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 مقاله پژوهشي 

   يهاسلول برخک و گزنه يم يدروالکليه يعصاره يسه اثرات ضد سرطانيقام
  )HUVECسالم ( يهالولس) و MCF-7( نهيسسرطان 

  
  ٤د معرف زادهي، ناه٣ي، زهرا محب٢هيامامم دربي، مر*١يال سلطانيل

  
  12/01/1400تاریخ پذیرش  05/11/1399تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 ييمشکالت مقاومت دارو يکمتر و از طرف يبا اثرات جانب ييهادرمانافتن ي منظوربهاز عوامل منجر به مرگ در جهان است.  يکيسرطان  :هدف و زمينهپيش
 يولت سليسه سمين مطالعه مقايافته است. هدف از ايش يار افزاياهان بسيوجود دارد، توجهات به محصوالت مشتقه از گ يماران سرطانيکه در رابطه با درمان ب

  سالم بود. يهاسلولو  نهيس يسرطان يهاسلولخک بر ياهان گزنه و ميگ يدروالکليه يهاعصاره
ط يتر) سپس به محيليليکروگرم در ميم ۱۲۰۰و  ۴۰۰، ۱۰۰، ۲۵مختلف ( يهاه شد در غلظتيخک تهياه گزنه و ميگ يدروالکليه يعصاره :هاروشمواد و  

با کمک  يت سلوليون، سميان انکوباسيساعت انکوبه شدند. در پا ۷۲ا ي ۲۴ ياضافه شدند و برا Huvecسالم  يهاسلولو  MCF-7 يسرطان يهاسلولکشت 
و  SPSS افزارنرمبا کمک  آمدهدستبه يهاقرار گرفت. داده يموردبررسد يبروماوميديات-ين نارنجيديدوگانه آکر يزيآمرنگ يلهيوسبهو آپاپتوز  MTT يابيارز
  قرار گرفتند. يدبررسمورن دانکن يانگيسه ميمقا

دار يساعت، سبب کاهش معن ۷۲و  ۲۴تر) بعد از يليليکروگرم در ميم ۱۲۰۰( حداکثر خک در غلظتيهر دو گزنه و م يدروالکليه يافزودن عصاره ها:افتهي
 يداريمعن طوربهخک يهر دو گزنه و م يدروالکليه ي). افزودن حداکثر غلظت عصارهp<0.05و شاهد شد ( يماريت يهاگروهر يسه با سايدر مقا ير سلوليتکث

  ).p<0.05شد ( يماريت يهاگروهر يسالم نسبت به سا يهاسلولر يسبب کاهش تکث
  شوند.ي) مMCF-7( نهيسرطان س يهاسلولر يخک سبب مهار تکثيگزنه و م يدروالکليه يهان مطالعه نشان داد که عصارهيج اينتا :يريگجهينت
 گزنه ،يدروالکليخک، عصاره هيم ،)MCF-7( نهيس سرطان يهاسلول :هادواژهيکل
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  مقدمه

مرتبط با زنان است که  يهاسرطاناز انواع  يکينه يسرطان س
و يداتي). استرس اکس۱شود (يماران مياز ب ياريساالنه سبب مرگ بس

 در گسترش يشده که نقش اساس يکيژنت يهاجهشد يسبب تول
د يش توليو افزا يسلول اياحت يسرطان دارند. کاهش ظرف

 يهاکاليراد). ۲تواند عامل رشد تومور باشد (يآزاد م يهاکاليراد
 يندرتوکيها، مني، پروتئيسلول يب به غشايتواند سبب آسيآزاد م

 يهادرمانگردد. سرطان  يتواند سبب القايشده که خود م DNAو 
 يبرا شدهبيترک يهادرماناز  يک سريسرطان شامل  يبرا يکنون

                                                             
  سنده مسئول)ي(نو رانيکرمانشاه، ا، ي، دانشگاه رازيعيو منابع طب يس کشاورزي، پرديکشاورز ي، دانشکده علوم و مهندسيعلوم دام گروه ار،ياستاد ١
  راني، کرمانشاه، اي، دانشگاه رازيعيو منابع طب يس کشاورزي، پردي، دانشکده کشاورزيپزشکاهيار، گروه گياستاد ٢
  راني، کرمانشاه اي، دانشگاه رازيعيو منابع طب ي، دانشکده کشاورزيعيار، گروه منابع طبياستاد ٣
  راني، کرمانشاه، اي، دانشگاه رازيعيو منابع طب يس کشاورزي، پرديدانشکده کشاورز، يپزشکاهيار، گروه گياستاد ٤

ماران يب يموجود برا يدرمان يهانهياست. گز يماريمبارزه و مهار ب
، هورمون يدرمانيمي، شي، پرتودرمانيمبتال به سرطان شامل جراح

 يهاروشن يک و درمان هدفمند است. ايولوژيب يهادرمان، يدرمان
 ياديز ياثرات جانب يهستند و از طرف يو داروها بشدت سم ياندرم

ر ينظ يها و محصوالت خوراکاز فرآورده ياري). بس۳به دنبال دارند (
غذا  يژهيو يهايزمغذي، رييارهيج يبرهاي، فييايميتوشيبات فيترک

ته قرار گرف يموردبررسنه يدرمان سرطان س يبرا ييبات غذايو ترک
 يهادرمانن يگزيبات بتوانند جاين ترکيد است اي). ام۴اند (شده

 ماران گردند.يدر ب يدرمانيميشج شوند و باعث کاهش عوارض يرا
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 و همکاران انیطسل اللي  (MCF-7) هنيس سرطان و (HUVEC)سالم  يهاسلولبر  خکيگزنه و م يهاعصاره ياثرات ضد سرطان سهيمقا
 

١٧٦  

 شهي) درخت همEugenia caryophylata( يقرنفل خکيم
 ،يجنوب شرق يايآس يرياست که در مناطق گرمس يسبز

