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چکیده
زمینه و هدف:

سرطان پستان دومین سرطان شایع در زنان بعد از سرطان ریه میباشد .هندهبید گیاهی طبی بوده و مشخص گردیده که گونه-

های متعلق به جنس  vitexدارای خواص ضدسرطانی ،ضدباکتریایی ،ضدقارچ و ضدزخممعده میباشند .تا کنون تأثیرات آنتی توموری این
گونه بر روی رده سلولی سرطان پستان بررسی نشده است .لذا در این مطالعه اثر سمیت سلولی عصاره ی متانولی میوه آن مورد بررسی قرار
گرفته است.

مواد و روشها:

سلولهای  MCF7در محیط  RPMI 1640حاوی سرم جنینی گاو و آنتیبیوتیک کشت گردیدند .سپس سلولها با رقت-

های مختلف عصارهی متانولی میوه گیاه هندهبید بهمدت  84ساعت تیمار گردیده و در نهایت میزان زنده ماندن سلولها بهروش  MTTتعیین
گردید.

یافتهها:

یافتههای این مطالعه نشان میدهد که عصاره گیاه هندهبید بر روی رده سلولی سرطان پستان ( )MCF7در اکثر غلظتها دارای اثر

سمیت سلولی بوده و بالاترین مهار آن در غلظتهای  15و  555میکروگرم بر میلیلیتر است.

نتیجهگیري:

با توجه به یافتههای این مطالعه میتوان اینگونه نتیجه گرفت که عصاره متانولی میوه گیاه هندهبید بر روی سلولهای سرطانی

پستانی دارای اثر سمیت بوده و احتمالا با بررسیهای بیشتر در آینده ،میتوان این گیاه را بهعنوان گیاهی مؤثر در بهبود سرطان معرفی نمود.

واژههاي کلیدي :سمیت سلولی ،هندهبید ،سرطان پستان.MTT ،

دست میآورد(.)1

مقدمه
سرطان بیماری است که در نتیجه تکثیر و رشد

درمان سرطان با روشهای متنوعی همچون

بدون کنترل سلولها ایجاد میشود .سلولهای سرطانی،

جراحی ،پرتو درمانی ،شیمیدرمانی ،ژندرمانی و ...

توده توموری را ایجاد مـیکنند کـه در برخی موارد

صورت میگیرد که در این بین از شیمیدرمانی بهعنوان

قابلیت گسـترش و تهـاجم به سایـر نقـاط بـدن را بـه-

یکی از پدیدههای قرن بیستم نام برده میشود ( .)2در این
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روش درمانی از داروهایی استفاده میشود که باعث مهار

میشود گیاه هندهبید است .این گیاه متعلق به جنس

یا کاهش سرعت رشد سلولهای سرطانی که بهسرعت در

از خانواده  Verbenaceaeمیباشد .خانواده مذکور دارای

حال تقسیم هستند ،میگردند .داروهای مذکور ،علاوه بر

بیش از  252گونه بوده که گیاه مدنظر این مطالعه در

سلولهای سرطانی سبب تخریب سلولهای سالم نیز می-

مناطق کوهپایه ای رشد نموده و ارتفاع آن تا  3متر می

شود .بنابراین امروزه تحقیقات زیادی جهت بهینهسازی

رسد .این گیاه با نام های پنج انگشت ،بنگله نیگرو گنگ،

شیمی درمانی و استفاده از داروهایی با کمترین اثرات

گناک و هنده بید و با نام علمی

جانبی در حال انجام است .در شیمی درمانی ،مقاومت در

شناسایی گردیده و بصورت درختچه هایی با پایه های

برابر دارو از اصلیترین مشکلات درمان محسوب میشود.

