
 

                      )مجله پژوهشي دانشکده پزشکي( پژوهش درپزشکي                
                 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي      

  ۳۴۲ تا ٣٣٧صفحات ، ٨۴ مستانز، ٤ه ، شمار٢٩ دوره           

  

 يم کاهشي و تنظTNF-α بر ترشح Dendrostellera lessertiiاه ياثر عصاره گ
  ط کشتي در محي انسانيتهاي آن بر سطح مونوسيرنده هايگ
  *يزيدون عزيدکتر فر، ي بروجرديزدانپرست، دکتر بهار جعفريه يدکتر راض ،يتي هدايدکتر مهد

 
  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، سميز و متابوليدد درون رقات غيمرکز تحق *

  چكيده
در کاهش اندازه و تعداد ) نهياه گيس (Dendrostellera lessertiiاه يبرگ گ) ۵۰:۵۰ (ير عصاره آب الکلي توجه به تاثبا :سابقه و هدف

ر عصاره مذکور ي تاثي بررسن مطالعهي ا، در عصارهنيزم عمل اي مکاني، جهت بررسرتدر نوم روده بزرگ و پستان ي آدنوکارسيتومورها
 .ط کشت انجام شدي در محي انسانيهاتي مونوسيبرو ن فاکتوري ايهارندهي آلفا و تعداد گي فاکتور نکروز دهنده بافتييبر رها

ر يتاث. جاد شدي ماده ايهابنزآنتراسن تومور پستان در رتليمتين تومور روده بزرگ و توسط ديدرازيهليمتيتوسط د: يبررس روش
 و يجهت جداساز.  شدي مذکور بررسينه بر کاهش حجم و حذف تومورهاياه گياه سيبرگ گ) ۵۰:۵۰( ي عصاره آب الکليخوراک

 آلفا توسط روش ي فاکتور نکروز دهنده بافتيريگاندازه. ته بهره گرفته شديان دانسي از روش گرادي انسانيهاتيخالص نمودن مونوس
 ي آلفا توسط نشاندارسازي فاکتور نکروز دهنده بافتيهارندهي تعداد گيبررس. رفتين صورت پذيدين استرپتواويوتي بيزايحساس اال

  .و دستگاه گاماکانتر انجام گرفت۱۲۵د ي به کمک يويواکتيراد
ا کاهش ي سبب حذف و يتوال هفته م۲۰نه به مدت ياه گياه سي گيبرگها) ۵۰:۵۰ (ي عصاره آب الکليز روزانه خوراکيتجو: هايافته

 وابسته به دوز يرين عصاره در مسيا.  شديشگاهي آزمايها روده بزرگ در رتيل تومورهاين تحلي پستان و همچنياندازه تومورها
قه عصاره مذکور ي دق۹۰ وابسته به زمان در کمتر از يريدر مس. رددگي آلفا ميش ترشح فاکتور نکروز دهنده بافتيج سبب افزايبتدر

 .شوديط کشت ميها در محتي مونوسي آلفا بروي فاکتور نکروز دهنده بافتيهارندهيد تعداد گي شديم کاهشيباعث تنظ

 روده بزرگ و ينوماي آدنوکارسينه سبب کاهش تومورهاياه گياه سي گيبرگها) ۵۰:۵۰ (يعصاره آب الکل: يگيرنتيجه
   ياهي گين عصاره معلوم شد که عصاره مذکور مشابه داروي عمل ازمي مکانيدر بررس. گرددي پستان رت مينومايآدنوکارس

گردد و در ضمن يط کشت ميها در محتي آلفا توسط مونوسي فاکتور نکروز دهنده بافتييک رهاي، سبب تحرک تاکسولينئوپالستيآنت
   .گرددي مي انسانيهاتيوس آلفا در سطح موني فاکتور نکروز دهنده بافتيهارندهي تعداد گيم کاهشين عصاره سبب تنظيا

  .نهياه گي، ستاکسول، تومور پستان،  آلفاي فاکتور نکروز دهنده بافت:واژگان كليدي
  

  ١مقدمه
در ) مه السـه  يت(اه دافنه   ي مختلف گ  يهاسابقه استفاده از گونه   

 .)۱-۴(ردد  گـ يالد بر م  ي سال پس از م    ۲۰۰درمان سرطان به    
ن رده و گونـه  يـ  اييـ رورغم گزارشات مربـوط بـه اثـرات دا     يعل

