
 
 

 Urtica dioica)اتانولی برگ گیاه گزنه عصاره اکسیدانی و سیتوتوکسیکآنتی بررسی اثر

L.)   بر روی رده سلولیA549 
 *اصغریانساناز نیکومنش، علی محمد 

 تنکابن، ایران اسالمی، آزاد تنکابن، دانشگاه واحددانشکده علوم زیستی،  مولکلولی، و سلولی شناسی زیست گروه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چکیده 
 امروزی هایدرمان اغلب که جایی آن از باشد ومی دنیا در سرطان از ناشی مرگ عامل ترینمهم ریه سرطان: سابقه و هدف

علمی  نام با گزنه گیاه .رسدمی نظر به ضروری جایگزین و موثر یافتن درمان لذا هستند، زیادی جانبی عوارض دارای و ناکارآمد سرطان
Urtica dioica L. تیره  ازUrticaceae در پژوهش لذا. باالیی دارد دارویی و غذایی ارزش که است گلدار ساله، علفی چند گیاهی 

 .گرفت قرار بررسی مورد A549 روی رده سلولی بر (.Urtica dioica L)سیتوتوکسیکی عصاره اتانولی برگ گیاه گزنه  ثیرأت حاضر
مورد  A549بار، اثر سیتوتوکسیکی عصاره اتانولی برگ گیاه گزنه بر روی رده سلولی  اولین برای در این مطالعه،: مواد و روش ها

شد و  آوریجمع هزار تنکابنسه منطقه از 4931 سال ماه اردیبهشت در پایه دو گزنه گیاه های به طوری که برگ. بررسی قرار گرفت
درصد سرم  02با  DMEMمحیط  در A549سلولی  رده .گرفت قرار ارزیابی موردDPPH0 روش به اکسیدانی آنتی فعالیت بررسی جهت
به ( لیترگرم بر میلیمیلی 5/2و  05/4، 5/0، 5)پایه  دو گزنه گیاه اتانولی برگ مختلف عصاره هایغلظت .شد داده کشت گاوی جنین
 MTTروش  از با استفاده هاسلول حیات توانایی ادامه در .شدداده اثر A549 سرطانی هایسلول روی ساعت بر 20و  14، 01مدت 
 .شد بررسی
یلیم بر یکروگرمم IC50 92/1مقدار  ینچندرصد و هم 23/72 برابر با DPPH0درصد مهار رادیکال آزاد حاضر  بررسی در :هایافته

 به وابسته سایتوتوکسیک عصاره اتانولی برگ گیاه گزنه اثر که داد این پژوهش نشان،  MTT تست از حاصل نتایج .محاسبه گردید یترل
 MTTنتایج  .آمد به دست لیتر میلی بر گرم لیمی 5غلظت  A549 های سلول برای این عصاره IC50. دارد A549بر روی رده سلولی  دوز
 .دار بودساعت تفاوت معنی 01نداشتند، ولی با مدت زمان  داری معنی تفاوت ساعت 20و  14 زمان مدت در

 خواص و بوده سرطانی هایسلول بردن بین از به قادر،  دوز به وابسته صورت به عصاره اتانولی برگ گیاه گزنه: گیرینتیجه

بدین ترتیب این گیاه می تواند به عنوان یک گیاه دارویی بر علیه سرطان ریه مورد پژوهش وسیع  .خود نشان دادسایتوتوکسیکی از 
   .تری قرار گیرد
 اکسیدانی ، عصاره اتانولی، سیتوتوکسیک، آنتیA549سرطان،  ،.Urtica dioica L: کلیدی واژه های

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : مقدمه
 قلبی  های بیماری  از بعد  میر  و  مرگ  عامل  دومین  سرطان

 .(42) است  ایران  جمله  از  جوامع  از  بسیاری  در  عروقی 

 شودمی جدی جانبی هایاثر باعث مرسوم هایسرطان درمان
 کم، باال، سمیت بخشی اثر با دارویی به دسترسی که طوریه ب

