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و پیاز تابستانه ) Allium Jesdianum(عصاره متانولی پیاز یزدي ضد سرطانیبررسی و مقایسه اثرات 
K562و HeLaهاي بر روي رشد سلول) Nectaroscordeum Coelzi(لرستانی 

2، مرضیه رشیدي پور4، رضا رستمی3، شهال احمدي2ساناز ضرابی،1*نیلوفر درستی
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24/12/95: پذیرش مقاله18/10/95: دریافت مقاله
شگیري این بیمـاري بکـار   متعددي که براي بهبود و پیهايروشاز جمله . باشدسرطان یک بیماري پیچیده با تغییرات ژنتیکی می:مقدمه

به مقاومت دارویی، اثرات جانبی داروهاي سنتزي و اثبات پتانسیل دارویی بـاالي گیاهـان، هـدف از    با توجهرود شیمی درمانی است کهمی
سـرطانی  دو سلولبر و مقایسه اثرات آنها در برااین مطالعه بررسی اثرات سمیت دو گیاه پیاز تابستانه لرستانی و پیاز یزدي از دسته لیلیاسه

.باشدمیHeLaرحم و گردنهK562سلول خونانسان از رده 
بـر روي در یک مطالعه تجربی پس از تهیه عصاره متانولی دو گیاه پیاز تابستانه لرستانی و پیاز یزدي، اثر سمیت هر کدام : هامواد و روش

، 24هـاي  در مقایسه با داروي استاندارد سیکلوفسفامید در طی زمانHeLaو گردنه رحم K562هاي سرطانی انسان از نوع خونی رشد سلول
.مورد بررسی قرار گرفتMTTلیتر با استفاده از آزمون میکروگرم بر میلی250تا 25/31ساعت با غلظت از 72و 48

متانولی گیاهان مطالعه شده در ایـن  هاينتایج بیولوژیکی بدست آمده در محیط آزمایشگاهی حاکی از آن است که سمیت عصاره: هایافته
هـاي بدسـت آمـده    دادهبـر اسـاس  . شـود هاي سرطانی میدار سلولباشد و افزایش غلظت موجب کاهش معنیتحقیق وابسته به دوز می

یـاز  نشـان داد کـه عصـاره متـانولی پ    MTTهمچنین آزمـون  . افتدساعت پس از افزایش عصاره این گیاهان اتفاق می48بیشترین سمیت 
ایـن آزمـون حساسـیت    بر اسـاس کهدرصورتی. داشتHeLaسلول هیبر علتابستانه لرستانی اثر سمیت بیشتري در مقایسه با پیاز یزدي 

بـراین، عصـاره گیاهـان سـمیت بیشـتري در مقابـل       عـالوه ).>01/0P(به عصاره پیاز یزدي بیشتر از عصاره پیاز تابستانه بودK562سلول 
.ده از داروي سیکلوفسفامید نشان دادهاي مطالعه شسلول

داراي کـار رفتـه  بـه هـاي  با توجه به نتایج بدست آمده عصاره متانولی پیاز یزدي و پیاز تابستانه لرستانی در غلظت: گیرينتیجهبحث و 
نده از عصاره ایـن گیاهـان   محیط بدن موجود زدرشتریبتوان جهت مطالعات لذا می. باشدمیHeLaو K562هاي سلولبر روياثرات سمیت 
.استفاده نمود

.، سمیتHeLa، سلول K562سرطان، پیاز تابستانه لرستانی، پیاز یزدي، سلول : هاي کلیديواژه

چکیده
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مقدمه
مــرگ و میــر از ونیــلیم11هرســاله ســرطان بــا بــیش از 

عروقـی بشـمار   مشکالت سالمت انسان پـس از بیمـاري قلبـی   
میلیـون نفـر   4/21، 2030سال تا آمار جهانیبر اساس. آیدمی

سـرطان یـک بیمـاري    . )1-3(به این بیماري مبتال خواهند شد 
سرطان موضعی توسـط  . پیچیده با تغییرات ژنتیکی متعدد است

گـردد، امـا سـرطان پـس از متاسـتاز توسـط       جراحی خارج می
. شودشیمی درمانی در ترکیب با جراحی یا رادیوتراپی خارج می

می که شیمی درمـانی در پیشـگیري و بهبـود    با وجود نقش مه
سرطان دارد اما موفقیت آن توسط مقاومت دارو و اثرات جـانبی  