                                                 
مرکـز تحقیقـات غـدد درون ریـز و       ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی    تهران،  : آدرس نویسنده مسئول  

  )email: hedayati@erc.ac.ir ( مهدی هدایتیدکتر، متابولیسم
  15/11/1383: مقالهتاریخ دریافت 

  13/6/1384 :تاریخ پذیرش مقاله

 يي در مورد کاربرد دارو ي مختلف،  گزارش   ي در کشورها  ياهيگ
نـــه ياه گي ســـيعنـــياه يـــن گيـــ ايرانـــيگونـــه و جـــنس ا

)Dendrostellera lessertii(يلذا بدنبال جستجو.  وجود ندارد 
اهـان خـانواده    ي، از گ  يت ضد سـرطان   ي با خاص  ياهي گ يداروها

Thymelaceae  و  يق اثـر ضـد تومـور      يـ قن تح يران، در ا  ي در ا 
اه ين گ ي ا يبرگها) ۵۰:۵۰ (يالکل/  عصاره آب  يتيسيتوتوکسيس
ن پسـتان در  ي القاء شده روده بـزرگ و همچنـ       ي تومورها يبرو

پـس از مشـخص شـدن اثـرات     . رت مورد مطالعه قـرار گرفـت    
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 TNF-α و Dendrostellera lessertii                            له پژوهش در پزشکی                                                              مج/ ٣٣٨

، زم عمـل آن ي مکـان ين عصاره، به منظـور بررسـ      ي ا يومورضدت
  آلفـا  يکتور نکروز دهنده بافت    فا يياه بر رها  ين گ يعصاره ا  ريتاث
)TNF-α(ن فــاکتور بــر ســطح يــ ايهــارنــدهيز تعــداد گيــن  و

اب يـ ط کشـت در حضـور و غ       ي در محـ   ي انسـان  يهـا تيمونوس
ن در تمـام    يهمچنـ . د مورد مطالعه قرار گرفـت     يساکاريپوپليل

 از  يعـ يک طب ينئوپالسـت ي آنت يدارو( تاکسول   يز دارو مراحل ا 
بـر اسـاس    . سه استفاده شد  يجهت مقا ) پوست درخت سرخدار  

ش يد، سبب افزا  يساکاريپوپليگزارشات متعدد، تاکسول مانند ل    
 گـردد يها م تي آلفا از مونوس   ي فاکتور نکروز دهنده بافت    ييرها

 را يز اثـرات مشـابه  يـ ق نيـ ن تحقي حاصل از ا   يهاداده). ۹-۵(
ن يـ ن تفـاوت کـه ا  يسازد، با ايمطرح منه ياه گيس عصاره  يبرا

  . گردديت نميا تقويد افزوده و ي ساکاريپوپليضور لاثرات درح
  

  مواد و روشها
ــافت ــا، ليفاکتورنکروزدهنــده ب د ســالمونال يســاکاريپــوپلي آلف

ر ين و سـا   يليسـ ي پن ن،يسينئوما،  ۱۶۴۰ يآاميپم، آر يفوموريت
م يد سـد يـ دي.  شـد يداريـ گما خري سي از کمپانييايميمواد ش 

 يهـا تيران و لوکوسي اي اتمياز آژانس انرژ) ۱۲۵(و  يواکتيراد
ه يـ ران تهيـ کننده خون از سازمان انتقال خون ا     افراد سالم اهدا  

ک يـ  شاهد در تحريبيز به عنوان ترکي تاکسول ن يدارو. ديگرد
 يداريگما خري از شرکت سي فاکتور نکروز دهنده تومور   ييرها
  .ديگرد

 فصـل بهـار از اطـراف       ينه در انتهـا   ياه گ ياه س يگ: ياهيمواد گ 
 و در اتـاق مخصـوص خشـک کـردن       يآور اصفهان جمـع   شهر

م ياهان در دانشکده علوم دانشگاه تهران، بدور از تابش مستقيگ
سـپس برگهـا از سـاقه جـدا و بـه      .  شـد ينور خشک و نگهدار   

  . شديصورت پودر در اتاق سرد نگهدار
ک ي  يپودر مذکور سه مرتبه با مخلوط حجم      : استخراج عصاره 

ظ ي تحت خالء تغل  سپس استخراج و ) ۵۰:۵۰(اتانل  / ک آب يبه  
تر از عصاره يليليت هر ميدر نها .  شد ي نگهدار -۲۰ يو در دما  