 باشد تاثیر گذاشته و ارزان هاسلول بر اختصاصی صورت به که
می درمان حوزه و دنیا دارویی جوامع مهم هایدغدغه از یکی
پایه از یکی تواندمی دارویی گیاهان درمان زمینه این در. باشد
 رسدمی نظر به و باشد سرطان درمان و کنترل اصلی های

 گیاهان ویژه به سنتی طب در استفاده مورد داروهای معرفی
 جهت تحقیقاتی هایپروژه تدوین برای مناسبی سرآغاز دارویی

 یک سرطان حال هر به. باشد نوین داروهای به دستیابی
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می محسوب توسعه درحال کشورهای در سالمتی مهم مشکل
 (.5) نیستند کافی و مناسب ها درمانبه طور عمده  و شود

 جوامع در بزرگ چالش یک سرطان از گیریپیش و درمان
 .رودمی شمار به دنیا سراسر در بشری

ترین سرطان در دنیاست و به عنوان یک سرطان ریه شایع
میالدی بیش از  0220در سال . شوداپیدمی در نظر گرفته می

درصد از کل  03، مبتال به این بیماری بودندمیلیون نفر  9/4
 می باشد اشی از سرطان مربوط به سرطان ریههای نمرگ

(49 ،07 ،99). 
 تنفسی تلیوماپی از ناشی تومورهای مورد در ریه سرطان واژه

 (.0) رود می کار به
 کنترل رشد آن مشخصه که است بیماری نوعی 4ریه سرطان

 درمان بیماری این اگر. است ریه هایدر بافت سلول نشده
 به متاستاز نام به فرایند یک در تواندمی سلولی رشد نشود،
 سایر یا اطراف هایبافت به و کند پیدا گسترش ریه از بیرون

 .(44) برسد بدن اعضای
 مواد با مدت طوالنی مجاورت ریه سرطان به ابتال عمده عامل

% 45 باشد، می( تنباکو دود در موجود) کارسینوژن و زاسرطان
 و( 97) سیگاری غیر افراد به مربوط ریه سرطان از موارد

 گاز مثل ژنتیکی مضر هایفاکتور ارتباط با در که افرادی
 ثانویه هایسیگاری یا و هوا ، آلودگی(2) آزبستوز ،(45) رادون

 رسدمی نظر به. (04) می باشد( دیگران سیگار دود استنشاق)
 ریه سرطان ایجادها در حیوان توانندمی نیز هاویروس که

ریه در انسان نیز  سرطان ایجاد پتانسیل البته، (3) نمایند
 . (09) استمطرح شده

های ریه از نظر آسیب شناختی و بر اساس کلی سرطانطوربه
ها نسبت به درمان و پیش ها و رفتارهای این سرطانسلول

 با سلول کوچکآگاهی بیماران به دو دسته بزرگ سرطان ریه 

شواهد . شوند تقسیم می 9غیرکوچک سلول با ریه و  سرطان0
های بنیادی اپیتلیوم ریه چند بیانگر آن است که سلول

 های مختلفی را دارندبوده و توانایی تمایز به فنوتیپ 1پتانسیلی
(4.) 

تاریخچه  دارای سرطان درمان در گیاهان از استفاده ،عالوهبه
 تهیه جهت اولیه منابع گیاهان که طوریبه است، طوالنی های

 اگرچه .اندبوده بیماری این درمان در مؤثر سنتی داروهای
 به استممکن کمابیش گیاهان از شده جدا واقعی هایترکیب
 مهمی منابع عنوان به گیاهان اما نروند، کاره ب دارو عنوان

                                                           
1 Lung cancer 
2 Small Cell Lung Cancer (SCLC) 
3 Non Small Cell Cancer (NSCLC) 
4 Pluripotent 

 محققان برای جدید بالقوه فاکتورهای توسعه و ایجاد برای
 نه گیاهی منابع از غنی غذایی های رژیم. گردندمی محسوب

 فراهم را بدن نیاز مورد معدنی مواد و ضروری ویتامینهای تنها
 گیاهی شیمیایی ماده هزار 05 بر بالغ بلکه کنند،می

 کمابیش که دارندوجود مختلف گیاهان در (5فیتوکمیکال)
  .(02، 41) هستند بیولوژیک خواص و هایدارای اثر

