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 مقدمه
 از بخشی می باشد که دارويی ترکیبهای از غنی منبع طبیعت

 توسعه حال در در کشورهای امروزه گیاهان نهفته اند. در آن 

 داروهای مصرف از جانبی ناشی عوارض بروز به دلیل

  و بیماريها انواع درمان در گیاهی از داروهای استفاده شیمیايی،

داروسازی  کارخانه های در طبیعی ازآنتی اکسیدانهای استفاده

 تحقیقات و است گرفته قرار زيادی توجه غذايی مورد مواد

 گیاهان به از بیولوژيکی فعال ترکیبهای استخراج درزمینه

 دارويی گیاهان از استفاده .[1]می باشد انجام حال در سرعت

 بیستم قرن در بوده و قديم متداول زمانهای از سنتی طب در

 تعداد کشف به منجر طبیعی درترکیبات فیتوشیمیايی مطالعات

 .است شده متنوعی شیمیايی ساختارهای ترکیبات با از فراوانی

گیاهان نه تنها يک سری ترکیبات شیمیايی مثل کربوهیدرات ها 

به عنوان ماده غذايی مورد مصرف و پروتئین ها را می سازند که 

انسان و حیوان قرار می گیرند و از متابولیسم اولیه به وجود می 

بلکه قادر به ساختن مواد ديگری از قبیل آلکالوئیدها،  آيند،

فالونوئیدها، روغن های فرار و غیره می باشند که دارای آثار 

 وفیزيولوژيکی و اختصاصات درمانی می باشند و در اثر فعل 

اثر ضدسرطانی عصاره هیدروالکلی برگ  مقایسه بررسی ویژگی های فیتوشیمیایی و

برروی سلول های استخراج شده به دو روش مختلف  .Conocarpus erectus L گیاه

Caco-2 سرطان روده 
 3، مريم کالهی 2فاطمه گرجیان،  1* میرزاجانی رويا

 .دانشیار گروه شیمی ، دانشگاه شهید چمران اهواز -1                                                              

 دانشجوی کارشناسی ارشد فیتوشیمی ، دانشگاه شهید چمران اهواز-2 

 استاديار گروه زيست شناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز -3                                                              

ضدسرطانی آن برروی سلول  جود در برگ گیاه کنوکارپوس و اثرهدف مطالعه حاضر بررسی فیتوشیمیايی  ترکیبات موچکیده:
برگ گیاه کنوکارپوس، عصاره ی برگ اين به منظور بررسی فیتوشیمیايی ترکیبات موجود در .سرطان روده می باشد  Caco-2های 

می باشد. به  %08استخراج  گرديد. حالل مورد استفاده در عصاره گیری متانول  (maceration)خیساندنگیاه به دوروش سوکسله و
میايی استفاده گرديد. بررسی های فیتوشی  MTTسرطان روده از آزمون  Caco-2منظور بررسی اثر اين عصاره ها برروی سلول های 

ربوهیدرات، ساپونین، و ک حضور ترکیباتی از دسته فالونوئید ، تانن انجام شده بر روی عصاره هیدروالکلی گیاه کنوکارپوس مؤيد
نشان داد که کمترين  MTTنتايج بدست آمده از بررسی میزان بقاء سلولی با استفاده از روش  .استروئید و آلکالوئید در اين گیاه است

از آنجا . بوده است  خیساندن بدست آمده به روش g/mL 82/8نی تیمار شده مربوط به عصاره ی متانولی با غلظتسلول های سرطا
که فالونوئیدها و تانن ها از جمله ترکیبات آنتی اکسیدان و ضدسرطان محسوب می شوند و وجود آنها در عصاره مورد نظر تايید شده 

نوکارپوس در منظقه ی خوزستان و ساير استان های جنوبی کشور، اين گیاه می تواند به است، با توجه به دسترسی فراوان به گیاه ک
 عنوان يک منبع مفید و دردسترس به منظور استفاده از خاصیت ضد سرطانی مورد استفاده قرار گیرد.