ـ   هايمعرف. شودمحدود می رفتـه شـده   کـار هشـیمی درمـانی ب
ــه عــدم  ترکیبــاتی ســمی و محــدودیت هــاي متعــددي از جمل

هـاي سـرطانی، مشـکل مقاومـت     پذیري نسبت به سلولگزینش
ــر ــی و داراي ضـ ــتند دارویـ ــایین هسـ ــانی پـ ــدم . یب درمـ عـ

پذیري مسئول اثرات جانبی محدودکننده دوز همـراه بـا   گزینش
نـو بـا   درمـانی هـاي روشبنـابراین،  ؛ باشـد سمی میهايمعرف

ایـن  . بایسـتی بکـار بـرد   تومورترکیبات جدید درگیر در درمان 
متعـددي بـراي پیـداکردن داروهـاي     هـاي جدید، راههايروش

Cervical(رحـم  سرطان گردنه ). 4(باشد ضدسرطان جدید می

Cancer (   دومین سرطان شایع در زنان پس از سـرطان پسـتان
مـورد جدیـد آن تشـخیص    هـزار 493باشد و ساالنه تقریبا می

شـود  بینی مـی در کشورهاي در حال توسعه پیش. شودداده می
جمعیـت مبـتال بـه    % 90رقم به بـیش از  این 2020که تا سال 

یکـی  ) Leukemia(لوسمیهمچنین). 5(رسید سرطان خواهد
از انواع مهم سـرطان اسـت کـه در طیـف وسـیعی از جمعیـت       

هـاي سـرطان خـون    سلول. گردددر کودکان مشاهده میویژهبه
هـاي طبیعـی خـون و در    منجر به جلوگیري از عملکـرد سـلول  

از ایـن رو، توسـعه   ). 6(شـوند  بسیاري موارد منجر به مرگ مـی 
ثرتر بـراي تحقیقـات   ؤوآورانه و شناسایی داروهاي مهاي ندرمان

مطالعـات در سرتاسـر   . باشـد سرطان داراي اولویـت بـاالیی مـی   
توجـه  منشـاء گیـاهی  جهان حاکی از این است که داروهاي بـا  

از محققین و مردم را به علت اثرات جانبی کم یـا نبـود   بسیاري
یعی در لـذا تحقیقـات وسـ   . انداثرات جانبی به خود جلب نموده

سرتاسر دنیا در جهت کشف ترکیبات طبیعـی کـه باعـث مهـار     
-10(باشـد  روند سرطان یا کاهش درد گردند در حال انجام می

در بسیاري از مطالعات به نقش مهم طب مکمل در بسیاري ). 7
فعالیت آنتی گیاهان دارویی غالباً. از جوامع نیز اشاره شده است

ــد  ــر ز درد و التهــاب، و بــیش ا) 11-13(اکســیدانی دارن روي ب
هـا نظیـر دیابـت و سـرطان کـه باعـث       زیادي از بیمـاري تعداد

ثر ؤشـوند، مـ  درد میایجاد هاي آزاد و در نتیجه افزایش رادیکال
درگذشته، گیاهان دارویی بـه علـت سـهولت    ). 14-16(هستند 

اي در علـم  دسترسی و عـوارض جـانبی کمتـر، از جایگـاه ویـژه     
. انـد هاي رایج بشري برخوردار بـوده ماريپزشکی براي درمان بی

آمده، اسـتان لرسـتان یکـی از منـاطق     به عملهاي طی بررسی
کشور بـا گسـترش و پراکنـدگی گیاهـان دارویـی بسـیار غنـی        

دسـته از  تـرین مهـم یکـی از  Liliaceaeخانواده ). 17(باشد می
تـرین گونـه آن از حیـث خـوراکی و     گیاهان اسـت کـه بـاارزش   

بـا نـام   ) Allium Jesdianum(پیـاز یـزدي   . باشدمیدارویی پیاز
Nectaroscordeum(سرخ و پیـاز تابسـتانه لرسـتانی    محلی بن

Coelzi (     با نام محلی انشـک از ایـن طبقـه هسـتند)پیـاز  ). 17
متـري  1800-2600یزدي گیاه گلداري است که در ارتفاعـات  

ي براي درمان دردهـا و)19،18(روید وحشی میطوربهزاگرس 
). 20(رود و اسـتفراغ بکـار مـی   هیـ سنگ کلشکمی، روماتیسم، 

