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Abstract
Background and purpose: Papaver rhoeas L (family: Papaveraceae) is commonly known as
corn poppy. Recent studies have revealed that Papaver rhoeas L extract has cytotoxic, genotoxic, and
antioxidant effects. The present study aimed at evaluating the cytotoxic effect and antioxidant activity of
Papaver rhoeas L. methanolic extract on monkey kidney carcinoma cell lines (Vero).
Materials and methods: Methanolic extract of Papaver rhoeas L. was prepared by maceration
method. Cultivated cell line Vero was incubated with different concentrations (0, 10, 50, 100, 500, and
1000µg/ml) of the extract for 72 hours and cell growth inhibition was determined using MTT assay. The
antioxidant capacity was assessed using two methods: DPPH and ferric reducing ability of plasma
(FRAP). The total phenolic and flavonoid contents were also determined.
Results: The IC50 of cisplatin, as a common drug, is significantly lower than that of the Papaver
rhoeas L. (IC50= 15.96±0.26 μg/ml). Our results showed that Papaver rhoeas L. extract caused a
significant decrease in proliferation in monkey kidney cancer cell line (IC50=80.07 μg/ml). The scavenging
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effect of the extract on DPPH• radical was found to be 5.74 μg/ml. The extract’s ferric reducing ability of
plasma was 2.663 ± 0.002 μg/ml. Also, the extract had more total phenolic content rather than flavonoid
contents.
Conclusion: This study showed that methanolic extract of Papaver rhoeas L. has potent
cytotoxic effect on cancer cell line Vero and considerable antioxidant activity. But further investigations
are required to identify efficient compounds and molecular mechanism of this extract so that effective
steps could be taken towards finding new drugs in treatment of diseases.
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سابقه و هدف :گیاه شقااق وحشق (  ) Papaver rhoeasاز تیقهه خشقاا ( ) Papaveraceaeبقا نقا شقااق سقه
( )Corn poppyمعهوف است .مطالعات اخیه نشان داده که عصاره شااق وحش اثهات سیتوتوکسیسیت  ،ژنوتوکسیسیت و
آنت اکسیدان دارد .مطالعه حاضه با هدف بهرس اثه سیتوتوکسیسقیت عصقاره متقانول گیقاه شقااق وحشق بقه روی رده
سهطان کلیه میمون و فعالیت آنت اکسیدان عصاره اقن گیاه انجا گهفت.
مواد و روشها :عصاره متانول به رو خیساندن ( )Macerationتهیه شد و سپس اثهات محلولهای حاوی نمونه بقا
غلظتهای ماتلف ( 0000 ،000 ،000 ،00 ،00 ،0میکهوگه در میل لیته) از هه عصقاره تهیقه بقه روی رده سقهطان کلیقه
میمون توسط متد سنجش قدرت احیاء رنگ تتهازولیو ) (MTTبهرس شد .فعالیت آنتق اکسقیدان بقا دو رو ماتلقف
مورد ارزقاب قهار گفت :رو به دا اندازی رادقکالهای آزاد  ،DPPHقدرت تا آنت اکسیدان پالسما ( )FRAPعالوه
به آن محتوای تا فنل و فالونوئیدی نیز اندازهگیهی شد.
یافتهها :قافتهها حاک از آن است که میزان  IC50داروی سیس پالتین به عنوان قق داروی راقق در بقازار بقه طقور
معن داری کمته از گیاه شااق وحش است (میکهوگه  /میل لیته  .)IC50=00/62 ± 0/62عصاره گیقاه Papaver rhoeas
سبب کاهش معن دار رشد سقلول سقهطان کلیقه میمقون گهدققد(میکهوگه /میل لیتقه  .) IC50 =07/70در بهرسق اثقه
آنت اکسیدان عصاره اثه به دا اندازی رادقکال  ،DPPHعصاره گیاه معادل  0/47میکهوگه در میل لیته را از خقود نشقان
داد .قدرت تا آنت اکسیدان پالسما عصاره میزان  6/226 ± 0/006میل گه به میل لیته بقهدسقت آمقد .هقمچنقین عصقاره
دارای محتوای تا فنل بیشتهی نسبت به محتوای تا فالونوئیدی بود.
استنتاج :نتاق نشان داد که عصاره متانول شااق وحش ق تهکیب سیتوتوکسی موثه به روی رده سلول سهطان
کلیه میمون و دارای اثهات آنت اکسیدان قابل توجه م باشد ،جهت قافتن تهکیبات شیمیاق موثه و مکانیسمهای مولکول
موجود در عصاره گیاه تحایاات بیشته ضهوری م باشد تا گام در جهقت ققافتن و طهاحق داروهقای جدققد ومقوثه در
درمان بیماریها باشد.

