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Abstract
Background: Kelussia Odoratissima (Apiaceae family) is an herbaceous plant which
traditionally used in Iran as antiache, anti inflammation and anticoughagents. This plant has
potent antioxidant and anticancer effects. The present investigation was carried out to study
cytotoxic activity of leaves, shoots, seeds, flowers and roots extracts of K.odoratissima collected
from two different regions against MCF7 cell line and peripheral blood monolayer cell (PBMC).
Materials and methods: The cells used in this research, MCF7 a breast cancer cell lines and
normal lymphocytes were cultured in PRMI-1640 supplemented with 10% Fetal Bovine Serum
(FBS), 100 U/ml penicillin and 100 μg/ml streptomycin and 5mM/L glutamine. The cytotoxic
effect of the crude methanol extract of this plant at different concentrations (10, 100, 500 and
1000 μg/ml) were performed by using MTT assay.
Results: The crude methanol extracts of different organs of K. odoratissima grown in korhang
didn’t have any cytotoxic effect, but the flower, leave and seed extracts of K. odoratissima
grown in fereydonshahr showed potent cytotoxic effect on the MCF7 cells. However these
extracts at different concentrations were not cytotoxic on normal cells.
Conclusion: In conclusion, the results demonstrated that different extracts K. odoratissima
grown in fereydonshahr could be evaluated as an anticancer agent.
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بررسی تأثیر سمیت گیاه  Kelussia odoratissima Mozaffرویش یافته در دو
منطقه کوهرنگ و فریدونشهر ،بر رده سلول سرطان سینه انسانی  MCF7و
سلولهای تک هستهای خون محیطی انسانی
*

ملیحه خیر اندیش ،ماندانا بهبهانی

گروه زیست فناوری ،دانشکده علوم و فناوریهای نوین ،دانشگاه اصفهان

چكیده
سابقه و هدف :کرفس کوهی با نام علمی  Kelussia odoratissima Mozaffگیاهی علفی از خانواده چتریان می باشد .این گیاه دارای
خواص دارویی مثل خصوصیات آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی است .به منظور تعیین تاثیر محل رویش گیاه بر سمیت اندامهای
مختلف ،این پژوهش اتجام شد .در این تحقیق ،اثر سمیت عصاره متانولی برگ ،ساقه ،بذر ،گل ،ریشه کرفس کوهی جمع آوری شده از
دو منطقه مختلف ،بر رده سلول سرطان سینه انسانی  MCF7و سلول نرمال لنفوسیت انسانی مورد ارزیابی قرار گرفت.
روش بررسی :سلولهای مورد استفاده در این پژوهش ،رده سلول سرطان سینه  MCF7و سلول نرمال لنفوسیت در محیط کشت
 PRMI-1640حاوی  %01سرم جنین گاوی کشت داده شدند .نمونههای گیاهی خشک شده توسط حالل متانولی عصاره گیری شدند و
اثر سمیت سلولی بر سلول های سرطانی و نرمال در غلظتهای  011 ،011 ،01و  0111میکروگرم بر میلی لیتر به روش  MTTمورد
ارزیابی قرار گرفت.
یافتهها :هیچ کدام از عصاره های این گیاه جمع آوری شده از کوهرنگ هیچ گونه اثر سایتوتوکسیتی نداشتند و عصارههای گل ،بذر و
برگ جمع آوری شده از منطقه فریدونشهر دارای اثر کشندگی بر روی سلول های  MCF-7بودند .این عصارهها در غلظتهای مختلف
دارای اثر کشندگی بر روی سلول های نرمال نبودند.
نتیجهگیری :به نظر میرسد گیاه کرفس کوهی رویش یافته در منطقه فریدونشهر ،میتواند به عنوان عامل ضد سرطان بر روی
سلولهای سرطان سینه  MCF7مورد ارزیابی قرار گیرد.

واژگان کلیدی :کرفس کوهی ،تست .PBMC ،MCF7 ،MTT

مقدمه

1

سرطان سینه دومین سرطان شایع بعد از سررطان ریره و یکری از
شایع ترین نوع سرطان ها در بین بانوان در سراسر دنیا مریباشرد.
گزارشات آماری در سال های اخیر بیان داشته است که در حردود
 %20/42از از سرطان ها در بین بانوان ایرانی از نوع سرطان سرینه
بوده است ( .)0جراحی و درمان های مکمل مانند درمران دارویری،
آدرس نویسنده مسئول :اصفهان ،دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم و فنااوی هاا ناون  ،گاووه زنسا
فناوی  ،ماندانا بهبهانی ()e-mail: Ma_behbahani@yahoo.com
تاریخ دریافت مقاله3191/6/2 :
تاریخ پذیرش مقاله3192/3/22 :

