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دهکیچ
سنجدعصارهبامشابههايبکیتري داراهکاهانیگاز ی برخدری ضدسرطاناثرگذشتههاي یبررسدر

)Elaeagnus angustifolia L. (مفراحو)Nepeta crispa L. (قیتحقنیاازهدف.استشدهدیأیتوانجامهاسرطانانواعبرهستند
دری سرطاني هاسلولابتدا.باشدمیk562نیالانسانخونسرطاني هاسلولبرمفراحوسنجدمختلفي هافراکسیوناثری ابیارز
ریتکثوشدهدادهکشتµg/ml100نیسیاسترپتوماوU/ml100نیلیسیپنکیوتیبآنتیهمراهبهFCSوDMEM/F12کشتطیمح

عصارهازحاصلی آبوی لروفرمک،یاستاتلیات،یهگزاني هافراکسیونتریلیلیمبرروگرمیکم160تا10ي هاغلظتسپسافتند،ی
دستگاهتوسطهاسلولریتکثبرها عصارهاثرساعت72ازپسوشددادهاثرk562ي هاسلولبرمفراحیی هواانداموسنجدگل
ي باالي هاغلظتهکدادنشانقیتحقنیاازحاصلجینتاشد.ی بررسLDHيهاتکیلهیوسهبهاسلولبقاءبراثروکانترسل

شتریبقاتیتحقانجامي برای مناسبرشدوریثکتاهشکدری توجهقابلاثراهیگدوهردری مکلروفروی استاتلیاتي هافراکسیون
آنهاعملسمیانکمیی شناساواهانیگنیامؤثرهايبکیتري سازخالصوي جداسازوباشندی سرطاني هاسلولدرمانبهمربوط

شود.میهیتوص

Elaeagnus angustifolia(سنجد:يدیکلهايواژه L.(،مفراح)Nepeta crispa L.(،الینی سرطانسلول،ونیسکفراk562،
.ضدتکثیر

مقدمه
متحدهالتیادرمرگعمدهعاملنیدومسرطان

Hoyert(باشدمی et al., ،ریمومرگي باالنسبت).2003
اشعهوی درمانی میشي جدی جانباثراتوسرطانبا
ی انتخابتیخاصبودنمکنیهمچناست.مرتبطی رماند

ي هابافتدرتهیسیسکتوبروزسببی درمانی میشعوامل

استشدهداروهانیاهیعلبرمقاومتعیسرظهوروی عیطب
ازیننیبنابراند.کمیمحدودرادرماني تورهاکفاتیموفقهک

ی درمانی میشعواملشامل،دیجدوبهتری درمانمنابعبه
Verweil(باشدمیيدیجد & de Jonge, Eikesdal؛ 2001

et al., 2001(.
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سالدری اهیگمنابعازضدسرطانعواملی بررس
ونیبالستنیوي دهایالوئکآلتوسعهوشفکبا1950

سمتبهشرفتیپعواملنیاولآنهاشد.آغازنیستیرکنیو
ر،یاخي هاسالبودند.سرطاندرماني برای طبمصرف

منجرهکافتهیشیافزاعتیطبدرتوجهقابلي هایبررس
شدسرطاندرماني برامؤثري داروهاشفکبه
)Philipson, هايبکیترهامثالنیمهمترازیکی ).2001

بدستTaxusهاي جنسانواعازهکاستدیسوئکتا
Walker(استآمده & Croteau, نیهمچن،)2001

Camptothecaازهکنکیامپتوتکمشتقات acuminate

Mattos(اندشدهحاصل et al., 2001.(
هستندتوجهموردی سنتطبدرهکیاهانیگازجمله

Elaeagnusیعلمنامباسنجد angosifoliaخانوادهاز
Elagnaceaeی صنعتویی داروخواصي داراکهباشدمی

سنجد.استوهیموپوستچوب،شه،یردری متفاوت
ضدتشنجي داروعنوانبهوبودهضددرداثراتيدارا

Hosseinzadeh(دارداربردک et al., گلووهیم).2003
آسم،استفراغ،تهوع،درماني برا،یسنتطبدراهیگنیا

Wang(رودیمارکبمکشنفخوي زرد et al., 2006.(
- %49/1وهافالون9/0- 73/1ي محتوسنجدگل

ینیرزیک آروماتهايبکیترنیهمچنوفنلهایپل066/1
لیقبازکهشدهشناختهسنجدگلدربکیتر42.باشدمی

