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 مقدمه

بـدن و بـه  يهااز بافت ياریدر بس بروبالستیف يهاسلول

ها با توجـه بـه سلول نیحضور دارند. ا يصورت گسترده ا

قابـل  اریبس يزیو تما يریو قدرت تکث یکیژنت يهایگژیو

. نـدینمایمـ فایبدن ا یمنیا ستمیدر س یتوجه، نقش مهم

و ترشح کـالژن کـه منبـع  دیبا تول بروبالستیف يهاسلول

 جـادیدر ا یاست، نقش مهم یخارج سلول کسیاترم یاصل

ــت ــافتحاس ــر ا یکام ب ــد. ب ــدارن ــلول نی ــاس، س ــااس  يه

 نیـا نی. همچنـتاثیر دارند زیزخم ن میدر ترم بروبالستیف

ر ).  د1،2هسـتند ( نینقش آفر زیها در رفع التهاب نسلول

ــا ــتا، رده  نی ــلولراس ــلول L929 یس ــهور  یاز رده س مش

در مطالعـات  يابه صورت گسـترده کهاست  یبروبالستیف

ــ ــه بررس ــوط ب ــتکث یمرب ــان ری ــده م ــلول یو زن  يهاس

 ). 3،4( ردیگیمورد استفاده قرار م یبروبالستیف

 گیاهی مختلف يهارهعصا ثیرأت زبا ریـو از د يسو گرید از

 ییدارو نگیاهاها مورد توجه بوده اسـت. ريبیما نمادردر 

ـــآ نمادر در هیژو به ـــابیس ـــافت يه داراي  هارتوموو  یب

 توسعهو  دبهبو ندرو و در هستند طوالنی یخچهرتا

ـــدر ا. نداشتهدا ییاسزب نقش يوزمرا يهادارو ـــوزه،  نی ح

 یانگلـ مـهین اهیـگ کیـ،  (Viscum album)واشدار اهیـگ

بـه علـف  یاست کـه در فارسـ (Santalales) راسته سندل

 ایـموسوم است. چند صـد گونـه دارواش در دن زیدرخت ن

ــاً ــه غالب ــد ک ــود دارن ــواح وج ــ یدر ن ــهیو ن ريیگرمس  م

در  ژهیــبــه و زیــن رانیــکننــد. در ا یرشــد مــ ريیگرمســ

و  (Viscum album) ییجنگلهاي شمال، گونه دارواش اروپا

ــدر غــرب ا ــه موخــور ( رانی  )Loranthus europaeusگون

 یانگلـ مـهین اهیگ نیاست. ا یقابل توجه یگستردگ يدارا

آن  يها. سـاقهکنـدیسـاقه درختـان رشـد م ياست و رو

 ).7-5متر است ( یسانت 100 تا 30حدود 

آنند که عصاره دارواش داراي خـواص ضـد  انگریب مطالعات

در  اهیـگ نیعصاره ا نیو آرام بخش است. همچن یاسپاسم

 ستري،یربوط به اعصاب مانند صرع، هم هايماريیدرمان ب