هورمونی ،شیمی درمانی و رادیوتراپی از روشهای درمان سررطان
سینه می باشند ،این درمان ها دارای محدودیت ها و اثرات جرانبی
بسیاری برای فرد مبتال به سررطان مریباشرد .امرروزه اسرتفاده از
داروهای گیاهی به دلیل وجود عروار جرانبی کمترر نسربت بره
داروهای شیمیایی ،مورد توجه قرار گرفته اند ( .)4تاکنون بیش از
 011نوع گیاه کشرف شرده انرد کره در درمران سررطان موثرنرد.
داروهرررای مهمررری ماننرررد ویرررن کریسرررتین ،ویرررن بالسرررتین،
پودوفیلوتوکسین ،تاکسول و فیالتیوزیرد از جملره داروهرای دارای
منبع گیاهی هستند که برای درمان سرطان کشف شدهاند (.)3
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گیاهی علفی و چند ساله متعلرق بره خرانواده چتریران اسرت کره
تاکنون تنها یک گونه از این گیاه در ایران یافت شده است .وجرود
این گیاه در سایر مناطق در سطح جهان گزارش نشده اسرت .نرام
محلی این گیاه کلوس مری باشرد کره از نروع خرود رشرد وبرومی
منطقه غرب ایران است .این گیاه که جنبه دارویری و غرذایی دارد
مختص برخی مراتع ایرران ماننرد اسرتانهای اصرفهان ،چهارمحرال
بختیرراری ،کهکیلویرره و بویراحمررد ،فررارس ،لرسررتان و ارتفاعررات و
مناطق برفگیر ناحیه زاگرس میباشد (.)2
گزارشهرای متعرددی در مرورد خاصریت آنتری اکسریدانی ،ضرد
التهابی و ضد افسردگی از گونه کرفس کوهی بیان شده اسرت (.)0
این گیاه دارای اثرات ضد درد و التهاب ( ،)6آرامبخش ( ،)7انعقراد
خررون ( ،)8کاهنررده اسررید و پیسررین معررده ( )9و تقویررت کننررده
حافظه ( )01مری باشرد .تراکنون وجرود ترکیبراتی مثرل فتالیرد،
فالونوئید و ترپنوئید در این گیاه گزارش شده است (.)00
در ایررن پررژوهش اثررر سایتوتوکسرریک عصرراره متررانولی گیرراه
 K.odoratissimaجمرررع آوری شرررده از ارتفاعرررات کوهرنرررگ و
فریدونشهر بر رده سلولی سرطان سرینه انسرانی  MCF7و سرلول
تک هسته ای خون محیطی به صورت تجربی در شررایط in vitro
مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
تحقیق به روش تجربی انجام گرفت .نمونههرای گیراهی در اوایرل
اردیبهشت و اواخر شهریور ماه سال  0394از دو شرهر کوهرنرگ و
فریدونشررهر جمررع آوری و پررس از شستش رو ،در ترراریکی خشررک
گردیدند .قسمت های مختلف گیاه از جمله برگ ،ساقه ،برذر ،گرل
و ریشه به صورت جداگانه آسیاب و پودر شدند .در ادامه  01گررم
از پودر اندام های مختلف گیاه با  401میلی لیترر حرالل مترانولی
اضررافه گردیررد و برره مرردت  74سرراعت بررر روی شرریکر بررا دور
 RPM094و دمای  40درجه سانتیگراد قرار گرفتند .عصارههرای
فیلتر شده توسط دستگاه روتاری ) (Stero glass, Italyدر شررایط
خالء و در دمای  20درجه سانتیگراد تغلیظ و در نهایرت خشرک
گردیدند .عصارههرای حاصرل در حرالل دی متیرل سولفوکسراید
( )DMSOحل شدند و برا رقیرق کرردن آنهرا در محریط کشرت،
غلظتهای  011 ،011 ،01و  0111میکروگرم بر میلری لیترر بره
دست آمد.
کشت و نگه داری سلولها
کشت و نگه داری سلولهای تک هسته ای خون محیطی

