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Abstract 
 

Background and purpose: Today, medicinal plants are of great importance in treatment of 

different cancers. Trigonella foenum graecum L. (fenugreek) is a herbaceous plant with phenolic compounds 

that has received attention in cytotoxicity studies. The aim of this study was to evaluate the protective effects of 

Trigonella foenum graecum L. (TFG) against cytotoxicity induced by cyclophosphamide on ovarian cancer 

(SKOV3) and normal cell lines. 

Materials and methods: We conducted an experimental study in which TFG aqueous extract 

was prepared by percolation method. Ovarian cancer cells (SKOV3) and normal cell lines (rats) were 

treated with cyclophosphamide and TFG aqueous extract in different concentrations (1, 10, 50, 100, 200 

μg/ml) for 72 hr. Cells viability were then evaluated using MTT assay. Data analysis was done applying 

ANOVA. 

Results: In this study, inhibitory concentration (IC50) of the extract and cyclophosphamide on 

SKOV3 and normal cell lines were determined 5.992±0.013 and 30.66±0.032 μg/ml, respectively. The IC50 

values in cell lines treated with cyclophosphamide alone were 1.839±0.003 and 7.332±0.011 μg/ml, 

respectively. 

Conclusion: Compared with cyclophosphamide alone, the IC50 values from TFG aqueous 

extract and cyclophosphamide on SKOV3 and normal cell lines were increased which could be due to 

high antioxidant activity caused by bioactive components such as flavonoids and alkaloids of the TFG 

aqueous extract. 
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 پژوهشی

-Trigonella foenum( لهیشنبل اهیگ یعصاره آب یاثر محافظت یبررس
graecum Lدر رده  دیکلوفسفامیاز س یناش ییالقا یسلول تی.) بر سم

 ) و نرمالSKOV3( یتخمدان انسان یسرطان يسلول ها
  
        1محمد شکرزاده

        2یبیعمران حب
        3یپورفوالدچ لوفرین

  4يرضا محمد دیحم
  

  چکیده
 لهیشنبل اهیبرخوردار است. گ يافوق العاده تیدر درمان سرطان از اهم ییدارو اهانیامروزه استفاده از گ و هدف: قهساب

 یاثــر محــافظت یمطالعه، بررســ نیباشد. هدف از ایم تیبا اهم یسلول تیمطالعات سم يبرا یفنل باتیدارا بودن ترک لیدلبه
) و SKOV3( یانسان یسرطان يهارده سلول يبر رو دیکلوفسفامیس ياز دارو یشنا یسلول تیبر سم لهیشنبل اهیگ یعصاره آب

  باشد.ینرمال م
شد. بعد از مواجهه رده سلول  هیته ونیبه روش پرکوالس اهیگ یابتدا عصاره آب ،یمطالعه تجرب نیدر ا ها:مواد و روش

 يو دارو اهیمختلف از عصاره گ يهاش با غلظتمو نیجن بروبالستینرمال ف ی) و رده سلولSKOV3( یتخمدان انسان یسرطان
و  يقرار گرفــت. محاســبات آمــار یمورد بررس MTT شها باروسلول ریمرگ و م زانیساعت، م 72به مدت  دیکلوفسفامیس

  ) انجام گرفت.ANOVA( انسیوار زیها با روش آنالداده سهیمقا
 یســرطان يهــابــر رده دیکلوفســفامیس يو دارو اهیــه گ) عصــارIC50( يغلظت مهــار زانینشان داد که م جینتا ها:یافته

 ± 032/0 و 992/5± 013/0برابــر بــا  بیــمــوش بــه ترت نیجنــ بروبالســتینرمــال ف ی) و رده سلولSKOV3( یتخمدان انسان
 و 839/1±003/0برابر با  بیبه ترت یسلول يهارده نیابر  دیکلوفسفامیس يدارو IC50 زانیو م تریلیلیبر م کروگرممی 66/30

  است. تریلیلیبر م کروگرممی ±332/7 011/0
 یتخمــدان انســان یســلول ســرطان يهارده يبر رو دیکلوفسفامیو س لهیشنبل اهیعصاره گ)IC50(غلظت مهاري  زانیم استنتاج:

)SKOV3تیصــاز خا یتوانــد ناشــینشــان داد کــه مــ شیافــزا دیکلوفسفامیضد سرطان س يبا دارو سهینرمال در مقا ی) و رده سلول 
  باشد. يدیآلکالوئو  يدیمختلف فالونوئ باتیداشتن ترک لیدلعصاره به یدانیاکسیآنت