  .اه بودي گرم پودر گ۱ معادل يينها
ک عصاره مذکور   يولوژيتوان ب : (LC50)کشندهمهين دوز ن  يتخم

 يگـو ي م يبـرو  )۱۰(ن و همکاران    يش مک مول  يبر اساس آزما  
  ي حـاو يهـا اليـ در و.  شـد انجـام  (Artemia Solina)شور آب
ون ي سـاعت انکوباسـ    ۲۴ر مختلف عصاره مذکور، پـس از        يمقاد

 ير در غلظتهـا   يـ ، درصـد مـرگ و م       اتـاق  ي دما و درمقابل نور 
  .ديل اصالح گردين  و طبق رابطه ذيي تعياهيمختلف عصاره گ

%death =([test-control]/control)×100  
  ).۱۱( ن شديع مينيمه کشنده عصاره بر اساس روش فيدوز ن

 شده  يداري نر خر  يها، رت به منظور القاء تومور روده    : واناتيح
مـاه قبـل از    کي، )Dawley Sprague(  تهرانياز حصارک راز  

ــاده کارســــ  يدر ــت مــ ــمتينوژن ديافــ   نيدرازيــــهليــ
)dimethyl hydrazine (م پر چـرب قـرار گرفتنـد و    يتحت رژ

آزمون از روه گ. م شدنديسپس به دو گروه کنترل و آزمون تقس   
ق يـ بـار تزر   کيـ هفتـه   هـر    هفته،     ۱۲ به مدت    ،يپنجاه روزگ 

لـوگرم  ي هر ک  يازاه  گرم ب يلي م ۲۰(ن  يدرازيهليمتي د يصفاق
 ي مـوالر، در بـافر حـاو   يلـ ي م۱وان در قالـب محلـول       يوزن ح 

EDTA  ن يز بـه همـ    ي و گروه کنترل ن    افتيدر) ۵/۶ته  يدي و اس
 هفته پس ۱۸. کردنديت مافينوژن دريزان از بافر فاقد کارس   يم

 جـدا و  يق دو رت از گروه آزمـون بطـور انتخـاب         ين تزر ياز آخر 
 قرار  ي کوچک و بزرگ آنها از لحاظ تومور مورد بررس         يهاروده

 ي بـر وجـود تومورهـا   يست مبنـ يد پاتولوژييپس از تا  . گرفتند
ــ ــا روده، رتينومايآدنوکارسـ ــروه  يهـ ــه دو گـ ــون بـ    آزمـ

گـروه اول   . م شدند ي و کنترل تقس   ياهيکننده عصاره گ  افتيدر
معـادل   (يتر عصاره خوراکيليليم مي هفته روزانه ن   ۱۰به مدت   

ز در  يـ به گروه کنتـرل ن    . کردنديافت م يدر) اهيگرم پودر گ  مين
  ز يزان آب مقطــر تجــو يــن ميمعــادل همــ  زمــان مــذکور 

 ي دو گـروه جهـت بررسـ       يهـا  هفتـه رت   ۱۰پـس از     .شـد يم
جهـت القـاء    . ندست ارجاع داده شد   ي روده به پاتولوژ   يتومورها
 يداريـ خر )Dawley Sprague (مـاده  يهـا ، رتيپستان تومور

روغـن  % ۲۰ آنهـا بـا      ي با آغشته کردن غذا    ي روزگ ۲۱شده از   
م پرچـرب  يـ  درجه، تحت رژ ۳۷ يذرت و خشک کردن در دما     

بنزآنتراســن ليــمتيز دي بـا تجــو ي روزگــ۵۰از . قـرار داشــتند 
)demethyl benzantracene ()۵تـر  يليلـ ي م۱گـرم در  يلـ ي م

ن عمل به مدت يا. ها القاء شدتومور پستان در رت  ) روغن ذرت 
جهـت  . گرفـت ي و دوبار در هفتـه انجـام مـ         يچهار هفته متوال  

 ۱۲ نوژنيکارسـ  يا چرب بر جذب روده    ييکاهش اثر مواد غذا   
.  اعمال شد  يي غذا يم عاد ينوژن رژ يز کارس يساعت قبل از تجو   

م پرچرب  ينوژن، مجدد از رژ   يز کارس يت از تجو   ساع ۱۲پس از   
   گـروه کنتـرل اعمـال       ي بـرا  يط مشـابه  يشـرا . شدياستفاده م 

