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 بابل يمجله دانشگاه علوم پزشک

 93-93 ، صفحه1931 آبان، 11ستم، شمارة يدوره ب

بر سلول های سرطانی  (Cuscuta europaea) عصاره هیدروالکلی سس اروپایی تاثیر  

  (Vero) درمقایسه با سلول های اپی تلیالی کلیه (MCF7)پستان 

 

 4(MSc) ، زهرا کریمی قزلی3(BSc) ، سپیده غالمی2(MSc) ، محسن صدری1(PhD)رحیم احمدی 
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 ایران همدان، همدان، گروه زیست شناسی، دانشكده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد-2

 اسالمشهر، تهران، ایران گروه زیست جانوری، دانشكده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد-3

 واحد علوم پزشكی دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران شیمی دارویی، دانشكده شیمی دارویی، گروه-4

 

 12/3/69: رشیپذ ،11/2/69اصالح:  ،22/11/69 :دریافت

 خالصه
گیاهان دارویی مورد استفاده بر سلولهای اینكه توانند بر رشد و تكوین سلولهای سرطانی اثرگذار باشند.  می خانواده سسمطالعات نشان داده که گیاهان  :هدف و سابقه

زنده مانی سلولهای سرطانی پستان  اثرات عصاره هیدروالكلی سس اروپایی بر بررسیمنظور به . لذا این مطالعه اثر سیتوتوکسیک نداشته باشند، حایز اهمیت است غیرسرطانی

(MCF7)  تلیالی کلیه اپی غیرسرطانیدر مقایسه با سلولهای(Vero)  .می پردازد 

به گروه کنترل و گروه های تحت تاثیر عصاره با دوز  از بانک سلولی انستیتو پاستور تهیه شده و MCF7و سلولهای  Veroاین مطالعه تجربی سلولهای  در ها:مواد و روش

  مورد سنجش قرار گرفت. MTTساعت پس از مواجهه، اثر سیتوتوکسیک عصاره به روش 41 میلی گرم بر میلی لیتر تقسیم بندی شدند. 11و  1، 1/1، 11/1های 

دار زنده مانی ی سس اروپایی سبب کاهش معن هیدروالكلی میلی گرم بر میلی لیتر عصاره 11و  1، 1/1، 11/1های در مقایسه با گروه کنترل، مواجهه با غلظت ها:یافته

 و 14/43±23/1 ،91/41±22/1 ،42/21±42/1)به ترتیب Veroدرصد( و  94/4 ±93/1و 92/44 ±31/1 ،22±42/1 ،49/24 ±32/1 )به ترتیب MCF7های سلول

 .(>111/1p) درصد( گردید 29/1±32/2

لولهای اما همزمان می تواند سبب مسمومیت در س ،عصاره هیدروالكی سس اروپایی اگرچه اثر سمیت بر سلولهای سرطانی سینه داردنشان داد که نتایج تحقیق  گیری:نتیجه

 به نظر نمی رسد.های غیرسرطانی، مطلوب به دلیل اثرات سمیت بر سلولدر درمان سرطان پستان  غیرسرطانی گردد و از این نظر استفاده از این عصاره

 .مانی ، زندهMCF7 ،Vero ،سس اروپایی های کلیدی:واژه

 مقدمه 
میان تمامی (. از 1سرطان پستان دارای شیوع باال در سرتاسر جهان است )

انواع سرطانها، سرطان پستان دارای مرگ و میر باالیی می باشد. درمانهای رایج 

مشتمل بر هورمون درمانی، جراحی، شیمی درمانی و رادیوتراپی به دلیل عوارض 

جانبی قابل توجه، دارای نارسایی ها و ناتوانی های خاص خود می باشند. استفاده از 

استفاده از ترکیبات ضد سرطانی مشتق از منابع طبیعی درمانهای جایگزین به ویژه 

(. مطالعات 2می تواند یكی از راه حل های مهم در درمان سرطان پستان باشد )

بسیاری نشان داده اند که فالونوییدهای موجود در عصاره های گیاهی می توانند در 

گیاه سس (. 3و4درمان سرطان به ویژه سرطان پستان موثر باشند )

یكی از معروفترین گیاهان پارازیتی از خانواده  (Cuscuta europaea)اییاروپ

های عصبی، جنون، مالیخولیا، است و از نظر دارویی برای بیماری پیچک صحرایی

 (. مطالعات نشان2سردرد، دردهای مفصل و سرطان نتایج خوبی نشان داده است )

 . (9ز قبیل سرطان گوارش )که گیاهان دارویی بر درمان سرطان های مختلف ادادند 

                                                           

