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 چکیذٌ

ؽتٝ خٛاؿ ظذ عزؼب٘ی ػصبرٜ سػفزاٖ ثٝ اثجبت رعیذٜ اعت. در ایٗ تحمیك اثز عبیتٛتٛوغی در ؼی چٙذ عبَ ٌذسابقٍ ي َذف: 

ثصٛرت  (HT29)وبرعیٙٛٔبی وِٖٛٛ ا٘غبٖ سػفزاٖ ثز رٚی عَّٛ ٞبی  ٞبی لؽجی )آثی( ٚ دی وّزٚٔتب٘ی )حذٚاعػ( عیتی ػصبرٜ

in vitro  ٔٛرد ثزرعی لزار ٌزفت. 

سػفزاٖ  ثز تىثیز ردٜ ٞبی عِّٛی وبرعیٙٛٔبی لؽجی ٚ دی وّزٚٔتب٘ی  وٕی ػصبرٜ ٞبی در ایٗ ٔؽبِؼٝ تدزثی، اثزريش بزرسی: 

ثزای ایٗ رٚػ عزیغ، حغبط ٚ لبثُ ا٘ذاسٜ ٌیزی  .تؼییٗ ٌزدیذMTT  ثب اعتفبدٜ اس تىٙیه رً٘ عٙدی   (HT29)وِٖٛٛ ا٘غبٖ

 تٛعػ   (IC50)درصذ عٕیت عَّٛ 50بس خٟت تِٛیذ تىثیز ٕٞٝ ا٘ٛاع عَّٛ ٞب ثٝ رٚػ اعپىتزٚفتٛٔتزی اعت. ٔیشاٖ ػصبرٜ ٔٛرد ٘ی
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ثب تٛخٝ ثٝ درصذ عَّٛ ٞبی س٘ذٜ ٔب٘ذٜ در ٔمبیغٝ ثب عَّٛ ٞبیی وٝ ٞیچ  ٞب رعٓ ٕ٘ٛدار ثب اعتفبدٜ اس غّظت ٞبی ٔختّف ػصبرٜ

 دارٚیی ثز ػّیٝ آٟ٘ب اعتفبدٜ ٘ؾذٜ ثٛد، پظ اس عٙدؼ ٚ ٔمبیغٝ ثذعت آٔذ.

 300وِٖٛٛ تٛعػ ػصبرٜ دی وّزٚٔتب٘ی  ثزای عَّٛ ٞبی عزؼب٘ی  (IC50)درصذ رؽذ عَّٛ ٞب  50غّظت ٟٔبروٙٙذٜ یافتٍ َا: 

 یىزٌٚزْ ثز ٔیّی ِیتز ثذعت آٔذ.ٔ

ی ثز عَّٛ ٞبی تٛٔٛری داؽتٝ اثزات عبیتٛتٛوغی عیت ایدبد ٔزي عِّٛیسػفزاٖ ٔی تٛا٘ذ ثب  دی وّزٚٔتب٘یػصبرٜ وتیجٍ گیزی: 

 اٖ ٔزي عِّٛی ٔؾخصی ایدبد ٘ىزد.أب ػصبرٜ لؽجی )آثی( سػفز ثبؽذ

 HT29، وِٖٛٛ، آ٘تی تٛٔٛر، رً٘ عٙدی، ردٜ عِّٛی ػصبرٜ سػفزاٖياصگان کلیذی: 

 

 مقذمٍ

یه ثٝ ػٙٛاٖ ٝ ٞشارعبَ لجُ تب وٖٙٛ ع اس ثٛدٜ ٚ (Iridaceae)ٔتؼّك ثٝ خب٘ٛادٜ س٘جك  (.Crocus Sativus L)سػفزاٖ 

اس  ارٚپب ٚ آٔزیىب، آفزیمب، آعیبثٝ أزٚس ٔزدْ دردٚراٖ ثبعتبٖ تب اس (. 1ٌزفتٝ اعت)ٔی ٚ دارٚ ٔٛرد اعتفبدٜ لزار، رً٘ ػؽز چبؽٙی،

