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 المللی سرطان پستانیازدهمین کنگره بین

 4931اسفند ماه  7لغایت  5

 

P1-27 

بررسی اثرات سمیت عصاره آبی بذر خشک شده گیاه زنیان در سلولهای سرطان پستان 

MCF-7 

 ندادلیل

 دانشجوی کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

 

 میدمه:

 تعداد امروزه دهد.سالگی را تشکیل می 55تا  35ترین علت مرگ زنان در محدوده سنی سروان پستان شایع

 منتابع  از ستنتی  وتب  در ها آن استفاده اساس بر سروان، درمان در استفاده مورد های امروزی دارو از زیادی

توجته   متورد  ستروان  درمان و کنترل جهت در امروزه که مواردی جمله اند. از شده مشتق یا جداسازی وهیعی

 دارویی گیاهان از برخی که سلول است رشد از دگیممانعت کنن اثرات و خواص است، گريته قرار پژوهشگران

 استت  Trachyspermum copticum (L.) Link دارویی گیاهان این از یکی .گذارند می برجای

در این مطالعه اثرات سمیت سلولی عصاره آبی این گیاه بر روی  .میشود گیاه شناخته زنیان نام با يارسی در که

 مورد بررسی قرار گريت. MCF-7سلول های سروانی پستان رده 

  مواد و روش ها:

، 5برای تهیه عصاره آبی، از روش دم کردن استفاده شد. يعالیت ضد سروانی در غلظت های متفاوت عصاره) 

) MCF7میکروگرم بر میلی لیتتر( روی رده ستلولی    2و  722، 522، 322، 222، 122، 52، 42، 42، 22، 12

سی قرار گريت. تجزیه و تحلیل آماری با محاسهه درصتد کشتندگی   مورد برر MTTسروان پستان( با روش 

 ساعت انجام شد. 24غلظت های مختلف در مدت زمان 

 یافته ها:

 222یايته ی پژوهشگر بیانگر پرولیفراسیون سلولی وابستته بته دوز ایتن عصتاره در غلظتت هتای بتاالتر از        

میکروگترم برمیلتی لیتتر اثتر      222ی زیتر  میکروگرم بر میلی لیتتر  میهاشتد. در صتورتی کته در غلظتت هتا      

 مهارکنندگی نسهی روی سلول ها دیده شد.

 استنتاج: 

 Trachyspermumاین مطالعته نشتان متی دهتد کته عصتاره آبتی بتذر خشتک شتده گیتاه زنیتان )            

copticum (L.) Link        سمیت نستهی و کمتی، روی ستلول هتای ستروانی دارد و حتتی در برختی از ) 

 اسیون و تکثیر سلول های سروانی شده است. غلظت ها باعث پرولیفر
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