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17/8/94: پذیرش مقاله22/6/94: دریافت مقاله
گونه هاي فعال اکسیژن:مقدمه)ROS (آنتی اکسیدان خطر گیاهان خوراکی بعلت دارا بودن.می توانند براي سلول کشنده باشند

هدف از این مطالعه تعیین  اثر انتی اکسیدانی و سیتوتوکسیسیتی عصاره آبی و . را پایین می آوردROSبیماري و صدمات ناشی از
.استU937الکلی میوه نسترن کوهی بر الین سلولی

الین سلولی : هامواد و روشU937)ساعت در انکوباتور 24تیتو پاستور برايخریداري شده از انس) سلول هاي لوکمیاي انسانی
دچار استرس اکسیداتیو شدند و به آن %) mM1(H2O2 و ) میکروموالر50(یا مس) میکروموالر50(سلول ها توسط آهن. قرار داده شد

میکروموالر 25و100،50میکرو مول از غلظت هاي 15به طور جداگانه) عصاره ابی و الکلی(ها از هر کدام از مواد آنتی اکسیدان مورد نظر 
براي سنجش پراکسیداسیون لیپید از روش . اندازه گیري شدTietzeتوسط روش سطوح گلوتاتیون). بجز نمونه هاي کنترل(اضافه شد 

تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون هاي آنالیز . استفاده شدLDHاندازه گیري مالون دي آلدیید و براي سنجش سیتوتوکسیتی از کیت 
.انس و توکی انجام شدواری
میکرومول بر میلی گرم 0012/0و6338/0میانگین و انحراف معیار غلظت مالون دي آلدیید در عصاره الکلی به ترتیب :هایافته

ظت غلظت گلوتاتیون در غل)>05/0p(براي کنترل بود0023/0و 6570/0در مقابل 0017/0و 6389/0پروتیین و در عصاره آبی  به ترتیب 
نسبت به سایر غلظتها باعث کاهش بیشتر و ٪25عصاره  آبی و الکلی . هاي مختلف عصاره آبی و الکلی با کنترل تفاوت معنی داري نداشت

.سمیت بود%) 24/1(درصد داراي کمترین 25و ) %62/15(درصد داراي بیشترین 100عصاره الکلی . معنی دار مالون دي آلدیید شد
عصاره الکلی و آبی میوه نسترن کوهی باعث کاهش پراکسیداسیون لیپید می شود و غلظت هاي باالي آن : يگیربحث و نتیجه

.بیشترین سمیت را دارد
میوه نسترن کوهی، الین سلولی :هاي کلیديواژهU937پراکسیداسیون لیپید، آنتی اکسیدان، سیتو توکسیسیتی ،.

چکیده
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مقدمه
نواع رادیکال هاي در سال هاي اخیرمشخص شده که ا

آزاد و اکسید کننده هاي وابسته در فرایند پیري و پاتوژنز 
سیستم دفاع آنتی اکسیدانی . بیش از صد بیماري نقش دارند

در حالت طبیعی در تعادل با سرعت تولید رادیکال ها فعال 
می باشد و این امر در حفظ هموستاز بدن مهم است و در 

مثل التیام زخم ها، دفاع در انجام فعالیت هاي فیزیولوژیک 
در طی تکامل، . مقابل میکروارگانیسم ها و غیره نقش دارد

ارگانیسم ها خود را با یک سیستم آنتی اکسیدانی تجهیز کرده 
اند، اگر تولید رادیکال هاي اکسیژن به هر دلیلی بیشتر شود یا 
ظرفیت آنتی اکسیدانی کاهش یابد نتیجه آن به صورت 

و که در واقع به هم خوردن تعادل بین این استرس اکسیداتی
).1(دو عامل است بروز می کند 

بررسی هایی در زمینه درگیري استرس اکسیداتیودر 
مراحل سرطانزایی و مخصوصا روي جنبه هاي بیوشیمیایی، و 
ساختاري رادیکال هاي آزاد، منابع درونی و بیرونی تولیدشان و 

آسیب آن ها به اجزاي نیز تشکیل آن ها با واسطه فلزات و 
مختلف سلول و محیط احیایی یک سلول، مکانیسم سرطانزایی 
و نقش انتقال پیام آبشاري توسط گونه هاي فعال اکسیژن  

