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 1399 اردیبهشتتاریخ پذیرش:       1399 بهشتی تاریخ اصالح نهایی: ارد      1398 مهرتاریخ دریافت: 
 

 چکیده 
 آنهها سهميتت ميهاان از اطهال   و بهوده سيتوتوکسهيک ههایاثر دارای احتمهااً  ثانویهه  هایمتابوليت  داشتن  دليلبه  دارویی  گياهان    

 طه  در مهه  دارویهی گياهان از یکی و ایران شمال به متعلق (.Echium amoenum Fisch. et Mey) ایرانی گاوزبانگل .ستضروری

 آن  جوشهانده  و  آیهدمی  در  تيهره  بهنفش  رنگ  به  شدن  خشک  از  پس  که  باشدمی  رنگ  قرما  بارگ  هایگل  دارای  است.  ایرانی  سنتی

این   در  بود.  انسانی  هایسلول  بر  گاوزبان  هایگلبرگ  آبی  عصاره  سيتوتوکسيک  ارزیابی  تحقيق  این  از  هدف  دارد.  دارویی  هایاستفاده

 تترازوليهو  رنهگ آزمون با انسانی گليوبالستومای هایسلول بر  گاوزبانگل  عصاره  مختلف  هایغلظت  سيتوتوکسيک  هایاثر  پژوهش

 برابهر 50IC بها گيهاه ایهن آبهی عصهاره  گردیهد.  اسهتفاده  ههاتيمار  و  شهاهد  برای  تکرار  سه  با  تصادفی  کاماًل  آماری  طرح  شد.  مطالعه

 از  ،شهده  تيمار  هایسلول  مورفولوژی  بود.  انسانی  گليوبالستومای  هایسلول  بر  سيتوتوکسيک  اثر  دارای  ليترميلی  در  گر ميلی  28/19

 دارای ایرانی گاوزبانگل هایگلبرگ آبی عصاره چند هر که دهدمی نشان فوق مطالعات دادند.  شکل  تغيير  کروی  به  ضلعی  چند  حالت

 هایسهلول بهر سهمی اثهر دارایکهه  گونههمان  چون  انجا  شود،  دستور  طبق  و  احتياط  با  باید  آن  مصرف  اما  باشد،می  مفيدی  اثرهای

 باشد. داشته سمی اثر نيا سال  هایسلول بر است ممکن است انسانی  گليوبالستومای

 
   ، ( .Echium amoenum Fisch. et Mey)   گاوزبان گل   سلولی،   ت سميت  انسانی،   گليوبالستومای   سلول   ، MTT  آزمون   : کلیدی   های واژه 

 . دارویی   گياه 

 

 مقدمه

  برابر   در  دفا   برای  دارویی  گياهان  ازجمله  گياهان  برخی
 سيتوتوکسيک  خواص  با  هاییترکي   ها،بيماری  و  آفات
  ت، سميت  ازجمله  نامطلوبی  هایاثر  تواندمی   که  کنندمی   توليد

 گونه  این  باشد.  داشته  هاسلول  بر  کشندگی  و  زاییسرطان
 اًمعمو  هاسلول  حيات  و  زیستی  هایمولکول  بر  ثيراتأت

 دوز  با  و  طوانی  مدتبه  گياهان  این  که  کندمی  بروز  زمانی
 گياهان  .(al et Silva,. 2011)  گيرند  قرار  استفاده  مورد  باا
  معمواً   که  کنندمی  توليد  را   موادی  طبيعت  در  خود  بقای  برای
 هایمتابوليت  به  و  شودمی  شامل  را   آنها  خشک  وزن  1%

 آلکالوئيدها،  شامل  هاترکي   این  هستند.  معروف  ثانویه
al et Tapsell,. )  باشندمی  فنولی  هایترکي   و  ترپنوئيدها
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 است  ممکن  مختلف  گياهان  در  ثانویه  هایمتابوليت   .(2006
 گل  یا  و  برگ  ساقه،  ریشه،  مانند  خاص  اندا   چند  یا  یک  در

 نظر  در  دارویی  گياهان  عنوانبه  گياهانی  امروزه  شوند.  ذخيره
 پيکره  در  خاص  ثانویه  ترکي   چند  دارای  که  شوندمی  گرفته
  درمان   یا  پيشگيری  منظوربه  آنها  از  بتوان  و  باشند  خود

  . (al et Tapsell,. 2006)  کرد   استفاده  مختلف  هایبيماری
 دارویی،  گياهان  اسانس  و  عصاره   سيتوتوکسيک  هایاثر

  از   شود.می  ارزیابی  سيتوژنتيک  هایآزمایش  توسط
 عصاره  تسميت  تشخيص  برای  کارآمد  و  حساس  هایروش
 پایه  بر  که  تترازوليو   نمک  از  توانمی  دارویی،  گياهان
قابليت    روش  این  در  برد.  نا    باشدمی  استوار  سنجیرنگ

Berridge )  شودمی  بررسی  سلولی  مرگ  و  هاسلول  احيایی

2005 .,al et).   باشد می  دقيقی  و   حساس  روش  روش،  این  
 و  شيميایی  عامل  یک  سيتوتوکسيک  اثر  بررسی  برای  که

  این   گيرد.می  قرار  استفاده  مورد  هاسلول  حيات  سنجش
  رسوب   تشکيل  و  تترازوليو   رنگ  زرد  نمک  احياء  بر  روش

؛  al et Hayon,. 2003)  است  استوار  رنگ  ارغوانی
2015 .,al et Mohammadpour). 