ؼت عٙتی ٚ پبرچٝ ٞبی رٍ٘ی اعتفبدٜ وزدٜ ٚ ٕٞچٙیٗ اس آٖ در  سػفزاٖ در پخت غذاٞبی ادٚیٝ دار، ٘ٛؽیذ٘ی ٞب ٚ ٔؾزٚثبت اِىّی،

(، 2٘ؾبٖ دادٜ ا٘ذ سػفزاٖ در درٔبٖ عزؼبٖ )خذیذ ت تحمیمبتی ٔؽبِؼبٌزفتٙذ. ثٟزٜ ٔی درٔبٖ ٘براحتی ٔؼذٜ، ؼبػٖٛ ٚ آثّٝ

 ( وبرثزد دارد.4)افغزدٌی( ٚ 3)آِزصی

، عجشیدبت، ٌیبٞبٖ یه عبِٝ ٚ ادٚیٝ ٞب حبٚی ػٛأّی ثز ػّیٝ عزؼبٖ ٞغتٙذ وٝ ٔی تٛا٘ٙذ اثزات خٛد را ثغیبری اس ٔیٜٛ ٞب

 (.5)ؽذ عَّٛ ٞبی عزؼب٘ی اػٕبَ وٙٙذدر ٔزاحُ ٔختّف ؽزٚع ٚ ر

درصذ تِٛیذ خٟب٘ی ایٗ ٔحصَٛ  65ایزاٖ ثشرٌتزیٗ تِٛیذ وٙٙذٜ ٚ صبدر وٙٙذٜ سػفزاٖ خٟبٖ اعت ٚ ثیؼ اس در حبَ حبظز 

 (.6ٌزا٘جٟب ثٝ ایزاٖ اختصبؿ دارد)

 ٞب فؼبِیت تٛخٝ ثٝ وبرٚتٙٛئیذ ٞب ثٝ ػٙٛاٖ دارٚٞبی ثبِمٜٛ سیغت پشؽىی ثٝ ؼٛر لبثُ تٛخٟی در حبَ رؽذ اعت. وبرٚتٙٛئیذ

 ٞبی ثیِٛٛصیىی اس خّٕٝ فؼبِیت آ٘تی اوغیذا٘ی، اثزپذیزی ثز تٙظیٓ رؽذ عَّٛ، تٙظیٓ ثیبٖ صٖ ٚ پبعخ ایٕٙی را ٘ؾبٖ ٔی دٞٙذ.

ٔؽبِؼبت ٔتؼذدی ٘ؾبٖ دادٜ ا٘ذ وٝ اعتفبدٜ اس ثزخی اس آٖ ٞب ٔب٘ٙذ ثتبوبرٚتٗ، آِفب وبرٚتٗ، ِیىٛپٗ، ساٌشا٘تیٗ در پیؾٍیزی ٚ 

 (.7رد)درٔبٖ عزؼبٖ وبرثزد دا

سػفزاٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙجؼی اس ٔٛاد فؼبَ سیغتی ٕٞزاٜ ثب خٛاؿ عیتٛتٛوغیه، آ٘تی تٛٔٛراَ، آ٘تی ٔٛتبص٘یه ٚ تحزیه وٙٙذٜ 

عیغتٓ ایٕٙی ؽٙبختٝ ؽذٜ ٚ ثب ایدبد ٚاعؽٝ ٞبی ِٔٛىِٛی ٚ ثیبٖ صٖ ٞبی ایدبد وٙٙذٜ فزآیٙذ آپٛپتٛسیظ ثبػث ٔزي عِّٛی ٔی 

 ؽٛد. 
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سػفزاٖ دٚ ٌزٜٚ ٔی ثبؽٙذ وٝ ٌزٜٚ اَٚ دارای ػبُٔ لٙذی )ٌّٛوش، ص٘تی ثیٛس ٚ ٘ئبثٛعیتب٘ٛس( ثٛدٜ ٚ  وبرٚتٙٛئیذٞبی والِٝ

ٔحَّٛ درآة ٞغتٙذ. ٔب٘ٙذ پزٚتٛوزٚعیٗ،  پیىزٚ وزٚعیٗ ٚ وزٚعیٗ ٚ ٌزٜٚ دْٚ وٝ فبلذ ػبُٔ لٙذی ٞغتٙذ ٔحَّٛ در چزثی ٔی 

