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Abstract 

 

Background and purpose: Recently studies have shown that main compound (Cyclotides) of 

Viola odorata has an inhibitory effect against proliferation of cancer cells. Also, melatonin reduces size 

and growth of tumor cells. The main purpose of this study was to compare the inhibitory effect of Viola 

odorata and melatonin on MDA-MB-468 cells proliferation. 

Materials and methods: In this exprimental study, triple negative human breast cancer cells 

(MDA-MB-468) were cultured in 96-well plates and incubated with different concentrations of Viola 

odorata hydroalcoholic extract and melatonin for 24h. Cell viability was measured using MTT assay. In 

the in vivo study Balb/c mice (6 group, n=6) received subcutaneous injection of 100 µl of cell suspension 

(4T1 cells) in the left hind flank. The animals were treated with different concentrations of Viola odorata 

extract (50, 150, 250, and mg/kg) and melatonin (40 mg/kg) for three weeks. Tumor volume changes 

were measured weekly and weight changes were measured at day 21. 

Results: The in vitro study showed that different concentrations (30, 40, 60, 80,100,150, and 200 

µg/ml) of Viola odorata significantly decreased cell survival in cancer cells (P<0.05). Also, melatonin at 

concentration of 1mM significantly decreased cell viability (P<0.05). The in vivo study found that 

melatonin (40 mg/kg) and Viola odorata at 250 mg/ml concentration inhibited increasing of tumor 

volume after 21 days compared with control group. 

Conclusion: Treatment with melatonin and Viola odorata extract was found effective in 

reducing cell survival and tumor volume. 
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 ـدرانـــازنــــي مــكــــزشــوم پــــلـــگاه عـشــــه دانـــلـــمج

 (281-211)   2314سال    دی   231بيست و پنجم    شماره دوره 

 281       2314، دی  231جم، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                               دوره بيست و پن              

 پژوهشی

  یبقا یزانگل بنفشه( بر م)Viola odorata  اثر عصاره
 ینهسرطان س یسه گانه منف MDA-MB-468 یرده سلول

 
      1علی پناه وایه

       3،2محمد رضا بیگدلی 

       4محمد علی اسماعیلی

 5محمد اسماعیل اکبری

 چكیده
هاای )سیکلوتایدها( اثر مهاری بر تکثیر سلول اند که ترکیب اصلی گیاه بنفشهمطالعات اخیر نشان داده و هدف: سابقه

هدف اصالی ایان مطالعاه مسایااه اثار  .شودمی توموری هایسلول رشد و اندازه کاهش موجب نیز سرطانی دارد. مالتونین
 بوده است. MDA-MB-468های مهاری عصاره هیدروالکلی گل بنفشه و مالتونین بر رشد سلول

 هاای( در پلیتMDA-MB-468های سه گانه منفی سرطان سینه انااانی )لولس ی حاضرتجربمطالعه در  ها:روشمواد و 
 های مختلف از عصاره هیدروالکلی گال بنفشاه و مالتاونین تی اار شادند.ساعت با غلظت 42تایی کشت داده شدند و به مدت  69

گاروه Balb/c (9هاای موش in vivoمورد ارزیابی قرار گرفت. در مطالعاه  MTT assayتکنیک  میزان تکثیر سلولی توسط
 ( را با تزریق زیرپوستی در س ت چپ دریافت کردند. حیواناات باا دوزهاای4T1 cellاز سوسپانایون سلولی ) lµ 011تایی( 9

( به مدت سه هفته تی ار شادند. تیییارات حجاه باه صاورت mg/kg21( و مالتونین )mg/kg 4510051051مختلف عصاره )
 مورد بررسی قرار گرفت. 40ر روز هفتگی و تیییرات وزن د

لیتر( باعث میکروگرم بر میلی 411و  0051 0011 001 091 021 01های مختلف عصاره )غلظت in vitroدر مطالعه  ها:یافته
داری در بساای موالر مالتونین نیز موجاب کااهش معنایمیلی 0(. غلظت >15/1pداری در بسای سلولی شدند )کاهش معنی

مالتونین0 افزایش حجاه توماور  mg/kg21عصاره و  mg/kg451دوز  in vivoمطالعه  (. در>15/1pانی شد )های سرطسلول
 تی ار مهار کرد. 40در مسایاه با گروه کنترل را در روز 

 شود.تی ار مالتونین و عصاره موجب کاهش چش گیری در بسای سلولی و حجه تومور می استنتاج:
 

 سرطان سینه0 بسای سلولی0 ونینمالت0 بنفشهواژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
 و حاواد،0سوانح 0 عروقی -قلبی یهای اریپس از ب

در ایان  سرطان سومین عامل مرگ و میر در ایران است.
 هاایبین سرطان سینه اولین عامل مرگ و میر در بین زن

ی بارای درماان دی درمانی متعدهاروش .(0)ایرانی است
ی زیاادی نیاز در ایان هانهیهزسرطان سینه وجود دارد و 

 آشکار است که  کامالًصرف شده است. برای ه ه مایر 
 

  E-mail: mohammadrezabigdeli@yahoo.com          قلب و عروق -شهید بهشتی0 آزمایشگاه میز و اعصاب علوم پزشکی تهران: دانشگاه -محمدرضا بیگدلیمولف مسئول: 

 تهران0 ایراندانشکده علوم زیاتی0 دانشگاه شهید بهشتی0  فیزیولوژی جانوری0 دانشجو دکترا .0
 0 تهران0 ایرانشهید بهشتیعلوم پزشکی دانشگاه  0مرکز تحسیسات سرطان . دانشیار40
 تهران0 ایراندانشگاه شهید بهشتی0  0دانشکده علوم زیاتیگروه علوم جانوری0  0دانشیار. 0
 تهران0 ایران 0پژوهشکده گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتیگروه بیولوژی0  0ستادیارا. 2
 0 تهران0 ایرانشهید بهشتیعلوم پزشکی دانشگاه  0مرکز تحسیسات سرطان 0استاد. 5
 : 02/7/0062تاریخ تصویب :           9/5/0062 تاریخ ارجاع جهت اصالحات :          46/2/0062 تاریخ دریافت 
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 ینهسرطان س سلول یبقا یزانعصاره گل بنفشه بر م تاثیر
 

 2314، دی  231دوره بيست و پنجم، شماره                                                                          مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران               288

