده هاي سلولی
پس دفریز کردن سلول ها ، آنها . پاستور ایران خریداري شد

زمانی که بیشتر سطح فالسک . درون فالسک کشت داده شدند
 میلی لیتر آنزیم 1توسط سلول پرد شد براي شمارش آنها ابتدا 

سپس به مدت یک دقیقه درون . تریپسین به فالسک اضافه شد
 میلی 2بعد از یک دقیقه .  درجه قرار گرفت 37با دماي انکوباتور 

جهت کند کردن فعالیت  % DMEM 10لیتر محیط کشت کامل 
در نهایت پس از سانتریفیوژ . آنزیم تریپسین به فالسک اضافه شد

پس از . سلول ها از محلول رویی جهت شمارش استفاده شد 
 96یت  سلول به هر چاهک پل20000شمارش سلول ها ، تعداد 

 37 ساعت درون انکوباتور 24خانه اي اضافه شد و به مدت 
  .]18[ درجه قرار گرفت

   جهت ارزیابی بقاء سلولی MTTتست  - 2-4
هاي جهت بررسی اثر سمیت اجزاء شاهتره بر رشد و تکثیر سلول

این ترکیبات، از روش   50ICسرطانی و فیبروبالستی و تعیین 
 یک نمک MTTنمک . شد استفاده MTTسنجی رنگ

تترازولیوم محلول در آب است و هنگامیکه این ترکیب در محیط 
 حل میشود، ترکیب زرد رنگی را PBSرد یا بافر کشت فاقد فنول

 TTMاساس این سنجش شکستن نمک  .به ما نشان می دهد
هاي توسط آنزیم سوکسینات دهیدروژناز میتوکندریایی سلول

 بلورهاي نامحلول فورمازان نتیجه این فعالیت ایجاد. زنده است
 )DMSO(ارغوانی رنگ است که توسط دي متیل سولفوکساید 

تر و ها فعالهرچه سلول. مده استآبه صورت محلول در 
 .تعدادشان بیشتر باشد میزان رنگ ایجاد شده بیشتر خواهد بود

 Multi-Mode Microplateه جذب نوري با استفاده از دستگا

Reader  Cytation™Biotek, USA)(   خوانده شده 
 نانومتر با 540رنگ ارغوانی ظاهر شده در طول موج . است

در تست . گیري می شوداستفاده از دستگاه خواننده الیزا اندازه
MTT ،200 میکرولیتر از سوسپانسیون سلولی با غلظت 

cell/ml 106 × 8 اي افزوده شد  خانه96 به هر چاهک از پلیت
.  موجود باشدcell/ml 20000هک تعداد به طوري که در هر چا

هاي مختلف ترکیبات داروئی  ساعت، غلظت24پس از گذشت 
 72 و 48، 24هاي زمانی متفاوت به هر چاهک افزوده و در دوره

                 آماده شدهMTT میکرولیتر 20سپس مقدار . انکوبه شده است
 ساعت دیگر در 4افزوده و به مدت ) mg/ml 5غلظت (

در این مدت براي جلوگیري از نور، (می شود  داريانکوباتور نگه
سپس محلول روئی از هر چاهک . )ها با فویل پوشانده شدپلیت

 به هر چاهک افزوده DMSO میکرولیتر 200حذف و مقدار 
خواهد شد و بلورهاي فورمازان توسط سوسپانسیون به طور کامل 

 نانومتر 540حل شده و سرانجام جذب نوري در طول موج 
هاي درصد سلول. شدگیري توسط دستگاه خواننده الیزا اندازه

   .]18[دی گرد کنترل از روش فرمول زیر محاسبه زنده با استفاده از
  هاي زندهدرصد سلول= 

  میانگین جذب نوري تیمار سلولهاي تزریق شده با دارو × 100
  میانگین جذب نوري سلولهاي کنترل

50ICهاي  مختلف   از رسم منحنی با بکارگیري غلظت پس
  .هاي زنده محاسبه گردید عصاره و درصد سلول

 سلولی توسط تکنیک بررسی آپوپتوز - 2-5
  فلوسیتومتري

 در )آپوپتوز و نکروز(به منظور تعیین نوع مرگ سلولی القاء شده 
هاي آدنوکارسینوماي پستان ، توسط تکنیک فلوسیتومتري از سلول