دارواش در  اهی). عصاره گ8،9رود ( یو ... به کار م جهیسرگ

و اخـتالالت دسـتگاه  یروسـیو يهـاعفونت ابت،یدرمان د

 نیـ). عصـاره ا10،11دارد ( یکاربرد قابـل تـوجه یارشگو

 نقـشنیز  یمنیا يهاسلول ریتکث شیتواند در افزایم اهیگ

 ن،یلکتـ بـاتیترک يداراصاره دارواش ). ع12داشته باشد (

 ک،ییدکافیمشـتقات اسـ ن،یگنـیپروپان، للیفن د،یپپتیپل

 اشـدبیمتعدد مـ يدهایساکاریو پل نیرامیت دها،ییفالوونو

 یخاصـ يهایژگیسبب و باتیترک نی) که وجود ا13-16(

اثـر  ایـو  یسرطان يهابر سلول کیتوتوکسیجمله اثر س از

 گردد. یبهبود زخم م و روند یمنیا ستمیبر س

و  یاتـانول ،یآبـ يهاباره اثـرات عصـارهدر نیشیپ مطالعات

 یلسلو ریدارواش بر تکث يهاانواع عصاره گرید ایو  یاستون

 نشـانگر قـاتیراستا، تحق نیباشند. در ایمتناقض م اریبس

 یمنـیا يهاسلول ریدارواش سبب تکث یآنند که عصاره آب

عـات نشـان داده انـد کـه مطال ن،ی). همچنـ12گـردد (یم

 يهادارواش بـــر مهـــاجرت ســـلول کیـــلیپوفیعصـــاره ل

 ی). گرچــه برخــ17باشــد (یگــذار مـ ریثأتــ یبروبالسـتیف

توانـد یدهنـد کـه عصـاره دارواش مـینشـان مـ قاتیتحق

 مشـاهده راًی). اخ18داشته باشد (نیز  يریضد تکث تیفعال

ات اثر يعصاره دارواش دارا يباال يهاشده است که غلظت

). 19مثانـه اســت ( یسـرطان يهادر سـلول يریـضـد تکث

 يکه عصاره دارواش دارا دهندنشان میمطالعات  نیهمچن

 ). 20است ( یسرطان يهاسلول یبر برخ ياثرات آپوپتوز

 لیبدیها و نقش ببروبالستیعملکرد ف تیبا توجه به اهم 

بـا توجـه بـه  نیو همچنـ یمنـیا ستمیها در سسلول نیا

 یمنیا ستمیس تیدر تقو ییدارو اهانیاز عصاره گاستفاده 

اثـرات  نـهینظر به وجود مطالعات محدود در زم یو از طرف

 ژهیـبـه و رانیدر ا ندهیدارواش رو يهاعصاره گونه يریتکث

 یمطالعه به بررسـ نینوع عصاره مورد استفاده، ا دگاهیاز د

دارواش بـر  یو استون یاتانول ،یمختلف آب يهااثرات عصاره

 L929رده   یبروبالسـتیف يهاسـلول یو زنـده مـان ریتکث

تواننــد در یمــ قیــتحق نیــحاصــل از ا جیپــردازد. نتــایمــ



ديناجی و احم هاي فیبروبالستیاثرات عصاره دارواش و تکثیر سلول

 