 ( اؽبرٜ وزد.Aٚ ٌبٔبوبرٚتٗ )پیؼ عبس ٚیتبٔیٗ  ٗ، ِیىٛپٗ، آِفبوبرٚتٗ، ثتبثبؽٙذ  وٝ اس ایٗ ٌزٜٚ ٔی تٛاٖ ثٝ وزٚعتیٗ، ساٌشا٘تی

 

وزٚعیٗ ٚ وزٚعتیٗ )اؽىبَ دی ٌّیىٛسیّٝ( ثٝ ػٙٛاٖ ٟٔبروٙٙذٜ لٛی عزؼبٖ ثٝ حغبة ٔی آیٙذ ٚ عجت تعؼیف عٕیت 

زویجبت اصّی آٖ ٘یش اس خّٕٝ اثزات دارٚیی ػصبرٜ سػفزاٖ ثز عزؼبٖ ٚ ؽٙبخت ت .(8)ثزخی اس ػٛأُ ظذ عزؼب٘ی ٘یش ٔی ؽٛ٘ذ

  (.9-13)تحمیمبت ٟٔٓ اعت

٘ؾبٖ دادٜ اعت.  in vitroثصٛرت ٔؽبِؼبت ٌٛ٘بٌٛ٘ی اثز عیتٛتٛوغی عیتی ػصبرٜ سػفزاٖ را ثز رٚی عَّٛ ٞبی عزؼب٘ی 

 (.14 –11،15در عَّٛ ٔی ؽٛد )  (DNA)لزار دادٖ عَّٛ ٞبی عزؼب٘ی در ٔؼزض ػصبرٜ سػفزاٖ ثبػث ٟٔبر عٙتش اعیذ ٘ٛوّئیه

اس ٘ظز وٕی ٔٛرد  (HT29)تٛوغی عیتی ػصبرٜ ٞبی سػفزاٖ ثز رٚی عَّٛ ٞبی عزؼبٖ وِٖٛٛ در ایٗ تحمیك، اثز عیتٛ

 ثزرعی لزار ٌزفت.

 

 مًاد ي ريشُا

سػفزاٖ در آسٔبیؾٍبٜ ؽیٕی دارٚیی پضٚٞؾىذٜ ثٛػّی ٔؾٟذ ٚ  (دی وّزٚٔتب٘یلؽجی ٚ ) ، ػصبرٜ ٞبیایٗ ٔؽبِؼٝ تدزثی در

در صجح سٚد، لجُ اس ؼّٛع آفتبة اس ٔٙؽمٝ غٙچٝ سػفزاٖ  رً٘ ٕٞزاٜ ثب د٘جبِٝ سرد رً٘ والِٝ لزٔش یغب٘ذٖ تٟیٝ ؽذ.ثٝ رٚػ خ

 خٕغ آٚری ؽذ. 22/8/1391ویّٛٔتزی خٙٛة فیط آثبد( ٚ در تبریخ  5) وبؽٕز

والِٝ خؾه ؽذٜ  در رٚس( در دٔبی اتبق ٚ در ٔدبٚرت ثخبری ٚ تبریىی خؾه ٌزدیذ ٚ عپظ  15والِٝ ٌیبٜ )ثٝ ٔذت 

را ثٝ آٖ درصذ  96ٔیّی ِیتز  ٔتبَ٘ٛ  60-70ریختٝ ٚ ٔمذار  ٌزْ اس پٛدر والِٝ خؾه ؽذٜ در ثؾز 18ٞبٖٚ چیٙی عبئیذٜ ؽذٜ ٚ 

 خیغب٘ذٜ ؽذ. عبػت در یخچبَ ٍٟ٘ذاری ٚ 72اظبفٝ وزدٜ ٚ ثٝ ٔذت 

مٝ درٖٚ عب٘تزیفیٛص لزار ٔی دٞیٓ. ثؼذ اس ٞز ثبر دلی 15فبِىٖٛ تخّیٝ وزدٜ ٚ ثٝ ٔذت  2رٚس، ثؾز را درٖٚ  3پظ اس ٌذؽت 

