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Abstract 
 

Background and purpose: Centaurea virgate Lam. (Gole-Gandome-Booteii or Gole-Gandome-

Tarkeii in Persian) from Asteraceae, is one of the medicinal plants which is used in numerous regions, 

including western regions of Iran. This study aimed at investigating the cytotoxic activity and antioxidant 

capacity of C.virgata extracts. 

Materials and methods: Petroleum ether, dichloromethane, ethyl acetate, and methanol 

extracts were prepared from plant aerial parts. Using MTT (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5 diphenyl 

tetrazolium bromide) assay, cytotoxic effects of different concentrations of extract were investigated on 

HepG2, MCF7, HT-29 and A549 cancerous cell lines. The antioxidant capacity of the extracts was 

measured by 2,2-Diphenyl- Picrylhydrazyl (DPPH) and Ferric Reducing Antioxidant Potential (FRAP) 

assays. 

Results: According to the DPPH test, ethyl acetate extract showed moderate antioxidant  

activity compared to other extracts. The highest cytotoxic activity was found in dichloromethane extract 

(IC50 = 54.44 μg/ml) against A549 cell line, while other extracts did not show considerable toxicity. 

Conclusion: According to several reports on cytotoxicity and antioxidant effects of Centaurea 

plant group, further phytochemical and pharmacological studies are needed to clarify these results. 
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 گزارش کوتاه

   هاي مختلفاکسیدانی عصارهاثرات سمیت سلولی و آنتی
 .Centaurea virgata Lam گیاهاندام هوایی 

  
        1سعیده غفاري

       3و2سحر بهزاد
  4آریا مسکوکیان

  چکیده
 Astraceaeي اي از خــانوادهترکــه یا ايبوته گندمبا نام فارسی گل  .Centaurea virgate Lam گونه ف:و هد سابقه

باشد. هدف از این مطالعــه بررســی اثــر گیاهان دارویی مورد استفاده در مناطق متعدد از جمله نواحی غربی ایران می از یکی
  باشد.می C.virgataهاي مختلف گیاه اکسیدانی عصارهظرفیت آنتی گیريسمیت سلولی و اندازه

ــانی، اتیلکلروهاي پترولیــوم اتــري، ديعصــاره هــا:مــواد و روش ــوایی مت ــدام ه ــه ترتیــب از ان ــانولی ب   اســتاتی و مت
ــون  ــتفاده از آزم ــا اس ــپس ب ــدند. س ــک ش ــالء خش ــر در خ ــتفاده از روش تقطی ــا اس ــه و ب ــاندن تهی ــه روش خیس ــاه ب   گی

MTT (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5 diphenyl tetrazolium bromide)  هــايغلظتهــا در ســمیت ســلولی آناثــر  
ـــر رده ـــاوت ب ـــر متف ـــلولی ســـرطانی نظی ـــاي س ـــت.  HT-29و  HepG2 ،MCF7 ،A549ه ـــرار گرف ـــی ق ـــورد بررس   م

ـــت آنتیهـــم   و  DPPH (2,2-Diphenyl- Picrylhydrazyl)ي دو روش ها بـــه وســـیلهاکســـیدانی عصـــارهچنـــین ظرفی
FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Potential) گیري شد.اندازه  

چنین از میان ها از خود نشان داد. هماستاتی گیاه اثر بهتري نسبت به سایر عصارهعصاره اتیل DPPHدر آزمون  ها:یافته
ي بــا عصــاره A549 يرده ترین اثر سمیت سلولی مربوط بــه تیمــارهاي سلولی مورد بررسی، بیشبر رده MTT آزمون نتایج

گیــري از ها سمیت سلولی چشمکه سایر عصارهبود. در حالی ml  μg 44/54/معادل 50IC با مقدار C.virgata متانیکلرودي
  خود نشان ندادند.

