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چکیده
Catharanthus(گلینواري roseus L.(،گیاهاینآلکالوئیدهايباشد.میماداگاسکاربومیکهدنیاستدرمهمداروییگیاهانازیکی

Vinca(علفینواريگونهتنها)Vinca(نواريجنسازد.نکنمیمهاررامیتوزتقسیم herbaceae L.(درروید.میایرانشمالمناطقدر
شد.بررسیپیازریشهمریستمهاي سلولبرآنهاضدمیتوزياثروجداعلفینواريوگلینواريآلکالوئیدهايپژوهشاین

درتبخیردستگاهازاستفادهباوجداايمرحلهجداسازيروشبهلروفرمکواترالکل،مختلفهاي حاللبانواريونهگدوهاي آلکالوئید
24و8مدتبهپیازهااینهاي ریشهشدند.دارریشهمقطرآبدرگرفتنقرارروزسهازبعداندازهیکهاي پیازشدند.خشکخأل

بامشاهداتتحلیلوتجزیهگرفتند.قرارگونههرآلکالوئیدلیترمیلیبرگرممیلی6/0و2/0،4/0،صفرمقادیرمعرضدرساعت
پیازریشهمریستمهاي سلولمیتوزبرعلفینواريوگلینواريآلکالوئیدهاياثرمطالعه.شدانجامTukeyآزمونوMinitabافزارنرم

ونهگدوهرآلکالوئیدهاي.شوندمیسلولیتقسیمکاهشوجلوگیريباعثوشتهداضدمیتوزياثرونهگدوهرآلکالوئیدهايکهدادنشان
مقایسهشوند.میهاکروموزومفشردگیباعثوداشتهنگهایستاپروفازدرراهاکروموزوموداشتهاثرهاسلولمیتوزتقسیممراحلبر

.داشتآلکالوئید)صفرغلظت(تیمارشاهدبادارمعنیتفاوتونهگدوهربرايمواردبرخیدر،هادادهمیانگینوواریانسآنالیز
توانمیراعلفیوگلینواريهاي آلکالوئید.شدندسینکلشیاثرمشابه،هاکروموزومجداییوفشردگیباعثونهگدوهرآلکالوئیدهاي

.بودعلفینواريازبهترگلینواريولیکرداستفادهگیاهیسیتولوژيهاي پژوهشبرايسینلشیکمثل

.سرطانیضدخواص، کروموزوم، تقسیم، میتوز، بومیگونه، آلکالوئیدکلیدي:هاي واژه

مقدمه
Vinca(گلینواري roseae L. syn. Catharanthus

roseus L.(علفـی نـواري و)Vinca herbaceae L.(دو

خرزهــــرهتیــــرهازآلکالوئیــــد،ازسرشــــارگیــــاه
)Apocynaceae(عنوانبهفقط ووارداتیاولگونه.هستند

دلیلبهوشودمیکشتایرانمختلفمناطقدرزینتیگیاه
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ولـی داردجهانیشهرتضدسرطان،آلکالوئیدهايداشتن
کشتجاهیچدراست،ایرانشمالیمناطقبومیدومگونه
درچندانیاطالعآناحتمالیداروییخواصازوشودنمی

ازدارویـی وزینتـی گیاهی،گلینواريگیاهنیست.دست
آلکالوئیـد اندولترپنوئیدنوع130ازبیشباماداگاسکار

)Terpenoid indole alkaloids( آنهــابیشـتر کــهاسـت
ویـژه بهگلینواريآلکالوئیدهايازبرخیهستند.ییدارو

، Vincristine(بالسـتین ویـن ووینکریسـتین آلکالوئیددو
Vinbelastine(،بسـیار سـرطانی ضدوتقسـیم ضداثرآن

Cheruth(دارندقوي & Mohammed, Cheruth؛ 2010

et al., 2009.(Ataei Azimiهمکارانو)موفـق )2008
ــه ــزایشب ــر6و20اف ــهيبراب ــبب ــدهايترتی آلکالوئی

هـاي  ریشـه دریسـتین کروینوبالسـتین ویـن یضدسرطان
انـدول . شـدند شیشـه درونمحـیط درگلینوارينوپدید

وجـدا ایـران درعلفینواريوگلینواريآلکالوئیدهاي
ازسرشـار گیـاه دوایـن هواییهاي اندامکهشدهمشخص

Ebrahimzadeh(ندهســـتآلکالوئیـــد et al., ؛ 1996
Ebrahimzadeh et al., نواريشیشهدرونکشت).1995

اسـت شـده آنازبـدنی هـاي  رویانتشکیلبهمنجرعلفی
)Delnavaz Hashemloian et al., ــد).2008 آلکالوئی

Aynilian(علفـی نواريهواییهاي بخشازهربادین et

al., جـدا گلینواريوعلفینواريازوینکولینو)2003
Aynilian(اســتشــده et al., 1974a,b.(گیــريانــدازه

