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 چکیده 

در مان سرطان به وسیله گیاهان دارویی ، از دیرباز مورد توجه محققان بوده است . دراین میان ، برخی گونه های گیاهی دارای موادی 

یک در این مطالعه اثرات سایتوتوکس بردن سلولهای سرطانی می گردند. هستند که از طریق آپوپتوز و یا نکروز ، موجب مهار یا از بین

ها: ابتدا عصاره متانولی گل الله به روش پرکوالسیون مورد بررسی قرار گرفت.مواد وروش پستانعصاره گل الله بر رده سلول سرطانی 

 سلولاز عصاره متانولی بر روی  µg/ml 0111، 011،  011،  01، 01های های حاوی نمونه با غلظتتهیه شد و سپس اثرات محلول

ها حاکی از آن است که عصاره متانولی ها: یافتهبررسی شد. یافته MTTتوسط متد  (MCF-7) پستان از نوع رده سلولیسرطانی 

نشان داده اند.استنتاج: نتایج نشان  پستانکه دارای اثر مهارکنندگی بر روی سلول سرطانی   باشدمی   50IC = 363.5گل الله دارای 

شتری در های بیباشد و باید بررسیمی پستانهای سرطانی داد که عصاره گل الله یک ترکیب سایتوتوکسیک موثر بر روی  سلول

در جهت یافتن و طراحی داروهای جدید و موثر در درمان جهت یافتن ترکیبات موثر موجود در عصاره گیاه صورت گیرد تا گامی 

  .سرطان باشد

 Tulip ،MTT ،50IC، پستانرده سلول سرطانی  : های کلیدیواژه
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 مقدمه

 رشد نتیجه در سرطان (.Ghosh et al, 2009)های گوناگون در سراسر جهان عامل بخش زیادی از مرگ میر هستندامروزه سرطان

های درمان روش.(Ahmadian et al, 2009)  میکند ایجاد را تومور سرطانی سلولهای که شودمی ایجاد سلولها کنترل بدون تکثیر و

توان به جراحی ، شیمی درمانی، رادیوتراپی، هورمون درمانی، ایمنوتراپی و.... اشاره داشت ها وجود دارد که میمتفاوتی برای سرطان

( Kostic et al, 2010).  شود که شیمی درمانی سیستمیک یکی های متفاوت استفاده می، نیز از روش پستاندر خصوص سرطان

 گردداما فقدان سمیت انتخابی اغلب منجر به بروز عوارض جانبی غیر قابل تحمل می .(Dorsley , 1996) باشدها میاز این روش

Moon and zee, 2011)). استفاده از گیاهان دارویی )خصوصا گیاهان بومی( در درمان سرطان  های رایج ذکر شده امروزغیراز روش

گیاهان دارویی و معطر به عنوان منبع اولیه حفظ سالمتی تلقی شده  .(Shokrzadeh et al, 2010)از اهمیت زیادی برخوردار است

از کشت سلولی به منظور سنجش  استفاده (Choedon et al, 2010). مردم جهان آن را تهیه و مصرف می نمایند %01و بیش از 

تمامی ترکیبات طبیعی و سنتتیک و ... پیشرفت شگرفی را  In vitroها و بررسی سایتوتوکسیسیته مواد شیمیایی، دارویی، آفت کش

،  Liliaceae ، از خانواده لیلیاسهTulipa  گیاهی است با نام علمی تولیپاالله . (Vandeloosdrecht et al, 1994)پیدا کرده است

از میان برگ ها ساقه ای بلند و کشیده سبز شده و گل با شش گلبرگ رنگی در نوک ساقه .برگ هایش بیضی شکل یا نیزه ای اند

زادگاه اصلی آن آسیای مرکزی ، سیبری ،  .دهنده ظاهر می شود. رنگ گل ها ممکن است سفید، قرمز، صورتی یا زرد باشد گل

مغولستان چین است. نمونه های وحشی آن در قسمت های مختلف ایران بویژه سلسله کوه های زاگرس و البرزوجود دارد. این جنس 

 . T. Montana  T . harazensis , Tگیاه علفی سوخدار با گلهای زیبا دارد و گونه های انحصاری ایران شامل  00در ایران 

ulophylla, و T. urumiensis در طب سنتی چین از الله به عات داشتن مواد تشکیل .کننده اصلی آن هلند است هستند. تولید

دهنده فعال در درمان التهاب و تورم، از بین بردن سمیت و کسالت و همچنین پیشگیری و درمان انواع سرطان های خاص استفاده 

 در رنگ های مختلف گل الله محتویات فنلی و آنتوسیانینی در طیف های گسترده وجود دارد)  (LIN et al, 2015. می شود 

(Sagdic et al, 2013). فنول موجود در عصاره دارای فعالیت قابل توجه آنتی اکسیدانت (Atanassova et al, 2010)  آنتی تومور ،

