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ABSTRACT
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تعیین محتوای فالونوئیدی کل و سمیت
Jurinea leptoloba سلولی عصارۀ گیاه

جمعآوریشده از جنوب شیراز بر روی
سلولهای سرطانی و سالم
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چکیده

Cervical cancer is the second most common cancer
in women in the world. So far, many natural
products have been identified as potent anti-cancer
agents. The large Eurasion genus Jurinea (tribe
Cynareae, subtribe Carduinae) has 250 species. In
this study, the aerial parts of Jurinea leptoloba
DC., from Compositae were collected from south
of Shiraz in August 2012. Defatted extract of J.
leptoloba was investigated for total flavonoid
content and cytotoxic properties. Total flavonoid
content was determined as mg catechin equivalents
(CE) / g dried extract using spectrophotometer
methods. Total flavonoid content (TFC) of the
extract of J. leptoloba was determined to be
98.81±7.74 mg catechin equivalent/g sample.
Cytotoxicity was measured using a modified MTT
assay on normal human lymphocytes and tumor
HeLa cells. The results indicated that the extract of
J. leptoloba exhibited a dose-dependent
cytotoxicity against HeLa and lymphocyte cells.
The LD50 values for HeLa and lymphocyte cells
were obtained to be 11.12 µg/ml and 6068.64
µg/ml, respectively The LD50 shows that the
cytotoxicity of the extract of J. leptoloba on
human cancer cell lines is much higher than that
observed in normal lymphocytes. The results
obtained suggest that J. leptoloba extract may be
exploited as a natural anti-oxidant and anti-cancer
agent with low adverse side effects.

.سرطان دهانه رحم دومين سرطان شایع خانمها در سراسر جهان است

Keywords: Cytotoxicity, Jurinea leptoloba, HeLa
and Lymphocyte cells, Total flavonoid content.

 محتوای فالونوئيدی،Jurinea leptoloba :واژههای کلیدی

 جنس.تاکنون گياهان زیادی با خاصيت ضد سرطانی شناسایی شده اند
012 ) دارایCarduinae  زیر شاخۀ،Cynareae  (قبيلۀJurinea
 ازJurinea leptoloba DC.  در این تحقيق گياه.گونه میباشد
 از جنوب شيراز5935  در مرداد ماه سالCompositaeخانواده
جمعآوری و عصارۀ چربیزدایی شدۀ آن از نظر محتوای فالونوئيدی کل
 ميزان محتوای.و خواص سميت سلولی مورد ارزیابی قرار گرفت
فالونوئيدی عصاره از طریق اسپکتروفوتومتری و معادل با کاتچين به
 محتوای فالونوئيدی عصاره برابر با.عنوان استاندارد اندازهگيری شد
ميلیگرم معادل کاتچين بر گرم عصارۀ خشک به
 38/85 ± 4/44 مقدار
 بر روی دو ردهMTT  سميت سلولی عصاره نيز به روش.دست آمد
سلولهای سرطانی هال و سلولهای تک هستهای لنفوسيت خون مورد
 نتایج نشان داد که ميزان سميت برای هر دو نوع.مطالعه قرار گرفت
)LD50(  کشندۀ%12  غلظت.سلول وابسته به دوز عصاره میباشد
عصارۀ مذکور بر عليه سلولهای هال و خون محيطی توسط دستگاه
1218/14  و55/50 قرائت گر االیزا ارزیابی و به ترتيب برابر با
 نتایج حاصل از آزمایش سميت.ميکروگرم بر ميلی ليتر به دست آمد
نشان داد که مقدار عصارۀ مورد نياز برای اثر کشندگی بر روی سلولهای
 این نتيجه نشان دهندۀ.طبيعی بسيار بيشتر از سلولهای سرطانی میباشد
 در برابر سلولهای سرطانی ازJ. leptoloba این است که عصارۀ گياه
سميت بيشتری برخوردار است در صورتی که به سلولهای طبيعی و
.سالم آسيب چندانی وارد نمیکند