 هاي جــنسگیــر از اغلــب گونــهاکســیدانی چشــمهاي متعــدد آثــار ســمیت ســلولی و آنتیتوجه به گزارشبا  استنتاج:
Centaurea.الزم است آزمایشات تکمیلی فیتوشیمیایی و فارماکولوزیکی جهت تفسیر این نتایج به کار گرفته شود ،  

  

  ، آنتی اکسیدانDPPH ،FRAP، سمیت سلولی، Centaurea virgata واژه هاي کلیدي:
  

  مقدمه
 1730گونه گیاهی و  8000ایران با دارا بودن بالغ بر 

داراي هــا آناز  گونــه 2300بــیش از گونه انحصاري که 
بهداشــتی  -خواص دارویی، عطري، ادویه اي و آرایشی

  ، واجد ظرفیتی کم نظیر در صنایع مرتبط با گیاهان هستند
  

  :s.behzad@sbmu.ac.ir E-mail    یپزشکی شهید بهشت دانشگاه علوم تهران، تقاطع خیابان ولی عصر(عج) و بزرگراه حجه االسالم هاشمی رفسنجانی، دانشده داروسازي، :سحر بهزاد مولف مسئول:

  مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران دکتراي تخصصی داروسازي سنتی، .1
  شهید بهشتی، تهران، ایران گروه فارماکوگنوزي، دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکیاستادیار، . 2
  . استادیار، مرکز تحقیقات گیاه درمانی و طب مکمل میتنی بر شواهد، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران3
 کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشکده داروسازي، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایراندکتراي داروسازي، . 4

 : 15/7/1399تاریخ تصویب :                 12/5/1399تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            2/4/1399 تاریخ دریافت  
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  و همکاراني غفار دهیسع     
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 گزارش کوتاه

ــی محســوب مــی ــود. داروی ــه ش ــزون جامع   توجــه روزاف
فرصــت  به استفاده از ترکیبات طبیعی و داروهاي گیاهی

تر از ظرفیت موجود منظور استفاده هر چه بیشمغتنمی به
در این میان گیاهان جنس گل گنــدم  .)1(رودبه شمار می

)Centaurea ــاال و ــی ب ــل ارزش داروی ــه دلی ــواره ب ) هم
شــیمیایی مصارف متعدد در طب سنتی، در مطالعــات فیتو

بسیار مــورد توجــه  Asteraceae و بیولوژیکی در خانواده
ضد آثار بیولوژیکی بارزي از جمله ضد التهاب،  .اندبوده

ضــد  ي زخم، ضد بــاکتري،درد، ضد پالکت، بهبود دهنده
اکسیدانی و سمیت سلولی از ایــن قارچ، ضد انگل، آنتی

، Centaure virgateگیــاه  .)2(جنس گزارش شده است
اي یکی از گیاهان اي یا ترکهبا نام فارسی گل گندم بوته

سنتی مورد استفاده در ترکیه و غرب ایران اســت کــه در 
و بــه  آکنــه و هــا، درمــان جــوشچشمدرمان ورم ملتحه 

در برخی  رماتیسم ضد و وي، ضدسرفهقادرارآور عنوان 
 .)3(مناطق از قبیل زاگرس مورد استفاده  قرار گرفته است

هــاي با توجه به موارد مصرف سنتی گیاه و الزام بررســی
هاي این گیاه براي ورود بــه بــازار سالمت و ایمنی نمونه

هــاي ســمیت ســلولی و اطــالع از دارویی، انجــام بررســی
عالوه بر ایــن  رسد.عوارض احتمالی ضروري به نظر می

بــات فنــولی در با توجه به گزارشات متعدد حضــور ترکی
 گیــر ســایرجنس گل گندم و آثار آنتی اکسیدانی چشــم

اکســیدانی هاي ایــن جــنس، بررســی ظرفیــت آنتــیگونه
رســد. بنــابراین در ایــن عصاره گیاه ضروري به نظــر مــی

هــاي مختلــف الــذکر عصــارهمطالعه، به بررسی آثار فوق
  این گونه براي اولین بار پرداخته شده است.