  
  یسلول تی، سمIC50 ،یسرطان یسلول، ردهTrigonella foenum-graecum L له،یشنبلواژه هاي کلیدي: 

  

  مقدمه
 يایــدن ریــعلــل مــرگ و م نیاز بارزتر یکیسرطان 

 ای میمستق ریتأث را تحت یونیلیم یتیاست و جمع يامروز
 يبــرا یدرمــان متفــاوت يهــاخود دارد. روش میمستقریغ

 یمیشــ ،یجراحــتــوان بــهیها وجــود دارد کــه مــسرطان
و...  یمنــوتراپیا ،یهورمــون درمــان ،یوتراپیراد ،یدرمان

و  هیــکبــد، ر يهــاســرطان خصــوص. در )1(اشاره داشت
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 پژوهشی

ــدخ ــوع ب ــدان (از ن ــ) نمیتخم ــااز روش زی ــاوت  يه متف
 نیاز ا یکی کیستمیس یدرمانیمیشود که شیاستفاده م

عــدم وجــود  لیــدلبــه یدرمــانیمی. ش)1(باشدیها مروش
اغلــب منجــر بــه بــروز عــوارض  یســلول یانتخــاب تیسم

 جیــرا يهــااز روش ریگردد. غیتحمل م رقابلیغ یجانب
(خصوصــاً  یــیدارو اهــانیذکر شده، امروزه استفاده از گ

 يافوق العــاده تی) در درمان سرطان از اهمیبوم اهانیگ
اســتفاده از کشــت  گــری. از طرف د)2، 3(برخوردار است

منظــور بــه يو فارمــاکولوژ یشناســدر علــم ســم یلســلو
ـــیدارو ،ییایمیمـــواد شـــ یســـلول تیســـنجش ســـم  ،ی

 بــاتیترک یتمــام یبرون تن تیسم یها و بررسکشآفت
کــرده  دایــرا پ یشــگرف شــرفتیو... پ کیو ســنتت یعیطب

  .)4(است
ــاهی اســت علفــی و یکســاله کــه از گیاهــان  شــنبلیله گی
د. ایــن گیــاه از شــومحسوب می Leguminosae خانواده

ایران و غرب آسیا به سایر کشورها منتقــل شــده اســت و 
 شود. نام علمی آنتر نقاط دنیا کشت میاکنون در بیش

Trigonella foenum-graecum. L  ــب ــب ط و در کت
 . نام انگلیسی شنبلیله، باشدیسنتی به اسم حلبه معروف م

 Fenugreck ــه آن ــه ب ــوده و در فرانس  Trigonelle ب

  .)5(گویندمی
ــا یبرخــ شــده موجــود در دانــه  ییاز ترکیبــات اصــلی جــدا و شناس

ــــــري گــــــونلین ـدهاي ت ـــــ ــــــد از آلکالوئی ـنبلیله عبارتن   شـــــ
 Trigonelline))جنتیــانین ، (Gentianine) و کارپــائین(Carpaine) 

ــد ـاي اورینتــین، فالونوئی ــولین((Orientin هـ و  ((Luteolin ، لوتئ
ــامینساپونینو و ، استروئیدهاي (Vicentin)ویسنتین ــايیت و  C و A ه

  .)6، 7(امالح آهن و کلسیم
عصاره  یانجام شده در خصوص اثرات محافظت مطالعات

باشد. بــر یکم م اریمختلف بس يهابر ارگان لهیشنبل اهیگ
در منــابع  عیوســ يما و پس از جســتجو يهااساس دانسته

 نیــعصاره ا یمختلف در خصوص اثرات محافظت یعلم
. دیــنگرد افــتی یمورد خاصــ یسرطان يهالبر سلو اهیگ

 یعصــاره آبــ یاثــر محــافظت یررســمطالعه ب نیهدف از ا
ـــگ ـــر ســـم لهیشـــنبل اهی ـــا یســـلول تیب از  یناشـــ ییالق

ــفامیس ــلول دیکلوفس ــادر رده س ــرطان يه تخمــدان  یس
  باشد.ی) و نرمال مSKOV3( یانسان

  

  مواد و روش ها
  يریالف) نحوه عصاره گ

-Trigonella foenum - یلمــبــا نــام ع لهیشنبل اهیگ

graecum. L شهرســتان  لیــکردخ ياز اطــراف روســتا
ط متخصــص و توســ يآوراســتان مازنــدران جمــع يسار