 اهمیت جانبی، عوارض وجود عدم علت به گیاهی داروهای 
 در دانشمندان. دارند سرطان انواع گیریپیش در تریبیش
 بدون و مؤثر درمان با دارویی مختلف منابع بررسی حال

 .(94، 03) باشندمی جانبی عوارض
، (4) است( گونه 15 – 92) های متعددی گزنه دارای گونه

که از نظر دارویی مورد توجه هستند و  ولی سه گونه عمده آن
، گزنه 7از گزنه درشت شوند عبارتنددر ایران نیز یافت می

  (.92)4و گزنه یونانی 2کوچک
است که این سه گونه تفاوت چندانی باهم  نکته قابل ذکر این 

های بسیار ندارند و گونه گزنه درشت و گزنه کوچک از زمان
 آیندهای مهم به شمار میاز گونهداشته و توجه قرار دور مورد

(04). 
 به راست هایساقه دارای و سالهچند علفی، است اهییگ گزنه

 در اماکنکمابیش که  تربیش حتی و متر تا یک 5/2 ارتفاع
می حالت خودرو به شهر،خارج مرطوب نقاط و هاباغ مخروبه،

 .(04، 95) روید
 و لکش مخروطی تارهای از دهیپوش اعضایاین گیاه دارای 

 در آن آورسوز محتویات ، ردنکلمس که در صورت دارد گزنده
 کند ومی سوزش و خارش دیتول هک گرددمی وارد بدن پوست
 .(02) اندنامیده گزنه را دلیل آن نیهم به شاید

و مردم آن زمان از آن قبل تاریخ وجود داشته  گزنه از دوران ما
آگاهی و از خواص درمانی آن کردند برای تغذیه استفاده می

 (.04) داشتند
عنوان یک ه در طب سنتی ایران نیز وجود داشته و باین گیاه 

 (. 44)است داروی کاهنده گلوکز خون معرفی شده
، Aو ویتامینکاروتن ،(مورچهجوهر) فرمیک اسید گالیک،اسید

از  C تانن، موسیالژ، پتاسیم، آهن، کلسیم، سیلیکون، ویتامین
 (. 43، 42)شیمیایی این گیاه هستند  هایترکیب

 زیرا اکسیدان دارد،آنتی هایترکیب به از سوی دیگر بدن نیاز
رادیکال فعالیت مانع که هستند یهایترکیب هااکسیدانآنتی
 هایسلول و شوندمی هاآن حذف سبب یا و شده آزاد های

                                                           
5 Phytochemical 
6 U.dioica L. 
7 U.urens L. 
8 U.pilulifera L 
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ازدارند،مینگاهمصونهاترکیباینمخرب هایاثرازرابدن
میمبارزهمختلفهایبیماریبهابتالپیری وروندبارواین

بدندرآزادهایرادیکالتشیکلازتوانندمیمواداین.کنند
بدنبرراهاآن ثیرأتتشیکل، صورتدر وکنندجلوگیری

هستندیهایترکیبهااکسیدانآنتیحقیقتدر .دهندکاهش
ازناشی هایآسیبنمودنکندیا وگیریپیشبرایکه

عنوانبه وروندمیکاربهبدندراکسیداسیونهایواکنش
باعثروایناز ونمودهعملآزادهایرادیکالکنندهخنثی
 .شوندمیبدندرهاترکیباینازناشیآسیبازگیریپیش

بیماریبهابتداخطرکاهشباعثطرفیکاز هاترکیباین
پیشرفتازدیگرطرفاز وشوندمیسکته وعروقیقلبیهای

میجلوگیریشوندمیDNAبهآسیب موجبکههانسرطا
 (.05) کنند

استخراجدررفته،کاربهحاللنوع وروشاینکهبهتوجهبا
این پژوهش درثرند،ؤمبسیارداروییگیاهانفرار هایترکیب

به روش ( درشت)پایه  اجزای عصاره برگ گیاه گزنه دو
 .(90، 9) جوشاندن و با حالل اتانولی استخراج شد

عصاره اتانولی برگ گیاه اثر توکسیسیتیبررسیمنظوربه
Aردهتکثیرمهارگزنه بر استفادهآزمونایناز 549سلولی 