-Annexin V میکرولیتر از هر دو رنگ 20آمیزي با روش رنگ

FLUOS و PI طبق دستور کار کیت eBioscience استفاده 
 BD FACSCantoTM II flowو از دستگاه شده 

cytometer USAدر طراحی مراحل اولیه  . است استفاده شده
آپوپتوز، فسفولیپید فسفاتیدیل سرین غشاء پالسمایی که از سطح 
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کند با تمایل بسیار ه سطح خارجی غشاء حرکت میداخلی غشاء ب
شود که با یک ترکیب باالیی به پروتئین انکسین متصل می

. شود متصل میDNA نیز به PI. فلورسنت کنژوگه شده است
افزار دستگاه و تقسیم نقاط ها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده

 Q4 تا  Q1ي ثبت شده در منحنی دو بعدي به چهار ناحیه
          نمایانگر Q1ي به نحوي که ناحیه صورت گرفت است

 ;-Annexin V-Fluos و +PIهاي نکروزي با ویژگی سلول
 و +PIهاي آپوپتوزي ثانویه با ویژگی  نمایانگر سلولQ2ي ناحیه

Annexin V-Fluos+; ناحیه Q3هاي سالم با  نمایانگر سلو
 نمایانگر Q4حیه  و نا-Annexin V-Fluos و -PIویژگی 

 Annexin V و -PIهاي آپوپتوزي اولیه با ویژگی سلول

Fluos+به منظور تعیین اثرات ترکیبات بکار رفته در . باشد می
هاي مستقر جهت آلقاء آپوپتوزیس و یا نکروزیس درصد سلول

 . محاسبه و گزارش گردیدFlowJoافزار در هر ناحیه توسط نرم

  تجزیه و تحلیل آماري - 6- 2
 آب، (به منظور بررسی اثر متغیرهاي مستقل خود ، یعنی حالل 

                               و زمان اثر دهی عصاره ها )متانول و اتانول 

        از آزمون مقایسه میانگین یک متغیر ) ساعت 72 و 48 ، 24 (
 در سطح )  One – Way ANOVA(در چندین گروه 

ه گردید که براي این منظور برنامه  استفادp) >05/0( احتمال
SPSS  تمامی آزمایشات .  مورد  استفاده قرار گرفت24 ورژن

  .انجام شده با سه بار تکرار انجام شده است
  

  نتایج - 3
  MTTیافته ها در مورد روش  3-1

استفاده از روش کشت سلولی درك بسیار عمیق تري از تاثیر 
         و طبیعی پدیدداروهاي مختلف بر روي سلول هاي سرطانی

یکی طی این مطالعه با استفاده از میزان جذب هاي  .می آورد
-BT-474،MDA-MB(خوانده شده در رده هاي سلولی 

پس از )  (viability% میزان درصد زنده ماندن  سلول ها)231
 محاسبه  MTTمواجهه با عصاره گیاه شاهتره و انجام تست 

  .گردید

Table 1 IC50 values of Fumaria viallantii on BT-474 cancer cells at different solvents and times                
(** P <0.05 indicates significant difference and * P> 0.05 indicates no significant difference) 

Time Water 
IC50 µg/ml 

Ethanol 
IC50 µg/ml  

Methanol 
IC50 µg/ml  

24h 27 ± 0/01 µg/ml 
p>0/05* 

271 ± 0/1 µg/ml 
p>0/05*  

58 ± 0/01 µg/ml 
p>0/05*  

48h 5 ± 0/01 µg/ml 
p>0/05**  

8/6 ± 0/05 µg/ml 
p>0/05*  

 31 ± 0/02 µg/ml 
p>0/05*  

72h 4 ± 0/02 µg/ml 
p>0/05**  

11/5 ±0/02 µg/ml 
p>0/05*  

±0/02 µg/ml 16 
p>0/05*  

  
نشان داده است که عصاره آبی گیاه شاهتره با ) 1جدول(نتایج 

میلی لیتردر مقایسه با گروه شاهد / میکروگرم  12/0غلظت 
  IC50موجب کاهش معنا داري در میزان درصد زنده ماندن و 

 ساعت از 72 تا 48  در بازه زمانی BT-474 سلول هاي سرطانی
عت تفاوت معنا داري  سا24در بازده زمانی . خود نشان داده است

براي کاهش درصد زنده ماندن سلول هاي سرطانی در حالل آبی 
. p ) > 05/0 (در مقایسه با گروه شاهد مشاهده نشده است