سمیت  Kelussia odoratissima Mozaffبر MCF7
نمونههای خونی اهدا کنندگان سالم درون لولههرای حراوی مراده
ضرردانعقاد هیررارین جمررع آوری شرردند .سرریس لنفررودکس برره
نمونههای خون اضافه و در سانتریفوژ با دور  RPM 0811به مدت
 00دقیقرره سررانتریفوژ شرردند .سررلولهررای تررک هسررتهای خررون
محیطی ،جمع آوری شده و در محیط کشرت  RPMIشرامل%01
سرم گاوی 011U/ml ،پنی سیلین 011µg/ml ،استرپتومایسرین،
 4mMگلوتامین و  0mMپیروات به مدت  28ساعت در انکوبراتور
 Co2 %0دار کشت داده شد.
کشت و نگهداری سلولهای سرطانی رده MCF7
سلولهای سرطانی  MCF7از بانک سلولی انیستیتو پاستور ایرران
تهیه شد و در محیط کشت  PRMI-1640حاوی  %01سرم جنین
گرراوی 011U/ml ،پنرری سرریلین 011µg/ml ،استرپتومایسررین و
 4mMگلوتررامین کشررت داده شرردند .سرریس ایررن سررلولهررا در
انکوباتور ( حاوی  )Co2 %0نگهداری و هر سه روز یک برار محریط
کشت آنها تعویض گردید.
بررسی رشد و تكثیر سلول های لنفوسیت باا اساتفاده ار روش
MTT

بررسی اثر سایتوتوکسیسیتی عصارهها برر روی سرلول هرای ترک
هستهای خون محیطی و  MCF7به روش رنگ سنجی با اسرتفاده
از تست  MTTصورت گرفت .این روش بر مبنرای فعالیرت آنرزیم
سوکسینات د هیدروژناز سلول های زنده استوار است کره محلرول
زرد رنرررررررررگ 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl-
) tetrazolium bromide (MTTرا احیررا کرررده و کریسررتالهررای
بنفش رنرگ فورمرازان را تشرکیل مریدهرد .ایرن کریسرتالهرای
غیرمحلول را ،پس از حل کردن در حالل مناسربی مرانن DMSO
می توان در دستگاه الیزا ریدر )  ( Awarenessمورد سنجش قررار
داد .در ابتدا مقدار  081میکرولیتر سوسیانسیون سلولی که معادل
012سلول بود ،را در هر چاهرک از پلیرت  96خانره ،ریختره شرد.
سیس مقدار  41میکرولیتر از غلظت های مختلف عصاره هرا )،01
 011 ،011و  (0111برره چاهررکهررای پلیررت اضررافه گردیررد ،برره
گونهای که حجم نهایی چاهکها به  411میکرولیتر رسرید .پلیرت
به مدت  28ساعت به منظور انکوبه کرردن سرلولهرا در انکوبراتور
قرار گرفت و درصد زنده برودن سرلول هرا توسرط روش دیویرد و
مورگان اندازه گیری شد .بدین صورت که پرس از  28سراعت 41
مکرولیتر محلرول  MTTدرون چاهرک هرا ریختره و بره مردت 4
سرراعت انکوبرره شررد .سرریس مقرردار  011میکرولیتررر  DMSOبرره
محلول اضافه گردید و جذب در طرول مرو  294نرانومتر توسرط
دستگاه الیزا ریدر خوانده شد .برای هر غلظت از عصاره سره تکررار
منظررور گردیررد .در ایررن پررژوهش از دی متیررل سولفوکسرراید
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) (DMSOبه عنوان کنترل منفی استفاده شد .درصد بقای سرلولی
در گروه کنترل منفی  011در نظر گرفته و با فرمول زیر محاسربه
شد .غلظتی از ترکیبات مورد آزمایش که درصد حیرات سرلولی را
به نصف کاهش میدهد  CC50در نظر گرفته شد.

تحلیل آماری
نتایج به صورت میانگین  ±انحراف معیار ( ) SD, n=3نشران داده
شد .تحلیل دادهها برا اسرتفاده از نررم افرزار  SPSSو روش آنرالیز
واریانس یکطرفره (  ) One Way ANOVAانجرام گرفرت .سرطح
معنیدار بودن اختالفات  P>1/10در نظر گرفته شد.
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سلولهای  MCF7بود و همدنین گل این گیاه رشرد یافتره در
فریدونشهر دارای بیشترین اثر سمیت بر روی رده سرلولهرای
سرطانی بود و  CC50محاسبه شده برای عصاره های گل ،برگ
و بذر اثر داده شرده برر روی سرلول هرای  MCF7بره ترتیر
 28074 ،9778و  29779میکروگرم بر میلری لیترر برودCC50 .
برای عصارههای ساقه و ریشه باالتر از  0111بود .نتایج حاصل
از اثر عصارههای مختلف بر روی سلولهای تک هستهای خون
محیطی نشان داد که با افزایش غلظت عصرارههرا میرزان ایرن
سلولها نیز افزایش مییابد ،به طوری که عصراره گرل و ریشره
در غلطت  0111قادر به افزایش سلولهرا ترا  %71-61بودنرد،
ولری عصراره سرراقه و بررگ هریچ گونرره اثرر افزایشری بررر روی
سلولهای خون محیطی نداشت.