 يالقوهت بياه فعالين گيا. شوديکشت م ليو برز قاياز آفر ييهابخش
ز هند ا يدهد و در طب سنتينشان م ييايميبات شيه ترکيبرعل

 يو گوارش يدرمان مشکالت تنفس يباستان برا يهازمان
اوژنول  خکيماده فعال در روغن م). ۵گرفته است (قرار  مورداستفاده

و  شودياستفاده م يدندانپزشک در ضددرد عنواناست. اوژنول به
- ۲ -يدروکسيه- ۱دارد. اوژنول ( يکروبيخواص ضدم نيهمچن

موجود در عسل و  يعيطب بيترک کي) لبنزنيآل- ۴ - يمتوکس
 يياست و در مواد مختلف دارو خکيعصاره م ازجملهمختلف  اهانيگ

اوژنول  يو ضدسرطان يرياثر ضدتکث MTT. روش شودياستفاده م
 يمطالعات متعدد). ۶( است را در سرطان روده بزرگ نشان داده

 ياند از آن براخک را نشان دادهيم يشکوفه يروسيضدوت يفعال
روس شبه هرپس يت ويبا فعال جادشدهيا دهانه رحمدرمان سرطان 

(HPV) يهاتيفعال ي). بعالوه، شکوفه دارا۷شود (ياستفاده م 
ن ضد درد دندان، ي). همچن۸است ( يو ضدالتهاب يدانياکسيآنت

 ي). بعالوه، مصرف خوراک۹معده، و ضد نفخ است ( ي، مقوادرارآور
ده است يها به اثبات رسيانواع آلرژ يدرمان آسم و برخ يآن برا

ر يمختلف نظ ييايميبات شيترک يخک حاوي). انواع مختلف م۱۰(
انند م يبات فنوليدها، و ترکيترپنوئيها، ترها، تاننترپنيسزکواز

eugenol ) ۱۱-۱۳است .(Eugenol ينوع عنوانبهرسد ير مبه نظ 
کننده و عوامل يدان، مسکن، ضداسپاسم، ضدعفونياکسيآنت

 يريضد تکث يهاتي). فعال۱۵ و ۱۴کند (يعمل م يکروبيضدم
 سرطان يهاسلوله يخک بر عليم يو روغن ي، اتانوليآب يهاعصاره

 سالم يهاسلولهمراه با  ينه، پروستات و مري، سدهانه رحم
ه ن مطالعيقرار گرفته بود. در ا يموردبررست خون انسان يلنفوس
 يانسرط يهاسلوله يت را بر علين اثر سميشتريب يروغن يعصاره

سرطان پروستات  يهاسلولدر  ينشان داده بود. حداقل مرگ سلول
داده بود  يرو يسرطان مر يهاسلولدر  يو حداکثر مرگ سلول

ر يخک بر مهار تکثيم يکلروفروم يچهار بخش عصاره ريتأث). ۱۶(
و  Ali، توسط يه انسانيسرطان ر يهاسلول يدر دو رده يسلول

نشان  هاآن). ۱۷قرار گرفت ( يابيمورد ارز ۲۰۱۹همکاران در سال 
آپاپتوز  يو القا يها سبب مهار مهاجرت سلولن بخشيدادند که ا

  گردد.يم
 ٣٠-٤٥( يمتعدد يهاگونه يدارا) L. dioica Urticaگزنه (
 موردتوجه ييدارو ازنظر کهآنسه گونه عمده  يول )،١٨( گونه) است

، از گزنه درشت اندعبارتشوند يافت ميز يران نيهستند و در ا
 ين سه گونه تفاوت چندانيا کهيدرحال). ۱۹( يونانيو گزنه  کوچک

ر ار دويبس يهازمانگونه گزنه درشت و گزنه کوچک از  ،باهم ندارند
گزنه ). ٢٠(ند يآيمهم به شمار م يهاو از گونه اندبوده وردتوجهم

 کيراست به ارتفاع  يهاساقه ي، چندساله و داراياست علف ياهيگ
و  هااغبش در اماکن مخروبه، يشتر که کمابيب يمتر و حت ميتا دو ون

اه، در ين گيا. ديرويمشهر، به حالت خودرو نقاط مرطوب خارج
ن يا ).۲۱کند (يدر سراسر جهان رشد م يريگرمسمناطق معتدل و 

 استشکل و گزنده  يمخروط يده از تارهايپوش ياعضا ياه دارايگ
ات سوزآور آن در پوست بدن وارد يکردن، محتوکه در صورت لمس

د به يکند و شايد خارش و سوزش ميتولات ين محتويا .گردديم
م يار قديبس يهازماناز ). ٢٢(اند دهيرا گزنه نام اهين گيال ين دليهم

 يشياف، کود، مواد آرايال عنوانبهغذا، رنگ،  عنوانبهاه گزنه ياز گ
 ينوع عنوانبه يديمد ين، از مدتهايبرا). عالوه۲۳شد (ياستفاده م

 اندعبارتآن  ياز کاربردها يشده است. برخياستفاده م يياه دارويگ
د و ضد سرطان کروب، ضد زخم، ضد دريدان، ضد مياکسياز: آنت

دها، يدها، ترپنوئيل استروئياز قب يمتعدد مؤثربات ي). ترک۲۵، ۲۴(
ها و نيتدها، لکيساکاريها، پلنيها، کومارنيگنيدها، ليپروپانوئليفن

ن يشي). گزارشات پ۲۶شده است ( يياه گزنه شناسايدها در گيفالونوئ
 شاننرد مختلف مو يسرطان يهاسلولگزنه را بر  يت ضد توموريفعال

  ).۲۸، ۲۷اند (داده
و اثرات  يياهان دارويسه گيدر رابطه با مقا يمطالعات کم

ن مطالعه يوجود دارند. در ا يسرطان يهاسلولبر  هاآن يريضدتکث
 يلدروالکيه يعصاره يريسه اثرات ضد تکثيم که به مقايبرآن شد

