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بررسی اثرات سیتوتوکسیک عصاره هیدروالکلی گیاه همیشک بر روی سلولهای سرطانی
پستان موش (رده  )4T1به روش MTT
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چکيده
مقدمه :سرطان پستان بهعنوان یک بیماری هتروژن ،دومین سرطان شایع در جهان و نیز شایعترین سرطان در زنان میباشد .باوجود توسعه روشهای
درمانی ،میزان مرگ و میر در این سرطان باال بوده و شناسایی درمانهای جدید ضروری میباشد .امروزه ،تحقیقات وسیعی در مورد کاربرد گیاهان دارویی
برای درمان سرطان در حال انجام است .لذا با توجه به خواص آنتی اکسیدانی گیاه همیشک ،در این مطالعه اثرات سایتوتوکسیسیتی عصاره هیدروالکلی
این گیاه بر روی رده سلولی سرطان پستان مورد ارزیابی قرار گرفت.
مواد و روشها :گیاه همیشک پس از جمعآوری و شستشو ،خشک شده و سپس عصاره هیدروالکلی آن به روش ماسراسیون و در شرایط تاریکی بهدست
آمد .رده سلولی  4T1مربوطبه سرطان پستان موشی در محیط کشت  RPMI1640کشت داده شده و سپس با غلظتهای مختلف ( 31/25 μg/mlتا
 )2000μg/mlاز عصاره هیدروالکلی گیاه همیشک ،تیمار گردید .سپس میزان زندهمانی سلولهای  4T1پس از مدت زمان  48 ،24و  72ساعت با روش
رنگسنجی  MTTارزیابی گردید.
نتایج :بر اساس نتایج ،درصد زندهمانی سلولهای  ،4T1با افزایش غلظت عصاره و زمان تیمار ،بهطور معنیداری کاهش مییابد ( .)P<0/05بیشترین
میزان زندهمانی سلولها در تیمار  24ساعته با غلظت  31/25μg/mlمعادل  %93/87بوده و کمترین میزان زندهمانی در تیمار  72ساعته با غلظت μg/ml
 2000به میزان  %13/29مشاهده شد.
نتيجهگيری :نتایج این مطالعه نشاندهنده اثرات سیتوتوکسیسیتی عصاره گیاه همیشک بر روی سلولهای  4T1بهصورت وابستهبه غلظت و زمان میباشد.
بنابراین گیاه همیشک میتواند به عنوان درمان جایگزین و یا مکمل برای سرطان پستان در نظر گرفته شود .البته کاربرد درمانی آن نیازمند بررسیهای
بیشتر است.

واژههای کليدی :سرطان پستان ،عصارهیدروالکلی ،گیاه  ،Danae racemoasمیزان زندهمانی ،آزمون .MTT
*نویسنده مسئول :استادیار ،گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه پیام نور ،صندوقپستی  19395-3697تهران ،ایران ،تلفن ،09112267971 :نمابر،01142082016 :
Email: s_ebrahimi@pnu.ac.ir
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( .)12مطالعات انجام شده در اين زمينه نشان دادهاند که فالونوئيدها
بهدليل داشتن فعاليت آنتياکسيداني قوی برای حفظ سالمتي سلولها و
پيشگيری از انواع بيماریها و بهويژه سرطانها نقش مهمي دارند ( 15و
.)16
همانگونه که ذکر شد ،عالوه بر تغييرات ژنتيکي ،پديدههای
اپيژنتيکي شامل متيالسيون  ،DNAاصالحات پروتئينهای هيستوني
و نيز miRNAها نيز در ايجاد و پيشرفت سرطان پستان نقش دارند که
از آن جمله ميتوان به هيپومتيالسيون  ،DNAهايپرمتيالسيون پروموتر
ژنهای سرکوبگر تومور ،کاهش استيالسيون هيستون  ،H4جهش در
آنزيم هيستون استيل ترانسفراز و آنزيم متيالز ،تغيير در متيالسيون
هيستونها و نيز افزايش يا کاهش بيان miRNAها اشاره نمود ( .)6از
سوی ديگر برگشتپذير بودن تغييرات اپيژنتيکي آنها را به اهداف
مناسبي برای درمان سرطان تبديل نموده است ( .)1۷به عالوه ،تحقيقات
متعدد بهخوبي نشان دادهاند که بسياری از ترکيبات گياهي بهويژه
فالونوئيدها قادر به اصالح تغييرات اپيژنتيکي ميباشند .فالونوئيدها
بهعنوان گروه بزرگي از متابوليتهای ثانويه گياهي ،دارای شش گروه به
نامهای ايزوفالونوئيد ،فالوانون ،فالوانول ،فالونول ،فالوون و
آنتوسيانيدين ميباشند ( 15و  .)16مطالعات انجام شده ،نقش اين
ترکيبات را در اصالح تغييرات اپيژنتيکي از جمله متيالسيون  DNAو
استيالسيون هيستونها نشان دادهاند ( 18و  .)1۹در اين رابطه ،زير گروه
فالونول شامل ترکيباتي همچون کامفرول و کوئرستين ،مايريستين و
فيستين ميباشد که وجود مقادير فراواني از دو ترکيب فالونوئيدی
کامفرول و کوئرستين در گياه هميشک گزارش شده است و بر اين اساس
گياه هميشک ميتواند کانديد مناسبي برای بررسي خواص ضدسرطاني
باشد.
بنابراين ،با توجه به شيوع فراوان سرطان پستان در ايـران و نيز بهدليل
وجود فالونوئيدهای کامفرول و کوئرستين با قابليت اصالح تغييرات
اپيژنتيکي و نيز با درنظر گرفتن ساير خواص دارويي اين گياه ،در اين
مطالعه برای اولين بار اثرات سايتوتوکسيسيتي عصاره هميشک بر روی
رده سلولي سرطاني پستان ( )4T1مورد بررسي قرار گرفت.