راه0 پیشاگیری  نیترارزانله با سرطان بهترین و برای مساب

 نحوه تیذیاهو  الگوی زندگیاز آن است. در این میان تیییر 

 (Viola odorata) بنفشه معطر گلی دارد. اژهیوجایگاه 

 یطاوالن یخچاهتار یاک یدارا یرانایا یسنت یدر پزشک

 و به عناوان آرام بخاش یگرنم درمان سرطان0 یاست و برا

 از مطالعاات گذشاته برخی .(400)یردگیه قرار ممورد استفاد

گل بنفشه را  یکروبیو ضد م یتب بر ی0اثرات ضدالتهاب

 بارای بنفشاه گال 0سنتی طب سیاته در. (0)انددادهنشان 

 کااهش برونشایت0 خون0 فشار کاهش اضطراب0 درمان

 درد کااهش چناینهاه و کباد و هاکلیه ع لکرد اختالل

عصااره  .(2)گیاردمای قرار استفاده مورد سرطانی بی اران

جهت پیشگیری و درماان ک کای  Viola odorataگیاه 

 و گاوارش دساتگاههاای سرطان به خصوص در سارطان

 .(5)شااودتومورهااا اسااتفاده ماای جراحاای از بعااد متاسااتاز

 اساید سالیاایلیک حاوی معطر بنفشه هایبرگ و هاگل

 دیگار باشاد. ازمای اسید بتانیتروپروپیونیک و است متیل

 C0 یتاامینو یالژ0ها0 موسینساپون 0موثر فالونوئیدها مواد

 بنفشاه گیااه ماوثر ماده ترینمهه .باشدمی پولین و آلکالوئید

 سینسیکلوویوال ج له از گیاهی پپتیدی مواد گروه معطر

(Cycloviolacin)  و سیکلوتایدها(Cyclotides) (9)باشادمی. 

یاک سایکلوتاید از گیااه  O2 (Cyc O2)سیکلوویوالسین 

Viola odorata  با نفوذپذیر کردن غشاء موجاب مارگ

 .(7)شودمی در محیط کشت MCF-7 های سرطانیسلول

 از بااایاری براباار در دیگاار فالونوئیاادها طرفاای از

. دهناادماای نشااان خااود از حفااایتی اثاارات هاااساارطان

 رسپتورهای Bcl0Bclx(L)،1-AP0-2با مهار  فالونوئیدها

(Matrix Metalloproteinase) رشاد0 فاکتورهای
 MMP 

 VEGF( Vascular Endothelial Growth Factor)و 

 تکثیار و زاییرگ از0متاست تهاجه0 مهار و کاهش موجب

از طرفای  .(0)شاوندمای مختلاف هاایسرطان در سلولی

تواناایی  Viola odorataنشان داده شده که عصاره آبی 

تواند به عنوان یاک های آزاد را دارد و میمهار رادیکال

 محصول تریناصلی مالتونین .(6)اکایدان ع ل کندآنتی

  هاااایمکانیااااه دارای مالتاااونین. اسااات پینئاااال غاااده

 از و اسات رسپتور به واباته غیر و واباته اکایدانی آنتی

  MT2 و MT1 چاااونهاااه مختلفااای رساااپتورهای طریاااق

 ی نای0و ا ینیبار اثارات انادوکر عاالوه شود.یوساطت م

 در تنظی ای ایهیتفعال MT1رسپتور  یقاز طر ینمالتون

 گذشاته مطالعاات .دهادمی بروز خود از را سلولی تکثیر

 سارطان سالولی هایرده بر مالتونین تکثیری ضد اثرات

  نشااان خااوبی بااه را حیااوانی هااایماادل و اناااان در سااینه

 باااا مهاااار محاااور توانااادیم مالتاااونین .(01)اسااات داده

(Hypothalamic–Pituitary–Gonadal Axis) HPG  و

باا  چناینهاه و جناای یهاابه دنبال آن کاهش هورمون

بدن و مهار  ی نیا یاتهس یکتحر یدان0مهار عوامل اکا

 یهاموجااب مهااار رشااد ساالولتلااومراز  یهآنااز یااتفعال

 ینتاونگفت که مال توانیم تٲجرسرطان پاتان شود. به 

 ییغشا یرندهاست که عالوه برگ ییهااز معدود هورمون

(MT1,MT2) یتوپالس یس یرندهگیدارا(MT3)  گیرنادهو 

 یاازن RZR/RORaماننااد  (Nucleare Receptor) یاهاااته

و  ینمالتاون یاتاه  یبرا یخوب گواه یدشا ین. اباشدیم

 یامبرهاایاساا  پ ینع لکرد آن باشد. بر ه ا یچیدگیپ

 یولااوژیب یرهایهاه متنااوع باوده و ماا ینالتاونم یاهثانو

 یانج لاه ا کاه از دهادیقارار م یررا تحات تا ث یمختلف

و  یاارولگل یلاس ی0 دcGMP یه0کلا توانیم یامبرهاپ

PKC  ی ساارطانی هاساالولمالتااونین در  .(00)بااردرا نااام

MCF-7 موجاب  توانادیماو  دهدیم0 تهاجه را کاهش

و   E-cadherinاتصاالی مانناد  یهاانیپروتئافزایش بیان 

β1 integrin  شود. عالوه بار ایان در چنادین مطالعاه در

 نشان داده شده که مالتونین وقوع متاساتاز in vivoمحیط 

 دهدیمنشان  هاافته. در مج وع این ی(04)کندیمرا مهار 

باا  هاسالولاز طریق کاهش اتصاال  احت االًکه مالتونین 

غشاای پایاه موجاب مهاار متاساتاز و تهااجه در سارطان 

مالتونین رشد سایر  MCF-7مشابه با رده  .شودیمپاتان 

را  T47D 0ZR 01-75مانناد  ER+های سارطان ساینه رده

فساط رشاد  ER-هاای سالولی کند اما در ردهنیز مهار می

 . عالوه(01)کندرا مهار می MDA-MB-468رده سلولی 

 زایایرگ فرآیناد یننشان داده شده است مالتاون ینبر ا
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 و همکاران محمدرضا بیگدلی     

 281       2314، دی  231پزشكي مازندران                                                                               دوره بيست و پنجم، شماره مجله دانشگاه علوم               

 پژوهشی

(Angiogenesis) یاانبا کاهش ب تومورها در را VEGF و 

HIF-alpha (Inducible Factor 1 Alpha Hypoxia) 

