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. دگوارشی مورد استفاده قرار می گري
مسیت رسی اثرات هدف از این مطالعه بر

برگ  و اسانسی متانولی عصاره  سلويل
  HT-29 این گیاه بر روی رده سلولی

 . بود
گیاه بومادران از : مواد و روش ها

خبش های  .اطراف شهرکرد مجع آوری شد
هوایی گیاه به مدت سه روز در دمای 

و اسانس اتاق خشک و عصاره ی متانولی 
و پس از هتیه عصاره .از آن هتیه گردید

 ،۵٠، g/ ml١٠٠?اسانس اثر غلظت های 
 ٣٢و ٤٠ g/ ml? برای عصاره و ١٢/۵ ،٢۵
  ٢ و ٢/٣و ٤و ٨/٤و ٦/٥و ٢/٧و ١٦و ٢٤و

به مدت  HT-29بر رده سلولی برای اسانس
اثر . ساعت مورد بررسی قرار گرفت ۴٨

 و اسانس برگ گیاهعصاره  مسیت سلويل
-HT های سرطانی بومادران بر ضد سلول

 برای .ارزیابی شد MTT شتوسط رو 29
استفاده  18SPSSاز نرم افزار  زیآنال
عصاره که د انشان دحاصل نتایج .شد

اه مورد یاسانس برگ گهای متانولی و 
رده  ک  بریتوتوکسیدارای اثرات س نظر

: حبث.        می باشد  HT-29سلولی  
که  دادن پژوهش نشان یافته های ای

اه بومادران دارای یاسانس برگ گ
تری نسبت به  قویک یتوتوکسیاثرات س
عصاره  ی متانولی می باشدعصاره 

اه به علت وجود ین گیمتانولی برگ ا
دها اثر یبات فنولی باالخص فالونوئیترک

دارد ولی   HT-29مهاری روی رده سلولی 
باتی یوجود ترکعلت اسانس برگ به 

نئول و یس  ١،٨مونوترپنی مهچون 
وی بر آلفاپینن دارای اثر مهاری ق
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ABSTRACT 

Introduction: Achillea wilhelmsii C.Koch, was 
used in traditional medicine such as anti-
inflammation, antispasmodic and gastrointestinal 
disorders. The aim of this study was to survey the 
cytotoxic effects of methanol and essential oil of 
leaf aerial parts of Achillea wilhelmsii on HT-29 
cell line                                                                                
Materials and Methods: Achillea wilhelmsii was 
collected from around sharekord. Dried aerial parts 
of the plant for 3 days at room temperature. Dried 
herb  powder was extracted by methanol. After 
preparing extract essential oil and  12.5,25,50,100 
?g/ml concentration for extract and 
2,3.2,4,4.8,5.6,7.2,16,24,32,40 ?g/ml concentration 
for essential oil on the cells were evaluated for 48 
hours. Cytotoxic effects of Achillea wilhelmsii 
extract  and essential oil against cancer cells was 
measured by MTT method. The results by 
using SPSS  .  
Results: The results shows that: the extracts 
methanolic and essential oils has cytotoxic effects 
on HT-29 cell line. 
Conclusion: The findings suggest that the essential 
oil has a more powerful effect than the  methanolic 
extract of leaf due to existence phenolic 
compounds, especially flavonoids has an inhibitory 
effect on the HT29 cell line but essential oil of leaf 
due to existence monoterpene compound such as  
-Pinene and 1,8 Cineole, has a potent  inhibitory 
on HT29 cell line. 

Keywords: Achillea wilhelmsii, cytotoxic, colon 
cancer, HT-29, extract, essential oil 
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                                                                                                      مقدمه

سرطان مهچنان به عنوان یکی 

از علل عمده مرگ و مري در 

سراسر جهان است و تنها 

پیشرفت اندکی در کاهش 

عوارض مرگ ومري این بیماری 

 ,.Ghavami etal(ت گرفته استصور

روه از این گ. )2010

از دست دادن بیماریها با 

، داشنت کنرتل چرخه سلولی

خاصیت آنژیوژنز و متاستاز 

. )Ghavami et al., 2010(مهراه است

سرطان کولون سومني سرطان 

شایع در هر دو جنس مرد و 

این  .)Shang et al., 2012(زن است 

بیماری با پولیپ های 

آدنومای خوش خیم شروع می 

یص در شود که در صورت تشخ

این مرحله با عمل جراحی 

کامال قابل درمان است و در 

صورت عدم درمان به 

آدنومای پیشرفته با درجه 

دیسپالزی باال و سپس به شکل 

سرطان بدخیم تکامل می 

 Markowitz and Bertagnolli, 2009(یابد

گیاه بومادران یا  .)