گرمهردرکهدادنشانعلفینواريبرگدرکلآلکالوئید
کـه داردوجـود آلکالوئیـد گرممیلی7/4گیاهاینتروزن

درآلکالوئیدگرم75/0(گلینواريبرگازبیشترخیلی
نشـان آلکالوئیـدها کروماتوگرافیاست.تر)وزنگرمیک
کـه طـوري به.داردآلکالوئیدزیاديتعدادگیاهاینکهداد
راکـل آلکالوئید%41وبودهاصلیآنآلکالوئیداندول16

Ebrahimzadeh(شــوندمــیشــامل et al., ؛1995
Farnsworth, درگیـاه گونـه هـزار سـه ازبـیش ).1973

میتـوز تقسـیم ازجلـوگیري بـراي دنیا،مختلفهاي بخش
,Hartwell(شـود مـی اسـتفاده سـرطان درمانوهاسلول

خـاص، هايآلکالوئیـد داشـتن بـا گلینواريولی)1971

ــؤثرترین ــاهم ــاندرگی ــیاريدرم ــرطانازبس ــتس هاس
)Taylor, طریـق ازداروها،بیشترضدسرطانیاثر).1968

یـا وتقسـیم هـاي  دوكوهـا ریزلولهتشکیلازجلوگیري
انجـام آنبـه وابستهیندهاي افروالیهدوغشايدرتغییر

Karen(گیردمی et al., مـانع کـه عاملیمهمترین).2009
تقسیمبازدارندهداروهايشود،میسرطانیتومورهايرشد
,Bianca(استیسلول گلـی نواريآلکالوئیدهاي).2012

سـطح درکههستندضدمیتوزيطبیعیهاي وردهآفرشامل
Donehower(شوندمیاستفادهسرطاندرمانبرايوسیعی

& Rowinsky, جلـوگیري بانواريآلکالوئیدهاي).1993
ازتقسـیم، دوكسـازنده هاي میکروتوبولپلیمریزاسیوناز

Kruczynski(کننـد مـی جلوگیريهاسلولتقسیم et al.,

Keen؛1998 & Taylor, Brito؛2009 & Rieder,

بازدارنـدگی میـزان آلکالوئیدها،اینغلظتونوع).2008
تقسـیم هـاي  دوكوهـا توبـولین پلیمریزاسـیون رويآنها

کنـد مـی مشـخص رااسـتخوان مغـز سـرطانی هاي سلول
)Dhamodharan et al., ســلولزمــانیهــردر).1995

مختلـف ثبـات بـا هاییریزلولهجمعیتازمخلوطیداراي
متفـاوت نواريآلکالوئیدهايبهحساسیتنظرازکهاست

Gascoigne(هستند & Taylor, رفتـار هاریزلوله.)2008
هاي دوكتشکیلباهاریزلولهدارند.سلولیچرخهدرپویا

سـلول دوتشـکیل وهـا کرومـوزوم جابجـایی درمیتوزي
Karen(دارنددخالتدختري et al., 2009.(

دارايعلفینواريگونهکههدادنشانهاپژوهشاگرچه
خاصیتازاطالعیولیاستآلکالوئیدزیاديتعداد

نیست.دستدرگیاهاینداروییحتییاوضدسرطانی
ازجلوگیريباگلی،نواريضدسرطانآلکالوئیدهاي

سرطانیهاي سلولتقسیممانعتقسیم،دوكتشکیل
علفیوگلینواريآلکالوئیدهايپژوهشایندرشوند.می

آنهاازاستفادهوضدتقسیمیخواصشدنمشخصبراي
برواستخراجگیاهیسیتولوژيهاي پژوهشبراي

اثرپیاز)ریشه(مریستمگیاهیتقسیمحالدرهاي سلول
شد.داده
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هاروشومواد
وسایلومواد

مادهوهادستگاهشیمیایی،موادازتحقیقانجامبراي
شد.استفادهعلفیوگلینواريگیاهی

شیمیاییمواد
)،NaOH(سودگالسیال،اسیداستیککارمن،رنگ

از،کلروفرمواتر،خالصاتانول،)HCl(اسیدهیدروکلریک
شد.استفاده)Merck(مركشرکت

هادستگاه
میکروسکوپهاي مورد استفاده در این پژوهش دستگاه

)ZEISS(دوربینبا)EXWAVEHAD،(دستگاهماري،بن
بود.خألدرتبخیر

گیاهیماده
بیشهسیاه(ارتفاعاتکشورشمالازعلفینواريگیاه

آوري وجمع)36˚:15'و52˚:35'جغرافیاییعرضوطول
شد.پودروخشکاتاقدمايوسایهدرشستشوازبعد
در،تهیهاصفهانبذرپاکانشرکتازگلینواريهاي دانه