اثر گياه  Papaver rhoeas L.روی سلول سرطاني Vero

بقهای ققافتن داروهقای

خیساندن ( )Macerationبا مادار  600سق سق متقانول

پاسخ نم دهند( .)6بنابهاقن تال

موثهته و با عوارض جانب کمتقه ادامقه دارد .گیاهقان از

خال

عصقارهگیقهی و بقا دسقتگاه تاطیقه در خقالء در

دقهبققاز بققه عنققوان منبققع ارزشققمندی بققهای پیققدا کققهدن

دمققای  00درجققه تیلققی .شققد .و بققا انتاققال بققه انکوبققاتور

داروهای جدقد محسوب م شقدند( .)7،6کشقت سقلول در
علم توکسیکوفارماکولوژی بقه منظقور بهرسق
تمام تهکیبات طبیع و سنتتی

In vitro

و  ...پیشهفت شقگهف

گهدقد.

خش

جهت بهرس اثه سیتوتوکسیسقیت و انجقا کشقت
سلول رده سلول سهطان کلیه میمون ( )Veroاز انستیتو

را پیدا کهده است( .)0-1همچنین تولیقد رادقکقال آزاد و

پاستور تههان خهقداری شد .سقلولهقا در محقیط کشقت

گونه های واکنشگه اکسیژن در فهآقند متابولیسم به علت

 DMEMکه با  00درصد سه جنین گاوی ( ،)FBSسقدقم

پتانسیل باال در تاهقب درشت مولکولهای زقست مانند

پیهوات  000میل موالر 0/0 g/l ،سدقم ب کهبنقات و 0

 ،DNAپهوتئینها و چهب ها قک از عوامل اصل پیقهی

درصد آنت بیوتی

پنق سقیلین-استهپتوماقسقین کقه در

و بیش از قکصد نوع بیماری ماتلف در بقدن محسقوب

انکوبققققاتور ( )BINDER,USAدر دمققققای  64درجققققه

Linn

سانت گهاد و رطوبت کقاف و 0درصقد دیاکسقیدکهبن

ققا Papaveraceae

نگهداری شد .پس از رشد  40درصدی سلولها ،توسط

م باشد( .)00از عصاره اقن گیاه اثقهات آنتق اکسقیدان ،

اسقید ( )EDTAاز

م شود( .)00،6گیقاه شقااق وحشق بقا نقا علمق
 Papaver rhoeasاز تیهه خشقاا

سیتوتوکسیسققیت و ژنوتوکسیسققیت در ردههققای سققلول
لنفوبالستوئیدی انسان ( )TK6گزار

تهقپسین -اتیلن دی آمین تتها استی
ته فالس

جقدا شقده و در دور  0000 rpmبقه مقدت 0

شده است( .)06بقا

دقیاه سانتهقوفیوژ شدند .رسوب سلول حاصل به حالت

توجققه بققه اقققنکققه تققاکنون تحایقق مشققابه از گونققه

سوسپانسیون تهیه شد و درصقد زنقده بقودن سقلولهقای

 Papaver rhoeasدر اقققهان بققه روی رده سققلولهققای

موجود در سوسپانسیون سلول بقا مالقوش شقدن نسقبت

سهطان  Veroو فعالیت آنت اکسیدان اققن گیقاه انجقا

مسقاوی از تهقپققان بلقو بققا اسقتفاده از ال هموسققاقتومته و

نشده ،لذا ما اثهات عصاره متانول شقااق وحشق را بقه

بهرس با میکهوسکوپ نقوری تعیقین شقد( .)06سقنجش

منظققور مهققار رشققد سققلول مققوردنظه و تعیققین فعالیققت

میزان سمیت سلول با رو

آنت اکسیدان و میزان بهخ از تهکیبات آنتق اکسقیدان

شد .در اقن رو

نظیه فنل و فالونوئید کل ،مورد مطالعه قهار دادقم.