  

  هامواد و روش
ــیا ــه تجرب ــن مطالع ــالق -ی ــد اخ ــا ک ــاربردي، ب ک

SBMU.PHARMACY.REC.1396.242  ــــــــــورد   م
   گیــــاههــــوایی  انــــدام. تائیــــد قــــرار گرفتــــه اســــت

Centaure virgata  دهی در فصل گل 97در اواخر بهار
آوري جمــع استان همدان، حوالی روســتاي شهرســتانه از

 یــک نمونــه هربــاریومی از گیــاه پــس از شناســایی شد و

در  کارشــناس مــر کــز تحقیقــات منــابع طبیعــی،توســط 
مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان کردستان بــا هرباریوم 

نمونــه گیــاهی در نگهداري شــد.  195شماره هرباریومی 
آســیاب  ســپس خشــک و سایه و در معرض جریان هــوا

، یکلرومتـــانديهـــاي پترولیـــوم اتـــري، عصـــاره .شـــد
خشــک پــودر  ن حــالل بــهی با افزودو متانول یاستاتاتیل

زدن هــمبــهروش خیساندن همــراه بــا  توسط یگیاهشده 
 به دست هاي. سپس عصارهتهیه شدندساعت  72مدت به

آمده به کمک دستگاه تقطیر در خالء، تغلیظ و خشــک 
درجــه  4در دمــاي تــا زمــان انجــام آزمایشــات بعــدي  و

ــابی ســمیت  .ندگــراد نگهــداري شــدســانتی جهــت ارزی
هــاي ســلولی ســرطانی هاي تهیه شــده، ردهسلولی عصاره

 MCF7(کارســینوماي هپاتوســلوالر انســانی)،  HepG2نظیر 
(کارسینوماي ریه  A549(آدنوکارسینوماي سینه انسان)، 

(آدنوکارسینوماي کولــون انســان) پــس  HT-29انسان) و 
هــاي کشــت از تهیــه از انســیتو پاســتور تهــران در محــیط

ــراي  و  A549هــاي ســلولمربوطــه کشــت داده شــدند. ب
HepG2  از محیط کشــتRPMI 164  درصــد 10حــاوي

FBS هــاي (سرم جنین گــاوي) و بــراي ســلولMCF7  و
HT-29  ــت ــیط کش ــاوي  DMEMاز مح ــد و  5ح درص

ــا اســتفاده شــد. همــه رده FBSدرصــد10 هــاي ســلولی ب
استرپتومایســین در  -ســیلینبیوتیــک پنــیدرصــد آنتــی1

ــاتور  ــد CO2 5انکوب ــتدر  درص ــا رطوب ــاي ک فی و دم
°C37  ــلولی ــمیت س ــر س ــی اث ــدند. بررس کشــت داده ش

خانــه  96هــاي در پلیت MTTتوسط روش رنگ سنجی 
بــدین ترتیــب کــه بــا توجــه بــه منحنــی رشــد  انجام شد.

 5000تعــداد  HT-29هــا، بــراي رده هــاي ســلولی ســلول
 10000تعــداد  HepG2سلول،  8500تعداد  A549سلول، 

در هر چاهــک پلیــت  سلول 9000تعداد  MCF7سلول و 
ــس از  ــس از  24کاشــته شــد. پ ســاعت انکوباســیون و پ

ها، محیط کشــت رویــی درصد سلول 80اطمینان از رشد 
ها تخلیه شــد و ســپس محــیط کشــت تــازه بــه همــراه آن

، µg/ml100هاي گیاهی (هاي مورد نظر از عصارهغلظت
) بـــه هـــر چاهـــک اضـــافه 125/3، 25/6، 5/12، 25، 50
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اســتفاده  DMSOهــا از سازي عصــارهیقگردید. براي رق
درصــد رســید تــا  1/0تر از شد و غلظت نهایی آن به کم

