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: خالصه
رانیـ ایباشد که به طور گسترده در جامعه و طـب سـنت  یمTheaceaeمتعلق به خانواده یرانیارتودکس ااهیسيچاسابقه و هدف:

بر یرانیاارتودکس يتام حاصل از چایدرومتانولیعصاره هکیتوتوکسیاثر سای. مطالعه حاضر با هدف بررسردیگیمورد استفاده قرار م
.دیآنها انجام گرديآپوپتوز بر روي) و القانومایسل کارسموساسکوای(مدل سلولKBیسرطانيسلولها

بـه عنـوان مـدل سـلولی اسـکواموس سـل       KBیسـرطان يهـا سـلول بر روي زمایشگاهیآمطالعه بصورت تجربی و ها:و روشمواد
. ندشـد يرگیـ عصـاره درصـد 70یدرومتانولیبه کمک حالل هونیبا روش ماسراساهیسيچايهابرگکارسینوماي دهانی انجام شد. 

از اسـتفاده ساعت  بـا  24یکشت داده شده، در طيسلولهايمختلف عصاره تام  بر رويغلظت هایسلوليو درصد بقاتیسمزانیم
یدرومتانولیاز عصاره ه50ICيساعت در غلظت ها24آپوپتوز در زمان يمطالعه القايبرااالیزاشد. روش يریاندازه گMTTروش 

جهـت  .دیـ انجـام گرد TUNELوزایـ شده، تست االماریتيهاآپوپتوز در سلولیمرگ سلوليالقادییجهت تانی. عالوه بر اانجام شد
استفاده شد.  ANOVAآزمونتجزیه و تحلیل داده ها از

کیتوتوکسیساتیخاصمهار رشد وییتوانایرانیارتودکس ااهیسيچایدرومتانولیکه عصاره هدادنشان MTTتست  جینتاها:افتهی
برابــر بــا یدرومتانولیــعصــاره هيبــرا50ICغلظــت ســاعته 24یبررســدارد. درهــا در تمــام غلظــترا KBیســرطانيدر ســلولها

.درصد گزارش شد34در سلول هاي سرطانی در این غلظت بود و القاي آپوپتوزتریلیلیبر مکروگرممی4/12±08/446
هـاي رده سـرطانی   ها موجب مهـار رشـد و مـرگ سـلول    متانولی چاي سیاه ارتودکس ایرانی در تمام غلظتعصاره هیدرو:يریگجهینت

.شودیآپوپتوز ماسکواموس سل کارسینوم به شکل 
Hela KB، رده سلولی KB، سمیت سلولی، آپوپتوز، رده سلولی ارتودکسيچاها: کلید واژه
15/3/92یرش مقاله:پذ1/3/92اصالح نهایی:6/12/91وصول مقاله:

:  مقدمه
نیو پـانزدهم انیـ آقاعیسـرطان شـا  نیسرطان دهـان هشـتم  

یمبدخیدرصد94بایخانم ها است. تقرانیدر معیسرطان شا
لیتشـک SCC)ی (سلول سنگفرشـ ينومایدهان را کارسيها
دهد. متوسط بروز سالیانه و میزان مرگ و میر به طور قابـل  یم

و جنسـی مختلـف   یا و گـروه هـاي سـن   توجهی در بین نژادهـ 
بسیاري از انواع سرطان ها با سنن نیمتفاوت می باشد و همچن

)1(.غذایی، عادات خوردن و روش زندگی در ارتباط است

کالیرادیو جراحیدرمانیمیسرطان،  با شنیمرسوم ادرمان
شـرفت یاست. هنوز بـا وجـود پ  یوتراپیاز موارد، رادیو در برخ

مـاران یبي، شانس بقایبیترکودهیچیپيدرمان ها،ریاخيها
درصـد  59تـا  50در حـد  نومایمبتال به اسکواموس سل کارسـ 