 يآورجمــع اهــانیگ. دیگرد دیو تائ ییشناس شناسااهیگ
خشــک و  دیخورش میو به دور از نور مستق هیشده در سا

تر خرد چکبه قطعات کو یدست ابیسپس به کمک آس
بــه  اهیــگ يخشــک شــده ییگرم اندام هــوا 200. دیگرد

ــدازه ــا مــش  ياذره يان ــ 100ب ــول ابیتوســط آس  یمعم
پــودر  يخشــک شــده يگــرم نمونــه 100. دیخورد گرد

نــازك قــرار داده شــده و در  یشــده داخــل کاغــذ صــاف
 1000و توســط  دیــگرد هیدستگاه سوکسله تعب B قسمت

شــده بــه  ریو دو بار تقط شده زهیونیآب مقطر د تریل یلیم
ساعت بــا اســتفاده از دســتگاه سوکســله عصــاره  6مدت 

توســط دســتگاه  یآبــ ي. عصــارهدیــگرد هیــمورد نظر ته
 ظیگراد تغلــیدرجه سانت 45 ياواپوراتور در دما يروتار

ــتوســط فر حــایحاصــل ترج يشــده و عصــاره ــدرا زی  ری
عصــاره  تی. در نهادیگرد هیصورت پودر تهخشک و به

بــه  خچــالیدر بســته و درون  ياشــهیدر ظــرف ش شکخ
  .)8(شد يداردور از گرما و نور نگه

  
  یو کشت سلول ي) نگهدارب
تخمــدان  یســرطان یسلول يهامطالعه از رده نیا در

 بروبالســتینرمــال ف یو رده ســلول (SKOV3) یانســان
پاســتور تهــران  تویســتیان یموش که از بانک ســلول نیجن
 يهــاپاســاژ. از دیــشــده بودنــد، اســتفاده گرد يداریــخر

 10بــا  DMEM کشــت طیدر محــ 31تــا  26 نیبــ یسلول
 100 روواتیــپ می، ســد(FBS) يگــاو نیدرصد سرم جن

درصــد  1و  کربنــاتیب میســدگرم بــر لیتر 5/1گرم، یلیم
 در انکوبــاتون ســن،استرپتومای نیلیســ یپن کیوتیب یآنت
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(USA,BINDER) گــراد و یدرجــه ســانت 37 يدر دمــا
ــاف ــت ک ــو م یرطوب ــد دد 5 زانی ــ يرص ــربن،  دیاکس ک

که  یمختلف، زمان يهاشیانجام آزما ياستفاده شد. برا
 دند،یرســ یدرصــد رشــد ســلول 70حداقل بــه  يهاسلول

ـــ ـــط تریپس ـــتیک  -نیتوس ـــرا اس ـــین تت ـــیلن دي ام ات
 rpm 1500 از ته فالسک جدا شده و در  (EDTA)اسید

دقیقــه ســانتریفیوژ شــدند. رســوب ســلولی در  5به مــدت 
ون تهیــه محیط کشت به حالــت سوسپانســی تریلیلییک م

هاي موجود در سوسپانسیون شد. درصد زنده بودن سلول
سلولی با مخلوط شــدن نســبت مســاوي از تریپــان بلــو بــا 
استفاده از الم هموســایتومتر و بررســی بــا میکروســکوپ 

حصول اطمینان از عدم آلودگی نوري تعیین شد. پس از 
 90ده بــودن بــاالي هــاي بــا درصــد زنــها، از سلولسلول

  .)9(درصد براي انجام تست استفاده شد
  
و  لهی) بررســــی ســــمیت ســــلولی گیــــاه شــــنبلج

 یسرطان يهابر رده MTT assay با روش دیکلوفسفامیس
  نرمال یو رده سلول (SKOV3) یتخمدان انسان

بــر رشــد و  لهیمنظور بررسی اثر عصاره گیاه شــنبل به
 روش رنگ ســنجیهاي سرطانی و نرمال از تکثیر سلول

MTT  اســتفاده شــد. ایــن روش یــک تســت متابولیــک
رقابتی میتوکندریایی است و بــر اســاس شکســتن نمــک 

ـــدر ـــزیم سوکســـینات دهی ـــوم توســـط آن وژناز تترازولی
هاي زنده استوار است. در این روش میتوکندریایی سلول