.Conocarpus erectus L ويژگی ضد سرطانی ، فیتوشیمیايی، سرطان روده،واژه های کلیدی:
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 .Conocarpus erectus L : برگ وگل1شکل

 بودن دارا با گیاهان انفعاالت متابولیسم ثانوی ساخته می شوند.

 آنتی پتانسیل ديگر دارای ترکیبات بسیاری و فنلی ترکیبات

ترکیبهای  شناخت و علمی دقیق اطالعات. [2]هستند اکسیدانی

آنها بسیار  در موجود شیمیايی يا در واقع متابولیت های ثانويه 

 است شیمیايی اين ترکیبهای وجود زيرا حائز اهمیت می باشد 

 .گردد می درمانی گیاه اثر باعث که

 بیشترين عامل و است سالمت جدی مسئله بزرگ روده سرطان

 روده سرطان در موثر عوامل.دنیاست در سرطان میر و مرگ

 غذايی رژيم که است محیطی عوامل و ژنتیکی عوامل بزرگ

 عوامل از کم کم،کربوهیدرات فیبر زياد، چربی شامل نامناسب

 اين مهار به مبرمی نیاز بنابراين باشد می کننده ايجاد محیطی

 را جانبی عوارض حداقل که روشهايی با بکارگیری بدخیمی

 منابع از استفاده روشها اين از يکی میشود. احساس دارد،

 [.3]است آنتی اکسیدان و ضدسرطان مانند گیاهان طبیعی

 و گرمسیری نیمه مناطق در رايج زينتی گیاه کنوکارپوس

تا 5/1ارتفاع با ای بصورت درختچه معموال که است گرمسیری

رنگ پوسته معموال قهوه ای تیره و ترک  می شود.. متر ديده 4

بردارنده می باشد. برگها به صورت تخم مرغی و يا بیضوی است 

 اين درختچه (.1)شکل و به طول دو تا ده سانتی متر می باشند

 .باشد می  Combretaceae  تیره به متعلق

از آنجا که کنوکارپوس عموما به عنوان يک گیاه زينتی شناخته 

 می شود، تاکنون مطالعات اندکی برروی خواص درمانی آن 

 

 

 

 

 

 

صورت گرفته است. حمید و همکارانش در پژوهشی تاثیر مثبت 

سینه عصاره ی متانولی کنوکارپوس برروی سلول های سرطانی 

و کبد را نشان دادند. آن ها همچنین موفق شدند اثرضد 

باکتريايی اين عصاره را برروی چندين نوع از باکتری های گرم 

مثبت و منفی به اثبات رسانند. آن ها اين اثر را ناشی از وجود 

براساس مطالعه ی بشیر و  تانن در گیاه کنوکارپوس می دانند.

پتانسیل ضدالتهابی،  همکارانش گیاه کنوکارپوس دارای

اين گیاه در برخی  ضداسپاسم و ضدفشارخون نیز می باشد.

کشورها در درمان سنتی کم خونی، ديابت، اسهال و تب به کار 

 . [5]می رود

درپژوهش حاضر ترکیبات شیمیايی موجود در برگ گیاه 

کنوکارپوس از طريق آمون های فیتوشیمیايی مختلف به صورت 

 همچنین تاثیر عصاره ی متانولی اين گیاه.کیفی شناسايی گرديد

به کمک روش  سرطان روده Caco-2 بر روی سلول های

 .مورد سنجش قرار گرفت MTTسنجش

 بخش تجربی

 Conocarpus erectus L.  نمونه های برگ مورد مطالعه ازگیاه

از فضای سبز دانشگاه شهید چمران اهواز جمع  1334در بهار 

انتقال به آزمايشگاه، نمونه های سالم آوری گرديد. پس از 

مدت  جداسازی شده و بعد از شستشو به منظور خشک شدن به

درجه ی سانتیگراد قرار  55ساعت در آون و در دمای  40

گرفتند. نمونه های برگ خشک شده توسط آسیاب خانگی به 

  عصاره گیری از نمونه ی برگ گیاه .پودر تبديل شدند

Conocarpus erectus L.  با استفاده از دو روش متداول

 انجام شد. خیساندنسوکسله و 

 به منظور شناسايی کیفی متابولیت های ثانويه موجود در برگ

تست های مختلفی  بر روی    .Conocarpus erectus L  گیاه

 .عصاره ی هیدروالکلی  انجام شد

 فالونوئیدها
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1-g 5/8 مقدار  عصاره ی مورد نظررا درازml5/1  اتانول حل

قطره اسید کلريدريک را به  5پودر روی و g 5/8شده و سپس

رنگ قرمز محلول نشان دهنده ی حضور افزوده شد.آن 

 فالونوئیدهاست.

