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  های سرطانیرده سلول  بر روی  Myrtus communis هبررسی اثر سمیت سلولی عصاره گیا
Hela و MCF7  

  
  1، عبدالحسین شیروی*2فرخنده نعمتی، 1سحر حبیب زاده خامنه

  شناسی، دامغان، ایران، گروه زیستواحد دامغان ،دانشگاه آزاد اسالمیـ 1
  شناسی، قائم شهر، ایرانمولکولی، گروه زیست - تحقیقات سلولی ـ دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قائم شهر، مرکز2

  Farkhondehnemati@gmail.com: مسئول مکاتبات
 21/11/91: تاریخ پذیرش                   26/9/91: تاریخ دریافت

  
  چکیده 

گرم میلی 156/0، 312/0، 625/0، 25/1، 5/2، 5، 5/7، 10 هایدر غلظت  Myrtus communisهاین مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره گیا
حاوی  RPMI1640در محیط   MCF7و  Helaهای سلول .انجام گرفت  MCF7و  Helaهای سرطانی بر روی رده سلوللیتر بر میلی

های استریل رطوبت در فالسک% 95و  CO2% 5مسفر حاوی درجه و ات 37در انکوباتور  سیلین و استرپتومایسینسرم جنین گاو، پنی
سمیت سلولی  و ساعت تیمار شدند 72به مدت M. communis   های مختلف عصاره گیاهها با رقتسپس سلول. کشت داده شدند

دهد که عصاره یمنشان  Helaهای بدست آمده در این مطالعه بر روی سلول نتایج .تعیین گردید MTTبا استفاده از آزمون  عصاره
-ساعت، رشد سلول 72بعد از  لیترگرم بر میلیمیلی 156/0و  02/0p≤(312/0( و 25/1)≥p 05/0( هایدر غلظت  M.communisاتانولی

و  لیترگرم بر میلیمیلی 625/0بطوریکه باالترین درصد مهار رشد در غلظت ، داری نسبت به گروه کنترل کاهش داده استها را بطور معنی
دهد که عصاره نشان می  MCF7هایهمچنین نتایج بدست آمده در این مطالعه بر روی سلول .بوده استدرصد  33/82 ه میزانب

ساعت،  72بعد از  لیترگرم بر میلیمیلی p≤(625/0 001/0(و  ) ≥02/٠p( 312/0، 25/1، 5/2های در غلظت  .communis  Mاتانولی
گرم میلی 25/1که باالترین درصد مهار رشد در غلظت   بطوری ،بت به گروه کنترل کاهش داده استرشد سلول ها را بطور معنی داری نس

دارای اثر مهاری بر روی رشد سلولی  M. communis  کند عصاره الکلینتایج پیشنهاد می. بوده است  64/70% و به میزان  لیتربر میلی
  .است MCF7و  Helaهر دو رده سلولی 

  
  MCF7، رده سلولی Hela ، رده سلولی   Myrtus communisسمیت سلولی، عصاره اتانولی، :کلیدی کلمات

  
مقدمه
ها را های طوالنی است که گیاهان اساس درمان بیماریقرن

های اند و هنوز نیز در مراقبتدر طب سنتی تشکیل داده
از ساکنان کره زمین نقش عمده % 80اولیه درمانی حدود 

سرطان بزرگترین عامل مرگ و  ].3[ شندباای را دارا می
های امروزی آن اغلب ها بوده و درمانمیر در میان انسان

. چندان موثر نبوده و با اثرات جانبی نامطلوب همراه است
نظرگیری عدم پاسخ مطلوب به درمان و رشد  بنابراین با در

سریع بیماری تالش برای تهیه داروهای موثرتر با سمیت 
ترکیبات گیاهی با اثرات بیولوژیک  .ستکمتر ضروری ا

مختلف جداسازی شده و در علم داروسازی نوین وارد 
 .]7[ های مختلف موثرندشده اند که در درمان سرطان
از  Myrtus communisمورد یا مورت با نام علمی 

 Commonو با نام انگلیسی  Myrtaceaeخانوادۀ 

myrtle  11[ است گونه 5500جنس و بیش از  145با[. 
M. communis ای همیشه سبز و زیبا که اغلب درختچه