  .شد

مواد و روش ها
 گیری  عصاره وگیاهآوری  جمع  :الف
منطقه از4931سال ماهاردیبهشتدرگزنهگیاههای برگ
مازندران شمال غربدرواقعتنکابنشهرستانهزار سه

سپس توسط کارشناس هرباریوم دانشگاه . شدندآوری جمع
و با  گرفت یید قرارأتنکابن مورد شناسایی و ت  واحد  اسالمی آزاد
مستقیمنورازدوربهها در نهایت نمونه .ثبت گردید 254  کد

و توسطگردیدند خشکسایهدر وشدهداشته  نگهخورشید
 .گشتتهیهآنپودر ،آسیابدستگاه

برگشدهخشکپودرازگرم45اتانولیعصارهتهیهجهت
دقیقه45. شد اضافه %5اتانوللیترمیلی 922بهگزنهگیاه

ازاستفادهبابا حرارت مالیم جوشانده شد وسپسمخلوط
 52و در فالکون شدفیلتریک،شمارهواتمنصافیکاغذ

 .نگهداری شد گراد سانتیدرجه 1یخچال  ریخته شد، در
 DPPH0اکسیدانی به روش گیری فعالیت آنتی اندازه: ب

گیری ظرفیت  ها، از طریق اندازه اکسیدانی عصاره فعالیت آنتی
 .(91)گرفت مورد بررسی قرار DPPH0مهار رادیکالی

 4به  DPPH0موالر  میلی 4/2لیتر محلول  میلی 4منظور،  بدین 
لیتر از عصاره اضافه شد و مخلوط حاصل به خوبی تکان  میلی
 دقیقه در محیط تاریک قرار داده 92شد سپس به مدت  داده

 542جذب مخلوط توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در . شد 
اسید به عنوان  آسکوربیک. نانومتر با بالنک متانول قرائت گردید

نهایت، مقدار به دام اندازی رادیکال   ه شد و دراستاندارد استفاد
DPPH0 با فرمول زیر محاسبه شد. 

= (Ao-As)/ Ao ×100 درصد مهار رادیکال آزاد
Ao  =جذب شاهد
As = جذب عصاره مورد آزمایش
سلولی   نگهداری و کشت: پ

پاستور  انستیتو ازکشتفالسکصورتبه A549سلولی ی رده
خریداری گردید و در  4در جدول موجود  هایهایران با مشخص
 جنین گاوی (FBS) درصد سرم 02با  DMEMمحیط کشت 

جهت )استرپتومایسین / سیلین پنیبیوتیک آنتی درصد 4و
 .شد  نگهداری و پاساژ داده( قارچرشدازجلوگیری

گراد، درجه سانتی92دمایهاسلولرشدبرایالزمشرایط
شرایط به این  که استرطوبت %35باهمراه% CO2 5میزان

برای انجام  .شدمینأت EC160)مدل (NÜVE انکوباتوروسیله 
MTT درصد رشد 22ها حداقل به  ، زمانی که سلولتست  

استیک   تترا  آمین  دی  اتیل-سلولی رسیدند توسط تریپسین
 7به مدت  rpm 4222از ته فالسک جدا شده و در دور  4اسید

سی محیط  رسوب سلولی در یک سی. دقیقه سانتریفیوژ شدند
کشت به حالت سوسپانسیون تهیه شد و درصد زنده بودن 

با نسبت  ها در سوسپانسیون سلولی با مخلوط کردن آن سلول
نئوبار در زیر   توسط المها آنشمارش بلو، و   مساوی از تریپان

 .میکروسکوپ نوری تعیین شد
ها، برای انجام تست از از اطمینان، از عدم آلودگی سلولپس 
 . درصد استفاده شد 32های با درصد زنده بودن باالی سلول

 

 
پایه بر  به منظور بررسی اثر عصاره اتانولی برگ گیاه گزنه دو

A تکثیر سلول سنجی نمک  از روش رنگ 549های سرطانی 
(MTT) استفاده شد تترازولیوم. 