پیـاز  . ایـن گیـاه گـزارش شـده اسـت     ضد دردخواص همچنین 
3-6کروي با قطر هایی تقریباًگیاه داراي بالبتابستانه لرستانی 

متر با یک پوسته بیرونی به رنـگ  سانتی3-5متر و ارتفاع سانتی
است، نوك تیـز و صـاف آن   هاي ربرگ. اي استمتمایل به قهوه

متر و سانتی40-70با ارتفاع .باشدبه رنگ سبز مایل به زرد می
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متـر آن زیـر خـاك    سانتی3-7متر که حدود سانتی6-10قطر
و بـراي درمـان   بخشآرامدر طب سنتی به عنوان . کندرشد می

ایـن گیـاه بـه    ). 21(دردهاي مفصلی و روماتیسـم کـاربرد دارد   
. رودهـاي میکروبـی بکـار مـی    درمان عفونتصورت سنتی براي
ثیر عصـاره آبـی ایـن گیـاه را علیـه کاندیـدا       برخی مطالعات تـأ 

بـه عمـل  هاي با توجه به بررسی). 22(آلبیکنس بررسی نمودند 
آمده تاکنون در خصوص سـمیت عصـاره ایـن گیاهـان برعلیـه      

. هاي سرطانی بندرت تحقیقی علمی صورت گرفتـه اسـت  سلول
مطالعه حاضر بررسی و مقایسه اثـر سـمیت عصـاره    لذا هدف از

سـلول خـونی   يهـا بـر رده پیاز یزدي و پیاز تابسـتانه لرسـتانی   
K562 و سلول گردنه رحمHeLa روش بهMTT و تعیین مرگ

.باشدسلولی می

هامواد و روش
تهیه نمونه گیاه و عصاره

Nectaroscordeumلرسـتانی بـا نـام علمـی    پیـاز تابسـتانه   

Coelzi    و نام محلی انشک و پیاز یزدي بـا نـام علمـیAllium

Jesdianumآبـاد  سرخ از ارتفاعات سفیدکوه خرمو نام محلی بن
بـه  در مرکز تحقیقات کشاورزي آوري وشناس جمعتوسط گیاه

30. کدگـذاري گردیـد  5520و 11253هـاي  شـماره با بیترت
و 75سـط  توگرم پیاز تابسـتانه لرسـتانی   25گرم پیاز یزدي و 

. خیسـانده شـد  )1:3(متـانول لیتر حالل هیـدروالکلی میلی50
هاي بدست آمده جهت تغلـیظ توسـط دسـتگاه روتـاري     محلول

.تحت تقطیر در خالء قرار گرفتـه و حـالل آنهـا تبخیـر گردیـد     
هاي بدست آمده در یخچال نگهداري شد و قبل از انجـام  عصاره

.ب مقطر تهیه گردیدآزمایشات غلظت مورد نظر از عصاره در آ
کشت سلولی

سلول گردنـه  (HeLaو ) سلول خونی(K562لولی سدو رده
س از دفریـز  پـ . پاستور ایران خریداري گردیـد تویانستاز ) رحم

. مربـع کشـت داده شـدند   متـر سانتی25هاي کردن در فالسک
10حـاوي  RPMIمحـیط کشـت   ازK562جهت کشت سلول

MEMمحیط کشت ازHeLaو جهت کشت سلولFBSدرصد

. گلوتامین استفاده گردید-Lبه همراهFBSدرصد10حاوي 
درصـد از  50-80کـف فالسـک بـه انـدازه     پر شدنپس از 

کـف فالسـک،   بهHeLaسلول، با توجه به چسبنده بودن سلول
به این ترتیـب کـه   . دگردیاز تریپسین جهت جداسازي استفاده

DMEMها توسـط لها خارج و سلوداخل فالسکمحیط کشت 

پس از آن تریپسین به مقـداري  . سرم شستشو داده شدندبدون
3مـدت  به و شد را بپوشاند به فالسک اضافه هاکه کف فالسک
. گراد انکوبه گردیددرجه سانتی37دقیقه در دماي 

هـا از انکوبـاتور خـارج و زیـر میکروسـکوپ      سپس فالسـک 
به صورت تک سـلول  ها از کف پلیت جدا وسلول. بررسی شدند

، بـه فالسـک محـیط    جهت خنثـی نمـودن تریپسـین   . درآمدند
هـا را  اضافه و دیـواره فالسـک  % FBS10حاوي DMEMکشت 