  از   amoenum Echium  علمههی   نهها    بهها   ، ایرانی   گاوزبان گل 
  کههر ،   از   پوشههيده  سههاله، یک  گيههاهی  ، Boraginaceae خانواده 
  رنههگ   قرمهها   بههارگ   هههای گل   و   انشعاب   بدون   های برگ   دارای 
  آیههد. می  در  تيره  بنفش  رنگ  به  شدن  خشک   از   پس   که   باشد می 

  در   و   اروپهها   ای، مدیترانههه   مناطق   در   بيشتر   گياه   این   رویش   محل 
  در   اردبيههل   تهها   گلسههتان   از   کشههور   شههمالی   هههای کوه   در   ایههران 

  باشههد می   دریهها   سههط    از   متههری   2200  تهها   60  ارتفاعههات 
 (2004 Abolhassani, ).   گيههاه   ایههن   استفاده   مورد   اصلی   قسمت  

  های گذشههته   از   . ( al et Heidari,. 2006) اسههت    آن   های گلبرگ 
  و   زکهها   درمههان  بههرای  سههنتی  صههورت به  گيههاه  این  تاکنون،  دور 

  بخههش، آرا    خههون،   فشههار   دهنده افاایش   عنوان به   سرماخوردگی، 
  اضههطراب،   ضههد   قل ،   عملکرد   بهبوددهنده   درد،   ضد   التهاب،   ضد 
et Rabbani )   گيرد می   قرار   استفاده   مورد   معرق   و   افسردگی   ضد 

2004 .,al 2009  ؛ .,al et Sayyah  ؛ & Mehrabani

0720 Mehrabani, .)   هههایی ترکي    دارای   گياه   این   های گلبرگ  
  بههاا،   اکسههيدانی آنتی   فعاليههت   بهها   اسههيد   رزمارینيههک   ماننههد 

  لينولنيههک -آلفهها   اسههيد،   لينولنيک -گاما   دلفينيدین،   ، ها آنتوسيانين 
,Stegelmeier )   باشههد می   فالونوئيههدها   و   آلکالوئيههدها   اسههيد، 

  جههنس   یهها   سرده   از   گاوزبان گل   (. al et Etebari,. 2012؛  2011
Echium   از  گاوزبههان  گيههاه  با  و  روید می   البرز   های کوه   دامنه   در  

  دیگههر   شهههرهای   و   آذربایجههان   و   اصفهان   در   که   Borage  سرده 
  گاوزبانيههان   تيههره   از   گيههاه   دو   هههر   است.   متفاوت   روید، می   ایران 
  برخههی  اشههتباه  ایههن  و  اند متفاوت  ه   با  سرده  نظر  از   ولی   هستند 

  تههوان می بنههابراین    . اسههت   کههرده   گمههراه   را   سازان دارو   و   پاشکان 
Echium   و   ایرانههی   گاوزبههان گل   را  Borage   گاوزبههان   گيههاه   را  
  ههه    بههه   کمی   هایشان گل  تنها  متفاوت  گياه  دو  این  ناميد.  اروپایی 
  تفههاوت  ههه   بهها  کمههی  گياه  دو  این  دارویی  خواص  و  است  شبيه 
  گيههاه   هههای گل   از   تر درشههت   ایرانههی   گاوزبههان گل   های گل   دارد. 

Mehrabani & ؛  ,Abolhassani 2004)   است   اروپایی   گاوزبان 

7200 Mehrabani, .) 

 سلولی   هایرده   روی  بر  گياهان   برخی  سيتوتوکسيک  اثر
  کشندگی   اثر  مثال،عنوان  به  است.  شده  بررسی  متفاوتی
 سلولی  رده  دو  روی  بر  squamosal Annona  برگ  عصاره
 اثر  همچنين  و  (al et Vivek,. 2012)  سرطانی

  رده   چهار  روی  بر  پرسياوشان  اتانولی  عصاره  سيتوتوکسيک 
  اسانس   سيتوتوکسيک  اثر  و  ( al et Yuan,. 2013)  سلولی
Ait )  توموری  سلول  رده  چهار   روی  بر  دانه،سياه  گياه

2007 .,al et Mbarek)   خاصيت  مياان  نيا  ایمطالعه  در  و 
Vinca   گياه  از  شده  استخراج  هایآلکالوئيد  سيتوتوکسيک

minor  سلولی   هایرده  بر  شود،می  استفاده  سنتی  ط   در  که  
  .(al et Khanavi,. 2010) است شده بررسی