                       24/0میلی لیتر و /  میکرو گرم 12/0غلظت هاي
 موجب کاهش   ساعت72 در بازه زمانی  میلی لیتر/ میکروگرم 

  معنا داري در

.  p ) > 05/0 (درصد زنده ماندن سلول هاي سرطانی شده اند
 مربوط به عصاره آبی گیاه شاهتره  IC50همچنین کمترین میزان 

/  میکرو گرم 4±02/0 ساعت بوده است که برابر با  72در زمان 
و نتیجه اي که مشاهده میشود و احتیاج به .میلی لیتر بوده است

 است که غلظت هاي باالتر تاثیر بررسی و تحقیق بیشتر دارد این
بر کشندگی سلول هاي سرطانی نداشته اند و تنها فاکتور زمان  و 
حالل مورد استفاده هست که باعث میزان کشندگی سلول هاي 

  .سرطانی شده است
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Table 2 IC50 values of Fumaria viallantii on MDA-MB-231 cancer cells at different solvents and times 

(** P <0.05 indicates significant difference and * P> 0.05 indicates no significant difference) 
Time Water 

IC50 µg/ml 
Ethanol 

IC50 µg/ml  
Methanol 
IC50 µg/ml  

24h 41 ± 0/05 µg/ml 
p>0/05** 

19 ± 0/01 µg/ml 
p>0/05**  

6 ± 0/01 µg/ml 
p>0/05*  

48h 2 ± 0/001 µg/ml 
p>0/05**  

4 ± 0/02 µg/ml 
p>0/05**  

13 ± 0/021 µg/ml 
p>0/05*  

72h 4 ± 0/001 µg/ml 
p>0/05**  

17 ±0/05 µg/ml 
p>0/05**  

±0/01 µg/ml 86 
p>0/05*  

 
نشان می دهد که عصاره آبی گیاه شاهتره با ) 2جدول (نتایج 
در مقایسه با گروه شاهد  میلی لیتر  / میکروگرم12/0 غلظت

در میزان درصد زنده  p ) > 05/0 ( موجب کاهش معنا داري
  در بازه MDA-MB-231   سلول هاي سرطانیIC50ماندن و 

ازه ي زمانی در ب. ساعت از خود نشان داده است72 تا 48زمانی 
 براي کاهش درصد زنده ماندن   ساعت تفاوت معنا داري24

سلول هاي سرطانی در حالل آبی در مقایسه با گروه شاهد که 
همان سلول سرطانی بدون حضور عصاره بوده است مشاهده 

میلی لیتر / میکروگرم12/0غلظت .  p ) > 05/0 ( نشده است  
ا داري در درصد زنده موجب کاهش معن  ساعت72در بازه زمانی 

همچنین  .p ) > 05/0 (ماندن سلول هاي سرطانی شده اند
 مربوط به عصاره آبی گیاه شاهتره در زمان  IC50کمترین میزان 

و نکته مورد .بوده است g/mlµ 2 ساعت بوده است که برابر72
تاثیري بر روي بشود توجه این است که هرچه غلظت بیشتر  

با افزایش زمان تنها  نداشته است و کشندگی سلول هاي سرطانی
که این .یافتافزایش نیز میزان کشندگی سلول هاي سرطانی 

و نکته ي . موضوع خود احتیاج به تحقیق و بررسی بیشتر دارد
دیگیري که از این پژوهش به دست آمده است این است که 
عصاره آبی گیاه شاه تره بر روي سلول هاي سرطان سینه رده 

MDA-MB-231 تاثیر بهتري داشته است.  

  
Fig1 Comparison of IC50 for two cancer cell lines BT-474, MDA-MB-231 (E24: Ethanol extracts at 24 h, E48: 

Ethanol extracts at 48 h, E72: Methanol extracts at 72 h M24: Extract Methanol extracts at 24 hours, M48: methanol 
extracts at 48 hours, M72: methanol extracts at 72 hours, W24: aqueous extracts at 24 hours, W48: aqueous extracts 

at 48 hours, W72: extracts Water within 72h) 
  

 نتایج مربوط به تکنیک فلوسایتومتري- 3-2
جهت مشخص کردن تاثیر آپاپتوزي و یا نکروزي  عصاره آبی 