ــاق ــده اســتیب ــويروش هــا)2،1(.مان يهــاروشن،یدرمــان ن
نیـ زود هنگـام ا صیمختلف تشخيراهکارهایو حتيریشگیپ
يهـا از  راهیکـ یقرار گرفته است. یمورد بحث و بررسيماریب
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القا کننده آپوپتـوز  ییایمیشباتیرمان سرطان استفاده از ترکد
)  2(.باشدیمیسرطانيدر سلول ها

شده سلول است،که در خالف جهـت  يزیمرگ برنامه رآپوپتوز
هـا و  محـرك یو در پاسـخ بـه برخـ   افتـه، یسلول تکامل ریتکث

دهد. آپوپتـوز  یرخ میکیمرفولوژزیتماندیفرایدر طنیهمچن
يدر کنـار غشـا  ینیسلول، تـراکم کرومـات  یدگیبا چروکههمرا

شـدن  عـه سلول و سر انجام قطعه قطيغشایدگیسلول، چروک
)3(.استکیسلول به اجسام آپوپتوت

کایدونیـ با کشف آلکالوئ،اهانیمشتق از گیضد سرطانباتیترک
1950در سـال  ن،یلوتوکسـ یفکیتوتوکسـ یو استخراج ماده سا

ـ ا)4(.آغاز شده اسـت  دها،یـ ماننـد آلکالوئ یعـ یطببـات یترکنی
اثرات يمختلف دارااهانیدر گدهایها و فالونوئگنانیها، لترپن

)5(.باشندیمیمختلفيضد تومور

، به صورت بوتـه، درختچـه و   Theaceaeاز خانوادهيچااهیگ
ـ Thea Sinensisیو با نام علمیدرختای یمـ Cameliaای

بـرگ آن  ،يچـا يبوتـه يسـتفاده  مـورد ا یباشد. قسمت اصل
شـود.  یمـ يبه انـواع چـا  لیمختلف تبدهايروشاست که به 

از هـا بواسطه وجود ترکیبات فعال آنتی اکسـیدانی (پلـی فنـل    
جمله کاتپسین ها) چاي، اثرات ضدسرطانی (آنتـی موتاژنیـک)   

تحقیقات در این )6(.چشمگیري با مصرف آن حاصل می گردد
(کـه معمـوالً   است که فعالیت انـواع  سـارکوما  راستا نشان داده 

هــا، اســتخوانها و ســایر نســوج ارتبــاطی، نســج مثانــه، ماهیچــه
گیـرد) بـا مصـرف چـاي     ها، کبد، ریه و طحال را در بر مـی کلیه

هاي دهـان، کـاهش   و میزان ابتالء به انواع سرطانشدهسرکوب 
)6-9(یابد. می

انجام گرفته،یرانیاارتودکسيچايکه بر رویمطالعاتیطدر
بـا توجـه بـه    )10(.شده استدییتااهیگنیاییایضد باکتراثرات 

ــاکنون مطالعــهنکــهیا ــرايات ــاثیبررســيب يعصــاره چــاریت
يهـا یژگـ یويموجود در آن  بـر رو باتیوترکیرانیارتودکس ا

دهـان  یسلول سنگفرشنومیکارسيریپذستیو زکیآپوپتوت
اثر عصـاره  یمطالعه، با هدف بررسنیاصورت نگرفته است، لذا 

رده يبر رویرانیاارتودکساهیسيحاصل از چایدرومتانولیه
.رفتیدهان انجام پذی) سرطان سلول سنگفرشKB(یسلول

ها:مواد و روش
تجربی و آزمایشگاهی انجام شد، جهت به روش قیتحقنیا

به یکیمکانابیتوسط آساهیسيچاابتداتهیه عصاره گیاهی، 
ییزدایشده و سپس اقدام به چربلیتبديزیپودر کامال ر
.  پس از آن دیگردونیهگزان با روش ماسراس- انتوسط حالل

و عمل دهیاز حالل گرديپودر حاصل کامال خشک و عار
. گرفتصورتدرصد70یدرومتانلیاستخراج توسط حالل ه