 

 هاروش  و مواد

   آبی  عصاره و گیاهی های نمونه تهیه

 استان  از  شده  آوریجمع  ایرانی  گاوزبان  گياه  هایگلبرگ
 آسياب  از  بعد  و  شد  تهيه  اصفهان  بذر  پاکان   شرکت  از  گيالن،
  از   گر   20  برقی،  آسياب  توسط  نظر   مورد  هاینمونه  کردن
 ليترميلی  100  و  شد  ریخته  جداگانه   هایارلن  در  گاوزبانگل
  بر   ساعت  24  مدتبه  و  گردید  اضافه  یک  هر  به  مقطرآب
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  و  گردید سانتریفيوژ هاعصاره سپس  گرفتند. قرار شيکر روی
  عنوان به  آمدهبدست  هایعصاره  شدند.  نگهداری  یخچال  در

 گرفتند.  قرار  استفاده  مورد  آزمایش  در  استا   عصاره
  از   استفاده  زمان  بهترین   که  دادند  نشان  مقدماتی  هایآزمایش
  باشد.می هفته یک حداکثر هاعصاره

 

 MTT آزمون

MTT  -2,5-yl)-2-thiazolmethyldi-(4,5-[3

tetrazolium bromide]lphenydi  نمک   محلول  یک  
 فنول  فاقد  کشت  محيط  در  وقتی  که  است  آب  در  تترازوليو 

  PBS  (Saline Buffered Phosphate )  بافر  در   یا  و  رد
Iselt )  کندمی  ایجاد  رنگی  زرد   ترکي   شود،می  سازیآماده

1989 .,al et).  شده  آماده  رنگ  که  هنگامی  MTT  به 
 در  MTT  حلقه  شود،می  افاوده  شده  داده  کشت  هایسلول

 سوکسينات  آنای   توسط  زنده   هایسلول  ميتوکندری
  ارغوانی   و  نامحلول  ترکي   به  و  شده  شکسته  دهيدروژناز

  توسط   فورمازان  هایکریستال  شود.می  تبدیل  فورمازان  رنگ
 حل  اسيدی  ایاوپروپانول  و  SDS،  DMSOمانند    هاییحالل
 توسط  شده  ظاهر  ارغوانی  رنگ   نوری  جذببعد    و  شده

 شودمی  گيریاندازه  نانومتر  570  موج  طول  در   الياا   دستگاه
(1986 Lang & Denizot  1989؛ .,al et Iselt).  ءاحيا  

MTT   هاسلول  سيتوپالس   در  و  ميتوکندری  از  خارج  در 
Berridge & )  دهدمی  رخ  نيا   NADPH  و  NADHدليل  به

1993 Tan, 2006؛ Timbrell, & Fotakis). 
  آبی  عصاره  سيتوتوکسيک   اثر   بررسی   برای   MTT آزمون  از 
  انسانی   گليوبالستومای   سرطانی   های سلول   بر   گاوزبان گل 
 (U87MG )   علو    دانشگاه   پاشکی   دانشکده   از   شده   تهيه  

  کشت   محيط   در   ها سلول   گردید.   استفاده   شيراز   پاشکی 
DMEM   (Medium Eagle Modified Dulbecco’s )   حاوی  

  در   ، % 1  استرپتومایسين   -سيلين پنی   و   % 10  گاو   جنينی   سر  
  و   گراد سانتی   درجه   37  دمای   با   ایران(   بهداد،   )شرکت   انکوباتور 
  فرمول   دارای   محيط   این   . شدند   داده   کشت   CO2  5%  غلظت 
  و   ویتامين   مياان   و   بوده   Medium Eagel  به   نسبت   تری پيشرفته 

  با   ای پایه   محيطی   DMEM  . است   بيشتر   برابر   4  آن   آمينواسيد 

  های سلول   انوا    از   بسياری   کشت   برای   گسترده   مصرف 
  که   آن   از   پس   . ( Asayama, & Yao 2017)   باشد می   پستانداران 

  مطلوب   حد   به   شکل   و   تعداد   لحاظ   از   و   نمودند   رشد   ها سلول 
  درجه   37  دمای   با   EDTA-تریپسين   توسط   رسيدند، 
  ارزیابی   و   شمارش   گردیدند.   جدا   فالسک   سط    از   گراد سانتی 
exclusion blue Trypan   آزمون   از   استفاده   با   ها سلول   حياتی 

test    سوسپانسيون   از  ميکروليتر   9  که  صورت  بدین  . گردید  انجا  
  مخلوط   خوبی به   بلو تریپان   رنگ   ميکروليتر   یک   با   سلول   حاوی 
  زیر   در   هموسایتومتر   ا    توسط   زنده   های سلول   تعداد   بعد   و   شد 

  غشاء   از   رنگ   این   که   آنجا   از   گردیدند.   شمارش   ميکروسکوپ 
  جذب   زنده   های سلول   توسط   اما   کرده   عبور   مرده   های سلول 
  اما   شوند می   دیده   تيره   آبی   رنگ   به   مرده   های سلول   . شود نمی 