گلداندرماهدوازبعدگلینواريوقتیشد.کشتگلدان
درشد وشستشوو خارجگلدانازکرد،دادنگلبهشروع
شد.پودروخشکاتاقدمايوسایه

,Renaudinیافتهتغییر(روشآلکالوئیداستخراج 1984(
وگلینواريهواییهاي اندامخشکپودرازگرم50
ارلنداخل%96اتانوللیترمیلی500درعلفینواري

داخلدرجه60دمايدرساعت1مدتبهومخلوط
تفالهوصاففوقمخلوطسپسشد.دادهقرارماريبن

مدتازبعدمخلوطاتانولدیگرلیترمیلی100بادوباره
اینشد.صافگراد سانتیدرجه60ماريبندقیقه10

ومخلوطشدهصافهاي عصارهشد.تکراربارسهمرحله
گردید.خشکدرجه60دمايدر،خألدرتبخیردستگاهبا

اسید-اترمخلوطلیترمیلی100درخشکعصاره
واسیديبخشدکانتورباوحل)50:50(%5سولفوریک

بااسیديبخشpHتکرار).بار(سهشدندجداهمازاتري
اضافهبابعدوشدهرساند10ازباالتربهنرمال،یکسود

بابخشدواسیدي،بخشبامساوينسبتهبکلروفرمکردن
محتويکهکلروفرمیبخششدند.جداهمازدکانتور

درجه،60دمايدر،خألدرتبخیردستگاهبابودآلکالوئید
پیازریشهمریستمهاي سلولبردادناثربرايوخشک
شد.استفاده

ریشهمریستمهاي سلولسلولیتقسیمبرهاعصارهدادناثر
پیاز

قرارآبدرروزسه،کوچکاندازهیکپیازعدد24
شدند.تشکیلهاریشهتاندگرفت

برگرممیلی6/0و0،2/0،4/0مقادیرباهاییمحلول
در،دارریشهيپیازهاازیکهرشد.آماده،آلکالوئیدلیترمیلی

مدتطولشد.دادهقرارهامحلولاینازلیترمیلی50معرض
و8تکراريسهمجموعههربرايها،عصارهباپیازهاتیمار

گرممیلی6/0و0،2/0،4/0هاي غلظت(بابودساعت24
ولیشدامتحانساعت6و4هاي زمان،آلکالوئیدلیترمیلیبر

ازپس.شد)دادهافزایشتیمارزمانبودکمخیلیاثرچون
فیکساتوردرساعت24مدتبهوجداپیازهاي ریشهآن،

الکلبهبعدوداده قرار)3:1(نسبتاسیداستیکالکل:
شد.نگهداريیخچالدروانتقالدرجه70

هاي سلولي)هاکروموزوموهاسلول(میتوزتقسیمآمیزيرنگ
Gupta(% 2استوکارمنباپیازریشهمریستم et al., 2006(

هاکروموزوموهاسلولي زیآمرنگ
هاي سلولکردنجداومیانیتیغههیدرولیزابتدا

انتهايمترسانتییکايقهیدقکیدادنقراربامریستمی
ودرجه60ي دماونرمالاسیدهیدروکلریکدرهاشهیر

ي روراشهیروك نستمیمرسپس.شدانجامآبباشستشو



2199، شماره 33دوماهنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 

استوکارمنقطرهکیوکرده لهسوزننوكباوجداالم
جوشمخلوطلیترمیلی100درکارمنگرم2(2%

آبلیترمیلی55والیگالسکیاستدیاسلیترمیلی45
ودادهقرارآني روالملبالفاصلهریخته،آنروي)مقطر

باآمادهالم.شداسکواشکنخشککاغذهیدوالي ال
1000و40،100،400هاي بزرگنماییبامیکروسکوپ

شدند.مطالعهبرابر

هادادهلیتحلوهیتجز
طرحقالبدروفاکتوریلآزمونصورتهبپژوهشاین

سطحدرهادادهواریانسآنالیزشد.انجامتصادفیکامالً
وMini-tab14آماريافزارنرمازاستفادهباو%95اطمینان
شد.انجام)Tukey(توکیآزمونباهامیانگینمقایسه

نتایج
نواريونهگودهرآلکالوئیديعصارهکهدادنشاننتایج

مریستمهاي سلولمیتوزتقسیمرويعلفینواريوگلی

تغییردستخوشراتقسیممراحلودارنداثرپیازریشهنوك
.کنندمی

نواريونهگدوآلکالوئیدهاياثرواریانسآنالیزمقایسه
بهونهگنوعوآلکالوئیدغلظتکهدادنشان)1(جدول
درصدرويزمان-غلظتوونهگ-غلظتمتقابلاثروتنهایی
آنالیزاست.دارمعنیپیازیممریستهاي سلولتقسیم

