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چكيده
بيمارياينسريعرشدودرمانبهمطلوبپاسخعدم. شودمياستفادههاي مختلفسرطاندرمانبرايمتعدديدرمانيهايروشازامروزه: زمينه و هدفش پي

هاي جدا شده لولي فراکشنسميت ستاثيربررسيهدفبامطالعهاين. استبرانگيختهترکمجانبياثراتبامؤثرتربه داروهايدستيابيبه تالش جهترانامحقق

.استهاي سرطاني مختلف طراحي گرديدهاز قارچ صدفي پلئوروتوس فلوريدا بر سلول

ها بر رشد و تکثير تاثير بازدارندگي اين فراکشن. از عصاره بدنه قارچ پلئوروتوس فلوريدا جدا شدندR100و R5 ،F5 ،R10 ،R30هاي فراکشن: كارمواد و روش 

. بررسي شدMTTني مختلف توسط روش کالريمتري هاي سرطاسلولي

بعضـي از ايـن   . هاي سرطاني داشـتند طور وابسته به غلظت تاثير مهاري قابل توجهي بر سلولههاي مورد بررسي بطبق نتايج حاصله، تمامي فراکشن: هايافته

هـاي هاي سرطاني مـورد بررسـي، سـلول   از ميان سلول. داشتند(HT-29)هاي سرطان کولون بيشترين تاثير مهاري را بر سلولR30و R100ها مثل فراکشن

HT-29ها حساس بودبيش از سايرين به اين فراکشن .

هاي سرطاني هاي جدا شده از قارچ صدفي خوراکي پلئوروتوس فلوريدا را بر سلولنتايج حاصل از اين بررسي تاثير ضد سرطاني فراکشن: نتيجه گيريبحث و 

مـورد نيـاز   R100هاي تاثير فراکشـن  مطالعات بيشتري جهت تعيين مکانيسم. بيشترين تاثير سميت سلولي را داشتR100فراکشن . ي نشان دادکولون انسان

.است

هاي سرطاني، سميت سلولي پلئوروتوس فلوريدا، رده سلول: هاكليد واژه

۱۳۸۹بهار،۵۴-۶۰صاول، مجله پزشكي اروميه، دوره بيست و يکم، شماره

09354262960: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز تحقیقات ایمونولوژي، پژوهشکده بوعلی، تلفنمشهد، :آدرس مکاتبه

Email: mahmoudim@mums.ac.ir

، دانشگاه شاهدي، دانشکده پزشکيمونولوژيار گروه ايدانش1
مشهدي، دانشگاه علوم پزشکي، پژوهشکده بوعليمونولوژيقات اي، مرکز تحقيلوژمونويکارشناس ارشد ا2
، دانشگاه شاهدي، دانشکده پزشکيمونولوژيار گروه ايدانش3
مشهديه، دانشگاه علوم پزشکيو تغذيميوشيه، گروه بيکارشناس ارشد تغذ4
)سنده مسئولينو(مشهدي، دانشگاه علوم پزشکيل، پژوهشکده بوعيمونولوژيقات اي، مرکز تحقيونولوژيماستاد گروه ا5

مقدمه
ها از نظر تغذيه اي جزو غذاهاي عملکردي بوده و قارچ

يزيولـوژيکي  منبع داروهاي غيرسمي هستند کـه از نظـر ف  

هـا در طـب باسـتاني در سرتاسـر     قارچ). ۱(باشند مفيد مي

در بسياري از نقـاط جهـان سـعي    . شدندجهان استفاده مي

هـا در درمـان   هـاي آن هـا و متابوليـت  شده است تا از قارچ

بـارزترين تـاثير   .هاي مختلف انسان استفاده شـود بيماري

ه عمـوم را بـه   ها که توجهاي آنها و متابوليتپزشکي قارچ

. باشـد هـا مـي  خود جلب کرده است، تاثير ضد توموري آن

بـه عنـوان عوامـل آداپتـوژن و     هاي قارچي عموماًمتابوليت

محرک سيستم ايمني استفاده شده و يکي از موثرترين 
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رونـد  ضدتوموري براي استفاده کلينيکي بـه شـمار مـي   عوامل 