. شـد مالیـم پیپـت پاسـتور شستشـو داده    با پر و خالی نمـودن  
پـس از  . ها داخل لوله فالکون منتقـل و سـانتریفوژ شـدند   سلول

حـیط کشـت تـازه    محلول رویی و اضـافه نمـودن م  جدا نمودن
. ها شمارش گردیدندسلول

و سـلول چسـبنده   ) در هـر چاهـک  K562)103 ×5سلول 
HeLa)103 ×4 خانـه بـراي   96هـاي  در پلیـت ) در هر چاهـک
درجـه  37سـاعت قبـل از افـزودن عصـاره در دمـاي      24مدت 
.قرار گرفتندCO25%گراد در اتمسفري از سانتی

هـاي ریختـه   سلولاز انکوبه شدنساعت24پس از گذشت 
میکرولیتر از هر عصاره حل شـده  100خانه، 96شده در پلیت 

میکروگـرم بـر   250بـه  25/31توسط آب دیونیزه به غلظـت از  
براین، در ایـن تحقیـق   عالوه. لیتر درون هر چاهک اضافه گردید

تـا  3غلظـت  (داروي استاندارد سیکلوفسفامید به عنوان کنترل 
ک گروه بدون تیمار دارویـی نیـز   یو ) ترلیگرم بر میلییلیم15
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تمام آزمایشات با سـه  . مورد استفاده قرار گرفتدر کنار مطالعه 
.بار تکرار انجام شد

MTTآزمون 

-دي فنیــل-5، 2-ایــل-2-تیــازولمتیــلمحلــول نمــک دي

لیتـر در بـافر   گرم بر میلـی میلی5تترازولیوم بروماید در غلظت 
هـا بـا عصـاره در زمـان     سـلول پس از انکوباسـیون . تهیه گردید

100هـر چاهـک  هـا خـارج و بـه    موردنظر، محیط رویی سلول
ساعت در دماي 3اضافه شد و مدت MTTمیکرولیتر از محلول 

پس از این زمـان محتویـات   . گراد انکوبه گردیددرجه سانتی37
اضافه و پـس از همگـن   DMSOمیکرولیتر 200خارج و به آن 

نـانومتر توسـط   540ر طـول مـوج   شدن و ظهور رنگ بـنفش د 
IC50در پایان با رسم منحنی، مقدار. ها خوانده شدنداالیزا جذب

50باشـد و توسـط آن   ها که بیانگر غلظتی از نمونـه مـی  نمونه
).23(دیگردشود، محاسبه ها مهار میدرصد رشد سلول

هایافته
در مطالعــه تجربــی حاضــر عصــاره متــانولی دو گیــاه پیــاز  

ه لرستانی و پیاز یزدي بر روي دو دسته سلول سـرطانی  تابستان
ــونی  ــانی از رده خ ــم  ) K562(انس ــه رح ) HeLa(و از رده گردن

هـاي  داده. مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتMTTتوسط روش 
. شده استآورده1بدست آمده در جدول شماره 

باشد لذا بدلیل رشد سلول میهمچنین نتایج منفی احتماالً
هـا  در شـکل هازمانها و بعضی اي منفی در برخی غلظتهداده

نتایج حاصل از این پـژوهش نشـان داد کـه    . گزارش نشده است
سـلول  متانولی گیاهان پیاز تابستانه و پیاز یزدي برعلیـه  عصاره
HeLa سمیت وابسته به دوز داشته بطوریکه با افزایش غلظت از

سـمیت بیشـتري   لیتـر اثـر   میکروگرم بر میلـی 250به 25/31
). 2و1شکل (نشان داد 

همچنین پارامتر زمان در خصوص این سلول مورد بررسی و 
سـاعت بـه   24ها حاکی از این است که با افزایش زمـان از  داده
مشـاهده  کاررفتهبههاي ساعت اثر سمیت بیشتري از عصاره48

72بدست آمد که بـا سـپري شـدن    2و 1هاي از شکل. گردید
هـاي مطالعـه شـده کـاهش یافتـه و      سـمیت عصـاره  ساعت، اثر

. ها شروع به رشد نمودندسلول
لذا با مطالعه زمان مشاهده گردید که بیشترین اثـر سـمیت   

هـاي  بررسـی . باشـد ساعت پس از افزودن عصـاره گیـاه مـی   48
هاي حاصل بیانگر این است کـه بیشـترین اثـر    اي عصارهمقایسه