 م.ينه بپردازيس يسرطان يهاسلولخک بر ياهان گزنه و ميگ
  

  هاروشمواد و 
 Urticaگزنه ( ييگونه دارو: ياهيگ يهاگونه يآورجمع

dioica Lشيروس، در فصل رويو ضد و يدانياکس ي) با خواص آنت 
کرمانشاه،  يهااستانغرب کشور ( ياز ارتفاعات و مناطق مرتع

 Eugeniaخک (ياه ميد. گيگرد يآورالم) جمعيکردستان و ا

caryophylataيياهان دارويمرکز فروش گک يز از ي) خشک ن 
 شد. يداريخر

  
  :يشگاهيقات آزمايانجام تحق

 ياهيگونه گ هوايي يهااندام و هابرگ :اهانيگخشک کردن 
ب ه مناسيط دور از نور و با تهويک محيدر گزنه ابتدا شسته شده و 
  ند.آماده شد يريعصاره گ يو برا دهيگرداب يخشک شدند، سپس آس

(گزنه و  ياهياز هر نمونه خشک گ :اهانياز گ يريعصاره گ
درصد  ۷۰اتانول تر يل يليم ١٠٠٠گرم در  ٥٠زان يخک) به ميم
ساعت در  ٧٢) و به مدت ٢٠به  ١اه به حالل: يسانده (نسبت گيخ

شدند. در  ياتاق نگهدار يط بدون نور و دمايک محياتاق پاک در 
بر ساعت محلول عصاره را  ٢تا  ١ساعت) هر روز  ٧٢ن مدت (يا يط
 ٣٠ يگذاشته و با دما) Heidolph, Germany(رر يتر استيه يرو
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 ۱۴۰۰ خرداد، ۳، شماره ۳۲دوره   پزشکيمطالعات علوم مجله 
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، محلول را يريان مدت عصاره گيدرجه هم زده شد. پس از پا ٤٠تا 
 ;Memmetr( ها در آون، صاف نموده، سپس عصارهيبا کاغذ صاف

Germany( خشک شده تا  يهادرجه خشک شدند و بخش ٤٥
 شدند. ينگهدار ٢٠ يزر منفيزمان استفاده در فر

 
  :کشت سلول

ن مطالعه از يو سالم مورد استفاده در ا يسلول سرطان يهارده
 يحاو T25در فالسک  هاسلولن يه شدند. ايران تهيتو پاستور ايسيان

 Dulbecco's Modified Eagle's medium (DMEM)ط يمح
)Gibcoدرصد  ۱۰کربنات، يم بي) با گلوکز باال، مکمل شده با سد

-يپن يهاکيوتيبيآنت درصد۱و ) Gibco( ينيجن يسرم گوساله
تحت ) Binder, Germany( ن در انکوباتوريسين و استرپتومايليس

 يدکربن و هواياکسيد درصد۵گراد، يسانت يدرجه ۳۷ط يشرا
ت يکف پل درصد۸۰که حدود يمرطوب کشت شدند. زمان ياتمسفر

ن از يپسيم تريمورد نظر پر شدند. با کمک آنز يهاسلول يلهيوسبه
ت ه مجدداً کشيز و بقياز آن فر يشدند و بخش يت جداسازيکف پل
 آماده شوند. يبعد يهااستفاده يبرا تاشدند 
  

  :يسلول يمانآزمون زنده
مار ين مطالعه که تحت تيمورد استفاده در ا يهاسلول يمانزنده
گزنه و  يدروالکليه يعصارهمختلف هر کدام از دو  يهابا غلظت

 تر) قرار گرفتهيليليکروگرم در ميم ۱۲۰۰و  ۴۰۰، ۱۰۰، ۲۵خک (يم
ن آزمون يقرار گرفت. ا يمورد بررس MTTبودند با کمک آزمون 

ت در ير و سميو تکث يسلول يمانسنجش زنده يبرا يعيوس طوربه
 نيتأمبا  MTTرد. آزمون يگيمورد استفاده قرار م يسلول يولوژيب

 يدروژنازهايدهناتيسوکس يلهيوسبهزرد رنگ، که  يمحلول آب
 يستالهايده شده و کريزنده کاه يهاسلولموجود در  يتوکندريم

ن يدهند. ايل ميبنفش را تشک-ينامحلول در آب، فورمازان آب
 ) DMSODimethyl sulfoxide(ر ينظ يآل يستالها در حاللهايکر
در در طول موج يزا ريدر دستگاه االزوپروپانول محلول بوده که يو ا

 يپس از کشت سلول زمانشوند. ينانومتر خوانده م ۵۰۰-۶۰۰ن يب
د با کمک يدرصد رس ۸۰ت به حدود يکف پل يهاسلولزان يکه م

م شدند، با کمک ال يت جداسازياز کف پل هاسلولن، يپسيم تريآنز
شمارش شدند حدود  هاسلول) Saaringia, Germanyنئوبار (
 تيپل چاهک هر هر غلظت، به يو حدقل سه تکرار براسلول  ۵۰۰۰

 يدرجه ۳۷در  هاسلولن يشدند. امنتقل کشت ) Sorfa(خانه  ۹۶
 يمرطوب برا ياتمسفر يدکربن و هواياکسيد درصد۵گراد، يسانت

ط ين دوره محيساعت کشت شدند. بعد از اتمام ا ۲۴مدت زمان 
گزنه  يمختلف دو عصاره يهاد با غلظتيط جديحذف و مح ييرو
 ۷۲و  ۲۴ يعنيمار يت خک به آنها اضافه شدند. بعد از اتمام دورهيو م

-يليم MTT )۵تر محلول يکروليم ۲۰ساعت، به هر چاهک حدود 
 Dulbecco's phosphate-buffered salineتر بافر يليليگرم در م

)DPBS ((ساعت در انکوباتور  ۴مدت زمان  ياضافه شد و برا
 يامبه آر ييط رويون، محيشدند. بعد از اتمام دوره انکوباس ينگهدار