هاي ضد تومـوري مـوثر و   بنابراين جستجو جهت يافتن قارچ). ۲(

پلئوروتـوس  يهاگونه. همچنان ادامه داردهاز بررسي خواص آنني

ن قارچ يگونه از ا۴۰حدود . شوندميده يناميصدفيهاعمدتا قارچ

کـه  يطـور هنـد بـ  يرومـي در سرتاسر جهان هان قارچيا. وجود دارد

ا يـ ر کشـت در دن يـ زيهـا در رده دوم قارچيصدفيهاامروزه قارچ

ژن از جملـه  يفعـال اکسـ  يهـا کـال يد راديـ تول). ۳،۴(قرار دارنـد  

و (•OH)ل يدروکسـ يکال هي، راد(O•)د يون سوپراکسايکال آنيراد

ط يدر شـــرايمهمـــيفاکتورهـــا(H2O2)دروژن يـــد هيپراکســـ

هاشوند که در آنميمختلف از جمله سرطان محسوب يکيپاتولوژ

ينقش مهمـ يشرفت توموريزا و پاز مواد سرطانيون ناشيموتاس

). ۵،۶(دارد

يتيسيه توکسيعليعنوان دفاع اصلهدان بياکسيبات آنتيترک

ن عمـل را از  يشوند و اميآزاد محسوب يهاکاليد رادياز توليناش

آزاد اعمال يهاکالياز راديناشيهابيبرابر آسق محافظت دريطر

ا يـ آزاد و يهاکاليد راديبات مهارکننده تولين ترکيبنابرا. کنندمي

کننـد  يريجاد سـرطان جلـوگ  يتوانند از اميهار آنينده تاثمهارکن

ق عصـاره  يتزرنشان داده است که يک بررسيج حاصل از ينتا). ۷(

،طـور وابسـته بـه دوز   هتوانند بمي١دايقارچ پلئوروتوس فلوريمتانل

مهار کرده و هارا در موشEACيتومور القا شده توسط رده سلول

ــوان رفتگــر راد   ــه عن ــاکــاليب ــرده و ن يه ز از يــآزاد عمــل ک

در ). ۸،۹(کنـد  يريجلـوگ يسلوليغشايدهايپيون ليداسيپراکس

يهـا ک فراکشنيش آپوپتوتيز پيو نيرير ضد تکثيک مطالعه تاثي

سـرطان  يهـا بـر سـلول  ٢جدا شده از قارچ پلئوروتوس استراتوس

. شده استيبررسيط برون تنيدر شراHT-29کولون 

ن يـ مختلف فراکشن محلـول در آبگـرم ا  ياهبا غلظتهاسلول

طـور  هبـ هـا ن سـلول يـ ر ايـ مار شدند و مهار قابل توجه تکثيقارچ ت

مشـخص  ين بررسـ يـ ن در ايهمچن. ديوابسته به دوز مشاهده گرد

و يسـرطان يهـا آپوپتوز در سـلول يق القاين مهار از طريشد که ا

cتوکروميو سـا Baxيبهـا ش التيپـ يهـا مولکوليشيم افزايتنظ

). ۱۰(رد يگميصورت يتوزوليس

محلول يب گلوکانين قارچ، ترکيايق از عصاره آبيک تحقيدر 

ن يـ ايمنـ يسـتم ا يسيت کنندگير تقويشد و تاثيدر آب جداساز

د از ماکروفاژها مشخص شد يک اکسايتريد نيش توليب بر افزايترک

ن قـارچ  ين از ايپروتئيک فراکشن حاويز يک گزارش نيدر ). ۱۱(

ر ين فراکشـن تـاث  يـ جدا شده است و نشـان داده شـده اسـت کـه ا    

، DL ،S-180 ،B16-FOيســرطانيســلوليهــابــر ردهيکشــندگ