                                                           
1 Trypsin-EDTA(1X) 
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 37سلول به هر چاهک پلیت  421تعداد  برای این تست
ی ها ساعت انکوباسیون غلظت 01پس از . ای اضافه گردید خانه

و  14، 01لیتر به مدت  گرم بر میلی میلی 5/2و  05/4، 5/0، 5
پس از . شدتیمار A549سرطانیهای سلولرویساعت بر 20

و  محلول MTT میکرولیتر 42های مذکور طی زمان
. کشت پایه به هر چاهک اضافه شد محیط میکرولیتر422

COساعت در تاریکی  1پلیت به مدت  با دمای  2درون انکوباتور 
گذشت این زمان به بعداز  .شد گراد قرار دادهدرجه سانتی 92

اضافه شد و برای خواندن  DMSOلیترمیکرو 422هر چاهک 
 نانومتر در دستگاه الیزا ریدر 792و  130با جذب نوری 

(DANA مدلDA3200 )شد قرار داده.  
محاسبهزیر فرمولازاستفادهباها سلولزنده بودن درصد
 :گردید

   نمونه =
 هاسلولزیستیتوانایی100 ×    کنترل

بهکهباالدرشدهاشارهفرمولبرعالوهنتایجمقایسهبرای
بانتایج.گردیدمحاسبه آزمایشاتتکراربار 3میانگینصورت

 وشدتحلیل وتجزیه 00نسخه  SPSS افزارنرمازاستفاده
گردیدبررسیتیآزمونتوسطتیمارها میانآماریاختالف

 .شدگرفتهنظردردارمعنیعنوانبه >P)25/2 )و
 

 :یافته ها
DPPHاکسیدانی به روشسنجش فعالیت آنتی  0 

 آزاد عصاره اتانولیرادیکالمهارقدرتارزیابیازحاصلنتایج
طبق نتایج  .است شدهارائه0جدولبرگ گیاه گزنه در

 DPPH0 23/72آزاد مشخص گردید که درصد مهار رادیکال
ICهم ودرصد لیتر میمیلیبرمیکروگرم 92/1 50چنین مقدار 
 .باشد

 
آوریجمعبرگ گیاه گزنهعصاره اتانولی  DPPH0آزموننتایج: 0جدول 

 تنکابنهزاردرشهرستانسهارتفاعاتازشده
آزاد درصد مهار رادیکال 97/79

 DPPH0

03/4 IC50

برگیاه گزنهاتانولی برگعصارهسلولیسمیتنتایج
 MTTروشتوسطA549سرطانیسلولیردهروی

مختلف هایغلظتبا  A549های درصد زنده بودن سلولمیزان
شدهدادهنشان 9عصاره اتانولی برگ گیاه گزنه در جدول 

 .باشدمیآزمایشتکراربار 3میانگین  صورتبهنتایج. است
های  ها و زمانغلظتدرزندههایسلولدرصدکل میانگین:  9 جدول

 A549 سلولی یهردبرگ گیاه گزنه بررویاتانولیعصارهمختلف

میزان
غلظت

گرم میلی
لی میلی بر

 تر

 
 زیستیتوانمیانگین

 ساعت 20 ساعت 14 ساعت 01 
 کنترل

 
2 ± 422 2 ±422 2 ± 422 

+ سلول
 عصاره

43/2 ±40/40 4/2 ± 14/32 2 ± 422 

 5غلظت 
 

4/2 ± 40/14 30/3 ±85/80 0/2 ±12/13 

 32/45±21/2 23/45±224/2 55/52±29/2 5/0غلظت 
غلظت 

05/4 
25/2 ± 22/43 29/2 ± 27/32 2 ± 422 

 422 ± 2 422 ± 2 27/32 ± 27/2 5/2غلظت 
درها میانگینتفاوت وبودهمعیارازانحراف ±میانگینصورتبهمقادیر*

 .است شدهگرفتهنظردردار معنی P >  25/2 سطح
عصارهمختلفهای ها و زمان غلظتسلولیسمیتنتایج

A   هردبرگ گیاه گزنه بررویاتانولی  9در جدول 549سلولی 
 5در غلظت  (0شکل) ها  درصد از سلول 52داد که نشان
به   نسبتساعت  20و  14های لیتر در زمان گرم بر میلی میلی

