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چکیده
زمینه و هدف در چند دهة اخیر دانشمندان بر استفاده از ترکیبات طبیعی برای درمان سرطان ،از جملشه عصشارة
خام گیاهی یا برخی از متابولیتهای ثانویه گیاهی متمرکز شدهاند .هدف از این پشژوهش بررسشی فعالیشت سشمیت
سلولی عصارة اتانولی خام تهیه شده از جوانة برن و گ گیاه سیاه ولیک  Crataegus melanocarpaبر الیشنهشای
سلولی سرطانی  MCF-7و .HeLa
مواد و روشها در این پژوهش اثر غلظتهای مختلف عصاره بر الینهای سشلولی MCF-7و  ،HeLaبشا اسشتفاده از
روش رنگ آمیزی و آزمون  MTTتعیین شد .چگالی نوری محلول رنگی در طول موج  971نانومتر با دستگاه االیشزا
ریدر ،پس از  23و  31و  72ساعت انکوباسیون ،تعیین شد.
یافتهها نتایج نشان دادند که پس از  31ساعت انکوباسیون ،عصارة اتانولی در غلظشتهشای  9و  11 mg/mlتکثیشر
سلولهای سرطانی  MCF-7را با تفاوت معنادار با سلولهای کنترل ،کاهش داد ( .)p< 1/19همچنشین ،پشس از 72
ساعت انکوباسیون ،غلظت  1/196و غلظتهای باالتر در اثر مهارکنندگی ،دارای تفشاوت معنشادار بشا گشروه کنتشرل
بودند؛ و بیشترین اثر ممانعتکنندگی در غلظت  11 mg/mlمشاهده شد ( 16/13درصشد) .همچنشین آثشار سشمیت
سلولی عصارة اتانولی  C. melanocarpaعلیه الین سلولی  HeLaبسیار پشایین بشوده و تنهشا در غلظشت ،11 mg/ml
پس از  72ساعت دارای اختالف معنادار با گروه کنترل بوده است ( .)p<1/19بیشترین اثر ممانعشتکننشدگی علیشه
الین سلولی  HeLaدر غلظت  11 mg/mlمشاهده شد ( 24/13درصد)..
نتیجهگیری در نهایت این پژوهش تأیید مشیکنشد کشه گونشه  C. melanocarpaدارای اثشر سشمیت سشلولی علیشه
سلولهای سرطانی پستان است و میتواند زمینهای را برای تحقیقات آینده درباره سایر گونههای این جنس فشراهم
کند.

مقدمه
سرطان ها با یک سری جهش های متوالی در ژن های انسان ،به
علت برخی شرایط محیطی اتفاق میافتد و هر جهشش هشم تشا
حدی تغییرات جدیدی را در سلول به وجشود مشی آورد و آن را
به سمت سرطانی شدن سوق میدهشد ] .[1سشرطان پسشتان و

دهانة رحم بهعنوان شایعترین سرطانهای زنان در سراسر دنیا
و عمدهترین علش مشرن ناششی از سشرطان در زنشان ششناخته
میشود ] .[2این بیماریها بهعنشوان یکشی از مششکالت عمشدة
بهداشت عمومی در دنیا مطرح هستند ] .[4در کشور ایران نیز،
افزایش نگرانکنندهای در بروز این سرطانها مشاهده میششود
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بانک سلولی انستیتو پاستور ایران به صورت فالسک خریشداری
شدند و در محیط کشت مایع  ،RPMI1640حشاوی  11درصشد
سرم جنین گاو غیرفعال شده ( )FBSو  1درصد آنتشیبیوتیشک
پنی سیلین -استرپتومایسین کششت داده ششدند .سشلولهشا در
انکوباتور با دمای  47درجة سانتیگراد و در اتمسشفر حشاوی 9
درصد  CO2و  09درصد رطوبت در فالسکهای اسشتری قشرار
گرفتند .محیط کشتهای آماده در پلیتهای  06تایی با تعداد
 11111سلول ریخته شد و پشس از  23سشاعت کشه سشلولهشا
مورفولوژی طبیعی یافتند در معرب عصارة اتانولی در رقتهای
 9 ،2/9 ،1/29 1/629 ،1/412 ،1/196 ،1/171 ،1/140و 11
میلیگرم بر میلیلیتشر ،بشه مشدت  31 ،23و  72سشاعت قشرار
گرفتند .همزمان نمونة کنترل فاقد عصاره نیز بهصورت سهتایی
مانند نمونههای حاوی عصاره در نظر گرفته شد.