سلول در هه چاه

رنقگسقنج  MTTانجقا

میزان  60 μlمحیط کشت حقاوی 000
پلیت  62خانه کاشقته شقد ،پقس از

 67ساعت انکوباسقیون غلظقتهقای ماتلقف از عصقاره

مواد و روش ها

مورد نظه ( )0000 ،000 ،000 ،00 ،00 ،0میکهوگه در

گیاه در اردقبهشت ماه  0667از استان مازندران جمقعآوری

شققد .پققس از طق زمققان مققذکور بققه هققه چاهق

پلیققت

گهدقد ،گونه و نوع گیاه ،با نمونه ههبقارقوم دانشقکده

( MTT 20 μlاز شهکت سیگما با غلظت  0میل گه در

مهبوطقه

میل لیته) اضافه شد و بقه مقدت چهقار سقاعت دقگقه در

داروسازی سقاری مطاباقت وتوسقط متاصق

تاقید شد .سپس گیاهان در ساقه به مدت  0روز و پس از

تارقک انکوبه شد .سپس محیط کشت بقه دققت خقار

حهارت مصنوع  70درجه سقانت گقهاد بقه مقدت قق

شده و به هقه خانقه پلیقت  60 μlمحلقول  DMSOرقیق

شده به انقدازه

شده جهت حل کهدن فورامازان ارغقوان رنقگ اضقافه

ذرهای با مش  000توسط آسیاب معمول خقهد گهدققد.

شد .پس از  00دقیاه انکوباسیون در دمقای اتقا جقذب

هفته کامال خش

گهدقدند .گیاه خش

درمهحلققه بعققد  000گققه نمونققه خش ق

966
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در اقن مطالعه آزماقشگاه ( )Experimentalنمونه

میل لیته به سلولها اضافه شد و طق  46سقاعت انکوبقه

گزارش کوتاه

محمد شکرزاده و همکاران

مققو  760نققانومته قهائققت شققد( .)00،07درصققد باققای

محلول را بمدت  6سقاعت در دمقای اتقا ققهار دادققم.

سققلول بققا تاسققیم جققذب نققوری تسققت بهجققذب نققوری

جققذب نمونققههققا را در طققول مققو  402نققانومته قهائققت

کنتهل در بهابقه غلظقت عصقاره حاصقل گهدققد .جهقت

(غلطت  0تا  000میکهوگه بقه

بهرسقق فعالیققت آنتقق اکسققیدان رو

رادقکققال آزاد

) DPPH (2,2-Diphenyl- Picryl- Hydrazylانجققا

نمودقم .از اسید گالی

میل لیته) بهای رسم منحن استاندارد استفاده شد و میزان
کل فنل به مبنای اسیدگالی

در هقه میلق گقه عصقاره

شد .بدقن منظور  0گه از عصاره تا را در  0میل لیته از

خش

متانول  60درصد حل شد و سپس از محلقول 0000 mg/ml

 000میکهولیته از هه عصقاره  0/0میلق لیتقه متقانول (10

بدست آمده ،غلظتهای ماتلف شامل ، 00 ،60 µg/ml

درصد) 000 ،میکهولیتقه محلقول آلومینیقو کلهاققد (00

 700 ،600 ، 000 ، 060 ، 000 ،40تهیه شد 600 µM .از

درصد) 000 ،میکهولیته محلول استات پتاسیم  0موالر و

 DPPHدر اتققانول بصققورت محلققول در آورده ،بققه هققه

 6/1میل لیته آب ماطه اضافه شد .جذب مالوش بعقد از

محلول  DPPHاضقافه گهدققد.