ومونوترپن،والنکاسوموننیلي هاربونکدرویه
وی ضدالتهابتیخاصوهستندی ترپنيتر

لیدیونرولاترلیمت- فنلتول،یآندارند.ی نندگکیضدعفون
لیات- لیفن- 2وناماتیسلیات،)ترپنیی وکسزلک(ال
دیاسمشتقاتهکبنزواتلیات- لیفن- 2وزووالرنتیا

رااستوفنوننیهمچنوهستندیک بنزوویک نامیس
برد.نامتوانمی

Nepeta(مفراحگیاه crispa(خانوادهازLamiaceae از
ضدنفخ،بخش،آرامشن،کمسکهاستهمدانی بوماهانیگ

نیهمچن؛استی تنفسوی عصبي اهیناراحتي براي مقو
Sonboli(باشدمییضدقارچوی روبیکضدمتیفعالي دارا

et al., شاملمفراحاهیگمهمهايبکیتر).2004

تونکال- پنتا-a4 -α7-a7،)%71(نئولیس-8،1
)%2/9(تونکال-پنتا-aβ4-α7 -βα7و)3/10%(
)Sefidkon et al., - گاماوننیپ-بتانیهمچن،)2006

Mojab(نئولیترپ et al., مواردبهتوجهبا.باشدمی)2009
نیایی داروقابلیتی رسربتحقیقاینازهدفشده،اشاره

.باشدمیخونسرطانکیتوکسضدهاي تیفعالدراهانیگ
هستند،ی ترپنهايبکیتري داراLamiaceaeخانواده

رشدوی سرطانعواملازي اریبسشدنهکبلوسببهاترپن
مهارخانوادهنیاهاي گونهدرشود.مییسرطاني هاسلول

وگرفتهقراری بررسموردموشدرلونکسرطان
قیطرازسرطاننیانندهکمهارعنوانبهی ترپنهايبکیتر

شناختهي ماریبتوسعهازآنهاحفاظتوهاسلولمیترم
Mimica-Dukic(اندشده et al., یی داروی ژگیو).2004
است.مرتبطدهایفالونوئودهایترپنوئباNepetaهاي گونه
درهکوفرولکتو- آلفاازجملهEنیتامیوي آنالوگهای برخ

وی دانیسکاآنتیتیظرفاستموجودزینسنجدگلعصاره
Inطیشرادررایی تومورزا vitroدهندمینشان)Neuzil et

al., 2002(.
Elaeagnusیی دارواهیگمطالعهدر glabraخانوادهاز

Elaeagnaceaeی سرطاني هاسلولي روبرHT1080،
نیپروتئوmRNAانیبمهارسبباهیگنیای متانولصارهع

MMP-2وMMP-9يهاسلولدرHT1080درهکشده
هکMMP-9وMMP-2ي هانیپروتئدیتولازآنجهینت

است،ي ضروری سرطاني هاسلولهجوموتوسعهي برا
Li(ندکمیيریجلوگ et al., 2009(.
وسنجدهاي عصارهی ضدسرطانتأثیرهکنیابهتوجهبا
نشده،ی بررسهنوزخونسرطاني هاسلولردهبرمفراح
لیات،یلروفرمک،یآبهاي عصارهقیتحقنیادرنیبنابرا
ي هاسلولبروهیتهیی دارواهیگدونیای هگزانوی استات

انکاممؤثرعصارهافتنیباتادیگردی سربرخونسرطان
فراهماهانیگنیاازدتریجدوخالصهايبکیتري جداساز

ي حاوتیقطبزانیمبهتوجهباونیسکفرارهشود.
است.ی متفاوتهايبکیتر
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روشهاومواد
یاهیگي هافراکسیونهیته

باغازي آورجمعازپسمفراحیی هواانداموسنجدگل
در همدانکشاورزيدانشکدهدرشناساییویی دارواهانیگ

وشدهک خشگرادیسانتدرجه25ي دماوهیساطیشرا
با،ساعت48ازپس،دیگردهیتههاآنازی لکدروالیهعصاره
وظیتغلي روتاردربعد وشدهصافواتمنکاغذازاستفاده