یافتهها
نتایج حاصل از اثر عصاره متانولی  0اندام (برگ ،سراقه ،ریشره،
بذر وگل) جمع آوری شده از دو شهرکوهرنگ و فریدونشرهردر
 2غلظت  0111 ،011 ،011 ،01میکروگرم بر میلری لیترر برر
روی رده سلولهای سرطانی و سلولهای تک هسرتهای خرون
محیطی در نمودار  0و  4خالصه شده است.
نتایج حاصل از اثر عصارههرای مختلرف کررفس کروهی جمرع
آوری شده از کوهرنگ نشران داد کره هیدکردام از عصرارههرا
دارای اثررر سایتوتوکسرریتی بررر روی سررلولهررای  MCF7و
سلولهای تک هستهای خون محیطی نیستند .تمامی عصارهها
در غلظتهای باال قادر به افزایش سرلولهرای  MCF7ترا حرد
 %21-01بودند CC50 .محاسبه شده برای تمام عصارههای اثر
داده بر روی سلولهای  MCF7باالتر از  0111برود .همدنرین
این عصارههرا در یرک روش واسرطه بره دوز قرادر بره افرزایش
سلولهای تک هستهای خون محیطی بودنرد .بره طروری کره
عصاره گل بیشترین اثر و برگ کمترین اثر را بر رشرد و تکثیرر
سلولهای خون محیطی داشتند.
نتایج حاصل از اثر عصاره اندامهای مختلف (برگ ،سراقه ،برذر،
گل و ریشه) گیاه کرفس کوهی جمع آوری شده از فریدونشهر
بر روی سلول  MCF7نشان داد که با افزایش غلظت عصارههرا
درصد بقا سلول ها نیز کاهش مییابد ،به طوری کره کمتررین
درصد بقا در غلظت  0111مشاهده شد .مطابق برا ایرن نترایج
ساقه و ریشره ایرن گیراه دارای کمتررین اثرر سرمیت برر روی

نمودار  .1میزان سمیت عصراره (بررگ ،سراقه ،برذر ،گرل و ریشره)
کرفس کوهی شهر کوهرنگ برروی رده سلولهای MCF7و سلولهای
تک هستهای خون محیطی در غلظتهرای  011 ،011 ،01و 0111
میکروگرم بر میلی لیتر Error Bar .نشان دهنده میانگین  ±انحرراف
معیار میباشد)n=3( .
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نمودار  .2میزان سمیت عصاره ( برگ ،سراقه ،برذر ،گرل و ریشره )
کرفس کوهی شهرفریدونشهربر روی رده سلولهای MCF7و سلول-
های تک هسرتهای خرون محیطری در غلظتهرای  011 ،011 ،01و
 0111میکروگرم بر میلی لیتر Error Bar .نشان دهنده میرانگین ±
انحراف معیار میباشد)n=3( .

بحث
نتایج حاصل از پرژوهش نشران مریدهرد کره عصراره مترانولی
اندامهای گل ،برگ و برذر کررفس کروهی منطقره فریدونشرهر
دارای خاصیت سیتوتوکسیک بر سلول  MCF7میباشند ،ولی
عصاره تمام اندام های کررفس کروهی منطقره کوهرنرگ هریچ
گونه اثر سمی بر روی سلول های  MCF7ندارند.
طی تحقیقرات سرعیدی و همکرارانش و همدنرین سرجادی و
همکارانش ،کرفس کروهی حراوی ترکیبراتی ماننرد فالونوئیرد
(لیمررونن ،میرسررن ،کررامفن ،کررامفور-O-3 ،متیررل اتررر و ،)...
فرولیک اسید ،فتالید (-Zلیگوسرتیید-E-3 ،بوتیلیردن فتالیرد،
-Eلیگوستیید و  ،)...کافییک اسرید ،ترپنوئیرد (-αتررییین آل،
-αپنررین-β ،پنررین و  )...و  ...مرری باشررد ( .)0،03سررلیمی و
همکررارانش در  0389بیرران کردنررد کرره مهررمترررین ترکیبررات
شناسایی شده در عصاره کررفس کروهی از گرروه فتالیردها بره
ویژه -Zلیگوستیید میباشد و کافییرک اسرید موجرود در ایرن
گیاه دارای خواص آنتی اکسریدانی مریباشرد ( .)02همدنرین
فتالیرردهای یافررت شررده در عصرراره برررگ گیرراه مهررار کننررده