 های پليت   در   ها سلول   سپس   گيرند. نمی   رنگ   زنده   های سلول 
  حدود   چاهک   هر   در   که   طوری به .  شدند   داده   کشت   خانه   96

  در   ها سلول   حاوی   های پليت   باشد.   داشته   وجود   سلول   1× 410
  24  مدت به   2CO  % 5  غلظت   و   گراد سانتی   درجه   37  دمای 
   کنند.   پيدا   اتصال   ها چاهک   کف   به   ها سلول   تا   شدند   انکوبه   ساعت 

  با   گاوزبان گل  عصاره   سيتوتوکسيک  قابليت  بررسی   منظور به 
  کامل   برداشتن   از   پس   ها چاهک   ، MTT  آزمون   از   استفاده 
 نمودن   اضافه   : اول   دسته   گردید.   بندی دسته   کشت   محيط 
  عصاره   مختلف   های غلظت   حاوی   کشت   محيط   ميکروليتر   100
  این   در   ؛ سلول   حاوی   های چاهک   از   تعدادی   به   گاوزبان گل 

  آرامی   به   ها چاهک   درون   محلول   نمودن،   انکوبه   از   بعد   دسته 
 نمودن   اضافه   : دوم   دسته   شد.   ریخته   دور   و   برداشته 
  عصاره   مختلف   های غلظت   حاوی   کشت   محيط   ميکروليتر   100
  این   در   ؛ سلول   حاوی   های چاهک   از   تعدادی   به   گاوزبان گل 

  و   برداشته   ها چاهک   درون   مایع   کردن،   انکوبه   از   بعد   نيا   دسته 
  اضافه   : سوم   دسته   شدند.   شسته   PBS  توسط   بار   دو   ها سلول 
  های چاهک   از   تعدادی   به   کشت   محيط   ميکروليتر   100  نمودن 
  ها چاهک   درون   مایع   نمودن   انکوبه   از   پس   ؛ سلول   دارای 
  نظر   در   اول   دسته   منفی   کنترل   عنوان به   دسته   این   شد.   برداشته 
  محيط   ميکروليتر   100  نمودن   اضافه   : چهارم   دسته   شد.   گرفته 
  انکوبه   از   پس   ؛ سلول   دارای   های چاهک   از   تعدادی   به   کشت 
  توسط   بار   دو   ها سلول   و   برداشته   ها چاهک   درون   مایع   نمودن 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thiazole
https://en.wikipedia.org/wiki/Methyl
https://en.wikipedia.org/wiki/Di-
https://en.wikipedia.org/wiki/Phenyl
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PBS   در   دو    دسته   منفی   کنترل   عنوان به   دسته   این   شدند.   شسته  
  محيط   ميکروليتر   100  نمودن   اضافه   : پنجم   دسته   شد.   گرفته   نظر 

  های چاهک   از   تعدادی   به   پالتين   سيس   محلول   حاوی   کشت 
  مثبت   کنترل   عنوان به   ها چاهک   از   دسته   این   ؛ سلول   دارای 
  عصاره   ميکروليتر  100  نمودن  اضافه  : ششم   دسته  شدند.  استفاده 

  های چاهک   به   فعال   ذغال   توسط   شده   بری رنگ   گاوزبان گل 
  محيط   ميکروليتر   100  نمودن   اضافه   : هفتم   دسته   سلول.   فاقد 
  از   دسته   این   ؛ سلول   فاقد   های چاهک   از   تعدادی   به   کشت 

  تما    انکوباسيون   شدند.   استفاده   زمينه   کنترل   عنوان به   ها چاهک 
  غلظت   و   گراد سانتی   درجه   37  دمای   با   انکوباتور   در   ها دسته 

2CO   گذشت   از   پس   . انجا  شد   ساعت   48  مدت به   درصد   پنج  
 و   برداشته   را   ها چاهک   درون   محلول   زمان،   مدت   این 
  اضافه   ها چاهک   از   یک   هر   به   کشت   محيط   ميکروليتر   100

  10  دسته،   هفت   هر   های چاهک   از   یک   هر   به   سپس   گردید. 
  4  مدت به   ها پليت   و   گردید   اضافه   MTT  %5  محلول   ميکروليتر 
  انکوبه   تاریکی   در   و   گراد سانتی   درجه   37  دمای   در   ساعت 
  بافر   ميکروليتر   100  زمان،   مدت   این   گذشت   از   پس   شدند. 
  پس   گردید.   اضافه   ها چاهک   تمامی   به   فورمازان   بلور   کننده حل 
  توسط   ها چاهک   از   هریک   نوری   جذب   ساعت،   16  از 

  شد   ثبت   نانومتر   570  موج   طول   در   Reader ELISAدستگاه 
 (1989 .,al et Iselt ) .    تا   6/ 7  غلظتی   دامنه   که   است   ذکر   به   از  