و آمار بیماران با مرحلة پیشرفتة بیماری و نسبتاً جوان در حال
افزایش است .برای مثال میزان بروز سشرطان پسشتان در ایشران
حدود  21مورد جدیشد در صشد هشزار زن در سشال اسشت] [3و
دومین سرطان شایع و پنجمین علت مرن ناشی از سرطانهشا
در کشور شناخته میشود] .[9سرطان دهانة رحم نیشز یکشی از
علتهای اصلی مرنومیشر زنشان در جهشان و دومشین سشرطان
شایع پس از سرطان پستان است].[7 ،6
با توجه به اپیدمیولوژی و اهمیت بیماری ،سرطان بشهعنشوان
یکی از علتهای مرنومیر انسانها ،امروزه جسشتجوی ششدیدی
در منابع بیولوژیکی مختلف بهمنظور توسعة داروی ضد سرطانی
جدید برای مبارزه با این بیمشاری وجشود دارد .سشالیان بسشیاری
است که نقش گیاهان بهعنشوان منبشع طبیعشی مهشم در درمشان
سرطان اثبات شده است] .[1ترکیبات مششت ششدة گیشاهی کشه
تاکنون جدا شده است در حال حاضر تحت آزمایشهای بشالینی
قرار گرفتهاند .این ترکیبات ضد سرطان بشهطشور فعشالی در برابشر
انواع مختلفی از سلولهای سرطانی مؤثر بوده و تحقیقات بیشتر
در این زمینه یقیناً به درمان بهتر سرطان منجر میشود .با توجه
به مطالب مذکور و با توجه بشه عشوارب بسشیار زیشاد اسشتفاده از
داروهای شیمیایی و عدم موفقیت آنها در بسیاری از موارد ،نیاز
به بررسی و تحقیش در زمینشة اسشتفاده از داروهشای گیشاهی در
پیشگیری و درمان بسیاری از بیماریها بهویژه سرطانها ،بیشتر
از گذشته احساس میشود ] .[2هدف از مطالعشة حاضشر بررسشی
اثر سمیت سلولی عصارة اتانولی استخراج شده از جوانشة بشرن و
گ گونه  Crataegus melanocarpaبا نام محلی سیاه ولیک بشر
ردة سلولهای سرطانی پستان ( )MCF-7و دهانة رحشم ()HeLa
است.

جداسازی سلولهای خونی
برای جداسازی سلولهای خونی  2سیسی فایکول را بشه یشک
لوله فالکون  19سیسی منتق میکنیم .سپس  2سشیسشی از
خون محیطی را قطره قطره و به آرامشی بشه روی فشایکول درون
لولششه فششالکون اضششافه ،و بششا دور  1911بششه مششدت  21دقیقششه
سششانتریفیوژ مششیکنششیم .الیششة ابششری متشششک از سششلولهششای
تکهستهای را از بین الیة پالسشما در بشاال و الیشة سشلولهشای
خونی در پایین جدا و به لولة فالکون جدیدی منتق کرده ،بشا
محیط کشت  RPMIبا دور  1911به مدت  7دقیقشه شستششو
میدهیم .بعد از شستن سلولها ،تعداد  11111سشلول از ایشن
سلولها را در 3ردیف از چاهکهای پلیشت  06خانشهای کششت
داده ،یک ردیف بهعنوان گروه کنتشرل و ردیشفهشای دیگشر بشا
غلظت  11میلیگرم بر میلی لیتر از عصاره بشه مشدت 31 ،23و
 72ساعت تیمار شدند.

مواد و روشها
جمعآوری گیاه و عصارهگیری

بررسی اثر سمیت سلولی با روش MTT

گیشششاه  C. melanocarpaدر اردیبهششششت  1404از اسشششتان
مازندران ،از جنگ های شهرسشتان سشوادکوه جمشعآوری ششد.
بخشهای جوانه برن و گ این گیشاه در سشایه و در مجشاورت
هوا خشک ،سپس پودر شده و برای تهیة عصاره اسشتفاده ششد.
برای عصارهگیری 31 ،گرم از پودر حاص در دورهای سشه روزه
در اتانول  06درصد خیسانده و سپس با استفاده از کاغذ صافی
فیلتر شد و در نهایت با استفاده از دستگاه روتاری حالل اضافی
تبخیر شد .این عصاره بهعنوان عصارة خالص در نظر گرفته شد
و سپس غلظتهای مختلف از آن تهیه شد.