گلوتاتیون ردوکتاز نقش کلیدي در ). 2(صورت گرفته است 
حفاظت از کلروپالست در برابر آسیب هاي اکسیداتیو دارد و 

).3(ی هیدروژن موثر است همچنین در از بین بردن پراکس
رژیم هاي غذایی حاوي مقادیر زیاد میوه و سبزیجات 
خطر ابتال به بسیاري از بیماریها را کاهش می دهند که دلیل 
آن را مربوط به اثر آنتی اکسیدانی ویتامین هایی نظیر ویتامین 

E و ویتامینCدر این راستا مطالعات .و بتاکاروتن می دانند
اثر آنتی اکسیدانی مواد گوناگون بر روي سلول زیادي در مورد

گزارشات مختلف نشان داده اند که . هاي بدن انجام شده است

میوه هاي گیاهان مختلف از جمله نسترن کوهی حاوي مقادیر 
).4،5(مناسبی از ترکیبات فنولیکی می باشد 

و 2روزا کانینی النام علمی این گیاه(نسترن کوهی
گل - باغی یا گل باخیگل ل سرخ وحشی،نامهاي دیگر آن گ

از گیاهان دارویی ارزشمندي است که مردم ) باشدمحمدي می
اکثر سرزمینها از میوه این گیاه براي درمان برخی از بیماریها 

از میوه نسترن کوهی بدون دانه و حتی از . استفاده می کنند
از میوه این گیاه سرشار . دانه آن به عنوان دارو یاد شده است

است و سایر ویتامینها را نیز دارا می باشد و براي Cویتامین 
نسترن کوهی . جبران کمبود ویتامینهاي بدن استفاده می شود

گیاهی درختچه اي و چندساله است و به طور خودرو در 
. مناطق خشک روي صخره ها و حتی در بوته زارها می روید

میوه آن . دگلها معطر و گلبرگها سفید یا صورتی رنگ هستن
گرد یا تخم مرغی کوزه اي شکل،کشیده، صاف با رنگ قرمز 

در مرحله رسیدگی کامل به رنگ قرمز تیره مایل به (روشن 
میوه هاي . )6(نه ها در داخل آن قرار دارند است و دا) قهوه اي

و درمان رن کوهی به طور سنتی جهت پیشگیري نست
ریت، رماتیسم، بیماریهاي مختلف از جمله دیابت شیرین، آرت

ورد سیاتیک، سرماخوردگی، آنفوالنزا و سنگهاي صفراوي م
.)7،8(استفاده قرار می گیرند 

طبق بررسی هاي انجام شده بر روي میوه گیاه نسترن 
و Cکوهی مشخص شدکه داراي مقادیر زیادي ویتامین 

مجموع ترکیبات فنولی نسترن .ترکیبات پلی فنلی است
ی گرم اکی واالن اسید گالیک بر میل83/13- 94/14، کوهی

میلی گرم 643آن حدود Cگرم وزن خشک و مقدار ویتامین 
با توجه به مقادیر . )9،10(گرم ماده خشک می باشد 100بر 

باالي مواد فوق انتظار می رود میوه نسترن کوهی اثر آنتی 
سلول هاي لوکمیاي . اکسیدانی فوق العاده اي داشته باشد

به دلیل کشت راحت و نیز 937Uنی به نام اریتروئیدي انسا
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مدل مناسب براي تحقیقات بیوشیمیایی از جمله بررسی بیان 
.)11(داخل سلولی انتخاب شده است ژن و مسیر انتقال پیام

در میان تحقیقات انجام شده کشت سلول اغلب براي مطالعه 
ها مورد هاي فعال اکسیژن و آنتی اکسیداناثرات سلولی گونه

). 12(خیلی مفیدي هم بدست می دهد فاده است و اطالعاتاست
اکسیدانی و سیتوتوکسیسیتی هدف این مطالعه تعیین اثر آنتی 

عصاره آبی و الکلی میوه نسترن کوهی بر روي گلوتاتیون در الین 
.استU937سلولی 

هامواد و روش
تهیه عصاره ها

پودر گرم از ماده خشک 10براي تهیه عصاره الکلی میزان 
ن مدلبا ترازوي دیجیتالی ساخت آلما(ی شده  میوه نسترن کوه
JB1603C/FACT ( 96میلی لیتر الکل 50به ارلن حاوي %
ساعت در محیط آزمایشگاه خیسانده و 24اضافه شد و به مدت 