 فرآینادتواناد یما ینمالتاون ی. از طرفا(00)کنادمی مهار

 یشبا افازا (راApoptosis) سلول شده ریزیبرنامه مرگ

باه طاور  .(00)کناد ءالساا P21و  P53 یهااینپاروتئ یانب

 ینمالتون یاثر ضدسرطان یمحت ل برا یهایاهخالصه مکان

اثاارات  -0صااورت خالصااه کاارد:  یاانتااوان بااه ایرا ماا

 استروژن یوع لکرد رسپتورها یانب یهتنظ-4 یدانیاکایآنت

 یتمهار فعال -2آپوپتوز  یو السا یچرخه سلول یهتنظ -0

 یاکتحر -7 ییزامهار رگ -9مهار متاستاز  -5 یتلومراز

 .(02)بدن ی نیا یاتهس یتتسو-0و  یسلول یزت ا

  ینهسااارطان سااا یساااه گاناااه منفااا هاااایسااالول

(Triple Negative of Breast Cancer) هااایگونااه 

  یمولکاول یباشند کاه الگوهاایم ینهاز سرطان س مهاجه

 دهنااد و بااه یرا از خااود نشااان ماا یمختلفاا یپیو فنااوت

مساومات نشاان  یو پروژساترون یضد اساتروژن یداروها

باه  یسالول یهاارده یانمساومات ا یل. به دل(05)دهندیم

حضور رساپتور  ی0و پروژسترون یضد استروژن یداروها

 مالتاونین از استفادهبه  یدام یسرطان یهارده یندرا ینمالتون

رده  یک 4T1. کندمی تسویت ک کی درمان عنوان به را

بااال  یو متاساتاز یبا توان تهااج  ینهاز سرطان س یسلول

 ینه0سرطان سا یسلول یهااز رده ارییاست. برخالف با

4T1 در  یاهتواند از توماور اولیم یبه طور خود به خود

 ی0لنفااو یهااچاون گارههه یمختلف یهاپاتان به بافت

. (09)0 میااز و اسااتخوان متاسااتاز بدهاادریااهخااون0 کبااد0 

هاا را مهه دارند کاه آن یژگیو ینچند 4T1 یتومورها

در  یانااان ینهسارطان سا یبررس یبرا یمناسب یدایکاند

باه غاده  یها به راحتسلول ینکند. ایم یوانیح یهامدل

د. به نکنیشوند و به سرعت رشد میداده م یوندپ یپاتان

 یانااان ینهه انناد سارطان سا یرده سالول یاندر ا عالوه

آغااز  یاهاز توماور اول یمتاستاز باه طاور خاود باه خاود

 یمتاساتاز رده سالول یجیگاترش تدر ینچنشود. ههیم

4T1 به سرطان  یهشب یارها بابافت یرو سا یبه غدد لنفاو

 یمتاساتاز سالول یساازیهشب .(09)اناان است یغدد پاتان

 یانااان یهاکه رده ینهزنوگرافت سرطان س یهادر مدل

 یونادسارکوب شاده پ ی نایا یااتهس باا ییهارا به موش

اناان باه  یتومور یهامشکل است. سلول یاربا 0زنندیم

دهناد و در صاورت یدر ماوش متاساتاز ما یفیطور ضع

اهد را شا یامنتظاره یارغ یاتاغلاب خصوصا یزمتاستاز ن

 یسارطان یهاااساتفاده از مادل ین. بنابرا(07)بود یهخواه

4T1 انااانی سینه سرطان بررسی برای را مناسبی الگوی 

رده  یاک MDA-MB-468. دهادمای قارار ما اختیار در

از لحاظ  یسلول رده یناست. ا یاناان ینهسلول سرطان س

  یبااااال یاااان. باسااات ER- و HER2/neu0 -PR- ی نااایا

 Ki67از  یی0 سطح بااال9/5 یتوکراتینس EGFR0رسپتور 

 سیاته به حااسیت عدم(0 سلولی تکثیر پروتئینی)مارکر 

 هاایویژگای از درمانی شی ی به که پاسخ و اندوکرینی

 مادل در یاک. باه عناوان (00)اسات سلولی رده این بارز

عاالوه  MDA-MB-468 یرده سالول in vitroمطالعاات 

تومور  یک) TP53 یننسص در پروتئ 0بر موارد ذکر شده

نااوع فااافاتاز( و  یااک) PTENدر  کاااهش 0سوپرسااور(

 یهااایژگاایاز و MEK/ERK یرمااا یااتدر فعال یشافاازا

 یسالول یهاااست. بار خاالف رده یرده سلول ینا یگرد

که  MDA-MB-468در رده  BRCA1ژن  ینه0طان سرس

 .(06)یاااتن یافتااهجهااش  0نسااش دارد DNA یااردر تع 

 یهااباا غلظات مالتاونین است داده نشان اخیر مطالعات

( ng/g070/0چون ذرت )هه یمتفاوت یاهاندر گ یمختلف

 یتومالتاااونینف .(41)دارد وجاااود( ng/g 040) خاااردل و

 اکایدان0آنتی یک عنوان به تواندمی( یاهیگ ین)مالتون

 و داخلای اکاایداتیو هاایاستر  از را گیاهی هایبافت

 باا یااهیگ یهاکه مک ل ین. با وجود اکند حفظ محیطی

 هایبی اری درمان برای سنتی طوربه باال مالتونین غلظت

 مشاخص یاما ع لکرد آن باه روشان شودمی استفاده اناانی

 یکه حااو ییدارو یاهاناز گ یمثال بعض یاست. برا هنشد

 برای( بنفشه)گل  Viola odorataهاتند مانند  ینمالتون

 مالتاونین. (0)شاوندمای استفاده یمیگرن دردهای کاهش

محلاول ماورد اساتفاده قارار  یااتواند به شکل قارص یم

وارد  یازگاردش ماواد در بادن ن یاتهرون سو به د یردگ
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 در موجود مالتونینرسد که یبه نظر ن  یدبع یلیشود. خ