پس از گذشت زمانهای انکوباسیون موردنظر بشه هشر چاهشک
 21میکرولیتر از محلول  )9 mg/ml( MTTاضافه شد .پلیتها
به مدت  4تا  3ساعت انکوبه شدند و سپس باقیمانده خشارج و
به هر چاهک  111میکرولیتر  DMSOاضافه شد تشا فورمشازان
حاص ح شود .پس از  11دقیقشه و تکشان دادن پلیشتهشا بشا
استفاده از تکاندهندة پلیت ،جشذ نشوری فورمشازان در 971
نانومتر با استفاده از خوانشگر پلیت خوانده ششد .چاهشکهشای
حاوی سلول و بدون عصاره بهعنوان چگالی نوری ( )ODششاهد
(کنترل) و چگالی نوری چاهکهای بدون سلول و تنها حشاوی
محیط  RPMI 1640به همشراه سشرم جنشین گشاوی بشهعنشوان
بالنک در نظر گرفته شد .درصد حیشات سشلولی بشا اسشتفاده از

کشت سلولی
سلولهشای  )NCBIC115( Helaو  )NCBI C135( MCF-7از
700
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رابطة  1محاسبه شد:

نتایج
بالنک

()1

چاهک های تحت تاثیر عصاره
بالنک

اثر سمیت سلولی عصارة گیاه  C. melanocarpaبرر
ردة سلولهای سرطانی MCF-7

کنترل

درصد مهار رشد نیز با استفاده از رابطة  2به دست آمد:

نتشایج حاصش از بررسششی اثششر مهارکننششدگی عصششارة گیششاه
 melanocarpaپس از گذشت زمانهای  31 ،23و  72سشاعت
بر رده سلولهای سرطانی  MCF-7در جشدول  1آمشده اسشت.
میزان مهارکننشدگی چششمگیری پشس از گذششت  23سشاعت
مشاهده نششد و هشیچیشک از غلظشتهشای بشهکاررفتشه تفشاوت
معناداری با گروه کنترل نداشتهاند.
C.

درصد حیات سلولی –  = 111درصد مهار رشد

()2

تجزیهوتحلیل آماری
در نهایت دادهها پس از گردآوری با استفاده از نرمافشزار آمشاری
 SPSSنسخه  10و با اسشتفاده از آزمشون واریشانس یشکطرفشه
تجزیهوتحلی شد .برای مقایسة میانگین دادهها از آزمون توکی
استفاده شد .اختالف در سطح احتمال معنشادار کمتشر از 1/19
در نظر گرفته شد.

جدول  .7اثر مهارکنندگی عصاره  C. melanocarpaبر ردة سلولی  MCF-7پس از گذشت  01 ،60و  16ساعت انکوباسیون

غلظت عصاره
()mg/ml

C.melanocarpa

سلولهای خونی
1/140
1/171
1/196
1/412
1/629
1/29
2/9
9
11
)IC50 ( mg/ml

درصد مهار رشد سلولی
پس از  23ساعت
()P-Value

درصد مهار رشد سلولی
پس از  31ساعت
()P-Value

درصد مهار رشد سلولی
پس از  72ساعت
()P-Value

1/711 ± 1/373
P= 1/197
1/732 ± 1/102
P= 1/111
1/316 ± 1/162
P= 1/793
2/671 ± 1/111
P= 1/741
1/610 ± 1/133
P= 1/996
19/099 ± 1/114
P= 1/111
16/116 ± 1/101
P= 1/192
11/007 ± 1/166
P= 1/112
22/111 ± 1/116
P= 1/114
24/290 ± 1/141
P= 1/493

1/719 ± 1/114
P= 1/161
1/097 ± 1/121
P= 1/113
4/146 ± 1/114
P= 1/211
3/616 ± 1/190
P= 1/761
7/216 ± 1/119
P= 1/326
1/011 ± 1/131
P= 1/269
16/601 ± 1/142
P= 1/134
11/261 ± 1/177
P= 1/111
*27/321 ± 1/147
P= 1/139
*31/011 ± 1/171
P= 1/114