قطر عمود   هفته در دو    بوجود آمده هر   يابعاد تومورها . شديم
دار از  تومـور يهـا رت. شـد ي مـ يريگه اندازهيبر هم توسط ورن   

گـروه  . م شـدند  يه جدا و به دو گروه کنترل و آزمـون تقسـ           يبق
 يتـر عصـاره خـوراک    يليلـ يم م ي روزانه ن  يآزمون ده هفته متوال   

زان آب يـ و گروه کنترل به همان م) اهيم گرم پودر گ يمعادل ن (
- ابعاد تومور در رتيريگپس از اندازه .کردنديم افتيمقطر در

  V=L×W2/2 :ديگرديل محاسبه ميها، حجم تومور از رابطه ذ
  .باشد ي مقطر=W و طول=L، حجم=Vکه در آن 
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•۴شماره   • ۲۹ دوره   ۳۳۹ /  و همکارانيتي هدايمهددکتر                                                                                       ۸۴ زمستان   

ــ  يدارســازنشان:  آلفــايددارکردن فــاکتور نکروزدهنــده بــافتي
 بـه   ۱۲۵د  يـ  آلفا توسـط     يدهنده بافت و فاکتور نکروز  يواکتيراد

در ). ۱۴( رفتين وود و همکـاران انجــام پــذ يکمـک روش گــر 
کروگـرم  ي م۵۰۰( آلفـا  يروش مذکور فاکتور نکروز دهنده بافت   

 يتنيو کلرآم ) رل بک ۱۰۶×۵/۱۸(م  يد سد يديبا  ) تريليليدر م 
 اتـاق   يقـه در دمـا    ي دق ۵به مـدت    ) تريليليگرم در م  يلي م ۱(

 يم متـاب  يتـر محلـول سـد     يکرولي م ۱۰انکوبه شـدند و سـپس       
 ۲به آن افـزوده و پـس از         ) تريليليگرم در م  يلي م ۲(ت  يسولف
کرو موالر در   ي م ۵۰(م  يد پتاس يديتر محلول   يکرولي م ۱۰قه  يدق

 مولکـول نشـاندار     يجداسـاز . ديردبه آن افزوده گ   ) سيبافر تر 
 در بـافر    ۲۵ يهـا توسـط سـفادکس جـ       ر مولکـول  يشده از سا  

 درصـد   ۲۵/۰ ي، حـاو  ۸/۶ته  يديموالر و اسـ   يلي م ۱۰۰فسفات  
  . رفتين انجام پذيژالت

 از  ي انسـان  يهـا تيمونوسـ  يجداسـاز : هـا تي مونوس يجداساز
انجـام  ) ۱۵ (ي سلول ي لوکوپک به دو روش چسبندگ     يهابسته
 يده بـه ظـروف پتـر      ي چسب يها در روش مذکور سلول    .گرفت
ن شستشـو داده  يمرتبه بـا بـافر فسـفات سـال         نانک دو  يکمپان

ون سـلول در    يـ لي م ۵ يون حـاو  يشدند و به صورت سوسپانسـ     
 سـاعت  ۲پـس از  . ط کشـت افـزوده شـدند   يتر بـه محـ    يليليم

 يدکربن و دما  ياکسيد% ۵ يط کشت حاو  يون در مح  يانکوباس
 بار شستشو با بافر سرد ۴ تا ۳با  دهي نچسبيا درجه، سلوله  ۳۷

 يهـا ت سـلول  يـ در نها . ط خـارج شـدند    ين از مح  يفسفات سال 
ن ي و بافر فسفات سـال     يله تفلون ي با کمک م   دهيت چسب يمونوس
 هـزار  ۵۰۰ط کشـت بـا غلظـت       ي جدا و در محـ     EDTA يحاو

  ).۱۱،۱۲( دنديون گرديتر سوسپانسيليليسلول در م
ک يـ  به صـورت دوبـل       يا خانه ۲۴ يهاتيدر پل : ط کشت يمح
، ۱۶۴۰ يآاميپآر(ط کشت  يتر در مح  يليليون سلول در م   يليم

کروگـرم در  ي م۱۰۰،  نيليسـ ي پنـ  يالمللني واحد ب  ۱۰۰ يحاو
افـزوده  ) ن گوساله يسرم جن %  ۱۰ن و   يسيتر استرپتوما يليليم

 تا نهياه گيساه ير متفاوت عصاره گي ساعت مقاد۲۰پس از  . شد
د و يـ  مختلـف اضـافه گرد   يهاتر به خانه  يليلي م ۱ ييحجم نها 