مقدمه
سرطان ،نوعي اختالل در سرعت تکثير و تمايز سلولي است که
ميتواند در هر بافتي از بدن و در هر سني رخ دهد .سلولهای سرطاني
با رشد و تقسيم مداوم و حمله به بافتهای سالم موجب بيماری شديد و
مرگ ميشوند .سرطان بعد از بيماریهای قلبي -عروقي ،دومين عامل
مرگ و مير در انسان است ( .)1در اين ميان سرطان پستان بهعنوان يک
بيماری بسيار هتروژن ،دومين سرطان شايع در جهان و البته رايجترين
سرطان در بين زنان است؛ بهطوریکه براساس آمار آژانس بينالمللي
تحقيقات سرطان ،ساالنه حدود  2/1ميليون مورد جديد ابتال به اين
سرطان شناسايي ميشوند که اين ميزان  %25کل موارد ابتال به سرطان
را شامل مي گردد .همچنين اين سرطان بهعنوان پنجمين عامل مرگ
ناشي از سرطان و البته شايعترين عامل در بين زنان تلقي ميشود ( 1و
 .)2در ايران نيز سرطان پستان ،شايعترين سرطان در زنان بوده و البته
سن بروز آن يک دهه زودتر از زنان در کشورهای غربي است و ساالنه
بيش از  ۷هزار فرد به سرطان پستان مبتال ميگردند ( 3و .)4
عليرغم مطالعات گسترده ،علت اصلي بروز سرطان پستان هنوز
ناشناخته بوده و در واقع ترکيبي از عوامل ژنتيکي ،اپيژنتيکي ،هورموني
و محيطي در بروز اين سرطان نقش دارند ( .)۷-5امروزه روشهای
درماني متداول برای سرطان پستان شامل جراحي ،شيمي درماني،
پرتودرماني و هورمون درماني است که با عوارض متعدد همراه بوده و
انتخاب آنها به فاکتورهايي از قبيل مرحله بيماری ،خصوصيات زيستي
تومور ،نوع تومور و سن بيمار بستگي دارد .البته موفقيت هر کدام از اين
روش های درماني به عواملي همچون اندازه تومور ،ميزان متاستاز و
تهاجم آن ،نحوه بيان و يا عدم بيان ژنهای سرطاني و نيز زير گروه
مولکولي تومور بستگي دارد ( .)10-8بنابراين ،امروزه مطالعه در زمينه
معرفي روشهای درماني جديد و با عوارض کمتر بهويژه با رويکرد
استفاده از گياهان دارويي بسيار مورد توجه قرا گرفته است.
از جمله گياهان بومي با خواص دارويي متعدد ،گياه هميشک ميباشد.
گياه هميشک با نام علمي  Danae racemosaمتعلق به خانواده
 Asparagaceaeو زيرخانواده  Nolinoideaeاست که البته براساس
سيستم ردهبندی قديميتر در خانوداه ليلياسه ( )Liliaceaeيا سوسنيها
قرار ميگيرد ( .)13-11اين گياه درختچهای که بهطور طبيعي در مناطق
شمالي کشور شامل استانهای گيالن ،مازندران ،گلستان و اردبيل رشد
ميکند عمدتاً بهعنوان يک ادويه در آشپزی و نيز بهعنوان يک گياه
هميشه سبز در تزيين و گلآرايي بهکار ميرود ( .)12مطالعات نشان
دادهاند که اجزای تشکيلدهنده آن دارای خواص ضدانعقادی ،ضدسميت
کبدی ،ضددرد و ضدالتهابي است ( 12و  .)14با اين وجود ،خواص
آنتياکسيداني اين گياه نيز قابل توجه بوده و وجود فالونوئيدهای مهمي
چون کامفرول و کوئرستين در عصاره اين گياه نشان داده شده است

