
  54سال  -4شماره   -  90زمستان                                                               جله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدم - 1

                                                                                                                                                                                                             
                                              

                                   

  مقاله اصلی
  

بر میزان   Polygonum Avicularیا گیاه هفت بند بررسی اثر عصاره

  HeLaپرولیفراسیون رده سلولی 

  

  15/6/90 :تاریخ پذیرش - 21/12/89: تاریخ دریافت
  

  
  

  حسین بنازاده1
  عباس دل آذر2
  مهریار حبیبی رودکنار3
  محمد رحمتی یامچی4
  بهناز صادق زاده اسکوئی 5
  دي پوراحمد مه 6
  جعفر سلیمانی راد7
 آمنه محمدي روشنده 8

*

  
 ،گروه ویروس شناسی کارشناس ارشد - 1

  ایران ،تبریز ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشگاه علوم ، گروه فارماکوگنوزي استاد - 2

  ایران ،تبریز ،پزشکی تبریز

مرکز تحقیقات  بیوتکنولوژي پزشکی،دانشیار - 3

  تهران، ایران سازمان انتقال خون  ایران،

دانشگاه علوم پزشکی ، گروه بیوشیمیاستادیار - 4

ایران ،تبریز ،تبریز

،  گروه علوم تشریحی کارشناس ارشد - 6،5

  ایران ،تبریز ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشگاه علوم  ،گروه علوم تشریحی استاد - 7

  ایران ،تبریز ،پزشکی تبریز

اه علوم دانشگ، گروه فارماکوگنوزي استادیار - 8

  ایران ،تبریز ،پزشکی تبریز

  

  

* 
گروه علوم  ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز - تبریز

  ایران ،تبریز، تشریحی

  +98- 411- 3342086 :تلفن

email: dinachal@yahoo.com

خالصه

  مقدمه

یکی از روش هاي . سرطان سرویکس رحم شایع ترین سرطان در بین زنان کشورهاي در حال توسعه می باشد

اروهاي گیاهی به عنوان مکمل می باشد و در راستاي آن  مورد استفاده قرار می گیرد، کاربرد د نی که امروزهدرما

  HeLaهدف از این تحقیق ارزیابی خاصیت آنتی تومورال عصاره گیاه پلی گونوم آویکوالر بر روي رده سلولی 

   .بوده است

  روش کار

در محیط  HeLaسلول هاي  .علوم پزشکی تبریز انجام شده استدر دانشگاه  1388در سال توصیفی حقیق تاین 

)Rosewell park memorial institute(RPMI -1640  10و با %FBS (Fetal bovine serum) و 

C 37و Co2% 5در انکوباتور با شرایط 
0

  با مقادیر مختلف  

)0 ،01/0 ،075/0 ،1/0 ،15/0 ،2/0 ،3/0 ،5/0 ،5(   mg/mlبراي . کشت داده شدندآویکوالر  عصاره پلی گونوم

                                                            ارزیابی زنده بودن سلول ها از روش تریپان بلو و براي ارزیابی پرولیفراسیون از

(3-(4,5Dimethylthiazol-2-yl) MTT assay نتایج حاصل با نرم افزار  .استفاده شدSPSS  و آزمون

  .ي تی تجزیه و تحلیل شدآمار

  نتایج

میزان پرولیفراسیون سلول ها   15/0mg/mlباالتر از در دوزهاي MTT assayبا روش نتایج نشان داد که 

  .کاهش پیدا کرد

  نتیجه گیري 

ثابت شده است که عصاره پلی گونوم آویکوالر داراي ترکیبات آنتی اکسیدانی فوق العاده اي است و به عنوان  

با توجه به تولید باالي رادیکال هاي آزاد در بیماري هایی مانند . ده رادیکال هاي آزاد عمل می کندپاك کنن

سرطان استفاده از گیاهان دارویی با مقادیر باالي آنتی اکسیدان ها می تواند به عنوان مکمل درمانی براي سرطان و 

  .دیگر بیماري ها استفاده گردد

  ، سرطان گردن رحم پلی گونوم آویکوالر، پرولیفراسیون ، HeLa cell line: کلیدي کلمات
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حسن احمدنیا و همکاران                                    
  مقدمه