   و BT-474ر رري سلول هاي سرطان سینه رده گیاه شاهتره ب

MDA-MB-231  و شد از تکنیک فلوسایتومتري استفاده 
 :شده استورده آ 3 و در جدول با کنترل مقایسه گردیدنتایج 
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Table 3 Effect of apoptosis or necrosis of aqueous extract of Fumaria vaillanti on BT-474, MDA-MB-

231 breast cancer cells by flow cytometry 
Necrosis cell (%) 

An-/PI+  
Late apoptosis (%) 

An+/PI+  
Early apoptosis (%) 

An-/PI+  
Vital cell 

An-/PI-(%)  Compounds  

1/10±0/02  0/47±0/01  3/55±0/02 94/9±/02  Control  
BT-474  

0/25±0/02  8.26±0/02  30/9±0/02  60±0/03 BT-474  
3/70±0/02  1/70±0/02  3/46±0/03  91/1±0/02  Control. 

MDA-MB-231  
6/95±0/03  42/6±0/02  12/9±0/02  37/5±0/02  MDA-MB-231  

 
 

Fig 2 A: Flow cytometry result of BT-474 cancer cell as control without presence of plant extract. B: 
Flow cytometric results of the effect of aqueous extract of Fumaria vaillanti on BT-474 at a concentration of 0.12 

μg / ml after 72 h. C: Flow cytometry result of MDA-MB-231 cancer cell as control without the presence of a plant 
extract. D: : Flow cytometric results of aqueous extract of Fumaria vaillanti on MDA-MB-231 breast cancer cell at 

a concentration of 0.12 μg / ml after 72 h. 
 

در مطالعه انجام شده حاضر نشان داده شد که خاصیت سمیت 
-BT  سلولی گیاه شاهتره بر روي دو رده سلول سرطان پستان 

474،MDA-MB-231  داراي اثرات موفقیت آمیزي بوده 
صاره حاصل از سه حالل مختلف از و در این پژوهش ع.است

جمله اتانول و متانول و آب بر روي سلول هاي سرطانی تاثیر 
 جهت بررسی تاثیر کشندگی این  MTTداده شد و از تکنیک 

 24،48،72عصاره ها استفاده شد و در این پژوهش از زمان 
ساعت براي بررسی تاثیر این گیاه استفاده شد و تفاوت معنا داري 
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) 05/0 < ( p میان زمان هاي استفاده شده و نوع حالل هاي 
در این مطالعه تاثیر عصاره آبی از .استفاده شده دیده شده است

تمام عصاره ها بهتر بوده است و همچنین تاثیر عصاره آبی این 
 در مقایسه با  MDA-MB-231 گیاه بر وري سلول سرطانی 

دگی  ساعت کشن72سلول دیگر بهتر بوده است و طی زمان 
ولی در رابطه با این مطالعه افزایش غلظت  . بهتري داشته است

تاثیر معنا داري را بر روي افزایش خاصیت کشندگی سلول 
  .نداشته است

نتیجه ي کلی که می توان گرفت این است که عصاره آبی گیاه 
،را بیش تر از  BT-474شاهتره میتواند سلول هاي سرطانی 

  را بیشتر از طریق MDA-MB-231طریق آپوپتوز اولیه و 

  .آپوپتوز ثانویه از بین ببرد  
  

  بحث  - 4
. براي قرن ها، گیاهان منبع اصلی کشف داروهاي مختلف بوده اند

اولین داروي سرطان گیاهی، آلکالوئیدهاي ضدلوسمی وین 
از اوایل دهه . کریستین و وین بالستین از گیاه پروانش  میباشند

کیبات جدید رهبر براي شیمی  تا کنون شناسایی تر1950ي 
درمانی سرطان و مشتق هاي آن ها از برنامه هاي غربالگري وسیع 

تحقیقات بسیاري در سراسر دنیا در جهت .گیاهان شده است
کشف ترکیبات طبیعی که می توانند باعث مهار پیشگیري روند 

  .]19[.سرطان گردد در حال انجام می باشد
Fatemeh Haji Abbas Tabrizi 2016(همکارانش  و( 

توانستند  مطالعه اي بر روي گیاه شاهتره داشته باشند تا تاثیر این 
گیاه را بر روي سرطان هاي سینه و کبد بررسی کنند طی 
تحقیقات انجام شده عصاره متانولی حاصل از گیاه شاهتره از 
لحاظ ترکیبات فنولی و فالونوئیدي غنی تر بوده است و این  در 