همهمتقابلوسادهاثرکهدادنشانتقسیممراحلواریانس
زمان،- ونهگ- غلظتوزمان- غلظتمتقابلاثربجزعوامل
آلکالوئیدهايدارند.دارمعنیاثر،ایستاپروفازمرحلهروي

اثرنیزتلوفازبجزمیتوزتقسیمدیگرمراحلرويونهگدو
غلظت،بهمربوطدارمعنیاثربیشترینوداشتنددارمعنی

نتایج.)1(جدولبودآلکالوئیدباتیمارزمانمدتوونهگ
وغیرطبیعیهاي سلولبرونهگنوعوغلظتواریانسآنالیز

).1(جدولبوددارمعنی(وزیکوله)دارحبابچه
وآنافازمتافاز،پروفاز،شاملمیتوزتقسیممراحلهمه
بدونپیازروزهسههاي ریشهمریستمهاي سلولدرتلوفاز
).1(شکلشدمشاهدهآلکالوئیدباتیمار

برساعت24و8زماندودرعلفیوگلینواريگونهدوآلکالوئیدهايمختلفهاي غلظتاثرواریانسآنالیزمقایسه-1جدول
پیازریشهنوكمریستموزیکولهوغیرطبیعیهاي سلولتلوفاز)،وآنافازمتافاز،،ایستاپروفاز(پروفاز،تقسیممراحلودرصد

درجهمنبع تغییرات
آزادي

میانگین مربعات
وزیکولهغیرطبیعیتلوفازآنافازمتافازایستاپروفازپروفازتقسیم

6/4181*204/3*6/167430/48*2/967169/160*3/4560*58/306*3غلظت
648/24/1201*9/281789/557/40954/4*0/602*59/47*2گونه
5/176336/168702/22/63*96/525*9/4101*9/707*141/0زمان

6/192398/1451/20679/38952/07/428*57/263/170*6گونه×غلظت
2/1287*4/6452/61507/911/15361/54143/1*15/38*3زمان×غلظت
319/34/754*3/97511/2084/16612/111*240/234/41زمان×گونه

0/1375*675/143/2084/56317/412/10519/26111/1زمان×گونه×غلظت
4838/118/1363/30307/841/14101/79669/02/376خطا

دارمعنی*:
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ساعت24ازبعدشاهددرپیازریشهمریستمسلولمیتوزتقسیماصلیمراحل-1شکل
fps:برابر400بزرگنماییبا(فراگموپالست)سیتوپالسمتقسیمصفحه

مقادیرباساعت24و8مدتبهپیازهاي ریشهتیمار
دادنشانعلفینواريوگلینواريآلکالوئیدهايمتفاوت

تقسیممراحلدرتغییراتیباعثگیاهدوهرآلکالوئیدهايکه
شوند.میسلولشکلو

آلکالوئیدهايمختلفمقادیرهاياثرهاي میانگینمقایسه
غلظت،دارمعنیاثردهندهنشانعلفینواريوگلینواري
میتوزتقسیممراحلازبرخیبرگیاهنوعوتیمارمدت
.)2(جدولبودپیازریشهنوكمریستمهاي سلول

طوربهراسلولتقسیمدرصدگیاه،دوهرآلکالوئیدهاي
تقسیمدرصدکمترینکه طوريبه.دادندکاهشيدارمعنی

تیماردرعلفینواريلیترمیلیبرگرممیلی6/0غلظتدر
مشاهدهساعت24و8تیماردرگلینواريوساعت24

درگلینواريآلکالوئیدهاياثرساعته،8تیماردرشد.
نواريآلکالوئیدهايازترقويسلولی،تقسیمازممانعت

بود.علفی
رفتنبینازهمراهکهپروفازمرحلهدرهاسلولدرصد

دوكبهآنهااتصالوهاکروموزومفشردگیوهستهغشاي
کاهشگونهدوهربرايزمانوآلکالوئیدافزایشبااست،
صفربهلیتربرگرممیلی6/0غلظتدروداشتدارمعنی

رسید.
متافازوپروفازبینايمرحلهایستا،پروفازاصطالح

ایندرشود.میمشاهدهآلکالوئیدتیماراثربرکهاست
پروفاز،مرحلهدرهاکروموزومفشردگیازبعدمرحله

تحتتقسیمهاي دوكنشدنتشکیلدلیلبههاکروموزوم
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بههاکروموزومشوند.نمیمتافازمرحلهواردآلکالوئید،اثر
قابلوفشردهشدتبهمرحلهایندرماندنباقیدلیل

شوند.میشمارش
گیاه،دوهرآلکالوئیدهايغلظتوزمانافزایشبا
وماندهایستاپروفازمرحلهدرزیاديهاي سلول