گرماپسند بوده و در مناطق گرمسیری ایران و بندرت در 
  ].10[ رویدواحی معتدله و معتدله گرم مین
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M. communis ای از ای با طیف گستردهدارای عصاره
ترکیبات بیولوژیکی مانند تانن، فالوونوئید، کومارین، 

  ].12[ها است ی اکسیدانو آنت Cویتامین
  

  کارمواد و روش 
در اواخر   M. communisگیاه : آوری گیاهجمع

- جمع ، دزفولایران جنوباز منطقه  1390ماه اردیبهشت

های مختلف گیاه در سایه در مجاورت بخش .آوری گردید
برای تهیه عصاره مورد  سپس پودر گردیده و و هوا خشک

  .استفاده قرار گرفت

ابتدا گیاه گیری جهت عصاره: صاره اتانولیاستخراج ع
 مورد نظر رابه صورت پودر درآورده و به همراه حالل

در یک ظرف در بسته برای یک دوره %)  80اتانول (
حداقل سه روزه همراه با تحریک مکرر به منظور حل 

سپس . کردیمشدن ماده حل شونده در دمای اتاق نگهداری 
به  حاصل از آن ایعاتمواد جامد مرطوب پرس شده و م

حالل اتانول با استفاده از  .وسیله فیلتراسیون و جدا شد
این  .روتاری و با روش تقطیر در خالء خارج گردید

عصاره به عنوان عصاره خالص در نظر گرفته شد و 
  .های مختلف از آن تهیه شدغلظت

های هت جداسازی سلولج: های خونیجداسازی سلول 
لوله فالکون  یک فایکول را به درون سیسی 2 خونی ابتدا

سی از خون سی 3سپس . کنیممنتقل می سیسی 15
محیطی گرفته شده را قطره قطره و به آرامی به فایکول 

به مدت  1500با دور  م ودرون لوله فالکون اضافه می کنی
دقیقه بایست  20پس از پایان . کنیمدقیقه سانتریفیوژ می 20

ای را که های تک هستهز سلولالیه ابری شکل متشکل ا
های خونی در پایین و پالسما در باال الیه سلول 2بین 

تشکیل شده است جدا و به یک لوله فالکون جدید منتقل 
و به  1500با دور  RPMIبا محیط کشت  سپس. نماییم
بعد از شسته شدن سلول . دهیمشستشو میدقیقه  7مدت 

هر چاهک در پلیت سلول در  10000 ها آنها را به تعداد

از عصاره به  mg/ml10 خانه کشت داده و با غلظت  96
   .ساعت تیمار می کنیم 72مدت 
از بانک   MCF7و Helaی هاسلول: سلولیهای رده

سلولی انستیتو پاستور ایران خریداری شده و در محیط 
RPMI1640  سرم جنین گاوی % 10حاوی

FBS،U/ml 100 سیلین وپنیmg/ml 100 
% 5اتمسفر حاوی  در درجه و 37 تومایسین در دمایاسترپ

CO2  های استریل کشت داده رطوبت در فالسک% 95و
  .شدند

برای اندازه گیری اثرات سمیت سلولی : MTTآزمون 
  MTTاز آزمون  M. communisعصاره اتانولی گیاه 

در این روش نمک متیل تیازولیل  .]6[ استفاده شد
که زرد رنگ  MTTبه اختصار تترازولیوم بروماید و یا 

های های دهیدورژناز میتوکندری سلولاست، توسط آنزیم
- فعال، به ترکیب غیرمحلول و ارغوانی فورمازان تبدیل می

شود، جذب نوری این ترکیب پس از حل شدن در 
DMSO 492، با کمک دستگاه االیزا و در طول موج 

  .  است شده نانومتر اندازه گیری
با  M. communis صاره اتانولیبررسی سمیت ع 

خانه به  96سلول ها در پلیت : MTTاستفاده از آزمون 
درجه  37سلول در هر چاهک و در دمای  10000تعداد 

درصد رطوبت  95و  co2درصد  5سانتیگراد همراه با 
ها با غلظت سپس سلول .ساعت کشت داده شدند 24برای 