 DMSOتر محلول يکروليم ۱۰۰حذف شد و به هر چاهک حدود 
در يزا رينانومتر با دستگاه اال ۵۷۰اضافه شد سپس در طول موج 

BioTek (Power Wave XS2)  .درصد خوانش انجام شد
ر يز صورتبهساعت  ۷۲و  ۲۴پس از گذشت زمان زنده  يهاسلول

  محاسبه شد:
  ۱۰۰شاهد* ODهر نمونه/ ODج ي= نتايماندرصد زنده

  
: کروسکوپ فلوروسنتيبا م يمانزان زندهيم يبررس

 يمختلف عصاره يهاغلظتمار شده با يو سالم ت يسرطان يهاسلول
تر) يليليکروگرم در ميم ۱۲۰۰و  ۴۰۰، ۱۰۰، ۲۵( يدروالکليه
 ۷۲و  ۲۴ يعنيکشت  يخک پس از اتمام دورهياهان گزنه و ميگ

با  هاسلولخارج شد. سپس  هاسلولن يا ييط رويساعت، مح
ن ويانکوباس يدر ادامه بعد از دورهثابت شدند  درصد۴د يآلدهپارافرم

به ن مرتيحذف شد و چند ييط رويکساتور، محيبا ف ييهاقيدق ۱۵
 DPBSتر يکروليم ۱۰۰ستشو داده شده به هر چاهک ش DPBSبا 

وم يديات-ين نارنجيديرنگ آکر تريکروليم ۴سپس و اضافه شد 
با کمک  يمانزان زندهي. ماضافه شد ۱:۱د با نسبت يبروما

 ).۲۹شد ( يابيارز) Leica, Germany(کروسکوپ فلوروسنت يم
  

  :يز آماريآنال
) ۱۶(ورژن  SPSS افزارنرمها از ز دادهين مطالعه جهت آناليدر ا

با کمک طرح ن مطالعه يآمده در ا به دست يهااستفاده شد. داده
انحراف  ±ن يانگيم صورتبهز شدند و يآنال يل کامالً تصادفيفاکتور

 نيانگيمن ي. اختالفات بگزارش شدندتکرار  ۳استاندارد از حدقل 
-pقرار گرفت.  يبا کمک آزمون دانکن مورد بررس يماريت يهاگروه

value بود. درصد۵ن مطالعه يمورد استفاده در ا 
  

  هاافتهي
ساعت، نشان داد که افزودن  ۲۴ت پس از يج آزمون سمينتا

 ۱۲۰۰خک و گزنه (يم يدروالکليه يحداکثر غلظت هر دوعصاره
نه يسرطان س يهاسلولر يتر) سبب مهار تکثيليليکروگرم در ميم

MCF-7 ب) شده يبه ترتدرصد  ۴۴/۶۵و  ۰۳/۶۴ يمانزان زندهي(م
شان ن يدارياختالف معن يماريت يهاگروهر يسه با سايبود که در مقا

سالم  يهاسلولر يزان تکثيط مين شراي. در ا)p<0.05( داديم
Huvec ۸۱/۶۷، ۲۴ان ساعت يخک و گزنه در پايم يب برايبه ترت 

 يدارياختالف معن يماريت يهاگروهر يبود که با سا درصد، ۸۲/۶۷و 
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١٧٨  

)p<0.05 (شکل  داشت)خک يم يماريت يهاگروه). ۱، جدول ۱
 ۱۰۰و  ۲۵ يهاغلظت تر و گزنهيليليکروگرم در ميم ۲۵غلظت 

م سال يهاسلولتر نسبت به گروه شاهد در يليليکروگرم در ميم
درصد، به  ۱۲/۱۱۲و  ۸۸/۱۱۵، ۷۱/۱۰۳ر نشان دادند (يش تکثيافزا
 ۲۵ يماريت يهاگروه، يسرطان يهاسلولن، در يبراب). عالوهيترت
ت خک و گزنه نسبيم يدروالکليه يعصارهتر يليليکروگرم در ميم

 دار نبوديش معنين افزايا داشتند گرچهر يش تکثيبه گروه شاهد افزا
ان ي. در پا)۱، جدول ۱ب) (شکل يدرصد، به ترت ۴۹/۱۰۳و  ۶۶/۱۰۱(

ر د ير سلوليزان مهار تکثيم يماريت يهاگروه يساعت، در تمام ۲۴
) Huvec(سالم  يهاسلولشتر از يب) MCF-7( يسلول سرطان يرده
  بود.

  

  
گزنه و  يهامختلف عصاره يهامار با غلظتيساعت از ت ۲۴و سالم پس از گذشت  يسرطان يهاسلولر يزان تکثيم ):۱شکل (

  MTTخک با کمک آزمون يم
  

 )۲۴(ساعت  MTTبا کمک آزمون  -خک و گزنهيم يدروالکليه يمختلف عصاره يهاغلظت يت سلوليزان سميم يبررس ):۱جدول (