ل هگزانی استفاده شده در این پژوهش نشان می مقایسه با حال
دهد که حالل ها با قطبیت باال توانایی بهتري را در استخراج 
ترکیبات فنولی از خود نشان میدهند در این مرحله از نتایج این 
محققان شباهت به نتیجه به دست آمده با روش ما داشت زیرا در 

ت آمده از گیاها رابطه با مطالعه ما هم عصاره متانولی به دس
شاهتره نسبت به عصاره اتانولی و آبی خاصیت بهتري را از نظر 
ترکیبات فنولی و فالونوئیدي و ظرفیت آنتی اکسیدانی از خود 

  .]20[نشان داده است
اکثر روش هاي درمانی که امروزه استفاده داراي اثرات جانبی 
بسیاري هم بر روي سلول هاي سالم و هم سرطانی هستند از 
آنجا بهترین گزینه براي درمان روشی است که فقط سلول 
سرطانی را از بین ببرد و به سلول هاي سالم آسیبی نرساند طی 

 انجام شده است به این نتیجه رسیده اند که داروهاي عاتی کهمطال
گیاهی از این جهت درمان مناسب تري براي سلول هاي سرطانی 

  .]23-21[هستند
 انجام دادند )2014( و همکارانش Ivanov IG  طی تحقیقی که

متوجه شدند که  گیاه شاه تره داراي خاصیت آنتی اکسیدانی و 
و مشخص .ضدالتهابی و داراي خاصیت سمیت سلولی است

گردید داشتن این خواص در گیاه شاه تره بعلت حضور ترکیبات 
  .]9[فنولیک در این گیاه است

ه خاصیت سمیت در مطالعه انجام شده حاضر نشان داده شد ک
-BT  سلولی گیاه شاهتره بر روي دو رده سلول سرطان پستان 

474،MDA-MB-231  داراي اثرات موفقیت آمیزي بوده 
و در این پژوهش عصاره حاصل از سه حالل مختلف از .است

جمله اتانول و متنول و آب بر روي سلول هاي سرطانی تاثیر داده 
 کشندگی این عصاره  جهت بررسی تاثیر MTTشد و از تکنیک 

 ساعت براي 24،48،72ها استفاده شد و در این پژوهش از زمان 
و تفاوت معنا داري میان .بررسی تاثیر این گیاه استفاده شده است

زمان هاي استفاده شده و نوع حالل هاي استفاده شده دیده شده 
در این مطالعه تاثیر عصاره آبی از تمام عصاره ها بهتر بوده  .است
 و همچنین تاثیر عصاره آبی این گیاه بر وري سلول سرطانی است

 MDA-MB-231  در مقایسه با سلول دیگر بهتر بوده است و 
ولی در رابطه .  ساعت کشندگی بهتري داشته است72طی زمان 

با این مطالعه افزایش غلظت  تاثیر معنا داري را بر روي افزایش 
ورد احتیاج به خاصیت کشندگی سلول نداشته است که این م

تحقیق و بررسی بیشتر داردکه این نتایج مشابه نتیجه به دست 
 و همکارانش Fatemeh Haji Abbas Tabriziآمده از 

 بوده است زیرا در رابطه با مطالعه انجام شده توسط آنها )2016(
هم زمان هاي متفاوت و حالل هاي به کار برده شده داري تفاوت 

عصاره کلروفرمی استفاده شده داراي هاي معنا دار میباشند و 
  .]20[ ساعت بوده است72خاصیت کشندگی بهتري بعد از 

 بر F. viallantiiدر یک مطالعه، فعالیت کشندگی عصاره هاي 
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 مورد بررسی K 562 و-MCF7 ،SKMEL3روي سلول هاي 
براي انجام این کار،  تاثیر کل عصاره ها  در سه . قرار گرفت

 ساعت 72 و 48، 24 در MTT آزمون سلول با استفاده از
نسبت به بقیه سلول ها بهتر جواب داده MCF7 .آزمایش شدند

است در مقابل عصاره هاي استفاده شده و تاثیر عصاره کلروفرم 
 ساعت نسبت به بقیه عصاره ها خاصیت کشنندگی 72بعد از 