شدمشاهدهآنهادرشمارشقابلوفشردههاي کروموزوم
و8ازبعد(شاهد)،صفرغلظتدرحالیکهدر).2(شکل

ونشدمشاهدهایستاپروفازدرسلولیهیچساعت24
بود.عاديمتافازوپروفازحددرهاکروموزومفشردگی

درصفرازيدارمعنیطوربهایستاپروفازهاي سلولدرصد
نواريدر%24/70وگلینواريدر%97/89بهشاهد
البته رسید.ساعته24لیتربرگرممیلی6/0تیماردرعلفی

ازبیشتريدارمعنیطوربهگلینواريآلکالوئیدهاياثر
بود.علفینواري

برابر)400بزرگنمایی(باشمارشقابلوفشردههاي کروموزومباایستاپروفاز-2شکل
R8وR24:گلینواريآلکالوئیديعصارهلیتربرگرممیلی6/0باتیمارساعت24و8باایستاپروفاز
H8وH24:علفینواريآلکالوئیديعصارهلیتربرگرممیلی6/0باتیمارساعت24و8باایستاپروفاز

تیمارزمانوغلظتافزایشبانیزآنافازومتافازمراحل
6/0تیماردردرصدصفربهویافتهکاهششدتبه

نواريآلکالوئیدهاياثررسید.ساعت24لیتربرگرممیلی
بود.گلینواريازبیشتريدارمعنیطوربهعلفی

مدتوهاغلظتهمهدرگیاهدوهرآلکالوئیدهاياثر
برآلکالوئیدها،اینیعنیبود.معنیبیتلوفازبرتیمارزمان

نداشتند.اثريتلوفازمرحله
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بیندرغیرطبیعیووزیکولهعادي،سلولنوعسه
میزان.شدنددیدهپیازریشهنوكمریستمهاي سلول
وفشرده)هستهوسلولی(زایدهغیرطبیعیهاي سلول

زمانوغلظتگیاه،نوعتغییربا)3(شکلوزیکوله
نبود.منظمتغییراتاینرونداما شدندتغییردستخوش

ودرصدبرساعت24و8زماندودرعلفیوگلینواريگیاهدوآلکالوئیدهايمختلفهاي غلظتاثرهاي میانگینمقایسه-2جدول
پیازریشهنوكمریستموزیکولهوغیرطبیعیهاي سلولتلوفاز)،وآنافازمتافاز،ایستا،پروفاز(پروفاز،تقسیممراحل

تقسیممراحلزمان
(%))mg/ml(غلظت

نواري علفینواري گلی
02/04/06/002/04/06/0

8
عت

سا

c83/13c47/1727b/8a73/5c83/13c03/16c83/11b13/9تقسیم
e90/42cd93/26d3/30b93/990/42c07/20e30/38d8/32پروفاز

f0e50/15c97/34b50/58f0e90/13c50/31d90/20پروفاز ایستا
dc73/8d27/1087c/5b23/1dc73/8e07/22d84/9d57/10متافاز
3/30e63/34cd23/26cb67/19d3/30e40/36b51/16c50/22آنافاز
a70/10a40/5a53/2a27/8a70/10a40/12a39/1a5/11تلوفاز

f0f0e07/0f0f0f0d123/0e07/0غیرطبیعی
b38/42b53/29b73/26a1/77b17/23b50/17b29/11b70/27وزیکوله

24
عت

سا

c37/17c43/12b23/9a93/6c37/17c86/12a14/6a13/7تقسیم
f03/51cb83/18c63/19a0f03/51d41/33b5/12a0پروفاز

f0d60/23e63/15a97/89f0d89/19b70/64a24/70پروفاز ایستا
cd87/6d50/11d40/10a0cd87/6e10/19b08/2a0متافاز
c23/24e50/35e21/35a0c23/24dc25/27a0a0آنافاز
a80/5a84/4a93/9a97/9a80/5a17/2a15/4a1/14تلوفاز

f0f0f0f0f0c72/0b97/0a49/3غیرطبیعی
b93/36b10/28b23/45b23/39b95/37b51/11b5/26a63/78وزیکوله

هستهدرکهبودندییهاسلولشاملوزیکوله،هاي سلول
(شکلشددیده(وزیکول)حبابشبیهرنگبیمناطقآنها

وبودباالهمشاهدهاي سلولبیندرهاسلولاینتعداد).3
لیترمیلیبرگرممیلی6/0غلظتدرآنهاتعدادفقط

ساعت24علفینواريوساعت8گلینواريآلکالوئید
اگرچهتیمارهابقیه درداشت.افزایشيدارمعنیطوربه

نبود.دارمعنیشاهدباتفاوتولیشدمشاهدهتغییراتی

هاي دهئزاباییهاسلولشاملغیرطبیعیهاي سلول
هاي سلولبیندرکهندبودغیرعاديهاي هستهیاوبیرونی
ندشدمشاهدهبیشترعلفینواريآلکالوئیدهايباشدهتیمار