Hela وHT-29 دارد و مقدارIC50يرده سلوليبراHT-29 ،۵۵.۲

1 Pleurotus florida
2 Pleurotus ostreatus

در مطالعـات  ). ۱۲(تر گـزارش شـده اسـت    يليليکرو گرم در ميم

ت يـ ش فعاليافـزا قياز طريمنيايک کنندگيت تحريما، فعاليقبل

ن قـارچ نشـان   يـ ايمار شده با عصاره آبيتيهاماکروفاژها در موش

ر ضد يتاثيز بررسيو نهان فراکشنيايجداسازيول) ۱۳(داده شد 

. صورت نگرفته بودهان فراکشنيايسرطان

، R5 ،F5يهـا فراکشـن يت سلولير سميتاثپژوهش حاضردر 

R10 ،R30 وR100   قـارچ پلئوروتـوس   بدنـه  جدا شـده از عصـاره

مختلـف  يسـرطان يهـا ران بر سـلول يدا کشت داده شده در ايفلور

. شديبررس

کارمواد و روش
دايپلئوروتوس فلوريه فراکشن از قارچ خوراکيته

ه شد و پس از خشک يدا تهيپلئوروتوس فلوريابتدا قارچ صدف

يسيس۱۵۵دا با يگرم از قارچ فلور۵/۴۲سپس. کردن پودر شد

قه با يدق۲۰محلول حاصله به مدت . زه مقطر مخلوط شديونيآب د

عصاره . فوژشد و ذرات نا محلول حذف شدنديسانترg۱۴۰۰۰دور 

Amicon Ultra-4يفوژيلتـر سـانتر  يفيهـا ستميحاصله توسط س

(ACFD)فراکشنه شد .

و k۱۰۰ ،k۳۰ ،k۱۰يلترهايدا از فين منظور، عصاره فلوريبد

k۵يانجام مطالعات بعديبراهاآنييدند و سوپ روعبور داده ش

شده و محلول از يجمع آورييدر هر مرحله سوپ رو. استفاده شد

. عبور داده شديلتر بعديلتر به فيک في

کشت سلول
، (HT-29)، کولــون (AGS)معــده يســرطانيهــاســلولرده

ياز بانک سلولL929يبروبالستيفيهاو سلول(Hela)کس يسرو

يهـا در فالسـک هـا سلول. ندديگرديدارييتوپاستورايران خرانست

ــا يغنــDMEMمحــيط کشــت يحــاو ، درصــدFCS۱۰شــده ب

U/ml۱۰۰سـيلين،  يپنμg/ml۱۰۰ ن کشـت داده  ياسترپتومايسـ

ــاتوردرجــه ســانتي گــراد در۳۷دمــاي شــده و در دار CO2انکوب

توسـط  هـا مختلـف سـلول  يهـا انجام تستيبرا. شدندينگهدار

rpmدرصد از ته فالسک جدا شده و با دور EDTA۱/۰-نيپسيتر

دريرسـوب سـلول  . شـدند ژ دقيقـه سـانتريفو  ۱۰به مـدت  ۱۱۰۰

ط کشت بـه حالـت سوسپانسـيون درآورده شـد و     يمحيسيس۱

بـا  يموجـود درسوسپانسـيون سـلول   يهـا درصد زنده بودن سلول

از تريپـان بلـو توسـط هموسـيتومتر     يمخلوط شدن نسبت مسـاو 

. تعيين شد

يت سلوليزان سميسنجش م
بدنـه  جـدا شـده از عصـاره   يهافراکشنر يتاثيمنظور بررسهب

مورد يسرطانيهات سلوليدا بر سميپلئوروتوس فلوريقارچ صدف

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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اسـاس ايـن   ).۱۴(استفاده شـد  MTTيمترياز روش کالريبررس