ي هاحاللازهافراکسیونهیتهمنظوربهسپسشد.پودر
مؤثرهايبکیترنییتعمنظوربهی قطبتای رقطبیغ(مختلف

لروفرمکاستات،لیاتهگزان،-nشاملحالل)هردرحلقابل
ي هافراکسیونازیک هروشداستفادهمقطرآبو)مرك(

ک خشپودرصورتهبریدرازیفردستگاهتوسطحاصل
مقداراستفاده،بارهري براشد.ي نگهدارخچالیدرودرآمد
د.یگردحلشتکطیمحدرووزنآنازازینمورد

یسرطاني هاسلولشتک
ی سلولبانکاز،K562نیالخونسرطاني هاسلول

کشتطیمحدرهاسلول.شدفراهمپاستورتویتانس
DMEM/F12وFCSتکشرازي گاونیجن(سرمGipco(

نیسیاسترپتوماوU/ml100نیلیسیپنکیوتیبآنتیهمراهبه
µg/ml10096تیپلکچاههردرشدند.دادهکشت

DMEM/F12شتکطیمحازتریرولیکم250مقدارياخانه

ونیسوسپانسازتریرولیکم50مقداروختهیرFCS%1و
96تیپليهاکچاهازیکهربهسلول)5×410(یسلول
ساعت24يبرا؛دیگرداضافهشتکطیمحيحاوياخانه

کشتي هاسلول.شدنددادهقراروباتورکاندرونهاتیپل
ي هاغلظتباماریتتحترشدازساعت24ازبعدشدهداده
تریلیلیمبرکروگرمیم160و10،20،40،80

عنوانبهزینک چاهچندگرفتند.قرارحاصلي هافراکسیون
72ازپسوشدمنتقلوباتورکانبهتیپلشد.انتخابنترلک

سلدستگاهتوسطهاسلولریتکثبرها عصارهاثرساعت
لهیوسهبهاسلولبقاءبراثرو)kx-21Nمدل(کانتر

رارکتبارسهشیآزما(هرشدندی بررسLDHيهاتکی
شد).

LDHآزمون

شدهشناختهرکماریک دروژنازیدهتاتکالسنجش
مرگنیتخموی سلولغشاءي رینفوذپذی بررسي برای جهان
,Calixto(باشدمییسلول قسمتنیامراحلیتمام.)2000

تکشرLDHتکیوستیپدستورالعملبراساسپژوهشاز
Roche)2005(یتیسیسکتوتویساسنجشتکی.شدانجام

LDHکيبراهکبودهسادهوعیسریروشیسنجتیم
تاتکالمیآنزتیفعاليریگاندازهبراساسیتیسیسکتوتویسا
استفادهمورددهیدبیآسي هاسلولازشدهآزاددروژنازیده

نشکوایکلهیوسهبتوانمیراLDHتیفعال.ردیگمیقرار
بهتاتکالشدندیسکاموجبLDH.ردکنییتعیمیآنز

دادهنشکواINTومیتترازولکنمباسپس.شودمیرواتیپ
دیتولفورمازانمقداردرشیافزا.دهدمیفورمازانلکیتشو

درشیافزابامرتبطمیمستقطورهبشتکییروعیمادرشده
درحلقابلفورمازانرنگ.استشدهزیلي هاسلولتعداد

نانومتر500موجطولدرتوفتومترکاسپتوسطواستبآ
.شودمیدادهصیتشخ

ي هـا غلظتدادناثرازپسش،یآزمانیاانجاميبرا
ـ ي هافراکسیونتریلیلیمبرروگرمیکم160- 10 ،یهگزان

سنجدگلعصارهازحاصلی آبوی لروفرمک،یاستاتلیات
زوالیابیارزبراي،هاسلوليروبرمفراحیی هوااندامو
یـی روطیمحـ ازتـر یرولیکم100،هـا سـلول يبقـا ایو

بـا تکیینشکوامخلوطازهمتریرولیکم100وهاسلول
شـد. منتقـل دیجدياخانه96تیپلبهسمپلرازاستفاده

وستیاتالکای1شمارهظرفشاملظرفدويداراتکی
ـ رنـگ محلـول ای2شمارهظرف ـ تهيبـرا .باشـد یم هی

آبتریلیلیمیکدرتکیستیاتالکابتدانش،کوامخلوط
ـ وامخلوطيسازآمادهيبراسپس .شدحلزهیونید نشک