 104میکرولیتــر محــیط کشــت حــاوي تعــداد  100میزان 
خانــه قــرار داده شــد.  96ت عدد سلول در هر چاهک پلی

، 25، 10، 1ساعت انکوباسیون، غلظــت هــاي  24پس از 
و  لهیلیتر از عصاره گیاه شنبلبر میلی کروگرمیم 100، 50
، 1هــاي و غلظــت یســرطان يهــابه ســلول دیکلوفسفامیس

لیتــر از عصــاره بــر میلــی کروگــرمیم 200، 100 ،50، 10
نرمــال اضــافه  يهــابه سلول دیکلوفسفامیو س لهیگیاه شنبل

ســاعت انکوبــه شــد. پــس از طــی زمــان  72شــد و طــی 
 MTT میکرولیتر محلول 20مذکور به هر چاهک پلیت، 

لیتــر) م بــر میلــیمیلــی گــر 5با غلظت  گمای(از شرکت س

درجــه  37 يدر دمــا گرساعت دی 4اضافه شد و به مدت 
گراد انکوبه شــد. پــس از طــی زمــان الزم، محــیط یسانت

ه دقــت خــارج شــد و بــه هــر خانــه ب MTT کشت حاوي
رقیــق شــده  DMSO میکرولیتــر محلــول 50پلیت میــزان 

جهت حل کردن فورمازان ارغوانی رنگ اضافه شد. بعد 
دقیقه انکوباسیون در دماي اتاق، جذب نــوري هــر  15از 

و  490مــوج  از دستگاه االیزا در طــول ستفادهچاهک با ا
ــایج حاصــل بــه )7(نــانومتر قرائــت شــد 630 صــورت . نت

  :محاسبه شد ریدرصد بقاي سلولی مطابق روش ز
تســت) =  يکنترل / جذب نــور ي(جذب نور×100

  یسلول يبقا زانیم
 SPSSآماري داده ها با استفاده از نرم افــزار  تحلیل

 Tukey Postو  ANOVAطرفــه  کیــ انسیوار زیو آنال

test .انجام شد  
  

  یافته ها
و  لهیبلعصاره گیــاه شــن )IC50(غلظت مهاري  مقدار

ــر روي ســلول دیکلوفســفامیس هــاي ســرطانی تخمــدان ب
 ارمعیـــ انحـــراف ± نیانگیـــبــا م (SKOV3) یانســان

ـــــــا دیکلوفســـــــفامسی و 013/0±992/5 ـــــــه تنه  ییب
 نچنــیهــم. بــود لیتــرمیلــی بــر میکروگرم 003/0±839/1

ــاري  مقــدار ــاه شــنبل)IC50(غلظــت مه و  لهیعصــاره گی
 66/30±022/0هــاي نرمــال بر روي سلول دیکلوفسفامیس
 بـــر میکروگـــرم 332/7±011/0تنهـــا  دیکلوفســـفامسی و

  .بود لیترمیلی
ــه ــاي داده مقایس ــاري ه ــت مه ــاره )IC50(غلظ عص

ـــاهی و داروي سیکلوفســـفام ـــر روي رده دیگی هـــاي ب
و نرمال نشان داد کــه  یهاي سرطانی تخمدان انسانسلول

 جیهــا وجــود دارد. نتــاتفاوت معناداري بــین تمــامی داده
داري، طــور معنــیبــه دیداد که داروي سیکلوفســفامنشان 

ــاه و بســیار کــم)IC50(غلظــت مهــاري  تــر از عصــاره گی
  ).1 (جدول شماره باشدیم دیکلوفسفامیس
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 پژوهشی

  
محاسبه شده  )IC50(غلظت مهاري  زانیم :1جدول شماره 

 بــر خطــوط ســلول دیکلوفســفامایس يو دارو لهیشــنبل اهیــعصاره گ
 :). µg/mL (تریل یلیبر م وگرمکریو نرمال بر حسب م یسرطان

** (P< 0.05) دیفسفاما:معنی داري نسبت به گروه سیکلو  
 رده سلولی

 
 عصاره گیاهی و دارو

 میزان IC50 بر روي رده سلول سرطانی و نرمال فیبروبالست

SKOV3 (µg/mL) NORMAL CELL 
(µg/mL) 