زناندرسرطانهاازناشیمرگعلتدومینسرویکسسرطان

سرطانجدیدموردهزار500حدود ،2006سالدر.باشدمی

حدوددرشودمیبینیپیشوشدهگزارشسرویکس

درمارانبیایناکثرشود کهواقعآنازناشیمرگ280000

سرطان گردن رحم  . کنندمیزندگیتوسعهحالدرکشورهاي

    رحم ) بخش واژینال(رشد غیرقابل کنترل سلول هاي گردن 

این سلولها از نظر عملکرد از بافتهاي مجاور متفاوت . می باشد

بوده و خاصیت تهاجمی داشته و با بافتهاي مجاور براي رسیدن به 

).1(آن هارا از بین می برند ذخایر خونی رقابت کرده و 

داروهاي گیاهی در تمام مناطق در حال توسعه دنیا به طور 

برخالف استفاده زیاد، اطالعات کمی .گسترده استفاده می شوند

نشان . در مورد سالمت و کارایی درمان هاي گیاهی وجود دارد

داده شده است که برخی از گیاهان دارویی فعالیت ضد سرطانی 

مبود شواهد علمی در ارتباط با مسیرهاي فعالیت گیاهان ک. دارند

  ).3،2(دارویی استفاده بالینی آن ها را کاهش می دهد 

پلی گونوم آویکوالر
1

– Polygonaceaeاز خانواده   Dock 

family این گیاه در . نام محلی آن گیاه هفت بند است بوده و

یقا، خاور میانه و هند استرالیا، اروپا، جنوب افریقا، مدیترانه، شمال افر

این گیاه خاصیت قابض داشته و در درمان  . گسترش پیدا کرده است

این . اسهال، بند آوردن خونریزي و بهبود زخم از آن استفاده می شود

     گیاه مدر است و در مواردي که احتباس ادرار رخ دهد استفاده 

ی شود همچنین براي دفع سنگ کلیه هم از آن استفاده م. می شود

ثابت شده است که این گیاه داراي مقادیر زیادي آنتی اکسیدان  ).4(

صورت گرفته نشان داده شده  2006در تحقیقی که در سال . است

داراي مقادیر زیادي فنولیک  و  پلی گونوم آویکوالر است که

بیماري ها  در نظر داشته باشیم که در برخی از). 5(نوئید است وفالو

، بیماري هاي قلبی و عروقی و سرطان میزان بسیار مانند پارکینسون

زیادي رادیکال هاي آزاد تولید می شوند و به کار گیري عصاره این 

گیاه با وجود مقادیر بسیار زیاد آنتی اکسیدان ها می تواند نتایج خوبی 

با وجود ). 9- 5(براي درمان این بیماري ها به همراه داشته باشد 

 ان ها در این گیاه و با این پیش زمینه که درمقادیر زیاد آنتی اکسید

زاد مواجه هستیم ، می توان آسرطان با مقادیر زیادي از رادیکال هاي 

                                                          
1 Polygonum aviculart

رده  1951در سال . انتظاراثرات مثبت آن را در کنترل سرطان داشت

مشتق از سلولهاي سرطانی دهانه رحم خانم   HeLaسلولی 

Henrietta Lacks  استخراج گردیددر دانشگاه جان هاپکینز 

از آن زمان به بعد از این رده سلولی به عنوان مدل مناسب براي  ).10(

درمقاله حاضر اثرات عصاره پلی . مطالعه سرطان استفاده می شود

  HeLaگونوم آویکوالر بر میزان پرولیفراسیون سلول هاي رده 

  .بررسی شده است

  

   کارروش 

ه علوم پزشکی تبریز در دانشگا 1388این تحقیق توصیفی در سال 

و تایید  از کوه هاي تبریز پس از جمع آوري گیاه .انجام شده است

درمحل توسط استاد دانشکده داروسازي آقاي دکتر دل آذر،  آن

مناسبی در فضاي آزمایشگاه و به دور از نور خورشید خشک 

هاي هوایی توسط آسیاب مکانیکی به پودر  اندام گردیده و آنگاه

گرم از پودر حاصله درون کاغذ  100. گردیدندریزي تبدیل 

کارتوش منتقل گردیده و به کاغذ کارتوش همراه محتویات در 

عمل استخراج توسط حالل متانول به . دستگاه سوکسله قرار گرفت

ساعت صورت پذیرفته و پس از عصاره گیري هریک از  5مدت 

ی گراد درجه سانت 50فراکسیونها توسط روتاري اواپوراتور در دماي

عصاره خشک حاصله تا . و فشار کم تبخیر و کامال خشک گردیدند

کارگیري در یخچال در دماي زیر صفر درجه نگهداري می ه زمان ب

رده سلولی آدنوکارسینوما  سرویکس از انیستیتو پاستور ایران . شدند

این رده سلولی را در محیط کشت . خریداري شد) C115با کد (

1640 RPMI  10با %FBS  5کشت داده و در شرایط %CO2  در

سلول ها در مجاورت . درجه سانتیگراد انکوباسیون انجام گرفت 37

، mg/ml )0 ،01/0 ،075/0 ،1/0 ،15/0 ،2/0 ،3/0مقادیر مختلف 

).1شکل(ساعت قرار گرفتند  48و  24 ،12زمان هاي  در)5، 5/0

  