2/911 ± 1/111
P= 2/004
23/112 ± 1/147
P= 1/109
20/133 ± 1/111
P= 1/104
21/427 ± 1/122
P= 1/177
*47/112 ± 1/173
P= 1/126
**33/130 ± 1/110
P= 1/114
**71/140 ± 1/197
P= 1/119
**73/771 ± 1/196
P= 1/112
**71/974 ± 1/171
P= 1/119
**16/133 ± 1/141
P= 1/111

----

---

9/03

اثر غلظتهای مختلف عصاره ( C.melanocarpaستون نخست از راست) بر سلولهای MCF-7؛ میزان درصد مهار رشد( ستون  3،4،2از راست) در مقایسه با گروه
کنترل بر اساس روش  .MTTهر عدد بیانگر میانگین به دست آمده مربوط به سه آزمایش مستق  ±خطای معیار است * p ≤ 1/19.و **p≤1/12در مقاب گروه
کنترل .اثر عصاره بر لنفوسیتهای خون محیطی (ردیف دوم از باال) بعد از 31 ،23و  72ساعت انکوباسیون .میزان  ( IC50ردیف آخر) IC50 ،غلظتی از عصاره
است که موجب جلوگیری از رشد سلولها به میزان  91درصد میشود.
701

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،فروردین و اردیبهشت  ،7931دورة  ،60شمارة 7

محمود علیپور و فرخنده نعمتی

اثررر سررمیت سررلولی عصررارة اتررانولی گیرراه C.

پس از  31ساعت انکوباسیون ،درصد مهار رشد سلولها در
غلظتهای  9و  11میلیگرم بر میلیلیتر ،به ترتیب بشا 27/32
و  31/01درصد ،دارای اخشتالف معنشادار در مقایسشه بشا گشروه
کنترل بودند (.)p > 1/19
پششس از  72سششاعت انکوباسششیون سششلولهششای خششونی و ردة
سلولهای سرطانی با غلظتهای مختلف عصشارة اتشانولی گیشاه
 ،C. melanocarpaدرصد مهار رششد سشلولهشای سشرطانی در
غلظتهای  1/412تا  11میلیگرم بر میلیلیتر دارای اخشتالف
معنادار با گروه کنترل بودهاند ( )p > 1/19و بیششترین درصشد
مهار رشد سلولی در غلظت  11میلیگرم بر میلیلیتر به میزان
 16/13درصد مششاهده ششد .همچنشین میشزان  IC50پشس 72
ساعت انکوباسیون بشه ترتیشب بشه میشزان  9/03میلشیگشرم بشر
میلیلیتر به دست آمد.

 melanocarpaبر ردة سلولهای سرطانی HeLa

نتایج حاص از اثر مهارکنندگی عصارة گیاه
پششس از گذشششت زمششانهششای  31 ،23و  72سششاعت بششر ردة
سلولهای سرطانی  HeLaدر جدول  2آمده است .همشانطشور
کششه مشششاهده م شیشششود درصششد مهششار رشششد سششلولی تنهششا در
غلظتهای  9و  11میلیگرم بر میلیلیتر و پس از  72سشاعت
انکوباسیون دارای اختالف معنادار با گروه کنتشرل بشوده اسشت
( )p> 1/19و بیشترین درصد مهار رشد سشلولهشای سشرطانی
 HeLaبرابر با  24/13و متعلش بشه غلظشت  11میلشیگشرم بشر
میلیلیتر بوده است.
C. melanocarpa

جدول  .6اثر مهارکنندگی عصاره  C. melanocarpaبر ردة سلولهای سرطانی  HeLaپس از گذشت  01 ،60و  16ساعت انکوباسیون

درصد مهار رشد سلولی
پس از  23ساعت
()P-Value

درصد مهار رشد سلولی
پس از  31ساعت
()P-Value

درصد مهار رشد سلولی
پس از  72ساعت
()P-Value

سلولهای خونی

1/470 ± 1/163
P= 1/177
1/671 ± 1/149
P= 1/106
1/771 ± 1/124
P= 1/147
1/621 ± 1/191
P= 1/126
1/603 ± 1/191
P= 1/120
6/174 ± 1/147
P= 1/210
1/061 ± 1/113
P= 1/116
0/191 ± 1/120
P= 1/411
11/901 ± 1/143
P= 1/193
14/411 ± 1/170
P= 1/923