بومادران نوع کوتاه دشتی 

 Achillea wilhelmsii با نام علمی

C.Koch ، از تريهAsteraceae   می

عصاره  .)Amjad et al., 2012(باشد

الکلی سرشاخه های گلدار 

این گیاه، کاهش دهنده تری 

گلیسريید و چربی خون و 

مهچنني فشار سیستولی و 

 ,.Asgary et al(دیاستولی خون است

الکلی آن  –عصاره آبی ). 2000

 اثر مهاری بر ترشح اسید

ر عصب معده از طریق مها

 ,.Niazmand et al(واگ معده دارد

عصاره آبی این گیاه  .)2010

حتریک کننده امينی هومورال 

 Sharififar et(می باشد و سلوالر

al.,2009( . سرشاخه های گلدار

این گیاه سرشار از 

فالونوئید و ســزکوئی 

ترپـــن الکتـــون  است 

)Azadbakht et al., 2003(  و گرده

ه شدت های این گیاه ب

 ,.Amjad et al(آلرژی زا می باشد

عصاره متانولی گل  .)2008

دارای خواص  آن، وبرگ

 ,.Amjad et al(ضدباکرتیایی است

عصاره متانولی گل  ).2011

این گیاه خاصیت ضدقارچی 

 .)Amjad et al., 2012(دارد 

حتقیقات اجنام گرفته توسط 

 ٢٠١١فتحی ومهکاران در سال 
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 فعالیت آنتی اکسیدانی

 Achillea اندام های هوایي

wilhelmsii که  نشان می دهد را

 50IC=۵٨/٩±٧/٢  g/ml?آن مقدار

دهنده  که نشان می باشد

ت یمتابولوجود باالي میزان 

 در این گیاه هیهای ثانو

در  .)Fathi et al., 2011(است

 گیاهمطالعاتی که بر روی 

Achillea talagonica Bioss.  اجنام

وتوکسیک گرفته فعالیت سیت

این گیاه در برابر الرو 

آرمتیا سالینا تایید شده 

قابل  ).Saeidnia et al., 2009(است

ذکر است که تا کنون 

گزارشی در خصوص اثرات 

سیتوتوکسیک عصاره و اسانس 

 Achillea wilhelmsii گیاهبرگ 

C.Koch نشده است مشاهده .

لذا این حتقیق با هدف 

بررسی اثرات مسیت سلولی 

و اسانس برگ گیاه عصاره 

بومادران بر روی رده 

سرطان کولون ( HT-29 سلولی

 .صورت گرفت) انسان

 

 ها روشمواد و 

 -این مطالعه از نوع جتربی 

گیاه . آزمایشگاهی است

بومادران در اوایل خرداد 

 ١٠٠در  ١٣٩١ماه سال 

شهرکرد  -کیلومرتی اصفهان 

در منطقه گردنه رخ مجع 

آوری گردید و توسط 

اس گیاه شناسی کارشن

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 سپ .دفالورجان تایید گردی

های  برگ ،از منونه گريی

مدت سه روز ه بومادران ب

در سایه خشک شده و توسط 

صورت پودر ه آسیاب ب

پودر بدست آمده تا . درآمد

زمان استفاده در فریزر با 

درجه نگهداری  -٢٠دمای 

جهت هتیه عصاره های . شد

گرم از پودر   ٢٠نولی متا

با  آماده برگ این گیاه 

میلی لیرت متانول  ١١٠

در  ساعت۶مدت ه ب)مرک(

دستگاه سوکسله قرار داده 

منظور اسانس بهمهچنني . شد

ی از دستگاه کلوجنر و ريگ

 با آب استفاده ريروش تقط

گرم از پودر  ٥٠مقدار . شد

بومادران در   برگخشک 

ته خيرتی دستگاه ریک لیبالن 
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سپس پودر مورد نظر شد و 

سی سی آب  ۵٠٠با حداقل 

 ,.Amjad et al(مقطر خملوط شد

2011(.  