ٚ ایٗ وبر را تب سٔب٘ی وٝ  ادٜدلیمٝ تىبٖ د 10ػُٕ عب٘تزیفیٛص ٔمذار وٕتزی اس حالَ را ثٝ فبِىٖٛ اظبفٝ وزدٜ ٚ فبِىٖٛ را ثٝ ٔذت 

ػصبرٜ تبْ ثذعت  ٔیّی ِیتز 450 ثبر عب٘تزیفیٛص وزدٖ ٔمذار 8. پظ اس ٜ ؽذٔبیغ رٚیی پٛدر سػفزاٖ وبٔال ثی رً٘ ؽٛد ادأٝ داد

ا٘دبْ ٌزفت. در ٟ٘بیت ػصبرٜ ثذعت آٔذٜ  Cº40 رٚتبری( در درخٝ حزارتبٜ تمؽیزوٙٙذٜ در خال )آٔذ ٚ حذف حالَ تٛعػ دعتٍ

 تغّیظ ؽذٜ سػفزاٖ، درٖٚ ثؾز ریختٝ ٚ ٍ٘ٝ داری ؽذ.

را ثٝ آٖ اظبفٝ  دی وّزٚٔتبٖ  ٔیّی ِیتز 20ختٝ ٚ اس ػصبرٜ تبْ سػفزاٖ را درٖٚ لیف دوب٘تٛر ری ٔیّی ِیتز 50در ٔزحّٝ ثؼذ 

ٚ ٔزثٛغ ثٝ ػصبرٜ دی وّزٚٔتب٘ی  ثٛدٜ  ثٝ دِیُ چٍبِی ثیؾتز سیزیٗاس یىذیٍز خذا ؽذٜ وٝ فبس  حالَ . دٚ فبسٜ ؽذوزدٜ ٚ تىبٖ داد

آثی )لؽجی( لزٔش تیزٜ ٚ ٔتبِ٘ٛی یب  رٚؽٗػصبرٜ ٔتفبٚت دی وّزٚٔتب٘ی )حذٚاعػ( لزٔش  در ٟ٘بیت دٚ .ؽترً٘ رٚؽٗ تزی دا

 ثذعت آٔذ.
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ػصبرٜ ٞبی ٔختّف سػفزاٖ پظ اس حذف وبُٔ حالَ در ٔحیػ ٚ دعتٍبٜ رٚتبری، درٖٚ پّیت ریختٝ ؽذٜ ٚ ثٝ ٔذت ؼٛال٘ی 

 40ثزای تٟیٝ غّظت ٞبی ٔٛرد ٘یبس ٞز وذاْ اس ػصبرٜ ٞبی خؾه ؽذٜ را ثٝ ٔیشاٖ  ٍ٘ٝ داری ؽذ.  -Cº20درٖٚ فزیشر در دٔبی 

 دی وّزٚ ٔتب٘ی )حذ ٚاعػ( حُ ٕ٘ٛدٜ ٚ ػصبرٜ  RPMIٔحیػ وؾت  عی عی 5وزدٜ، ػصبرٜ آثی )لؽجی( را درٖٚ  ْ ٚسٖٔیّی ٌز

ٚ غّظت رلیك ٌؾتٝ  RPMIحُ ٌزدیذ ٚ ػصبرٜ ٞب تٛعػ ٔحیػ وؾت  DMSOعی عی  5ثٝ ٔٙظٛر حُ پذیزی وبُٔ درٖٚ  ٘یش

یىزٌٚزْ ثز ٔیّی ِیتز ثذعت آٔذٜ ثٝ ػٙٛاٖ اعتٛن در ٘ظز ٔ 1000ٚ  750، 500، 400، 375، 250، 200، 100، 50، 25ٞبی 

 ٌزفتٝ ؽذٜ ٚ درٖٚ فزیشر ٍ٘ٝ داری ٌؾت.