Trigonella foenum-graecum 
L+ Cyclophosphamaid 

013 /0 ±299/5  ** 022/0±66/30  ** 

Cyclophosphamaid 003/0 ±839/1  011/0± 332/7  

  
هــاي خوانــده شــده در بــا اســتفاده از میــزان جــذب

و نرمــال،  یهــاي ســرطانی تخمــدان انســانهاي سلولرده
) پــس از viabilityمیزان درصد زنده مانــدن ســلول هــا(%

انجــام  MTTو اتمام تســت لهیمواجهه با عصاره گیاه شنبل
  ).4و  3و  2و  1ردید (نمودارهاي شماره گ

  

  
 SKOV3 ســلولی (درصــد) رده یسلول يبقا زانیم: 1نمودار شماره 

 ســـاعت 72 طـــی زمـــان دیکلوفســـفامایس يدر مواجهـــه بـــا دارو
):معنــی داري  P<0.01( بــا گــروه کنتــرل ســهیانکوباسیون در مقا

  نسبت به گروه کنترل

  
 )P<0.01 کنترلنسبت به گروه  يداری): معن  

 

 
   SKOV3ه ســلولی (درصد) رد یسلول يبقا زانیم: 2نمودار شماره 

 72زمــان  طی لهی+عصاره شنبل دیکلوفسفامیس يدر مواجهه با دارو
 با گروه کنترل سهیانکوباسیون در مقا ساعت

 
 )P<0.05 معنی داري نسبت به گروه کنترل:(  
)P<0.01 معنی داري نسبت به گروه کنترل:(  

 

 
نرمــال  ی(درصــد) رده ســلول یســلول يبقــا زانیــم :3ماره نمودار ش

 72زمــان  طــی دیکلوفسفامایس يبا دارو افتهیمواجهه  بروبالستیف
 ساعت انکوباسیون 

 

 
 بروبالستی(درصد) رده نرمال ف یسلول يبقا زانیم: 4نمودار شماره 

 72طی زمان  لهی+عصاره شنبل دیکلوفسفامیس يبا دارو افتهیمواجهه 
  وباسیونساعت انک
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  بحث
ـــاي کشـــت ســـلولی اســـتفاده از روش از  یکـــیه

تأثیر داروهاي مختلــف بــر روي  عیسر یبررس يهاروش
مطالعــه از  نیــباشــد. در ایهاي سرطانی و نرمال مــسلول
 یســـلول تیســـم يجهـــت القـــا دیسیکلوفســـفام يدارو

 بیترک کیبه عنوان  لهیعنوان مدل و عصاره گیاه شنبلبه
شــده  جــادیا يهابیدر مقابل آس یمحافظت کننده سلول

. روش دیــها در فضاي کنترل شده اســتفاده گردبر سلول
هــا و تر مکانیســمواند به شناسایی دقیقتیکشت سلولی م

چنــین اثــرات مختلــف و هــم باتیاثرات بیولوژیکی ترک
. دیــها بر فاکتورهاي متفاوت داخل سلولی کمک نماآن

ینــدها و فعــل و این امکانات شناســایی هــر چــه بهتــر فرا
ره دارو درمانی ســرطان را داخل سلولی طی دو انفعاالت

هــاي درمــانی ارتقاء روشتواند به سازد که میممکن می
ترین کاندیداي هرحال یکی از مهم. به)9، 10(منجر گردد
منظــور مصــرف در شــیمی ي ضد سرطان بــهسنتز داروها

ــرطان ــانی س ــمی و درم ــرات س ــات داراي اث ــا، ترکیب ه
هستند که امروزه سمیت ســلولی  یخصوصاً سمیت سلول

ي هــاي ســنجش ســمیت بــر روها با اســتفاده از روشآن
باشد. از سوي گیري میکشت سلولی و بافتی قابل اندازه

هی، حیــوانی، دیگر، امروزه ترکیبات با منشأ طبیعی (گیا
و تــداخالت  عــوارض جــانبیعلــت فراوانــی، معدنی) به

توجه داروســازان  نتر، ارزان بودن و...، کانودارویی کم
ــ ــور س ــه منظ ــکان ب ــان و پزش ــوین و درم ــاي ن نتز داروه

هــایی کــه درمــان و رژیــم هــا (خصوصــاً بیمــاريبیماري
ها وجود ندارد) آن يدارویی قطعی با اثربخشی کافی برا