 ماريت
پس از آزمون  MCF-7زنده  يهاسلولدرصد 

MTT  ٢٤(ساعت( 
پس از  Huvecزنده  يهاسلولدرصد 

 )٢٤(ساعت  MTTآزمون 
  cd١٠٠  ١٠٠  de  شاهد

  ٨٨/١١٥ ± ٦٦/٥  e  ٤٩/١٠٣ ± e٠٢/٤  تريليليکروگرم در ميم ٢٥عصاره گزنه غلظت 

  ١٢/١١٢ ± ٢٦/٤  e  ١٥/٩٦ ± ٠٩/٣  cd  تريليليکروگرم در ميم ١٠٠عصاره گزنه غلظت 

  ٤٤/٩٦± bc٦٧/٥  ٤٣/٨٩ ± b٢٩/١  تريليليکروگرم در ميم ٤٠٠عصاره گزنه غلظت 

  ٨٢/٦٧ ± ١٩/٢  a  ٤٤/٦٥ ± a٥٨/١  تريليليکروگرم در ميم ١٢٠٠عصاره گزنه غلظت 

  ٧١/١٠٣ ± ٨٢/٣  d  ٦٦/١٠١ ± e١٦/٤  تريليليکروگرم در ميم ٢٥خک غلظت يعصاره م

  ٤٢/٩٤ ± ٠٩/٥  bc  ٦٩/٩٢ ± ٥٤/١  bc  تريليليکروگرم در ميم ١٠٠خک غلظت يعصاره م

  ٥٧/٩١ ± b١٣/٣  ٠٦/٨٩ ± ٥٧/٣  b  تريليليکروگرم در ميم ٤٠٠خک غلظت يعصاره م

  ٨١/٦٧ ± a٤٥/٢  ٠٣/٦٤ ± a١٨/٣  تريليليکروگرم در ميم ١٢٠٠خک غلظت يعصاره م

 .اندشدهيبررس درصد۵اختالفات در سطح  دار دارند.يحروف متفاوت در هر ستون اختالف معن يدارا يهانيانگيم
  است. يماريت يهاگروهن يدار بيمعنعدم اختالف  يدهندهحروف مشترک در هر ستون نشان يدارا يهانيانگيم
  

مار يساعت، ت ۷۲پس از  ير سلوليدر ارتباط با مهار تکث
کروگرم يم ۱۲۰۰با حداکثر غلظت () MCF-7( يسرطان يهاسلول

زان يم نيشتريخک و گزنه بيم يدروالکليه يهاتر) عصارهيليليدر م
 يماريت يرگروههايسه با گروه شاهد و سايدر مقا ير سلوليمهار تکث
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١٧٩  

به  ،درصد ۸۶/۳۸و  درصد۷۴/۳۹ يمانزان زندهي(م مشاهده شد
، جدول ۲(شکل ) بود p<0.05( دار ين اختالف معنيکه ا ب)يترت
کروگرم يم ۴۰۰خک در غلظت يم يدروالکليه يافزودن عصاره). ۲

 يسرطان يهاسلول يمانزندهزان يساعت، م ۷۲تر پس از يليليدر م
)MCF-7 ( ر يسه با سايده بود که در مقايرسدرصد  ۸۴/۴۸به حدود

کروگرم هر دو يم ۱۲۰۰ يهار از غلظتيبه غ ؛يماريت يهاگروه
داد. در مجموع پس از نشان ) p<0.05( يدارياختالف معن ؛عصاره

که هر  يسرطان يهاسلول يهاگروه يساعت، در تمام ۷۲گذشت 
 ۴۰۰، ۱۲۰۰ يهاخک و گزنه (غلظتيم يدروالکليهک از دو عصاره ي

ه نسبت بافت کرده بودند، يرا درتر) يليليکروگرم در ميم ۱۰۰و 
ن کاهش يکه ا شدمشاهده  ر سلوليگروه شاهد روند کاهش تکث

. در )p<0.05داد (يدار نشان مينسبت به گروه شاهد اختالف معن
مختلف هر  يهامار با غلظتي، ت)Huvec( سالم يهاسلولارتباط با 
را  )تريليليکروگرم در ميم ۱۲۰۰(کثر الظت حدکه غ ،دو عصاره

و گزنه  ۴۵/۴۳خک ير را نشان داد (ميکاهش تکثافت کرده بودند يدر
 يماريت يهاگروهر يسه با گروه شاهد و سايکه در مقا درصد) ۶۲/۴۹

 ۱۰۰و  ۲۵ يها. غلظت)p<0.05داد (يدار نشان مياختالف معن
کروگرم يم ۲۵گزنه و  يدروالکليه يعصارهتر يليليکروگرم در ميم

خک نسبت به گروه شاهد يم يدروالکليه يتر عصارهيليليدر م
به درصد،  ۳۹/۱۱۲و  ۸۳/۱۰۶، ۱۲/۱۱۵داد (ر نشان يش تکثيافزا
 ۷۲ر نسبت به گروه شاهد در ساعت يش تکثين افزايکه ا ب)يترت
 مواجهه با هر پس ازر يزان کاهش تکثي. م)p<0.05دار بود (يمعن

ود کمتر ب يسرطان يهاسلولسالم نسبت به  يهاسلولدو عصاره در 
 ).۲، جدول ۲(شکل 

پس از گذشت  يسالم و سرطان يهاسلولرات ييتغ ۶تا  ۳اشکال 
 يهامختلف عصاره يهامار با غلظتيساعت از ت ۷۲و  ۲۴

 دهد.يخک را نشان ميگزنه و م يدروالکليه

  

  
گزنه و  يهامختلف عصاره يهامار با غلظتيساعت از ت ۷۲و سالم پس از گذشت  يسرطان يهاسلولر يزان تکثيم ):۲شکل (

  MTTخک با کمک آزمون يم
  

 )۷۲(ساعت  MTTبا کمک آزمون  -خک و گزنهيم يدروالکليه يمختلف عصاره يهاغلظت يت سلوليزان سميم يبررس ):۲جدول (
پس از آزمون  MCF-7زنده  يهاسلولدرصد  ماريت

MTT  ٧٢(ساعت( 
پس از  Huvecزنده  يهاسلولدرصد 

 )٧٢(ساعت  MTTآزمون 
  d١٠٠    f١٠٠    شاهد

  ١٢/١١٥ ± ٠٩/١  f    ٤٥/٩٩ ± f٨٤/٨    تريليليکروگرم در ميم ٢٥عصاره گزنه غلظت 

  ٨٣/١٠٦ ± ١٣/٢  e    ٦٤/٨٠ ± ٤٩/١  e    تريليليکروگرم در ميم ١٠٠عصاره گزنه غلظت 

  ٣٩/٩٤± ٧٦/٥  cd    ٨٤/٧٢ ± d٦٠/٤    تريليليکروگرم در ميم ٤٠٠عصاره گزنه غلظت 

  ٦٢/٤٩ ± ٩٥/٣  a    ٨٦/٣٨ ± a٨١/٢    تريليليکروگرم در ميم ١٢٠٠عصاره گزنه غلظت 
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  ٣٩/١١٢ ± ٧٥/٢  ef    ٢٢/٦٨ ± d٧٢/٤    تريليليکروگرم در ميم ٢٥خک غلظت يعصاره م