دکربن انکوبـه  يسـ اکيد% ۵ درجـه و     ۳۷ ي ساعت در دمـا    ۲۴
 فاکتور نکروزدهنده آلفـا     يهارندهي سنجش گ  يالبته برا . شدند

هـا  تيک مونوس يبه منظور تحر  .  ساعت انکوبه شدند   ۲حداکثر  
 گـرم پـودر   ۱معـادل  ( اه مذکوريظ گ ي عصاره غل  ۱:۱۰۰از رقت 

 ۱۶۰ و   ۸۰،  ۴۰،  ۲۰،  ۱۰،  ۰ ي بـه حجمهـا    )تريليلياه در م  يگ
ــانوگرم در م۱۰۰بــار در حضــور  کيــتــر يکروليم تــر يليلــي ن
ن يـ ا. اب آن اسـتفاده شـد     يـ بـار در غ    کيـ د و   يسـاکار يپوپليل

 ۴۰ و   ۲۰،  ۱۰،  ۵ يها، با غلظت  ک تاکسول يک با اثر تحر   يتحر
  .سه شديکروموالر مقايم

زان فـاکتور نکـروز     يـ م: هنده آلفـا  ن غلظت فاکتور نکروز د    ييتع
 مـذکور بـا روش    يط کشتها ي مح يدهنده آلفا در محلول فوقان    

شـگاه  ي شـده در آزما   ين طراحـ  يدي اسـترپتواو  –نيوتي ب يزاياال
 يد بهشـت يز دانشگاه شهيقات غدد درون ر ي مرکز تحق  يپژوهش

تر از محلـول    يکرولي م ۱۰۰بطور خالصه   .  شد يريگاندازه) ۱۷(
ک يـ زا افـزوده و     يـ ت اال يتها به هر چاهک ک    ط کش ي مح يفوقان

 ۱۰۰سـپس   . کر انکوبـه شـد    ي شـ  يرور   اتاق ب  يساعت در دما  
 يلــه بعــد از شستشــوينيوتي بيبــاديتــر محلــول آنتــيکروليم

به ) ۲۰ن  يي درصد تو  ۰۵/۰ ين حاو يبافر فسفات سال  (چاهکها  
ـ    يک ساعت در دما   يآنها افزوده و مجددا      کر ي شـ يرور   اتـاق ب

تر يکرولي م۱۰۰ مجدد ين زمان و شستشو  يد از ا  بع. انکوبه شد 
ـ     يدي استرپتوآو –دازيکنژوگه پراکس  م ين به چاهکهـا افـزوده و ن
ت پس از شستشو و يدر نها. ط فوق انکوبه شدنديساعت در شرا

ـ ين و آب اکس   يديبنزليمتتر تترا يکرولي م ۱۰۰فزودن  ا م يژنه و ن
 کيد سـولفور  يتـر اسـ   يکرولي م ۱۰۰ون توسـط    يساعت انکوباس 

 نـانومتر قرائـت     ۴۵۰جه آن در طول موج      يواکنش متوقف و نت   
 يزان فـاکتور نکـروز دهنـده آلفـا بـر اسـاس منحنـ          يم. ديگرد

  .دياستاندارد محاسبه گرد
 يهـا به خانه :  فاکتور نکروز دهنده آلفا    يهارندهي گ يريگاندازه

ر مختلـف عصـاره   ير مقـاد يتحت تاث(مربوط به کنترل و آزمون   
 ۱۰۰ مختلـف    ي، در فواصـل زمـان     هـا تيوسـ  مون ي، حـاو  )اهيگ
د يـ  نشـاندار شـده بـا    يتر از فاکتور نکروز دهنده آلفـا  يکروليم

ط کشت يمرتبه شستشو با مح و افزوده و پس از چهار    يواکتيراد
 ۵ ي، برا يج۳۰۰ يرويبا ن (وژ  يفيها با سانتر   سلول يو جداساز 

 يهارندهيها که متناسب با تعداد گ     ته سلول يويواکتيراد) قهيدق
باشد با دستگاه گامـا کـانتر مـورد         يفاکتور نکروز دهنده آلفا م    

  .شمارش قرار گرفت

  
  هايافته

 يالکل/ عصاره آبيکيولوژيتوان ب: )Bioassay ( يستيسنجش ز
مه کشـنده آن معـادل      ي، دوز ن  گوي اساس تست م    بر نهياه گ يس