، 5/2، 5، 5/7، 10 شامل M. communisهای مختلف از 
به  لیترگرم بر میلیمیلی 156/0، 312/0، 625/0، 25/1

پس از این مدت به هر . ساعت تیمار شدند 72مدت 
اضافه  )MTT )mg/ml5میکرولیتر محلول 20چاهک
. ساعت انکوبه شدند 4ها برای مدت سپس پلیت. گشت

ها از انکوباتور خارج گشته، ساعت پلیت 4بعد از گذشت 
 100دور ریخته شده، به هر چاهک محیط رویی آنها 
رمازان حاصل اضافه شدتا فو DMSOمیکرولیتر از حالل  

دقیقه بر روی دستگاه تکان  10 ها به مدتپلیت. حل گردد
دهنده قرار داده شده و سپس جذب نوری فورمازان در 
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نانومتر با استفاده از دستگاه خوانشگر پلیت خوانده  492
تفاده از فرمول زیر محاسبه درصد حیات سلولی با اس. شد

   .گردید

  
های بالنک، چگالی نوری چاهک ODدر فرمول فوق 

شاهد  ODاست و DMSOلول و تنها حاوی بدون س
های حاوی سلول است که فاقد ترکیبات چگالی چاهک

غلظتی از ترکیب مورد بررسی که . باشدمورد آزمایش می
 درصد حیات سلولی را به نصف کاهش دهد بعنوان 

IC50 4[ در نظر گرفته شد.[  
خطای معیار بیان  ±نتایج به صورت میانگین : آنالیز آماری

ها با اختالف بین مقادیر به دست آمده از آزمایش. شده اند
در شرایطی که  .بررسی شد  Students t testاستفاده از 

دار در نظر ها معنیبود، اختالف میانگین p≤0/05مقدار
از طریق رگرسیون خطی محاسبه   IC50میزان. گرفته شد

   Exeleکلیه کارهای آماری با نرم افزار کامپیوتری  . شد
  .انجام شد

  
  نتایج

های  نتایج بدست آمده در این مطالعه بر روی سلول
Hela دهد که عصاره اتانولینشان می communis  M. 

و  p≤0/02( 312/0( و 25/1 )(p≤0/05 هایدر غلظت
-ساعت، رشد سلول 72بعد از لیتر ر میلیگرم بمیلی 156/0

داری نسبت به گروه کنترل کاهش داده ها را بطور معنی
 .Mهمچنین مشخص شده است که عصاره اتانولی .است

communis  625/0، 25/1، 5/2 ،5های در غلظت ،
باعث مهار رشد این  لیترگرم بر میلیمیلی 156/0،  312/0
، 6/63% ، 66/42%،  66/9%ها به ترتیب به میزان سلول

همچنین نتایج  .است شده %33/20، %66/46، %33/82
  MCF7هایبدست آمده در این مطالعه بر روی سلول

در  communis   .Mدهد که عصاره اتانولی نشان می
 )≥p (0/001و  5/2 ،25/1 ،312/0)(p≤0/02های غلظت

-لساعت، رشد سلو 72بعد از لیتر گرم بر میلیمیلی 625/0
داری نسبت به گروه کنترل کاهش داده ها را بطور معنی

 .Mهمچنین مشخص شده است که عصاره اتانولی  .است

communis  625/0، 25/1، 5/2، 5های در غلظت ،
باعث مهار رشد این لیتر گرم بر میلیمیلی 156/0، 312/0
% ، 39/53% ، 26/17% ، 22/1% ها به ترتیب به میزان سلول

  .است شده %38/14 ، %07/27 ، 25/47
-گرم بر میلیمیلی M. communis  )10اثر عصاره گیاه

دهد که این عصاره های خونی نشان میسلولبر روی ) لیتر
  .است های خونی نداشتهسلول ثیری بر روی تا

های مختلف عصاره اتانولی   نتایج سمیت سلولی غلظت
communis .M  بر روی رده سلولی به صورت جدول

نشان  2و  1به صورت گراف در نمودار  و 1ر جدول د
الزم به ذکر است که اثر هر غلظت از . داده شده است