  ٣٢/٨٩ ± ٢٣/٥  c    ٨٩/٦٠ ± c٢٩/١    تريليليمکروگرم در يم ١٠٠خک غلظت يعصاره م

  ٢٥/٦٠ ± b٣٥/٤    ٨٤/٤٨ ± b٧٨/٢    تريليليکروگرم در ميم ٤٠٠خک غلظت يعصاره م

  ٤٥/٤٣ ± ٩٥/٢  a    ٧٤/٣٩ ± a٢٥/١    تريليليکروگرم در ميم ١٢٠٠خک غلظت يعصاره م

 .اندشدهيبررس درصد۵اختالفات در سطح  دار دارند.يحروف متفاوت در هر ستون اختالف معن يدارا يهانيانگيم
  است. يماريت يهاگروهن يدار بيعدم اختالف معن يدهندهحروف مشترک در هر ستون نشان يدارا يهانيانگيم

 

  
مختلف  يهامار شده با غلظتي) تHuvecسالم ( يهاسلول ين نارنجيديآکر-ديوم برومايديهمزمان ات يزيرنگ آم ):۳شکل (
: dتر و يل يليکروگرم در ميم c :۴۰۰تر، يل يليکروگرم بر ميم b :۱۰۰تر، يل يليکروگرم در ميم a :۲۵گزنه ( ياهيعصاره گ

 يليکروگرم در ميم g :۴۰۰تر، يل يليکروگرم بر ميم f :۱۰۰تر، يل يليکروگرم در ميم e :۲۵خک (يتر) و ميل يليکروگرم در ميم۱۲۰۰
  ساعت ۲۴از  تر) پسيل يليکروگرم در ميمh :۱۲۰۰تر و يل

 

  
 يهامار شده با غلظتيت MCF-7نهيسرطان س يهاسلول ين نارنجيديآکر-ديوم برومايديهمزمان ات يزيرنگ آم ):۴شکل (

: dتر و يل يليکروگرم در ميم c :۴۰۰تر، يل يليکروگرم بر ميم b :۱۰۰تر، يل يليکروگرم در ميم a :۲۵گزنه ( ياهيمختلف عصاره گ
 يليکروگرم در ميم g :۴۰۰تر، يل يليکروگرم بر ميم f :۱۰۰تر، يل يليکروگرم در ميم e :۲۵خک (يتر) و ميل يليکروگرم در ميم۱۲۰۰

  ساعت. ۲۴تر)  پس از يل يليکروگرم در ميمh :۱۲۰۰تر و يل
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١٨١  

  

  
مختلف  يهاشده با غلظت ماري) تHuvecسالم ( يهاسلول ينارنج نيديآکر-ديبروما وميديهمزمان ات يزيرنگ آم ):۵شکل (
: dتر و يل يليکروگرم در ميم c :۴۰۰تر، يل يليکروگرم بر ميم b :۱۰۰تر، يل يليکروگرم در ميم a :۲۵( گزنه ياهيعصاره گ

 يليکروگرم در ميم g :۴۰۰تر، يل يليکروگرم بر ميم f :۱۰۰تر، يل يليکروگرم در ميم e :۲۵( خکيو متر) يل يليکروگرم در ميم۱۲۰۰
  ساعت. ۷۲پس از  تر) يل يليرم در مکروگيمh :۱۲۰۰تر و يل

  
 يهامار شده با غلظتيت MCF-7نه يسرطان س يهاسلول ين نارنجيديآکر-ديوم برومايديهمزمان ات يزيرنگ آم ):۶شکل (

: dتر و يل يليکروگرم در ميم c :۴۰۰تر، يل يليکروگرم بر ميم b :۱۰۰تر، يل يليکروگرم در ميم a :۲۵گزنه ( ياهيمختلف عصاره گ
کروگرم در يم g :۴۰۰تر، يل يليکروگرم بر ميم f :۱۰۰تر، يل يليکروگرم در ميم e :۲۵خک (يتر)  و ميل يليکروگرم در ميم۱۲۰۰

 ساعت. ۷۲تر) پس از يل يليکروگرم در ميمh :۱۲۰۰تر و يل يليم
 

  بحث
ر در کل جهان است که به يوممرگ ياز عوامل اصل يکيسرطان 

ل يدال از يکيشود. يل ميترسناک تبد يهايمارياز ب يکيسرعت به 
ش نسبت به يمشاهده شده و رو به افزا ييدارو يهامقاومتن امر، يا

داروها  يدر مورد بررس يجد يهان امر سبب تالشيسرطان است. ا

). ۳۰درمان سرطان شده است ( يات بخش برايبات حيو ترک
 ياهندرمااز  يناش ياحتماالً اثرات سم ياهيگ منشأبا  يباتيترک
ناخواسته مانند  ياثرات جانب يرا کاهش داده و از طرف ييايميش

ها و دارند. امروزه استفاده از مکمل يرا کمتر در پ ييمقاومت دارو
نه يار مورد توجه هستند. هزيبس يعيطب منشأبا  ييمحصوالت غذا
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 ين عوارض جانبي، همچنيياهان دارويمناسب و در دسترس بودن گ
رمان د يبرا يابزار عنوانبهتواند آنها را يه داروها مکمتر آنها نسبت ب

 يهاسلول يستيآل بادهيب ضد سرطان ايکند. ترک يسرطان معرف
 يخن ببرد. برياز ب يعيطب يهاسلولبر  يرا بدون اثر منف يسرطان
آپاپتوز مقاوم  يهاآنها را به القاکننده يسرطان يهاسلولها در جهش