براي جلوگیري از تبخیر شدن الکل دهانه ارلن به وسیله پارافیلم 
مایع . وب دور ریخته شدسپس ماده رویی جدا و رس. بسته شد

با دستگاه آلمانی 2000rpmدقیقه با دور 10رویی به مدت 
Zentrifugen(مدل (Rotofix 32Aبراي . سانتریفیوژ شد

گرم از ماده خشک پودر شده نسترن کوهی 10تهیه عصاره آبی 
20میلی لیتر آب مقطر اضافه شد و به مدت 50به ارلن حاوي 

سپس ماده رویی جدا و رسوب دور .ه شددقیقه حرارت مالیم داد
2000دقیقه با دور 10ماده رویی به مدت .  ریخته شد
.)13(شد سانتریفیوژ

آزمونتهیه، کشت و آماده سازي سلول ها براي 
از بانک سلولی ایران U937فالسک حاوي سل الین

نگهداري فالسک حاوي سلول ها در انکوباتور. خریداري گردید
و % 5درجه سانتی گراد، فشار دي اکسیدکربن37در دماي(شد

سیلین و پنیFcs%10حاوي کامل DMEMمحیط کشت 

میکروگرم بر میلی 100لیتر و استرپتومایسینواحد بر میلی 100
یعنی . ساعت محیط کشت سلول ها تعویض شد24بعد از ). لیتر

سی سی محیط کشت تازه به 5محیط کشت قبلی تخلیه و 
ها یا سه روز یک بار محیط کشت سلولهر دو. ه شدفالسک اضاف
مورد نظر فالسک داخل انکوباتور ماند تا به همریزگاه. تعویض شد

رسید، سپس سلولها پاساژ داده 70- 80%یعنی تراکم حدود 
).14(شدند

پاساژ سلولی
از فالسک تخلیه ) محیط کشت سلولی(محیط رویی 

-تریپسین(محلول سی سی1به فالسک حاوي سلولها . شد
EDTA1X ( دقیقه فالسک حاوي 10اضافه شد و به مدت

میلی لیتر 4سپس حدود . تریپسین در انکوباتور انکوبه شد
ه فالسک اضافه شد تا تریپسین محیط کشت حاوي سرم ب

سپس با  پیپتینگ محلول حاوي محیط کشت . فعال شودغیر
لکون حاوي سلولها به درون یک فاEDTA- و تریپسین 

دقیقه سانتریفیوژ 2به مدت rpm1200منتقل شده و با دور 
.شد تا سلولها در کف فالکون تجمع کردند

از فالکون تخلیه ) EDTA-تریپسین (محلول رویی 
سی سی محیط کشت کامل به درون فالکون اضافه 1شده و 

کرده و با پیپتینگ سلولها درون فالکون همگن شده، یک سوم 
به یک فالسک منتقل شده و ) همراه سلولهامحیط(سلولها 
سی سی محیط کامل به آن اضافه و داخل انکوباتور 5دوباره 

درصد رسید 70-80به هر بار که همریزگاه . ار داده شدقر
).14(دوباره پاساژ انجام شد

شمارش سلولی
از سوسپانسیون میکرولیتر25شمارش سلولها مقداربراي 

ml25وتیوپ منتقل شد و سپس سلولی به یک ظرف میکر
با چند ضربه مالیم به جداره ي خارجی  ویال .تریپان بلو اضافه شد

در . اپندورف رنگ تریپان بلو با سوسپانسیون سلولی مخلوط گردید
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سلولهایی که نهایت مخلوط مذکور روي الم نئوبار قرار داده شد و
16مربع بزرگ ي دو رنگ تریپان بلو را به خود نگرفته بودند در رو

تعداد سلولهاي به دست . به روي هم شمارش گردیداي روخانه
ازضرب شد تا تعداد سلولها در هر میلی لیتر10000آمده در عدد 

. )14(وسپانسیون سلولی به دست آید س
آماده سازي سلولها براي تست

براي انتقال سلولها به پلیت همانطور که در باال ذکر شد 
.از کف فالسک جدا شدند و سپس شمارش گردیدندابتدا سلولها 

میکرولیتر 150خانه 96به داخل هر چاهک پلیت 
ت ساع24محیط کشت کامل حاوي سلول اضافه شد و پلیت، 