 باشد.همدان می حداسالمی واتكوینی دانشگاه آزاد  رشته علوم این مقاله حاصل پایان نامه محسن صدری دانشجوی کارشناسی ارشد 
 رحیم احمدی  دکترمسئول مقاله: *

 Rahahmadi2001@yahoo.commail: -E                                  111-34411111 فیزیولوژی. تلفن: گروه پایه، علوم دانشكده همدان، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد همدان، آدرس:

 

( اثر 6سرطان تولید مثل و سرطان پستان ) ،(1سرطان دهان ) ،(9سرطان پوست )

گیاهان پارازیتی بر درمان سرطان های  ،باشند. در میان گیاهان داروییگذار می

گوارش،سرطان پوست ، سرطان دهان، سرطان تولید مثل و سرطان پستان تاثیر 

که عصاره گیاه سس اروپایی از خانواده گیاهان تحقیقات نشان دادند (. 11گذارند )

که  است (. همچنین، بررسی ها نمایانگر آن2پارازیتی اثرات ضدسرطانی دارد )

یاهان گ(. 11گیاهان پارازیتی می توانند بر سرطان سیستم تولید مثل اثر بگذارند )

 (12-14نه موثر می باشند )دارویی به ویژه گیاهان پارازیتی بر درمان سرطان سی

که عصاره گیاه سس اروپایی می تواند در مهار و پیشگیری  هدانتایج تحقیقات نشان د

مقابل، برخی مطالعات بیانگر آنند عصاره این  در (.12از سرطان سینه موثر باشد )

گیاه باعث تحریک تكثیر سلول های سرطانی پستان شده و در نتیجه در رشد و 

(. از طرفی، بررسی ها نشان می دهند که گیاهان 19طان نقش دارد )تكوین این سر

ی های غیرسرطانگیاهان پارازیتی در موارد قابل مالحظه ای بر سلولاز جمله دارویی 
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با  .(12و19های غیرسرطانی اپیتلیال کلیه اثرات سیتوتوکسیک ندارند)به ویژه سلول

ویژه شیوع سرطان پستان در  توجه به شیوع قابل مالحظه انواع سرطانها و به

حاصل از این سرطان در افراد مبتال  ( و نیز عوارض گسترده21( و ایران )16جهان)

و تحمیل هزینه های اجتماعی و مالی قابل توجه بر خانواده و اجتماع و همچنین با 

توجه به عوارض جانبی حاصل از درمانهای رایج مبتنی بر رادیوتراپی و شیمی درمانی 

توجه به اینكه مطالعات پیشین در خصوص موضوع این پژوهش در موارد زیادی و با 

بررسی اثرات به  این مطالعه به منظور(؛ 12-11دارای نتایج ضد و نقیض بوده )

ی بر زنده مانی سلول های سرطانسس اروپایی سیتوتوکسیک عصاره هیدروالكلی 

تایج حاصل ن انجام شد تایه های غیرسرطانی اپی تلیالی کلپستان درمقایسه با سلول

تواند در تصمیم گیری استفاده یا عدم استفاده از عصاره گیاه سس باز این بررسی 

 . كمک کننده باشداروپایی در درمان سرطان پستان

 

 
 مواد و روش ها

پس از تصویب در کمیته اخالق دانشگاه آزاد اسالمی  طی این مطالعه تجربیدر 

نمونه گیاهی از مراتع استان گیالن در ارتفاع  9226/د/1369ن با کد همداواحد 

متری ییالقات اشكور شهرستان رودسر جمع آوری شد. نمونه ای از گیاه با  2121

در دانشكده کشاورزی دانشگاه آزاد کرج وجود دارد. اندام هوایی  2314کد هربایومی 

ن مطالعه، اندام های ساقه و گل بوده و این گیاه فاقد برگ است. درای گیاه شامل

هوایی گیاه مورد استفاده قرار گرفتند. عصاره هیدروالكلی گیاه بر مبنای مطالعات 

( تهیه شد. ابتدا نمونه های گیاهی در سایه خشک گردید. اندام های 21-23پیشین )

 21هیدروالكلی  حالل cc 311 گرم پودر در 111سپس هوایی گیاه آسیاب شدند. 

 و ساعت خیسانده شد 24به مدت  آب مقطر( cc211 با %69اتانول cc211درصد )

گیری شد و عصاره عصاره [Behr, Germany]به وسیله دستگاه سوکسله 

روز خشک  3تا  2درجه سانتیگراد در طی  41تا  21حاصله به وسیله آون با حرارت 

 39مای ساعت در انكوباتور با د 24های بدست آمده به مدت شد. در انتها، عصاره

داده شد و کامال آب آن تبخیر و خشک شد. در مرحله بعد،  گراد قراردرجه سانتی

لیتر گرم در میلیمیلی 111حل شد و محلول  PBSعصاره وزن گردید و در حالل 

 به عنوان مخزن تهیه گردید.