 گوارشای لولاه توساط تواندمی گیاهی هایعصاره و غذاها

 غذاهای مصرف که است شده داده نشان. (41)شود جذب

خااون را در  ینلظات مالتاونغ تواناادمالتاونین مای حااوی

و به دنبال آن  دهد یشافزا هاو جوجه ییصحرا یهاموش

. (41)کندیم یداپ یشافزا یزخون ن یدانیاکایآنت یتیرف

 یااکتوانااد پیماا یتومالتااونیناز ف یغناا یاهااانمصاارف گ

 یاکاز پ تاریشب برابر 011بدن را تا در  ینمالتون یغلظت

 در رسادمای نظر به. (40)نرمال آن در طول شب باال ببرد

 عاالوه مالتونین0 دارای گیاهان از استفاده سرطان درمان

 غلظات تواناد باا افازایشمی سرطانی هایاثر بر سلول بر

اثاار  خااون اکااایدانیآنتی هااایفعالیت باادن و مالتااونین

ایجاد کند. آن از  یشگیریپ یادر درمان سرطان  یمؤثرتر

 از ایان مطالعاه بررسای هدفشده  ذکر مطالب به توجه با

 بااا آن اثار ومسایااه Viola odorataگیااهی  عصااره اثار

 هااای ساارطان سااینه در محاایط رشااد ساالول مالتااونین باار

in vitro  و میااازان تیییااارات حجاااه و وزن توماااور در

 .می باشد 4T1های سرطان سینه مدل
 

 مواد و روش ها
 (Viola odorata)گل بنفشه در مطالعه تجربی حاضر 

و  یاهااناز پژوهشاکده گ MPH-615 هربااریوم ش اره اب

تهااران مااورد  یبهشاات یددانشااگاه شااه یاایدارو یااهمواداول

های هوایی گیااه بارای تهیاه قا ت استفاده قرار گرفت.

درصاااد  51 –درصاااد آب  51) عصااااره هیااادروالکلی

متانول( مورد استفاده قرار گرفت. عصاره گیری به مدت 

تهیه شده به صورت پاودر  هفته انجام گرفت و عصاره 0

 برای مراحل مختلف آزمایش نگهداری شد.

از  mg0هااای مااورد آزمااایش باارای تهیااه غلظاات

ترکیب دی متیل سولفوکاااید  cc0عصاره تهیه شده در 

(DMSO) 0 05 04 1هاای غلظتساازی حل شد و با رقیق

بااار میکروگااارم  0411 09100100110051 01041001021

)تهیاه شاده از شارکت  آمد. مالتاونین لیتر به دستمیلی

حل شاد و باا  DMSOداروسازی سپید طب( در ترکیب 

 ماوالرمیلای 0و  00/1 010/1 0110/1 1 سازی دوزهاایرقیق

کنترلای آن برای تی ار استفاده شد. غلظت صافر محایط 

فساط  هاابوده است که به جای عصاره و مالتونین0 سلول

 یعنایبا حالل معادل  یحج  در معرض محیط کشت )با

DMSO)  قرار گرفتند. دوزها طوری انتخاب شادند کاه

 درصد باشد.0تر از برای تی ار که DMSOدرصد 

 

 تعیین غلظت مالتونین در ن ونه
 آماده سازی ن ونه

گرم از عصااره بنفشاه باا اساتفاده از حاالل میلی 51

 01درصد آب ( در بالن حج ی  01درصد متانول و  71)

 حجاه به فاده از التراسونیک حل گردید ولیتر با استمیلی

 .شد رسانده
 

 آماده سازی استاندارد
میلی گرم از استاندارد روتین در یک میل لیتار  0/1

 متانول حل شد.

 

 رافی الیه نازک با کارایی باالشرایط کروماتوگ

 HPTLC Plate (Silica gel 60 F 254 glass 10*10 cm) فاز ساکن

 Toluene,ethyl acetate, acid formic (5:4.5:0.5) رکنابت حالل های فاز متح

 

میکرولیتر با سه بار تکارار  41گذاری به میزان ن ونه

گااذاری خودکااار شاارکت بااا اسااتفاده از سیاااته ن ونااه

CAMAG گااذاری هااای ن ونااهگرفاات. غلظااتانجااام

 10/1و  015/1 00/1 5/1و  0 هاااایاساااتاندارد: غلظااات

گذاری استفاده از سیاته ن ونهمیکرولیتر با  میکروگرم بر

شااد. در پلیاات حاااوی ن ونااه و  گااذارین ونااه خودکااار

استفاده از فاز متحرک فوق جداسازی انجام استاندارد با 

. پلیاات بعااد از جداسااازی و خشااک شاادن بااا پااذیرفت

اسااتفاده از سیاااته اسااکنر جااذبی و نشااری شاارکت 

CAMAG  اسکن گردید و شادت جاذب اساتاندارد در

ختلف و جزء مالتونین معادل آن در ن وناه های مغلظت

افااازار باااه صاااورت کرومااااتوگرام باااا اساااتفاده از نااارم

WINCATS  نانومتر ترسایه گردیاد.  461در طول موج
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پلیاات جداسااازی شاده توسااط سیاااته چنااین تصااویر هاه

 099تحات طاول ماوج  CAMAG تصویربرداری شرکت

 نانومتر تهیه شد.
 

 کشت سلولی و تی ار
)مرکاز  MDA-MB-468منفای گانه های سه سلول

 سااارطان  (0IBRC C10095 ژنتیاااک ایااارانذخاااایر 

در محااایط کشااات  2cm 75هاااای ساااینه در فالساااک

Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM) 

بیوتیااک پناای ساایلین درصااد و آنتاای FBS 01حاااوی 

درجاه سلاایو  و  07درصد درون انکوباتور با دمای 0

2CO 5 .پاس از پار شادن بااتر  درصد نگهداری شادند

 خاناه 69ها با ترپاین جادا و باه پلیات سلولها0 فالسک

(cell 201×0) هاا کشات سالول محایط گردید. باهمنتسل

 010 910 210 010 410 50 10های مختلف عصاره )غلظت

میکروگاارم باار میلاای لیتاار( و مالتااونین  411و 051 0110

والر( اضااافه ماامیلاای 0و  00/1 010/1 0110/1 1110/1)

هاا در انکوبااتور بارای ساعت سلول 42شدند و به مدت 

 نگهداری شدند. MTT assayانجام تکنیک 
 

 MTT assayتکنیک 
ساعته سلول ها با عصاره و مالتونین  42بعد از تی ار 

یا  MTTبه منظور تعیین درصد سلول های زنده از روش 

ر از میکرولیتا 411احیاء ن ک تترازولیاوم اساتفاده شاد. 

های پلیت لیتر( به خانهگرم بر میلیمیلی 5) MTTمحلول 

ساااعت انکوبااه شااد. بعااد از  0اضااافه و پلیاات بااه ماادت 

میکرولیتار  011برداشت محیط رویی به هار خاناه پلیات 

DMSO ها با ع ل اضافه شد. بعد از حل کردن کریاتال

دقیساه انکوباه شاد. میازان  41پیپتینگ0 پلیات باه مادت 

نانومتر ثبت شاد.  571لول در طول موج جذب نوری مح

هاای زناده بار اساا  فرماول زیار محاسابه درصد سلول

 شدند.
 

