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Abstract 

 

Background and purpose: Today medicinal plants have received much attention in treatment 

of many cancers. Juglans regia has phenolic compounds and is used in cytotoxicity studies.  This study 

investigated the effects of hydroalcoholic extract of Juglans regia on the growth of human cervical and 

liver cancer cells. 

Materials and methods: The hydroalcoholic extract of the fruit of Juglans regia was prepared 

by percolation method. The HeLa and HepG2 cancer cells were cultivated and further incubated with 

different concentrations of the extract.  After 72 hours, cell growth inhibition was examined using MTT 

assay. The results were statistically analyzed in Prism ver.3 applying ANOVA and post-test. 

Results: The inhibitory concentration 50 (IC50) of the plant extract on human HepG2 and HeLa 

cancer cells were 449.1 ± 18.26 μg/ml and 222.4 ± 2.66 μg/ml, respectively. The IC50of Cisplatin on 

these cancer cells were found to be 15.96±1.117 and 15.79±1.147 μg/ml, respectively.   

Conclusion: The IC50of Juglans regia on HeLa and HepG2 was more than that in Cisplatin. 

Accordingly, further investigations are needed on other cancer cell lines. Moreover, due to the fact that 

the extract was total, future studies should aim at identifying its active substances. 
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 ـدرانـــازنــــي مـكـــــزشــوم پــــلـــاه عـگـشــــه دانـــلــمج

 (161-164)   1931سال    مهر   141بيست و ششم   شماره دوره 

 161       1931، مهر  141، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                              دوره بيست و ششم              

 گزارش کوتاه

درخت ) شاتون( گل عصاره هیدروالکلی سمیت سلولی  بررسی اثر
  های سرطانی سلولخطوط بر  Juglans regiaگردو 

2HepG  وaLHe  به روشMTT 
 

       1محمد شکرزاده
    2عمران حبیبی

   3گل آرا دادخواه   
 4منا مدانلو    

 چکیده
ای برخر ردار اسر گ گیراه اهمیر  ور ا اادرادهامروزه استفاده از گیاهان دارویی در درمان سرراان از  و هدف: سابقه

Juglans regia باشدگ در این مطاادره بره بررسری به دایل دارا ب دن ترکیبات ونلی برای مطاادات سمی  سل ای با اهمی  می
 های سراانی انسانی )کبد، سرویکس( پرداختیمگ اثرات عصاره هیدروااکلی گل گیاه گردو روی  مهار رشد سل ل

ابتدا عصاره هیدروااکلی می ه گیاه به روش پرک السی ن تهیه شدگ بدد از م اجهه سل ل های سرراانی  ها:مواد و روش
aLHe  2وHepG  ها باروش ساع ، مرگ و میر سل ل 27با غلظ  های مختلف از عصاره گیاه به مدتMTT  م رد بررسی

 Posttestو  (ANOVA)هرا برا روش آنراایز واریرانس هو مقایسره داد Prismver-3قرار گرو گ محاسبات آماری با نرم اوزار 
 گانجام گرو 

و سرراان  HepG)2(هرای سرل ای سرراان کبرد انسرانی عصراره گیراه برر رده IC50نتایج نشان داد کره میرزان  ها:یافته
داروی  IC50ایترر و میرزان میکروگرم بر میلری 4/777 ± 22/7 و 8/444±72/81به ترتیب برابر با  (HeLa)سرویکس انسانی 

 ایتر اس گمیکروگرم بر میلی 24/81±842/8و  42/81 ±882/8سیس پالتین بر این رده های سل ای به ترتیب برابر با 

در مقایسره برا داروی  رد  HeLaو  2HepGهای سرل ل سرراانی عصاره گیاه گردو بر روی رده IC50میزان  استنتاج:
ش د با ت جه به تام ب دن عصاره، آناایز روی گیراه پیشنهاد میاس نتایج کل بر اسگ در تر ب ده اس سراان سیس پالتین بیش

 این گیاه بررسی گرددگ ص رت بگیرد و تاثیر م اد م ثره مختلف
 

 IC50 ،MTT assay، رده های سل ای سراانی،  Juglans regiaواژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
سراان یکی از بارزترین علرل مررگ و میرر دنیرای 

و جمدیتی میلی نی را تح  تأثیر مستقیم یا امروزی اس  
هرا از اراا درمران ایرن بیمراری گ(8)غیرمستقیم خر د دارد

 هرای درمرانباشدگ روشای برخ ردار میاهمی  و ا ااداده
 ت ان بره جرایری،ها وج د دارد که میمتفاوتی برای سراان