 ( وسلول های اپیتلیالی کلیهMCF7های سرطانی پستان )رده سلولی سلول

(Veroنیز ) امل ها در محیط کشت رشد کاز انستیتو پاستور تهیه شدند. این سلول

های )پنی بیوتیکده درصد و آنتی (FBS)دارای سرم گاوی جنینی 

سلول/میلی لیتر(  119سلول ها ) سیلین/استرپتومایسین( یک درصد، نگهداری شدند.

 62میلی لیتر محیط کشت کامل تحت اتمسفر  2حاوی  T-25در فالسكهای 

درجه سانتیگراد رشد یافتند.  39درصد در دمای  2درصد هوا و دی اکسید کربن 

ساعت جایگزین شد. به محض آنكه سلول ها به  41محیط کشت هر 

confluency 62  درصد رسیدند، محیط کشت آسپیره شد و الیه سلولی سه بار

-ینمیلی لیتر تریپس 1توسط بافر فسفاتی شستشو داده شد. الیه سلولی توسط 

EDTA 22  ه بها درجه سانتیگراد انكوبه شدند. سلول 39درصد تیمار شدند و در

 ]ایتالیا OPTIKAساخت کمپانی  XDS-2مدل [کمک میكروسكوپ اینورت 

 از نظر جدا شدن سلول ها از یكدیگر مورد ارزیابی قرار گرفتند.

رده سلولی  و MCF7رده سلولی  (2و 11-14براساس مطالعات قبلی)

Vero1/1، 11/1و گروههای تحت تاثیر دوزهای  طور تصادفی به گروه شاهد به ،

تاثیر  گروه شاهد تحت عصاره تقسیم بندی شدند. میلی گرم بر میلی لیتر 11و  1

ا و ههیچگونه تیماری قرار نگرفت. با در نظر گرفتن محیط کشت کافی برای سلول

ها اضافه شدند و ه چاهکها ببار تكرار، عصاره 9همچنین در نظر گرفتن حداقل 

. در این راستا، از پلیت ساعت نگهداری شدند 41ها درون انكوباتور به مدت پلیت

سلول در هر چاهک در پلیت  114سلولها با دانسیته سلولی  خانه استفاده شد و 69

به دنبال سپری شدن زمان مورد نظر، مایع موجود از پلیت  چاهكی جای گرفتند. 69

، ساعت پس از اضافه شدن رنگ 9الی  4اضافه گردید.  MTTگ تخلیه شد و رن

اضافه شد و پس از حل شدن کامل،  DMSOتخلیه شد و ماده  MTTمحلول 

 291های ها با استفاده از دستگاه االیزا ریدر با طول موجمیزان جذب نوری محلول

اده استفا با نانومترخوانده شد. در نهایت جهت بررسی های آماری، ابتد 931نانومتر و 

توزیع طبیعی داده ها مورد بررسی قرار گرفت و اسمیرونوف  -از آزمون کولموگروف

و  SPSSبا استفاده از نرم افزار و  پس از حصول از طبیعی بودن توزیع داده ها

 و آزمون تعقیبی بن فرونی (ANOVAواریانس یكطرفه ) آزمون آماری آنالیز

(Bonferroni تجزیه و تحلیل داده ) 12/1ها صورت گرفت وp<  معنی دار در

 نظر گرفته شد.

 

 
 یافته ها

زنده مانی سلول های سرطانی سینه در گروه های نتایج این پژوهش  مطابق

میلی گرم بر  11و 1، 1/1، 11/1در مواجهه با عصاره سس اروپایی با غلظت های 

. از (>111/1p) داری گردیدی نسبت به گروه کنترل دچار کاهش معنمیلی لیتر 

 11سویی، زنده مانی سلول های سرطانی سینه درگروه در مواجهه با عصاره با غلظت

داری بود  یمیلی گرم بر میلی لیتر نسبت به همه گروه های دیگر دارای تفاوت معن

(111/1p<) های سرطانی سینه در گروه های در مواجهه درحالیكه زنده مانی سلول؛

میلی گرم بر میلی لیتر نسبت به هم تفاوت  11/1و  1/1با عصاره با غلظت های

داری نداشتند. همچنین، زنده مانی سلول های سرطانی سینه در گروه های ی معن

میلی گرم بر میلی لیتر نسبت به گروه در  11و1با غلظت های  در مواجهه با عصاره

 داری یم بر میلی لیتر دارای اختالف معنمیلی گر 1/1مواجهه با عصاره با غلظت 

 . (1)نمودار  ((>111/1pو>p 12/1بود )به ترتیب 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های مختلف در مواجهه با غلظت MCF7درصد زنده مانی رده سلولی  .1نمودار