مواد و روشها
گياه هميشک از جنگلهای روستای پاشاکال ،بخش دودانگه
شهرستان ساری جمعآوری شده و توسط کارشناس گياهشناسي منابع
طبيعي ساری مورد شناسايي و تأييد قرار گرفت (شکل  .)1نمونه های
گياهي با آب فراوان و سپس آب مقطر شسته شده و در شرايط سايه
خشک شدند .سپس بهوسيله آسياب خانگي پودر شده و به 20گرم از
پودر گياه 400 ،ميليليتر حالل اتانول ( %85نسبت  )20:1اضافه گرديد.
عمل عصارهگيری به روش خيساندن (ماسراسيون) و با استفاده از دستگاه
شيکر به مدت  48ساعت و در دمای اتاق و شرايط تاريکي انجام گرديد.
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بررسی اثرات سیتوتوکسیک گیاه همیشک بر سرطان پستان

گرديد .پس از انکوباسيون  10دقيقهای ،جذب چاهکها توسط دستگاه
االيزا ريدر ( ELIZA Reader) (Biotekمدل  Elx800آلمان) در
طولموج  5۷0نانومتر خوانده شد .همه آزمايشها در  3تکرار انجام شد.
چاهک حاوی سلول و بدون عصاره بهعنوان نمونه کنترل و چاهک بدون
سلول و تنها حاوی محيط کشت و سرم جنين گاو نيز بهعنوان بالنک
در نظر گرفته شد .درصد بقای سلولي ( )Viabilityبا استفاده از فرمول
زير محاسبه گرديد .براساس اين فرمول ،ابتدا ميزان جذب مربوطبه نمونه
بالنک از جذب نمونههای تيمار شده و نمونه کنترل کم گرديد تا خطای
احتمالي حذف شده و عددهای بهدست آمده اصالح شود .سپس با تقسيم
نمودن جذب نمونههای تيمار شده به نمونه کنترل ،ميزان بقای سلولي
هرکدام از چاهکها بهدست آمد.

عصاره حاصل با کاغذ صافي (واتمن) فيلتر شده تا مواد جامد آن جدا
شوند .سپس مايع بهدست آمده با دستگاه تقطير در خالء ( Rotay
 )Evaporatorتغليظ شد .پس از آن ،با استفاده از حالل دی متيل
سولفوکسايد ( )DMSOغلظتهای موردنياز شامل ،31/25μg/ml
 ،1000 ،500 ،250 ،125 ،62/5و  2000از عصاره تهيه گرديد.

درصد بقای سلولي= (جذب نمونه بالنک  -جذب نمونه تيمار شده)( /جذب
نمونه بالنک-جذب نمونه کنترل) ×100

تجزيه و تحليل دادهها توسط نرمافزار اکسل  2013و  SPSSنسخه
 16انجام شد و نتايج بهصورت ميانگين  ±انحراف معيار حاصل از سه
تکرار بهدست آمد .دادههای بهدست آمده با آزمون واريانس يک طرفه
( )ANOVAمورد ارزيابي قرار گرفتند .همچنين برای مشخص نمودن
مقادير  IC50مربوطبه عصاره ،از نرمافزار  ED50V10که يک برنامه
جنبي در نرمافزار اکسل است ،استفاده شد .اين شاخص نشاندهنده
غلظتي از عصاره است که باعث مرگ نيمي از جمعيت سلولي و بقای
نيمي ديگر ميگردد .سطح معنيداری به ميزان کمتر از  0/05در نظر
گرفته شده است (.)P<0/05