گذشت  60دقیاه در طقول مقو  700نقانومته نسقبت بقه

پس از مالوش کهدن بمدت  60دقیاه در تارقک انکوبه

بالن

حاوی تما تهکیبات

و جذب آن در طول مو  004نانومته اندازهگیهی شد و

ذکه شده در باال بود امقا بقهجقای عصقاره ،همقان حجقم

 60 µg/mlبقه عنقوان کنتقهل م بققت

متقانول  10درصققد بققه آن اضققافه شققده بققود .بققهای رسققم

استفاده گهدقد و درصد به دا انقدازی رادقکقال آزاد بقا

منحن استاندارد از کوئهستین استفاده شقد .نهاقتقاً آنقالیز

غلظت هم حجم خود

از اسیدآسقکوربی

فهمول زقه محاسبه گهدقد:

محاسبه شد .بهای سنجش میزان فالونوئید کل به

اندازهگیهی گهدقد .بالن

دادههقا بقا نقه افقزار  SPSS 02و بقه رو
R% = AC – AS/AC × 100

 = R%درصقققد بقققه دا انقققدازی رادقکقققالهقققای آزاد،
 = ACجذب کنتهل = AS ،جذب نمونه ها قا استاندارد

 ANOVAو

 T-testانجا شد.

یافته ها و بحث

( )FRAPبه  00میکهولیته از عصاره گیقاه  0/0میلق لیتقه

شهاقط را بهای تحای در انواع مواد داروقق و رو هقای

معهف  FRAPاضافه گهدقد .مالوش حاصل ورتکقس و

جدقد به وجود آورده است( .)01ط اققن مطالعقه میقزان

در دمای  60 °Cانکوبقه شقد .جقذب محلقولهقا در 066

 IC50عصقققاره متقققانول گیقققاه شقققااق وحشققق بقققهای

نانومته نسبت به شاهد (شامل  00میکهولیته آب ماطه بقه

سلولهای سقهطان  10/04±6/06 ،Veroمیکهوگقه بقه

همهاه  0/0میل لیته معهف ،)FRAPبعد از گذشت زمان

میل ق لیتققه و بققهای داروی سققیسپالتققین 00/62 ± 0/62

 60 ، 7و  20دقیاه خوانده شد .همچنین از محلقول آبق

میکهوگه بقه میلق لیتقه مق باشقد .بقا اسقتفاده از میقزان

 FeSO 4 .7H 2 Oبقا غلظقتهقای ماتلقف بقهای رسقم

جقذبهققای خوانققده شققده در رده سققلول  ،Veroمیققزان

نمودار کالیبهاسیون استفاده شد( .)04،02جهت انقدازهگیقهی

درصد زنده ماندن سلولها ) (viability%پس از مواجقه

محتوای فنل ،فالونوئید 600 ،میکهولیته از عصقاره گیقاه

با عصاره متانول گیاه شااق وحش و اتما

تست MTT

که به نسبت  0:00در اتانول تهیه شده  0میل لیته معقهف

تعیین گهدقد (نمودار شماره .)0

فولینسیوکالتو 0که با نسبت  0:00با آب ماطه رقی شده

جهت فعالیت آنت اکسقیدان از رو هقای بقه دا

اضافه گهدقد .پقس از گذشقت  7دقیاقه  100میکهولیتقه

انققدازی رادقکققالهققای آزاد  ،DPPHتسققت قققدرت تققا

کهبنات سدقم ( 40گه به لیته) به آن افزوده شد .سقپس

آنت اکسیدان پالسما ( )FRAPو سقنجش محتقوای تقا
فنل و فالونوئید بهای ارزقاب اقن فعالیقت گیقاه اسقتفاده

