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چکیده
سرطان پستان به عنوان يکی از شايع ترين بیماريهای بدخیم در زنان محسوب می شود .از
آنجايی که درمان شیمیايی اغلب با اثرات جانبی همراه می باشد ،بنابراين تالش برای درمان

ايمن و مؤثر ضروری به نظر می رسد .کاسه گل کازرونی گیاهی دارويی از خانواده
 Lamiaceaeاست که اندمیک مناطق جنوبی کشور ايران می باشد .برای بررسی اثر ضد
سرطانی عصاره گیاه و میزان زنده بودن سلول برای هر تیمار روش  MTTانجام گرديد .نتايج
نشان داد که عصاره مراحل رويشی و گلدهی دارای بیشترين میزان فعالیت سمیت سلولی با
۱/۲۴ IC50و  ۱/۲۳میلی گرم بر میلی لیتر بر روی سلول های سرطانی  MCF-7بودند .در

حالی که عصاره مرحله خواب گیاه کمترين فعالیت سمیت سلولی با  ۳/۲ IC50میلی گرم بر
میلی لیتر نشان داد.

مقدمه
سرطان پستان يکی از سرطان های شايع و از بیماری های بدخیم در زنان می باشد که هر
ساله باعث مرگ و میر در سراسر دنیا می شود .از  MCF7به عنوان رده سلولی سرطان پستان

نتایج و تحلیل
عصاره مراحل رويشی و گلدهی به ترتیب دارای بیشترين میزان فعالیت سمیت سلولی با

۱/۲۴ IC50و  ۱/۲۳میلی گرم بر میلی لیتر بر روی سلول های سرطانی  MCF-7بودند.
در حالی که عصاره مرحله خواب گیاه کمترين فعالیت سمیت سلولی با  ۳/۲ IC50میلی گرم

بر میلی لیتر نشان داد .بیشترين میزان سمیت سلولی عصاره های گیاهی مربوط به عصاره
مرحله گلدهی در غلظت سه میلی گرم بر میلی لیتر بود که  ۹۷/۲درصد بازدارندگی رشد
سلولی را باعث شد .همچنین در مقابل ،عصاره گیاه در مرحله خواب و در غلظت دو میلی گرم
بر میلی لیتر کمترين میزان سمیت سلولی را با  ۲۵/۳درصد بازدارندگی رشد سلولی نشان
داد .نشان داده شده است که ترکیبات فنولی و فالوونوئیدی باعث کاهش میزان سرطان می

شوند .بنابراين به نظر می رسد سمیت سلولی باالتر عصاره مراحل رويشی و گلدهی گیاه به
خاطر میزان و انواع متفاوت ترکیبات شیمیايی با فعالیت ضد سرطانی باشد که تعیین اين

ترکیبات نیاز به بررسی های بیشتری دارد.

نتیجه گیری

در تحقیقات پزشکی استفاده می شود .با توجه به اثرات جانبی و هزينه باالی داروهای

شیمیايی ،تمايل در جهت کاربرد گیاهان دارويی به شدت در حال افزايش است .در اين مورد

اين مطالعه اولین گزارش در ارتباط با اثر ضد سرطانی عصاره گیاه کاسه گل کازرونی در سه

گیاهان دارويی با دارا بودن ترکیبات شیمیايی مختلف مورد توجه قرار گرفته اند .گیاه کاسه گل

مرحله رشدی خواب ،رويشی و گلدهی می باشد .نتايج اين مطالعه نشان داد که عصاره مراحل

کازرونی از گیاهان دارويی متعلق به خانواده  Lamiaceaeمی باشد که در نواحی نیمه

رويشی و گلدهی دارای بیشترين میزان فعالیت سمیت سلولی بر روی سلول های سرطانی

گرمسیری ايران در استان فارس وجود دارد .تاکنون اثر ضد سرطانی عصاره اين گیاه بر روی

 MCF-7بودند .در حالی که عصاره مرحله خواب گیاه کمترين فعالیت سمیت سلولی را نشان داد.

سلول سرطانی  MCF-7بررسی نشده است .بنابر اين در اين مطالعه ،اثر ضد سرطانی عصاره

بنابر اين تحقیقات بیشتری در ارتباط با شناسايی ترکیبات با فعالیت ضد سرطانی در مراحل

متانولی گیاه کاسه گل کازرونی در سه مرحله رشدی خواب ،رويشی و گلدهی بررسی گرديد.

رويشی و گلدهی گیاه مورد نیاز می باشد.
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