.)14(داخل انکوباتور انکوبه شد 
U937افزودن مواد موثره به کشت سلولهاي 

ابتدا محیط کشت روي سلولهاي کشت داده شده، از هر 
کامل تازه به هر DMEMخلیه شد و سپس محیط چاهک ت

نظم آنتی اکسیدان طبق ، مواد اکسیدان وچاهک اضافه شد
ساعت 24مورد نظر به چاهکها اضافه شد و پلیت براي مدت 

به این صورت که به سه چاهک اول . در انکوباتور قرار داده شد
ک به سه چاه. به عنوان کنترل هیچ ماده موثره اي اضافه نشد

و ) میکروموالر50(ماده اکسیدان مس به عنوان عدي ب
، به )بدون آنتی اکسیدان) (میکروموالر%1(پراکسید هیدروژن

50(چاهک بعدي به عنوان ماده اکسیدان آهن سه 
18و به ) میکروموالر%1(وپراکسید هیدروژن ) میکروموالر

با توجه به اینکه از هر عصاره سه غلظت ( چاهک بعدي 
پراکسید هیدروژن + به عنوان ماده اکسیدان آهن)  دمختلف بو

+ چاهک بعد از آن به عنوان ماده اکسیدان مس18و به 
ترتیب به همه این چاهک ها به. پراکسید هیدروژن اضافه شد

میوه نسترن درصد 25و 50، 100از عصاره آبی و الکلی 
میکروموالر 15کوهی به عنوان  ماده آنتی اکسیدان به مقدار 

گلوتاتیون ر اندازه گیري مالون دي آلدئید و به خاط. اضافه شد
.)14(تیب یکبار دیگر تکرار گردید به طور جداگانه این تر

تخلیه چاهک ها وشستشوي سلول ها
سلولها از ته چاهکها کنده و همراه با محیط روي 

میکروتیوپ ها . سلولها به درون میکروتیوپ ها تخلیه شد
گراد درجه سانتی4دقیقه در 10مدت براي 2200در دور

پس از سانتریفیوژ، محلول رویی هر . سانتریفیوژ شد
رسوب . میکروتیوپ به میکروتیوپ جداگانه اي منتقل شد

میلی مول50سلولی ته چاهک با بافر فسفات سالین
فسفات سالین از درون پس از سانتریفیوژ. شستشو داده شد

میکرولیتر  500سلولی میکروتیوپ ها تخلیه و به رسوب
37دقیقه در45بافر لیزان  اضافه و ورتکس شد و به مدت 

این محلول ). 14(سانتی گراد در بن ماري ماند درجه 
سلولی به سه قسمت تقسیم شده و براي سه هموژنیزه

. د نظر به طور جداگانه استفاده شدآزمایش مور
آماده سازي نمونه براي سنجش میزان گلوتاتیون

اي که براي آزمایش سنجش گلوتاتیون جداشده ه نمونهب
میکرولیتر اسید سولفوسالیسیلیک اضافه شد و براي 500بود 
10براي 2200دقیقه ماند، و پس از مخلوط شدن در دور10

از محلول رویی . ددرجه سانتی گراد سانتریفیوژ ش4دقیقه در 
حاصل به رسوب . ن گلوتاتیون استفاده شدبراي سنجش میزا

فه و مخلوط شد میکرولیتر فسفات سالین اضا200)  پروتئین(
سلولی در و همراه با نمونه سلولی مربوط به محلول هموژنیزه

.آزمایش برادفورد سنجیده شد
روش سنجش

میکرولیتر از نمونه، حاوي سلول درون لوله200
موالر به Tris-EDTA2/0از میلی لیتر1آزمایش ریخته و 

-2(دي تیوبیس - 5-5میکرولیتر200شد و در آخرآن اضافه
موالر به آن اضافه شد، سپس 01/0) نیتروبنزوئیک اسید
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و با قیقه در دماي اتاق قرار داده شد د30مخلوط شده و
نانومتر با بالنک 412در طول موج اسپکتروفتومتردستگاه 

مقدار جذب هاي به دست . صفر کرده و جذب خوانده شد
تفاده از ضریب مولی به عنوان میزان گلوتاتیون بر آمده با اس