آپاپتوز  يالقاکننده ييايميبات شيفاده از ترکن، استيسازد. بنابرايم
ن ي). در ا۳۱از درمان سرطان است ( يهدف اصل هاسلولن يدر ا

خک و گزنه ياهان ميگ يدروالکليه يهاعصاره يسهيمطالعه به مقا
و ) MCF-7(نه يسرطان س يهاسلولمختلف بر  يهادر غلظت

) Huvec( يبند ناف انسان يخون يال داخل رگهاياندوتل يهاسلول
 ۷۲خک پس از گذشت ياه ميسلول سالم پرداخته شد. گ عنوانبه

کروگرم يم ۴۰۰و  ۱۰۰، ۲۵ يهااه گزنه در غلظتيساعت نسبت به گ
 يسرطان يهاسلولدر مهار  يتر اثرات به مراتب بهتريليليدر م

تر يليليکروگرم در ميم ۱۲۰۰ يعنين در غلظت باال يداشت. همچن
 يهاسلولعصاره مشابه با هم عمل کرده بودند. در ارتباط با  هر دو

ز بود، يکم ناچ يهادر غلظت يزان مرگ سلوليسالم هرچند که م
و  هاسلولدر ارتباط با گزنه در غلظت حداکثر، روند کاهش  يول

نه، يس يسرطان يهاسلولسه با يمشاهده شد که در مقا يمرگ سلول
 ۴۰۰، ۱۰۰ يهاز در غلظتيخک نياه ميدار نبود. در گين روند معنيا

ا شد، اممشاهده  يسلول تر روند مرگيليليکروگرم در ميم ۱۲۰۰و 
ر بود. شتيسالم ب يهاسلولنسبت به  يسرطان يهاسلولن روند در يا

 يخک، اثرات کمترياه مياه گزنه نسبت به گيرسد که گيبه نظر م
 يهاسلولن نسبت به ييپا يهادر غلظت خصوصاًم سال يهاسلولبر 

زان مهار يز هرچند ميخک نيگذاشته بود. در مورد م يبرجا يسرطان
شد، يها مشاهده من غلظتيبهتر در ا يسرطان يهاسلولر يتکث

ود. در شتر بيز نسبت به گزنه بيسالم ن يهاسلولب به يزان آسيم
اه گزنه يکلرومتان گيد ي)، عصاره۳۲و همکاران ( يمحمد يمطالعه

-تکهزان يشده بود. م HCT-116 يسرطان يهاسلولسبب مهار نمو 
 ۹و  ۳ يان کاسپازهاين بيافته بود همچنيش يافزا DNAشدن  تکه
و  Kumar يافته بود. در مطالعهيکاهش  Bcl-2ان يش و بيافزا

اه يگ يهاحاضر از عصاره يز مشابه با مطالعهي) ن۳۳همکاران (
ن ينه استفاده شد. البته با ايسرطان س يهاسلولمهار  يخک برايم

 ياه جهت بررسين گيا يو روغن ي، الکليآب يهاتفاوت که عصاره
 يساعت، عصاره ۴۸ن مطالعه پس از يج اياستفاده شده بود. طبق نتا

شده بود. هرچند که در  يسرطان يهاسلولبهتر سبب مهار  يروغن
بهتر  يآب يز به مراتب نسبت به عصارهين ياتانول يارهآن مطالعه عص

) نشان دادند که روغن ۳۴و همکاران ( Prasharعمل کرده بود. 
 ياليو اندوتل يبروبالستيف يهاسلولت در يسم يخک سبب القايم

) ۳۵و همکاران ( Hussainگر توسط يد يشود. در مطالعهيم يانسان
خک بر هر دو يم يعصاره يمحاضر، اثرات س يمشابه با مطالعه

سرطان دهانه رحم مشاهده شده است.  يهاسلولسالم و  يهاسلول
شتر مشاهده شده يب يسرطان يهاسلولدر  ين روند کاهشياما ا

 يذات يهاچرخه ي، و القاDNAب يخک سبب آسيم يعصاره است.
شده  يجانيو ميداتيوابسته به کاسپاز و مرگ مرتبط با استرس اکس

ده نه شيس يسرطان يهاسلولروژن در يژن و نتياکس يهاکاليرادبا 
ل مشتقات يتواند به دليخک ميم يعصاره ي). اثرات سم۳۶است (

ه يب برعلين ترکي. اباشد Eugenol مانندموجود در آن  يالکل
مورد استفاده قرار گرفته که  Helaکس يسرطان سرو يهاسلول

). ۳۷زان غلظت بوده است (يآن وابسته به زمان و م ياثرات سم
از  )۳۸و همکاران ( Salah گر توسطيد ين در مطالعهيهمچن

Eugenol ه يعلخک بريمشتق از م يدانتياکسيب آنتيترک عنوانبه
ت ط کشين در شراينيتريتوسط س ييو القايداتياسترس اکس

روده  ييبخش انتها يهاسلول( HCT116 يهاسلول يشگاهيآزما
 هاسلولن ياد. مصرف آن مرگ را در ي) استفاده گرديانسان بزرگ

 يهاميت هر دو آنزيل فعالي، تعدROSد يکاهش داده، سبب مهار تول
د يدهآليدليد مالونيسموتاز و کاهش توليداز ديکاتاالز و سوپراکس

خک سبب يم يکلروفروم يمختلف عصاره يهابخش ).۳۸شده بود (
ه در يسرطان ر يهاسلول ير در دو ردهيآپاپتوز و مهار تکث يالقا

و همکاران در  Dwivedi) شده بود. ۱۷و همکاران ( Ali يمطالعه
خک را يم يو روغن ي، الکليمختلف آب يها، اثرات عصاره۲۰۱۱سال 