شکل  -1نمونه جمعآوری شده گياه هميشک

رده سلولي  4T1از بانک سلولي انستيتو پاستور ايران بهصورت فالسک
خريداری شد .رده سلولي  4T1يکي از ردههای سلولي سرطان پستان
موشي با توانايي تهاجم و متاستاز است .سلولها در محيط کشت
 RPMI1640حاوی پنيسيلين و استرپتومايسين ( )100 IU/mlهمراه
با  %10سرم جنين گاو غيرفعال شده ( )FBSو  -L %1گلوتامين کشت
داده شده و در انکوباتور با شرايط دمای  3۷درجه سانتيگراد 5 ،درصد
 CO2و  ۹5درصد رطوبت نگهداری شدند .سپس سلولهای رشديافته،
با استفاده از محلول تريپسين 25 EDTA -درصد 2-3 ،بار پاساژ داده
شدند تا تعداد موردنياز از سلول بهدست آيد.
بررسي اثر سميت سلولي عصاره هيدروالکلي گياه هميشک بر روی
رده سلولي سرطان پستان  4T1توسط آزمون رنگسنجي  MTTانجام
شد .اين روش مبتني بر فعاليت آنزيمهای دهيدروژناز ميتوکندری بوده و
تشکيل رنگ نشاندهنده وجود سلولهای زنده ميباشد .به اين منظور،
پس از ارزيابي سلولها از نظر رشد و موروفولوژی و سپس جمعآوری و
شمارش آنها ،تعداد  10000سلول در هر يک از چاهکهای پليت ۹6
خانهای کشت داده شد .سپس سلولهای موجود در چاهکها پس از
انکوباسيون  24ساعته ،با غلظتهای موردنظر (،125 ،62/5 ،31/25
 1000 ،500 ،250و  2000ميکروگرم بر ميليليتر) از عصاره هيدروالکلي
گياه هميشک تيمار شدند .به چاهکهای نمونه کنترل ،عصارهای اضافه
نشد .سلولهای تيمار شده به مدت  48 ،24و  ۷2ساعت در انکوباتور
نگهداری شدند .پس از گذشت زمانهای موردنظر ،مقدار  20ميکروليتر
محلول  5 mg/ml MTTبه هر چاهک اضافه شده و پليت به مدت 4
ساعت انکوبه شده و سپس به هر چاهک  100ميکروليتر  DMSOاضافه

نتایج
نتايج بهدست آمده از اين بررسي نشاندهنده اثرات سيتوتوکسيسيتي
و مهار رشدی عصاره هيدروالکلي گياه هميشک ،بر روی رده سلولي
 4T1است .ميزان بقای سلولها در گروههای تيمار شده نسبتبه گروه
کنترل اختالف معنيداری را نشان داده است ( .)P<0/05همچنين اثرات
سميت سلولي و مهار رشدی عصاره هميشک بر روی سلولهای سرطاني
بهصورت وابستهبه غلظت و زمان ميباشد .در واقع ،درصد بقای
سلولهای  4T1در مقايسه با نمونه کنترل ،با افزايش غلظت عصاره و
مدت زمان تيمار بهطور معنيداری کاهش مييابد (شکل .)2
سلولهای سرطاني در تيمار  24ساعته با عصاره گياه هميشک ،مهار
رشد قابلتوجهي را بهصورت وابسته به دوز نشان دادهاند .بهطوریکه
درصد بقای سلولها در غلظت  31/25 μg/mlمعادل  %۹3/8۷بوده و
بهتدريج با افزايش غلظت عصاره ،درصد بقای سلولي کاهشيافته و به
ميزان  %26/۷8در غلظت  2000 μg/mlميرسد .در تيمار  48ساعته نيز
درصد بقای سلولهای  4T1در غلظت  31/25 μg/mlعصاره معادل
 %84/83بوده و با کاهش تدريجي به  %18/68در غلظت 2000 μg/ml
ميرسد (شکل  .)2ميزان بقای سلولهای  4T1در تيمار  ۷2ساعته نيز
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اضافه شده در نرمافزار اکسل است ،استفاده گرديد .در واقع برای محاسبه
شاخص  ،IC50نمودار درصد بقای سلولي نسبتبه غلظت عصاره رسم
شده و سپس براساس معادله خط بهدست آمده ،و جايگزيني عدد  50در
اين معادله ،غلظتي از عصاره که منجر به بقای  50درصدی سلولها (يا
مرگ  50درصد سلولها) ميشود ،بهدست ميآيد .مقادير  IC50عصاره
هميشک بر حسب ميکروگرم بر ميليليتر در جدول  1نشان داده شده
است.
مشاهده سلولها با ميکروسکپ نيز نشان داده است که عصاره اتانولي
هميشک سبب متراکم شدن و چروکيدگي سلولها و نيز فروپاشي و تغيير
شکل هسته در سلولهای تيمار شده با عصاره ميگردد (شکل  )4که
وجود اين تغييرات مورفولوژيک نشاندهنده فرآيند آپوپتوزيس در
سلولها ميباشد ( 20و .)21