در سه    MCF7و  Hela های عصاره بر روی رده سلول
  .رسی قرار گرفتزمایش مستقل از یکدیگر تحت برآ

های پایین اثر بهتری بر روی مهار رشد در عصاره در غلظت
های باال اثر بهتری بر روی غلظت و در  Helaهای سلول
های مهار رشد سلول 1شکل  .داشته است MCF7های سلول
Hela  ساعت تیمار با عصاره  72بعد ازM. communis 

)mg/ml625/0) (شکلB 1( در مقابل گروه کنترل )شکلA1( 
بعد  MCF7های مهار رشد سلول 2شکل  .دهدرا نشان می

 M. communisساعت تیمار با عصاره  72از 
)mg/ml25/1) (شکل B2 ( در مقابل گروه کنترل)شکل 

A2 (دهدرا نشان می.  

    
  
  
  
  

٢٣  www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  …هبررسی اثر سمیت سلولی عصاره گیا            

 

   MTTبر اساس روش  MCF7و  Helaهای بر روی میزان جذب نوری سلول M.  communisهای مختلف عصاره اثر غلظتـ 1جدول
IC50 

(mg/ml)  %inhibition جذب نوری   
  هغلظت عصار

M . communis 
(mg/ml)  

  
MCF7  Hela  MCF7 Hela MCF7  Hela  

    14.38 20.33 1.02±0.2 0.65±0.06 156/0  
    27.07 46.66 0.88± 0.25** 0.43±0.03**  312/0 

0/88    47.25 82.33 0.65±0.28** 0.14±0.02** 625/0 

    70.64 63.66 0.36±0.29** 0.3±0.11* 25/1 

  1.95 53.39 42.66 0.55±0.21** 0.47±0.13 5/2 

    17.26 9.66 1.02± 0.3 0.75±0.15 5 

    1.225 -38.66 1.19± 0.24 1.12±0.02 5/7 

    -7.16 -64.66 1.02± 0.15 1.35±0.13 10 

      1.23±0.28 0.81±0.03 Control 
    -18.54 -38 1.33± 0.19  1.10±0.33  Lymph  

). ستون سوم از چپ(میزان درصد مهار رشد . هر عدد بیانگر میانگین به دست آمده بعالوه منهای خطای معیار مربوط به سه آزمایش مستقل می باشد
بدست  MCF7 و Helaبراساس اثرات مهاری عصاره بر روی رشد رده سلولی  و  MTTبا کمک روش   IC50). ستون چهارم از چپ( IC50میزان 

  .گرددمی ٪50ها به میزان یانگر غلظتی از عصاره است که موجب جلوگیری از رشد سلولآمده و ب
  

 
 بیشترین اثر مهاری در غلظت   .MTTبه وسیله آزمون  Helaهای بر روی سلول M. communisسمیت سلولی عصاره ـ 1نمودار 

mg/ml 625/0  باشدمی 33/82%به میزان  و.  
  

  
بیشترین اثر مهاری در غلظت    . MTTبه وسیله آزمون  MCF7های وی سلولبر ر M. communis .  سمیت سلولی عصارهـ 2نمودار

mg/ml 25/1  باشدمی  64/70% به میزان و.  
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  .M. communisهای ذکر شده از عصاره بر غلظت MCF7و  Hela های سلولی مقایسه درصد مهار رشد سلولی ردهـ 3نمودار 

  

.      
1(A)                                                                 1(B) 

ساعت تیمار با  72بعد از   Helaهای سلول :M. communis (Bبدون تیمار با عصاره  (در گروه کنترل  Helaهای  سلول  :A ـ1شکل 
ساعت  72سپس به مدت . ساعت کشت داده شدند 24ه مدت خانه ب 96های سلولها در پلیت. )M. communis )mg/ml625/0  عصاره

  .سنجیده شد MTTمیزان مهار رشد بوسیله آزمون . تیمار شدند M. communisهای مختلف عصاره با غلظت
  

        
2(A)                                                                     2(B) 