. سلولهای سرطانی هال و لنفوسيت، سميت سلولی،کل
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مقدمه
گیاه  Jurineaاز خانواده  ،Compositaeاز قبیلۀ
 Cynareaeو از زیر قبیله  Carduinaeبا حدود 011
گونه میباشد ( .)Rustaiyan & Ganji, 1988تاکنون
چندین گونه از جنس  Jurineaاز نظر فیتوشیمیایی مورد
بررسی قرار گرفته و وجود سزکوئیترپنها به ویژه
المانولیدها و مالمپولیدها در آنها به اثبات رسیده است
( .)Rustaiyan et al., 1991aاز عصارۀ گیاه Jurinea
 leptoloba DC.چندین ژرمکرانولید و مشتقاتی نظیر
 salonitenolide ،pectorolide ،albicolideو
 jurinelloideو همچنین چهار مالمپولید ،دو المانولید،
گلوکوپیرانوزید و دی هیدروسیرین ژنین استخراج،
جداسازی و توسط تکنیکهای طیفسنجی NMR
شناسایی شده است (.)Rustaiyan et al., 1991b
عالوه بر آن از فراکسیونهای نیمه قطبی عصارۀ گیاه
 J. leptolobaیک المانولید به نام شیرازولید استخراج و
شناسایی شده است ( .)Rustaiyan et al., 1991aاز
این رو مطالعات صورت گرفته وجود ترکیبات ترپنی و به
ویژه سزکوئی ترپنی را در این جنس به اثبات رسانده
است ولی تاکنون مطالعه ای بر روی محتوای ترکیبات
فالونوئیدی آن و همچنین اثرات بیولوژیکی این گیاه
صورت نگرفته است .از آنجایی که ترکیبهای طبیعی
موجود در این جنس نظیر شیرازولید به دلیل داشتن
اسکلت خاص کربنی با چندین باند غیر اشباع مستعد
بروز خاصیت سمیت میباشند ،از این رو هدف از این
تحقیق بررسی محتوای فالونوئیدی کل و میزان سمیت
سلولی عصارۀ گیاه  J. leptolobaبر روی سلولهای
سرطانی و سالم انسانی میباشد.
مواد و روشها

 )number 324Rدر هرباریوم دانشگاه شهید بهشتی
نگهداری شده است .مواد مورد نیاز برای تهیۀ محیط
کشت سلولی ،محیط کشت  ،RPMIتهیۀ بافر ،PBS
تمامی مواد آزمایشگاهی مورد نیاز نظیر ،MTT
 ، FBS،DMSOتریپسین و سایر مواد مصرفی از
شرکت  Merckآلمان خریداری شده بودند .سلول
لنفوسیت انسانی ( )NCBI Code: C124و سلول هال
( )NCBI Code: C115از مؤسسه پاستور ایران تهیه
شد.
تجهیزات مورد نیاز

عمدهترین تجهیزات مورد نیاز ،دستگاه اسپکتروفتومتر
) UV-2501PC (Shimadzu, Japanو دستگاه
خواننده االیزا DNM-9602G (Perlong Group,
) Beijing, Chinaبودند.
تهیه عصارۀ گیاه

اندامهای هوایی گیاه  J. leptolobaدر مکانی تاریک
خشک و سپس توسط دستگاه خردکن ،خرد گردید.
سپس  11گرم از آن توسط حاللهای دی اتیل اتر-
متانول -پترولیوم اتر به نسبت  6:6:6و به روش
خیساندن در حالل به مدت  20ساعت در تاریکی و در
دمای محیط عصارهگیری شد ( Praveen et al.,
 .)2009به منظور چربی زدایی ،عصارۀ گیاه در متانول
داغ ( 61میلی لیتر بر گرم عصاره) حل گردید و سپس
به مدت سه ساعت در دمای  -61درجه سانتیگراد در
سرما نگهداری شد .سپس الیۀ چربی توسط کاغذ
صافی فیلتر جداسازی و عصارۀ حاصل در خأل تغلیظ
گردید ( .)Marco et al., 1993عصارۀ حاصل جهت
تهیۀ رقتهای متفاوت مورد استفاده قرار گرفت.