متناسب با افزايش غلظت عصاره ،با روند کاهشي همراه بوده است و از
ميزان ( %80/3۷در غلظت  )31/25 μg/mlبه ميزان ( %13/2۹در غلظت
 )2000 μg/mlکاهشيافته است .تجزيه و تحليلهای آماری نشان داده
است که کاهش درصد بقا در سلولهای  4T1در مقايسه با نمونه کنترل
معنيدار ميباشد ( .)P<0/05نتايج اين آزمايشها مشخص ميکند که
با افزايش غلظت و زمان ،اثر سيتوتوکسيتي عصاره گياه هميشک نيز
افزايش مييابد (شکل  .)3به عبارت ديگر خاصيت ضد سرطاني اين
عصاره هم به غلظت عصاره و هم به مدت زمان تأثير عصاره بستگي
دارد.
ميزان  IC50عصاره نيز در مدت زمانهای مختلف  48 ،24و ۷2
ساعت محاسبه شده است .اين شاخص نشاندهنده غلظتي از عصاره
است که باعث مرگ  50درصد از سلولها و بقای  50درصد ديگر
ميگردد .برای محاسبه  IC50از برنامه  ED50V10که نوعي برنامه

شکل  -2ميزان بقای سلولی در سلولهای رده  4T1پس از تيمار با غلظتهای مختلف عصاره هيدروالکلی گياه هميشک در مدت زمان  48 ،24و  72ساعت
* نشاندهنده  P<0/05است.
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شکل  -3تأثير افزايش مدت زمان تيمار با غلظتهای مختلف عصاره هيدروالکلی گياه هميشک ،بر ميزان بقای سلولی رده 4T1
* نشاندهنده تفاوت معنيدار بين گروههای تيمار شده در مقايسه با گروه کنترل ميباشد (.)P<0/05

شکل  -4مرگ سلولهای رده  4T1تيمار شده با عصاره هيدروالکلی گياه هميشک
الف -سلولهای تيمار نشده (نمونه کنترل) .ب -سلولهای  4T1تيمار شده با غلظت  2000ميکروگرم بر ميليليتر عصاره هميشک به مدت  24ساعت .ج -سلولهای  4T1تيمار شده با غلظت  2000ميکروگرم بر ميليليتر عصاره
هميشک به مدت  48ساعت .د -سلولهای  4T1تيمار شده با غلظت  2000ميکروگرم بر ميليليتر عصاره هميشک به مدت  ۷2ساعت

جدول  -1ميزان  IC50مربوطبه عصاره هيدروالکلی گياه هميشک در مدت

بحث

زمان  48 ،24و  72ساعت
مدت زمان تيمار
 24ساعت
 48ساعت
 ۷2ساعت

استفاده از خواص گياهان بهويژه برای درمان سرطان همواره مورد
توجه محققين بوده است ( 22و  .)23همچنين ،سرطان پستان بهعنوان
شايعترين بدخيمي زنان در دنيا ميباشد ( 3 ،1و  .)5با توجه به ميزان
باالی مرگومير آن ،ارايه درمانهای جديد برای آن با اهميت است (،3
 ۹و .)10