 97 مستانزم، بیستیافته، دوره  / 32 

 ظرباالخص از ن یمنیا ستمیو بهبود س یدرمان يهاپروتکل

 باشند. تیاهم زیحا ،ینوع عصاره مصرف

 هامواد و روش
 شیبرحسب افزا یشگاهیآزما -یتجرب يمطالعه نیا یط

 یو الکل یآب ،یاستون يهاعصاره بیل، به ترتحال تیقطب

 هی. جهت تهمورد نظر قرار گرفتنددارواش  )ی(اتانول

)، از روش 21( نیشیمطالعات پ يعصاره، بر مبنا

 اهیراستا، نمونه گ نی. در ادیاستفاده گرد ونیپرکوالس

شد و  هیمازندران ته ستانغرب ا يهادارواش از جنگل

 یشناساهینه توسط متخصصان گاز نظر جنس و گو متعاقباً 

قرار گرفت.  دییأد تمور یجهاد دانشگاه یشناساهیمرکز گ

 يهامطابق روش ه،یدر سا اهیپس از خشک کردن گ

. پودر دندیگرد ابیآس خشک شده يهااستاندارد، نمونه

مخلوط شده و  انولات ایاستون، آب  يهابا حاللشده  هیته

انجام شد.  يریگعصاره ریسپس به کمک دستگاه تقط

مختلف از آنها  يحاصل، خشک شده و غلظتها يهاعصاره

 و مورد استفاده قرار گرفتند.  هیته

پاستور  تویاز انست L929 یسرطان يهاسلول ،ییسو از

شده پس از  هیته یسلول وبیوتیشدند. کرا هیتهران ته

مخصوص کشت  يهافالسک در خروج از حالت منجمد

 طیانکوباتور تحت شرا ها درلسلو داده شدند. متعاقباً 

. جهت کشت دندیگرد ریاستاندارد تکث یشگاهیآزما

استفاده شد  RPMI-1640 یلولکشت س طیها از محسلول

سرم  ط،یمح يسازیکشت، به منظور غن طیو عالوه بر مح

مورد استفاده قرار گرفت. در ادامه جهت  ینیجن يگاو

ه بر مختلف عصار يهاغلظت کیتوتوکسیاثر س یبررس

استفاده  MTTروش سنجش از  یبروبالستیف يهاسلول

به  یبه طور تصادف L929 يهاسلول ا،راست نی. در اشد

، 1/0، 1 يهادر مواجهه با دوز يهاگروه شاهد و گروه

مختلف  يهاعصاره تریلیلیم گرم/یلیم 001/0 و 01/0

ساعت پس از کشت  24شدند.  يبندمیدارواش تقس

شد. سپس  هیها تخلسلول ییرو کشت طیمح ،یسلول

 یو استون یو اتانول یآب يهاعصاره مختلف از يهاغلظت

مطابق با مطالعات  ،یافزوده شد. از طرف طیدارواش به مح

افزوده نشده و  ياکنترل، ماده يها)، در چاهک21( یقبل

در  ،یبدون خصلت سم يماده کیکشت به عنوان  طیمح

مربوط به گروه  يهاکدر چاه نینظر گرفته شد. همچن

 24 ت،یاستون افزوده شد. در نها ایشم آب، اتانول و 

ها با سلول یپس از مواجهه با عصاره، زنده مان ساعت

قرار  یابیمورد ارز MTT يمتریاستفاده از روش کالر

 طیبا در نظر گرفتن مح MTTسنجش  ریگرفت. در مس

در نظر گرفتن  نیها و همچنسلول يبرا یکشت کاف

 يهاها به چاهکمختلف عصاره يبار تکرار، دوزها 6قلحدا

ها درون انکوباتور به تیها اضافه شده و پلسلول يحاو

شدن  يشدند. به دنبال سپر يساعت نگهدار 24مدت 

شده و رنگ  هیتخل تیموجود از پل عیزمان مورد نظر، ما

MTT ساعت پس از اضافه  6 یال 4 اً . متعاقبدیاضافه گرد

 DMSOشده و ماده  هیتخل MTTلول ، محشدن رنگ

 ينور ذبج زانیکامل، م اضافه شد و پس از حل شدن

 630نانومتر و  570 يهاها با استفاده از طول موجمحلول

 ،هانمونه يبر اساس جذب نور آنگاهنانومتر خوانده شد و 

 .دیها در هر گروه محاسبه گردسلول یماندرصد زنده

 آنالیز آماري

، SPSS 18 افزاربا استفاده از نرم ،يآمار زیبه منظور آنال

ها با استفاده از آزمون داده یعیطب عیتوز ابتدا

قرار گرفت و پس از  یمورد بررس رنوفیاسم -کولموگروف

 زیآنال يها، از آزمون آمارداده یعیطب عیاز توز نانیاطم

 (Bonferoni) یبنفرون یبیطرفه و آزمون تعق کی انسیوار

.  دیها استفاده گردگروه انیم یمان هزند سهیمقا جهت

 در نظر گرفته شد. 05/0مطالعه  نیدر ا يداریسطح معن
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 هایافته
دارواش  یمختلف عصاره آب يهانشانگر اثر غلظت 1نمودار 

با گروه کنترل در  سهیدر مقا L929 يسلولها یبر زنده مان

و با توجـه بـه  1است.  مطابق نمودار  یکشت سلول طیمح

 يهـاسـلول یمانزنـده ،یبیآزمون تعق يآمار لیتحل جینتا

L929  ــا دوز ــه ب ــروه در مواجه ــا در گ ــرم/ یلیم 1تنه گ

 شـده اهش معناداربه گروه کنترل دچار کنسبت  تریلیلیم

)001/0P<( نسبت به گـروه کنتـرل  گرید يهااما در گروه

 .دیمشاهده نگرد يمعنادار رییتغ

 
در گروه کنترل، شم و  L929 يهاسلول یماندرصد زنده .1دار مون

 001/0و  01/0،  1/0، 1 يهابا غلظت یتحت اثر عصاره آب يهاگروه
عصاره دارواش. *** نشانگر تفاوت معنادار  تریلیلیگرم/ میلیم