محلــولازتــریرولیکم250،آزمــایش100هــرازاءبــه
.شـد مخلـوط رنگمحلولتریلیلیم25/11باستیاتالک

بـه هاتیپل،کچاههربهنشکوامخلوطافزودنازپس
.شدوبهکاننورازدوربهواتاقيدمادرقهیدق30مدت

ـ گردانجـام نشکواتوقفعملقهیدق30ازبعد يبـرا .دی
ـ هـر بـه منظورنیا ـ تـر یرولیکم50مقـدار کچاه دیاس
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هانمونهجذبسپس.شداضافهنرمالیکیکلرکدرویه
ـ الدسـتگاه ازاستفادهبانانومتر490- 500در ـ رزای دری

Awarenessمدل State Fax-2100طولوشدهخوانده
.شدانتخابنسارفرعنوانبهزیننانومتر600موج

انترکسلازاستفادهباهاسلولریثکتیابیارز
روشبههاسلول)kx-21Nمدل(دستگاهنیادر

روشنیا.شوندمیيزبندیساوشمارشیکیترکالامپدانس
دونیبیکیترکالمقاومتدرراتییتغيریگاندازهبراساس

باها سلولوذراتعبورازیناشکهیمنفومثبتترودکال
یمنفومثبتيترودهاکالنیبروزنهازمختلفهاي اندازه
افزایشتوانمیبیترتنیبد.استشدهيگذارهیپااست

راروزنهازها سلولعبورازحاصلالکتریکیهاي امپدانس
حجمپژوهشایندر.دادنسبتمشخصي هاسلولبه

عبورروزنهازقرائتآمادهشدهقیرقنمونهازیمشخص
درصدصورتهبحاصلجینتا.شدانجامشمارشوکرده
ی سلولرشدمهارسببهکی(غلظت50ICوی سلولرشدمهار

درروگرمیک(مغلظتی منحني روازشود)%50زانیمتا

Emami(شدندگزارش،یسلولرشدمهاردرصد- تر)یلیلیم

et al., 2010(.

آماريآنالیز
ANOVAآزمونازها دادهواریانسآوردنبدستبراي

.شداستفادهها دادهمیانگینمقایسهبراي دانکنآزمونازو

نتایج
اثرازپسوقبلهاسلوليظاهرراتییتغورشدیبررس

مستمرطوربهمعکوسوپکروسیکمتوسطها عصارهدادن
دهیدمنفردوگردحالتبهابتداهاسلول.دیگردانجام

ودهیشکحالتبهاملکرشدبارفتهرفتهاماشدندیم
شیافزاریچشمگطورهبآنهامکتراودرآمدهلکشکیدو

يهاسلولدیگردمشاهدههاعصارهدادناثرازپس.یافت
کیدوودهیشکصورتبهيعادطیشرادرهکیسرطانمرده

ایگردلکشبلکهندارنددهیشکحالتشدند،یمدهیدلکش
تأثیردهندهنشانآنهامکتراضمندروگرفتهخودبهگردمهین

).1لکش(باشدها میعصارهيضدتومورویکسکتوتویسا

)x40(بزرگنماییK562نیالخونسرطانيهاسلوليمورفولوژبریاهیگهاي عصارهیکسکتوتیسااثر-1لکش
A(؛ یاهیگهاي عصارهباماریتبدونونترلکطیشرادرخونسرطانيهاسلولدوکیوپرتراکمرشدB (خونسرطانيهاسلولشکلکرويرشدوتراکمکاهش

مفراحعصارهباماریتازپسخونسرطانيهاسلولشکلکرويرشدوتراکمکاهش)C؛سنجدعصارهباماریتازپس

ي روبرهافراکسیونمختلفي هاغلظتدادناثرازپس
،هاسلولریثکتزانیمی بررسبراي ،یسرطاني هاسلول

گرفتند.قراری ابیارزموردانترکسلدستگاهتوسطها نمونه
،یسرطانيهاسلولدرهکشدمشخص2شکل بهتوجهبا
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اثرزانیمسنجديهافراکسیونازیکهرغلظتشیافزابا
در.استافتهیشیافزایتوجهقابلطورهبيریثکضدت
باراي داریمعناختالفاستاتلیاتی بررسموردونیسکفرا
يطورهب،دادنشانهاسلولریثکتمهاردرهافراکسیونریسا