يدارمعنیطوربههمآنهادرصدزمان،غلظتافزایشباکه
تیماردر%49/3بهشاهددرصفرازوافزایش یافت

رسید.ساعت24لیتربرگرممیلی6/0
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برابر)400بزرگنمایی(باآلکالوئیدباشدهتیمارغیرطبیعیووزیکولههاي سلول-3شکل
VH:علفینواريآلکالوئیدلیترمیلیبرگرممیلی6/0باشدهتیمارپیاز،ریشهمریستمهاي سلولهستهدروزیکولتشکیل

H:علفینواريآلکالوئیدلیترمیلیبرگرممیلی6/0باشدهتیمارپیاز،ریشهمریستمهاي سلولغیرعاديوفشردههسته
aH:علفینواريآلکالوئیدلیترمیلیبرگرممیلی6/0باشدهتیمارپیاز،ریشهمریستمهاي سلولرويده ئزاتشکیل

لیترمیلیبرگرممیلی6/0غلظتدرگونه،دوهربراي
پلوییديپلیوآنیوپلوییديساعت،24تیمارباآلکالوئید
پروفازهاي سلول%50حدوددرتیمارایندرشد.مشاهده

،ایستا)پروفازسلوهاي%31(کروموزوم16جايبهایستا،
شدنبرابردوباپلوییديپلی%13حدودوکروموزوم18و17

%5/0ازکمتر.داشتندکروموزوم32،کروموزومدست
داشتند.کروموزوم48و25،26ایستا،پروفازهاي سلول

بحث
آلکالوئیديهاي عصارهکهدادنشانپژوهشایننتایج

راسلولیتقسیم،شاهدبهنسبتعلفینواريوگلینواري
تواناییباپیازریشهمریستمهاي سلولدريدارمعنیطوربه

نتایجراستايدرنتایجاین.دهندمیکاهشباال،تقسیم

وانسانیهاي سلولرويگلینواريبرايدیگرپژوهشگران
دسترسدرگزارشیعلفینواريبرايولیاستجانوري

هاریزلولهدارند.سلولیچرخهدرپویارفتارهاریزلولهنیست.
دوتشکیلوهاکروموزومجابجاییدرمیتوزيدوكتشکیلبا

جلوگیريبانواريآلکالوئیدهايدارند.دخالتدختريسلول
تقسیمازتقسیم،دوكسازندههاي میکروتوبولپلیمریزاسیوناز

Kruczynski(کنندمیجلوگیريهاسلول et al., ؛1998
Brito & Rieder, آندرکهاستبیماريسرطان).2008

آلکالوئیدهايکنند.میپیداکنترلبدونتقسیمتواناییهاسلول
وکریسیتنوینطبیعیهاي وردهافرشاملگلینواري

وسیعیسطحدرکههستندمیتوزيضدداروهايبالستینوین
استفاده،هاسلولتقسیمازجلوگیريبا،سرطاندرمانبراي
Donehower(شوندمی & Rowinsky, درسرطان).1993
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بهضدسرطانداروهايولیاستهاسلولکنترلبیتقسیمواقع
Karen(شوندمیسلولتقسیمانجاممانعومتصلهاریزلوله et

al., آلکالوئیددوویژهبهگلی،نواريآلکالوئیدهاي).2009
سرطانیضدوتقسیمیضداثر،آنبالستینوینوکریستینوین

Cheruth(دارندقويبسیار & Mohammed, ؛ 2010
Cheruth et al., باضدسرطانداروهايمهمترین).2009

وسرطانیهاي سلولتقسیممانعمیتوز،تقسیمازجلوگیري
Karen(شوندمیسرطانرشدوانتشار et al., 2009.(
گیاه،دوهرآلکالوئیدهايغلظتوتیمارزمانافزایشبا
وماندهایستاپروفازمرحلهدرزیاديهاي سلول

باقی.شدمشاهدهآنهادرشمارشقابلوفشردههاي کروموزوم
بازدارندهاثردهندهنشانمرحلهایندرهاکروموزومماندن

ایناست.تقسیمهاي دوكتشکیلبرگیاهدوهرآلکالوئیدهاي
گیاهدوهرآلکالوئیديعصارهازکهدهدمینشانویژگی

استفادهکاریوتایپتهیهوکروموزومیمطالعاتبرايتوانمی
سینکلشیاست.علفینواريازبهترگلینواريوکرد

وهاکروموزوم،سیتولوژيمطالعاتبرايکهاستآلکالوئیدي
مادهاینشود.میاستفادهجانورانوگیاهاندرکاریوتایپتهیه

درراهاکروموزوممیتوزيهاي دوكتشکیلازجلوگیريبا
Robbins(داردمینگهایستاپروفازمرحله & Gonatas,

پیازریشهمریستمهاي سلولهاي کروموزومفشردگی).1964
باشدهتیمارهاي کروموزومبامشابهبسیارپژوهشایندر