و دهیدگريو عصاره ها جمع آوررار،سه بار تکيرگیعصاره
درجه 40يدر دماRotary Evaporatorتوسطتاینها

عصاره خشک تا زمان دند،یکامال خشک  گردگرادیسانت
محلول .  دندیگرديصفر) نگهدارریزي(دمازریدر فريریبکارگ

طیآن در محزاتریلیلیگرم بر میلیم10
Roswell Park Memorial Institute medium(RPMI1640)

شد و با هیتهDMSO)(Dimethyl sulfoxideيحاو
شد ه و تا لیاستريکرومتریم02/0پور یلیملتریاز فادهاستف

)11(.دیگردينگهدارخچالیزمان مصرف در 

سلولکشت
به عنوان مدل سلولی اسکواموس سل KBیسلولرده

و در تهیهرانیپاستور اتویانستیاز بانک سلولکارسینوم دهانی 
,RPMI-1640 (SIGMAکشتطیمح USA)يحاو
يهاکیوتیبیو آنتFBSيگاونیسرم جندرصد10
IUنیلیسیپن 100نیسیو استرپتوماتریلیلیبر م100
37يدر دما(Invitrogen USA)تریلیلیبر مکروگرمیم

کشت CO2ددرص5يمرطوب حاوطیگراد، محیدرجه سانت
)10(.داده شد

MTTبا روشیتیسیتوتوکسیاثر سایبررس

یرده سلوليتام بر رویدرومتانولیعصاره هکیتوتوکسیسااثر
KBروشبا استفاده از،یبا روش رنگ سنج(MTT) یا

Micro culture tetrazolium testنیشد. ایبررس
يوکندرتیدر مدروژنازیدهناتیسوکستیبراساس فعالتست

را به MTTزنده استوار است، که محلول زرد رنگيسلول ها
کند، یملینامحلول فورمازان بنفش رنگ تبديهاستالیکر
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زایبا دستگاه االDMSOتوان پس از حل کردن دریکه م
تریکرولیم200سنجش نمود. به طور خالصه دریر

طیمحتریلیلیسلول در هر م5×104(یسلولونیسوسپانس
(Nunc, Denmark)خانه96يهاتیپلکرویکشت) در م

درجه انکوبه37يساعت در دما24و به مدت کشت داده شد
مختلف عصاره اضافه شد. تاکسول به يسپس غلظت هاد،گردی

یعنوان کنترل مثبت استفاده شد و به عنوان کنترل منف
,DMSO  (Merckدرصد5/0يکشت حاوطیمح

Germany)يحاويهاتیکروپلیصاره به کار رفت. مفاقد ع
انکوبه کسانیطیساعت در شرا24سلول و عصاره به مدت 

یتیسیتوتوکسیاثر زمان بر سایجهت بررسنیشدند عالوه بر ا
عصاره در نیشده با اماریتيسلول ها،یدرومتانولیعصاره ه
ساعت محیط 24پس از )9(ند.دیمختلف انکوبه گرديزمان ها

میکرولیتر محیط 100اره حذف شده و بجاي آن حاوي عص
RPMI1640 میکرولیتر50حاويMTT (2mg/ml)

درجه انکوبه شد. سپس 37ساعت در 4ریخته شد و به مدت 
MTTانکوبه شده با طیمحنیگزیجاDMSOتریکرولیم200

پتیپیفورمازان به آراميهاستالیحل کردن کريشد و برا
زاینانومتر با دستگاه اال570موج . جذب نور در طولدیگرد

چاهک و در  زمان 3شد. اثر هر غلظت عصاره در دهیسنجدریر
در گروه یسلولیتیسیتوتوکسیشد. درصد سایساعت بررس24

سلول یتیسیتوتوکسیمنظور شد. درصد سا100یکنترل منف
از دارو قرار  گرفته اند با یخاصرغلظتیکه تحت تاثییها