 ایمن تراپیانی، ی، ه رم ن درمرشیمی درمانی، رادی تراپ
 

 :dr_modanloo@yahoo.com Email                    تحقیقات عل م دارویی مرکز ،دانشگاه عل م پزشکی مازندران ساری: -منا مدانلو سئول:مولف م

 ، ساری، ایرانمازندران زشکیدانشگاه عل م پ ، دانشکده داروسازی ساری ،گروه سم شناسی داروشناسی، مرکز تحقیقات عل م دارویی ،دانشگاه عل م پزشکی مازندران ،دانشیار گ8
 ، ساری، ایرانمازندراندانشگاه عل م پزشکی  -دانشکده داروسازی ساری  ،گروه گیاهان دارویی، مرکز تحقیقات عل م دارویی ،دانشگاه عل م پزشکی مازندران ،استادیارگ 7
 ، ساری، ایرانمازندرانید بین ااملل رامسر، دانشگاه عل م پزشکی دانشکده داروسازی، وا ،دانشج ی دکترای داروسازی دانشگاه عل م پزشکی مازندرانگ 3
 ، ساری، ایراندانشگاه عل م پزشکی مازندرانکمیته تحقیقات دانشج یی، مرکز تحقیقات عل م دارویی،  ،دانشج ی دکترای پژوهشی دانشگاه عل م پزشکی مازندرانگ 4
 :  72/2/8341تاریخ تص یب :            1/3/8341   اصالیات :تاریخ ارجاع جه           1/3/8341 تاریخ دریاو 
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اما وقدان سایت ت کسیسیتی انتخرابی  (گ8)وگگگ اشاره داش 

اغلررب منجررر برره بررروز عرر ارر جررانبی غیرقابررل تحمررل 

استفاده امروزه  ،های رایج ذکر شدهگرددگ غیر از روشمی

از گیاهرران دارویرری )خص صرراا گیاهرران برر می( در درمرران 

ای برخ ردار اس گ از ارف اادادهن از اهمی  و اسراا

 ت کسیک وارماک ا ژی از کش  سل ای در علمدیگر استفاده 

م اد شیمیایی، دارویری،  به منظ ر سنجش سایت ت کسیسیته

تمامی ترکیبات ابیدری و  invitroها و بررسی کشآو 

  (گ8)سررنتتیو وگگگ پیشرررو  شررگروی را پیرردا کرررده اسرر 

 متدلررب برره  Juglans regiaنررام علمرری  گیرراه گررردو بررا

گرل گرردو دارای  گ(7)باشردمی Juglans regiaخان اده 

اکسریدانی،  رد اوسرردگی،  رد ااتهرابی و اثرات آنتری

ای که نبر ی و ای مطااده گ(3)باشدهایپ کسیو میآنتی

روی خ اص گل گردو انجام  7188همکارانش در سال 

هررا و جرر د ونررلبرره ودادنررد، اثرررات دارویرری ایررن گررل را 

ای در مطاادرره گ(3)والون ئیرردها در ایررن گیرراه نسررب  دادنررد

 7183دیگر که ت سط ابراهیم زاده و همکارانش در سال 

روی گل گردو انجام شد، اثرات هم الیتیو این گل را 

 که تاکن ن تحقیب مشرابهیجاییاز آنگ (4)گزارش نم دند

 ای سرل ایهردر ایران برر روی رده Juglans regiaاز گ نه 

 سراانی کبد و سرویکس انجام نشده، ااا در این پژوهش

اثر عصاره هیدروااکلی گل درخ  گردو به منظ ر مهار 

  های سل ای ماک ر م رد بررسی قرار گرو گرشد رده
 

 مواد و روش ها
 تهیه گیاه و عصاره گیریااف( 

(، گل Experimentalدر این مطااده آزمایشگاهی )

ای شهرسرتان سراری در ورروردین درخ  گردو از یر ا

آوری گردیررد و بررا نم نرره هربرراری می جمرر  8344سررال 

م ج د در دانشکده داروسازی تهران مطابق  داده شرده 

و نررام علمرری گیرراه ت سررط متخصررن وارمرراک گن زی 

 1دانشکده داروسازی ساری تایید شدگ گل گیاه به مدت 

درجره  41هفتره در یررارت  8روز در سایه و بره مردت 

نتی گراد خشرو شردگ سرپس گیراه خشرو شرده بره سا

ت سط آسیاب مدمر ای خررد و  811ای با مشاندازه ذره

گرم از گل خشو شرده بره  811ریز شدگ در مریله بدد 

 روش پرک السرری ن و بررا یررالل مترران ل آب )برره نسررب  

گیری و برا دسرتگاه تقطیرر در خرالا دوار ( عصاره8به  4

(Rotary evaporate در دمررای )گررراد رجره سررانتید 41

( کرامالا Freeze dryerتغلیظ و بره کمرو وریرز درایرر )