  

  

  

  

  

  

  بعد از کشت در فالسک HeLaسلول هاي رده  - 1شکل



  54سال  - 4شماره   - 90زمستان                                                               جله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدم - 239

درصد سلولهاي زنده با استفاده از آزمایش تریپان بلو محاسبه 

تریپان بلو تهیه گردیده و به سلول ها  %4/0ابتدا رنگ . گردید

سلول هایی که به رنگ آبی بودند مرده محسوب . اضافه گردید

ه         شده و در غیر این صورت سلول ها را زنده در نظر گرفت

با  پلی گونوم آویکوالرتوکسیتی تعیین میزان سایتو. می شدند

رده سلولی سرطان سرویکس   MTT Assayاستفاده از 

Hela-S  در محیط حاويRPMI ،10 %FBS  در شرایط دماي

هاي تهیه شده  سپس با رقت. انکوبه شدند CO2% 5درجه و  37

، 12تیمار شده و به مدت  پلی گونوم آویکوالراز عصاره متانولی 

انکوبه  CO2% 5درجه و  37یط دمایی ساعت در شرا 48و  24

پس از گذراندن دوره انکوباسیون میزان سایتوتوکسیتی آن . شدند

از محلول  50µlبراي این منظور. بررسی گردید MTTبا افزودن 

MTT (2mg/ml) پلیت را . گردد به تمامی خانه ها اضافه می

ساعت  4درجه به مدت  37در فویل آلومینیومی پیچیده و در 

به دقت  MTTپس از این مرحله محیط حاوي . شود به میانکو

 DMSO (Dimethyl sulfoxide)از 200µlشود و  خارج می

ها  از بافر گالیسین به هریک از خانه  l25اضافه شده و در ادامه 

 Stat-faxسپس جذب با استفاده از میکروپلیت ریدر . افزوده شد

براي آنالیز نتایج . گیري گردید اندازه nm570در طول موج  2100

استفاده گردید و  تی تستو آزمون   SPSSحاصل از نرم افزار

  .در نظر گرفته شد >05/0pمعیار معنی داربودن با 

  

  نتایج

نتایج حاصل از رنگ آمیزي تریپان بلو نشان داد که با افزایش 

میزان غلظت عصاره پلی گونوم آویکوالر سلول هاي بیشتري دچار 

می شدند که در غلظت هاي باالتر تقریبا تمام سلول ها  مرگ سلولی

بررسی پرولیفراسیون سلولی با استفاده از روش  .دچار مرگ شدند

MTT  نشان داد که میزان پرولیفراسیون سلول ها با افزایش غلظت

همچنین میزان پرولیفراسیون در زمان هاي . عصاره کاهش پیدا کرد

و مواجهه بیشتر با عصاره میزان  مختلف نشان داد که با گذشت زمان

ساعت تقریبا میزان  24پرولیفراسیون کاهش پیدا کرده و در زمان 

در صد زنده  2و 1در جدول ).2،1نمودار(پرولیفراسیون به صفر رسید 

ماندن سلول هاي کشت داده شده با مقادیر و زمان هاي مختلف نشان 

  .داده شده است

  

  

ها در غلظت هاي مختلف  درصد زنده ماندن سلول - 1نمودار

  عصاره پلی گونوم آویکوالر

درصد زنده ماندن سلول ها متعاقب تیمار سلول ها با  - 2نمودار

  عصاره پلی گونوم آویکوالر در زمان هاي مختلف

  

درصد زنده ماندن سلول هاي کشت داده شده با مقادیر  - 1جدول

  مختلف عصاره در دو گروه کنترل و گروه آزمون

  دوز/ گروه ها

میلی گرم (

  )میکرلیتر/

  درصد زنده ماندن در

گروه پلی گونوم 

  (%)آویکوالر

درصد زنده ماندن در 

  (%)گروه کنترل 

0  92  93  

01/0  91  93  

075/0  89  91  

1/0  87  93  

15/0  78  93  

2/0  46  94  

3/0  25  92  

5/0  10  91  

5  0  93  
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حسن احمدنیا و همکاران                                    
درصد زنده ماندن سلول هاي کشت داده شده در  -2جدول

  زمان هاي مختلف

  

