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 خالصه 
 مقدمه

به واسطه ترکیب ) ضدویروسی ، ضد سرطان    آنتی اکسیدانی بارهنگ دارای فعالیت ضد التهابی،
-Luteoline-7-Oفالونوئیدی  -glucoside )ضد تومور و خاصیت حفاظت کبدی می باشد ،Huh7. 

. ویی و درمانی مورد استفاده قرار می گیردیک رده سلول سرطان کبد انسانی است که برای مطالعات دار
 .بود Huh7هدف از انجام این مطالعه ارزیابی میزان سمیت عصاره سیاه دانه بر روی رده سلولی انسانی 

 کار وشر
 144در این روش میزان . مورد ارزیابی قرار گرفت MTTعصاره بارهنگ توسط تست  سمیت سلولی

پس . خانه قرار داده شد 25در هر چاهک پلیت  Huh7سلول  144حاوی  DMEMمیکرولیتر محیط کشت 
میکرولیتر به  144تهیه و به میزان ( 2/1)ساعت از غلظت اولیه عصاره بارهنگ رقت های مختلف  24از 

اضافه شد وپس  MTT  (5mg/ml)میکرولیتر 24به هر چاهک پلیت  ساعت 24پس از . سلول ها اضافه شد
اضافه گردید و بعد از  DMSOمیکرولیتر از  144چاهک ها به هر یک ساعت بعد از خالی کردن  4از 

نتایج . نانومتر جذب هر چاهک تعیین گردید 534و  545مخلوط به وسیله دستگاه االیزا در طول موجهای 
تست ها به شکل تکرار سه تایی . حاصل به صورت میزان بقای سلول براساس منحنی غلظت گزارش شد

 .بررسی شد

 نتایج
در غلظت های کمتر از ( µg/ml 100با غلظت اولیه  )نشان داد که عصاره بارهنگ   MTTیج تستنتا

µg/ml 25  بر روی سلولHuh7 غیر کشنده بود. 
 جه گیریینت

مناسب عصاره بارهنگ می توان از این عصاره برای بررسی اثرات دارویی آن  با توجه به غلظت غیر کشنده
 . رطانی آن در کشت سلول استفاده کردمانند اثرات ضد ویروسی و ضد س

 MTT، تست  Huh7بارهنگ ، کشت سلول  :کلمات کلیدی
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