. عصاره گل الله به خاطر وجود آنتوسیانین به عنوان رنگ (Ibrahim et al, 2015)، آنتی ویروس و خواص آنتی بیوتیکی می باشد

 Listeriaدر مهار باکتری  عصاره گل الله ، همچنین(Sagdic et al, 2013)طبیعی در مواد غذایی استفاده می شود 

monocytogenes ، aureus Staphylococcus   وYersinia enterocolitica موثر بوده است(Sagdic et al, 2013).  
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 ها:مواد و روش

 آوری گیاه و عصاره گیری:جمع

تهیه و جمع آوری شده و پس از شست و شو با آب جاری و آب کشی با آب از گلخانه های مازندران    Tulipiaگل الله با نام علمی

 مورد استفاده  قرار گرفت. آن، برای تهیه عصاره متانولی مقطر، در سایه خشک شده و پودر

 استخراج عصاره متانولی 

به طور  دو برابر حجم ماده خشک  متانول خشک شده را وزن و در دکانتور ریخته  وگل الله  غنچهگرم از 01برای تهیه عصاره ابتدا 

صاره عحالل پرانی کرده وبوسیله روتاری   می ریزیم این کار را سه بار با متانول تکرار می کنیم سپس عصاره بدست آمده راجداگانه 

 . خالص را بدست می آوریم

  گل اللهتهیه رقت های مختلف از عصاره 

به صورت محلول درآورده  DMSOمیکرولیتر  011در هر   مورد نظر توسط ترازوی حساس دیجیتالی وزن و آنگاهگل الله ی عصاره 

( رقت های مختلف مورد نیاز تهیه می گردد . رقت های مورد استفاده دراین RPMI0461)می شود . سپس در محیط کشت سلولی 

در محلول نهایی موجود در چاهک DMSOعصاره متانولی می باشند . میزان  µg/ml 0111، 011،  011،  01، 01 تحقیق شامل 

فاقد سمیت است و از این حیث ،  %0تا غلظت کمتر از  DMSOمحاسبه می گردد . گفتنی است   %0های کشت سلولی کمتر از 

  .غلظت این حالل مهم می باشد

 MTTبررسی سمیت سلولی مواد با استفاده از آزمون 

( IU/MI 011( استریپتومایسین )IU/MU 011که حاوی پنی سلین ) RPMI0461رده ی سلولی مورد استفاده در محیط کشت 

انکوبه  CO2 %0درجه سانتیگراد و در اتمسفر حاوی  73( می باشد ، در دمای FBSسرم جنین گاو ) %01( و mmol2، گلوتامین )

سلول ، شروع به رشد  0-2*401میلی لیتر محیط و با تعداد اولیه  00د ر 30CM2شکل  Tمی شوند . سلول ها ، در فالسک ها ی 

ا بیده به کف فالسک به روش آنزیمی و بمی کنند. بعد از گذشت سه روز و پوشیده شدن بستر فالسک از سلول ، الیه ی سلول چس

، سانتریفیوژ می  0211دقیقه در دور  01جدا و پس از انتقال به لوله ی آزمایش استریل به مدت  EDTA–استفاده از تریپسین 

اناله ک 0شود .سپس سلول ها در محیط کشت تازه با کمک پیپت پاستور، دوباره معلق و از آن سوسپانسیون با استفاده از سمپلر 

خانه ای با کف صاف )ویژه کشت سلولی ( ریخته می شود . یک ستون از چاهک ها ،  64میکرو لیتر درون چاهک های پلیت  011

و فقط حاوی محیط کشت نگهداشته می شود . در ستون های دیگر ، حاوی محیط کشت و سلول   Blankبدون سلول و به عنوان 

. یکی از این ستون ها که حاوی محیط کشت و سلول و فاقد عصاره می باشند ، به عنوان  های رده ی سلولی در نظر گرفته می شود

)کنترل  DMSOشاهد )کنترل ( در نظر گرفته می شود و یک ستون دیگر هم ، حاوی محیط کشت و سلول وغلظت به کار رفته 

ساعت ، درون انکوباتور ، انکوبه می شوند تا  26ت ها به مدت لیپبر روی سلول ها بررسی گردد . منفی ( می باشد تا اثر سمیت آن

سلول ها از استرس ناشی از تریپسینه شدن به حالت عادی باز گردند . پس از این زمان ، رقت های مناسب از عصاره ی مورد نظر 

 ترتیب غلظت نهایی تر کیب مورد میکرولیتر از هر رقت به صورت ستونی به چاهک های پلیت اضافه می شود . ) به این 011تهیه و 
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برابر تهیه می گردد تا بعد از اضافه شدن به چاهک ، به غلظت  2مطالعه در چاهک ها نصف می گردد . بنابراین غلظت ها به صورت 