ٔیّی  5/1 درصذ، FBS 10ثٝ ٕٞزاٜ   DMEMدر ٔحیػ وؾت (HT29)ردٜ عِّٛی ٔٛرد ٘یبس، عَّٛ ٞبی عزؼب٘ی وِٖٛٛ 

. ثزای رؽذ دادٜ ؽذ CO2درصذ  5ٌزاد در ا٘ىٛثبتٛر  درخٝ عب٘تی 37ٔیّی ِیتز پٙی عیّیٗ در دٔبی  صذْ 5ٚ ِیتز اعتزپتٛٔبیغیٗ 

 ؽذ.  ا٘دبْثب رً٘ تزیپبٖ ثّٛ  viabilityاؼٕیٙبٖ اس درصذ ثبالی عَّٛ ٞبی س٘ذٜ در حبَ رؽذ، تغت 

درصذی عَّٛ ٞب، ردٜ عِّٛی وؾت ؽذٜ را  98پظ اس ٔؾبٞذٜ فالعه عِّٛی سیز ٔیىزٚعىٛح ٚ اؼٕیٙبٖ اس ثمبی 

10×7عٛعپب٘غیٛ٘ی  ثب غّظت  ٚػ ؽٕبرػ عِّٛی،غیٙٝ وزدٜ ٚ  ثٝ رتزیپ
3
 cell/ml   درصذ 10در ٔحیػ وؾت حبٚی FBS  ٔمذار

 10دیٍز  ثٝ آٖ ٔحیػ وؾت  100 خب٘ٝ تمغیٓ وزدٜ ٚ عپظ ثٝ ٔمذار   96اس آٖ را در ٞز خب٘ٝ پّیت  100 /. ٔیّی ِیتز یب 1

 ؽذٜ ٚ. پظ اس چغجیذٖ عَّٛ ثٝ وف پّیت ٔحیػ رٚیی عَّٛ تخّیٝ ٌزدیذبػت ا٘ىٛثٝ ع 24ٚ پّیت ثٝ ٔذت  ؽذدرصذ اظبفٝ 

، 25 عَّٛ ٚ ٚرٚد ثٟتز دارٚ ثٝ درٖٚ آٖ ػصبرٜ ٞبی سػفزاٖ  ثب غّظت ٞبی یپظ اس آٖ ثٝ ٔٙظٛر ایدبد ؽزایػ ٔٙبعت ثزای ثمب

تٟیٝ ؽذٜ ٚ   FBSدرصذ 5ٔحیػ وؾت عِّٛی  در ٔیىزٌٚزْ ثز ٔیّی ِیتز 1000ٚ  750، 500، 400، 375، 250، 200، 100، 50

عبػت ثب عَّٛ در  24. ػصبرٜ ٞبی سػفزاٖ ثٝ ٔذت )ٕ٘ٛ٘ٝ اعت 4ز ٌزٜٚ ؽبُٔ )ٌٞزدیذ اس آٖ ثٝ چبٞه ٞب اظبفٝ  200 ٔمذار 

ا٘دبْ  MTTثزای تؼییٗ درصذ ثمب تغت  ٚؽغتؾٛ دادٜ ؽذ  PBSٚ پظ اس تخّیٝ ٔحَّٛ رٚیی ثب  ٜدرخٝ ا٘ىٛثٝ ؽذ 37ا٘ىٛثبتٛر 

را در ؽزایػ ثذٖٚ ٘ٛر ثٝ ٞز خب٘ٝ  FBS  ٚ10 MTTثذٖٚ  RPMI ٔحیػ  100 ر . ٔحَّٛ رٚیی عَّٛ تخّیٝ ؽذٜ ٚ ٔمذاٌزدیذ

بیتب دٚثبرٜ ٔحَّٛ رٚیی را ٚ ٟ٘درخٝ ا٘ىٛثٝ ٌزدیذ  37عبػت در دٔبی  4اظبفٝ وزدٜ ٚ پّیت را ثب فٛیُ پٛؽؼ دادٜ ٚ ثٝ ٔذت 

دلیمٝ ٔیشاٖ  10ٚ  ثؼذ اس  تىبٖ دادٖ ٚ ٌذؽت  ثبفز ٌالیغیٗ ثٝ ٞز چبٞه اظبفٝ ؽذ 25  ثب   DMSO  200  تخّیٝ وزدٜ ٚ 