یشده به جذب کنترل منفماریتياهک هاجذب چمیتقس
مورد باتیاز ترکی. غلظتدیمحاسبه گرد100ضرب در 

دهد، به یملیتقلرا به نصف یسلولاتیکه درصد حشیآزما
نمودار با يمقدار از رونیدر نظر گرفته شد، اIC50عنوان 

)11(.گشتنییتعکروسافتیاستفاده از نرم افزار اکسل ما

(MTT)رنگ سنجی با استفاده از روش -1کلش

زایتست اال
آپوپتوز توسط عصاره يالقازانیسنجش ميتست برانیااز
با استفاده از ویسرطانيهاسلوليتام بر رویدرومتانولیه

Roche Applied)شرکت سازندهتیدستورالعمل ک

Science, Germany) انجام گرفت. ابتدا سلول ها به
96يهاتیدر پلتیکیپلیعدد به صورت تر10000اد تعد

ساعت در 24کشت داده شدند و در مدت زمان ياخانه
و تریلیلیبر مکروگرمیم400مجاورت با عصاره در غلظت  

تیکنترل مثبت قرار گرفتند. سپس طبق دستور العمل ک
Death Detection ELISACellبا بافر لیز شده ها سلول

و به دهیگرديآورآپوپتوز جمعيمشخص شدن القايبراو 
يبادیدو نوع مونوکلونال آنتيآماده که حاويهاتیکروپلیم

هستند، افزوده شدند. بعد DNAهسته ويستونهایههیبرعل
بار شستشو داده و سپس سوبسترا را اضافه 3ون،یاز انکوباس

)11(شد.ثبتنانومتر  405نموده و مقدار جذب در 

کیمورفولوژراتییتغیبررس
یلیم10در یسرطانيسلول ها1×106يفالسک حاوکی
ساعت که از اتصال 24.  پس از دیگردهیکشت تهطیمحتریل

با غلظت یدرومتانولیعصاره ه، حاصل شدنانیسلول ها اطم
ساعت 24. پس از دیاضافه گردتریلیلیبر مکروگرمیم400

راستفاز کنتکروسکوپیفاده از مشده ،با استجادیاراتییتغ
)Nikon, Japanمشاهده و سپس عکس 20یی) در بزرگنما

)2شکل()12(.شديبردار
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Tunelتست

و طبق دستورالعمل شرکت TUNELتیبا استفاده از ک
مرگ (Roche Applied Science, Germany)سازنده

قرار گرفت . بهیشده مورد بررساریهاي تمدر سلولیسلول
درصد در4دیشده با فرمالدئماریطور خالصه، سلول هاي ت

PBS شدند و پس از کسیساعت ف1در دماي اتاق به مدت
درصد در متانول به مدت 3ژنهیدر آب اکسPBSشستشو با

قرار گرفتند و پس از گرادیدرجه سانت37ساعت در دماي 1
100Xتونیدر محلول ترقهیدق5به مدت PBSشستشو با

ساعت در 1گراد و سپس به مدت یدرجه سانت4در دماي 
درجه در محلول تانل انکوبه شدند و سپس به 37دماي 

قرار گرفتند.  یکیدر تارDABدر محلولقهیدق15مدت
.  در دندینوري مشاهده گردکروسکوپیپس از آن سلول ها با م

اي رنگ هاي قهوههاي آپوپتوزي با هستهسلولزيیرنگ آمنیا
از نرم افزار،يآمارزیانجام آناليبرا)11(.دندیمشخص گرد

20SPSSدیاستفاده گرد .