   کشت سلولی

رده سلولی مورد استفاده 

 .است  HT-29 در این حتقیق

سلول سرطانی مربوط به 

روده بزرگ انسانی که از 

بانک سلولی انسیتیوپاستور 

ایران خریداری گردید و در 

حاوی  RPMI-1640حمیط کشت 

% ۵و  FBCسرم جنني گاوی %١٠

پنی سیلني کشت -اسرتپتومایسني

داده شدند و در انکوباتور 

درجه  ٣٧با دمای 

قرار  CO2 %۵یسانتیگراد حاو

. )Wang et al., 2012(داده شد

برای بررسی اثر مسیت سلويل  

 و اسانس برگ عصاره 

 بومادران برروی رده سلولی

HT-29 از روش MTT  استفاده

ارزیابي در  MTTروش. شد

میزان بقاء سلويل و در 

آزمون هاي غربال گري 

كاربرد دارد و اصول آن بر 

پایه فعالیت متابولیكي 

در این روش منك . سلول است

-MTT(3زرد ترتازولیوم 
4,5dimethylthiazol-2,5 

diphenyltetrazolium bromide)  توسط

آنزمي سوكسینات دهیدروژناز 

موجود در میتوكندري سلول 

كریستال هاي  ده، بههاي زن

ارغواني ناحملول در آب 

فورامازون تبدیل مي 

در . )Saravanan et al., 2003(شود

ادامه سوسپانسیون سلولی 

سلول در  ٢×١٠۴غلظت با 

میلی لیرت هتیه شد و در 

ه خانه ب٩۶میکروپلیت های 

 .ساعت انکوبه شد٢۴مدت 

?سپس lاز دوزهای  ٢٠

?g/ml۵٢ ،٠،١٠٠۵، ۵/از   ١٢

 g/ml ۴٠? دوزهای وعصاره 

 ۶/۵و ٢/٧و ١۶و ٢۴و ٣٢و

از  ٢ و ٢/٣و ۴و ٨/۴و

 .اضافه گردیداسانس 

دوکسوروبیسني به عنوان 

کنرتل مثبت استفاده شد و 

کنرتل منفی سوسپانسیون 

و اسانس لولی فاقد عصاره س

 .در نظر گرفته شد

ه میکروپلیت ها ب

ت در شرایط یکسان ساع۴٨مدت

?انکوبه شدند سپس lحملول٢٠ 

MTT)ml/mg۵(  به هر چاهک
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ه مدت اضافه گردید و ب

حمیط  .ساعت انکوبه شد٣

? رویی را با l١۵٠ DMSO ) دی

ن یگزیجا )دیل سولفوکسایمت

ی ،کریستال هاکرده

فورامازون را حل منوده امي 

دستگاه االیزا  سپس توسط

در  )Stat fex 2100(پلیت ریدر

مورد  نانومرت ۵۴٠طول موج 

 Mosaddegh et(سنجش قرار گرفت 

al., 2006(. 

 حتلیل آماری

نتایج حاصل از این بررسی   

 افزاربا استفاده از نرم

Excel 2007  وSPSS18 و به-

های آنالیز  کارگريی آزمون

 آزمون و  واریانس یکطرفه

Duncan   مورد جتزیه و حتلیل

  .قرار گرفت

  جینتا

 از نتایج حاصل از آزمون

MTT  بر سلول های سرطانی

 غلظت خمتلف ۴ اورتکه در جم

?g/ ml ١٠٠،۵٢، ٠۵ ،۵/١٢ 

 برگعصاره های متانولی 

مشخص  ،قرار گرفته بودند

گردید که سلول های سرطانی 

از دست  توان زیستی خود را

داده اند به طوری که در 

کاهش  ١٢/ ۵ ،g/ml۵٠? غلظت

اختالف  در کل  ، اماداشت رشد

با گروه کنرتل معنی دار 

 ). ١منودار (نبود

 