سمیت  Kelussia odoratissima Mozaffبر MCF7
پروسررتوگالندین  F2αاسررت کره مهارکننررده قرروی تومورهررای
سرطانی به ویژه در معده ،درمان کننده اپی لیسری ،اخرتالالت
کبدی و مهرارگر قروی سررطان دهانره رحرم مریباشرد (.)02
αپنین α ،ترییین آل β ،پنین ،لیمونن و میرسن موجود در بذر
و گل کرفس کوهی عامرل احتمرالی مهرار رشرد سرلولهرای
سرطان سینه ،کبد و مالنوما انسانی میباشد (Romeilah .)00
در  α ،4119پنین α ،ترپینین ال و لیمونن را عامرل احتمرالی
مهررار سررلول هررای  NB4و MCF7توسررط عصرراره متررانولی
مرزنگوش  M.hortensisگزارش کررده اسرت ( .)06تحقیقرات
نشان داده که عوامل محیطی میتواننرد باعر تغییرر در مرواد
مروثره گیراه از جملرره فالونوئیرد ،فتالیررد و ترپنوئیردها شرروند،
بنابراین میتوان تفاوت اثر سمیت گونههرای بررسری شرده در
این پروژه را در دو منطقه به تغییر شرایط آب و هوایی نسربت
داد (.)4
نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد کره عصرارههرای
اندامهای مختلف کرفس کوهی قادر به افزایش سلولهای ترک
هستهای خون محیطی میباشند Rui Long .و همکارانش طی
مطالعهای بیان کردند که ترکی لیگوستیید با افزایش شاخص
طحال و تیموس ،افزایش بیگانره خرواری ماکروفاژهرا ،افرزایش
غلظت سرم هموگلوبین ،تکثیر لنفوسیتهرای طحرال و فعرال
کردن سلولهای لنفوسیت  Tو سلولهرای کشرنده طبیعری از
بروز سرطان جلوگیری میکند (.)07
تاکنون هیچ گزارشری مبنری برر اثرر عصراره کررفس کروهی و
گیاهان خانواده چتریان برر روی سرلولهرای لنفوسریت بیران
نشررده اسررت .ولرری فالونوئیرردهای موجررود در گیاهرران انگررور،
هندوانرره ابوجهررل و جنسررینگ قررادر برره افررزایش سررلولهررای
لنفوسیت هسرتند .درنتیجره مریتروان اثرر تحریرک کننردگی
سلولهای خون محیطی را به ترکیباتی مثرل کوئرسریتین-3 ،
[-متیل اتر و ...نسبت داد (.)08-09
حیدری و همکاران در  0394گزارش کردند که عصراره آبری و
اتانولی کرفس کوهی دارای اثر بازدارندگی بر روی باکتریهای
 L.innocua ،B.cereusو  E.coliدر غلظتهای باال میباشد .در
این مطالعه همدنین مشخص شد که مقدار  MICعصاره آبی و
اتانولی برای  B.cereusو  L.innocuaبه ترتیر  06و  8میلری
گرم بر میلیلیتر و برای  34 E.coliو  06ملری گررم برر میلری
لیتر بود .مقدار  MBCعصاره آبی و اتانولی نیز برای ،B.cereus
 L.innocuaبه ترتی  34و  06میلی گرم بر میلیلیتر و بررای
 62 E.coliو  34میلی گرم بر میلی لیتر بود (.)41

93  رمستان 4  شماره 38 دوره

222 / ملیحه خیر اندیش و همكار

این گیاه دارای سمیت بیشتری نسبت به بقیه قسمتهای گیاه
.هستند

تشكر و قدردانی
این مطالعه حاصل پایان نامه کارشناسی رشته زیست فرناوری
میباشد که با مساعدت دانشکده علروم و فرناوریهرای نروین
دانشگاه اصفهان و کمیته زیست فناوری فرآوردههرای طبیعری
.انجام گرفته است

 اثر ضد سرطانی کررفس بره عنروان یکری از،در مطالعه حاضر
اعضای خانواده چتریران بررسری شرد ترا در تکمیرل اطالعرات
فارماکولوژیکی بتوان اطالعات کامل تری از خواص گیاه فرراهم
.آورد
از یافتههای این مطالعه نتیجهگیری میشود که کرفس کروهی
رویش یافتره در فریردون شرهر دارای خاصریت ضرد سررطانی
موثری بر روی رده سلول سطان سینه میباشد و گرل و بررگ
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