توسـط آنـزيم سوكسـينات    MTTتست شكستن نمك تترازوليـوم  

نتيجه اين فعاليت . ي زنده استهااز ميتوكندريايي سلولدهيدروژن

باشد كه توسط دي متيـل  ميايجاد بلورهاي فورمازان ارغواني رنگ 

تر فعالهاهر چه سلول.آيندميسولفوكسايد به صورت محلول در 

ايـن  . و تعدادشان بيشتر باشد ميزان رنگ ايجاد شده بيشـتر اسـت  

.كند مزيت داردمياديواكتيو كار كه با مواد رLTTروش بر روش 

عدد سلول در هر چاهك ميكروپليـت  ۲× ۴۱۰بدين منظور تعداد 

تـر بـا   يکروليم۲۰۰ييخانه اي ريختـه شـده و در حجـم نهـا    ۹۶

R5 ،F5 ،R10 ،R30(يهافراکشنيهافراکشني مختلف هاغلظت

تيمار ) درصد۷۵و ۱۰ ،۲۰ ،۳۰ ،۵۰((V/V)جدا شده R100)و 

سه چاهـک  . هر غلظت سه چاهک اختصاص داده شديبرا.شدند

۲۴بعد از . قرار گرفتيز به عنوان کنترل بدون دارو مورد بررسين

. انجام شدMTTون آزمون يساعت انکوباس

) گمايشرکت س( MTTميكروليتر از محلول ۲۵ن منظور، يبد

ميلي گرم در ميلي ليتر به هـر چاهـك افـزوده شـد و     ۵با غلظت 

درجه سـانتي گـراد در   ۳۷گر در دماي يساعت د۳به مدت تيپل

۱۰۰هر چاهک خارج شـده و  ييع رويسپس ما. انكوبه شديکيتار

به هر چاهـك اضـافه   (DMSO)د يل سولفوکسايمتيميكروليتر د

. طور کامل حل شـوند هل شده در ته چاهک بيتشکيشد تا بلورها

ه شـده و سـپس   دقيقه در دماي اتـاق قـرار داد  ۱۰پليت به مدت 

يزا در طول هر چاهک با استفاده از دستگاه خواننده االيجذب نور

جـذب  . قرائـت شـد  (DMSO)نانومتر در مقابل بالنـک  ۵۴۵موج 

ر بـه  يزا توسط فرمول زيثبت شده توسط دستگاه خواننده االينور

:ل شديتبديدرصد مرگ سلول

هاافتهي
بـه دنبـال   يلولدرصـد مـرگ سـ   ۱و نمـودار  ۵يال۱جداول 

، R5 ،F5(يهـا مختلف فراکشـن يهاساعته غلظت۲۴ون يانکوباس

R10 ،R30 و(R100 ــده از ــدا ش ــه  ج ــاره بدن ــدف عص ــارچ ص يق

ه يـ ، کل(HT-29)سـرطان کولـون   يهاسلولبا دايپلئوروتوس فلور

(ACHN) رحم ،(Hela) معده ،(AGS)يبروبالسـت يفيهاو سلول

(L929) يمختلفـ يهـا ات غلظـت ين تجربيدر ا.دهندميرا نشان

(V/V))۱۰،۲۰،۳۰،۵۰ ــاز ا) درصــد۷۵و مــورد هــان فراکشــني

بصـورت  هـا ا مرگ سـلول يزان مهار رشد و يقرار گرفت و ميابيارز

. مشخص شديدرصد مرگ سلول

R5نشان داده شده است، فراکشـن  ۱طور که در جدول همان

يهـا لولرا بـر سـ  ين درصد کشـندگ يشتريبدرصد۷۵در غلظت 

درصـد و  ۶۴±۷/۱بـا AGSدرصد، ۷۱±۹/۰باHelaيسرطان

HT-29۲۰تـر  نييپايهااما در غلظت. درصد داشت۶۲±۹/۰با

ــتريبدرصـــد ــندگيشـ ــلول ين کشـ ــر سـ ــارا بـ HT-29يهـ

ين کشــندگيشــتريبدرصــد۱۰و در غلظــت ) درصــد۳/۱±۲۷(

. داشتHelaيهارا بر سلول) درصد۹/۰±۱۲(

در F5که فراکشـن  دهدمينشان ۲در جدول ارائه شدهج ينتا

يهـا را بـر سـلول  ين درصـد کشـندگ  يشـتر يبدرصـد ۷۵غلظت 

درصد ۶۸±۹/۱باACHNدرصد، ۷۱±۹/۰باHT-29يسرطان

يهابر سلوليسلوليکشندگدرصد۲۰يهادر غلظتيداشت ول

ACHNدرصـــد۱۰و در غلظـــت ) درصـــد۲۸±۲/۱(شـــتر يب