 .ديتر محاسبه گرديليلياه در ميگرم پودر برگ گيلي م۰۵۰/۰

ر ي تحت تاثيهارت% ۶۲تومور پستان در : يت ضد تومور يفعال 
 تـا   ۲هر رت    بطور متوسط در  . بنزآنتراسن بوجود آمد  ليمتيد
نوما يست کارسـ  ينوع تومور توسط پاتولوژ   . ل شد ي تومور تشک  ۳

ک اندازه  ير شماره   يطبق تصو . دينوما گزارش گرد  يو آدنوکارس 
 هفته به ۲۰  کنترل در مدتيهاسه تومور انتخاب شده در رت

 که اندازه تومورهـا  يد در حاليمتر مکعب رس يلي م ۸/۲ش از   يب
ــادر رت ــده عصــاره اافــتي دريه ــکنن ــه (اه يــن گي    ۵/۰روزان
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 TNF-α و Dendrostellera lessertii                            له پژوهش در پزشکی                                                              مج/ ٣٤٠

در زمـان  ) اهيـ  گرم پـودر بـرگ گ     ۵/۰، معادل   تر عصاره يليليم
کـامال از   هفتـه  ۱۶ پـس از     يفوق به شدت کاهش و در موارد      

دهد ي نشان م  ۲ر شماره   يج گزارش شده در تصو    ينتا. ن رفت يب
ه گروههـا مشـابه بـوده و     يـ هـا در کل   که مصرف آب و وزن رت     

 که اثـرات    يياز آنجا . ر نکرده است  يياه تغ ير عصاره گ  يتحت تاث 
ن عصـاره مشـاهده نشـد و    ي با مصرف بلند مدت ا     ي خاص يسم
ـ   يتـ  در کاهش و ح    يار قابل مالحظه  يتاث ن رفـتن تومـور     ي از ب

ت به  يز اهم ين عصاره حا  يم عمل ا  زي مکان ي، بررس پستان داشت 
  . ديرسينظر م

  
  
  
  
  
  
  
  

اه بر تومور پستان ي عصاره گيز خوراکير تجوي تاث-١ شکل
   تر عصارهيليليم ميکننده روزانه نافتي دريهارت .رت

کننده روزانه افتي دريهارت و )■–■ ،___، □–□، ○–○،●–●(
  )--،▲-▲،∆–∆(تر آب مقطر يليليم مين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ز يها با تجواه بر وزن رتي گير عصاره آب الکليتاث -٢شکل 

ل يمتي دقي تزر)ب(و DMBAبنزآنتراسن ليمتي د)الف(
گروه (∆–∆)، گروه کنترل (■–■).DMH نيدرازيه
  نوژن و عصاره  يکننده کارسافتيگروه در(●–●) و نوژنيکارس

ــ  ــات قبل ــق گزارش ــي يطب ــيک ــرد دارويرهاي از مس    ي عملک
 ييش رهـا  ي افـزا  ياهيـ ک تاکسـول بـا منشـاء گ       ينئوپالستيآنت

  هـا و ماکروفاژهـا   تيفـاکتور نکروزدهنـده آلفـا توسـط مونوسـ     
 ي بـا غلظتهـا    نـه ياه گ يسـ اه  ير عصاره گ  يلذا تاث ). ۱۸( باشديم

  .مختلف و وابسته به زمان مورد مطالعه قرار گرفت
 ۳ر شـماره    يتصـو : اثر عصاره در ترشح فاکتورنکروزدهنده آلفـا      

ق وابسته  ينه به طر  ياه گ يساه  يدهد که عصاره برگ گ    ينشان م 
دهنـده  ش ترشح فاکتورنکروز  يد تاکسول سبب افزا   ، مانن به دوز 
 نـانوگرم در    ۱۰۰(د  يسـاکار يپوپليالبته افزودن ل  . گردديآلفا م 

ک ترشـح   يـ ن تحر يـ ها، ا تيبه عنوان محرک مونوس   ) تريليليم
ش يافزا. داديا کاهش نم  ي ش و يفاکتور نکروزدهنده آلفا را افزا    

  اه در  يـ گـرم پـودر گ    يلـ ي م ۱۰معـادل   (تر عصـاره    يکرولي م ۸۰
 ۱۰۰ معـادل  يريط کشـت تـاث   يتر محـ  يليلي م ۱به  ) تريليليم