ک اثرات سیتوتوکسی ):١منودار  

عصاره متانولی برگ بومادران 

               HT29 روی رده سلولیبر

درصد بقاء سلول ها با استفاده 

جذب . به دست آمد MTT از روش

توسط دستگاه االیزا در طول موج 

. نانومرت اندازه گريی شد ۵۴٠

در  ١٠٠قا گروه کنرتل درصد ب

                                 )=١٢n(نظر گرفته شد

        

 از نتایج حاصل از آزمون

MTT  بر سلول های سرطانی

های غلظت  که در جماورت

 ١٦و ٢٤و ٣٢و ٤٠ g/ ml?خمتلف 

 و ٢/٣و ٤و ٨/٤و ٦/٥و ٢/٧و

قرار گرفته  اسانس برگ ٢

مشخص گردید که  ،بودند
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انی توان سلول های سرط

زیستی خود را از دست داده 

مهه اند به طوری که در 

اختالف  با گروه  هاغلظت 

 .)p<0.05( معنی دار بود کنرتل

    

اثرات سیتوتوکسیک ): ٢منودار    

برگ بومادران بر روی  ساسان

                                                   HT-29 رده سلولی

درصد بقاء سلول ها با استفاده 

جذب . به دست آمد MTT از روش

توسط دستگاه االیزا در طول موج 

. نانومرت اندازه گريی شد ۵۴٠

در  ١٠٠درصد بقا گروه کنرتل 

 >٠/٠ n=  ،۵ ١٢(نظر گرفته شد

P=* (. 

 گريی و نتیجهحبث 

 Achillea wilhelmsii C.Koch گیاه

یکی از گیاهان دارویی است 

های که در طب سنتی استفاده

 Amjad et(فراوانی داشته است

al., 2012( تاکنون حتقیقی در ،

مسیت سلويل   بررسي اثر زمینه

این گیاه بر روی سلول های 

 .سرطاني صورت نگرفته است

در این حتقیق پس از بررسی 

اثرات سیتوتوکسیک این 

به ، HT-29  گیاه بر رده

این نتیجه رسیدمي که عصاره 

 استخراجی متانولی به علت 

 فنلی و باالخص ترکیبات

ها که حالل فالونوئید

ز یاختصاصی آا متانول ن

اثر مهاری بر روی می باشد،

ان داده نش HT-29 رده سلولی

 نيمهچن ،)Sharma et al., 2011(اند

اه به ین گیاسانس برگ ا

خاطر وجود مونوترپن ها از 

نئول و یس  ٨، ١مجله  

آلفاپینن اثر قوی تری بر 

ن رده سلولی داشته یروی ا

 .)Dokhani et al., 2005(است

فالونوئید ها از طریق 

القاء آپوپتوز باعث مهار 

می تکثري سلول های سرطانی 

ین آد). Sharma et al., 2011(وندش

 ٢٠٠٩کاران در سال و مه

عصاره  که نشان داده اند

 Blumea متانولی برگ گیاه

lacera  سیار قوی در اثرات ب

 HT-29برابر رده های سلولی 

 NIH3T3 ،)سرطان کولون(
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سرطان نرمال فیربوبالست (