1/166 ± 1/112
P= 1/111
1/097 ± 1/121
P= 1/113
1/949 ± 1/113
P= 1/341
2/671 ± 1/162
P= 1/134
6/121 ± 1/112
P= 1/913
1/311 ± 1/131
P= 1/269
11/469 ± 1/137
P= 1/341
11/046 ± 1/133
P= 1/421
11/966 ± 1/147
P= 1/164
12/269 ± 1/147
P= 1/232

1/194 ± 1/111
P= 1/104
1/341 ± 1/111
P= 1/120
2/141 ± 1/191
P= 1/601
3/036 ± 1/131
P= 1/167
9/669 ± 1/171
P= 1/394
1/196 ± 1/197
P= 1/271
11/761 ± 1/136
P= 1/324
11/641 ± 1/101
P= 1/211
19/394 ± 1/113
P= 1/104
*24/139 ± 1/120
P= 1/131

)mg/ml( IC50

----

----

----

غلظت عصاره
()mg/ml

C.melanocarpa

1/140
1/171
1/196
1/412
1/629
1/29
2/9
9
11

اثر غلظتهای مختلف عصاره ( C.melanocarpaستون نخست از راست) بر سلولهای HeLa؛ میزان درصد مهار رشد (ستون  3،4،2از راست) در مقایسه با گروه
کنترل بر اساس روش  .MTTهر عدد بیانگر میانگین به دست آمده مربوط به سه آزمایش مستق  ±خطای معیار است * p ≤ 1/19 .و  **p≤1/12در مقاب گروه
کنترل .اثر عصاره روی لنفوسیتها ی خون محیطی (ردیف دوم از باال) بعد از 31 ،23و  72ساعت انکوباسیون .میزان  ( IC50ردیف آخر) IC50 ،غلظتی از عصاره
است که موجب جلوگیری از رشد سلولها به میزان  91درصد میشود.
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شکل  .7مقایسة اثر مهارکنندگی غلظتهای مختلف عصاره  C. melanocarpaپس از گذشت زمانهای انکوباسیون  01 ،60و  16ساعت بر
سلولهای ( MCF-7سمت راست) و ( HeLaسمت چپ).
] [14و نوماتا و همکشاران][13

همکاران ] ،[12مین و همکاران
همسششو اسششت .همچنششین نتششایج نشششان داده اسششت کششه اثششر
مهارکنندگی غلظتهای مختلف عصاره بشر سشلولهشای HeLa
کمتر از اثر مهارکنندگی آن بر سلولهای  MCF-7است .عالوه
بر این عصشارة گیشاه  C. melanocarpaبشر سشلولهشای خشونی
نرمال نیز اثر داده شد که نتایج نشان میدهد عصاره دارای اثشر
معنا داری بر این سلولها نبوده است و این ویژگی مثبتی برای
ترکیباتی که دارای اثر ضد سرطانی هستند ،محسو میشود.
اثر ضد سشرطانی گونشه  C. melanocarpaرا مشیتشوان بشه
ترکیبات مؤثرة موجود در آن نسبت داد؛ چراکشه گشزارشهشای
مختلفی وجود دارد مبنی بر اینکه گونشههشای مختلشف جشنس
 Crataegusدارای ترکیبششات بیولششوژیکی فراوانششی هسششتند کششه
برخششی از آنهششا از جملششه ترکیبششات ضدسششرطانی محسششو
میشوند .برای مثال اثبات شده است که گونههای مختلف این
جنس ،ترکیبات پلیفنولی چششمگیری دارنشد .بنشابراین بشرای
توصیف مکانیسمهای اثر ضد سرطانی ایشنگونشه مشیتشوان بشه
مکانیسم عم ترکیبات در آن یا در دیگر گونههای این جشنس
اشاره کشرد .بشرای مثشال گشزارشهشایی وجشود دارد کشه فنیش
پروپانوئیدها در این گونه از فعالیت متشابولیکی کارسشینوژنهشا
ممانعت میکند .محققان تأیید کردهاند که این ترکیبات فنولی
که بهوفور در این گونه یافت میششوند ،مشیتواننشد متابولیسشم
کارسینوژنهایی را که باعث تولید جهشهای فعشال مشیششود،
محدود کنند] .[11این ترکیبات تولید سیتوکروم  ،P450که در
تولیششد ژنهششای جهششش یافتششه فعششال نقششش دارنششد را کششاهش
م شیدهنششد] .[11عششالوه بششر ایششن تحقیقششات نشششان دادنششد کششه
فالونوئیششدهای موجششود در ایششن گونششه از تکثیششر بسششیاری از
سلولهای سرطانی با سد کشردن پیششرفت چرخشه سشلولی در