چوبی مشاهده می شود ( .)6گونه مذکور ،دامنه

بنابراین نیاز به داروها و روشهای درمانی جدید همواره

رویشگاهی بالایی داشته و در آسیای غربی ،سوریه،

یکی از چالشهای این روش درمانی بوده و این امر

کردستان ،ایران و افغانستان گسترش دارد .از هنده بید در

پژوهشگران را به سمت یکی از بهترین منابع بهدست

طب سنتی به منظور درمان بسیاری از مشکلات و بیماری

آوردن داروهای بهینه جهت استفاده در این روش درمانی

های مربوط به زنان همچون آمنوره ،دیسمنوره ،نارسایی

یعنی گیاهان ،بهخصوص گیاهان بومی هر کشور که منبع

جسم زرد ،هیپرپرولاکتینوما ،نازایی ،آکنه ،یائسگی و

بسیار مناسبی جهت بهدست آوردن داروهای طبیعی و

اختلالات شیر دهی استفاده می گردد )7( .گزارشات و

شیمیایی جهت درمان انواع مختلف بیماریها از جمله

مطالعات انجام گرفته نشان داده است که برخی گونه های

سرطان میباشند ،سوق داده است .البته بر اساس تأکید

جنس  vitexبه منظور تسکین درد های روماتیسمی و رگ

سازمان بهداشت جهانی ،استفاده از طب سنتی ممکن

به رگ شدگی کاربرد داشته و برخی نیز دارای خواص

است دارای عوارض منفی و نامطلوب نیز باشد و لازم

ضدسرطانی ،مدر و بهبود دهنده عفونت های تنفسی می

است در مورد استفاده از هر گیاه و یا مادهای که در طب

باشند .بررسی های فیتوشیمیایی نشان داده اند که اعضای

سنتی استفاده میشود تحقیقات جامعی صورت پذیرد (.)3

این جنس دارای ترکیباتی شامل فلاونوئیدها ،ترپنوئیدها،

مقاومت سلولهای سرطانی نسبت به داروهای

اکدی استروئیدها و گلیکوزیدهای ایریدوئید می باشند(.)8

سیتوتوکسیکی که بهطور رایج در شیمیدرمانی تجویز

از این رو و با توجه به فقدان هرگونه مطالعه بر روی این

میشوند و از نظر ساختاری و عملکردی با یکدیگر

گونه گیاهی در زمینه سمیت احتمالی عصاره متانولی آن

متفاوت هستند مقاوت چند داروئی نامیده میشود (.)4

در مقابل سلول های سرطانی ،در این مطالعه برای اولین

مقاومت چند دارویی سلولهای سرطانی اصلیترین عامل

بار به بررسی میزان سمیت سلولی عصاره گیاه مذکور ،به

ناکارامدی شیمیدرمانی محسوب میشود؛ بههمین دلیل

عنوان یکی از گیاهان بومی ایران ،در مقابل رده سلولی

پس از شناسایی پروتئینهای دخیل در مقاومت دارویی،

 MCF7پرداخته شده است.

vitex

vitex pseudo negundo

شناخت و بررسی ترکیبات مهارکننده پروتئینهای مذکور
یکی از مهمترین اهداف محققین محسوب میشود .در

مواد و روش ها

این رابطه تلاشهای بهعمل آمده منتهی به شناسایی سه

جمع آوری گیاه و عصاره گیری

نسل از داروهای مهارکننده مقاومت چند دارویی شده
است (.)5
یکی از گیاهانی که در طب سنتی ایران استفاده
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گیاه هندهبید در مرداد ماه سال  1332از کوه پایه
های روستای طبس واقع در شهرستان سبزوار جمعآوری
گردید .برای انجام این تحقیق میوههای خشک این گیاه

دوره  /32شماره  /3خرداد و تیرماه 5231

الداغی و همکاران

آسیاب گردید و سپس عصارهگیری متانولی به روش

به کف فلاسک به روش آنزیمی و با استفاده از تریپسین

خیساندن انجام پذیرفت .بدین منظور  12گرم از میوه گیاه

جدا شد و پس از انتقال به لولههای آزمایش استریل ،به-

مورد نظر ،پودر شده و سپس بهمدت  6روز در مجاورت

مدت  8دقیقه و با شتاب  122gسانتریفیوژ گردید .سپس

 2×15mlاز حلال متانول در دمای اتاق قرار گرفت .در گام

سلولها با محیط کست تازه به حالت معلق درآمده و به

بعد به عصاره حاصل اجازه داده شد تا در شرایط دمای

چاهکهای پلیت  36خانه انتقال داده شدند .یک ردیف از

اتاق و تاریکی با مکانیسم حلال پرانی تغلیظ و خشک

چاهکها فاقد سلول و فقط حاوی محیط کشت (بهعنوان

گردد .در نهایت ،عصاره خشک بدست آمده توزین گردید

 )blankو یک ردیف نیز حاوی محیط کشت دارای سلول

( 2/67گرم) و تا زمان آغاز آزمایشات مربوط به کشت

(بهعنوان شاهد یا گروه کنترل) بوده و سایرین با غلظت-

سلولی به دور از گرما و نور ،در ظرف شیشه ای در بسته

های مختلف عصاره موردنظر تیمار گردیدند .پلیتهای

و درون یخچال ،نگهداری شد.