تابستانه لرستانی در برابر سلول را عصاره گیاه پیاز ضد سرطانی
HeLa 3شکل (از خود نشان داد.(

ثیر عصاره گیاهـان نـامبرده   عالوه براین، مطالعه و بررسی تأ
نشان داد که حساسیت این سلول نیـز بـه   K562بر روي سلول 
افـزایش غلظـت از   ). 5و 4شـکل  (ها بستگی دارد غلظت عصاره

با مهار و کـاهش بیشـتر   لیتر میکروگرم بر میلی250تا 25/31
ضد سرطانیبطوریکه بیشترین اثرات . ها همراه استرشد سلول

. لیتر مشاهده گردیدمیکروگرم بر میلی250در باالترین غلظت 
مشـاهده  5و 4هـاي  کـه از شـکل  مشـابه همـانطور  طوربه

بـر  سـاعت  48ها اثر سـمیت بیشـتري در زمـان    شود عصارهمی
ســلول عــالوه بــراین، بــرخالف . نــددارK562هــاي ســلولروي

HeLaثیر بیشتري در مقایسه بـا پیـاز   أ، عصاره گیاه پیاز یزدي ت
).6شکل (تابستانه از خود نشان داد 
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اثر سمیت عصاره متانولی گیاه پیاز تابستانه لرستانی در . 1شکل 
HeLaبرابر سلول سرطانی 

دي در برابر سلول اثر سمیت عصاره متانولی گیاه پیاز یز. 2شکل 
HeLaسرطانی 

اثر سمیت عصاره متانولی پیاز تابستانه لرستانی و پیاز . 3شکل 
عصارهودنساعت پس از افزHeLa48یزدي در برابر سلول سرطانی 

اثر سمیت عصاره متانولی گیاه پیاز تابستانه لرستانی در . 4شکل 
K562برابر سلول سرطانی 

ره متانولی گیاه پیاز یزدي در برابر سلول اثر سمیت عصا. 5شکل 
K562سرطانی 

اثر سمیت عصاره متانولی گیاه پیاز تابستانه لرستانی و پیاز . 6شکل 
عصارهودنساعت پس از افزK56248یزدي در برابر سلول سرطانی 
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هاي سلولی سرطان انسانیبر ردهMTTنتایج تست . 1جدول 
IC50

*±SD

ساعت72 ساعت48 ساعت24 ساعت72 ساعت48 ساعت24
K562 HeLa

16/1±5/1351 45/0±27/621 47/0±78/640 41/0±28/624 25/0±16/451 57/0±47/808 پیاز تابستانه لرستانی
- 38/0±71/576 52/0±38/721 29/1±96/1616 32/0±09/493 - پیاز یزدي

19/0±36/98 1/0±88/27 23/0±32/265 31/0±37/138 20/0±55/32 12/0±97/44 سیکلوفسفامید
.).P>01/0(باشدمیmg/mlو براي سیکلوفسفامید µg/mlعصاره گیاهان پیاز تابستانه و پیاز یزدي برحسب IC50مقادیر *

بحث و نتیجه گیري
جمعیت % 80آمار سازمان بهداشت جهانی، حدود بر اساس

سـنتی بـراي برطـرف    هـاي  کشورهاي در حال توسعه از درمان
بهداشـتی خـود اسـتفاده    هـاي نمودن نیازهـاي اولیـه مراقبـت   

ــی ــدم ــات % 78. نماین ــاکتري ترکیب ــد ب ــات % 74و ض ترکیب
یـا از آنهـا مشـتق    هـاي طبیعـی هسـتند و    ضدسرطان فرآورده

نظیـر وینکریسـتین،   ضد سرطانیداروهاي ). 24،25(گردند می
ــابع گیـــاهی،   ــین و آیرینوتکـــان و اتوپوزایـــد از منـ بلئومایسـ

گیاهـان  ). 26(اند شدهدکسوروبیسین از منابع دریایی استخراج
دارویی براي تحقیقات و توسعه داروها به صورت مسـتقیم و یـا   

گـزارش  . به عنوان ترکیب راهنما در سنتز داروها استفاده دارنـد 
هاي ضدسـرطان در  گیاه با ویژگی3000که بیش از استشده