Paknia(بودکینولینهیدروکسی- 8وسینکلشی &

Karimzadeh, ,Ramesh؛2011 ساعت5تیمار).2015
لیترمیلیبرگرممیلی2باپیازریشهمریستمیهاي سلول
باعثداشته،نگهایستاپروفازدرراهاکروموزومسین،کلشی

,Ramesh(شدپیازکاریوتایپتهیهوشمارشقابلفشردگی،

آلکالوئیدهاغلظتحداکثر پژوهشایندر).2015
تیمارساعت24و8هاي زمانبالیترمیلیبرگرممیلی6/0

دوهرآلکالوئیدهايلیترمیلیبرگرممیلی6/0غلظتاثربود.
برگرممیلی2اثرمشابهساعت،8زمانیتیمازدرگونه
تشکیلازجلوگیريباسینکلشیبود.سینکلشیلیترمیلی

پایاندرهاکروموزومفشردگیباعثمیتوز،تقسیموهاریزلوله
سلول،تقسیمهاي دوكتشکیلازجلوگیريبا.شدپروفاز

دلیلهمینبهشود.تقسیمبعديمراحلومتافازواردتواندنمی
کنندمیپیدافشردگیشدتبهمرحلهایندرهاکروموزوم

)Keen & Taylor, نواريضدسرطانآلکالوئیدهاي).2009
ساختهوآییگردهمشدیدکاهشبرالوهعباال،غلظتدرگلی
یونیهاي کنشهمبروهاتوبولیناتصالکاراییها،ریزلولهشدن

کارازرامیتوزيماشینوکاهشراآنهاغیراختصاصی
Gascoigne(اندازندمی & Taylor, یآلکالوئیدهای).2008

وهاریزلولههاي پایانهبهشدنمتصلبابالستینوینمانند
بههاکروموزومجابجاییمانعها،دوكتشکیلازجلوگیري

آنافازومتافازبهایستاپروفازازهاسلولرفتنوسلولاستواي
Jordan(شوندمی et al., 1991.(

مدتوهاغلظتهمهدرگیاهدوهرآلکالوئیدهاياثرالبته 
برآلکالوئیدها،اینیعنیبود.معنیبیتلوفازبرتیمارزمان

همهازسلولیعنیتلوفازمرحلهنداشتند.اثريتلوفازمرحله
کهرسیدهايمرحلهبهوگذشتهمانعبدونتقسیمقبلیمراحل

اثراحتماالًکهآنجاییازشوند.میتجزیههادوكآندر
دوكتشکیلازممانعتیاپاشیازهمگیاهدواینآلکالوئیدهاي

آلکالوئیدهاياثراست.بودهاثربیتلوفازبرباشد،میتقسیم
چندینباها،ریزلولهپاشیهمازسببگلینواريضدسرطان

Karen(شوندمیمختلفمکانیسم et al., 2009.(
بیرونیهاي زائدهباییهاسلولشاملغیرطبیعیهاي سلول

باشدهتیمارهاي سلولبیندرکهبودغیرعاديهاي هستهیاو
افزایشباکهشدمشاهدهبیشترعلفینواريآلکالوئیدهاي

وافزایش یافت يدارمعنیطوربههمآنهادرصدزمانوغلظت
لیتربرگرممیلی6/0تیماردر% 49/3بهشاهددرصفراز

دهندهنشانتواندمیهاسلولنوعاینوجودرسید.ساعت24
شدهریزيرنامهبمرگکنندهءالقایاو(موتاژن)بودنزاجهش
دچارکهییهاسلولدرباشد.مواداین(آپوپتوسیس)سلولی
تورممثلهاییپدیده،شوندمیسلولیشدهریزيبرنامهمرگ

هستهدرحبابچهشدنپیداوکروموزومفشردگیها،اندامک
Wyllie(شودمیمشاهده et al., نواريآلکالوئیدهاي.)1984

پروفازمرحلهازمیتوزيسلولشدنواردازجلوگیريباگلی
دنشومیسلولیشدهریزيبرنامهمرگباعثمتافازمرحلهبه
)Ehrhardt et al. Almagro؛2013 et al., 2015.(
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تقسیمازجلوگیريباعثلیگنواريضدسرطانهايترکیب
ریزيبرنامهمرگروشبهسرطانیهاي سلولمرگوسلولی

Huang(شوندمیسلولیشده et al., موادازبرخی).2004
باعثسلولی،اسکلتتشکیلازجلوگیريباضدسرطان

مرگوآنشدنقطعهقطعههسته،(وزیکوله)شدن دارحباب
De(شوندمیسلولی Nicola et al., 2006.(

هاي عصارهمیتوزيآنتیفعالیتاززیاديهاي گزارش
ضدمیتوزياثرازولیاستموجودگلینواريآلکالوئیدي

،نیستدستدرگزارشیعلفی،نواريآلکالوئیديهاي عصاره
هاي عصارهکهدادنشانتحقیقایننتایجکهحالیدر

گلینواريآلکالوئیدهايمثلنیزعلفینواريآلکالوئیدي،
هاي زمانازهستند.پیازمریستمیهاي سلولمیتوزبازدارنده

انسانداروهاياصلیمنبعطبیعیگیاهانتولیداتدیرین،
مختلفهاي بخشدرگیاهگونههزارسهازبیشالبته هستند.