 عصاره سس اروپایی در محیط کشت سلولی
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 39                                                                                                                                                                 1369آبان/ 11مجله دانشگاه علوم پزشكی بابل، دوره بیستم/ شماره 

 و همكاران رحیم احمدی ؛(...Cuscuta europaeaتاثیر عصاره هیدروالكلی سس اروپایی )

 

مواجهه با عصاره با  در زنده مانی سلول های اپی تلیال کلیه در گروه های

چار دمیلی گرم بر میلی لیتر نسبت به گروه کنترل  11و 1، 1/1، 11/1های غلظت

همچنین زنده مانی سلول های اپی تلیال  .(>111/1p)گردیدداری ی کاهش معن

میلی گرم بر میلی لیتر نسبت به همه  11کلیه درگروه مواجهه با عصاره با غلظت

در حالی که زنده مانی ؛ (>111/1p)داری بود ی گروههای دیگر دارای تفاوت معن

 1و 1/1سلول های اپی تلیال کلیه در گروه های مواجهه با عصاره با غلظت های

میلی گرم  11/1با غلظت  میلی گرم بر میلی لیتر نسبت به گروه مواجهه با عصاره

زنده مانی سلول های اپی تلیال  داری نداشتند. از طرفیی بر میلی لیتر تفاوت معن

میلی گرم بر میلی لیتر  11و1مواجهه با عصاره با غلظت های در کلیه در گروه های 

میلی گرم بر میلی لیتر دارای  1/1نسبت به گروه در مواجهه با عصاره با غلظت 

درصورتی که زنده مانی  ؛(>111/1pو >12/1pداری بود )به ترتیب  یاختالف معن

میلی گرم بر  11/1سلول اپی تلیال کلیه در گروه در مواجهه با عصاره با غلظت 

میلی گرم بر میلی لیتر  1/1با غلظت  میلی لیتر نسبت به گروه در مواجهه با عصاره

داری نداشت. زنده مانی سلول های اپی تلیال کلیه در گروه های در  یتفاوت معن

میلی گرم بر میلی لیتر نسبت به گروه در  11و  1/1مواجهه با عصاره با غلظت های 

ه داری داشت )بی میلی گرم بر میلی لیتر تفاوت معن 1با غلظت  مواجهه با عصاره

 .(2)نمودار  (>111/1pو >12/1pترتیب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های مختلف در مواجهه با غلظت Veroدرصد زنده مانی رده سلولی  .2نمودار

 عصاره سس اروپایی در محیط کشت سلولی

 

 یریگ جهینت و بحث
 عصاره هیدرو الكی گیاه سس اروپایی همزمانکه  نتایج این تحقیق نشان داد

 طانیغیرسرسبب کاهش تكثیر سلول های سرطانی سینه و همچنین سلول های 

پایی سس ارو وضوح نشان داد که عصاره گیاهاپیتلیال کلیه می شود. این امر به 

به  بوده و در صورت استفاده غیرسرطانیدارای اثرات سیتوتوکسیک بر سلول های 

ره ضد سرطانی می تواند سلولهای طبیعی بدن را نیز تحت تاثیر عنوان عصا

در این راستا، مطالعات نشان داده اند که گونه های مختلف سیتوتوکسیک قرار دهد. 

دارای اثرات ضد سرطانی می باشند. نتایج تحقیقات نشانگر آنند  Cuscutaجنس

های گوارش ، که عصاره های گونه های مختلف این جنس می در درمان سرطان 

سرطان پوست، سرطان دهان، سرطان تولید مثل و سرطان پستان تاثیر گذارند 

(. موافق با یافته های حاصل از این پژوهش، گزارش ها حاکی از آن است 14و11)

 (24دارای اثرات ضد سرطانی در سرطان های مثانه) که عصاره گیاه سس اروپایی

نتایج پژوهش های قبلی نشان داده اند باشد. همچنین، ( می22سرطان گوارش )و 

که عصاره گیاه سس اروپایی در درمان های سنتی، دارای اثرات پیشگیری ودرمانی 

(. البته در مقابل برخی تحقیقات نشان 2و12در سرطان سینه در انسان بوده است )

باعث تحریک تكثیر سلول های سرطانی  می دهند که عصاره گیاه سس اروپای

اره که عص داد(. همچنین، نتایج این تحقیق از سوی دیگر نشان 19د )پستان می شو

نیز اثر سمیت سلولی دارد و این امر  غیرسرطانیگیاه سس اروپایی بر سلول های 

بیانگر آن است که استفاده از عصاره این گیاه در مقابله با سلول های سرطانی سینه 

ی غیرسرطانی نیز بر جای هابر سلولرا می تواند عوارض جانبی سمیت سلولی 

بایست با مالحظات قابل توجهی از نظر استفاده از این عصاره در می لذابگذارد. 