  شده   فيلتر   گاوزبان گل   آبی   عصاره   ليتر ميلی   بر   گر  ميلی   50
  برای   همچنين   گرفت.   قرار   استفاده   مورد   آزمون   این   انجا    برای 
  گرفته   نظر   در   بيولوژیک   تکرار   سه   ها تيمار   و   شاهدها   از   یک   هر 
  های سلول   گردید.   استفاده   تصادفی   کاماًل  آماری   طرح   و   شد 
 . شد   ضرب   100عدد    در   بعد   و   محاسبه   زیر   رابطه   توسط   زنده 

 

جذب  شاهد  زمينه −جذب  سلولهای تيمار  شده  با  عصاره 

جذب شاهد  زمينه −جذب  شاهد  منفی
 =درصد سلولهای زنده

 

 

50IC  50  کاهش  باعث  که  است  عصاره  از  غلظتی  با  برابر  
 در  که  شودمی   منفی  شاهد  به  نسبت  زنده  هایسلول  درصدی

 و  عصاره  مختلف  هایغلظت  بکارگيری  با  آزمایش  این
 گردید. محاسبه زنده هایسلول درصد
 
   آماری وتحلیلتجزیه

  آماری   افاارنر   از  استفاده  با  هاداده  آماری  وتحليلتجایه
24 SPSS  سط    در  دانکن  آزمون  با  هاميانگين  مقایسه  و  

شد  005/0% Excel   برنامه  از  نمودارها  رس    برای  .انجا  

Graphpad افاارنر   از  50IC  محاسبه  منظوربه  و  2016

6.07 Prism گردید. استفاده 

 
 نتایج 

  در   U87MG  های سلول   مورفولوژی   دهنده نشان   1  شکل 
  با   شده   تيمار   های گروه   و   عصاره(   صفر   )غلظت   منفی   کنترل 

  گونه همان   باشد. می   گاوزبان گل   آبی   عصاره   متفاوت   های غلظت 
  کرده   تغيير   شده   تيمار   های سلول   مورفولوژی   است   مشخص   که 

  تغيير   کروی   به   ضلعی   چند   حالت   از   که   صورت   بدین   ، است 
  از   را   پليت   سط    به   خود   اتصال   قابليت   ها سلول   و   داده   شکل 
  در   باشد. می   ها سلول   رفتن   بين   از   دهنده نشان   که   اند داده   دست 
  کاهش   زنده   های سلول   درصد   عصاره   غلظت   افاایش   با   نتيجه 
  شده   آزمایش   غلظت   بااترین   در   که   طوری به   است،   کرده   پيدا 
  شکل   اند. رفته   بين   از   ها سلول بيشتر    ليتر( ميلی   بر   گر  ميلی   50) 
  بر   را   گاوزبان گل   آبی   عصاره   مختلف   های غلظت   اثر   نمودار   2

  که   طور همان   دهد. می   نشان   MTT  آزمون   در   جذب   مياان 
  از   PBS  با   نشده   شسته   تيمارهای   در   جذب   است   مشخص 
  به   نسبت   تغييری   ليتر ميلی   بر   گر  ميلی   28/ 2  تا   6/ 7  غلظت 
  و   37/ 5  های غلظت   در   حاليکه   در   ، است   نداشته   منفی   کنترل 
  مشاهده   جذب   در   چشمگيری   افاایش   ليتر ميلی   بر   گر  ميلی   50
  داده   وشو شست   های تيمار   جذب   که   حاليست   در   این   شود. می 
  کنترل   جذب   به   نسبت   کاهشی   روند   یک   دارای   PBS  با   شده 
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  و   شده   داده   وشو شست   های تيمار   جذب   همچنين   باشد. می   منفی 
  بر   گر  ميلی   11/ 9  تا   صفر   غلظت   از   PBS  با   نشده   شسته 
  از   حاليکه   در   ندارند،   یکدیگر   با   ی اختالف   عصاره   ليتر ميلی 

  غلظت   افاایش   با   ليتر ميلی   بر   گر  ميلی   50  تا   15/ 9  غلظت 
  است.   یافته   افاایش   نيا   تيمار   دو   جذب   در   اختالف   عصاره، 

  شده،   بری رنگ   گاوزبان گل   عصاره   غلظت   افاایش   با   همچنين 
  مشاهده   سلول   بدون   عصاره   جذب   در   صعودی   روند   یک 
  19/ 28  با   برابر   آزمایش   این   از   آمده بدست   50IC  شود. می 

  شاهد   برای   شده   ثبت   جذب   ميانگين   و   ليتر ميلی   بر   گر  ميلی 
   بود.   نانومتر   11/ 67  و   29  ترتي  به   زمينه   شاهد   و   مثبت 

 

 
   (A) منفی   کنترل گروه در (U87MG) انسانی گلیوبالستومای هایسلول  مورفولوژی -1 شکل

 گاوزبان گل آبی عصاره لیترمیلی بر گرممیلی  (D) 50 و B))، 2/21 (C) 7/6 غلظت با تیمار ساعت 48 از پس

 

 بحث

ههها دارویی برای درمههان انههوا  بيماریاستفاده از گياهان  
امروزه نيهها اسههتفاده از گياهههان   قدمتی چند هاار ساله دارد.