)IC50 (μg/ml

3۹8/11
224/283
116/۹31
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جمعيتها ،با کاهش شيوع انواع سرطانها ارتباط مستقيم دارد ( .)26در
مطالعه انجام شده توسط الی و همکاران ،نقش کامفرول در مهار بيان
ژن  Bcl2و القای آپپتوزيس در رده سلولي سرطان پستان )(MCF-7
نشان داده شد ( .)2۷بهعالوه ،مطالعات ديگر بر روی سرطان پستان نيز
نشاندهنده نقش کامفرول در افزايش ميزان پروتئينها و آنزيمهای
پيشبرنده آپپتوزيس همچون کاسپاز  ۹و  ۷و  Bax ،p53 ،p21 ،3و
 PARPو نيز کاهش بيان پروتئينهای ضدآپپتوزی ،PLK-1 ،BCL2
 CDK1 ،pAKTميباشند ( 28و  .)2۹کوئرستين نيز با داشتن خواص
آنتياکسيداني و آنتياکسيداتيوی ،باعث مهار رشد ،القای آپپتوزيس و
توقف سيکل سلولي در انواع سرطانها شده و بهويژه در سرطان پستان
باعث توقف سيکل سلولي در مرحله عبور  G2به  Mميگردد (. )30تااو
و همکاران نشان دادهاند که کوئرستين با فعال کردن کاسپاز  3و مسير
ميتوکندريايي باعث القای آپپتوزيس در ردههای سلولي سرطان پستان
ميشود ( .)31در تحقيق انجام شده توسط رانگاناتان و همکاران نيز نشان
داده شد که کوئرستين باعث مهار بيان سايکلين  p21 ،D1و پروتئين
 Twistشده و از طريق مسير سيگنالينگ  p38MAPKسبب القای
آپپتوزيس در رده سلولي سرطان پستان ميگردد ( .)32همچنين،
اسرينيواسان و همکاران نشان دادهاند که کوئرستين با تنظيم نمودن
مسير سيگنالينگ بتا-کاتنيين باعث مهار تحرک و تهاجم سلولهای
سرطان پستان ميشود ( .)33بنابراين ،بهنظر ميرسد که عملکرد عصاره
گياه هميشک در القای مرگ سلولي در سلولهای تيمارشده ،ميتواند
بهدليل مقادير زياد کامفرول و کوئرستين در اين گياه باشد.
از سوی ديگر ،کامفرول و کوئرستين و ساير فالونوئيدها عملکرد قابل
توجهي را در اصالح تغييرات اپيژنتيکي ايجادکننده سرطانها و از جمله
سرطان پستان نشان دادهاند ( .)1۹ذکر اين نکته ضروری است که
تغييرات اپيژنتيکي متعددی در ايجاد سرطان پستان نقش دارند که از
آن جمله ميتوان به هيپومتيالسيون  ،DNAهايپرمتيالسيون پروموتر
ژنهای شاخص سرکوبگر تومور مانند  BRCA1و  APCو ،...تغيير در
استيالسيون و متيالسيون هيستونها ،جهش در آنزيمهای هيستون
استيل ترانسفراز و متيالز و نيز افزايش يا کاهش بيان miRNAها اشاره
نمود ( 6و  .)۷قابليت برگشتپذيری تغييرات اپيژنتيکي ،آنها را به اهداف
مناسبي برای درمان سرطان تبديل نموده است .بهطوریکه
مهارکنندههای آنزيم  DNAمتيالز و آنزيم هيستون داستيالز از جمله
داروهای مورد تأييد  FDAبرای درمان سرطانها ميباشند (.)1۷
براساس مطالعات انجام شده ،ترکيبات ششگانه فالوونوئيدی قادر به
اصالح تغييرات اپيژنتيکي از جمله متيالسيون  DNAو استيالسيون
هيستونها ميباشند ( 18و  .)1۹تااو و همکاران با مطالعه بر روی
ردههای سلولي سرطان پستان نشان دادهاند که کوئرستين از طريق
افزايش بيان  miRNA-146aباعث مهار تکثير سلولي و تهاجم