ساعت  72بعد از  MCF7های سلول  M. communis (:Bبدون تیمار با عصاره  (روه کنترل در گ MCF7های سلول :A ـ2شکل 
 72سپس به مدت . ساعت کشت داده شدند 24خانه به مدت  96های ها در پلیتسلول). M. communis )mg/ml25/1تیمار با عصاره 
  .سنجیده شد MTTرشد بوسیله آزمون  میزان مهار. تیمار شدند  M. communisهای مختلف عصاره   ساعت با غلظت
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بحث
گیاهان دارویی در دنیا از اهمیت خاصی برخوردارند و 

 اندها مورد توجه قرار گرفتهجهت تغذیه و درمان بیماری
توان به کشف داروهای جدید ضد که از آن جمله می

اند، سرطان که بیش از نیمی از آنها از گیاهان استخراج شده
ای بر روی ن منظور مطالعات گستردهبدی. اشاره نمود

گیاهان مختلف صورت گرفته و اثرات سمیت سلولی و 
. ضد سرطانی آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است

 .Mاین مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره گیاه

communis  25/1، 5/2، 5، 5/7، 10هایدر غلظت ،
بر روی رده  لیترگرم بر میلیمیلی 156/0، 312/0، 625/0
ساعت و  72بعد از   MCF7و  Helaهای سرطانی سلول

نتایج بدست آمده . انجام گرفتMTT با استفاده از آزمون 
دهد که نشان می Helaهای  در این مطالعه بر روی سلول

 هایدر غلظت  M. communisعصاره اتانولی
)p≤0/05(25/1 و )p≤0/02( 312/0  گرم میلی 156/0و

-ها را بطور معنیساعت، رشد سلول 72بعد از تر لیبر میلی

). 1جدول( داری نسبت به گروه کنترل کاهش داده است
 .Mهمچنین مشخص شده است که عصاره اتانولی

communis  625/0، 25/1، 5/2 ،5های در غلظت ،
ها به ترتیب به باعث مهار رشد این سلول  156/0،  312/0

، 66/46%، 33/82%، 6/63% ، 66/42%، 66/9%میزان 
  .)1نمودار ( است شده %33/20

بر روی  M. communis اثر عصاره در این مطالعه
. نیز مورد بررسی قرار گرفته است  MCF7های سلول

  M. communisدهد که عصاره اتانولینشان مینتایج  
 (0/001و  5/2 ،25/1 ،312/0)p≤0/02( هایدر غلظت

p≤(625/0 ساعت، رشد  72بعد از لیتر گرم بر میلیمیلی
گروه کنترل کاهش داری نسبت به ها را بطور معنیسلول

همچنین مشخص شده است که عصاره اتانولی . داده است
M. communis  625/0، 25/1، 5/2، 5های در غلظت ،

باعث مهار رشد این لیتر گرم بر میلیمیلی 156/0، 312/0
% ، 39/53% ، 26/17% ، 22/1% ها به ترتیب به میزان سلول

اثر  .)2نمودار ( است شده %38/14 ، %07/27 ، 25/47

) لیترگرم بر میلیمیلی M.communis  )10عصاره گیاه 
دهد که این عصاره های خونی نشان میبر روی سلول

 .های خونی نداشته استثیری بر روی رشد سلولأت
های غلظت همچنین مقایسه درصد مهار رشد سلولی

های سلولی ردهبر  M. communis مختلف عصاره
Hela  وMCF7 ای نشان می دهد عصاره در غلظت

و   Helaهایپایین اثر بهتری بر روی مهار رشد در سلول
 MCF7های های باال اثر بهتری بر روی سلولدر غلظت

بدست آمده برای    IC50میزان .)3نمودار ( داشته است
و برای لیتر گرم بر میلیمیلی Hela، 95/1های سلول
  .بوده استلیتر گرم بر میلیمیلی MCF7 ،88/0های سلول

گیاهان طیف وسیعی از ترکیبات شیمیایی را که ظاهرا نقش 
این . کنندمستقیمی در رشد و نمو گیاه ندارند، تولید می

آلکالوئیدها،  .شوندهای ثانویه نامیده میترکیبات، متابولیت
- ها از جمله مهمها و تاننیزهرپنوئیدها، فالوونوئیدها، رنگت