های گياهی، رو بههه دارویی و داروهای ساخته شده از ترکي 
صفات مطلههوب گياهههان دارویههی،   با وجود  باشد.افاایش می

ترپنوئيههدها و   هایی از قبيل آلکالوئيدها،دليل وجود ترکي به
هههای فنههولی در گياهههان، اسههتفاده نادرسههت از آنههها ترکي 

ثير نامطلوب بر محتوای أتواند عوارض متعددی ازجمله تمی
ها و حيات سههلول ژنتيکی سلول، ساختار و عملکرد پروتئين

 هههایهمههين دليههل اطههال  از اثر  بههه  همراه داشته باشد.را به
. همچنههين سههتسيتوتوکسيک گياهان دارویی امههری ضروری

هههای گياهانی بهها اثههر سيتوتوکسههيک بههاا بههر ردهشناسایی  
ها کمههک تواند به درمان انوا  سرطانهای سرطانی میسلول

 شایان توجهی نماید.  

A B 

C D 
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 MTT آزمون در جذب میزان بر عصاره مختلف هایغلظت اثر -2 شکل

 

 
 PBS با شده داده شووشست U87MG هایسلول  بر گاوزبانگل  هایعصاره مختلف هایغلظت اثر -3 شکل

 

  های سلول   بر   گاوزبان گل   آبی   عصاره   سيتوتوکسيک   اثر 
  MTT  آزمون   از   استفاده   با   ( U87MG)   انسانی   گليوبالستومای 

  یک   MTT  گردید.   محاسبه   50IC  و   گرفت   قرار   ارزیابی   مورد 
  محلول   در   که   هنگامی   و   است   آب   در   محلول   تترازوليو    نمک 
  زرد   ترکي    شود، می   سازی آماده   ( PBS)   فسفات   نمکی   بافر 

  به   MTT  رنگ   زرد   محلول   که   هنگامی   کند. می   ایجاد   رنگی 

  در   MTT  حلقه   شود، می   افاوده   شده   داده   کشت   های سلول 
  سوکسينات   آنای    توسط   زنده   های سلول   ميتوکندری 
  رنگ   ارغوانی   و   نامحلول   ترکي    و   شده   شکسته   دهيدروژناز 
 . گردد می   ایجاد   فورمازان 

  توسط   انسانی   گليوبالستومای   های سلول   پژوهش   این   در 
  تيمار  ساعت  48 مدت به   گاوزبان گل   عصاره   مختلف  های غلظت 
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  ميکروسکوپ   زیر   در   ها سلول   حيات   و   مورفولوژی   شدند. 
  دهنده نشان   1  شکل   گرفت.   قرار   بررسی   مورد   نوری 

  با   شده   تيمار   های سلول   و   منفی   کنترل   های سلول   مورفولوژی 
  کمترین   در   پيداست   که   طور همان   باشد. می   گاوزبان گل   عصاره 
  مورفولوژی   ليتر(، ميلی   بر   گر  ميلی   6/ 7)   شده   آزمایش   غلظت 
  غلظت   افاایش   با   . ندارد   منفی   کنترل   با   زیادی   تفاوت   ها سلول 

  چند   حالت   از   و   است   کرده   تغيير   ها سلول   فولوژی ر مو   عصاره، 
  سلولی   مرگ   دهنده نشان   که   اند داده   شکل   تغيير   کروی   به   ضلعی 
  گر  ميلی   50)   عصاره   غلظت   بااترین   در   که   طوری به   ، باشد می 
 اند. رفته   بين   از   ها سلول بيشتر    ليتر( ميلی   بر 

  است   ممکن   و   باشد می   رنگ   دارای   عصاره   این   که   آنجا   از 
  روی   مایع رو  ازاین   کند،   ایجاد   اختالل   شده   خوانده   جذب   در 

  کشت   محيط  و  شده   برداشته  MTT کردن   اضافه   از   قبل  ها سلول 
  های تيمار   جذب   دهنده نشان   2  شکل   شد.   اضافه   جدید 
  گونه همان   باشد. می   PBS  با   نشده   شسته   و   شده   داده   وشو شست 

  شسته   نمکی   بافر   توسط   که   هایی تيمار   جذب   پيداست   که 
  خالف   بر   ليتر، ميلی  بر   گر  ميلی   50 تا   28/ 2  غلظت  از   اند، نشده 
  است.  کرده  پيدا  افاایش  ميکروسکوپ،   زیر   در   شده   دیده   شواهد 

  PBS  با   شده   داده   وشو شست   های تيمار   جذب سویی    از 
 تا   15/ 9  غلظت   از   نشده،   شسته   های تيمار   برخالف 

  طوری به   . باشد می   کاهشی   روند   دارای   ليتر ميلی   بر   گر  ميلی   50
  گروه   دو   بين   آخر   غلظت   دو   در   شده   ثبت   جذب   اختالف   که 