 . دیذٌزا٘دبْ  SPSS/16ثب اعتفبدٜ اس ٘زْ افزاس تحّیُ آٔبری ٚ  ؽذخذة ٘ٛری ثب دعتٍبٜ االیشا ریذر لزائت 

 

 یافتٍ َا

 (HT29)عزؼب٘ی وِٖٛٛ ا٘غب٘ی  ٞبی عَّٛ أب ٘ذاد٘ذ ٘ؾبٖرا  ٔؾخصی تغییزات ػصبرٜ تبثیز ثذٖٚ عزؼب٘ی ٞبی عَّٛ

ػصبرٜ ٘ؾبٖ داد٘ذ. ثٝ ؼٛری وٝ ثتذریح ٚ ثب  تفبٚت ٞبی ثغیبر ثبرس ٚ ٚاثغتٝ ثٝ دٚستحت تبثیز ػصبرٜ دی وّزٚٔتب٘ی )حذٚاعػ( 

ثز  (OD)٘ٛری  خذة ٌیزی ا٘ذاسٜ ثب MTT رً٘ عٙدؼ ٘تبیحثغیبر ٚاظح تز ثٛد. ٔزي عِّٛی ی ثبالتز افشایؼ سٔبٖ ٚ در دٚسٞب

رٚی  ثز عبػت 24 اس پظ راٞب   ػصبرٜ تبثیز ٕ٘ٛدارٞب . اعت ؽذٜ ارائٝ 2 ٚ 1 ٕ٘ٛدارٞبی در اعتفبدٜ ٔٛرد یٞب ػصبرٜ غّظت اعبط

ثمبی عِّٛی را افشایؼ داد  (ٔیىزٌٚزْ ثز ٔیّی ِیتز 100ٚ 50ی وٓ )ػصبرٜ آثی سػفزاٖ  در غّظت ٞب .دٞٙذ ٔی ٘ؾبٖ ٞب عَّٛ

(p<0.05) ٔؾخصی را ایدبد ٘ىزد اثز أب در غّظت ٞبی ثبالتز(P>0.05) . غّظت ثبالتز  ػصبرٜ دی وّزٚ ٔتب٘ی )حذٚاعػ( سػفزاٖ در

ثٝ ثؼذ ثٝ ٔیىزٌٚزْ ثز ٔیّی ِیتز  400 ت ثمبی عِّٛی را در عِّٟٛبی ثذخیٓ وبٞؼ داد ٚ اس غّظ ٔیىزٌٚزْ ثز ٔیّی ِیتز 200اس 

عزؼب٘ی تٛعػ ػصبرٜ دی  ٞبی ثزای عَّٛ (IC50) ٞب عَّٛ رؽذ درصذ 50 ٟٔبروٙٙذٌی غّظت .p<0.001)) حبِت پالتیٛ رعیذ

 (.3ٌزْ ثز ٔیّی ِیتز ثذعت آٔذ )ٕ٘ٛدار ٔیىزٚ 300وّزٚٔتب٘ی 
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 َای مختلف غلظت بی )آبی( سعفزان باعصارٌ قطدر حضًر سلًل َابقای  درصذ  -1 ومًدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 َای مختلف غلظت عصارٌ حذ ياسط )دی کلزيمتاوی( سعفزان با  در حضًر سلًل َابقای  درصذ  -2 ومًدار
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  غلظت َای مختلف عصارٌ حذياسط )دی کلزيمتاوی( سعفزان در حضًر سلًل َابقای  درصذ -3 ومًدار

 بحث

ٞبی   فؼبِیت اس یىی ٔؽبِؼبت، ؼجك ثز. ثبؽذ رؽذ وٙٙذٜٔتٛلف  ٔٛاد دارای ٞب ادٚیٝ اس ثؼعی برٜػص رعذ ٔی ٘ظز ثٝ

صبرٜ سػفزاٖ اثز . ػاعت سایی عزؼبٖ ٟٔبر در آٖ تٛا٘بیی ؽٛد، ٔی ٔحغٛة آٖ پشؽىی وبرثزد ثشرٌتزیٗ وٝ سػفزاٖ ثیِٛٛصیىی