 .]20[ بهتري داشته است
  MTT در تست براي ارزیابی فلوسایتومتري فراکسیون هایی که

بیشترین اثر سمیت سلولی را در رده هاي ختلف سرطانی داشتند 
  که نشان دهنده آپوپتوز بوده و Annexin Vاز دو معرف 

.  که نمایانگر نکروز بوده است استفاده شد )PI(پروپیدیوم یدید 
و نتایج به دست آمده نشان داده است که در رابطه با هر دو رده 

باعث مرگ سلول ها شده است آپوپتوز بوده ي سلولی عاملی که 
باشد که از نظر  هاي مرگ سلول می پوپتوز یکی از شکل آ.است

گیري  بیولوژي اهمیت زیادي دارد و به همین دلیل ردیابی و اندازه
هاي  سلول. کند آپوپتوز در تحقیقات و موارد بالینی اهمیت پیدا می

گیري با  قابل اندازههاي زیادي دارند که  در حال آپوپتوز نشانه
ها عبارتند از تغییرات در غشاء  باشند این نشانه فلوسایتومتري می

پالسمائی سلول، تغییرات در نفوذپذیري غشاء پالسمائی، 
سازي کاسپازها و  تغییرات در نفوذپذیري غشاء میتوکندري، فعال

شناسایی هر یک از این تغییرات به .  سلولیDNAهاي  شکستگی
رکیبی از آنها به وسیلۀ فلوسایتومتري، امکان شناسایی تنهایی یا ت

هاي آپوپتوتیک را از میان مخلوطی از  گیري سلول و اندازه
کند همچنین اطالعات با ارزشی در بارة  هاي دیگر فراهم می سلول

که در این رابطه . آید ها به دست می مسیر مولکولی مرگ سلول
اي سرطانی را بکشد و عصاره آبی از همه بهتر توانسته سلول ه

 مربوط به عصاره آبی مورد ارزیابی جهت تکنیک  MTTنتایج  
 .فلوسایتومتري قرار گرفته است

  

 نتیجه گیري  - 5
نتیجه کلی که میتوان گرفت این است که این گیاه شاهتره در 
غلظت هاي پایین تر داراي خاصیت سمی بیشتري بوده است که 

 به صرفه تر است و همچنین این خود از لحاظ اقتصادي مقرون
عصاره آبی این بهتر از بقیه فراکسیون ها تاثیر گذار بوده است که 

مزیت آن میتواند این باشد که بهتر میتوان تشخیص داد که 
کشندگی بیشتر مربوط به خود عصاره بوده است نه حالل مورد 
آزمایش زیرا مشاهده شده است که در مواردي ممکن است که 

ولی استفاده شده درصدي از کشندگی ان مربوط به عصاره متان
خود متانول بوده است زیرا متانول در غلظت هاي باال ممکن 

  . است که حتی سلول هاي سالم را هم از بین ببرد
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Anticancer Effect of Fumaria vaillanti extracts on BT-474 and 
MDA-MB_123 breast cancer cells  
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Free radicals cause many diseases in human. Antioxidants reduce the risk of cardiovascular disease and 
stroke by neutralizing free radicals and on the other hand, prevent progression of cancer. The natural 
antioxidant enhances antioxidant properties of plasma to prevent diseases such as heart disease, cancer, 
and stroke. Plants are a rich source of secondary compounds, which are the most important natural 
antioxidants.  
In this study, Fumaria vaillanti aqueous, methanol and ethanol extracts were used to determine the 
anticancer effect of extracts on Breast Cancer Cells Lines BT-474, MDA-MB_231 after 24, 48 and 72h. 
The highest percentage of cell death, according to the MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl 
tetrazolium bromide) technique, has been reported in the aqueous extract on MDA-MB-231 cells after 72 
hours at with IC50 of 2 μg / ml. 
The results of this study indicate that Fumaria vaillanti shows a significant antioxidant and cell toxicity 
effect and full potential of extracts can be realized by further studies on animal models and subsequent 
trials. 
 
Key words: Anticancer activities, Fumaria vaillanti, MTT Test, Breast Cancer, Flow Cytometry 
Technique 
 

                                                             
 Corresponding Author E-Mail Address: p.hanachi@alzahra.ac.ir 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
fs

ct
.1

7.
10

0.
57

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

sc
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

http://dx.doi.org/10.52547/fsct.17.100.57
https://fsct.modares.ac.ir/article-7-39070-en.html
http://www.tcpdf.org