یتوجهقابلویناگهاناهشکروگرمیکم20غلظتازهک

ومشابهطورهبهافراکسیونریسا.دادرخهاسلولریثکتدر
ریثکتاهشکسببنترلکگروهبهنسبتداریمعناختالفبا

ي هافراکسیون50ICزانیم.)p<100/0(دیگردهاسلول
74و15و72بیترتبهی آبولروفرمکاستات،لیاتهگزان،

آمد.بدستتریلیلیمبرروگرمیکم160و

k562یسرطانيهاسلولریثکتدرصدکاهش-2شکل 

سنجدگلیآبولروفرمکاستات،لیاتهگزان،ي هافراکسیونباماریتدر

باماریتدرهاسلولازشدهآزاددروژنازیدهتاتکالافزایشبرحسب،k562یسرطانيهاسلولمرگدرصدافزایش-3شکل 
سنجدگلیآبولروفرمکاستات،لیاتهگزان،ي هافراکسیون
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تیماردرسرطانیهايسلولزوال یا بقاءمیزاندر بررسی
مورد LDHهايکه توسط کیتسنجدگلهايفراکسیونبا

دهد نشان می3بررسی قرار گرفتند، نتایج حاصل طبق شکل 
. استیافتهافزایشدوزبهوابستهصورتهبها که مرگ سلول

160(غلظتباالترینبهمتعلقها سلولبقاءبراثربیشترین
سبب کهبود،استاتیاتیلکسیونافر) لیترمیلیدرمیکروگرم

ي هگزان و هافراکسیوندر تیمار با . شدلیسلومرگ100%
ي سرطانیهاسلولمرگتوجهیقابلمشابه و طورهبنیزآبی

ها با یکدیگر، اتیل . در مقایسه تأثیر مهاري فراکسیونافتاداتفاق
داري با سایر طور مشابه اختالف معنیاستات و کلروفرم به

و گروه کنترل داشتند و بیشترین تأثیر مهاري را بر هافراکسیون
هاي هاي سرطان خون داشتند. همچنین در مقایسه غلظتسلول

160و 40،80هاي ها مشاهده شد که در غلظتفراکسیون

طور هاي سرطانی بهلیتر رشد سلولمیکروگرم در میلی
تر کاهش یافت.هاي پایینداري نسبت به غلظتمعنی

يهافراکسیونانیمدر،مفراحي هافراکسیونی ابیارزدر
هیاولي هاغلظتدرمفراحیهگزانویآبونیسکفرارفتهارکب

هاسلولریثکتاهشکبري مترکتأثیرروگرم)یکم20(تا
يهاسلولریثکتاهشکبراثرنیشتریبهکیحالدراند،داشته
طورهبویاستاتلیاتونیسکفراباهاسلولماریتدریسرطان
زانیم).4شکل (شدمشاهدهیلروفرمکونیسکفرادرریچشمگ

50ICمفراحی آبولروفرمکاستات،لیاتهگزان،ي هافراکسیون
برروگرمیکم160و72،49،40بیترتبهK562ي هاسلولبر

روگرمیکم160و40،80ي هاغلظتدر.آمدبدستتریلمیلی
بهنسبتي اردمعنیطورهبی سرطاني هاسلولرشدتریلمیلیدر

افت.یاهشکترنییپاي هاغلظت

k562یسرطانيهاسلولریثکتدرصدکاهش-4شکل 

مفراحیآبولروفرمکاستات،لیاتهگزان،ي هافراکسیونباماریتدر

تاتکالسنجشازحاصلجینتابراساسنیهمچن
هاسلولمرگانگرینماهکهاسلولازشدهآزاددروژنازیده
دريتومورضداثرویسلولمرگنیشتریبباشد،می

ژهیوهبمفراحیلروفرمکونیسکفراباشدهماریتيهاسلول
ریسادر.شدمشاهدهتریلمیلیبرروگرمیکم160غلظتدر

طورهبهافراکسیونغلظتشیافزابازینهافراکسیون
يهاسلولمرگشیافزانترلکگروهبهنسبتيدارمعنی

ي مهارتأثیرسهیمقادر.)p<001/0(شدمشاهدهیسرطان
ونیسکفراراي مهارتأثیرنیشتریبگر،یدیکباهافراکسیون