حسب میکرومول گلوتاتیون بر میلی گرم پروتیین به دست 
. )15(آمد

یدئلدآسنجش میزان مالون دي 
میلی 1و%06/0تیوباربیتوریک اسیدلیترمیلی5/1

را داخل لوله آزمایش ریخته و% 1لیترتري کلرواستیک اسید
نه حاوي سلولها را به آن اضافه کرده، میکرولیتر از نمو200

دقیقه در دماي جوش قرار داده و پس از 30مخلوط کرده و 
سانتریفیوژ و در طول موج 1000دقیقه در دور 15سرد شدن 

. نانومتر ابتدا با بالنک صفر شده و جذب خوانده شد535
مقدار جذب هاي به دست آمده با استفاده از ضریب مولی به 

حسب میکرومول ن دي آلدئید تشکیل شده برعنوان مالو
.   )14(یلی گرم پروتئین به دست آمد مالون دي آلدئید در م

سنجش سیتوتوکسیسیتی
براي سنجش سیتوتوکسیتی از کیت تشخیص الکتات 

این روش یک روش رنگ سنجی . (دهیدروژناز استفاده گردید
یز به لساده براي تعیین میزان سیتوتوکسیتی با سیتودقیق و

دهیدروژناز آزاد شده ازوسیله سنجش فعالیت الکتات 
محلول 4این کیت شامل ). سلولهاي آسیب دیده می باشد

است، براي درست کردن محلول نهایی واکنش ابتدا کاتالیز 
یک میلی کننده را که به صورت لیوفیلیزه وجود دارد، در

250سپس . کامال به هم زده شدلیتر آب مقطر حل کرده و 
میلی لیتر از محلول 11/25میکرولیتر از این محلول را با 

رنگی ترکیب نموده و از این محلول براي سنجش استفاده 
.گردید

)  میکروموالر50(، مس)میکروموالر50(آهناز 
میکروموالر براي ایجاد شرایط استرس % 1هیدروژن پراکسید

همزمان با . استفاده شد) بر مبناي واکنش فنتون(اکسیداتیو 
اضافه کردن این عوامل براي ایجاد استرس اکسیداتیو به 
محیط کشت سلولی، سه ماده مورد نظر به طور جداگانه در 

. )14(مختلف به سلول ها اضافه شد غلظت هاي
محاسبات آماري

در این مطالعه از آمار توصیفی براي تعیین شاخص هاي 
استفاده ) نداردانحراف استا(و پراکندگی ) میانگین(مرکزي 

از آمار استنباطی تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی . شد
معنی داري اختالف . براي تجزیه و تحلیل یافته ها استفاده شد

در نظر P≥05/0داده ها نیز براي تمام محاسبات در سطح 
.گرفته شد

هایافته
نتایج حاصل از عصاره آبی و الکلی میوه نسترن کوهی برمیزان 

U937وتاتیون در الین سلولیگل
به خوبی مشاهده می شود که عصاره میوه 1در نمودار

نسترن کوهی مقدار گلوتاتیون را در نمونه هاي سلولی نسبت 
آهن + پراکسید هیدروژن+ به نمونه هاي حاوي اکسیدان مس

تا حدودي افزایش داده ) که فاقد آنتی اکسیدان هستند(
و . آماري معنی دار نیستاست ولی این افزایش از لحاظ 

یعنی . وابسته به نوع عصاره یعنی آبی و الکلی می باشد
عصاره آبی میزان گلوتاتیون را نسبت به عصاره الکلی بیشتر 

3هر نقطه میانگین به دست آمده از . افزایش داده است
. آزمایش می باشد

با استفاده از آنالیز واریانس مشخص گردید که تفاوت 
ین میانگین گلوتاتیون در بین عصاره هاي آبی و معنی داري ب

.الکلی وجود ندارد
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ـاتیون                   . 1نمودار   اثر عصاره آبـی و الکلـی میـوه نـسترن کـوهی بـر میـزان گلوت
U937در الین سلولی)میکرومول گلوتاتیون بر میلی گرم پروتیین(
C): ـا  ،نمونه سلولی حاوي مواد اکـسیدان و فاقـد آنتـی اکـسیدان              )نمونه کنترل ب