 است. >001/0Pبا گروه کنترل در  سهیدر مقا

 یاتـانول مختلف عصاره يهانشانگر اثر غلظت 2نمودار 

با گـروه  سهیدر مقا L929 يهاسلول یماندارواش بر زنده

و بـا  2مطابق نمودار است.  یکشت سلول طیکنترل در مح

 یزنـده مـان ،یبـیآزمـون تعق يآمار لیتحل جیتوجه به نتا

 یلـیم 1تنها در گروه در مواجهه با دوز  L929 يهاسلول

 عنادارمنسبت به گروه کنترل دچار کاهش  تریل یلیمگرم/ 

نسـبت بـه گـروه  گرید يهادر گروهاما  )>001/0P( شده

 .دیمشاهده نگرد يمعنادار رییکنترل تغ

 

 

 

 
 
 

در گروه کنترل، شم و  L929 يهاسلول یماندرصد زنده .2نمودار 
و  01/0،  1/0، 1 يهابا غلظت یدر مواجهه با عصاره اتانول يهاگروه
عصاره دارواش. *** نشانگر تفاوت  تریلیلیگرم/ میلیم 001/0

 است.>P  001/0با گروه کنترل در  سهیمعنادار در مقا
 یمختلف عصاره استون ينشانگر اثر غلظتها 3نمودار 

با گروه  سهیدر مقا L929 يهاسلول یماندارواش بر زنده
و با  3.  مطابق نمودار است یکشت سلول طیکنترل در مح

 یمانزنده ،یبیآزمون تعق يآمار لیتحل جیتاتوجه به ن
گرم/ یلیم 1در مواجهه با دوز در گروه  L929 يهاسلول

 شده معنادار شیتر نسبت به گروه کنترل دچار افزایلیلیم
)05/0P<( نسبت به گروه کنترل  گرید يهادر گروه اما

 .دیمشاهده نگرد يمعنادار رییتغ
 

 
در گروه کنترل، شم و  L929 يهاسلول یماندرصد زنده .3ودار نم

و  01/0، 1/0، 1 يهابا غلظت یدر مواجهه با عصاره استون يهاگروه
عصاره دارواش. ** نشانگر تفاوت  تریلیلیم /گرمیلیم 001/0

 باشد. یم>P 01/0معنادار نسبت به گروه کنترل در 
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 گیرينتیجهبحث و 
 يآن بودند که دوز باال انگریب قیتحق نیحاصل از ا جینتا