1. Folin–Ciocalteu’s
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جهت بهرسق ققدرت تقا آنتق اکسقیدان پالسقما

استفاده از کشت سلول در سمشناس و فارماکولوژی

اثر گياه  Papaver rhoeas L.روی سلول سرطاني Vero

رادقکقققققققققققققال آزاد DPPH

بققا نظققه اجمققال بققه نمققودار شققماره  0و دادههققای

شقققققققققققققد .در رو

(  )2,2-Diphenyl-Picryl-Hydrazylمیزان  IC50عصاره

بققهدسققت آمققده در قافتققههققا مقق تققوانیم درقققابیم کققه

به تهتیقب  0/47و 1/67 ± 0/06

گهچققه تفققاوت معن ق داری میققان ماققدار  IC50عصققاره

میکهوگه در میل لیته به دست آمد (نمودار شقماره .)6

گیققاه ( papaver rhoeas L.میکهوگققه  /میلقق لیتققه

در مورد قدرت تا آنت اکسقیدان پالسقما ( )FRAPدر

 )IC50=10/04در مااقسقققققه بقققققا داروی ضدسقققققهطان

اقن تحای میزان  6/226 ± 0/006میل گه به میلق لیتقه

سیسپالتقین (میکهوگه /میلق لیتقه )IC50=00/62 ± 0/62

بهدست آمد (نمودار شماره .)0()6

وجود دارد(  ،)p< 0/00اما م توان ادعا کهد که عصاره

گیاه و اسیدآسکوربی

محتقققوای فنلققق عصقققاره گیقققاه 600/06 ± 0/006

اقن گیاه دارای اثهات مهارکنندگ رشد قابلتوجه بقه

گقه عصقاره و

روی رده سلول  Veroبوده است .سیسپالتقین قکق از

محتوای تا فالونوئیدی  072/70 ± 0/00میلق گقه معقادل

پهمصهفتهقن داروها در شیم درمان سهطان م باشقد

میل گقه معقادل اسقیدگالی
کوئهستین در ق

در قق

علت اخقتالف معنق دار  IC50سقیسپالتقین بقا عصقاره

گه عصاره گیاه بهدست آمد.

شااق وحش اقن است که سقیسپالتقین قق

150

50

)v ia b ility (% o f c o n tro l

100

0

خال

تهکیقب

شیمیاق است ،اما عصقاره گیقاه شقااق مالقوش

تعدادی از تهکیبقات از جملقه انقواع از آلکالوئیقدهای
ماتلف مانند رآدقن ،اسقید رآدقق
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0
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5

 ،موسیالژ م باشد کقه چقه بسقا در نتیجقه

n

1

tr

1

o

اسید مکوئی

 ،اسقید پاپاورقق

،

o
C

)c o n c e n tr a tio n ( µ g /m l

نمودار شماره  :1میزان باای سلول (درصد) رده  Veroدر مواجهه بقا
عصاره متانول گیاه  papaver rhoeas L.ط زمان انکوباسیون  46ساعت

مطالعات بیشته تهکیبات خال

شده بتوانند با اثهباش

قویته و عارضه کمته جاقگزقن مناسب بهای داروهقاق
همچون سیسپالتین باشقند( .)60،06در رو

فعالیقت بقه

دا اندازی رادقکالهای آزاد  ،DPPHمادار  IC50بهدسقت
آمده بقهای عصقاره گیقاه بهابقه بقا  0 /47میکهوگقه در
میل لیته بود ،ط ق
اتققانول گیققاه خشققاا

مطالعه اثه آنت اکسیدان عصقاره
()papaver somniferum L.

بهرسقق شققد  IC50عصققاره  71/02 ± 0/00بققود کققه در
مااقسققه بققا گیققاه موردمطالعققه مققا اثققه آنتقق اکسققیدان

نمودار شماره  :3نمودار میزان جذب کمپلکس

[ Fe(II)(TPTZ) 2]+2

گونههای جنس پاپاور در زمینه تسقت ققدرت تقا آنتق
اکسیدان پالسما ) (FRAPو تعیین محتوای تقا فنقول و
فالونوقئدی انجا شده است .لذا پیشنهاد م نماقیم عالوه
بقه اقققن نققوع عصقاره اثققهات عصققارههقای تققا دقگققه بققه
ردههای سلول سهطان و فعالیت آنت اکسیدان آنهقا،
وتستهاق با مکانیسمهای انتاال هیدروژن ،تسقتهقای

در تست FRAP
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نمودار شماره :2نمودار درصد فعالیت مهارکنندگ

رادقکال آزاد DPPH

ضققعیفتققهی داشققت( .)60بهرسق هققای انققدک بققه روی

گزارش کوتاه

محمد شکرزاده و همکاران

سپاسگزاری

تهکیبات موثه موجقود در عصقاره گیقاه را جداسقازی و
اثهات آنها به مهار رشد ردههای سقلول سقهطان ماتلقف

اقققن ماالققه حاصققل پاقققاننامققه خققانم سققمیه حسققام
 از همقه،دانشجوی کارشناس ارشد سمشناس م باشقد

 تقا،و مکانیسمهای ماتلقف مهقار رشقد ارزققاب گقهدد

عزقزان که در انجا اقن پاقاننامقه مشقارکت داشقتهانقد

گام در جهت قافتن و طهاح داروهای جدققد و مقوثه
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