  توان نتیجه رو می این  از. اند بین رفته  از (1و 9شکل )  کنترل
IC سلولی     گزنه برای رده گیاه برگ اتانولی عصاره 50گرفت که 

A549  20و  14های  در زمان لیتر گرم بر میلی میلی 5غلظت 
 . باشد میساعت 

 ساعت 14از گذشت  بعدکنترلهایسلولازمیکروسکوپیتصویر: 0شکل

گرم  میلی 5غلظت های تحت تاثیر با از سلول یتصویر میکروسکوپ: 9شکل
 ساعت 14از گذشت  بعدعصاره اتانولی برگ گیاه گزنه لیتر  بر میلی

kºp Ï¼±w½لول زنده
 س
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گرم  میلی 5ثیر با غلظت أهای تحت تاز سلول یتصویر میکروسکوپ: 1شکل

 ساعت 20از گذشت  بعدلیتر عصاره اتانولی برگ گیاه گزنه  بر میلی

 
 

 :بحث
بهتوجهباگیاهیمحصوالتازاستفادهاخیرهای سالدر

شیمیاییساختارهای و  گیاهیمتنوعهای متابولیتمحتویات
بهروها بیماریدرماندربیولوژیکی،های فعالیت ومختلف
های ترکیبایمنیمورددرنگرانیچنینهم. باشد میافزایش

اکتشافبهمحققانتاشده باعثمصنوعیاکسیدان آنتی
درمعمولبه طورآروماتیکوعالیگیاهان هایترکیب

 (.94) دبپردازنطبیعیمنابعازاکسیدانی آنتی
مهارهایهمشاهدبهتوجهبااکسیدانی آنتیهایاثر

. شود میگیری اندازهمناسب،سوبستراییکازاکسیداسیون
برایآزمایشگاهیشرایطدرها  روشازایی گستردهطیف

 قراراستفاده  مورد  توانند می  ، آزاد  رادیکال  مهار  توانایی ارزیابی
 (.92) گیرند 

 اکسیدانی به روش ها سنجش توان آنتی آزموناینجملهاز
DPPH0 (آزاد  رادیکالاندازیدامبهتواناییمیزانارزیابی )

 . باشد می
عنوان باشد به  گیاه گزنه که متعلق به خانواده اورتیکاسه می

شود که  یک گیاه دارویی مهم در رژیم غذایی انسان توصیه می

کلروفیل،(  آهن، منگنز، پتاسیم، کلسیم )معدنی   منبعی از مواد
ها، تاننچنینهم وها ویتامینکاروتنوئید،آمینه،اسیدهای

 (.47) باشد میلکتینساکاریدها و پلیها،  استرول
ازای گستردهطیفداشتندلیلبهگزنهگیاهاتانولیعصاره
استفادهسنتی  طبدرپیش ها مدتازبیولوژیکیهایترکیب

ها، فالونها، فنل: شاملبیولوژیکیهایترکیباین. است شده
 وکاروتن ، ها ترپن تریها، کاروتنوئیدها، آلکالوئیدها، فالونول

گیاهبرگدر فوقهایترکیبدلیلبه .باشد میها گزانتوفیل
مهار دراین ویافتهافزایشآناکسیدانی آنتیپتانسیلگزنه

باگزنهگیاه. دباشمفیدتواند میدرمان سرطان وآزاد  رادیکال
 ضدفعالیتدررامهمینقشخوداکسیدانی آنتیخاصیت

 (.9) کنند میبازیتوموری  ضد وباکتریایی 
 ودانه ) از گزنه  استفادهکهاند کردهاعالممختلفهایمحقق

درماندرمفیدهایاثردارایدیگرگیاهانبدونیا وبا ( برگ
کم کبد، التهاببواسیر،اگزما،دیابت،مانندها بیماریازبرخی

 (.7) استبودهسرطان پروستات وخونی، روماتیسم
بهنسبتاتانولیعصارهکهدادندنشان ویجستالمرینال و 