با ماریپس از تیسرطانيسلول هاکیمورفولوژراتییتغ- 2شکل 
در غلظت یسرطاني. الف) سلولهایدرومتانولیعصاره ه

یدرومتانولیاز عصاره هتریلیلیبر مکروگرممی4/12±08/446
یل(مدل سلوKBیسرطانيبر سلولهایرانیارتودکس ااهیسيچا

يسلول هاب)ساعت24) پس از نومایاسکواموس سل کارس
عصارهماریبدون تKBیسرطان

ها:یافته
عصاره یتیسیتوتوکسیاثر سایحاصل از بررسجینتا
یسرطانيبر سلولهایرانیارتودکس ااهیسيچایدرومتانولیه

KBتوسط تست  نومایاسکواموس سل کارسی(مدل سلول (
MTTیدرومتانولیساعت نشان داد که عصاره ه24ی، در ط

،شدهیبررسيهادر همه غلظتیرانیارتودکس ااهیسيچا
مهار رشد و ییدار با گروه کنترل داشت  وتوانایعناختالف م

را دارد KBیسرطانيدر سلولهاکیتوتوکسیساتیخاص
عصاره يبراIC50، غلظتساعته24یبررس). در1نمودار( 
تریلیلیبر مکروگرممی08/446±4/12برابر بایدرومتانولیه

است.

چاي سیاه اثر غلظت هاي مختلف عصاره هیدرو متانولی -1نمودار 
(مدل سلولی اسکواموس KBارتودکس ایرانی بر سلولهاي سرطانی 

.اعتس24در طی MTTتست سل کارسینوما) توسط 

زانیمنییو تعMTTشاتیحاصل از آزماجیتوجه به نتابا
IC50در یسرطانيهاسلوليتام بر رویدرومتانولیعصاره ه
نوع نییجهت تعمشخص شد این غلظت،ساعت24زمان 

باشد.  یآپوپتوز مناسب ميالقازانیمیو بررسیمرگ سلول
ا کنترل ها بسلولزتیشدت جذب سوپرناتانت و السهیمقا
باشد. با یآپوپتوز مینشان داد، که نوع مرگ سلولتمثب
آپوپتوز يتام، شدت القایدرومتانولیغلظت عصاره هشیافزا
بر کروگرممی08/446±4/12در غلظتوافتیشیافزا

یرده سلولماریحاصل از تجینتا.درصد شد34برابرتریلیلیم
)KBظت  با غلدهان،یسنگفرشهاي سرطان ) سلول
از عصاره ،(IC50)تریلیلیبر مکروگرمیم4/12±08/446

بالف
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و یدگیساعت چروک24نشان داد که پس از یدرومتانولیه
از يدرصدنیشده و همچنجادیها اشکل در غشا سلولرییتغ

)3کل(ش.سلول ها از بستر خود جدا شده اند

TUNELتستلهیبوسیدرومتانولیاثر عصاره هدییتا

آپوپتوز يو اثر القایمرگ سلوليالقایتانل جهت بررستست
رده نشان داد که  جیانجام شد. نتایسرطانيسلول هايبر رو

08/446±4/12در غلظتاسکواموس سل کارسینوم يسلولها
24پس از یدرومتانولیاز عصاره هتریلیلیبر مکروگرممی

د. مشخصات دهنینشان مرا آپوپتوزيساعت مشخصات ظاهر
متراکم شدن هسته و آپوپتوز شده شامل:يهاولسلیاختصاص

يبا سلول هاسهیباشد که در مقایقطعه قطعه شدن سلولها م
داشته قابل کنواختیياهستهنیکروماتکه نشدهماریت

يارنگ قهوهيآپوپتوزيهاو هسته سلولباشندمیکیتفک
راتییتغیخوببه)3-ج(به خود گرفته است. شکل رهیت

08/446±4/12در غلظت  یسرطانيلهاسلويآپوپتوز
24را پس از یدرومتانولیاز عصاره هتریلیلیبر مکروگرممی

دهد.یساعت نشان م

KBول هاي سرطانی . الف) سلهیدرومتانولیپس از تیمار با عصاره آپوپتوز شده تغییرات مورفولوژیک هسته سلول هاي سرطانی-3شکل 
±446.08بدون تیمار عصاره. ب) سلولهاي سرطانی در غلظت  هیدرومتانولی چاي سیاه ارتودکس ایرانی از عصاره میکروگرم بر میلی لیتر12.4