0037/0و انحراف معیار 2005/0میانگین 
AW:   ـانگین   ) آنتی اکسیدان(نمونه سلولی حاوي عصاره ـا می آبی و مواد اکسیدان ب
0074/0و انحراف معیار 2080/0
AE:     ـانگین       ) آنتی اکسیدان (نمونه سلولی حاوي عصاره الکلی و مواد اکسیدان با می

0015/0و انحراف معیار2032/0
آنالیز واریانس مشخص گردید که تفاوت معنی با استفاده از 

بین عصاره هاي آبی والکلی در داري بین میانگین مالون دي آلدئید 
به خوبی مشاهده می شود 2در نمودار. )p>001/0(وجود دارد

که عصاره میوه نسترن کوهی مقدار مالون دي آلدئید را در نمونه 
پراکسید + ان مسهاي سلولی نسبت به نمونه هاي حاوي اکسید

. کاهش داده است)که فاقد آنتی اکسیدان هستند(آهن + هیدروژن
این کاهش معنی دار بوده و نیز وابسته به نوع عصاره یعنی آبی والکلی 
می باشد یعنی عصاره الکلی  میزان مالون دي آلدئید را نسبت به 

).p>001/0(عصاره آبی  بیشتر کاهش داده است 

میکرومـول  ( MDAعصاره آبی  و الکلی میوه نسترن کوهی بر میزان           اثر.2ودار  نم
U937در الین سلولی )بر میلی گرم پروتپین

C) : ـا         ) نمونه کنترل ـاوي مـواد اکـسیدان وفاقـدآنتی اکـسیدان ب نمونه سلولی ح
0023/0و انحراف معیار6570/0میانگین 
AW :     ـانگین     آبی و مواد  ) آنتی اکسیدان ( نمونه سلولی حاوي عصاره اکسیدان با می

0017/0و انحراف معیار6389/0
AE :  ـانگین  )آنتی اکسیدان( نمونه سلولی حاوي عصاره الکلی و مواد اکسیدان با می

0012/0و انحراف معیار6338/0
نتایج حاصل از اثر غلظت هاي مختلف عصاره آبی بر روي میزان 

U937مالون دي آلدئید در  الین سلولی 
عصاره هاي ٪25دهد که غلظت نشان می1جدول

الکلی و آبی نسبت به سایر غلظتها و نمونه کنترل میزان 
. )p>001/0(مالون دي آلدئید را بیشتر کاهش می دهد 

در مورد میزان گلوتاتیون بین غلظتهاي مختلف هم در 
.عصاره آبی و هم الکلی تفاوت معنی داري مشاهده نشد

U937الین سلولی عصاره آبی و الکلی میوه نسترن کوهی بر روي میزان گلوتاتیون و مالون دي آلدیید در (X±SD)اثر غلظت هاي مختلف.1جدول 
)میکرومول بر میلی گرم پروتیین( غلظت گلوتاتیون)میکرومول بر میلی گرم پروتیین(غلظت مالون دي آلدیید

2005/0±6570/00037/0±0030/0کنترل
100٪0026/0±6413/00021/0±2015/0
50٪0036/0±6417/00213/0±2197/0

عصاره آبی

25٪0011/0±6338/0 *0058/0±1992/0 *

2000/0±6570/00030/0±0023/0کنترل
100٪0030/0±6355/00022/0±2030/0
50٪0016/0±6343/00031/0±2040/0

عصاره الکلی

25٪0015/0±6317/00029/0±2027/0
001/0=P*
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شاهده می شود که غلظت هاي به خوبی م3در نمودار 
عصاره آبی میوه نسترن کوهی مقدار مالون دي مختلف 

آلدئید را در نمونه هاي سلولی نسبت به نمونه هاي حاوي 
که فاقد آنتی (آهن + پراکسید هیدروژن+ اکسیدان مس

این کاهش معنی دار بوده . کاهش داده اند)اکسیدان هستند
25می باشد یعنی عصاره آبی ه به غلظت عصاره و نیز وابست

میزان مالون دي آلدئید را نسبت به دوغلظت دیگر درصد 
). p>001/0(عصاره آبی  بیشتر کاهش داده است 

نتایج حاصل از اثر غلظت هاي مختلف عصاره آبی میوه نسترن 
U937کوهی بر میزان سیتوتوکسیتی در الین سلولی

هاي مختلف عـصاره آبـی میـوه نـسترن کـوهی بـر میـزان                 اثر غلظت . 3نمودار
U937سیتوتوکسیتی در الین سلولی 