ن يو همچن ينه، پروستات و مري، سدهانه رحم يسرطان يهاسلولبر 
مهار  ريتأثن يشتري). ب۱۶قرار دادند ( يسالم مورد بررس يهاسلول

ان سرط يهاسلول ين اثر آن برايو کمتر يمر يهاسلولر، بر يتکث
بود که  ين در حاليبود. ا يروغن يپروستات با استفاده از عصاره

 ودند.ده بيند يبيخک آسيم يمار با عصارهيت يسالم در پ يهاسلول
Al Doghaithe ) گزنه  يآب يعصارهاثرات ز ين)، ۳۹و همکاران

ده رو يسرطان يهاسلولرا بر  ر شدهيزدرايخشک شده و فر صورتبه
 ۱۰و  ۵سالم در دو غلظت  يهاسلولن ينه همچنيه و سي، ربزرگ

 يدر هر دو غلظت اثرات سم هاآنقرار دادند.  يابيکروگرم مورد ارزيم
 يمانند مطالعه يمشاهده کردند ول يمختلف سرطان يهارا بر رده

 يهاغلظت يعني(ها ن غلظتيسالم در ا يهاسلولبر  يحاضر، اثر
مورد استفاده در آن  يهامشاهده نشد. هرچند که غلظتن) ييپا

 رن پژوهش مشابه نبود، ديمورد استفاده در ا يهامطالعه با غلظت
و  ۱۰۰، ۲۵ يهادر غلظت يز در مورد گزنه اثرات سميما ن يبررس

و  D’Abroscaتر مشاهده نشد. يليليکروگرم در ميم ۴۰۰ يحت
، يسرطان يهاسلولز مشاهده کردند که برخالف ي) ن۴۰همکاران (

ر گيد يياسالم ندارد. در مطالعه يهاسلولبر  يعصاره گزنه اثر سم
 يسرطان پروستات و القا يهاسلولگزنه، سبب مهار  يآب يعصاره

ل ي). روند تشک۴۱و و آپاپتوز در آنها شده بود (يداتياسترس اکس
زنه اه گيمار آنها با گيت يدر پ يينه در موش صحرايتومور سرطان س
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 يهابخش يمتانول يمار با عصارهيدر موش، ت ).۴۲افته بود (يکاهش 
از  ياشن ييت القايه سميبرعل يويکل يرونهاکبد و نف گزنه از ييهوا
ن عصاره سبب ي)، در واقع ا۴۳( بودن محافظت کرده يس پالتيس

ر کاتاالز و ينظ يدانياکسيآنت يهاميت آنزيش فعاليافزا
). به نظر ۴۴شود (يون ميگلوتات يسموتاز و محتويدازديسوپراکس

-ينتن اثرات آيااه گزنه با يموجود در گ يدهايت فالونوئيرسد فعاليم
 آزاد ارتباط يهاکاليراده يبرعل يدانياکسيو دفاع آنت يدانياکس

 ).۴۵داشته باشد (
  

  يريگجهينت
 ين مطالعه، افزودن عصارهيآمده در ا به دستج يطبق نتا

مار، يساعت از ت ۷۲و  ۲۴خک و گزنه پس از يهان مايگ يدروالکليه
نه يسرطان س يهاسلولرشد سبب مهار کثر غلظت خود ادر حد

ر ينظ تر،يفيک يهاين مطالعه، متاسفانه امکان بررسيدر اشده است. 

د وجو يسرطان يهاسلولخک و گزنه به ياهان ميافزودن مشتقات گ
ات بر بين ترکيا يرگذاريق و تاثيسم دقين حال مکانينداشت با ا

ان، يمشخص نشده است. در پا يو سالم به درست يسرطان يهاسلول
هت ، جيمولکول يزهايشتر همراه با آناليب يمطالعات سلولاز به ين

ده ش يزيش مرگ برنامه رير و افزايمهار تکث يهاسميمکان يابيارز
مهار سرطان در  يتندرون يهاين، بررسيبراعالوه .وجود دارد يسلول

وانات يح يهاخک در گونهيت گزنه و مها و مشتقامصرف عصاره يپ
 .رسديبه نظر م يز ضرورين يشگاهيآزما

 
  يسپاسگزار

موفق به  IR.RAZI.REC.1399.031ن پژوهش با شماره يا
 يست پزشکيز يته اخالق در پژوهشهايافت کد اخالق از کميدر

 له از زحماتين وسيشده است که بد يدانشگاه راز يمعاونت پژوهش
  گردد.يم ين معاونت سپاسگزاريا
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Abstract 
Background & Aims: One of the leading causes of death in the world is cancer. In order to find cures 
with fewer side effects and on the other hand drug resistance problems that exist in relation to the 
treatment of cancer patients, attention to plant-derived products has greatly increased. The aim of this 
study was to compare the cytotoxicity of hydro-alcoholic extracts of nettle and clove on cancer and 
normal cells. 
Materials & Methods: Hydro-alcoholic extracts of nettle and clove were prepared in different 
concentrations (25, 100, 400, and 1200 μg / ml) then added to culture medium of breast cancer cells 
(MCF-7) and normal cells (Huvec) and incubated for 24 or 72 h. At the end of incubation, cytotoxicity 
was assessed by MTT assay and apoptosis by acridine orange-ethidium-bromide dual staining. The 
obtained data were analyzed using SPSS software and Duncan's multiple comparisons. 
Results: The addition of hydroalcoholic extracts of both nettle and clove at the highest used 
concentration (1200 μg/ml) after 24 and 72 hreduced cell proliferation significantly compared to other 
treatment and control groups (p<0.05). The addition of the highest concentration of both hydro-alcoholic 
extracts of clove and nettle to normal cells reduced cell proliferation significantly compared to other 
treatment groups (p<0.05). 
Conclusion: The results of this study showed that the hydro-alcoholic extracts of nettle and clove inhibit 
the proliferation of breast cancer cells (MCF-7). 
Keywords: breast cancer cells (MCF-7), clove, hydroalcoholic extract, nettle 
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