در آزمونی ديگر زرد شدن رنگ محلول حاصل از افزودن  -2

سديم هیدروکسید به عصاره گويای حضور فالونوئیدها در 

 عصاره ی مورد نظر خواهد بود.

 آلکالوئیدها

ml 1 اسید کلريدريک بهg 5/8  پودر خشک گیاه افزوده شد و

دقیقه در حمام آب گرم حرارت داده شد ، با  5سپس به مدت 

صاف کردن محلول حاصل ، معرف ماير را برروی قطره ای از 

نمونه ريخته که ايجاد رسوب نشانگر حضور آلکالوئیدهاست. 

 .تولید رسوب در حضور معرف واگنر نیز به همین معناست

 استروئیدها

اسید ml 2افزودن پس از رقیق نمودن عصاره با کلروفرم و 

سولفوريک غلیظ به آن حضور استروئیدها درعصاره  با تشکیل 

 .رنگ قرمز تايید خواهد شد

 تانن ها

 𝑭𝒆𝑪𝒍𝟑واکنش رنگی با محلول  -1

آب رقیق شد، چند ml 2از عصاره مورد نظر   g 2/8پس از آنکه

تشکیل رنگ  .شدبه آن افزوده 𝐹𝑒𝐶𝑙3 % 5/8قطره محلول 

 .های آبی يا سبز بیانگر حضور ترکیبات فنلی در عصاره می باشد

 واکنش ایجاد رسوب با محلول استات سرب   -2

از عصاره  g 1/8 بهw/v18%چند قطره از محلول استات سرب 

ی مورد نظر افزوده می شود. رسوب زرد رنگ ايجادشده نشان 

 .دهنده حضور ترکیبات فنلی خواهد بود

 

 

 

 

 ساپونین ها 

 g 5/8  از پودر خشک گیاه به ml 18 آب جوش افزوده شد و

به شدت تکان داده شد. ايجاد کف پايدار به   دقیقه 18به مدت 

 مدت چند دقیقه به منزله ی تايید حضور ساپونین ها خواهد بود.

گزارش شده  1نتايج حاصل از اين بررسی به اختصار در جدول  

  است.

  Cویتامین 

دی  4و  2)محلول سولفوريک اسید غلیظ در  DNPHآزمون 

نیترو فنیل هیدرازين( با ايجادرسوب زرد رنگ در عصاره می 

 باشد. Cتواند نشان دهنده ی حضور ويتامین 

 کربوهیدرات ها

برای شناسايی کربوهیدرات در عصاره از تست فهلینگ استفاده 

 .شد

 کشت سلولی

ی بزرگ انسانی روده اپی تلیال ی سلولی آدئوکارسینومایرده

2CaCO( ،NCBI code: C139 ) از انستیتو پاستور ايران

 18حاوی   DMEM ها در محیط کشتخريداری شد. سلول

 2cm 25( در فالسک کشت سلولی FBSدرصد سرم گاوی )

(Nunc و در شرايط مناسب در انکوباتور )دانمارکC̊ 33  و

2CO 5 [4]درصد کشت داده شدند. 