 فاکتور نکروز دهنده آلفـا از       ييد در رها  يساکاريپوپلينانوگرم ل 
 ۸۰ تـا دوز     ي، حتـ  ييتاکسـول بـه تنهـا     . هـا داشـت   تيمونوس

د را در   يسـاکار يپوپلي نانوگرم ل  ۱۰۰معادل   يريکروموالر تاث يم
ق يـ ن تحق يـ  ا يهـا داده.  فاکتور نکروزدهنده آلفا نداشت    ييرها

نـه   ياه گ ياه سـ  يـ  گ ي، تاکسول و عصاره آب الکلـ      دهدينشان م 
ش ترشـح فـاکتور نکـروز دهنـده آلفـا از           يهردو قـادر بـه افـزا      

ن اثر مشـابه  ي ا.شونديط کشت مي در مح ي انسان يهاتيمونوس
  ).۸( باشدير تاکسول بر ماکروفاژها ميثتا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 ي مختلف عصاره دندرو ستلرا لزرتيتهاظر غليتاث -٣شکل
در ) ب( تاکسول  مختلفيظتهاو غل) الف ()نهياه گيس(
 نانوگرم در ١٠٠) □(اب يو غ) ■( در حضور TNF-α ييرها
  ي انسانيهاتي مونوسيرور  بديساکاريپوپلي لتر ازيليليم
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•۴شماره   • ۲۹ دوره   ۳۴۱ /  و همکارانيتي هدايمهددکتر                                                                                       ۸۴ زمستان   

ر يتـاث :  فاکتور نکروزدهنده آلفـا    يهارندهياثر عصاره بر تعداد گ    
لفا آ فاکتور نکروزدهنده    يهارندهي بر تعداد گ   نهياه گ يعصاره س 

طبـق  .  شـد  يسه با تاکسول بررسـ    يها در مقا  تي مونوس يرور  ب
 آلفـا بـه     ي اتصـال فـاکتور نکروزدهنـده بـافت        ۴ر شـماره    يتصو

 يريهـا در مسـ  رنـده ين گيـ ا تعـداد    يا به عبارت  ي شيهارندهيگ
لـذا  . ابدييقه به شدت کاهش مي دق۹۰ يوابسته به زمان در ط  

   تعـداد   يم کاهشـ  ين عصـاره ماننـد تاکسـول قـادر بـه تنظـ            يا
ماده مـوثر   . باشدي آلفا م  يدهنده بافت  فاکتور نکروز  يهارندهيگ

 فـاکتور  ييش رهـا يه سبب افـزا   ک نهياه گ يسموجود در عصاره    
 آن بـر  يهـا رنـده ي گيم کاهشـ يآلفا و تنظـ   يدهنده بافت نکروز

 يص شـد و بررسـ     يگـردد، جـدا و تخلـ      يها مـ  تيسطح مونوس 
  . آن در دست انجام استييايميساختمان ش

  
  
  
  
  
  
  
  

 بر تعداد نهياه گيساثرات وابسته به زمان عصاره  -٤ شکل
 يهاتي آلفا بر مونوسيدهنده بافت فاکتور نکروزيهارندهيگ

 ٢٠ µLعصاره ،)ο−ο(آب مقطر .ط کشتي در محيانسان
  )■–■(٨٠ µLعصاره،)□–□ (٤٠ µLعصاره،)•−•(

  

  بحث
مه السه در درمان سرطانها سابقه  ياهان خانواده ت  ياستفاده از گ  

، ن خـانواده  يـ  ا ران در يـ  ا مياقلـ ازگونه منحصر به    .  دارد يطوالن
نـام  ) نهياه گيس( يتوان از دافنه ماکروناتا و دندروستلرا لزرت يم

ز يـ  لوله گـوارش و ن     يت سرطانها يوع و اهم  يتوجه به ش  با  . برد
 عصـاره  ري تـاث ن پس از مشخص شـدن يشيدر مطالعه پپستان،  
ن يـ ر اي بر تومـور پسـتان در رت، تـاث     اه دافنه ماکروناتا  يبرگ گ 

 آلفـا و  يش ترشـح فـاکتور نکـروز دهنـده بـافت       يعصاره در افزا  
ا هـ تين فـاکتور برسـطح مونوسـ     ي ا يهارندهي گ يم کاهش يتنظ

 يعنـ ي ياهيـ ن خـانواده گ يـ گر اي لذا عضو د.)۱۹(مشخص شد  
ــ ــتلرا لزرت ــرايدندورس ــه مشــابه انتخــاب گرد ي ب ــ مطالع .   دي