  بحث

طورکه از نتایج بر می آید عصاره گیاه پلی گونوم  همان

گردیده که نشان از  Helaاز تکثیر سلول هاي رده  آویکوالر مانع

ابت شده است که این ث .خاصیت آنتی پرولیفریتیو این ماده دارد

در تحقیقی که در . گیاه داراي مقادیر زیادي آنتی اکسیدان است

پلی گونوم صورت گرفته نشان داده شده است که  2006سال 

در . وئید استداراي مقادیر زیادي فنولیک و فالوون آویکوالر

نظر داشته باشیم که در برخی از بیماري ها مانند پارکینسون، 

بیماري هاي قلبی و عروقی و سرطان میزان بسیار زیادي رادیکال 

علت ه هاي آزاد تولید می شوند و به کار گیري عصاره این ماده ب

وجود مقادیر بسیار زیاد آنتی اکسیدان ها از طرف محققین براي 

).5( یماري پیشنهاد می شوددرمان این ب

درمحیط کشت  HeLaپرولیفراسیون سلولهاي سرطانی 

RPMI 1640  میکروگرم بر میلی   5، 5/0، 1/0با غلظت هاي

، 6لیتر عصاره متانول پلی گونوم آویکوالر در زمان هاي مختلف 

ساعت آزمایش شدند ولی هیچ یک از غلظت هاي  48و  24، 12

یفراسیون سلولهاي سرطانی تاثیري گفته شده بر میزان پلی ل

نداشتند و غلظت هاي باالي عصاره ي این گیاه در زمانهاي 

باعث کاهش ) میکروگرم بر میلی لیتر 150،200،350(مختلف 

بنابراین براي اطمینان از صحت نتایج حاصل و  .پرولیفراسیون شدند

رد خطاهاي آزمایشگاهی  غلظت هاي باالتري از عصاره همراه با 

ظت هاي مورد مطالعه در کنار کنترل مورد ارزیابی قرارگرفت و غل

 پلی گونومنتایج نشان داد که عصاره گیاه 

بر روي سلولهاي  داراي اثرات تخریبی و لیزکنندگی آویکوالر

 این مطالعهاین نتایج هر چند با پیش بینی هاي  .سرطانی می باشد

اي باال در غلظت هاي پایین مطابقت نداشت اما در غلظت ه

  .حاکی از اثرات این گیاه بر سلولهاي سرطانی بود

  

  نتیجه گیري

بنابراین نتایج حاصل  از این تحقیق نشان از اثرات تخریبی 

بر سلولهاي  سرطان سرویکس  پلی گونوم آویکوالرعصاره گیاه  

دارد که چنین مطالعه اي با استفاده از عصاره این گیاه تا به حال 

  .صورت نگرفته بود

عنوان ه این نتایج موید این مطلب است که  این گیاه می تواند ب  

منظور درمان موثر و حتی در ه یک گیاه داروئی گزینه قابل تامل ب

                جلوگیري از پیشرفت رشد سلولهاي  سرطانی در محیط 

In vivo بنابراین این  طرح پیش . مورد توجه قرار گیرد

ضدسرطانی این گیاه بومی بوده و نیاز به  درآمدي بر مطالعه اثرات

مطالعات بیشتري  بر رده هاي سلولی مختلف  مرتبط با سرطان 

دارد تا با اطمینان  In vitroسرویکس و سایر  سرطانها در محیط 

پیشنهاد .  بحث کرد In vivoطور ه بیشتر در مورد کاربرد آن ب

ظت ها بر می شود غلظتهاي مورد مطالعه این پژوهش و سایر غل

تومورهاي مشخصی بر حیوانات آزمایشگاهی  مورد استفاده قرار 

را به صورت یک روش  توان آنه بگیرند تا در صورت امکان  ب

نتایج حاصل از طرح حاضر   .درمانی روتین و موثر استفاده کرد

نشان داد که عصاره پلی گونوم آویکوالر نقش آنتی تومورال 

کاهش تکثیر سلول هاي سرطان  داشته و استفاده از آن موجب

  . رحم شد

  

  تشکر و قدردانی 

بدین وسیله از گروه علوم تشریحی تبریز براي همکاري در  

این پروژه  هزینه. می شودانجام این پروژه تشکر و قدردانی 

تحقیقاتی توسط مرکز تحقیقات کاربرد دارویی دانشگاه علوم 

  . پزشکی تبریز تامین شده است

  

  

/ گروه ها 

  )ساعت(زمان 

  درصد زنده ماندن در

گروه پلی گونوم 

  (%)آویکوالر

  درصد زنده ماندن در

  (%)گروه کنترل 

12  87  97  

24  50  96  

48  10  93  
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