  MTTسنجشبا روش  کنوکارپوسی بررسی تیمار و سمیت عصاره

تعیین کننده میزان رشد و تکثیر سلول   MTT روش رنگ سنجی

های توانايی سلول های سرطانی می باشد.عملکرد اين روش به

وابسته زنده در تبديل نمک تترازولیوم به فورمازان نامحلول 

برگ گیاه  است. به منظور بررسی اثر عصاره هیدروالکلی
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غلظت های مختلفی از  کنوکارپوس برروی سلول های سرطانی،

                      و  g/ml82/8عصاره های حاصل تهیه شدکه شامل دو غلظت 

g/ml 83/8  و دوغلظت  خیساندناز عصاره ی حاصل از

عصاره ی به دست آمده به g/ml 1/8و  g/ml 810/8متفاوت 

ظور تهیه ی غلظت های فوق، روش سوکسله می باشد.  به من

مقدار گرم مورد نظر از عصاره ی خشک برداشته شده و با 

رسانده  ml 5  به حجم  DMEMاستفاده از محیط کشت 

به  DMSO از وزن کل محلول نیز  85/8 %مقداری معادل .شد

 30در پلیت  Caco-2 هایسلولسپس ظرف مربوطه اضافه شد.

  μL سلول در حجم4 × 301 خانههر در  قرار داده شد.ای خانه

محیط μL  051کشت داده شدند.  DMEM محیط 051

به سه چاهک به   FBS درصد 10 حاوی DMEM کشت

 دمایساعت انکوباسیون در 44 از . پسافزوده شدعنوان شاهد 

C̊ 33 ،تیمار شدندکنوکارپوس های عصاره انواعها با سلول .

در هر MTT   (mg/ml 5 ،) محلول μL 28 افزودن از پس 

محلول رويی ، C̊ 33 ساعت انکوباسیون در 5/3 بعد ازو خانه 

 mL 15 و  MTT (   μL02HCl حالل μl 051 حذف و

آنکه محلول حاصل در  از پساضافه گرديد.  (ايزوپروپانول

و کريستال ها به طور  انکوباسیون min 15 دمای اتاق به مدت 

 nm 538 طول موجها در جذب نوری نمونه کامل حل گرديد،

ها ی آزمايشگیری شد. همهخوانش االيزا اندازه توسط دستگاه

 .[4]به صورت سه تايی انجام شد

 نتایج و بحث
 

 نتایج حاصل از سنجش های فیتوشیمیایی مقدماتی

با انجام آزمون های  عصاره ی متانولی برگ گیاه کنوکارپوس

سنجش قرار گرفت. نتايج حاصل از فیتوشیمیايی مختلف مورد 

 آورده شده است. 1اين بررسی در جدول 

 

 MTTروش نتایج سنجش توانایی زیستی سلول ها به     

های سرطانی سلول بقایاز سنجش درصد  حاصل نتايجمقايسه 

و  سوکسله،  خیساندنهای به روش متانولیتیمار شده با عصاره 

 گروه بین  >P 85/8در سطح ی معنی دار که تفاوت نشان می دهد 

 

 

 

 

 

 

 

ساعت در  24ها در زمان سلول بقایمیانگین درصد و  کنترل

و  به روش سوکسله متانولیعصاره ) دو های تیمارشده باگروه

وجود دارد. عصاره ی حاصل از سوکسله نسبت به ( خیساندن

عملکرد مطلوب تری را از خود نشان داد. در  خیساندنعصاره 

 ماده موثره آزمون انجام شده نتیجه آزمون

+ 

+ 
 آزمون سديم هیدروکسید

 فالونوئید PEWآزمون 

+ 

+ 

 آزمون ماير

 آلکالوئید آزمون واگنر

 استروئید اسید سولفوريک -

+ 

+ 

 استات سرب

 تانن فريک کلرايد 

 ساپونین آزمون ايجاد کف +

 کربوهیدرات آزمون فهلینگ +

 Cويتامین  DNPHآزمون  _

 

: نتایج سنجش های فیتوشیمیایی مقدماتی برروی عصاره هیدروالکلی گیاه 1جدول 

Conocarpus erectus L. 
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اين بین مطلوب ترين عملکرد از آن عصاره ی حاصل از 

با پايین ترين میزان بقای سلول  g/ml 810/8 سوکسله با غلظت

با  خیساندنعصاره ی بدست آمده از  های سرطانی می باشد.