مذکور بهمدت  48ساعت در انکوباتور قرار گرفتند و

تهیه رقتهای مختلف از عصاره گیاه

سپس محیط درون چاهکها تخلیه و به هر چاهک 52

عصاره گیاهی حاصل از مرحله قبل ،بهوسیله

میکرولیتر از محلول  MTTافزوده شد .پس از گذشت 4

ترازوی حساس دیجیتالی توزین گردید .سپس عصاره

ساعت ،محلول باقیمانده خارج و به هر چاهک 122

خشک توزین شده در  122میکرو لیتر  DMSOبهصورت

میکرولیتر  DMSOاضافه شد تا فورمازان حاصله حل

محلول درآورده شد .در گام بعدی ،رقتهای مختلف

گردد .در نهایت پلیتها بهمدت  12دقیقه در تکان دهنده

موردنیاز با افزودن محیط کشت سلولی )(RPMI 1640

قرار گرفتند و سپس جذب نوری فورمازان در 572

تهیه شد .رقتهای مورداستفاده در این تحقیق شامل ،5

نانومتر با استفاده از خوانشگر پلیت ثبت گردید .درصد

 52 ،42 ،32 ،22 ،12و  122میکروگرم بر میلیلیتر بود.

حیات سلولی با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید:

بهمنظور کاهش حداکثری اثر سمیت  DMSOبر روی
سلولهای موجود در چاهکها ،غلظت این ماده در هر
در فرمول فوق OD ،بلانک ،چگالی نوری چاهکهای

چاهک کمتر از  %1منظور گردید.
بررسی سمیت سلولی مواد با استفاده از آزمون

MTT

سمیت سلولی عصاره متانولی میوه گیاه هنده بید
بر روی رده سلولی سرطان پستان ( )MCF7به روش

بدون سلول وتنها حاوی  DMSOاست OD .کنترل ،نیز
چگالی نوری چاهکهای حاوی سلول و  MTTو فاقد
ترکیبات مورد آزمایش است.

آزمون رنگ سنجی 4(-3(MTTو -5دی متیل تیازول -2
ایل) -2،5 -دی فنیل تترازولیوم برماید) تعیین گردید .به

یافتهها

این صورت که رده سلولی مورد بررسی ،در محیط کشت

بهطور کلی با تأثیر غلظتهای مختلف عصاره

 RPMI 1640که حاوی پنیسیلین (،)555 IU/ML

میوه گیاه هندهبید ( 52 ،42 ،32 ،22 ،12 ،5و 122

FBS

میکروگرم بر میلیلیتر) بر رده سلولهای سرطان پستان

 12درصد بود در دمای  37درجه سانتیگراد و فشار 5

( )MCF7مهارکنندگی رشد سلولها قابل ملاحظه بود

درصد دیاکسیدکربن در فلاسکهای با مساحت 75 cm3

بدینصورت که پایینترین درصد زنده ماندن سلولها در

کشت گردید .در مرحله بعد و با گذشت حدود سه روز و

غلظتهای  52و  122میکروگرم بر میلیلیتر بهترتیب 5/7

پوشیده شدن بستر فلاسک از سلول ،لایه سلولی چسبیده

و  5/4درصد بهدست آمد.

استرپتومایسین ( ،)555IU/MIگلوتامین ( )2mmolو
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نمودار  :1درصد زنده ماندن سلولهای  MCF7در اثر تیمار با غلظتهای مختلف عصاره متانولی میوه گیاه هندهبید

میانگین جذب نوری در غلظتهای  52و  122میکروگرم

میکروگرم بر میلیلیتر میباشد .مهارکنندگی رشد سلول-

بر میلیلیتر با میانگین جذب نوری با گروه کنترل متفاوت

های  MCF7در سایر مطالعات نیز مورد بررسی قرار

میباشد .بهصورتی که میانگین جذب نوری در غلظتهای

گرفته اما در مورد عصاره میوه گیاه هندهبید ،دادههای این

مذکور بهترتیب برابر  2/256 ،2/262است ،امری که

مطالعه اولین گزارش را ارائه مینمایند.

نشاندهنده مرگ سلولی بالا و اثر سمیت سلولی غلظت-

در مطالعهای بر روی عصاره هیدروالکلی و

های عصاره موردنظر نسبت به گروه کنترل است .ارتباط

اسانس برگ گیاه  vitex pseudo-negundoویژگیهای

زنده ماندن سلولها و غلظتهای مورد استفاده در سلول-

آنتیاکسیدانی نمونهها با استفاده از روشهای مختلف

های سرطانی در نمودار  1قابل مشاهده است .همانطور

مورد ارزیابی قرار گرفت .توان حذف رادیکالهای آزاد از

که در نمودار مذکور مشخص است روند زنده ماندن

طریق روش  2و  2دی فنیل  -1 -پیکریل

سلولها با افزایش غلظت عصاره موردنظر کاهش مییابد.