ي هاسلولبری آبعصارهراتأثیرنیمترکوی استاتلیات
،40ي هاغلظتزینهاغلظتسهیمقادرداشت.خونسرطان

ی سرطاني هاسلولرشدتریلمیلیدرروگرمیکم160و80
افتیاهشکترنییپاي هاغلظتبهنسبتي دارمعنیطورهب
).5شکل (
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k562یسرطانيهاسلولمرگدرصدافزایش-5شکل 

مفراحیآبولروفرمکاستات،لیاتهگزان،ي هافراکسیونباماریتدر

بحث
ي داراسرطاندرماندراهانیگازاستفاده،یلکطوربه

هیاولمنابع،اهانیگو در این راستااستی طوالني اخچهیتار
.هستندي ماریبنیادرماندرمؤثری سنتي داروهاهیتهبراي 

اغلب هکداردوجودی اهیگیی ایمیشمادههزار25بیش از
عواملاتصالییتوانا.هستندی مهمخواصواثراتي دارا

ژهیوي تومورهاي سوبههکحاملي هاولکمولبهی درمان
بتوانهکاستي دواریامنیادهندهنشان،شوندمیتیهدا

ي مؤثرطوربههکآوردبدستاهانیگازی عیطبهاي فراورده
اثراتن،یابرعالوهوباشندی سماریبستومورهاي برا

طبقباشند.نداشتهسالمي هابافتي روبری سمی جانب
هیتهي هافراکسیون،حاضرتحقیقازآمدهبدستواهدش

اهشکبرهمی مشابهي هاغلظتدرسنجدي هاگلازشده
وزوالسببوآنهاي بقابرهموبودندمؤثرهاسلولریثکت

بقاءوریثکتانزیمالبته شدندی سرطاني هاسلولي نابود
در.افتیاهشکهافراکسیونغلظتشیافزاباهاسلول

وریثکتزانیماهشکبرونیسکفرانیمؤثرترسنجدعصاره
.شدمشاهدهیاستاتلیاتونیسکفراباماریتدرهاسلولبقاء
درهاسلولریثکتاهشکمفراحيهافراکسیونانیمدر

مرگبرمؤثري هاغلظتبهنسبتي ترنییپاي هاغلظت

ویکسکتواثرنیشتریبزینوشدمشاهدهی سلول
لیاتولروفرمکيهافراکسیونماریتدربیترتبهيضدتومور

مرگزانیمدوزبهوابستهطورهبهکشدحاصلاستات
ي برامحققانعالقهبهتوجهبانیبنابرا.افتیشیافزای سلول

ی جانبعوارضعلتبهی اهیگي داروهاازاستفادهوشفک
نیا،سرطانژهیوهبهايماریبازي اریبسدرمانبراي مترک
.قرار بگیرندشتریبی بررسوتوجهموردتوانندمیاهانیگ

یی دارواهانیگي ریثکضدتتیفعال2007سالدر
Lamiaceaeخانوادهازیی هاگونهوسنجدي هابرگازجمله

Nepetaهمانند curvifoliaسرطانی سلولي هانیالهیعلبر
ی بررسوشددادهنشانAbu-Dahabتوسط)MCF7(نهیس
درراهافنولوهاترپنيتردها،ییفالونوحضوریی ایمیتوشیف

نشانهاسلولبقاءوریثکتبرمؤثروفعالهاي عصارهتمام
Abu-Dahab(داد & Afifi, اثراتنیاسمیانکم.)2007
توقفوسیآپوپتوسیکتحر،DNAسنتزمهاربادیشا

.باشدمرتبطیسرطانيهاسلولدریسلولچرخه
طورهبهکهستندییایمیتوشیفهايبکیترازدهاییفالونو

و ،دنداروجودیاهیگأمنشباییغذاهادرگسترده
و،یداتیسکضدااثراتشاملیعیوسییدارويهایژگیو

دهندمینشانرایضدسرطانويریثکضدتضدالتهاب،
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)Ren et al., Li؛ 2003 et al., هايبیترکازجمله.)2007
ازيریجلوگویضدسرطاناثراتجادیادرکهاهانیگهمؤثر
هايبیترکدارند،یاساسنقشیسرطانيهاسلولمیتقس
مطالعات.باشندیمدهایفالونوئخصوصبهدانیاکسیآنت
دهاییفالونوهايبکیترهکندکمیشنهادیپیکولوژیدمیاپ