 ،)سرطان معده(AGS  ،)موش

S435 MDA-MB- ) سرطان

مهچنني عصاره  ،دارد)سینه

 Aegiceras متانولی گیاه

corniculatum  فعالیت  دارای

بر سلول بسیار باال در برا

های سرطانی کولون و سینه 

که علت می باشد 

ک بودن در هر دو یتوتوکسیس

بات یوجود ترکاه را به یگ

دی و پلی فنلی یفالونوئ

 ,.Uddin et al(نسبت داده اند

در حتقیق دیگری که . )2009

توسط االسدی و مهکارانش 

اجنام گرفت  ٢٠١١درسال 

عصاره که مشاهده گردید 

های متانولی و آبی میوه 

  Capparis spinosa  رسیده گیاه

باعث کاهش تکثري سلولی 

شده است و  Hep-2 سلول های

اما اثرعصاره متانولی به 

دلیل وجود ترکیبات فنلي 

نسبت به عصاره آبی در آن 

 AL-Asady et(قوی تر می باشد 

al., 2012 .( بنابر گزارش های

اعالم شده گیاه بومادران 

سرشار از فالونوئید و 

سزکوئی ترپن الکتون 

و با ) Azadbakht et al., 2003(است

توجه به اینکه هبرتین حالل 

برای استخراج فالونوئیدها 

بات یو ترکمتانول می باشد

دارای  هادیفنلی و فالونوئ

ک می یتوتوکسیات ساثر

 ;Sharma et al., 2011( دنباش

Duraipandiyan et al., 2006; Mary 

Tolulope, 2007; Nazemi et al., 2005; Ojo 

et al., 2007; Sokmen et al., 2004(لذا ، 

به نظر می رسد که خواص  

عصاره های  کسیتوتوکسی

توان به طور بمتانولی را 

ی کلی به حضور متابولیت ها

یه به خصوص در درجه ثانو

فالونوئیدها و در  اول به

درجه دوم  به کل ترکیبات 

فنلی موجود در این گیاه  

 گزارش های .نسبت داد

Mothana  و مهکارانش نیز

تایید کننده استخراج 

ترکیبات فالونوئیدی و تری 

ترپن ها توسط حالل متانول 

و در ایت خواص ضد سرطانی 

 ,.Mothana et al(آا می باشد

 اهیدر اسانس برگ گ .)2009

توسط دخانی و  کهبومادران 

 ٢٠٠۵مهکاران در سال 

که  شدمشخص  د،یمطالعه گرد
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اه دارای ین گیبرگ ا

آلفاپینن ی یر باالیمقاد

می  نئولیس  ١،٨و

در  .)Dokhani et al., 2005(باشد

 و نيکه توسط درمانقی یحتق

اجنام  ٢٠٠٩مهکاران در سال 

که در  گرفته نشان داده شد

 .Ricinus communis L اسانس برگ

ب اصلی یسه ترکدارای 

 ،کامفور  مونوترپن شامل

و   ننیآلفا پنئول و یس١،٨

ها، بتا  سزکی ترپن از

باعث که  است لنیوفیکار

القا آپوپتوز در رده 

سلول های   SK-MEL-28 سلولی

شده  مالنوم انسانی

در  .)Darmanin et al., 2009(است

موجود در  باتیترکواقع 

این گیاه از طریق القاء 

آپوپتوز به واسطه 

نفوذپذیری غشای میتوکندری 

دن سلول کرو یا نکروزه 

مهار رشد سلول های  باعث

 ,.Zakaria et al(دنسرطانی می شو

ن می توان یبنابرا .)2010

ک قوی اسانس یتوکسیت سیخاص

اه را به دو ین گیبرگ ا

نئول و یس  ١،٨ب یترک

لذا . ادآلفاپینن نسبت د

این گیاه  تاثريباتوجه به 

امید است  In vitro در شرایط

 ضد سرطانیدر آینده اثرات 

گیاه بومادران را در 

سنجید و از آن  In vivo   شرایط

به منظور درمان سرطان 

 .روده بتوان استفاده منود

 سپاسگزاری

نتایج این مطالعه حاصل 

پایان نامه کارشناسی ارشد 

انشگاه فیزیولوژی جانوری د

آزاد اسالمی واحد فالورجان 

 ١٧٢٣٠۵١٩٩٠١٠٠١به مشاره 

خصی می باشد که با هزینه ش

نویسنده مسئول اجنام شده 

بدین وسیله . است

نویسندگان این مقاله بر 

خود واجب و ضروری می 

دانند از مسئول حمرتم 

آزمایشگاه کشت سلولی 

دانشگاه اصفهان جناب آقای 

دکرت صادقی و کارشناس 

ز آن سرکار خامن مريیان دلسو

ایت سپاس و قدردانی را 

 . شته باشنداد
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