  به   MTT  محلول   کردن   اضافه   همچنين   است.   زیاد   بسيار 
  توسط   شده   بری رنگ   گاوزبان گل   عصاره   مختلف   های غلظت 
  طور همان   داشت.   همراه به   را   فورمازان   بلور   تشکيل   فعال،   ذغال 
  گاوزبان گل   عصاره   جذب   است،   مشخص   2  شکل   از   که 

  افاایشی   روند   دارای   MTT  نمودن   اضافه   از   بعد   شده،   بری رنگ 
  نيا   جذب   عصاره،   غلظت   افاایش   با   که   طوری به   ، باشد می 

  گياهی   عصاره   در   فورمازان   بلور   تشکيل   است.   یافته   افاایش 
  در   موجود   احياکننده   های ترکي    وجود   دليل به   سلول   بدون 

  آنای    دخالت   بدون  و  خود   خودی به  واند ت می  که  باشد می  عصاره 
  بلور   تشکيل   و   MTT  ء احيا   باعث   دهيدروژناز،   سوکسينات 
  PBS  توسط   که   ها سلول   از   گروهی   در   همچنين   شود.   فورمازان 

  عصاره   کننده ء احيا   های ترکي    ماندن   باقی   دليل به   اند نشده   شسته 

  بلور   باا،   های غلظت   در ویژه  به   ها، چاهک   محيط   در   گياهی 
  بسيار   شده   ثبت   جذب   نتيجه   در   ، شده   تشکيل   فورمازان 
  های ترکي   دارای  گياهی  های عصاره  تمامی  که  آنجا   از  بااست. 

  نمودن   اضافه   از   قبل   ها سلول   وشوی شست   هستند،   کننده ء احيا 
MTT   آزمون   همچنين   . ست ضروری   امری  MTT   تواند می  

  مورد   مواد   کنندگی ء احيا   خاصيت   ارزیابی   برای   سنجشی   عنوان به 
 گيرد.   قرار   استفاده 

  شسته   U87MG  زنده   ی ها سلول   درصد   دهنده نشان   3  شکل 
  که   گونه همان   باشد. می   منفی   کنترل   به   نسبت   PBS  با   شده 

  درصد   گاوزبان گل   عصاره   غلظت   افاایش   با   کلی   طور به   پيداست 
  از   کاهشی   روند   این   است.   کرده   پيدا   کاهش   زنده   های سلول 
  کامالً   عصاره،   ليتر ميلی   بر   گر  ميلی   28/ 2  تا   11/ 9  غلظت 
 با   برابر   نمودار   این   از   آمده بدست   50IC  باشد. می   مشهود 

  آزمون   این   نتایج   گردید.   محاسبه   ليتر ميلی   بر   گر  ميلی   19/ 28
  بر   گاوزبان گل   آبی   عصاره   سيتوتوکسيک   خاصيت   دهنده نشان 
 باشد. می   شده   آزمایش   غلظتی   بازه   در   U87MG  های سلول 

  بر   amoenum Echium  اثر   احتمالی سازوکار    مورد   در 
  خصوصيات   که کرد    بيان   توان می   U87MG  های سلول 
  حضور   دليل به   احتماًا  amoenum Echium  زایی ت سميت 

  باشد   ( alkaloids pyrrolizidine)   پيروليایدین   های آلکالوئيد 
 (2006 .,al et Mehrabani  2007؛ Richard, & Timothy .)  
  نشان  دادند،  انجا    ( 2012)  همکاران  و   اعتباری   که   ای مطالعه  در 
  hepG2 های سلول  بر   ژنوتوکسيک اثرهای  گياه  این   که   شد  داده 
  این   آبی   عصاره   که   دادند   نشان   کامل آزمایش    با   گروه   این   دارد. 
  DNA  تخری    باعث   تواند می   mg/ml25  غلظت   در   گياه 
  مرگ   نهایت   در   DNA  تخری  البته    . شود   hepG2  های ل سلو 

  بر   گياه   این   اثر   مطالعه، این    در   داشت.   خواهد   دنبال ه ب   را   سلول 
  بررسی   مورد   MTTآزمون    از   استفاده   با   U87MG  های سلول 
  دهد. می   تشخيص   را   زنده   های سلول   مياان   که   است   گرفته   قرار 
  در   زنده   های سلول   کاهش   و   شده   مشاهده   نتایج   به   توجه   با 

  گياه   این   عصاره   کشندگی اثرهای    به   توان می   ، بااتر   های غلظت 
  ذکر   که   طور همان   کشندگی   این   برد. پی   خاص   های غلظت   در 
  به   شده   وارد   صدمه   دليل ه ب   تواند می   ( al et Etebari,. 2012)   شد 

DNA   گياه   این   عصاره   که   رسد می   نظر به بنابراین    باشد.   سلولی  
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  Caspase 3  مانند   آپوپتوز   در  درگير   های ژن  افاایش  با   تواند می 
  مانند   پروآپوپتوتيک   های ژن   کاهش   همچنين   و   Caspase 9  و 