ي ساعت بوسیله تست تانل. ج ) مشخصات اختصاصی سلول ها24(مدل سلولی اسکواموس سل کارسینوما) پس از KBبر سلولهاي سرطانی 
است که در مقایسه با سلول هاي تیمار شدن سلولآپوپتوز شده شامل هسته متراکم قهوه اي تیره ( با فلش نشان داده شده است) و قطعه قطعه 

.نشده که کروماتین هسته اي یکنواخت دارند، قابل تفکیک هستند

بحث:
در سراسر جهان ریاز عوامل عمده مرگ ومیکیسرطان 

زده شده است نیتخمیازمان بهداشت جهاناست. در آمار س
2005يسال هانیمرگ در بونیلیم2/83که سرطان عامل 

است که یمیسرطان، بدخيماریب)13(خواهد بود. 2015تا 
میتنظیآپوپتوز است. چگونگنییپازانیمشخصه بارز آن م

یضدسرطانيتوسعه داروهایاصلياز دغدغه هایکیپتوزآپو
ریاخياست. در سالهامیبدخيسلول هایندرمایمیو ش

مقابله با سرطان با توجه به يبرایعیطبباتیاستفاده از ترک
بخش مورد توجه واقع دیامراتیکم و تاثیعوارض جانب
)14(گشته است. 

مختلف کیولوژیبا اثرات بیفراوانیاهیگباتیامروزه ترک
ه اند که در وارد شدنینويشده و در علم داروسازيجداساز

از  یچاي غن)15(مختلف موثرند. يدرمان سرطان ها
ترکیبات آلکالوئیدها (کافئین) ، فالونوئیدها (کاتپسین ها)، 

اسید ئیکاسید، کاففنولیک اسیدها (گالیک اسید، کوماریک
و کلروژیک اسید) بوده که عامل اثرات آنتی اکسیدانی، آنتی 

رادیکالهاي آزاد مضر یموتاژنیک، ضدسرطانی و حذف کنندگ
)16(باشد. یم

که در گذشته صورت گرفته است، نشان داده یقاتیدر تحق
به خصوص گالیک اسید بدست یفنولباتیشده که تر ک

آپوپتوز در يالقاییتوانااه،یسيآمده از عصاره برگ چا

جبالف
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معده، کولون ولوسمی  را دارد ولی تاکنون  یسرطانيسلولها
يهارده سلوليبر رواهیسيعصاره چاتحقیقی درباره اثر

)17-19( دهان انجام  نگرفته است .یسرطان

وهمکارانش در سال    Jieboluمطالعه اي که توسطدر
انجام شد،براي ا ولین بار به این نتیجه رسیدند که پلی 2008

فنل هاي موجود در چاي سیاه با ایجاد اختالل در مسیرهاي 
مسیرهاي آپوپتوز، بطوربالقوه اثر رشد سلول و فعال سازي 

)20(ضدسرطانی داشته باشند. 

Arindam Bhaدر مطالعه دیگري که توسطهمچنین

انجام شد، به این نتیجه رسیدند 2005وهمکارانش در سال 
باعث القاي آپوپتوز در  سلولهاي کارسینوم اهیسيکه چا

)21(شود.پستان می

یر سلولهاي سرطانی رشد وتکث، مهارتحقیق نشان داد که
سرطان دهان همراه با القاي آپوپتوز در سلولهاي سرطانی 
تیمارشده با عصاره هیدرومتانولی چاي سیاه ارتودکس ایرانی 

نتایج بدست آمده، تایید با تستهاي اختصاصی انجام گرفت و
چاي یکننده مطالعات دیگران درمورد مکانیسم اثرضدسرطان

.باشدسیاه با القاي آپوپتوز  می

مطالعات گذشته برروي سلولهاي سرطان دهان توسط اکثر
سبز صورت گرفته است.به عنوان مثال در مطالعهيعصاره چا