نتـایج برخـی   بر اساس. )27(ه استسرتاسر جهان شناخته شد
هـاي  بیماران سرطانی از عصـاره % 30بیش از دیگر از مطالعات، 

مطالعات زیـادي  . )29،28(کنندبراي درمان استفاده مییگیاه
بکـار بـردن  براي پیشگیري، کـاهش درد و درمـان سـرطان بـا     

% 40-62در آسیا، حدود . باشدگیاهان دارویی در حال انجام می
از گیاهـان سـنتی   تمایل به استفادهاران مبتال به سرطاناز بیم

در بیمارستانی ازايهمطالع). 30،31(دارندآسیایی براي درمان 
تایلند بر روي بیماران سرطانی نشان داد کـه مزایـاي داروهـاي    

از ایـن رو  . )32(باشـد گیاهی به مراتب بیشتر از معایب آن مـی 
گیاهـان و فـراهم نمـودن    ضد سرطانیبررسی و مطالعات اثرات 

بررسی انجام در.باشداطالعاتی براي محققین بسیار ضروري می

در خصوص امکان و همکارانهیراتاتوسط 2009سالدر شده 
چهـار گونـه  عصـاره  توسـط گیاهـان،  ضد سـرطانی افزایش اثر 

Citrus tachibna ،Citrus canaliculata ،Citrus(انیســداب

tamurana ،Citrus kinokuni (  ــر ســرطان روده ســلول در براب
HT-29  ــایش و ــورد آزمـ ــادیر مـ 45و IC5057،31 ،45مقـ

در پـژوهش انجـام   ). 33(لیتر گزارش گردید میلیمیکروگرم بر 
در خصــوص 2013در سـال  صـادقی و همکـاران  شـده توسـط   

در تالش ) Satureja Intermedia(گیاه مرزه ضد سرطانیاثرات 
هاي سـرطان مـري   سلولبر رويیت عصاره این گیاه اثرات سم

)KSE30 (  ــه ــرطان مثان ــد  أت) S637(و س ــد گردی در ). 34(یی
نیـز مشـخص گردیـد    2013در سـال  الوي و همکـاران بررسی 

هاي خوراکی موجب افـزایش اثـرات مهارکننـدگی برعلیـه     قارچ
شـود، امـا   مـی T4و سـرطان خـون   HeLaهاي سـرطانی  سلول

ایـران  ).35(هـا نخواهـد شـد    و مرگ سلولموجب کشته شدن 
. باشدیکی از هفت کشور آسیایی در خصوص گیاهان دارویی می

Spinal-Zعنـوان  تحقیقات نشان داده است که داروي ایرانی بـا  

سرطان خـون  ویژهبهها در انسان براي درمان بسیاري از سرطان
ــ ــتؤم ــن دارو . ثر اس ــامل ای ــپند  ش ــه اس ــاه دان ــاره دو گی عص
)Peganum harmala Linn Seed ( ــه ــرگ بادرنجبویـ و بـ
)Dracocephalum Kotschyii (ییـدي بـر   تأباشد کـه خـود   می

فروزنـده و  ).36(گیاهـان اسـت   ضـد سـرطانی  وجود پتانسـیل  
ــاران ــال همک ــیت 2014در س ــرطانی خاص ــد س ــاره ض عص

گزارش نمودند HeLaهیدروالکلی دانه اسپند را در مقابل سلول 
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پیاز تابستانه و پیاز یزدي حاضر اثر مهاري عصارهمطالعه ). 37(
IC50مقـدار ). 1جـدول  (دهد نشان میخوبیبهساعت 48را در 

بـراي پیـاز تابسـتانه    تـر یلیلـ یبـر م کروگرمیم16/451برابر با 
IC5009/493نسـبت بـه پیـاز یـزدي بـا      HeLaبرعلیه سـلول  

. آن اسـت یت بیشـتر  لیتر حـاکی از اثـر سـم   میکروگرم بر میلی
، پیـاز  اسـت عالوه براین همانطور که در جدول نشان داده شـده 

در برابـر  لیتـر بـر میلـی  میکروگـرم  71/576برابرIC50یزدي با
یت بیشتري در مقایسه با پیاز تابسـتانه بـا  اثر سمK562سلول 

IC50این نتـایج  . لیتر نشان دادمیکروگرم بر میلی27/621برابر
عصاره به نوع سلول و متفاوت بودن آن در IC50بیانگر وابستگی 