 

 حیوانات و اصول اخالقی
 باا میاانگین وزنای  BALB/cرأ  ماوش  09تعداد 

گاارم از اناتیتوپاسااتور ایااران خریااداری شااد و بااا  0±41

 ساعت تاریکی 04دسترسی آزاد به آب و غذا و در شرایط 

گااراد سااانتی 44±4عت روشاانایی و در دمااای سااا 04و 

نگهداری شدند. ت ام ماائل اخالقی در زمینه نگهداری0 

 ها توسط محسق رعایت شده است.تزریق و گاواژ ن ونه

 

 بررسی تیییرات حجه و وزن تومورها
 (C604 یاران0ا یتوپاستور)انات 4T1های سرطانی سلول

 شااتدر محاایط ک 2cm 75هااای ساارطان سااینه در فالسااک

RPMI-1640 (Roswell Park Memorial Institute)  حاوی

10 FBSدرصد درون 0سیلین درصد و آنتی بیوتیک پنی

درصاد  CO2 5درجه سلاایو  و  07انکوباتور با دمای 

 هااها0 سلولنگهداری شدند. پس از پر شدن باتر فالسک

تعاداد  PBSبا ترپاین جدا شدند و بعد از شات و شو با 

باه صاورت  )عاری از محیط کشت( هالولاز س 111/011

 ها تزریق شدند.زیرپوستی به پهلوی چپ موش

تیییاارات حجااه تومااور بااا کااولیس دیجیتااال مااورد 

بررسی قرار گرفات. بعاد از رسایدن حجاه تومورهاا باه 
3mm 411   تاایی 9گاروه  9ن ونه ها به طور تصاادفی باه

باااا دریافااات دوز  (D1) تساااایه شااادند. گاااروه اول

mg/kg4510 گروه دوم (D2)  باا دریافات دوزmg/kg0510 

از عصاره باه  mg/kg51با دریافت دوز  (D3) گروه سوم

دوز  (Mel) مدت سه هفته گااواژ شادند. گاروه چهاارم

mg/kg 21  از مالتونین را به صورت پنج روز در هفتاه و

به مدت ساه هفتاه از طریاق تزریاق درون صافاقی یاک 

 (C) گاروه کنتارلساعت قبل از خاموشی دریافت کرد. 

نیز با آب مسطر گاواژ شاد. یاک گاروه نیاز باا دریافات 

جهت بررسی اثر حالل  (PBS+DMSO) حالل مالتونین

مااورد ارزیااابی قاارار گرفاات. تیییاارات حجااه تومااور بااه 

صورت هفتگی به وسیله کولیس دیجیتال و با استفاده از 

  محاسبه شد. زیرفرمول 
 ومور حجه ت =تیییرات 4/0 ×)طول(  ×)عرض(4
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 محاسابه ماورد زیار فرمول با نیز تومور رشد مهار درصد

 :گرفت قرار
 

 

 

 تجزیه و تحلیل آماری
 one-way ANOVAها بر اسا  روش آمااری داده

آناالیز شادند و در ت اام  SPSS 16افازار و به ک ک نارم

 معنی دار در نظر گرفته شد. (p >15/1) موارد

 

 یافته ها
 Viola odorataغلظت مالتونین در گل 

کالیبراساایون اسااتاندارد بااا اسااتفاده از رسااه منحناای

در  ) y=-105.890+4.060xبااااا فرمااااول (مالتااااونین 

 های متفاوت و مسایاه با مسدار مالتونین در ن وناهغلظت

تاار0 بررساای بیش( و بااه منظااور ت ییااد 0شاا اره )ن ااودار

( و 4 )ن اودار شا اره منحنی کرومااتوگرافی ساه بعادی

 ناانومتر 099جدا شاده در طاول ماوج  هایتصویر پلیت

 55/1هااا (0 مساادار مالتااونین در ن ونااه0)تصااویر شاا اره 

 درصد محاسبه شد.

 

 
منحنی کالیبراسیون شدت جذب به غلظت در طاول  :1نمودار شماره 

 معادل نابت شدت جذب به غلظت اساتاندارد×نانومتر)نشان 461موج 

تاونین در ن وناه معادل غلظات مال +در غلظت های مختلف و نشان 

 دربازه غلظتی استاندارد می باشد.(

 
 

اساتاندارد  5تاا  0کروماتوگرام ساه بعادی ) اعاداد  :2نمودار شماره 

 10/1و  15/1و  0/1و  5/1و  0مالتونین باه ترتیاب در غلظات هاای 

 (a0b0cمیکروگرم بر میکرولیتر و ن ونه با سه بار تکرار) 
 

 
 

 ناانومتر 099اسازی شاده در طاول ماوج تصویر پلیت جد :1تصویر شماره 

 چاپ اساتاندارد)س ت راست مالتونین در ن ونه با سه بار تکرار و س ت 

 10/1و  15/1و  0/1و  5/1و  0مالتاااونین باااه ترتیاااب در غلظااات هاااای 

 دهد( میکروگرم بر میکرولیتر را نشان می

 

 عصاره هیدروالکلی گل بنفشه بر تکثیر سلولی اثر
 41و  001 5در دوزهااای  هااای زناادهدرصااد ساالول

 داری بااا لیتاار عصاااره تفاااوت معناایمیکروگاارم باار میلاای

درصااد( نداشاات. ایاان در حااالی  011±5گااروه کنتاارل )

 411و  0051 0011 001 091 021 01های است که غلظت

لیتر عصاره باه ترتیاب باعاث کااهش میکروگرم بر میلی

 45/00و 079/97 000/94 00/02091/20002/57057/91

های سرطانی شادند کاه ایان کااهش در سلول درصدی

 دار بااودمسایاااه بااا گااروه کنتاارل از نظاار آماااری معناای

(15/1< p)  (.0)ن ودار ش اره 
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 (Viola odorata)اثر عصاره هیادروالکلی گال بنفشاه  :3نمودار شماره 

: مسایااه  p<0.05*)سارطان ساینه.  MDA-MB-468بر تکثیر سلول 

 : مسایاه غلظات# p<0.05 0با گروه کنترل عصاره g/mlµ411غلظت 

µg/ml411  عصارهبا دیگر غلظت های  عصاره)  
 

 اثر مالتونین بر تکثیر سلولی
ماوالر مالتاونین باه میلی 0و  00/1 10/1های غلظت

 56/60و  095/95 10/50دار ترتیب باعاث کااهش معنای

 هااای ساارطانی شااد. غلظاات درصاادی در بسااای ساالول

یلی موالر کاهش معنی داری را نشان م 1110/1و  110/1

 .(2ش اره  ن ودار( )p >15/1)نداد
 

 
 