ســتون  3هــا ســمی نباشــد. بــراي هــر عصــاره براي سلول
چاهــک و  3چاهــک و بــراي هــر غلظــت یــک عصــاره 

عنــوان کنتــرل در نظــر گرفتــه شــد. چنین یک ستون به هم
با تخلیــه محــیط کشــت قبلــی،  ساعت، 72پس از گذشت 

ســاعت  4هــا اضــافه شــد و پــس از بــه آن MTTمحلــول 
ــر چاهــک،  ــیط روي ه ــا حــذف مح ــه شــدن، ب انکوب

حــل شــده و  DMSOهاي فورمازان حاصــله در کریستال
 nm 570جذب نمونه با دستگاه االیزاریدر در طول موج 

با تقسیم جــذب نـــوري درصـد بقاي سلولی خوانده شد. 
کنترل در برابر  نوري بـر جـذب مورد آزمون هـاينمونـه

به عنوان کنترل  5FUترکیب  شد.غلظت عصاره حاصل 
ــد ــه ش ــت در نظــر گرفت ــت .)4(مثب جهــت ســنجش ظرفی

 اســتفاده FRAP و DPPHهــاي اکســیدانی از روشآنتی
میکرولیتـــر از هـــر یـــک از  200شـــد.در روش اول بـــه 

ــت ــارهرق ــده از عص ــه ش ــاي تهی ــا و ه ــدار  BHTه  2مق
اضــافه شــد. محلــول کنتــرل از  DPPHلیتر محلــول میلی

DPPH هــا و و محلول بالنک از عصارهBHT  بــه عنــوان
ها در طــول مــوج . سپس جذب آنکنترل مثبت تهیه شد

 UV-Visنانومتر با کمک دستگاه اســپکتروفوتومتر  518
گیري شد. براي هر محلول درصــد مهــار رادیکــال اندازه
  .)5(با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد DPPHآزاد 

  

  DPPHدرصد مهار رادیکال  
ODc میزان جذب کنترل :  
ODs میزان جذب نمونه :  
ODb میزان جذب بالنک :  

  
، به نمونه هــاي عصــاره FRAPبراي انجام آزمایش 
 24هــاي مشــخص شــده پلیــت داخل هر یک از چاهک

، افــزوده شــد. بــا خوانــدن جــذب  FRAPخانــه محلــول 
گاه االیــزا نانومتر توســط دســت 593ها در طول موج پلیت

رسم شــد و بــا  O2,7H4FeSOریدر، منحنی کالیبراسیون 

 قرار دادن جذب هر نمونه در معادله منحنی، میــزان ظرفیــت
بــر حســب  FRAPاکسیدانی آن بــه صــورت ارزش آنتی

محاســبات  .)6(محاســبه شــد O2,7H4FeSOمــوالر میکرو
 Graphpadآماري و رسم نمودارها با اســتفاده از برنامــه 

Prism 8 و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه انجام شد و 
P value عنوان مرز معنی داري در به 05/0تر از کوچک

 اکســیدانیهاي سنجش ظرفیت آنتیگرفته شد. در روشنظر
اکســیدان و درصــد مهــار آنتــی -منحنی لگاریتم غلظــت

ها و اســتاندارد و در براي هر نمونه از عصــاره 50ICمیزان 
زنــده - منحنــی لگــاریتم غلظــتیت سلولی سنجش اثر سم

رســم  50ICو همچنین میزان  هابراي نمونه (viability)مانی 
  و محاسبه شد. هر آزمایش حداقل سه بار تکرار شد.