سرطانهیعلبرانسانبافتنیچندحفاظتسببدیشا
بایترپنبکیترینوع)1982(ارانکهموFalson.شودمی

کردندزولهیاونیفرفجنسازیاهیگازیکیولوژیبتیخاص
NADHستمیسممانعتقیطرازراخودتیسماثرهک

باانآن.نندکیمفایاییایندرکتویمیتنفسرهیزنجدازیسکا
رهیزنجحیصحردکعملبرینندگکممانعتاثربهتوجه
یمعرفيضدتومورعواملعنوانبهراهابکیترنیا،یتنفس

یاهیگعصارهی ضدسرطانتیفعالمطالعهدر.کردند
Rosmarinus officinalis،3ی عنیآنی اصلبکیتر

موجودزینمفراحدرهکننیپ-بتاوننیپ-آلفانئول،یس-1،8
سببهابکیترتمام،شدشیآزماMTTتستتوسطاست
شدندBE1-7402وSk-OV-3 ،H0-8910ي هانیالمهار

)Wang et al., وشده،ذکرقاتیتحقبهتوجهبا).2012
طورهبهافراکسیونکهتحقیقایندرشدهمشاهدهنتایج
سرطانیسولهايمرگوهاسلولرتکثیمهارسببمؤثر
ويضدتومورخواصکهداداحتمالتوانیم،ندشد

وجودلیدلبهسنجداهیگيهافراکسیونیضدسرطان
لیاتولروفرمکدرحلقابلي دیفالونوئوی فنلهايبیترک
است،استاتلیاتدرحلقابلهکوفرولکآلفاتووناماتیس

تواندمییضدسرطانتیخاصمفراحدرنیهمچن.باشند
يدهایترپنوئيدیفالونوئی فنلهايبیترکوجودازیناش
نئولیترپ-گاماوآلفا،ننیپ-بتاوننیپ-آلفانئول،یس-1،8

حلقابللروفرمکدرهکباشداهیگنیاعصارهدرموجود
برهاترکیباینتأثیرنحوهبودننامشخصدلیلبه.هستند
درکهاستالزمسالمي هاسلولمیرومرگیاتکثیر

سالميهاسلولرويبرها عصارهایناثربعديمطالعات
ي سازخالصوي جداسازهمچنینگیرد.قراره مطالعمورد

آنهاعملسمیانکمیی شناساواهانیگنیامؤثرهايبکیتر
شود.میهیتوص

سپاسگزاري
ازهکدانندمیالزمخودبرمقالهنیاسندگانینو

هکرمانشاهکی کپزشي لوژویبقاتیتحقزکمرمحترمنمسئوال
ی قدردانورکتشکردند،ي اریقیتحقنیاانجامدرراما
.ندینما
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Anti-proliferative effects of some fractions of Elaeagnus angustifolia L. flower
and aerial part of Nepeta crispa L. on K562 leukemic cells
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Abstract
Previous studies have shown an anti-tumoral effect for different species of plant having

similar component with Elaeagnus angustifolia L.and Nepeta crispa L. on cancer cells. This
study was performed to evaluate the anti-tumural effects of Elagnus angustifolia and Nepeta
crispa extracts on leukemia cancer cells. Cancer cells, grown in DMEM/F12 culture medium,
were supplemented with fetal calf serum, 100U/ml penicillin and 100μg/ml streptomycint, then
incubation at 37°C in a 5% CO2. The fractions of Hexane, ethyl acetate, chloroform and aquesse
at 10-160 μg/ml concentration were applied on K562 leukemic cells, and their effects were
evaluated on proliferation and viability of cells by cell counter and LDH kits, respectively.
Result showed that chloroform (chf), ethylacetate (EA) fractions of Elaeagnus angustifolia and
Nepeta crispa showed an important cytotoxic effect on K562 cells. Isolated extracts from E.
angustifolia flower and N. crispa caused a significant decrease in lukemia cancer cell growth.
Therefore, this plant could be candidate for therapeutic or preventive activity against cancer-
related disorders. Isolation and purification of effective compound/s from this extract and
determination of their mechanisms of action are suggested.

Keywords: Elaeagnus angustifolia L., Nepeta crispa L., fractions, K562 leukemic cells, Anti-
proliferative.