.شتر بوديب)درصدAGS)۳/۱±۶يهابر سلوليکشندگ

يهـا جـدا شـده بـر رده سـلول    R10فراکشن ير کشندگيتاث

فراکشـن  . نشان داده شده است۳در جدول يمورد بررسيسرطان

R10 ــت ــد۷۵در غلظ ــتريبدرص ــندگ يش ــد کش ــر ين درص را ب

±۲/۰بـا AGSدرصـد،  ۹۳±۵/۱باHT-29يسرطانيهاسلول

يهـا در غلظـت . درصـد داشـت  ۸۶±۷/۰باACHNو درصد۸۸

را بـر  ين کشندگيشتريز بيندرصد۱۰و درصد۲۰يعنيتر نييپا

۱۹±۷/۰درصـد و ۲۴±۷/۰ب بـا يـ بـه ترت HT-29يهـا سلول

. داشت

در R30فراکشـن  ير کشـندگ يکه تاث۴ج جدول يبر طبق نتا

ن يشـتر ين فراکشـن ب يـ ايهـا مشخص شده است، تمام غلظتآن 

درصد مرگ سلول . داشتندHT-29يهارا بر سلولير کشندگيتاث

درصـد و در  ۸۸±۲/۰زانيـ بـه م درصـد ۷۵ن غلظت يدر باالتر

بيـ بـه ترت درصـد ۱۰و درصـد ۲۰يعنـ يتـر  نييپـا يهـا غلظت

.درصد بود۶۳±۷/۰و ۳/۰±۶۹

نشـان داده شـده اسـت، فراکشـن     ۵طور که در جـدول  همان

R100د فراکشن ز هماننينR30بـر  يقابـل تـوجه  ير کشندگيتاث

درصد مرگ سـلول در  . داشت(HT-29)سرطان کولون يهاسلول

ــاالتر ــت يب ــد۷۵ن غلظ ــه مدرص ــب ــد و در ۹۲±۴/۰زان ي درص

۸۶±۶/۰بيبه ترتدرصد۱۰و درصد۲۰يعنيتر نييپايهاغلظت

. درصد بود۸۲±۱و

يبررسـ يهـا کشـن فراير کشـندگ ياز تـاث يالصه اخ۱نمودار

. دهدمينشان يمورد بررسيسرطانيهاشده را بر سلول

۱-جذب تست 

جذب کنترل

۱۰۰x= درصد مرگ سلولي 
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(L929)يبروبالستيفيهاو سلول) HT-29و AGS ،ACHN ،Hela(يسرطانيهادرصد مرگ سلول):۱(شماره جدول

.*R5مختلف فراکشن يهامار شده با غلظتيت

AGSACHNHelaHT-29L929درصد) يحجم/يحجم(غلظت 

۷۵۷/۱±۶۴۱/۲±۲۹۹/۰±۷۱۹/۰±۶۰۹/۰±۶۹

۵۰۹/۱ ±۲۷۲/۲±۲۳۳/۱±۲۸۳/۰±۵۶۳/۰±۴۸

۳۰۴/۱±۱۷۳/۲±۱۶۱/۲±۲۴۱±۳۳۷/۱±۳۸

۲۰۳/۱±۹۳/۱±۱۱۸/۰±۱۶۳/۱±۲۷۶/۰±۲۰

۱۰۷/۱±۴۳/۰±۱۹/۰±۱۲۵/۰±۱۲/۰±۴
.ارائه شده اند.S.E.M±بار آزمايش ۳صورت ميانگينهمقادير ب*

(L929)ي فيبروبالستي هاو سلول) HT-29و AGS ،ACHN ،Hela(ي سرطاني هادرصد مرگ سلول):۲(شماره جدول

.*F5هاي مختلف فراکشن تيمار شده با غلظت

AGSACHNHelaHT-29L929درصد) حجمي/حجمي(غلظت 

۷۵۳/۱±۵۲۹/۱±۶۸۷/۱±۵۴۹/۰±۷۱۱±۵۹

۵۰۱/۱±۳۰۳/۲±۴۶۱±۴۸۳/۱±۲۸۱±۴۱

۳۰۷/۱±۲۶۹/۱±۳۸۲±۳۶۱/۱±۲۴۹/۰±۲۴

۲۰۷/۰±۲۱۲/۱±۲۸۵/۱±۱۱۵/۱±۱۶۶/۰±۹

۱۰۳/۱±۱۶۱±۳۷/۰±۱۹/۰±۱۲۰
.ارائه شده اند.S.E.M±بار آزمايش ۳صورت ميانگين همقادير ب*

(L929)ي فيبروبالستي هاو سلول) HT-29و AGS ،ACHN ،Hela(ي سرطاني هادرصد مرگ سلول):۳(شماره جدول

.*R10هاي مختلف فراکشن تيمار شده با غلظت

AGSACHNHelaHT-29L929درصد) حجمي/حجمي(غلظت 

۷۵۲/۰±۸۸۷/۰±۸۶۹/۰±۷۱۵/۱±۹۳۴/۰±۶۵

۵۰۹/۰±۷۴۲/۰±۵۹۶/۰±۲۷۶/۰±۵۸۷/۰±۴۷

۳۰۹/۰±۴۹۹/۰±۳۳۹/۰±۲۲۵/۰±۲۸۶/۰±۲۳

۲۰۰۵/۰±۱۸۴/۰±۱۶۷/۰±۲۴۵/۰±۱

۱۰۰۵/۰±۵۰۷/۰±۱۹۰
.ارائه شده اند.S.E.M±بار آزمايش ۳صورت ميانگين همقادير ب*

(L929)ي فيبروبالستي هاو سلول) HT-29و AGS ،ACHN ،Hela(ي سرطاني هادرصد مرگ سلول):۴(شماره جدول