  خشو شدگ
 

 ب( نگهداری و کش  سل ای
 سرررویکس و (2HepGکبررد) رده سررل ای سررراانی

(HeLa)  انسرران از بانررو سررل ای انیسررتیت  پاسررت ر تهررران

 ییراو DMEMها در محیط کشر  سل ل خریداری شدگ

م پیررووات (، سردیFBSگراوی ) درصد سررم جنرین 81

درصرررد  8سررردیم بیکربنرررات و  g/l 1/8گررررم، میلررری 811

استرپت مایسرن در انک برات ر در  -سریلینپنی بی تیوآنتی

 1درجه سانتی گراد و را بر  کراوی و میرزان  32دمای 

درصد دی اکسید کربن نگهداری شردندگ پرس از رشرد 

اتیلن دی امین تتررا  -نیت سط تریپسها، درصدی سل ل 21

 برراو  نداز تره والسرو جردا شرد (EDTA) یداسرتیو اسر

 دقیقرره سررانتریفی ژ شرردندگ 1برره مرردت  rpm 1500دور

و  ه یاا  س سپانسی ن تهیره شردیاصل برس ب سل ای 

استفاده از رنگ تریپان بل  و ها با درصد زنده ب دن سل ل

میکروسررک ن نرر ری تدیررین  ت سررط الم هم سررایت متر

  (گ1)دش
 

 گرردو برا روش گرل درخر ج(بررسی سرمی  سرل ای 
 MTTرنگ سنجی 

عردد  481میکروایتر محیط کش  یاوی تدداد 811

و  خانرره قرررار داده شررد42در هررر هاهررو پلیرر  سررل ل 

، 11، 8 هرایغلظ گردیدگ ساع  انک باسی ن 74 بمدت

از عصراره بره  ایتررمیکروگرم بر میلری8111و  111، 811

 71 گسراع  انک بره شرد 27هرا ا راوه شرد و اری سل ل

 ایترر(گرم بر میلریمیلی 1غلظ   با) MTTمحل ل تر میکروای

 دمرای سراع  در  4به هر هاهو ا اوه شد و بره مردت 

پس محیط کش  خارج شرد و بره هرر گ سک به شدان 32 ̊
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 و همکاران محمد شکرزاده     
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 کوتاهارش زگ

رقیب شده جه  یل  DMSO میکروایتر محل ل 11خانه 

دقیقه 81بدد از  کردن و رمازان ارغ انی رنگ ا اوه شدگ

هاهررو بررا اسررتفاده از  جرراب نرر ری هررر ،انک باسرری ن

نران متر قرائر   231و 441دستگاه االیرزا در ار ل مر ج 

جاب نر ری تسر   با تقسیمدرصد بقای سل ای  گ(1)شد

یاصرل در برابرر غلظر  عصراره جاب ن ری کنتررل  بر

 ANOVA روش بهو  SPSS.16اوزار با نرم هادادهگردیدگ 

  تجزیه و تحلیل شدندگ

 

 و بحث یافته ها
 ترریاستفاده از روش کش  سل ای درك بسیار عمیب

هرای سرراانی و از تأثیر داروهای مختلف بر روی سل ل

تررین کاندیردای یکری از مهرم (گ2)وردآپدید مری ابیدی

در شریمی  تجر یزسنتز داروهای  د سرراان بره منظر ر 

ترکیبات دارای اثرات سمی و خص صأ سرمی   درمانی،

ها با اسرتفاده از نآسل ای  سل ای هستند،که امروزه سمی 

 های سنجش سمی  بر روی کشر  سرل ای و براوتیروش

با استفاده از  ای این مطااده گ(1)باشدگیری میقابل اندازه

 و HeLa های سل ایهای خ انده شده در ردهمیزان جاب

2HepG، هامیزان درصد زنده ماندن سل ل (%viability) 

 ام تسر نجرگرردو و اگیاه گل پس از م اجهه با عصاره 

MTT (گ3)نم دارهای شماره  محاسبه گردید 

 