  

  یافته ها و بحث
در این مطالعه براي اولین بار اثرات ســمیت ســلولی 

ــانولی، دي ــانی، اتیلکلروچهــار عصــاره (مت اســتاتی و مت
 گیــري از آزمــونبا بهره C. virgataتري) گیاه اپترولیوم

MTT هاي گیاه بــه کمــکاکسیدانی عصارهو ظرفیت آنتی 
مورد بررسی قرار گرفــت. از  DPPHو  FRAPدو روش 

گرم پودر خشک گیاه ،درصد بازدهی براي عصــاره 100
کلرومتــانی درصد، براي عصاره دي 18/1پترولیوم اتري 

درصدو براي  05/0ستاتی ادرصد، براي عصاره اتیل 2/0
ي در مطالعــهدرصــد محاســبه شــد.  85/1عصاره متانولی 

 به کمک حاضر در بررسی اثر سمیت سلولی گیاه مذکور
ي محاســبه شــده بــراي عصــاره 50IC ، مقدارMTTروش 

بــوده  A549 ، /ml μg 44/54متانی بر روي رده کلرودي
سلولی هاي ها بر روي ردهو این مقدار براي دیگر عصاره

شــد  گیريانــدازه ml μg 100/تــر از مورد آزمایش بیش
). با توجه به منابع موجــود مبنــی 4-1شماره  (نمودارهاي

 گیريتــوان نتیجــههاي گیاهی، میبر ارزیابی سمیت عصاره
 يعصــارههاي مورد مطالعه، تنهــا اثــر کرد که از بین عصاره

ــر ردهکلرودي ــانی ب ــورا می A549ي مت ــه عن ــوان ب ان ت
ها از سمیت سلولی متوسط در نظر گرفت و دیگر عصاره

  .)7(این جهت آثار قابل قبولی از خود نشان ندادند
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  . MTTتوسط تست  HepG2پذیري رده سلولی بر زیست Centaurea virgataگیاه يعصاره ml μg 100 -125/3 (3/هاي مختلف (تأثیر غلظت :1شماره  نمودار
*  :05/0P˂ باشد.در مقایسه با کنترل می  
  

  
  

  . MTTتوسط تست  MCF7پذیري رده سلولی بر زیست Centaurea virgataگیاه يعصاره ml μg 100 -125/3 (3/هاي مختلف (تأثیر غلظت : 2شماره نمودار 
**  :01/0P˂ باشد.در مقایسه با کنترل می  

***  :001/0P˂ باشد.در مقایسه با کنترل می  
  

  
  

  .MTTتوسط تست  A549پذیري رده سلولی بر زیست Centaurea virgataگیاه  يعصاره ml μg 100 -125/3 (4/هاي مختلف (تأثیر غلظت : 3 شماره نمودار
**  :01/0P˂ باشد.در مقایسه با کنترل می  

***  :001/0P˂ باشد.در مقایسه با کنترل می  
  

  
  

  . MTTتوسط تست  H-T29پذیري رده سلولی بر زیست Centaurea virgataگیاه  يعصاره ml μg 100 -125/3 (4/هاي مختلف (غلظت تأثیر : 4 شماره نمودار
*  :05/0P˂ باشد.در مقایسه با کنترل می  

***  :001/0P˂ باشد.در مقایسه با کنترل می  
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اکســیدانی ایــن چنــین در مطالعــه ظرفیــت آنتیهــم
 mlμg 80/74= 50IC/ استاتی با مقــدار، عصاره اتیلگونه

ــدار  3و  ــا مق ــر ب ــاره دیگ ــاالي 50ICعص ، g/mlμ 100 ب
 μg/ml 90/14= 50IC به عنوان کنتــرل بــا BHTنسبت به 

و  5گیري از خود نشان ندادند (نمودار شــماره آثار چشم
  ).2و1جدول شماره 

  

  
  

) DPPH (درصد مهار رادیکال آزاد غلظت پاسخمنحنی  :5نمودارشماره 
  BHTمقایسه آن با و  C.virgataهاي مورد مطالعه گیاه عصاره