AW100: 28/7با سیتوتوکسیتی %100عصاره آبی
AW50%: 12/4با سیتوتوکسیتی%50عصاره آبی
AW25%: 49/2با سیتوتوکسیتی %25عصاره آبی

نشان داده شده است 3همانطوریکه در نمودار شماره 
و عصاره ) %28/7(رصد داراي بیشترین د100عصاره آبی 

.سمیت هستند) %49/2(درصد داراي کمترین 25آبی 
نتایج حاصل از اثر غلظت هاي مختلف عصاره الکلی میوه نسترن 

U937کوهی بر میزان سیتوتوکسیتی در الین سلولی 
هاي باالتر عصاره تدهد که غلظنشان می4نمودار 

یت بیشتري در محیط الکلی میوه نسترن کوهی داراي سم
و به سلولها آسیب بیشتري وارد     کشت سلولی هستند 

%24/1و %10براي غلظت %62/15میزان سمیت . کنندمی
.بود%25براي غلظت 

اثر غلظت هاي مختلف عصاره الکلـی میـوه نـسترن کـوهی بـر میـزان                 . 4نمودار
U937سیتوتوکسیتی در الین سلولی 

AE100%: 62/15درصد با درصد سیتوتوکسیتی 100عصاره الکلی
AE50%: 53/1درصد با سیتوتوکسیتی 50عصاره الکلی
AE25%: 24/1درصد با سیتوتوکسیتی 25عصاره الکلی

گیري بحث و نتیجه
عصاره آبی نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که 

را در مالون دي آلدئیدمقدار والکلی میوه نسترن کوهی
که (به نمونه هاي حاوي اکسیدان نمونه هاي سلولی نسبت 

کاهشاین . داده استکاهش) فاقد آنتی اکسیدان هستند
مالون دي در این بین عصاره الکلی میزانمعنی دار بوده و

این . آلدئید را نسبت به عصاره آبی بیشتر کاهش داده است
.وابسته به غلظت می باشدتاثیرات  

و الکلی میوه نتایج این مطالعه نشان دادکه عصاره آبی 
نسترن کوهی مقدار گلوتاتیون را در نمونه هاي سلولی نسبت 

که فاقد آنتی اکسیدان (به نمونه هاي حاوي اکسیدان 
تا حدودي افزایش داده است که در این مورد عصاره ) هستند

آبی نسبت به عصاره الکلی میزان گلوتاتیون را بیشتر افزایش 
.دار نیستهر چند این افزایش معنی. داده است
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در مطالعه اي خواص آنتی اکسیدانی ترکیبات فنولی 
موجود در میوه نسترن کوهی را مورد بررسی قرار دادند و به 

ی توانند رادیکال هاي این نتیجه رسیدند که این ترکیبات م
مهار نمایند در سیستم هاي سلولی و غیر سلولی اکسیژن را 

هاي ند که غلظتحسن کیلی گان و همکاران نشان داد.)16(
مختلف میوه نسترن کوهی قدرت رادیکالهاي سوپر اکسید و 

در سرتسر.)17(ید هیدروژن را کاهش می دهند پراکس
ترکیه نشان داد که نسترن کوهی به عنوان یک منبع قوي 

اثرات درمانی نسترن کوهی . آنتی اکسیدان عمل می نماید
اش تی اکسیدانیهابی آن به فعالیت آنعالوه بر فعالیت ضد الت

در این مطالعه مشخص شده که . نیز قابل استناد می باشد
عصاره آبی و الکلی میوه نسترن کوهی، عمدتا به عنوان 

ال هاي آزاد  عمل جاروب کننده پراکسید هیدروژن و رادیک
. )18،19(میکند 

بر روي شش گیاه جمع 2010در یک مطالعه که در سال 
جمله نسترن کوهی انجام گرفت ا ازآوري شده از جنوب اروپ

باالیی از قدرت آنتی اکسیدانی دریافتند که میوه نسترن کوهی 
توان به عنوان یک منبع جایگزین برخوردار بوده و از آن می

. )20(یدان هاي سنتزي استفاده کرد آنتی اکس
پنج گونه در مطالعه اي سیستم دفاع آنتی اکسیدانی در

بررسی شد و به این نتیجه گیاهی از جمله نسترن کوهی
قش کلیدي در حفاظت از که گلوتاتیون ردوکتاز نرسیدند 