در اين راستا ،مطالعه حاضر با هدف بررسي اثرات سيتوتوکسيک عصاره
هيدروالکلي گياه هميشک بر روی رده سلولي سرطان پستان متاستازی
( )4T1انجام شد .نتايج اين مطالعه به روشني نشان ميدهد که عصاره
هميشک باعث کاهش چشمگيری در ميزان بقای سلولهای رده 4T1
ميشود ،بهطوریکه ميزان مرگ سلولهای سرطاني با افزايش غلظت و
مدت زمان تأثير عصاره ،بهطور معنيداری افزايش مييابد .در واقع
بيشترين ميزان بقای سلولي در سلولهای تيمار شده با غلظت μg/ml
 31/25از عصاره به مدت  24ساعت و کمترين ميزان بقای سلولي در
سلولهای تيمار شده با غلظت  2000 μg/mlاز عصاره به مدت ۷2
ساعت مشاهده شد .همچنين با توجه به ماهيت متاستازی اين رده
سلولي ،نتايج حاصله نشان ميدهد که اين عصاره توانايي متوقف نمودن
رشد سلولهای سرطاني را در مراحل پيشرفته و تهاجمي بيماری دارا
ميباشد.
گياه هميشک با نام علمي  Danae racemosaدر کشور ايران ،بهويژه
در استانهای مازندران و گيالن به وفور يافت ميشود ( 12و  .)13با
وجود فراواني اين گياه و کاربرد زينتي و خوراکي آن بهعنوان ادويه،
مطالعات اندکي بر روی خواص اين گياه انجام شده است .يکي از اولين
مطالعات انجام شده بر روی گياه هميشک ،وجود  4ترکيب پليفنلي را
در آن گزارش نموده است ( .)24سپس ،در تحقيق انجام شده توسط
فتحيزاد و همکاران مشخص شده است که گياه هميشک سرشار از
فالونوئيدهای کوئرسيتين و کامفرول بوده و اين دو ترکيب بهعنوان
اصليترين ترکيبات فالونوئيدی موجود در هميشک ميباشند (.)12
فالونوئيدها يکي از مهمترين متابوليتهای ثانويه گياهي و از خانواده
پليفنلها ميباشند .ترکيبات فالونوئيدی شامل شش گروه به نامهای
ايزوفالونوئيد ،فالوانون ،فالوانول ،فالونول ،فالوون و آنتوسيانيدين بوده
و دارای عملکردهای ضدالتهابي ،آنتياکسيداني ،ضدحساسيتي و
ضدسرطاني هستند ( 15و  .)16همانگونه که اشاره شد ،کامفرول و
کوئرستين که در گروه فالونول قرار دارند ،بهعنوان ترکيبات فالونوئيدی
شاخص در گياه هميشک شناسايي شدهاند .لذا عملکرد ضدسرطاني و
سيتوتوکسيسيتي عصاره هميشک بر روی سلولهای  4T1ميتواند
بهدليل وجود کامفرول و کوئرستين در اين گياه و البته نقش اثبات شده
اين ترکيبات در فرآيند آپپتوزيس باشد (.)25
کامفرول دارای خصوصيات فارماکولوژيکي متعددی از جمله خواص
ضدميکروبي ،ضدالتهابي ،آنتياکسيداني ،ضدتوموری و ضدديابتي بوده و
در فرآيند شيمي درماني نيز کاربرد دارد .کامفرول از طريق القای
آپپتوزيس ،توقف چرخه سلولي در مرحله عبور  G2به  ،Mکاهش بيان
مارکرهای مرتبط با فرآيند اپيتليال -مزانشيمال و توقف مسيرهای
سيگنالينگ  ، PI3Kعملکرد ضدسرطاني خود را انجام ميدهد .مطالعات
اپيدميولوژيکي نيز نشان دادهاند که دريافت مقادير باالی کامفرول در
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2. Noone AM, Howlader N, Krapcho M, Miller D ,Brest A, Yu M, et al.
SEER Cancer Statistics Review 1975-2015. National Cancer Institute.
Bethesda. MD, https://seer.cancer.gov/csr/1975_2015/, Updated
September 10, 2018.