تهیۀ نمونۀ گیاهی و مواد مورد نیاز

اندامهای هوایی گیاه  J. leptolobaدر مرداد ماه سال
 6936از 01کیلومتریِ جنوب شیراز ،ایران توسط دکتر
ولیاهلل مظفریان در مؤسسۀ جنگلها و مراتع ایران
جمعآوری گردید .نمونۀ هرباریومی این گیاه ( Voucher


تعیین محتوای فالونوئید کل

تعیین محتوای کل فالونوئیدهای موجود در عصارۀ
گیاه بر اساس روش  )1999( Zhishen et al.انجام
شد 1/01 .میلیلیتر از نمونۀ رقیقشده به یک لولۀ
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حاوی یک میلیلیتر آب دوبار تقطیرشده اضافه شد.
سپس  1/21میلیلیتر از محلول  NaNO2 %1و
 1/121میلیلیتر از محلول  AlCl3 %61و 1/1
میلیلیتر از  NaOHیک موالر در زمان صفر و پنج و

شش دقیقه پشتسرهم اضافه شدند .نهایتاً حجم
بههمراه آب دوبار تقطیرشده به میزان
محلول واکنش 
میلیلیتر تنظیم گردید .جذب محلول توسط

0/1
اسپکتروفوتومتر در طول موج  161نانومتر اندازهگیری
شد .محتوای کل فالونوئیدی موجود در عصارۀ گیاه
به صورت معادل میلیگرم کاتچین همارز
) (CE: Catechin Equivalentدر هر گرم عصارۀ
گیاه بیان گردید.
تعیین سمیت سلولی عصاره

دو رده سلولهای سرطانی هال و سلولهای تک
هستهای لنفوسیت خون به روش  MTTمورد بررسی
قرار گرفتند ) .(Plumb et al., 1989پس از برداشت
سلولها از فالسکهای کشت ،مطابق با پروتوکل
کشت هر سلول سرطانی ،سلولها به تعداد  6×610تا
 1×611در پلیتهای  31چاهکی حاوی 611
میکرولیتر محیط کشت در هر چاهک انکوبه شدند .به
سلولها به مدت  00ساعت جهت چسبیدن زمان داده
شد .پس از آن به مدت  04ساعت با رقتهای مختلف
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عصاره مواجه گردیدند .سپس به میزان  01میکرولیتر
از  1میلیگرم در میلیلیتر  MTTدر بافر فسفاته
سالین به هر چاهک افزوده شد و به مدت  0ساعت در
دمای  92درجه سلسیوس انکوبه شد .پس از اتمام این
مدت محلول رویی با احتیاط خارج شد و به هر چاهک
به میزان  611میکرولیتر  DMSOافزوده شد تا
کریستالهای آبی رنگ حاصل از احیاء  MTTدر آن
حل شود و به مدت  61دقیقه در دمای  92درجه
سلسیوس انکوبه گردید .سپس جذب شاهد (مواجه
شده با  1/6درصد  )DMSOو نمونههای مواجه شده
با عصاره توسط دستگاه قرائتگر االیزا با طول موج
 121نانومتر اندازهگیری شد ( Allahghadri et al.,
 .)2010منحنی مرگ سلولی رسم گردید .در این
صورت ،سمیت سلولی به غلظتی از عصاره گفته
میشود که مانع از رشد  11درصد سلولها میگردد.
تمامی تستها سه بار تکرار گردید.
نتایج
تعیین محتوای فالونوئید کل عصاره

ابتدا منحنی استاندارد مربوط به محتوای فالونوئیدهای
کل برای ترکیب کاتچین به عنوان فالونوئید استاندارد
اندازهگیری و سپس ترسیم گردید ( y = 2.857x -
( )0.0213, r2 = 0.99شکل .)6

شکل  .1منحنی استاندارد محتوای فالونوئید
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جذب نمونه بهوسیلۀ دستگاه اسپکتروفوتومتر
قرائت و میزان محتوای فالونوئیدی کل عصارۀ گیاه
 J. leptolobaمعادل کاتچین ) (mg/g CEبرابر با
 34/46 ± 2/20میلیگرم کاتچین به دست آمد.
تعیین سمیت سلولی عصاره