هیدرازیل ) ،(DPPHظرفیت تام آنتیاکسیدانی با استفاده از

همچنین  IC50محاسبه شده برای این عصاره میزان 27

روش فسفومولیبدات و میزان ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی

میکروگرم بر میلیلیتر بهدست آمد.

نمونهها با استفاده از روش فولین سیوکالتو و زیشن به-

همچنین از بررسی ریخت شناختی سلولها پس

دست آمد .نتایج بهدست آمده نشان داد که ظرفیت تام

از تیمار با عصاره موردنظر مشخص گردید که کاهش

آنتیاکسیدانی عصاره هیدروالکلی و اسانس برگ گیاه

تعداد سلولها کاهش یافته و ظاهری گرانوله پیدا کردهاند

 vitex pseudo-negundoبهترتیب برابر با ;1/76±2/25

امری که بر مهار رشد سلولی و مرگ سلولها صحه می-

 2/12±2/62و میزان فنل عصاره هیدروالکلی و اسانس

گذارد.

برگ گیاه مذکور بهترتیب برابر با  133/11±3 ;22±2و
همچنین میزان فلاونوئید عصاره هیدروالکلی و اسانس
برگ گیاه بهترتیب برابر با  5/5±4 ; 18±1میباشد (.)3

بحث
يافتههای این مطالعه نشان میدهد که عصاره

از طرف دیگر ،براساس تحقیقی که بر روی

متانولی میوه گیاه  vitex pseudo-negundoبر روی رده

اسانس برگ گیاه  ،vitex pseudo-negundoجمعآوری

سلولی سرطانی  MCF7در اکثر غلظتها دارای سمیت

شده از حوالی شهر سبزوار انجام گرفت ترکیبات اسانس

سلولی بوده و بالاترین مهار آن در غلظتهای  52و 122

این گیاه شناسایی گردید که ترکیبات عمده آن -1،8
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الداغی و همکاران

سینئول ( ،)18/23%آلفا-پینن ( 16/22درصد) و سابینن

فلاونوئیدی بهنام  vitexicarpinازعصاره کلروفرمی برگ-

( 5/67درصد) بود ( .)12علاوه بر این ،در مطالعه دیگری

های گیاه با استفاده از  Bioassay-guidedجداسازی

که بر روی قسمتهای مختلف گیاه مذکور انجام گرفت

گردید و مشخص شد که ترکیب مذکور در مقابل سلول-

مشخص گردید که ترکیبات عمده اسانس برگ آن شامل

های سرطانی انسانی دارای اثر سمیت سلولی شدیدی

آلفا-پینن ( 35/3درصد) ،بی سیکلو جرماکرن (3/5

میباشد ( .)14همچنین مشخص گردیده که دیترپن

درصد) و لیمونن ( 12/2درصد) میباشند در حالیکه

جداسازی شده از میوه گیاه  V. rotundifoliaبه نام

اسانس میوه شامل آلفا-پینن ( 31/7درصد) ،بی سیکلو

 ferruginolدارای خاصیت آنتیاکسیدانی قوی میباشد

جرماکرن ( 14/5درصد) و لیمونن ( 11/5درصد) و

( .)15همچنین ترکیب دیگری که از این گیاه استخراج

اسانس گل شامل آلفا-پینن ( 14/7درصد) ،بی سیکلو

گردیده فلاونوئیدی بهنام  Casticinمیباشد که بهطور قابل

جرماکرن ( 8/3درصد) و لیمونن ( 5/8درصد) میباشد

ملاحظهای دارای خاصیت بازدارندگی رشد سلولهای

( .)3همچنین از برگها و ساقههای این گیاه ترکیب

سرطانی  PC-12و  HCT116می باشد (.)16
در مطالعه ای دیگر ،عصاره ی آبی-متانولی

 agnusideو  aucubinجداسازی گشته است ( .)3
از طرف دیگر ،خاصیت ضدبروسلایی این گیاه در