باشد که در نتایج حاصل از تحقیقات رده سلول هاي مختلف می
هـا  همچنین بررسی). 38(دیگر محققین نیز گزارش شده است 

: IC50(نشـان دادنـد کـه اثـرات سـمیت داروي سیکلوفسـفامید       
در برابـر  بـه ترتیـب  لیتـر بـر میلـی  گرم میلی88/27و 55/32

ثیر کمتـر ایـن دارو در   أحـاکی از تـ  ) K562و HeLaهاي سلول
. باشـد مقایسه با عصاره گیاهان مطالعه شده در این تحقیق مـی 

کـه  هستند استروئیدهاي گلیکوزیدي منبع مهمی از پیاز یزدي 
هـاي  موجب اثرات سایتوتوکسیک و سایتواستاتیک علیه سـلول 

سـینامیت  مرفین سیلریت و اتیل ). 39(شود توموري بدخیم می

به عنوان مواد ضددرد برگ ایـن گیـاه تشـخیص داده شـده     نیز 
مطالعات، عصاره الکلـی پیـاز تابسـتانه    بر اساس). 40،41(است 

بـه  که )42(باشدها میها و تانن، ساپونینآلکالوئیدهانیز حاوي 
. هسـتند ضد سرطانیثر در ویژگی ؤرسد این ترکیبات ممینظر

دهد که عصاره گیاه پیـاز تابسـتانه و   نتایج این تحقیق نشان می
بوده و دوز عصاره، زمـان و  ضد سرطانیپیاز یزدي داراي اثرات 

ایـن  . ثیر بسـزایی دارد أیت آن تـ میـزان سـم  بر روينوع سلول 
ضـد  هـاي  مطالعه اولین بررسی صورت گرفته در زمینه ویژگـی 

تـوان  پیاز تابستانه لرستانی و پیاز یزدي است و لذا میسرطانی
. اي مناسب جهت تحقیقـات بیشـتر معرفـی نمـود    آنها را گزینه

توانـد راهگشـاي مطالعـات    هاي موجود در این مطالعه مـی یافته
هـاي  هاي متفاوت این گیاهـان و سـلول  دیگري در زمینه عصاره

بـر  ثرترین عصاره براي بهتـرین اثـر   ؤسرطانی مختلف باشد تا م
.روي سلول مناسب سرطانی کشف گردد

قدردانیتشکر و 
بهـروز  رسـولیان و دکتـر   بهـرام  از آقایـان دکتـر   بدینوسیله

پور از مرکز تحقیقات داروهاي گیاهی رازي دانشـگاه علـوم   عزت
پزشکی لرستان که این تحقیق با استفاده از امکانـات آن مرکـز   

.گرددانجام گرفت تشکر و قدردانی می
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Abstract

Background : Cancer is a complex disease with genetic alterations. One of the many ways to
improve and prevent this patient is chemotherapy that due to the emergence of drug resistance, side
effects of synthetic drugs and high medical potential of plants, the aim of this study was to
investigate anticancer activity of the methanolic extract of Allium Jesdianum and Nectaroscordeum
Coelzi (Liliaceae family) against human cancer HeLa and K562 cell lines.
Materials and Methods: In an experimental study, after acquiring methanolic Allium Jesdianum
and Nectaroscordeum Coelzi extracts, their effects on HeLa and K562 cell lines were investigated
and compared with cyclophosphamide standard drug at 24, 48, 72 hour after incubation and
different concentrations of extracts ranging from 31.25 to 250 µg/ml using MTT assay.
Results: In vitro biological results indicated that inhibition of the titled cell lines in a dose
dependent manner. Also, based on the data obtained, most toxicity is 48 hour after increase of plant
extracts. Nectaroscordeum Coelzi extract treated HeLa cell line exhibited higher toxic effects than
Allium Jesdianum extract, whereas Allium Jesdianum extract exhibit stronger cytotoxicity than
Nectaroscordeum Coelzi extract at the tested concentrations on K562 cell lines. Additionally, the
screening data reveal that the selected extracts were more potent in comparison with
cyclophosphamide against the studied cell lines.
Conclusion: This study demonstrates effectiveness of methanolic Allium Jesdianum and
Nectaroscordeum Coelzi extracts in cervical and leukemia cancer for the first time. Furthermore,
the tested extracts can be used to investigate in vivo studies.
Keywords: Cancer, Nectaroscordeum Coelzi, Allium Jesdianum, K562, HeLa, Cytotoxicity.
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