 مطالعه انجام شده توسط کايو و.)31( سلولهای سرطاني ميگردد
همکاران نيز به خوبي نشان داده است که کامفرول قادر به اصالح
 در سرطانDNMT3B  و مهار آنزيم متيالزDNA وضعيت متيالسيون
 بهعالوه کندر و همکاران نيز نشان دادهاند که.)34( مثانه ميباشد
کوئرستين بهعنوان يک اصالحکننده اپيژنتيکي عمل نموده و از طريق
 باعث،BRCA1  در پروموتر ژنH3K9 افزايش استيالسيون هيستون
 در رده سلولي سرطان پستان ميگردد،افزايش بيان اين ژن غيرفعال
 براساس نتايج اين پژوهش و ساير تحقيقات مرتبط ميتوان، لذا.)35(
نتيجهگيری نمود که اثرات سايتوتوکسيسيتي گياه هميشک بر روی
سلولهای سرطان پستان ميتواند با عملکرد کامفرول و کوئرستين
.بهعنوان اصالحکننده تغييرات اپيژنتيکي نيز مرتبط باشد
 هيچ،الزم به ذکر است که براساس بررسي در منابع علمي موجود
گزارشي مبنيبر انجام مطالعه در رابطه با اثر ضدسرطاني گياه هميشک
 اندک مطالعات انجام شده بر روی اين، با اين وجود.بهدست نيامده است
 در تحقيق انجام شده.گياه نشاندهنده ساير خواص درماني آن ميباشند
 اثرات مثبت عصاره اين گياه در فرآيند،توسط خاکي و همکاران
 همچنين خواص.)14( اسپرماتوژنز در موش مشاهده گرديد
 ضدالتهابي و ضددردی عصاره گياه هميشک توسط ملکي،آنتياکسيداني
 در، بهعالوه.)36( و همکاران در مدل حيواني گزارش شده است
 مشاهده گرديدکه،مطالعهای که توسط شهرياری و همکاران انجام شد
عصاره هميشک قادر است با کاهش ميزان اکسيژن واکنشگر باعث بهبود
 ميزان هورومون تستوسترون و فعاليت باروری در،عملکرد اسپرمها
.)3۷( موشهای ديابتي شود
، از ديدگاه عملکرد سيتوتوکسيسيتي عصاره گياه هميشک،بهعالوه
نتايج مطالعه حاضر با اثرات سيتوتوکسيسيتي ساير ترکيبات گياهي
بررسي شده بر روی سرطان پستان اعم از عصاره متانولي گياه گزنه
 عصاره گياه گل ميموني،)3۹(  عصاره اتانلي برگ گياه پسته وحشي،)38(
 عصاره هيدروالکلي بذر گياه خارسنبل،)41(  عصاره گياه آب تره،)40(
.) مطابقت دارد43( ) و عصاره هيدروالکلي برگ گياه سدر42(
در مجموع ميتوان نتيجهگيری نمود که گياه هميشک بهدليل داشتن
،ترکيبات فالونوئيدی شاخص و اثرات سيتوتوکسيسيتي قابل مالحظه
4T1 باعث از بين رفتن سلولهای سرطاني و کاهش بقای رده سلولي
ميگردد و لذا عصاره اين گياه ميتواند بهعنوان يک راهکار درماني مؤثر
، با اين وجود.با منشأ گياهي برای درمان سرطان پستان مدنظر قرار گيرد
.قطعاً انجام مطالعات بيشتر و دقيقتر الزم و ضروری بهنظر ميرسد
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Abstract:
Introduction: Breast cancer, as a heterogeneous disease, is the second most common cancer in the world and the most
prevalent cancer among the women. Despite improvement in treatment methods, it has still high mortality rate and requires
new treatment approaches. Nowadays, many researches have been focused on application of medicinal plants for cancer
treatment. Therefore, according to antioxidant properties of Danae racemosa plant, in present study the cytotoxicity effects
of the hydroalcoholic extract of Danae racemosa was assessed on breast cancer cell line.
Methods: Danae racemosa plant was collected, washed and dried. Then, the hydroalcoholic extract of Danae racemosa was
extracted via maceration method in darkness. The 4T1 cell line of mouse breast cancer was cultured in RPMI1640 and then
treated with seven concentration of extract (31.25–2000 µg/ml). Subsequently, the viability of the cancer cells was assessed
using MTT test after 24, 48 and 72 h.
Results: According to the results, the viability of the 4T1 cells was significantly reduced upon the increase in extract
concentration and treatment duration (P<0.05). The maximum viability of the cells was 93.87%, referred to 24 h treatment
with 31.25 µg/ml of extract and the minimum viability was 13.29%, referred to 72 h treatment with 2000 µg/ml of extract.
Conclusion: The results of present study indicate the cytotoxicity effects of Danae racemosa extract on 4T1 cells in
concentration and time dependent manner. Hence, Danae racemosa plant could be considered as a substitute or
complementary treatment for breast cancer. However, its therapeutic application requires more studies.
Keywords: Breast Cancer, Hydroalcoholic extract, Danae racemosa, Viability, MTT test.
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