اه بـر   يـ ن گ ي برگ ا  ير مثبت عصاره آب الکل    يه تاث يمطالعات اول 

رت   پستان و روده در    ينوماي آدنوکارس يکاهش اندازه تومورها  
،  سـرطانها  يبرخـ  موثر در درمان     يوها از دار  يکي. را نشان داد  

ـ  يـ ن ترک يـ ا. باشـد يتاکسول م  ن بـار از پوسـت درخـت        يب اول
ن ي عملکرد ايزم مولکولي مکانيدر بررس. سرخدار استخراج شد

ر اول که بـه   يدر مس .  گزارش شده است   ير اصل يب دو مس  يترک
ن دارو  يـ ، عملکرد ا   معروف است  ي وابسته به چرخه سلول    ريمس

هـا مـانع   کروتوبـول يت م يب وابسته بوده و با تث     يبه چرخه سلول  
ر ير دوم کـه مسـ  يمسـ  امـا در . شوديم م يشدن دوک تقس   جدا

ها نيتوکايق سا ي، عمدتا از طر   باشدي م يمستقل از چرخه سلول   
ن خصـوص فـاکتور     يـ ن در ا  يتوکاين سـ  يمهمتـر . کنديعمل م 
ن فاکتور عمدتا از ماکروفاژها يا. باشدي آلفا ميدهنده بافتنکروز

 يبـا محرکهـا  ن ترشح يالبته ا. گردديح م ترشيهاتيو مونوس 
در . ابـد ييز مـ  يـ ش ن يدها افـزا  يساکاريپلپوي مانند ل  يماکروفاژ

ق ين تحق ي ا يها، داده يستلرا لزرت دندرو عملکرد عصاره    يبررس
 آلفـا   يدهنـده بـافت    فـاکتور نکروز   ييش رهـا  ي از افزا  يکز حا ين

بـا  . ط کشت بـود ي در مح ي جداشده انسان  يهاتيتوسط مونوس 
ش ين افـزا  يـ  در ا  يار عمده يد تاث يساکاريپلپوين تفاوت که ل   يا

 و  يسـاز  مراحـل آمـاده    ياه در ط  يد پودر گ  يشا.  نداشت ييرها
 يا اصال خود حاوي آلوده شده و   ي به عوامل مشابه   يريگعصاره
 کـه تعـداد قابـل    يياز آنجـا .  با اثـر مشـابه بـوده اسـت        يمواد

 خود  يرور  دهنده ب وزن فاکتور نکر  يا يهارندهيگاز   يامالحظه
ــ ــزا تيمونوس ــرا اف ــود دارد چ ــا وج ــايه ــط ييش ره  آن توس
 ي بررسـ  ؟رسـاند يب نمـ  يها آسـ  تيها به خود مونوس   تيمونوس

هـا  تي مونوسيرور دهنده بن فاکتور نکروزي ايهارندهيتعداد گ 
تـه  يويواکتي راد يگاند مربوطه با نشاندارساز   ي ل يابيبه کمک رد  

 بـا  يبه عبارت . ها بود رندهين گ يد ا ي شد يم کاهش يظ از تن  يحاک
 مولـد   ي، سـلولها   آلفا ي فاکتور نکروزدهنده بافت   ييش رها يافزا
ن ي ا يهارندهي، تعداد گ  يزم دفاع ي مکان يها، برا تي مونوس يعني

و بـه   ) قـه ي دق ۹۰کمتـر از    (فاکتور در سطح خود را به سرعت        
الزم به ذکر است کـه      . دهنديط کشت کاهش م   يشدت در مح  

ش ترشح فاکتور يکه سبب افزا نهياه گيسه در عصاره ماده موثر
 آن بر سطح    يهارندهي آلفا و کاهش تعداد گ     يدهنده بافت نکروز
، جدا و خـالص   گردديط کشت م  ي در مح  ي انسان يهاتيمونوس

 ي آن در دسـت بررسـ      ييايمين ساختمان شـ   ييشده است و تع   
 ي و بررسـ   ين سـاختمان مولکـول    ييـ د اسـت بـا  تع      يـ ام.  است

 کشور خودمان  ياهان بوم ي گ ي آن بتوان بر مبنا    ي جانب عوارض
 . ميابي سرطانها دست ي در درمان برخي موثريبه داروها
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