.*R30هاي مختلف فراکشن تيمار شده با غلظت

AGSACHNHelaHT-29L929درصد) حجمي/حجمي(غلظت 

۷۵۷/۰±۷۵۳/۰±۵۲۶/۰±۵۴۲/۰±۸۸۳/۰±۶۱

۵۰۸/۰±۷۵۵/۰±۲۵۴/۰±۲۵۳/۰±۸۵۹/۰±۵۱

۳۰۱±۵۳۲/۰±۱۶۷/۰±۲۱۹/۰±۷۶۲/۰±۳۸

۲۰۴/۰±۴۵۶/۰±۵۲/۰±۱۲۳/۰±۶۹۷/۰±۲۵

۱۰۳/۰±۲۶۹/۰±۲۶/۰±۳۷/۰±۶۳۶/۱±۳
.ارائه شده اند.S.E.M±بار آزمايش ۳صورت ميانگين همقادير ب*
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(L929)ي فيبروبالستي هالو سلو) HT-29و AGS ،ACHN ،Hela(ي سرطاني هادرصد مرگ سلول):۵(شماره جدول

*R100هاي مختلف فراکشن تيمار شده با غلظت

AGSACHNHelaHT-29L929درصد) حجمي/حجمي(غلظت 

۷۵۷/۰±۷۵۳/۰±۵۲۶/۰±۵۴۴/۰±۹۲۳/۰±۶۱

۵۰۸/۰±۷۹۵/۰±۲۵۴/۰±۲۵۴/۰±۹۲۹/۰±۵۱

۳۰۱±۷۵۲/۰±۱۶۷/۰±۲۱۸/۰±۸۹۲/۰±۳۸

۲۰۴/۰±۴۵۶/۰±۵۲/۰±۱۲۶/۰±۸۶۷/۰±۲۵

۱۰۳/۰±۲۶۹/۰±۲۶/۰±۳۱±۸۲۷/۰±۸
.ارائه شده اند.S.E.M±بار آزمايش ۳صورت ميانگين همقادير ب*

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

75 50 30 20 10

غلظت (حجمی   /حجمی   )

تی
سی
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وک

وت
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 س
صد

در

SIM-8, R5
SIM-8, F5
SIM-8, R10
SIM-8, R30
SIM-8, R100

دا شده از هاي جهاي مختلف فراکشنتيمار شده با غلظت) HT-29(ي سرطان کولون هادرصد مرگ سلول):۱(شماره نمودار