درصد مهارکنندگی رشد سشلولهشای سشرطانی  MCF-7و
 HeLaدر زمششانهششای مختلششف انکوباسششیون و تحششت تششأثیر
غلظتهای مختلف در شک  1نشان داده شده است .همانطور
که مشاهده میشود با گذشت زمان اثر مهارکنندگی عصاره در
هر دو الین سلولی افزایش مییابد؛ همچنین با افزایش غلظشت
عصاره نیز اثشر مهارکننشدگی افشزایش پیشدا مشیکنشد بنشابراین
میتوان نتیجهگیری کرد که این عصاره دارای اثری وابسته بشه
زمان و دوز بر سلولهای سرطانی است.

بحث
با وجود تحقیقات فراوانی که روی گونشههشای گیشاهی معطشر و
دارویی کشور انجام گرفته است ،امّا هنوز زمینشههشای فراوانشی
برای شناسایی گونهها یا متابولیتهای ثانویشه در آنهشا وجشود
دارد .گیاه  C. melanocarpaاز جمله گونههشایی اسشت کشه در
نواحی مختلف کشور ،بهصورت خشودرو مشیرویشد کشه تشاکنون
تحقیقاتی در زمینة تعیین برخی ترکیبات فیتوشیمیایی در آن
انجام شده است ،امّشا تشا بشه حشال اثشر سشمیت سشلولی آن بشر
سلولهشای سشرطانی پسشتان و دهانشة رحشم در داخش کششور
بررسی نشده است .از این رو در تحقی حاضر نسبت به بررسی
اثر مهاری گونشه  C. melanocarpaروی ردة سشلولی سشرطان
پسشششتان ( )MCF-7و دهانشششة رحشششم ) ،(HeLaکشششه از جملشششه
سرطانهای شایع زنشان در کششور اسشت ،بشر اسشاس سشنجش
 ،MTTاقدام شده است.
نتایج این پژوهش نشان داد که عصارة جوانشه بشرن و گش
 C. melanocarpaدارای اثر سمیت سلولی خشوبی علیشه الیشن
سلولی سرطان پستان است که این نتیجه بشه دسشت آمشده بشا
یافتههای رودریگز و همکاران] ،[0کائو و همکاران] ،[11زانگ و
703

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،فروردین و اردیبهشت  ،7931دورة  ،60شمارة 7

محمود علیپور و فرخنده نعمتی

عصارههشای متشانولی و آبشی گونشه  C. pentagynaنششان داده
شده است که فعالیتهای پاککنندگی رادیکال آزاد -2 ،2دی
فنی -پیکری هیدرازی ( ،)DPPHپاککنندگی رادیکال اکسید
نیتریک و خاصیت شالته کننده  Fe2+هستند] .[11ترکیبشات
اسشششید کلروژنیشششک ،هایپروسشششید ،روتشششین ،اسشششپیرائوزید،
ایزوکوئرسیتین ،کوئرسیتین-)-( ،اپیکشاتچین و پروسشیانیدین
 B2از جمله ترکیباتی هستند که از عصارة جوانه گ گونشه C.
 azarolusاسششتخراج شششدند و پیشششنهاد شششده اسششت دارای
فعالیتهای پاککنندگی رادیکال آزاد قوی هستند].[10