در برابر آسیب هاي اکسیداتیو دارد و همچنین در از کلروپالست 
.)21(ن پراکسید هیدروژن موثر است بین برد

دیگري که بر روي عصاره گیاهان منطقه در مطالعه
ه این نتیجه رسیدند مدیترانه از جمله نسترن کوهی انجام شد ب

ثیر را در جلوگیري گیاهانی که میوه ي آن بیشترین تأکه یکی از
.)22(لیپیدي دارد نسترن کوهی است از اکسیداسیون 

ها وهی در مقایسه با بسیاري از میوهمیوه هاي نسترن ک
. حاوي میزان باالتري از آنتی اکسیدان هاي مختلف می باشد

هاي نسترن کوهی که میوهده اندبرخی مطالعات نشان دا
تنوییدها نسبت به بسیاري از حاوي میزان باالیی از کارو

زان کاروتنوییدهاي باشند، به طور نمونه میهاي دیگر میمیوه
برابر میزان 7تا 6هاي نسترن کوهی موجود در میوه

.)23(هاي توت سیاه است کاروتنویید
هاي ترکیبیی ازمیوه هاي نسترن کوهی داراي میزان باال

و را دارا می باشد که نشان دهنده ارزش باالي غذایی فنولی 
.)10(دارویی این محصول می باشد 

در یک مطالعه نشان داده شد که اثرات آنتی اکسیدانی  
که با نتایج مطالعه ما ) 24(نسترن کوهی وابسته به دوز است 

هی در این مطالعه مشخص شده که نسترن کو. خوانی داردهم
بعنوان یک منبع پرواکسیدانت الوه بر خواص آنتی اکسیدانی ع

.نیز مطرح است
همانند مطالعه ما مشخص و همکاران در مطالعه گائو 

پراکسیداسیون لیپید شد که میوه نسترن کوهی باعث کاهش
.)25(می شود 

با غلظت باال داراي بیشترین در مطالعه ما عصاره الکلی 
. اثرات سمی بود

ی میوه نسترن که عصاره آبهمکاران نشان دادند وواتوترو
بر سلولهاي سارکوما آسیت خفیفی کوهی اثر توکسیسیتی 

آن اثر توکسیسیتی  معنی در حالیکه عصاره الکلی . یوشیدا دارد
این ) 26(میلی گرم بر میلی لیتر نشان داد9/3داري با دوز 

. نتایج با مطالعه ما هم خوانی دارد
برخی از صاره هاي این میوه دردوزهاي کشنده ع

1/1تا 9/0در موش این دوز . جوندگان مشخص شده است
. میلی لیتر  بیان شده است9/0تا 7/0میلی لیتر و در رات 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 y

af
te

.lu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                             8 / 11

https://yafte.lums.ac.ir/article-1-2065-en.html


فالحی و همکاراناثرات آنتی اکسیدانی و سیتوتوکسیسیتی عصاره آبی و الکلی میوه نسترن کوهی 

94پاییز هم، هفدیافته، دوره / 23

میلی گرمی عصاره الکلی در قورباغه 39ایست قلبی در دوز 
. )27(دیده شده که البته برگشت پذیر بوده است

ي روي عوامل خطر ثرهیچ اناروسزوییک و همکاران
ي قلبی عروقی در افراد سیگاري که روزانه یک نوشیدنی حاو

کردند  گرم ماده خشک نسترن کوهی مصرف می2/11
.)28(مشاهده نکردند 

درکل می توان نتیجه گیري نمود که عصاره آبی و 
الکلی میوه نسترن کوهی داراي اثرات آنتی اکسیدانی باالیی 

بق این مطالعه عصاره هاي این باشند ولی طبر سلول می

میوه در غلظت هاي باالتر داراي اثرات سمی در محیط کشت 
در . به سلول می شوندسلول ها می باشند که باعث آسیب 

توکسیسیتی میوه نسترن کوهی نیاز به زمینه اثرات 
.تحقیقات بیشتري است

تشکر و قدردانی
از مسولین وقت مرکز تحقیقات داروهاي گیاهی رازي
که امکان انجام این تحقیق در آن مرکز را دادند صمیمانه 

منابع مالی این تحقیق بر عهده محققین . قدردانی می شود
.بوده است
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