).R100و R5 ،F5 ،R10 ،R30(قارچ پلئوروتوس فلوريدا 

بحث 
جاد سرطان کولون جستجو ياز ايريشگيپيبرايک استراتژي

يهـا است که منجر به مـرگ سـلول  يبات خوراکيافتن ترکييبرا

جزو يه اياز نظر تغذهاقارچ). ۱۵-۱۷(شده کولون شوند يسرطان

ــاثيارزتربــوده و بــيعملکــرديغــذاها و هــاقــارچير پزشــکين ت

که توجه عموم را به خـود جلـب کـرده اسـت،     هاآنيهاتيمتابول

پلئوروتـوس  يهـا ر گونهيز). ۱،۲(باشد ميهاآنير ضد توموريتاث

و يل اسـتات يـ شـوند و عصـاره ات  ميده يناميصدفيهاقارچعمدتاً

ور وابسـته  طـ هتوانند بميدا يپلئوروتوس فلوريقارچ خوراکيمتانول

مهـار  يرا در مـدل موشـ  EACيسـرطان يهار سلوليبه دوز تکث

ز از يـ آزاد عمـل کـرده و ن  يهـا کـال يکرده و به عنـوان رفتگـر راد  

). ۸(کننــد يريجلــوگيســلوليغشــايدهايــپيون ليداســيپراکس

ک يـ ش آپوپتوتيز پيو نيرير ضد تکثيک مطالعه تاثين در يهمچن

ــيهــافراکشــن ــوس جــدا شــيديســاکاريپل ده از قــارچ پلئوروت

ط بـرون  يدر شـرا HT-29سرطان کولون يهااستراتوس  بر سلول

. نشان داده شده استيتن

، ۱۰ ،۲۰((V/V)مختلـف  يهـا ر غلظتيدر مطالعه حاضر تاث

R100)و R5 ،F5 ،R10 ،R30(يهافراکشن) درصد۷۵و ۵۰، ۳۰

ر بـ دايـ پلئوروتـوس فلور يقـارچ صـدف  عصـاره بدنـه   جدا شـده از  

ــاســلول ــون يه ــ، کل(HT-29)ســرطان کول ــم (ACHN)ه ي ، رح

(Hela) معده ،(AGS)يبروبالستيفيهاو سلول(L929)يابيـ ارز

ن يشـتر يبR30و R100يهـا ج حاصله، فراکشـن يبرطبق نتا. شد

ن سـلول  يحساس تر. داشتنديسرطانيهابر سلولير کشندگيتاث

. بود(HT-29)ولون سرطان کيهاسلولهان فراکشنيبه ايسرطان

ن قارچ جدا شد و ين از ايپروتئيک گزارش فراکشن حاويدر 

يسـلول يهـا بر ردهير کشندگين فراکشن تاثينشان داده شد که ا
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دارد و مقـــدار HT-29و DL ،S-180 ،B16-FO ،Helaيســرطان 

IC50يرده سلوليآن براHT-29 ،۲/۵۵تر يليليکرو گرم در ميم

R30يهافراکشنIC50ر يکه مقاديدر حال) ۱۲(گزارش شده بود 

۱۰تــر از کــم(HT-29)ســرطان کولــون يبــر رده ســلولR100و 

يدرصد و بـرا ۵۰تا ۳۰ن يبR10و R5يهافراکشنيدرصد، برا

و R30يهان فراکشنيبنابرا. درصد بود۷۵تا ۵۰ن يبF5فراکشن 

R100نشان ينسرطايهان سلوليبر ايقابل توجهير کشندگيتاث

.دادند

از قـارچ  يديـ جديهـا ق فراکشنين تحقيطور خالصه، در اهب

ير ضـد سـرطان  يشد که تاثيدا جداسازيپلئوروتوس فلوريخوراک

R100و R30به خصـوص دو فراکشـن   . داشتنديدوار کننده ايام

(HT-29)سـرطان کولـون   يهابر سلولير کشنده قابل توجهيتاث

در . م داشـت يش غلظت ارتبـاط مسـتق  يازان با افزين ميداشتند و ا

. تر بـود ار کميبسL929استاندارد يهاسلولين اثر برايکه ايحال

کـه بـه   يبه مـواد يابيدستيبرايدواريامين مطالعه جايج اينتا

دهنـد،  مـي را مورد هدف قـرار  يسرطانيهاسلوليطور اختصاص

ـ کنند کـه مطالعـ  ميشنهاد يج پين نتايا. فراهم کرده است ش يات ب

ي، جداسـاز يخـوراک يهار قارچيتاثيهاسميدر خصوص مکانيتر

و ير ضــد ســرطانيتــاثيو بررســهــامختلــف از آنيهــافراکشــن

يهـا و سـپس در مـدل  يسرطانيهابر سلولهار آنيسم تاثيمکان

در انسان اثرات ينيبالييت با کارآزمايانجام گردد و در نهايوانيح

من اثبـات اثـرات آن در انسـان، بـا     ق آن مشخص شود، تـا ضـ  يدق

در يمواد موثره ضد سرطانييو شناسايشتر و جداسازيمطالعات ب

. خاص نمودييدارويهاونيه فرموالسيبتوان اقدام به تههاآن

يريجه گينت
، R5 ،F5 ،R10يهان مطالعه نشان داده شد که فراکشنيدر ا

R30 وR100دا بطـور  يس فلورپلئوروتويجدا شده از قارچ خوراک

دو . مختلف شدنديسرطانيهاوابسته به غلظت سبب مرگ سلول

يهـا بر سـلول يقابل توجهير کشندگيتاثR30و R100فراکشن 

ين اثــر بــرايــکــه ايداشــتند در حــال(HT-29)سـرطان کولــون  

.ار کمتر بوديبسL929استاندارد يهاسلول

و تشکريقدردان
يدانشگاه علوم پزشـک يم پژوهشن محتريسندگان از معاونينو

ن پـژوهش تشـکر   يـ ايت مـال يـ حمايمشهد و دانشگاه شاهد بـرا 

.ندينمامي
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