,Hartwell(شودمیاستفادهسرطاندرمانبرايدنیا، 1971.(
شود،میسرطانیتومورهايرشدمانعکهعاملیمهمترین
,Bianca(استسرطانیهاي سلولتقسیمبازدارندهداروهاي

سرطانضد،میتوزضدتقسیمطبیعیهايترکیببیشتر).2012
,DallAcqua(هستند 2014.(

Paknia(است)2n=16(16پیازدریکروموزومعدد &

Karimzadeh, ,Ramesh؛2011 کروموزومیعدد).2015
وآلکالوئیدغلظتافزایشولیبود16نیزپژوهشایندرپیاز

هاي دست(افزایشپلوئیديپلیباعث ایجاد زمان،
یایک(تغییرآنیوپلوئیديوتتراپلوئیديویژهبهکروموزومی)

شد.کروموزومدوویکافزایشویژهبهو کروموزوم)دو
عصارهکهدادنشانپژوهشایننتایجکلیطوربه

تقسیمرويعلفینواريوگلینواريگیاهدوخامآلکالوئیدي
اینآلکالوئیدهايشوند.میمیتوزفرایند مانعوداشتهاثرمیتوز

انجاممانعتقسیم،هاي دوكتشکیلازجلوگیريباگیاهدو
باقیماندنباعثاثراینشوند.میمیتوزتقسیممراحل

استفادهقابلوجداییوفشردگیایستا،پروفازدرهاکروموزوم
تعدادتغییروکروموزومیکاریوتایپتهیهبرايبودن 

علفیگونهرويباراولینبراينتایجاینشود.میکروموزومی
سرطانیوضدمیتوزياثرازتاکنونزیرا،شوندمیگزارش

نشانپژوهشایننتایجاست.نشدهارائهگزارشیعلفینواري
اثرگلینواريمشابهتقریباًگیاهاینآلکالوئیديعصارهکهداد

اثردهندهنشانتواندمینتیجهایندارد.میتوزتقسیمبربازدارنده
اولینبرايکهباشد،گیاهاینهايترکیباحتمالیضدسرطانی

شود.میگزارشپژوهشایندربار
گیاهییکعنوانبهکشوردرگلینوارياینکهبهتوجهبا
وشودمیکشتکشورشهرهايکلسبزفضايدرتقریباًزینتی
بهتوانمیبنابراین ،استارزانودسترسدراستفادهبراي
وسینکلشیمثلتقسیمبازدارندهموادخریدجاي

کشورازخارجازمشابههايترکیبوکینولینهیدروکسی- 8
کاریوتایپوکروموزومپلوییدي،پلیسیتولوژي،مطالعاتبراي

ازپزشکی،هاي آزمایشگاهحتیوعلمیهاي پژوهشدر
کرد.استفادهگیاهاینآلکالوئیديعصاره
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Antimitotic effects of alkaloid compounds from native species of Vinca herbaceae L.
compared with alkaloids of Catharanthus roseus L.
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Abstract
Catharanthus roseus L. is one of the most important medicinal plants in the world. The

alkaloids of this plant inhibit mitosis. Herbal periwinkle (Vinca herbacea L.) is the unique
species of this genus, growing in north of Iran. In this study, anti-mitosis effects of Herbal
periwinkle was studied related to Madagascaric for its effects on onion root meristem cells. The
alkaloids of these plants were extracted by some different solvents including alcohol, ether, and
chloroform and dried by vacuum rotary evaporator. Onions of the same size after three days
were rooted in distilled water. The roots of the onions were treated at doses of zero, 0.2, 0.4, and
0.6 mg/ml alkaloids for 8 and 24 hours. The data analysis was performed with Minitab software
and Tukey test. The results showed that alkaloids of both species presented antimitotic effect.
Alkaloids of both species reduced and/or inhibited cell division and mitosis phases. Generally,
alkaloids caused a drastic reduction of cell division and chromosome station at the end of
prophase and chromosome condensation. Comparison of analysis of variance and the means in
some cases showed significant difference for both species with the control (alkaloid at a
concentration of zero). The alkaloid contents of the two species significantly affected
chromosome condensation and separation like colchicine. The alkaloids of both species were
usable for plant cytology studies similar to colchicine but the Madagascar periwinkle resulted
better than native herbal periwinkle.

Keywords: Alkaloids, native species, mitosis, division, chromosome, anticancer.