 
و  HeLaهرای سرل ای  میرزان بقرای سل ای)درصرد(رده :3نمودار شممرر  

HepG2  ساع 27ای زمان انک باسی ن گل گردو در م اجهه با عصاره 
 

از سرر ی دیگر،امررروزه ترکیبررات بررا منشررأ ابیدرری 

عر ارر  مدردنی( بره علر  وراوانری، انی،ییر  )گیاهی،

تر،ارزان ب دن وگگگ، کان ن جانبی و تداخالت دارویی کم

ت جه داروسازان و پزشکان به منظ ر سنتز داروهای ن ین 

 هایی که درمان و رژیم)خص صأ بیماری هادرمان بیماریو 

 ها وج د ندارد(نآدارویی قطدی با دارای اثربخشی کاوی 

 50IC هررایمقایسرره داده در ایررن مطاادرره (2،1)باشررندمرری

هرای عصاره گیاهی و داروی سیس پالترین برر روی رده

داری ینشان داد که تفاوت مدنرو سرویکس  سل ای کبد

 IC50نترایج نشران داد کره  .ها وج دداردبین تمامی داده

ترر از داری بسریار کرمداروی سیس پالتین به ا ر مدنری

  (گ8)نم دار شماره  (p >1118/1) عصاره گیاه ب ده اس 

 

 
 

و داروی گرل گرردو  عصراره IC50مقایسره میرزان  :1نمودار شممرر 

 اری زمران HepG2و  HeLaهرای سرل ای  سیس پالتین بر روی رده

 (p >1118/1) ساع  27 انک باسی ن

 

تر ان ادعرا کررد کره ، مریبا ت جه بره ایرن م  ر ع

عصرراره ایررن گیرراه دارای اثررر مهارکننرردگی رشررد قابررل 

 و aLHe هررای سررل ای سررراانی جهی بررر روی ردهترر

2HepG  دار داروی نبرر ده اسرر گ علرر  اخررتالف مدنرری

هرای سرل ای سیس پالتین با عصاره گیراه گرردو برر رده

باشرد کره داروی سریس پالترین م رد ارزیابی در این می

ا ر وسریدی در هکه ب یو ترکیب خاان شیمیایی اس 

 ه، مثانه، انفر م و گگگهای ریه، تخمدان، بیضدرمان سراان

امرا عصراره گیراه گرردو مخلر ا تدرداد  ،رودکار میه ب

 ویتررین، اوائرر روپین، زیررادی ترکیبررات از جملرره تررانن،

باشد کره هره بسرا در می ...و هاان اع وسفات ویت سترول،

نتیجه مطاادات بیشتر، ترکیبات خاان شده بت انند با اثرر 

ناسربی بررای ترر جرایگزین متر و عار ه کرمبخشی ق ی

برا ت جره بره گ (1-2)داروهایی همچ ن سیس پالتین باشند
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 سایر مطاادات ص رت گروتره برر روی اجرزاا ایرن گیراه

می ه،گگگ( مشخن شده که گیراه گرردو بره دایرل  )برگ،

پارا هیدروکسی  دارا ب دن ترکیبات ونلی نظیر پیرگاا ل،

اتیررل  گاایررو اسررید، وانیلیررو اسررید، بنزوئیررو اسررید،

برر ، اثرر سرمی اکسریداز ،A،B،E هرایویتامین گاالت و

 و داشرته _7Cacoو _224P سراانی های سل لروی رده

ما نیز  گروداز جمله گیاهان دارویی با ارزشی به شمار می

هرای اثر عصاره هیدروایو گل این گیاه را برر روی رده

( 7HepG) ( و سرررویکسaLHe) سررل ای سررراانی کبررد

عصاره گل این گیراه  گردیده بررسی نم ده که مشخن

های سرل ای ای را بر روی ردهنت انسته مهار قابل مالیظه

نماییم که عالوه بر ااا ما پیشنهاد می سراانی داشته باشدگ

هرای ترام این ن ع عصاره )هیردروااکلی( اثررات عصراره

هرای اتیرل اسرتاتی وگگگ( برر روی رده_اسرت نی_دیگر بی

گیرنرد و همچنرین سل ای سراانی نیز م رد بررسی قررار 

 میر ه، برگ،گرل، م اد مؤثره اعضای مختلف ایرن گیراه

هرا برر نآدانه وگگگ( را جداسازی نمر ده و سرپس اثررات 

های سل ای سراانی مختلرف نیرز ارزیرابی مهار رشد رده

هرای مختلرف مهرار رشرد را گردد و در پایران مکانیسرم

  م رد بررسی قرار دهیمگ
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