نیز دارای باالترين درصد بقای سلول های  g/ml 82/8 غلظت

  .(1سرطانی است)نمودار

 

 

 

 

 

کنندگی گروه  میزان ممانعتمیان  داریاختالف معنیهمچنین 

عصاره ی حاصل از سوکسله با .های تیمار و کنترل مشاهده شد

ممانعت را به خود اختصاص  باالترین میزان g/ml 810/8 غلظت

    .(2داده است)نمودار

 

 

 

 

 

 به طوالنی سابقه ها بیماری درمان در که گیاهان از استفاده

 يک عنوان به بیشتر گذشته در دارد، بشر حیات تاريخ قدمت

 از علم، پیشرفت با اخیر قرن طی .است بوده مطرح تجربی علم

 آن جای و شد کاسته گذشته به نسبت گیاهی داروهای مصرف

 چند تجربه .است کرده پر یعتصن نیمه و یتصنع های دارو را

 کارايی تمام با ینعتص داروهای که است داده نشان اخیر دهه

 رو اين از .هستند نیز سويی آثار دارای خود، توجه مورد

 طبیعی منبع عنوان به دارويی گیاهان به مجدد رويکرد امروزه

 است، گرفته قرار خاص توجه مورد درمانگر، و موثره ترکیبات

 تهیه زمینه در که جهان پیشرفته های کشور اکثر در بطوريکه

 داروهای مصرف هستند، پیشتاز شیمیايی یتصنع مواد و داروها

 مواد و دارویی گیاهان زمینه در تحقیقات و يافته توسعه گیاهی

 .است افزايش به رو ها آن متشکله

 علمی دقیق اطالعات مستلزم، دارويی گیاهان از صحیح استفاده

 وجود زيرا آنهاست در موجود شیمیايی ترکیبات شناخت و

 می درگیاه درمانی اثر باعث که است شیمیايی ترکیبات

 گیاهی خاص ترکیبات جمله از فیتوشیمیايی [. ترکیبات5گردد]

 می عمل سازی ثانويه و سوخت های حاصل عنوان به که اند

 ترکیبات فالونوئیدی وجود ها آزمايش تحقیق اين [. در3]کنند

 می تايید را در عصاره ی هیدروالکلی برگ گیاه کنوکارپوس

بوسیله ی  سرطان روده Caco-2همچنین سلول های  نمايند.

غلظت های متفاوتی از اين عصاره تیمار شدند که در اين بین 

که به روش سوکسله حاصل   g/mL 810/8عصاره ی با غلظت

شده است باالترين خاصیت ضدسرطانی را از خود نشان داد. به 

نظرمی رسد يکی از مهم ترين داليلی که منجربه ارائه قابل قبول 

 گیری میزان ممانعت سلول های سرطانی تیمارشده با عصاره ی متانولی:نتایج اندازه 2نمودار

 -9 خیساندنحاصل از  g/ml 29/2محلول  -2 خیساندنحاصل از g/ml 22/2 محلول  -1

 g/ml 11/2محلول  -4حاصل از سوکسله  g/ml 210/2محلول 

 سلول های سرطانی تیمارشده با عصاره ی متانولی سنجش درصد بقای :نتایج 1نمودار

محلول  -9 خیساندنحاصل از  g/ml 29/2محلول  -2 خیساندنحاصل از g/ml 22/2 محلول  -1

g/ml 210/2  محلول  -4حاصل از سوکسلهg/ml 11/2 
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اين عصاره گشته استفاده از حالل  خاصیت ضد سرطانی در

مناسب می باشد، چرا که مهم ترين و اساسی ترين عاملی که 

بايد در استخراج مواد متشکله گیاهان مورد توجه قرار گیرد، 

حالل است که انتخاب آن به قسمت های مختلف يک گیاه و 

نیز مواد متشکله آن بستگی دارد. به طور کلی بهترين حاللی که  

ن با آن عصاره خام يک گیاه را به دست آورد متانول و يا می توا

حالل  %08می باشد. در اين تحقیق نیز متانول  %05يا  %08اتانول 

مورد استفاده بوده است که با توجه به قطبی بودن آن در 

استخراج ترکیبات قطبی عملکرد قابل قبولی را از خود نشان داده 

وش سوکسله نسبت به از طرف ديگر عصاره گیری به ر است.