 ثز ٕٔب٘ؼت وٙٙذٜ ٚاثغتٝ ثٝ دٚس ثز تؾىیُ وّٙی عَّٛ ٞبیعیتٛتٛوغیىی ا٘تخبثی ثز عَّٛ ٞبی عزؼب٘ی دارد، اس یه ؼزف ا

دٞذ. اس ؼزف دیٍز اثزی ثز تىثیز ٚ تٕبیش عِّٟٛبی عبِٓ ٘ذارد وٝ ٘ٛػی ؽیٕی درٔب٘ی دلیمب در ٔحُ تٛٔٛر تٛٔٛری ٘ؾبٖ ٔی

 (. 16ؽٛد)ٔحغٛة ٔی

عتخزاج ٚ خذاعبسی وبرٚتٙٛئیذ ٞب ٚ لؽجیت ٔتفبٚت حالَ ٞبی ٔٛرد اعتفبدٜ در ایٗ تحمیك ٚ در ٘تیدٝ ابا تًجٍ بٍ  

رٍ٘ذا٘ٝ ٞبی ٔتفبٚت تٛعػ ٞز حالَ، ٔی تٛاٖ ٌفت احتٕبال ٔٛاد اعتخزاج ؽذٜ در ٞز ػصبرٜ ٔتفبٚت ثٛدٜ ٚ اثز عٕیت ػصبرٜ آثی 

 ثبؽذ.٘غجت ثٝ ػصبرٜ دی وّزٚٔتب٘ی وٕتز ٔی

اعتفبدٜ ٌزدیذ.  دارد ٘غجت ثٝ ٔتبَ٘ٛ ٚ آة لؽجیت وٕتز  دی وّزٚٔتبٖ وٝاس حالَ دی وّزٚٔتب٘ی ثٝ ٔٙظٛر تٟیٝ ػصبرٜ 

ٚ ذ ٔٛاد، رٍ٘ذا٘ٝ ٞب ٚ وبرٚتٙٛئیذٞبی ٔتفبٚتی اس ٘ظز ٔبٞیت ٚ عبختبر، ٘غجت ثٝ حالَ ٞبی لؽجی )آة ٔی تٛا٘ٔتبٖ دی وّزٚ

ٔبٞیت ذ ثٝ راحتی اس غؾبی عَّٛ وٝ تٛا٘ػصبرٜ دی وّزٚٔتب٘ی )حذ ٚاعػ( ٔی ٕٞچٙیٗذ. ٔتبَ٘ٛ( را خذاعبسی ٚ تفىیه وٙ

وٝ عٕیت   (µg/ml %0.05)در غّظت ٞبی پبییٗ DMSOاعتفبدٜ اس حالَ وزدٜ ٚ عبختبر غؾب را ثز ٞٓ س٘ذ. ِیپیذی دارد، ػجٛر 

تٛا٘ذ در ػجٛر ٚ حُ پذیزی ٔٛاد ٔؤثزٜ ایٗ ػصبرٜ )ثتبوبرٚتٗ ٚ ٔی وٙذ، در  ػصبرٜ دی وّزٚٔتب٘یٔؾخصی ثزای عَّٛ ایدبد ٕ٘ی

ی( اس غؾبی ِیپیذی عَّٛ وٕه وزدٜ ٚ احتٕبال ٔزي عِّٛی را افشایؼ دٞذ. ٔٛاد ٔؤثزٜ ػصبرٜ آثی وبرٚتٙٛئیذ ٞبی غیز لؽج

 وٙذ. )لؽجی( سػفزاٖ ثٝ ػّت لبثّیت حُ پذیزی در ٔحیػ وؾت آثی،  وٕتز اس عبختبر غؾبی ِیپیذی عَّٛ ػجٛر ٔی

 قذرداوی ي تشکز

 .ٌزدد ٔی ٕ٘ٛد٘ذ عپبعٍشاری یبری را ٔب پضٚٞؾی ؼزح ایٗ در وٝ ٔؾٟذ ثٛػّی پضٚٞؾىذٜ در ٕٞىبراٖ وّیٝ اس ٚعیّٝ ثذیٗ
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