نقاط کنترل  G1/Sیا  G2/Mممانعشت مشیکننشد .ماتسشوکاوا و
همکاران ] [19گزارش کردند کشه فالونوئیشدها قادرنشد چرخشة
سششلولی را طششی فششاز  G1در سششرطان روده و پروسششتات و در
سششلولهششای مالنومششا متوقششف کنششد .رامفششول و همکششاران ][16
گزارش کردند که عصارة جوانة گ گونشه  C. monogynaدارای
فعالیت ضدسرطانی زیادی است .این محققان آثار ضدسشرطانی
را با غلظتهای باالی ترکیبات فنولی ،بهویژه مقدار بسیار زیشاد
مشتقات کوئرستین 1و اسیدهای فنولی مرتبط میدانند.
گومز و همکاران] ،[17نیز نشان دادند که اسیدهای فنولی،
از جملششه مشششتقات اسششید گالیششک و اسششید کافایششک نیششز آثششار
ضدتکثیری را در مقاب سرطان دهانه رحم ،سشرطان پسشتان و
سرطان خون از خود نشان دادند .عالوه بر این نشان داده شده
است که درمان سلول های سرطانی پستان ( MCF-7و MAD-
 )MB-231با اسید کافایک و اسید کلروژنیک ،این ترکیبشات از
متیالسیون ناحیه پروموتر در ژن  RARbممانعت مشیکننشد.
گذشته از ایشن ،آثشار سینرژیسشتیک ترکیبشات فنلشی مختلشف
موجود در عصارهها نباید نادیده گرفته شود.
همچنشین برخشی محققشان بشا بررسشی مکانیسشمهشای اثششر
آنتیاکسیدانی ایشن ترکیبشات گشزارش کردنشد کشه گونشههشای
 ،Crataegusبه علت دارا بودن ترکیبات فنشولی و فالونوئیشدها
میتوانند به عنوان پاککنندة گونههشای فعشال اکسشیژن عمش
کنند و در نهایت میتوانند دارای آثاری ضشد سشرطانی باششند.
زیرا فالونوئیدها و ترکیبات فنولی بهعنوان یکشی از مهشمتشرین
گروههای متابولیتهای ثانویه با ویژگیهشای آنتشیاکسشیدانی و
خصوصیات شالته کننده هستند .تاکنون پژوهش های بسشیاری
در زمینة فعالیتهشای آنتشیاکسشیدانی در گونشههشای مختلشف
 Crataegusو مکانیسم عم آن انجام گرفته است .برای مثشال

نتیجهگیری
بهطور کلی بر اساس نتایج این آزمایش عصشارة اتشانولی جوانشة
برن و گ گیاه  C. melanocarpaدارای اثر بازدارندگی قشوی
بر رشد سلولهای  MCF-7بوده و ازآنجاییکه سرطان پسشتان
یکی از شایعترین سرطانها در کشور است این گونه مشیتوانشد
بهعنوان درمانی طبیعی در این زمینه مفید باشد .همچنین این
عصاره اثر مهارکنندگی بر رشد سلولهای سالم خونی نداششت.
به نظر میرسد که آثار سمیت سلولی دیشده ششده مربشوط بشه
متابولیتهای ثانویهای است که در این گیاه وجود دارد.
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Abstract
Background & Objectives In the last few decades, researches hane
been focused on the use of natural products for cancer therapy, such
as crude plant extracts or some of different plant secondary
metabolits. The objective of this study was to examine the invitro
cytotoxic activities of crude ethanolic extract of leaf and flower buds
of Crataegus melanocarpa, on human MCF-7 and HeLa cell lines,
with different concentrations, by Dye exclusion and Micro culture
tetrazolium test (MTT) assay.
Materials & Methods The optical density (OD) colored solution was
quantified at 570 nm wavelengths by an ELISA Reader, after 24, 48
and 72 h incubation. The results showed that ethanolic extracts.
Results After 48h incubation, at in 5 and 10 mg/ml suppressed the
proliferation of cancerous MCF-7 cells by significant difference with
control group (p<0.05). Also, after 72h incubation, concentrations of
0.156 mg/ml and upper doses had significant different with control
group; and maximum inhibitory effects were showed at 10 mg/ml
(86.14%). Results showed that the C. melanocarpa extracts
suppressed dose dependently the proliferation of MCF-7 cells. Also,
results showed that cytotoxic effects of C. melanocarpa extracts on
Hela cell line is very low, and in 10 mg/ml concentrating, after 72h
incubation, suppressed the proliferation of cancerous MCF-7 cells by
significant diffrence with control group (p<0.05). Maximum
inhibitory effects were found at 10 mg/ml (23.14%).
Conclusion Finally, this study emphasizes C. melanocarpa to be
employed in new cancer therapeutic drugs and provide the basis for
future research on the various species of this genus.
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