نقش موثرتری در استخراج ماده موثره گیاه و  خیساندنروش 

ترکیبات فالونوئیدی آن ايفا کرده است. نتايج حاصل از سنجش 

خاصیت ضدسرطانی  گواه خوبی بر اين مدعاست. به نظر می 

رسد اعمال حرارت در روش سوکسله منجر به استخراج بیشتر 

ر منجر به افزايش خاصیت ضد فالونوئیدها شده، که اين ام

 سرطانی در عصاره های حاصل گرديده است.

 نتیجه گیری
باتوجه به اهمیت گیاه کنوکارپوس به عنوان يکی از گیاهان 

مقاوم در برابر آلودگی هوا و گستردگی کاشت آن در مناطق 

جنوبی کشور، بررسی ها ی مقدماتی به منظور شناسايی کیفی 

یاه صورت گرفت. براساس اين ترکیبات موجود در اين گ

بررسی هاعصاره ی هیدروالکلی گیاه کنوکارپوس که با 

استخراج گرديد، حاوی ترکیباتی  خیساندندوروش سوکسله و 

از خانواده فالونوئیدها، تانن ها و کربوهیدرات ها می باشد. 

باتوجه به حضور فالونوئیدها در گیاه کنوکارپوس، در راستای 

طبیعی ضدسرطان، اين گیاه می تواند موردتوجه دستیابی به منابع 

 .و استفاده ی پژوهشگران و محققین قرار گیرد
 

 

 

 منابع
بررسی "قلیچ نیا ح.  ، وعلی بخشی م, مهدوی خ, محمودی ج   [1]

در رویشگاه های مختلف  Stachys inflataفیتوشیمیایی اسانس گیاه 

 .06-10 ".استان مازندران

بررسی ترکیب و خواص ".پ،اولیا. وسفیدکن ف.صادق زاده ل[ 2]

 .12-10 (Zataria mulrifolra)ضدمیکروبی اسانس آویشن شیرازی

فیاض فر, س, زمانیان عضدی, م, حیدری کشل, س, عزیزی [ 3]

بررسی خواص ضدسرطانی اسانس گیاه زیره سبز روی ". فجلیلیان, 

پزوهشی  مجله علمی "(.SW242های سرطانی روده رده سلولی )سلول

 .no. 1 (2219) 196-146, 22 دانشگاه علوم پزشکی ایالم

]4[Tiwari P, Kumar B, Kaur M, Kaur G, Kaur H, Int. 

Pharm. Sci. Rev. 2011; 1(1): 99-102. 

]5[ Bashir, Maryam, Muhammad Uzair, and Bashir Ahmad 

Ch. "A review of phytochemical and biological studies on 

Conocarpus erectus (Combretaceae)." Pakistan Journal of 

Pharmaceutical Research 1, no. 1 (2014): 1-8. 
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Study of phytochemical and anticancer effect hydroalcoholic extract leaves 

Conocarpus erectus L. Caco-2 cells on colorectal cancer 

Roya Mirzajania, Fatemeh Gorjian a,Maryam Kolahia 

 

a Shahid Chamran University, Ahvaz,Iran 

 

Abstract:  

The aim of this study phytochemical compounds found in plant leaves and anti-cancer 

conocarpus it on Caco-2 colon cancer cells. In order to evaluate the phytochemical 

compounds found in plant leaves conocarpus, extracts of leaves of this plant are two methods 

Laboratory and maceration were extracted. 80% methanol is used in the extraction solvent. 

To evaluate the effects of these extracts on colon cancer Caco-2 cells MTT test was used. 

Phytochemical studies conducted on conocarpus plant extract combinations of categories 

confirms the presence of flavonoids, tannins and carbohydrates, saponins, steroids and 

alkaloids in the plant.can serve as a useful resource and available to be used for the anti-

cancer properties. 

 

Keywords: Anti-cancer properties, phytochemical, colon cancer, Conocarpus erectus L. 
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