 اثار دوزهاای مختلاف مالتاونین بار میازان تکثیار  :4نمودار شمماره 

: مسایاه غلظت  p<0.05*سرطان سینه. ) MDA-MB-468های  سلول

mM0 0 مالتااونین بااا گااروه کنتاارلp<0.05# مسایاااه غلظاات :mM0 

   دیگر غلظت های مالتونین(مالتونین با  مالتونین
 

 میزان حاب بر Viola odorataعصاره  و یناثر مالتون مسایاه
 عصاره در مالتونین

ن ااودار  در عصاااره و مالتااونین مختلااف غلظاات 5

بهتر ت ام  یاهمسا یبرا .گرفت قرار مسایاه مورد 5ش اره 

 .است شده آورده µg/mlحاب بر ها غلظت

 
 

 
 

 µg/ml 0 غلظت 4 غلظت 0 غلظت 2 غلظت 5 غلظت

 مالتونین 1404/1 404/1 04/4 4/40 404

 (عصاره در مالتونین)غلظت  عصاره 5( 147/1) 21( 44/1) 011( 55/1) 051( 045/1) 411( 0/1)
 

 حاب بر Viola odorataو عصاره  یناثر مالتون مسایاه :5نمودار شماره 

 MDA-MB-468 یسلول ها یرتکث یزاندر عصاره بر م ینمالتون یزانم

 ینهسرطان س

 

نشان  ینمختلف عصاره و مالتون یهاغلظت مسایاه

معادل ) 5در غلظت  ینمالتون یدهد که اثر بازدارندگیم

mM0 ) غلظات باا داریمعنیتفاوت µg/ml411 عصااره 

برابر است و  یباًهر دو تسر یواقع اثر بازدارندگ . درندارد

کااهش  درصاد 01تر از زنده را به که یهالدرصد سلو

 ینبا مسدار مالتاون ینکه مسدار مالتون یاند. در غلظتداده

 یبازدارنادگ صاد( در4شاود )غلظات یعصاره برابار ما

از  یینپا یهااست. در غلظت مالتونین از تر یشعصاره ب

 یسلول یبر بسا یو عصاره اثر بازدارندگ ینهر دو مالتون

 است. یزناچ یاربا

 
بر وزن و حجه  Viola odorataاثر عصاره هیدروالکلی 

 4T1تومور 

 بررسی تیییرات حجه تومور در مدت ساه هفتاه تی اار

ع وماً افزایش در حجه تومورهاا در هار گاروه را نشاان 

حجه اولیه هار گاروه تسریبااً  (.9)ن ودار ش اره  دهدمی

بوده این در حاالی کاه حجاه نهاایی و  3mm411حدود 

وز چناین درصاد تیییارات حجاه توماور در گاروه دهه

mg/kg451 از عصاااره (D1)  مالتااونین و گااروه(1mM) 

دهد. داری را با گروه کنترل نشان میاختالف معنی یک

تنها گروه مالتونین روند کاهشی  0بعد از هفته دوم تی ار

وزن داد. از طرفاای0 مسایاااه را در رشااد تومااور نشااان 
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در گروه مالتونین با گاروه  دارمعنیتومورها یک اختالف 

وزن تومور در گاروه هاای تی اار  دهد.ا نشان میکنترل ر

داری را باا گاروه شده با عصاره گل بنفشه تفاوت معنای

 D1دهند هر چند وزن نهاایی در گاروه کنترل نشان ن ی

تار اسات. تیییارات مشااهده از گروه کنترل پایین D2و  

شده در گروه حالل مالتونین قابل توجه نباود و از ارائاه 

 یااه. مسابه این گاروه صارف نظار شادهای مربوط داده

دهد ینشان م 0 ش اره درصد مهار رشد تومور در جدول

 یااباز عصاااره بااه ترت mg/kg451و دوز  ینکااه مالتااون

 در درصاادی 59/24 و درصاادی 25/56باعااث کاااهش 

 یآماار لحااظ از کااهش نیاا کاه انادشاده تومور رشد

 .(>15/1p)بود داریمعن
 

 
 

 
 

 رات میانگین حجه تومور در ساه هفتاه تی اار. حجاهتییی: 6نمودار شماره 

را بااا گااروه  داریمعناایتفاااوت  Melو  D1نهااایی تومااور در گااروه 

باه ترتیاب  D3و   D10D2)گاروه .(>15/1p)کنترل نشاان مای دهاد

میلای گارم بار کیلاوگرم عصااره و گاروه  51و  0051 451 دوزهای

Mel  میلی گرم بر کیلوگرم مالتونین( 21دوز 
 

 هیاتوپاتولوژی مطالعه
پاس از  طحاال کباد0 ریاه0 هایبافتتومور و  بافت

 یبارا فیکس درصد 01 فرمالین درها از ن ونه یجداساز

. شاد ارساال پااتولوژی آزمایشگاه به H&E یزیآمرنگ

 سالولی شادید تاراکه دهنده نشان توموری بافت بررسی

 و طحاال کباد0 هاای بافت درگیری. بود نکروز با ه راه

 .گرفات قارار ت یید مورد متاستازی هایسلول هدهمشا با ریه

 و کوچاک هاایدساته صورت به متاستاتیک هایسلول

تصویر )گردید مشاهده کبدی ل های سلو بین در بزرگ

 یبافات هاا یبزرگ 0ماکروسکوپی بررسی در .(4ش اره 

 بود. یصقابل تشخ یهطحال0 کبد و ر
 

. 40در روز  4T1توماور  رشاد مهاار درصاد یاهمسا :1جدول شماره 

 که D1و  (Mel) مالتونین گروه به است مربوطمهار  درصد باالترین

 D3و  D10 D2) .دهادیمارا نشان  یداریمعناختالف  (C) کنترل گروه با

عصااره و  یلاوگرمگرم بار ک یلیم 51و  4510051 یدوزها یببه ترت

 (.>p*15/1( )مالتونین کیلوگرم بر گرم میلی 21دوز  Melگروه 
 

 (%) میزان مهار رشد تومور (gr) وزن تومور گروه

C 69/4 - 

Mel 41/0 25/56 

D3 60/4 10/0 

D2 15/4 27/01 

D1 71/0 59/24 

 