BCL2   شود   سلولی   مرگ   باعث   (2019 Firoozan, ) .    تما  
  باشد. می   vitro Inهای  آزمایش   نتایج   حاصل   شده   ذکر   موارد 
  درمان برای    گياهچه   این   از   مناس    های غلظت   یافتن   برای 

  نرمال،   های سلول   روی   بر   آن   مفيد اثرهای    با   رابطه   در   سرطان 
  vitro Inآزمایش    نتایج   که   باشد می   ضروری   vivo Inآزمایش  

 آزمایش   طراحی   به   تواند می 
vivo In   نماید.   کمک 
  دانه   اتانولی   عصاره   ک سيتوتوکسي   روی   بر   که   ی ا مطالعه   در 
  توسط   U87MG  های سلول   بر   sophia Descurianaia  گياه 

  دانه   اتانولی   عصاره   که   شد   مشخص   ، انجا  گردید   MTT  آزمون 
  باشد می   سلولی   رده   این   بر   سيتوتوکسيک   اثر   دارای   گياه   این 
 (2012 .,al et Khan ) .   سيتوتوکسيک   اثر   دیگری،  پژوهش   در  

Garcinia   ميوه   از   شده   استخراج   مانگوستين -گاما 

mangostana   های سلول   بر  U87MG   آزمون   توسط  MTT  
  اثر   دهنده نشان   آزمون   این   نتایج   گرفت.   قرار   مطالعه   مورد 

  این   روی   بر   گياه   این   از   شده   استخراج   ماده   سيتوتوکسيک 
  دیگری   پژوهشگران   . ( al et Chang,. 2010)   باشد می   ها سلول 

  برگ   از   شده   استخراج   اسانس   سيتوتوکسيک قابليت  
leucantha Nectandra   آزمون   از   استفاده   با   را  MTT   بر  

  بررسی   مورد   ( U87MG)   انسانی   گليوبالستومای   های سلول 
  اسانس   سيتوتوکسيک   اثر   کننده   مشخص   آزمایش   و   دادند   قرار 

  بود   U87MG  های سلول   بر   گياه   این   های برگ   از   شده   استخراج 
 (2015 .,al et Grecco .) 

  این   در   مطالعه   مورد   گياه   سيتوتوکسيک اثرهای    بررسی 
  گياهان   برخی   که   دهد می   نشان   MTT  آزمون   توسط   پژوهش 
اثرهای    دارای   ثانویه،   های متابوليت   داشتن   دليل به   دارویی 

  سيتوتوکسيک   خاصيت   به   توجه   با   باشند. می   سيتوتوکسيک 
  با مؤثره    های ترکي    که   است   مطلوب   ، گاوزبان گل   آبی   عصاره 
  و   استخراج   گياه   این   های گلبرگ   در   سيتوتوکسيک،   خاصيت 
  داروهایی   ساخت   برای   ها ترکي    این   از   بتوان   تا شوند    یی شناسا 
  خاصيت   به   توجه   با   نمود.   استفاده   تومورها   درمان   برای 

  این   از   استفاده   در   که   است   از    ، شده   مطالعه   گياه   سيتوتوکسيک 

  استفاده   جای   به   است   بهتر   آید.   بعمل   از    مالحظات   گياه 
  توسط   شده   ساخته   گياهی   داروهای   از   دارویی،   گياه   از   مستقي  
  مصرف   دستور   با   )فارماکوگنوزی(،   گياهی   داروسازی   علو  

  این   خودسرانه   مصرف   عوارض   از   تا   گردد   استفاده   مشخص 
  یا   دیگر   گياهان   با   احتمالی   دارویی   تداخالت   همچنين   و   گياهان 

 شود.   کاسته   سنتتيک   داروهای 
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Abstract 
    Medicinal plants have potentially cytotoxic effects due to their secondary metabolites, and it 

is important to know their cytotoxicity. Echium amoenum Fisch. et Mey., native to the northern 

part of Iran, is one of the important medicinal herbs in traditional Iranian medicine. It has large 

red flowers that turn dark purple after drying, and its decoction has medicinal uses. The aim of 

this study was to evaluate the cytotoxicity of aqueous extract of E. amoenum petals on human 

cells. In this study, the cytotoxic effects of different concentrations of E. amoenum extract on 

human glioblastoma cells was studied by MTT assay in a completely randomized statistical 

design with three replications. The results showed that the aqueous extract of this plant with 

IC50=19.28 mg ml-1 had a cytotoxic effect on human glioblastoma cells. The morphology of the 

treated cells changed from polygonal to spherical. The results of the present study showed that 

although the aqueous extract of E. amoenum petals had beneficial effects, it should be used with 

caution according to the instructions, because as it has a cytotoxic effect on human glioblastoma 

cells, it may also have a cytotoxic effect on healthy cells.  

 

Keywords: MTT assay, human glioblastoma cells, cytotoxicity, Echium amoenum Fisch. et 

Mey., medicinal plant.  
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