Hsu به این نتیجه رسیدند که 2002وهمکاران در سال ،
اثرات شیمیایی پلی فنل هاي چاي سبز به خصوص

Epigallocatachin-3-gallate(EGCG) در سلولهاي
به فعال سازي مسیر آپوپتوتیک رن منجسرطانی دها

) و مطالعه بسیار جدیدي که  توسط8میشود.(
Zlotogorski انجام گرفت ،نشان 2013و همکاران در سال

داد که پلی فنل هاي چاي سبز داراي خاصیت آنتی 
بالقوه خاصیت درمانی در اکسیدانی بوده و میتوانند به طور

سل کارسینوماي وسمبدخیمی هاي انسان به ویژه اسکوا
)22(سروگردن داشته باشند.

حاضر، نتایج نشان داد که عصاره هیدرومتانولی درمطالعه
چاي سیاه ارتودکس ایرانی نیز با اثر برسلولهاي سرطانی 

اسکواموس کارسینوما، منجربه کاهش رشد سلولهاي سرطانی 
.شودمی

هاي این پژوهش با شود یافتهطورکه مشاهده میهمان
ترکیبات موجود در یته هاي دیگران درمورد اثر ضدسرطانیاف

چاي سبز برروي سلولهاي سرطانی دهان تاحدي مشابه اثرات 
ترکیبات موجود در چاي سیاه بر روي سلولهاي سرطانی 

باشد و چاي سیاه نیز مشابه چاي دهان در این مطالعه می
.سلولهاي سرطانی دهان اثرات ضد سرطانی داردبررويسبز 

عصاره یاثرات ضد سرطانیتوجه به عدم بررساب
بر سرطان دهان، در یرانیارتودکس ااهیسيچایدرومتانولیه

يهارده سلوليبر رویدرومتانولیمطالعه حاضر اثر عصاره ه
مختلف با استفاده از تستيهادر غلظتKBیسرطان

MTTنشان داد، که عصاره جیو  نتادیگردیبررس
یسرطانيسلول هايساعت بر رو24در زمان یلدرومتانویه

شود. یهمراه میسرطانيمنجر به کاهش رشد سلول ها
اهیسيضد سرطان موجود در عصاره چاباتیترکنیبنابرا
KBیسرطانيسلول هاياثر وابسته به غلظت بر رويدارا

.دارد

آپوپتوز يهمراه با القایسرطانيسلولهاریمهار رشد و تکث
يشده با عصاره با تست هاماریتیسرطانيلول هادر س

در حال آپوپتوز يسلول هايشد. مورفولوژدییتایاختصاص
سلول و آماس غشا یدگیچروکرینظیاختصاصیاتیخصوص

یسرطانيشدن سلول هادهیدهند که چروکیرا نشان م
یلیدر مکروگرممی08/446±4/12شده با غلظت ماریت
مهار رشد یآپوپتوز را در طيالقا،ینولدرومتایهترعصارهیل

.کندیمدییتا

يریگجهینت
فعال عصاره باتیترکییصورت شناسادربنظر می رسد که 

از ندهیتوان در آیاثرات آن میلیمطالعات تکمواهیسيچا
حاصل، جیآن در درمان سرطان استفاده نمود.  با توجه به نتا
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يحاویرانیتودکس ااراهیسيچایدرومتانولیعصاره ه
دیبوده و کاندشتریبکیو آپوپتوتکیتوتوکسیساباتیترک

فعال باتیترکيو خالص سازییشناسايبرایمناسب
.باشدیم

یو قدر دانتشکر
دانشگاه ییدارويکاربردقاتیمرکز تحقیماليهاتیحمااز

که ما را در يزیهمکاران عزیو تمامزیتبریعلوم پزشک
تینموده اند، نهاياریقیتحقنیهر چه بهتر ايجهت اجرا

6/6/91خیدر تار62/91طرح با کد طرح نی. امیتشکر را دار
یپزشکمدانشگاه علوییدارويکاربردقاتیدر مرکز تحق
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