 بحث
امروزه گیاهان دارویی به منظاور پیادا کاردن مااده 

مؤثری برای درمان سرطان یک منبع ارزش ند محااوب 

شاااوند. مطالعاااات زیاااادی در محااایط کشااات و در می

وانی نشاان داده اسات کاه گیاهاان دارویای های حیمدل

توانند از طرق مختلفی اثرات ضاد توماوری خاود را می

0 افزایش ای نای بادن DNAکنند. ک ک به ترمیه اع ال 

اکایدان از ج لاه ایان های آنتیو افزایش فعالیت آنزیه

 .(44)ها استفعالیت

 یهااباه روش یااهیگ یهاادر گوناه ینمالتون حضور

بااه عنااوان مثااال  .یااردگیقاارار ماا ییمااورد شناسااا یمختلفاا

 طااب  یاهاااندر گ ینمالتااون حضااور HPLC یااکتکن

دسااته  یاانمشااخص کاارده اساات. ا یرا بااه خااوب یناایچ

  یدر برخاا یننشااان داد کااه درصااد مالتااون یساااتتحس

گوناه  05باال اسات0 باه عناوان مثاال در  ییدارو یاهانگ

 یااااه0 در گng/g 046تاااا  4حااادود  یخاااوراک یاهاااانگ

Hypericum perforatum تاا nmol/g 2111 0010 و در 

در  (40)رسادمای ng/g 0011تاا  ینیطب چ یاهانونه گگ

  Viola odorata یاهدر گ ینغلظت مالتونحاضر مطالعه 
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 پژوهشی

 

 توموری بافت کبد طحال شش

    

 خاوبی باه مرکازی ناحیاه در توماوری بافات در نکاروزی ناحیه  .ریه و طحال کبد0 های بافت و توموری بافت از H&E یزیآم رنگ:2تصویر شماره 

 متاساتاز. اسات تشاخیص قابال خاونی عاروق اطراف در و بزرگ و کوچک های دسته صورت به کبد بافت در یمتاستاز های سلول. است مشخص

 .است مشاهده قابل وضوح به نیز ریه بافت به سرطانی های سلول

 

 قارار گرفات و مسادار یابیزمورد ار HPTLC تکنیک با

 یانا در شاد. زده تخ ین µmol/g 09/4حدود  ینمالتون

دار عصااره یاثر معن MTT assay یکمطالعه تکن ینا در

-MDA-MB یهابر سلول Viola odorata یدروالکلیه

نشان داد  MTT assayبررسی تکنیک  .نشان داد را 468

های تواند تکثیر سلولعصاره هیدروالکلی گل بنفشه می

داری کااهش طور معنایرا به MDA-MB-468سرطانی 

با  MDA-MB-468 یهاسلول یواقع درصد بسا دهد. در

 در این بین تااثیر کند.یم یداغلظت عصاره کاهش پ یشافزا

داری طاور معنایاز عصاره به  µg/ml411مهاری غلظت 

 های دیگر بود. تر از غلظتبیش

 بنفشااه داده کااه گونااه دیگاار مطالعااات قبلاای نشااان 

(Viola tricolor)  قاااوی بااار تکثیااار  اثااار مهاااارینیاااز 

 اساتونی . عصااره(42)های سرطان گردن رحه داردسلول

Viola odorata بااا الساشااده پوساات ساارطان در نیااز  

(7,12-Dimethylbenz[a]anthracene) DMBA اثاااااااااار 

 نیاز اخیار مطالعاات .(45)دهادمای نشان خود از حفایتی

 سلولی هایرده بر سیتوتوکایک اثر که است داده نشان

 و varv A0 varv F) ساایکلوتایدهای توسااط مختلفاای

cycloviolacin O2 )از شاده استخراج Viola arvensis 

مطلاب قابال  ایان .(49)شاودیما ءالسا Viola odorataو 

 یکاثر توکاا یادار cycloviolacin O2توجه است که 

سارطان  یالاز قب یسارطان ینوع رده سالول 01از  یشبر ب

 .اسات کلیاه سرطان و ریه سرطان خون0 سرطان 0پوست

 یجنتا یکروموالرم 0/1تا  0/1برابر با   50ICبا  یبترک این

کاه در حاال حاضار باه صاورت  ییرا از داروهاا یبهتر

 یاه. مسا(47)شوند را نشان داده استیاستفاده م ینیکیکل

با عصاره نشان داده که عصااره در  ینمالتون یغلظت ها

 یهااموجاب مهاار رشاد سالول یتاریینپاا یهااغلظت

MDA-MB-468 در شااود.یماا ینبااا مالتااون یاااهدر مسا 

 برابر عصاره مالتونین مسدار با مالتونین مسدار که غلظتی

 از تربیش عصاره بازدارندگی درصد( 4)غلظت  شودمی

 باه کاه اسات آن از حااکی مطلاب ایان. است مالتونین

 نیاز گاریدی ماؤثر ماواد مالتاونین بر عالوه زیاد احت ال

 هیدروالکلی عصاره در( سیکلوتایدها و فالونوئیدها مانند)

 مالتاااونین نیاااز  mM 0ت  دارناااد. بازدارنااادگی نساااش

 هااای ساارطانی ساالول داری از تکثیااربااه طااور معناای

MDA-MB-468  جلوگیری کرده و تفاوت معنای داری

دهااد. هااای مالتااونین نشااان ماایرا نیااز بااا دیگاار غلظاات

داده است کاه مالتاونین تواناایی  مطالعات قبلی هه نشان

 و بعضی MCF-7مانند  ER+های سرطانی مهار رشد سلول

بیااان  .(01)را دارد MB-MDA-468ماننااد  ER-هااای رده

 بااا  MCF-7مالتااونین در رده  MT1افزایشاای رسااپتور 

آناازیه آروماتاااز از تکثیاار ایاان رده  mRNAان مهااار بیاا

های . از طرفی آنتاگونیات(01)کندسلولی جلوگیری می

تواند اثرمهاری مالتونین بار می MT1/MT2رسپتورهای 

. مطالعااتی (40)دناهای سرطانی را کاهش دهتکثیر سلول

تواناد دهد که مالتونین به خوبی میاز این قبیل نشان می

 .(00)کندرشد سلول های سرطان سینه را مهار 

در  4T1 بررسااای تیییااارات حجاااه و وزن توماااور

حجاه افازایش درصاد نشاان داد کاه  Balb/cهای موش

 اریدطاور معنای ( باهmg/ml451)دوز  D1تومور در گروه 
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 D3و  D2تر از گروه کنترل است در حالی که گروه که

تفاوتی را نشان ندادند. تزریق درون صفاقی مالتونین نیز 

از افزایش حجه تومور جلوگیری کرد و درصد تیییرات 

حجه تومور در این گروه با گروه کنترل معنای دار باود. 