  
 هاي) عصــاره%95(محدوده قابل اطمینــان  IC50مقدار  : 1جدول شماره 
  BHTو ترکیب استاندارد  C.virgataي گیاه مورد مطالعه

  

(µg/ml)50IC  عصاره/ترکیب  
6/151  ( 8/118  - 8/218   متانیکلرودي (
9/552  ( 8/306   پترولیوم اتري (9572 - 

9/148  ( 3/111  - 5/225   ولیمتان (

8/74  ( 1/58  - 1/96   استاتیاتیل (

9/14  (13 - 4/17 ) BHT 

  
 در Fe(II)کاهش یافته به  Fe(III)یون  )μM( مقدار : 2شماره  جدول

  BHTمجاورت عصاره متانولی و مقایسه آن با 
  

  ترکیب  Fe(II)کاهش یافته به  Fe(III)یون  )μM( مقدار
43/2207  BHT 

  عصاره متانولی  18/556

 
ــاره ديدر مطا ــین، عص ــات پیش ــن لع ــانی ای   کلرومت

ــزیم گــزانتین اکســیداز  ــر مهــار آن ــر متوســطی ب   گیــاه اث
)µg/ml 8/15 ± 9/98 ,50IC(  ایــناز خود نشان داده است. از 

، 8α-hydroxysonchucarpolide(ترپنــیترکیبات ســزکویی عصاره
8α-(3,4-dihydroxy-2-methylenebutanoyloxy)-dehydromelitensine   

  

  ، فالونوئیــــــــدهایی از قبیــــــــل فــــــــالون )cnicinو 
)apigenin ،hispidulin ،salvigenin، eupatorin ،  

3’-methyleupatorin( ) ــــول ) isokaempferideو فالون
ــان جداســازي و خــالص ــن می ســازي شــده اســت. در ای

ترکیبات سزکویی ترپنی و فالونوئیدي که حاوي گروه 
بودند، بر مهار آنزیم گزانتین  7متوکسی بر کربن شماره 

چنین ظرفیت آنتی اکســیدانی اکسیداز اثري نداشتند. هم
ــط روش  ــده توس ــدي جداش ــات فالونوئی  DPPHترکیب

مورد ارزیابی قرار گرفت، که نتایج حاکی از این بود که 
هیچ کدام از این ترکیبات آثار آنتی اکســیدانی از خــود 

عالوه بر این برخی ترکیبات جدا شده از  .)8(نشان ندادند
ــاه نیــز ــر رده ایــن گی ــر ســمیت ســلولی بــارزي ب   هــاي اث

  انــد. بــه عنــوان مثــال، سلولی سرطانی از خود نشان نــداده
ــــب  ــــاه  hispidulinو  salvigeninدو ترکی کــــه از گی

Gardenia sessiliflora چ یک از جدا شده بودند بر هی
ــمیت  HT-29و  MCF7 ،A549هــاي ســلولی رده ــر س اث

رســد در نهایت به نظر می .)9(از خود نشان ندادند سلولی
که گزارشات قبلی با نتایج مطالعه حاضــر نیــز همخــوانی 

ــین آثــار  هــايدارنــد. عصــاره مختلــف ایــن گیــاه همچن
، Bacillus subtilisهــاي باکتریال متنوعی بر سوشآنتی

Staphylococcus aureus ،Pseudomonas aeruginosa ،
Escherichia coli  از خود نشان داده است که آن را بــه

ــاکتري طبیعــی در ــه عنــوان ضــد ب  کاندیــداي مناســبی ب
ه به مصــرف محصوالت درمانی و آرایشی پوستی با توج

 در تکمیل مطالعات صــورت .)10(نمایدتبدیل میسنتی گیاه 
مــزمن و آثــار ضــد  تحت هاي سمیت حاد،گرفته بررسی

  شود.التهابی گیاه به صورت درون تن نیز پیشنهاد می
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