  .باشدمی
 یو اثــر محــافظت یســلول تیمطالعه، اثر ســم نیا در

 SKOV3 یسرطان یسلول يهابر رده لهیشنبل اهیعصاره گ

 جیقــرار گرفــت. بــا توجــه بــه نتــا یو نرمال مــورد بررســ
 یســلول ياثــر مهــار زانیــحاصله (جداول و نمودارها) م

(IC50) نسبت به  دیکلوفسفامیکننده س افتیدر گروه در
مربــوط بــه  لهیو شنبل دیکلوفسفامیکننده س افتیگروه در

باشــد یتــر مــکم يداریبه طور معن SKOV3 یرده سلول
 جــادیا تیبر ســم لهیعصاره شنبل یاثر محافظت گرانیکه ب

ــط دارو ــده توس ــم يش ــفامیس یس ــ دیکلوفس ــد. یم باش
کننــده  افــتیدرگــروه در IC50 زانیــم نیچنــهــم

ـــفامیس ـــروه در دیکلوفس ـــه گ ـــبت ب ـــتینس ـــده  اف کنن
 زیــنرمــال ن یمربوط به رده سلول لهیو شنبل دیکلوفسفامیس

دهنــده اثــر کــاهش داشــت کــه نشــان يدار یبه طور معن
رده  نیشده در ا جادیا تیبر سم لهیعصاره شنبل یمحافظت

  .باشدیم زین یسلول
شده  رفتهیپذ ییعنوان داروبه دیکلوفسفامیس يدارو

کولــون،  يهــادر درمــان ســرطان یعیطور وساست که به
رود. یکــار مــرحــم و ... بــه ضــه،یکبــد، ســر و گــردن، ب

 جــادیا لیــدلها بهسلول يدارو بر رو نیا تیسم سمیکانم
 يهــاکــالیراد جادی). ا11(باشدیم یکنندگلهیعامل آلک

عــالوه بــر  زیــن بیــترک نیــشدن ا زهیمتابولآزاد به دنبال 
توانــد منجــر بــه یکننده وجود دارد که مــ لهیعوامل آلک

  ).12(در سلول و مرگ آن شود ویداتیاسترس اکس جادیا
تــر، دلیــل عــوارض جــانبی کــمارویــی بــهد گیاهــان

انــدك بــه سی آســان، قیمــت ارزان و اثــرات ســمیدستر
داروهــاي شــیمیایی  يمناسب بــرا اریعنوان جایگزین بس

به سبب اثرات درمــانی گســترده و  لهیباشند. گیاه شنبلیم
 يهــاتیبر سم اهیگ نیا ریکم در زمینه تاث اریمطالعات بس

 قــاتیباشد. بر اساس تحقیم حققانمورد توجه م ،ییالقا
ترکیبــات مختلــف شــامل  يدارا اهیــگ نیــانجــام شــده ا

 ، جنتیــانین(Trigonelline) آلکالوئیدهاي تري گــونلین

(Gentianine)  و کارپــائین(Carpaine) فالونوئیــدهاي ،
و  (Luteolin) ، لوتئــــولین(Orientin) اورینتــــین
ــــاپونین (Vicentin)ویســــنتین ــــتروئیدهاي س و  ، اس

 7(باشــدیو امالح آهــن و کلســیم مــ C و A هاينویتامی
التهــاب و  کــاهش فوق بــر باتیترک ی. اثرات محافظت)6،

ــاهش م ــک ــالیراد زانی ــاک ــلول يه ــوز س  یآزاد و آپوپت
 نیچنــانجام گرفته هم قاتی. تحق)13(مشخص شده است

خون توســط  یچرب زانیم یو کاهندگ یابتیاثرات ضد د
. بــا توجــه )14، 17(است ندهفوق را به اثبات رسا باتیترک
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 پژوهشی

و مــواد مــوثره  اهیــگ نیــا يبــر رو دیــجد قاتیبه به تحق
ــ ــه بس ــت ک ــده اس ــخص ش ــود در آن، مش از  ياریموج

 تري گــونلینمانند  اهیگ نیموجود در عصاره ا باتیترک

(Trigonelline)  آزاد يهاکالیراد ياثرات مهار يدارا 
. )18(نــدینمایمــ يریگجلــو ویداتیبوده و از استرس اکســ

 يمهــار ســمیبــا مکان اهیــگ نیرسد که اینظر مبه نیبنابرا
 يهــاکــالیو کاهش راد (ROS) ژنیفعال اکس يهاگونه

