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چکیده

نتایج و تحلیل

سرطان یکی از بیماری های کشنده درمیان زنان و مردان در دنیا است.گیاه مریم
نخودی خزری با نام علمی Teucrium hyrcanicumگونهای اندمیک ایران است
که در طب سنتی برای درمان بیماری های گوارشی ،بیماری های عصبی و برخی
بیماریهای عفونی مورد استفاده قرار میگیرد .هدف این مطالعه بررسی اثرات آنتی
اکسیدانی و کشندگی سلولی گیاه Teucrium hyrcanicumبر رده سلولی PC-3
است .پس از تهیه عصاره متانولی گیاه  ،T. hyrcanicumسلولهای  PC-3با
غلظتهای مختلف عصاره تیمار شدند .نتایج آزمایش MTTنشان داد عصاره
متانولی گیاه T. hyrcanicumبطور قابل توجهی حیات سلولهای PC-3تیمار شده
را در مدت  48ساعت کاهش داد و میزان IC50بدست آمده حدود  44میکروگرم بر
میلی لیتر بدست آمد .همچنین غلظتهای نزدیک به  IC50و باالتر عصاره موجب
تخریب  DNAژنومیک سلولهای تیمار شده و نیز موجب تشکیل میکرونوکلئوس
در سلولها شد.

نتایج آزمایش  MTTمشخص کرد که تیمار سلولهای
غلظتهای  2،5،1۰،25،5۰،75،1۰۰عصاره گیاه ، Teucrium Hyrcanicum
افزایش دز دارو منجر به کشته شدن سلولها میشود بطوریکه در غلظت 1۰۰
میکروگرم بر میلی لیتر،بیش از  %8۰سلول های  PC-3کشته شدند.
میزان  ، IC50حدود  44میکروگرم بر میلی لیتر بدست آمد.
نتیجه ازمایش  DNA fragmentationمشخص کرد مشخص گردید که طی
اپوپتوز با توجه به قطعه قطعه شدن  ،DNAالگوی ژنومی سلول های تیمار
شده با عصاره به صورت گستره میباشد .این گستره در سلول های تیمار شده
با غلظت های باالتر بدلیل کاهش در تعداد سلول های زنده ،با شدت کمتری
مشاهده میشود .در حالیکه در سلول هلی کنترل ،الگوی ژنومی در باالی ژل
مانده و کمتر به پایین حرکت کرده است که نشان دهنده این موضوع میباشد
که DNAژنومی سلول های آنها قطعه قطعه نشده است.
نتایج آزمایش micronucleusنشان داد تیمار سلولها با غلظتهای ...
عصاره متانولی گیاه  T. hyrcanicumموجب تشکیل micronucleusبصورت
افزایشی وابسته به دوز شد مقایسه سلول های تیمار شده با غلظت های
مختلف عصاره و سلول های کنترل نشان داد که افزایش غلظت عصاره سلول
های دو یا چند هسته ای نسبت به کنترل افزایش یافتند .

مقدمه
سرطان از مهمترین علل مرگ و میر در دنیا است و سرطان پروستات بعد از
سرطان ریه ،پستان و روده بزرگ ،از شایع ترین سرطان ها به شمار میرود .درحال
حاضر درمان قطعی برای این بیماری شناخته نشده است ولی از درمان ترکیبی
جراحی و شیمی درمانی ،پرتودرمانی و ایمونوتراپی برای درمان سرطان به کار گرفته
میشود ولی هر یک از روشهای گفته شده عوارض جانبی متعددی دارندBaselga, .
) ) 2006; Mendelsohn, 2002از آنجایی که گونههای دیگر این جنس مانند T.
poliumو  T. persicumاثرات ضد سرطانی ،آنتیاکسیدانی و کشندگی سلولی
قابل توجهی نشان میدهندTafrihi et al., 2014; Rajabalian, 2008: ( .
Morteza-Semnani et al2007; Al-Hamwi et al., 2021; Rizvi et al., 2019
; )Movahedi et al., 2014جنس Teucriumحدود  34۰گونه در سراسر دنیا دارد

و گیاهان این گونه در طب سنتی به عنوان ضد درد ،ضد عفونت ،معرق و کاهش
دهنده قند خون به کار میروند (Kazemizadeh et al., 2008) .گونه های جنس
Teucriumبه عنوان منبع دی ترپنوئیدها ،فالونوئیدها،فنول ها ،ایریدوئیدها،
استرول و ترپنوئیدها درنظر گرفتهشدهاند و دیترپنوئیدها و فالونوئیدها ،مسئول
خواص آنتی اکسیدانی عصاره گیاهان جنس  TeucriumمیباشندStankovic et .
 )al ., 2015گیاه  Teucrium Hyrcanicumبا نام فارسی مریم نخودی خزری ،در
مناطق اردبیل ،گیالن ،مازندران و گلستان یافت میشود(Rahimi et al., 2018) .
این گیاه به عنوان کنترل کننده وزن مورد استفاده قرار میگیردFarshchi et al., .
) )2010در این مطالعه به بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و کشندگی سلولی گیاه مریم
نخودی خزری روی سلولهای سرطان پروستات ) )PC-3پرداختیم.

مواد و روش ها
تهیه ی عصاره متانولی
 25گرم از پودر گیاه  Teucrium Hyrcanicumدر  5۰میلیلیتر متانول خیس
داده شد و به مدت  48ساعت روی دستگاه شیکر هم زده شد .مایع رویی تغلیظ شد

و سپس توسط دستگاه  Freeze-dryer.خشک شد .از عصاره خشک شده یک
استوک با غلظت  mg/ml 2۰در متانل تهیه شد و تا زمان استفاده در دمای  - 2۰درجه
سانتیگراد نگهداری شد.

روش تجزیه و تحلیل آماری:
تمام آزمایشات مربوط به سنجش حیات سلول ها همگی حداقل سه بار تکرار شد

و در نهایت دادهها در نرمافزار  Graph Pad Prism ver.8.4.3مورد بررسی قرار
گرفت.

 PC-3با

نتیجه گیری
مطالعه حاضر نشان میدهد که عصاره متانولی گیاه
احتماال دارای ترکیباتی است که اثرات توکسیسیتی روی سلولهای سرطانی و القای
آپوپتوز را در سلولهای سرطانی  PC-3را ایجاد میکند .البته به طور قطع ،برای
شناسایی ترکیب یا ترکیبات موثره موجود در عصاره این گیاه و نیز مکانیسمهای
مولکولی این تاثیرات ،نیاز به مطالعات بیشتر روی سلولهای سرطانی مختلف و نیز
مدلهای حیوانی میباشد.
Teucrium hyrcanicum
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