( )AMEگیاه  Vitex trifoliaتوسط حلال های کلروفرم و

مطالعهای دیگر مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده

اتیل استات استخراج گردید و سمیت سلولی عصاره

است که  vitex pseudo-negundoدارای اثر ضدباکتریایی

کلروفرمی ( )CEو عصاره ی اتیل استاتی ( )EEو محلول

Vitex

باقی مانده ( )RMEپس از استخراج ارزیابی گشته و میزان

 trifolia L.انجام گرفت 5 ،ترکیب دی ترپنی از نوع

سمیت سلولی روی رده سلولی  Hep-G2مورد مطالعه

ساختار لابیدانی با نامهای

قرار گرفت و نتایج مشابهی حاصل آمد (.)17

میباشد ( .)12در مطالعه دیگری که بر روی گیاه

(rel5S,6R,8R,9R,10S)-6-acetoxy-9-

با توجه به عدم پاسخ مطلوب اکثر انواع سرطان

،vitexilactone

،rotundifuran

ها به روش های مختلف درمانی و پیشرفت سریع آن ها،

 vitetrifolin Dو  vitetrifolin Eجداسازی گردید و

تحقیق در زمینه تولید داروهایی با کارایی بیشتر و سمیت

مشخص شد که ترکیبات مذکور دارای اثر بازدارندگی

کمتر ادامه دارد .ترکیبات گیاهی بسیاری با اثرات

چرخه سلولی بوده و آپوپتوز را القا مینمایند .همچنین

بیولوژیکی متنوع وجود دارند که بخشی از داروهای ضد

مشخص گردید که این  5ترکیب به طرز چشمگیری منجر

سرطانی را در علم داروسازی نوین شامل میشوند امری

به القای آپوپتوز در ردههای سلولی  tsFT210و  K562در

که مطالعه بر روی گیاهان بومی مناطق مختلف هر کشور

غلظت های بالا شده در حالیکه در غلظتهای کم باعث

را به منظور توسعه طب سنتی و تولید فراورده های

مهار فرایند چرخه سلولی در فاز  G0/G1میشوند (.)13

دارویی گیاهی اجتنابناپذیر میسازد .لذا با توجه به

همچنین در بررسی دیگری که روی همین گیاه انجام

مطالعات گذشته در مورد این گیاه که در بالا به برخی از

گرفت ،شش فلاونوئید ،artemetin ،persicogenin

آن ها اشاره گردید و با نظر بر یافتههای این مطالعه

،hydroxy-13(14)-labden-16,15-olide

chrysosplenol-

دریافتیم که عصارهی متانولی تهیه شده از میوه گیاه هنده

 Dبهعنوان مهارکنندههای جدید چرخه ی سلولی

بید ،دارای اثر کشندگی بر سلولهای سرطانی پستان بوده

جداسازی گردیدند ( .)13در پژوهش دیگری که بر روی

و تغییرات مورفولوژی مشاهده شده در سلولهای

برگهای گیاه  Vitex negundoانجام گرفت ،ترکیب

سرطانی تیمار شده با این عصاره ،احتمالا بیانگر القای

 vitexicarpin ،penduletin ،luteolinو
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بررسی اثر سمیت سلولی عصاره ی متانولی میوه گیاه هندهبید

انجام تستهای بالینی به نتایج مستدلی جهت استفاده از

مرگ برنامهریزی شدهی سلول (آپوپتوز) میباشد که نیاز

این گیاه یا فراوردههای آن بهمنظور پیشگیری یا بهبود

 از این رو و با توجه به.به بررسی دقیقتر و بیشتری دارد

.احتمالی سرطان پستان نائل آمد

نتایج حاصل از این مطالعه میتوان از طریق بررسی
تأثیرات این گیاه بر مدلهای حیوانی سرطان و در نهایت
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Background & Objectives: Breast cancer is the most common
cancer affecting women so that it is the second common cancer
(after lung cancer) in women. Vitex pseudo negundo is used as a
traditional medicine. Recently, the biological activities of Vitex
pseudo negundo plants have been reported as possessing
anticancer, antibacterial, antiulcer and antifungal properties.
However, the antitumor effects of this medicine have not been
studied in cancer cell lines. The aim of this study was to
investigate the antitumor effect of Vitex pseudo negundo fruit on
breast cancer cell lines.
Materials & Methods: Breast cancer (MCF7) cell lines were
cultured in DMEM medium. Vitex pseudo negundo fruit was
extracted; and different dilutions of Vitex pseudo negundo extract
(5mg/mL to 100mg/mL) were added to cell culture. Cell viability
was quantitated by MTT assay after 72 hours.
Results: The findings indicate that the extract of Vitex pseudo
negundo fruit on MCF7 cancer cell lines had cytotoxicity in all
concentrations and the highest inhibition was 50 and 100 mg/ml
concentrations.
Conclusion: Our study shows that Vitex pseudo negundo fruit
extract has cytotoxic effects on tumor cells, It seems that Vitex
pseudo negundo fruit could be considered as a promising
chemotherapeutic agent in cancer treatment.
Keywords: Cytotoxic effect, Vitex pseudo negundo, MTT, Breast
cancer.
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