 شیافــزا ایــها در ســلول و جارو کردن آن قیآزاد از طر
ــ زانیــم بتوانــد بــه ســلول در  یســلول يهــادانیاکســیآنت

کمــک  دیکلوفســفامیالقائ شده توسط س تیکاهش سم
تــر شیبــ ریخصــوص کــه کــدام مســ نیــا ر. البته ددینما
ــ ــمیم ــاهش س ــد در ک ــات  ت،یتوان ــد، مطالع ــوثر باش م

  .ردیصورت پذ ستیبایم يترشیب
ـــادار م علـــت ـــاخـــتالف معن  يدارو IC50 زانی

 یبــر خطــوط ســلول لهیشنبل اهیبا عصاره گ دیکلوفسفامیس
مختلــف  باتیاز وجود ترک یتواند ناشیم ،یابیمورد ارز

 نیوارد شدن به ا یاشد که توانائب لهیشنبل اهیدر عصاره گ
 اهــانیمؤثره گوناگون در گ باتیفاز را دارند. وجود ترک

 يو داروها باتیترک نیا نیتداخل ب زتواند سبب برویم
موجود  باتیترک میگردد. اتصال مستق یائیمیش کیسنتت

ــا دارو ــاره ب ــفامیس يدر عص ــاهش م دیکلوفس ــو ک  زانی
اســت کــه  يگــرید يشــنهادیپ هیدارو، فرضــ نیــا تیسم

تــر شیب اتقیبه انجام تحق ازین یتواند مطرح باشد، ولیم
  باشد.میجهت اثبات آن 
Hannan  ـــال ـــه ا 2006در س ـــرات  يدر مطالع اث

 Soluble Dietary) محلول یخوراک يبرهایف یابتیضدد

Fibre) قــرار دادنــد کــه  یرا مــورد بررســ لهیشــنبل اهیــگ
 اه،یــگ ییاز بخــش هــوا mg/kg 50زانیــمشــخص شــد م

داد و  شیتحمــل بــه گلــوکز را افــزا يداریطــور معنــبــه

را بــه طــور  2و  1 پیــت ابــتیگلــوکز در د يهوموســتاز
ــــ ــــاز طر يداریمعن ــــاخ قی در هضــــم و جــــذب  ریت

عملکــرد  دیتواند تقلیبخشد که میبهبود م دراتیکربوه
فــرض، عصــاره  نیبــا همــ زیباشد. در مطالعه ما ن نیانسول

ســلول نرمــال داشــته  يبــر رو یتواند اثــرات محــافظتیم
  .)5(باشد

مطالعــه نشــان داد کــه عصــاره  نیا جینتا یطور کلبه
از  یناشــ ییالقــا تیســم زانیباعث کاهش م لهیشنبل یآب

گــردد. یمــ یبــرون تنــ طیدر محــ دیکلوفسفامیس يدارو
 زانیــاز کــاهش م یتوانــد ناشــ یمــ تیکــاهش ســم

ســلول انتقال گلوکز به داخل  شیآزاد، افزا يهاکالیراد
  باشد. یمواسط س باتیاتصال به ترک ایو 

 یو اثــر محــافظت یســلول تیمطالعه، اثر ســم نیدر ا
 SKOV3 یسرطان یسلول يهابر رده لهیشنبل اهیعصاره گ

و با توجه  یقرار گرفت. به طور کل یو نرمال مورد بررس
 يدارا لهیشــنبل اهیــ(جداول، نمودارها)، عصاره گ جینتابه

دو رده  نیــاســمیت  يبــر رو يداریمعن یاثرات محافظت
موجود  باتیاز ترک کیکه کدام نیاداشته است.  یسلول

 نیــدر ارا اثــر  نیبهتــر ایــو  نیتــرشیب يدر عصاره دارا
  باشد.یم يترشیبه مطالعات ب ازیبوده است، ندارا  ریمس

  

  سپاسگزاري
نویســـندگان مراتـــب تشـــکر خـــود را از معاونـــت 

دلیــل تــامین مازندران، به دانشگاه علوم پزشکیپژوهشی 
دارنــد. ایــن ) اعــالم مــی1971ین طرح (با شــماره هزینه ا

ــان ــل پای ــه حاص ــانم نمقال ــه خ ــوفرینام ــوالدچ ل  ،یپورف
دانشکده داروسازي واحــد  يداروساز يدانشجوي دکتر

  خودگردان بوده است. سیپرد
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