سمیت سلولی عصارۀ گیاه  J. leptolobaبر
روی سلولهای لنفوسیت خون محیطی و
سلولهای سرطانی هالی دهانۀ رحم به روش MTT
مورد مطالعه قرار گرفت (شکل  .)0سمیت
رقتهای مختلف عصاره J. leptoloba

سلولی
بر سلولهای سرطانی به صورت  %11غلظت
ممانعت ( )LD50برابر با  66/60میکروگرم بر
میلیلیتر )(y = 1.1465x + 37.242, r2 = 0.98
(شکل  )9و این سمیت در خصوص سلولهای
طبیعی انسان  1114/10میکروگرم بر میلیلیتر

)( (y = 0.0037x + 27.546, r2 = 0.90شکل )0
بهدست آمد (جدول .)6
جدول  .1سمیت سلولی عصاره گیاه  J. leptolobaبر رده
سلولهای سرطانی هال و لنفوسیتهای خون

درصد سلولهای
درصد مرگ سلول-
هالی زنده
های هال
611
1
11/21 ± 6/13
00/09
01/61 ± 6/04
10/40
96/62 ± 1/14
14/40
66/60
درصد لنفوسیتهای
درصد مرگ
زنده
لنفوسیتها
611
1
20/49 ± 0/91
02/61
11/09 ± 0/61
90/21
13/21 ± 6/34
01/03
10/21 ± 0/10
02/09
1114/10

شکل  .2روش MTTدر تعیین سمیت سلولی

شکل  .3سمیت سلولی عصاره گیاه  J. leptolobaبر رده سلولهای سرطانی هال

رقتهای عصاره
()µg/ml
کنترل
2
60
04
)LD50 (µg/ml

رقتهای عصاره
()µg/ml
کنترل
211
6011
0411
1111
)LD50 (µg/ml
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شکل  .4سمیت سلولی عصاره گیاه  J. leptolobaبر سلولهای لنفوسیت

بحث و نتیجهگیری
سنجش محتوای فالونوئید کل عصاره نشان میدهد
که عصارۀ گیاه مذکور شامل میزانی از ترکیبات
فالونوئیدی میباشد .مطالعات قبلی نشان میدهد که
فعالیت آنتی اکسیدانی گیاهان بیشتر مربوط به
ترکیبهای فنولی و فالونوئیدی موجود در آنها
میباشد ( .)Torel et al., 1986فنولها و
فالونوئیدهای گیاهان از طریق دفع رادیکالهای آزاد،
احیاء و یا کالته کردن فلزات از خود خاصیت آنتی
اکسیدانی نشان میدهند ،به طوریکه خاصیت آنتی
اکسیدانی این ترکیبها بیشتر به دلیل خواص
اکسیداسیون و احیا آنها است که به آنها امکان
عملکرد به عنوان مواد احیاکننده و اهداکننده هیدروژن
را داده است (.)Torel et al., 1986
در روش  MTTاحیا MTT [3-(4,5-
dimethylthiazolyl)-2,5] diphenyltetrazolium bromideبهوسیلۀ دی

هیدروژناز میتوکندریها به محصول آبی فرمازان
انجام میگیرد که نشاندهندۀ عملکرد طبیعی
میتوکندری و حیات سلول میباشد ( Ultee et al.,
 .)1999نتایج به دست آمده نشان میدهد که مقدار
عصارۀ الزم برای کشتن سلولهای سرطانی هال
بسیار کمتر از مقدار الزم برای کشتن لنفوسیتهای