بر  کیتوتوکسیاثرات س يدارواش دارا یو اتانول یعصاره آب

مبنا، اثرات ضد  نیباشد و بر ایم یبروبالستیف يهاسلول

 یمنیا ستمیتواند س یها داشته و مبروبالستیبر ف يریتکث

حال آنکه دوز  د،ینما فیرا تضغ بروبالستیبه ف وابسته

 یبروبالستیف يهاسلول ریسبب تکث یره استونعصا يباال

 یمنیا ستمیس تیتواند در تقویاساس، م نیشده و بر ا

 يباشد. گرچه دوزها نینقش آفر بروبالستیوابسته به ف

 یبروبالستیف يهاسلول ریبر تکث ياثر اصوالً نترییپا

اثرات عصاره  یبه بررس ياریاند. مطالعات بسنداشته

اثرات  یاند، اما بررسپرداخته یلسلو ریبر تکث شداروا

محدود  اریبس بروبالستیف يهاعصاره دارواش بر سلول

مقاله، گزارش قابل  نیاست و تا حد اطالع نگارندگان ا

نشده است. امروزه،  هیارا "خصوص قبال نیدر ا یتوجه

 یبر اثرات درمان یتمرکز خاص یمطالعات داروشناس

ستا و موافق با را نی. در انددارواش دار يهاعصاره

نشانگر اثرات  زین يگریپژوهش، مطالعات د نیا يهاافتهی

دارواش  مختلف يهاگونه یدهندگ و بهبود یدرمان

نشانگر آنند که عصاره دارواش  قاتیتحق جیباشد. نتایم

نقش  یینومایآدنوکارس يتومورها میقادر است در ترم

 آنند که انگریبها پژوهش نی). همچن21داشته باشد (

 زیاز ابتال به سرطان مثانه ن يریشگیعصاره دارواش در پ

 تیو تقو ياثرات ضد تومور ،یی). از سو18نقش دارد (

 ییعصاره دارواش در مطالعات کارآزما یمنیا ستمیس

). در واقع مطالعات 17است ( دهیبه اثبات رس زین ینیبال

توسط  یمنیا ستمیس یکنندگمینشانگر اثرات تنظ يادیز

نشان  قاتیتحق نی).  همچن22باشند (یرواش معصاره دا

 تیو تقو یبخشند که عصاره دارواش اثر بهبوداداده

 یمیکننده ش افتیدر یسرطان ناماریدر ب یمنیا ستمیس

مطالعات نشانگر آنند که  ،یی). از سو23دارد ( یدرمان

 يهابر سلول کیتوتوکسیاثرات س يعصاره دارواش دارا

). در مطالعه 24باشد ( یم یلولکشت س طیلنفوما در مح

بر  نیعصاره دارواش به همراه کورکوم ياثرات مهار يگرید

مشاهده  ییمختلف سارکوما يهاسلول ریو تکث یمانزنده

 ).25شده است (

 يهاعمل اثر عصاره دارواش بر سلول سمینظر مکان از

 باتینشانگر آنند که ترک افتهیمطالعات انجام  ،یسرطان

دارند  کیتوتوکسیاثر س ره دارواش عمدتاً موجود در عصا

موجود  نیآنند که لکت انگریب قاتیتحق ن،ی). همچن6،27(

 ياالعادهفوق کیتوتوکسیاثر س يدر عصاره دارواش دارا

 يرینشان داده شده است به کارگ یقیاست. اما در تحق

آن  کیتوتوکسیس تیرفتن خاص نیحرارت سبب از ب

دهند که یمطالعات نشان م ،ی). از طرف28گردد (یم

 کیلیپنتاس يهاترپنيتر يدارواش حاو کیلیوفیعصاره ل

 یامیتواند اثرات الت یاست که م کیفعال از نظر فارماکولوژ

  نشان  قاتیتحق ن،ی). همچن17بر زخم داشته باشد (

 یدارواش سبب توقف چرخه سلول یدهند که عصاره آبیم

 نیشده و از ا یطانسر يهاسلول یدر برخ G1در مرحله 

 دینما فایخود را ا یقادر است اثرات ضد سرطان قیطر

)29 .( 

و  یآب يهاعصاره رغمیکه عل ندنشان داد قیتحق نیا جینتا

 شیدارواش در دوز باال سبب افزا یعصاره استون ،یاتانول

امر نشانگر  نیگردد. ا یم یبروبالستیف يهاسلول ریتکث

توانند رفتار یارواش ممختلف د يهاآن است که عصاره

راستا، پژوهشها  نیها داشته باشد. در ابر سلول یمتفاوت

به عنوان  دارواش اصوالً یدهند که عصاره الکلیم نشان

 نی). همچن30( دینمایعمل م یعیطب دانیاکس یآنت

دارواش به طور  یآنند که عصاره آب انگریب قاتیتحق جینتا

استفاده قرار در طب مکمل سرطان مورد  ياگسترده

، دارواش ). هر چند بسته به نوع عصاره31( رندیگیم

 یمختلف سلول يهارده یمانمتضاد بر زنده تتواند اثرایم

). با توجه به آنکه در اغلب 24،26،29داشته باشد (

داشته که  کیتوتوکسیمطالعات عصاره دارواش اثرات س
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 نیا دارواش در یو الکل یآب يهاامر در خصوص عصاره نیا