ر مقابل یافته های این تحقیق، برخی نتایج گرچه دعوارض جانبی همراه باشد. 

پژوهش ها نشان داده اند که عصاره بعضی از اعضای خانواده گیاه سس اروپایی بر 

سلول های اپی تلیال کلیه، اثرات سمیت سلولی  من الجمله نیغیرسرطاسلول های 

 (.19و11ندارند )

نه بر سلول های سرطانی سی ییاز نظر مكانیسم احتمالی اثر عصاره سس اروپا 

های غیرسرطانی کلیه، اثر سمیت سلولی این عصاره را می توان به و نیز سلول

ترکیبات شیمیایی موجود در عصاره نسبت داد. نتایج پژوهش ها نشان داده اند که 

تری ساکارید، اسید حاوی ترکیباتی از قبیل Cuscutaعصاره گیاهان خانواده 

یدهای مراه با اسگلیكوزیدی به نام اسید کاسكوتیک و اسید آمینه های مختلف ه

داده اند که ترکیب های  مطالعات نشان از دیگر سوی،. (29) می باشندارگانیک 

می باشند  دارای اثرات ضد سرطانی β-1،3و  β-1،6گلوکوزیدی حاوی پیوندهای 

همچنین ترکیبات گلوکوزیدی باعث مهار آنزیم هپاریناز شده و از این طریق  (.29)

ازسویی،  (.21گذارند )های سرطانی بر جای میاثرات ضد تكثیری در سلول هم

بنابراین،  (.26اسید آمینه نیز می توانند موجب پیشگیری از سرطان شوند) ترکیبهای

که اغلب خصلت ضد  با توجه به ترکیبات موجود در عصاره گیاه سس اروپایی

 سرطانی دارند، می توان این عصاره را به عنوان یک ماده مستخرجه گیاهی دارای

 اثرات سیتوتوکسیک قوی ضد سرطانی معرفی نمود.

تحقیق بیانگر آن بود که عصاره هیدروالكی سس اروپایی اگرچه اثر  این نتایج

اما همزمان می تواند سبب مسمومیت در  ،سمیت بر سلول های سرطانی سینه دارد

نظر استفاده از این عصاره به دلیل تاثیر  گردد و از این غیرسرطانیهای سلول

 ، مطلوب به نظر نمی رسد.غیرسرطانینامطلوب بر سلول های 

 
 

 ر و تشكر یتقد
 وری دانشگاه آزاد اسالمی واحد همداناو فن تحقیقاتمعاونت از بدینوسیله 

 گردد.تقدیر و تشكر می، جهت حمایت مالی این تحقیق
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVE: Studies have shown that plants of Family Cuscutaceae can affect the growth and 

development of cancer cells. It is important that the herbs used for non-cancerous cells do not have cytotoxic effects. The 

present study was conducted to evaluate the effects of hydroalcoholic extracts of Cuscuta europaea on the viability of 

breast cancer cells (MCF7) compared to non-cancerous kidney epithelial cells (Vero cell line). 

METHODS: In this experimental study, Vero cells and MCF7 cells were prepared from Pasteur Institute Cell Bank and 

divided into the control group and the groups treated with doses of 0.01, 0.1, 1 and 10 mg / ml. 48 hours after exposure, 

the cytotoxic effect of the extract was measured by MTT. 

FINDINGS: Compared with the control group, exposure to dose of 0.01, 0.1, 1 and 10 mg/ml of hydroalcoholic extract 

of Cuscuta europaea reduced the viability of MCF7 cells (54.47±0.35, 55±0.42, 44.62±0.38, and 4.64±0.73%, 

respectively) and Vero cells (58.42±0.45, 48.61±0.55, 43.14±0.23, and 5.35±0.27%, respectively) (p<0.001).   

CONCLUSION: The results of this study showed that the hydroalcoholic extract of Cuscuta europaea can 

simultaneously cause toxicity in non-cancerous cells, although it has toxic effects on breast cancer cells, and in this 

regard, the use of this extract in the treatment of breast cancer does not seem favorable due to its toxic effects on non-

cancerous cells.  

KEY WORDS: Cuscuta Europaea, MCF7, Vero, Viability. 
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