خون است ،بهعبارت دیگر عصارۀ گیاه J. leptoloba

در برابر سلولهای سرطانی از سمیت بیشتری
برخوردار است ،در صورتی که به سلولهای سالم
آسیب چندانی نمیرساند .در هر دو آزمون ،میزان
سمیت سلولی با غلظت عصاره نسبت مستقیم داشته و
میزان کشندگی (درصد مرگ سلولی) با افزایش غلظت
عصاره افزایش مییابد .پیش از این مطالعهای بر روی
محتوای فالونوئیدی کل و اثر سمیت سلولی عصارۀ
گیاه  J. leptolobaصورت نگرفته است.
یک عصاره و یا یک دارو زمانی میتوانند به عنوان
آنتی اکسیدان و یا به عنوان داروی شیمیدرمانی مورد
استفاده قرار بگیرند ،که اثرات سمی بر روی
سلولهای طبیعی نداشته باشند .نتایج این تحقیق
نشان میدهد که با توجه به تأثیر منفی مقدار کم
عصاره بر سلولهای سالم خون محیطی و با مد نظر
قرار دادن خاصیت کشندگی سلولهای سرطانی در
مقادیر کمِ عصاره ،میتوان نتیجه گرفت که این
عصاره در مبارزه با سلولهای سرطانی ،آسیبی بر
سلولهای طبیعی نمیرساند .به بیان دیگر بکارگیری
این عصاره ،تا جایی سودمند است که تنها سلولهای
سرطانی را از بین برده و آسیبی به سلولهای سالم
نزند .مکانیسم سمیت اسانس و عصارههای گیاهی،
احتماالً به خاطر داشتن طبیعت چربی دوست ،در داخل
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غشاء تجمع یافته و باعث نفوذ پذیر شدن غشاء و در
نتیجه تراوش و آزاد شدن آنزیمها و متابولیتهای
سلولی میشوند (.)Sikkema et al., 1995
مطالعات بسیاری نشان داده اند که ترکیبات
αو -βغیر اشباع کربونیل دار به ویژه سزکوئی ترپن
الکتونها دارای فعالیت سمیت هستند ( Fernandes
 .)et al., 2008; Fischedick et al., 2013از این
رو با توجه به وجود انواع مختلفی از این سزکوئیترپن
الکتونها به ویژه المانولیدها ،مالمپولیدها ،چندین
ژرمکرانولید و مشتقاتش در عصارۀ گیاه مذکور
( ،)Rustaiyan et al., 1991a,bاحتمال میرود که
اثرات سمیت عصارۀ گیاه  J. leptolobaبه دلیل
وجود این عوامل باشد .بهویژه وجود یک ترکیب
طبیعی به نام شیرازولید که عالوه بر داشتن گروه
αو -βغیر اشباع کربونیلی در حلقۀ الکتونی خود که
میتواند وارد بسیاری از واکنش های هسته دوستی
شود ،یک واحد 6و  -1دی اِنی نیز دارد که قادر به
انجام نوآرایی کوپ میباشد .بنابراین ،هدف بعدی پس
از این مطالعه ،تعیین خاصیت ضد سرطانی ،جهش
زایی و ضد جهش زایی ترکیبات موثرۀ این گیاه در
شرایط  in vitroمیباشد.
نتیجه گیری

نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که عصارۀ

گیاه  J. leptolobaقدرت باالیی در کشندگی
سلولهای سرطانی هال دارد که با توجه به تأثیر منفی
بسیار کم این عصاره بر سلولهای سالم خون محیطی
و با مد نظر قرار دادن خاصیت کشندگی سلولهای
سرطانی توسط مقادیر کم عصاره میتوان نتیجه
گرفت که این عصاره در مبارزه با سلولهای سرطانی،
آسیبی بر سلولهای طبیعی نمیرساند .در واقع مقدار
عصارۀ مورد نیاز نیز برای اثر کشندگی بر روی
سلولهای طبیعی بسیار بیشتر از سلولهای سرطانی
میباشد .از این رو این مطالعه ارزش توجه از دریچه
خاصیت آنتی اکسیدانی و شیمی درمانی ضد
نئوپالستی پیدا میکند که میتواند پایه تحقیقات
بعدی قرار گیرد .عالوه بر آن با توجه به اینکه در
عصارۀ این گیاه حضور ترکیبهای طبیعی از نوع
ترپنی و همچنین محتوای فالونوئیدی کل به اثبات
رسیده است ،بنابراین میتوان اثرات آنتی اکسیدانی و
بیولوژیکی بیشتری را از آن پیش بینی نمود.
سپاسگزاری
از جناب آقای دکتر ولیاهلل مظفریان جهت جمعآوری
گیاه  J. leptolobaو از راهنمایی جناب آقای
پروفسور ایرج رسولی در بخش بیولوژیکی و پروفسور
عبدالحسین روستائیان در بخش فیتوشیمی ،تشکر و
قدردانی میگردد.
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