مشاهده شد، اما از آنجا که در مطالعه حاضر  زیمطالعه ن

 بروبالستیف يهابر سلول يریتکث اثر یعصاره استون

) 28( نیشیمطالعات پ يتوان بر مبنایگذاشته است، م

 رفعالیسبب غ استون يریپنداشت که به کارگ نیچن

جهت  نیدر عصاره شده و از ا کیتوتوکسیس يشدن اجزا

گذاشته است. قابل ذکر است  يبر جا یدگدهنریاثر تکث

 يهااثرات عصاره یبه بررس حاضر اساساً قیکه تحق

در سطح  L929 يهاسلول یمانمختلف دارواش بر زنده

تنها در  جیپرداخته و نتا MTTسنجش  طهیو در ح یسلول

 ندهیآاست در  دیامباشند.  یم ریمحدوده قابل تفس نیا

 نیقمحق يحوزه برا نیدر ا یمولکول يهایامکان بررس

 . دیپژوهش فراهم آ نیا

که  ندداد نشان قیتحق نیا ازحاصل  جیمجموع، نتا در

 ایو  يتواند اثرات مهاریعصاره دارواش بسته به نوع آن م

کشت  طیدر مح L929 يهاسلول ریتکث بر یکیتحر

 گرم/یلیم 1( يدوز باالراستا،  نیداشته باشد. در ا یسلول

 يداراعصاره دارواش  یو اتانول یآب يهاه) عصارتریلیلیم

 يبوده و دوز باال L929 يهاسلول ریبر تکث ياثرات مهار

 دارد.  L929 يهاسلول ریبر تکث یکیاثر تحر یعصاره استون

 تشکر و قدردانی
 یبررسـ"بـا عنـوان  یمقاله مستخرج از طرح پژوهشـ نیا

ــف ب ــرات مختل ــیاث ــاء  ییایمیوش ــر بق ــاره دارواش ب     عص

 "یکشــت ســلول طیدر محــ  L929 یســرطان يهــالولســ

 یـیعلـوم داروواحـد  يمصوب معاونـت پـژوهش و فنـاور

 سـندگانینو لهیوسـ نیباشـد. بـدیم یدانشگاه آزاد اسالم

معاونـت محتـرم از خود را  یمقاله مراتب سپاس  و قدردان

  یدانشگاه آزاد اسـالم ییعلوم داروواحد  يوراپژوهش و فن

 .  ندینمایابراز م
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Abstract 

Background: Studies have demonstrated the healing effects of Viscum album on sites of 
inflammation and injury. The aim of this study was to investigate the effects of Viscum album 
aqueous, alcoholic and acetone extracts on fibroblast cell proliferation in cell culture. 
Materials and Methods: Aqueous, alcoholic and acetone extracts of Viscum album were 
prepared.  Fibroblast cells were obtained from the Pasteur Institute (Tehran, Iran) and kept under 
standard conditions.  The cells were divided into control and test groups, and the groups were 
exposed to 1, 0.1, 0.01 and 0.001 mg/ml of aqueous, alcoholic and acetone extracts of Viscum 
album. The effect of the extracts on fibroblast cell proliferation was evaluated using MTT assay. 
The data were analyzed using ANOVA. 
Results: The results indicated that fibroblast cell proliferation decreased significantly compared 
with the control group (P<0.001) when exposed to 1mg/ml of aqueous and ethanol extracts of 
Viscum album. However, fibroblast cell proliferation increased significantly compared with the 
control group (P<0.001) when exposed to 1mg/ml of acetone extracts of Viscum album.   
Extract concentration of 0.1, 0.01 and 0.001 mg/ml had no significant effect on L929 cell 
proliferation. 
Conclusion: A high appropriate dose of acetone extract of Viscum album has stimulatory effects 
on L929 cell proliferation in cell culture. Therefore, it could play a significant role in the healing of 
sites of inflammation and injury 
Keywords: Viscum album, Fibroblast cell, Proliferation.  
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