وند در انکوباتور قرار داده می ش CO2 %0درجه در اتمسفر  73ساعت در دمای  60نهایی مورد نظر برسد (. سپس سلول ها به مدت 

ساعت  6تا  7ت ها به مدت لی( اضافه می گردد . پmg/ml0)MTTمیکرولیتر از محلول 21ساعت به هر چاهک  60. پس از گذشت 

اضافه می گردد تا فورمازان حاصل حل شود .   DMSOمیکرولیتر  011، انکوبه می شوند و سپس باقیمانده خارج و به هر چاهک 

نانومتر و با استفاده از خوانشگر پلیت خوانده می  031ان دادن پلیت ها ، جذب نوری فورمازان در دقیقه و با استفاده از تک 01پس از 

و بدون عصاره به عنوان کنترل و چگالی نوری چاهک های بدون سلول و تنها حاوی محیط  MCF-7شود . چاهک های حاوی سلول 

  با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود .در نظر گفته می گردد. درصد حیات سلولی ،  Blankکشت به عنوان 

 011*ODبالنک-OD/کنترلODبالنک-ODهای تحت تاثیر عصاره=چاهکOD% 

 یافته ها 

. با استفاده از میزان می باشد MCF(   ،363.5 lµg/m-7( پستانهای سرطانی عصاره متانولی گل الله بر روی سلول 50ICمقدار 

پس از مواجهه با عصاره گل الله   (%Viability)میزان درصد زنده ماندن سلولها ،MCF-7شده در رده سلولی های خواندهجذب

، 01) گل اللهتعیین گردید. نتایج حاصل از داده ها نشان می دهد که  غلظت های مختلف از عصاره ی متانولی  MTTواتمام تست 

01  ،011  ،011 ،0111 µg/ml )  دارای مهارکنندگی رشد سلول ها  می باشد  به طوریکه با  پستانبر روی سلولهای سرطانی

 .افزایش غلظت عصاره میزان سمیت سلولی نیز افزایش می یابد

                                         
C o n c e n tra t io n  (µ g /m l)
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0
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0

1
0
0

5
0
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1
0
0
0

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

  

 بحث

رد. آوهای سرطانی و نرمال پدید میتری از تاثیر داروها مختلف بر روی سلولهای کشت سلولی درک بسیار عمیقاستفاده از روش

ابل بررسی ها در فضای کنترل و قاثرات و تغییراتی که ترکیبات عصاره گل الله )که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند( بر سلول

ولوژیکی آنها و همچنین اثرات آنها بر فاکتورهای متفاوت داخل ها و اثرات بیتر مکانیسمنمایند، شناسایی دقیقکشت سلولی ایجاد می
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ها و فعل و انفعاالت داخل سلولی طی دارو درمانی سرطان را سازد. این امکانات شناسایی هرچه بهتر فرایندسلولی را امکان پذیر می

همترین کاندیداهای سنتز داروهای ضد سرطان بهر حال یکی از م ردد.گهای درمانی منجر تواند به ارتقاء روشسازد که میممکن می

ها ، ترکیبات دارای اثرات سمی و خصوصا سمیت سلولی هستند، که امروزه سمیت سلولی به منظور مصرف در شیمی درمانی سرطان 

یبات با وزه ترکباشد. از سوی دیگر امرگیری میهای سنجش سمیت بر روی کشت سلولی و بافتی قابل اندازهها با استفاده از روشآن

منشا طبیعی ) گیاهی،حیوانی و معدنی( ، به علت فراوانی ، عوارض جانبی و تداخالت دارویی کمتر ، ارزان بودن و...، کانون توجه 

های که درمان و رژیم دارویی قطعی یا دارای ها )خصوصا بیماریداروسازان و پزشکان به منظور سنتز داروهای نوین و درمان بیماری

و  011، 011،  01، 01شود که در دوزهای همانطور که در نتایج بدست آمده مالحظه می باشندخشی کافی آنها وجود ندارد( میاثرب

 Osmanمطالعه ای که توسط می باشد. MCF-7های سرطانی عصاره متانولی دارای خاصیت سمیت سلولی برای سلول  0111

Sagdic  بر روی تاثیر سایتوتوکسیک عصاره پنج رنگ مختلف از گل بر روی رده سلولی سرطانی  2107و همکاران در سالMCF-

رنگ نارنجی قرمز ، صورتی و بنفش تاثیر سایتوتوکسیک بر روی رده سلول ها نداشته ، در حالی که  نشان داد که ، انجام گرفت 7

و  RUHUI LINدر مطالعه ای دیگر که توسط  داشته است. عصاره رنگ زرد و قرمز شرابی  الله بنظر می رسد تاثیر سایتوتوکسیک

تاثیر سایتوتوکسیک بر روی سلول های  Tulipa edulis Bakانجام گرفت نشان داد که عصاره اتانولی  2100همکاران در سال 

 داشته است. SGC-7901سرطانی معده رده 
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