داری وزن نهایی تومورها در گروه مالتونین به طور معنی

نشاان داده  یازن یمطالعات قبلاتر از گروه کنترل بود. که

 ینهزنوگرافت سارطان سا یهادر مدل یناست که مالتون

و  MDA-MB-431 یهااارده یساالول یاارتوانااد تکثیماا

MCF-7 اندازه تومور را کاهش دهد. عاالوه  ینچنو هه

تواناد حجاه توماور را در یما ینمالتاون ینهبر سرطان سا

توجه به مطالعات  با .(46001)هدکاهش د یزسرطان معده ن

 یزبا کاهش ت ا ینشود که مالتونیه مگذشته احت ال داد

چرخااه   G1G/0ها در فاااز نگااه داشااتن ساالول ی0ساالول

 یشایافزا یهتنظا ی0طول چرخه سلول یشافزا 0(00)یسلول

P53  وP210  ی0سارطان یهاسالولکاهش حالت تهاجه 

 یناتصاالت باو  E-cadherinهاgap junction  0 یشافزا

از رشااد  (00)یساالول یاارکاااهش تکث یتاااًو نها یساالول

مطالعه صادق نیاا  کرده است. یریجلوگ 4T1 یتومورها

ای از گال بنفشاه و ه کاران نشان داد که عصااره گوناه

(Viola tricolor) نابت تواند میBax/Bcl2  هایدرسلولرا 

زایای چنین از رگافزایش دهد و هه Neuro2aسرطانی 

در غشااای کاااردیوآالنتوئیس جنااین جوجااه جلااوگیری 

 سااطهوا بااه Viola odorata عصاااره . احت اااالً(00)کنااد

 فالونوئیادها سیکلوتایدها0 چونهه خود اصلی ترکیبات

 در مهار آنژیاوژنز و آپوپتوز تحریک با مالتونین شاید و

 جلاوگیری توماور حجاه افازایش از سرطانی هایسلول

 در اصالی هاایپاروتئین تواننادمای فالونوئیدها. کندمی

 MMP0 قبیال از آنژیاوژنز و آپوپتاوز سلولی0 رشد مایر

VEGF0 HIF-alpha0 P530 Bax و Bcl2 ت ثیر را تحت 

 ییربه دنبال تی .(0)دهند کاهش را تومور رشد و داده قرار

 ییارتی یتوکندریم یغشا یلپتانا Bax/Bcl-2باالنس در 

 یتوکنادریاز م c یتوکرومکرده و موجب آزاد شادن سا

 هاایینپروتئc 0 سایتوکروم. به دنبال آزاد شادن شودیم

caspase شااهد  ار یسآپوپتاوز یدهپد یتاًشده و نها فعال

مهاه در  یاز فاکتورهاا یکای P53 ینپروتئ بود. یهخواه

 Bax یشایافزا یهشده سلول است. تنظ یزیرمرگ برنامه

موجاب فعاال  یتوکنادریباه م یتوپالسهو انتسال آن از س

. مطالعات گذشته نشان داده است (04)شودیم P53شدن 

شدن بافت نرماال پااتان  یلتبد یردر ما HIF-α بیانکه 

 بیاان. یابادیم یشافازا یجبه تادر یپاتان ینومایسبه کار

HIF-α یرساپتورها یانبپاتان و  یهاسلول یرتکث یشبا افزا 

 (VEGF) اناادوتلیالیرشااد  یاسااتروژن و فاااکتور عروقاا

 ییزارگ محرک یکبه عنوان  VEGF .(00)مرتبط است

 دهناد0یمرا هادف قارار  یرماا یانو توسعه عوامل کاه ا

درماان  یبارا یایزاضاد رگ یاعتبار اصاول درماان موجب

نساش  VEGFR2(KDR/FLK1)سرطان شده اسات. رساپتور 

دارد و  VEGFبااه هورمااون  یدهاارا در پاسااخ یاصاال

 یطاورکند. بهیرا در تومور کنترل م ییرگ زا ی اًماتس

 یاااتهس یااکبااه عنااوان  VEGF/VEGFR2 یاااتهه سکاا

 یسارطان یهااو حفظ سلول یردر تکث ینیپاراکر -ینیاتوکر

در  VEGFR2 یگنالینگسا یان0نسش دارند. عاالوه بار ا

 یهاابساا و مهااجرت سالول یار0عروق و تکث یرینفوذپذ

 تواننادیما یرهاما ین. ه ه ا(02)کندیم یفاانسش  یالیاندوتل

عصاااره  یاصاال یباااتترک یاثرگااذار یباارا یگاااهیجا

باشند که  یتومالتونینف ایو  Viola odorata یدروالکلیه

 باا .اسات تارییشبا یو بررسا یاقتحس یازمندآن ن ییدت 

  داروهااای برخاای در مالتااونین غلظاات کااهایاان بااه توجااه

 توساط کاه اسات فیزیولاوژیکی غلظات از تربیش گیاهی

 مصارف رسادمای نظار باه 0(05)شودمی تولید پینئال غده

 مسااومتی توان افزایش موجب اناان توسط فیتومالتونین

 خاصایت بار عاالوه. شاود مختلفای هایبی اری برابر در

 مهاار پلی ریزاسایون با تواندمی فیتومالتونین اکایدانی0آنتی

 انااان در هامیکروتوبول دپلی ریزاسیون السای و توبولین

 .(40)بگاذارد تا ثیر نیز سلولی سیتواسکلت بر حیوانات و

 حااوی غاذایی رژیاه کاه است شده داده نشان طرفیاز 

 هاایسالول توساط مالتاونین جاذب میزان فیتومالتونین

 کااهش موجاب آن دنباال باه و داده افزایش را توموری

احت ااالً عصااره هیادروالکلی  .(09)شاودمای تومور رشد
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گل بنفشه معطر نیز با مکانیا ی مشابه از افازایش حجاه 

 اکاایدانیتومور جلوگیری کرده است. وجود فعالیت آنتای

تواند از عوامل دیگر در کنتارل عصاره گل بنفشه نیز می

 الت نیاز باه بررسای و مطالعااترشد تومور باشد. این احت ا

 تر داردکه درحال حاضر درگروه فیزیولاوژیمولکولی بیش

 باشد.دانشگاه شهید بهشتی در حال بررسی می
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