باالتریکل فنلیهایترکیبمتانولی دارای وآبیهای عصاره
اتانولیحاللکهاستموردایندهنده  نشاناینکهباشد می

بهنسبتراتریبیشفنلیهای ترکیبکردن خارج قابلیت
 حاللازمطالعهایندراساسهمینبر ودارددیگرهای حالل

 (.01) شداستفادهاتانولی
گیاهی شی و های بافتازفنلیهایترکیباستخراجزمینهدر

طوره باستخراجدمایکه افزایشاند نمودهبیان همکارانش
راگیاهیبافتازفنلیهایترکیباستخراجمیزانمطلوبی
ها بافتشدن  نرمراافزایشایندلیل ودهد میافزایش
 وپروتئینبافنلیهایترکیبکنشبرهمشدنضعیفگیاهی،

اینازتریبیشمقدارخروجنتیجهدروساکاریدها پلی
 اینبهتوجهباکهدانستحاللدرونبهفنلیهایترکیب
استفادهجوشاندناستخراجروشازمطالعهایندرموارد،
 (.90)گردید

ازدرصد 52مهار باعثکهعصارهازغلظتیبه حداقل
 های رادیکال

 

ICآزاد  مطالعهایندرکهشود میگفته 50شود 
 . گشتتعیینلیتر میلی برمیکروگرم 92/1مقدار 
 رهعصا سرطانی  ضد اصخو سیربر ردمودر ای مطالعه نتاکنو

A   بر روی رده اتانولی برگ گیاه گزنه  رتصو  549سلولی 
 مینهز ینا در مطالعه لیناو حاضر مطالعه الذ ،ستا  نگرفته

 مقایسه قابل ییگرد نتایج با همدآ ستد به نتایج و باشد می
 هشد منجاا ادهخانو ینا در ییگرده های مطالع ماا ،نیستند

سمیتاثربررسینیز به همکاران ومیرزاییجمله  از ستا

jo¶ Ï¼±w½ مرده
 س

jo¶ ÁIÀ Ï¼±w½ول
سل
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شهر بر   قائم شده از برداشت گزنه گیاه اتانولی سلولی عصاره
که،   داد  حاصل نشان نتایج. پرداختند HeLaسلولی    روی رده

 داری معنا طور به را ها تکثیر سلولگزنه  گیاه اتانولی هرعصا
 .(1) است داده کنترل کاهش گروه به نسبت

متانولی  عصاره سایتوتوکسیک فعالیت همکارانش کنراد و
این  .را بررسی نمودند پروستات هایسلول روی ریشه گزنه

 تکثیر کاهش باعث گزنه گیاه ریشه عصاره کهداد   پژوهش نشان
 .(00) شود می پروستات سرطانی هایسلول

رده  روی بر را گزنه گیاه برگ آبی عصاره همکاران اثر فتاحی و
 گزنه گیاه برگ آبی عصاره. کردند بررسی  HeLaسلولی 
 تکثیری ضد اثر از ، داری معنا مهار هیچ ، بابل از شده  برداشت

 .(40) زمانی مختلف نشان نداد های دوره در

 گیری نتیجه
که عصاره اتانولی برگ گیاه  شد  در پژوهش حاضر نشان داده

 5هزار تنکابن در غلظت  گزنه برداشت شده از ارتفاعات سه
ساعت  20و  14های و در مدت زمان میلی گرم بر میلی لیتر

. گردد می  A549سلولی   های ردهدرصد از سلول 52باعث مرگ
توان نتیجه گیری کرد که عصاره اتانولی برگ گیاه گزنه  بنابراین می

برای . است اثر قابل توجهی در درمان سرطان ریه داشته باشد  ممکن
 و 4تن برونصورت ه تکمیلی ب هایری انجام آزمایشگی چنین نتیجه

 .باشند مورد نیاز می 0تن درون
  اریسپاسگز

    بوـمص دـشار یـشناسرکا نامه  نپایا از برگرفته مقاله ینا 
 ئولینــمس از اذـل. باشد میاسالمی تنکابن   آزاد  دانشگاه

 .ددگر می نیرداقد و کرــتشدانشگاه آزاد اسالمی تنکابن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 In Vitro 
2 In vivo 
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