های گیاهی مقادیر متنوعی سلول. ترین این ترکیبات هستند
های ثانویه در متابولیت. کنندها را تولید میاز این فرآورده

گیاهان دارای اثرات بیولوژیکی متعدد از جمله اثرات 
 -ضدالتهابی، ضد سرطانی، ضد دردی و اثرات متعدد قلبی

   .]5[ عروقی هستند
عصاره  ازΙ  و IIمیرتوکومولون  بنام همولوگ مهم ماده دو
جز ترکیبات فنلی بوده  که شده جدا M. communis گیاه
 هامثبت گرم ضد بر بخصوص ضدمیکروبی اثرات و

دارای  هاهنول عصارفپلی ترکیبات که دیده شده .اندداشته
 ها و گل این گیاهدر برگ .]2[ اندبوده اثرات سیتوتوکسیک

آلفا پینن جز گروه  .نسبت باالیی از آلفا پینن وجود دارد
همچنین ساقه این گیاه غنی از مونوترپن . ها استمونوترپن

  .]1[ سینئول است -1- 8اکسیژن دار 
Santana در بررسی ترکیب مواد شیمیایی  2012سال  در

 Schinusهای گیاهو سمیت سلولی اسانس برگ

terebinthifolius ه مواد متشکله این گیاه از نشان داد ک
تواند مسئول فعالیت جمله مونوترپن آلفا و بتا پینن می
 و Hela های سرطانیسایتوتوکسیک بر روی رده سلول
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HL-60 و  MCF7بنابراین احتماال همین  ].9[ باشد
  Myrtus communisهای موجود در عصاره مونوترپن
ایتوتوکسیک مسئول بخشی از فعالیت س ننا و بتاپییعنی آلف

در  MCF7و  Helaهای این عصاره بر روی سلول
 2008و همکاران در سال Roza  .مطالعه حاضر است

گزارش دادند که سمیمیرتوکومولون و میرتوکومولون 
اثر قابل توجهی روی  M. communisاستخراج شده از 

و همچنین اثر  های اکسیداتیواز آسیب DNAمحافظت 
دهای چرب غیر اشباع و قابل توجهی در کاهش اسی

آنها . محصوالت اکسیداتیو دارد کلسترول و مهار افزایش
-به عنوان آنتی پیشنهاد کردند که هردوی این ترکیبات

از نظر علم  .]8[ باشندرژیم غذایی میطبیعی اکسیدان 
ها ترکیباتی هستند که مانع فعالیت اکسیدانتغذیه، آنتی

-سیون آنها جلوگیری میهای آزاد شده و از اکسیدارادیکال

بدن را از اثرات های کنند و با غیرفعال کردن آنها سلول
ها از اکسیداندارند، آنتیمخرب این ترکیبات مصون نگه می

 - های قلبی یک طرف باعث کاهش خطر ابتال به بیماری
شوند و از طرف دیگر از پیشرفت عروقی و سکته می

جلوگیری شود می  DNAسرطان که موجب آسیب به 
  .کنندمی
  

  گیرینتیجه
با توجه به نتایج بدست آمده مربوط به خواص مواد 

تاکنون     M. communisاسانس گیاه  متشکله عصاره و
و همچنین با توجه به میزان سمیت سلولی عصاره تام 

  Helaهای سرطانی  بر روی سلول  M.communisگیاه
گیاه رسد این در مطالعه حاضر به نظر می MCF7و 

های توانایی بالقوه موثری برای جلوگیری از تکثیر سلول
ه عاین مطالعه به عنوان یک مطال. سرطانی داشته باشد

مقدماتی، نشان دهنده فعالیت بیولوژیکی و فارماکولوژیکی 
بنابراین از جمله مواردی که . است  M. communisگیاه

نیاز است در تحقیقات بعدی جهت دستیابی به اثر ضد 
جداسازی و  رطانی این گیاه مورد بررسی قرار گیرد،س

سازی جزء موثره عصاره و تعیین ساختار و خالص
 .باشدمکانیسم فعالیت ضد سرطانی آن می
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