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Abstract 
 

Background and purpose: Breast cancer is the most common cancer in woman. About one million 

new cases are diagnosed every year worldwide. Many researchers are interested in anti-cancer effects of natural 

products. In this research, cytotoxic effects of Crocus caspius extract against breast cancer and normal cell lines 

were investigated and total phenols and flavonoids were also determined. 

Materials and methods: Flowers of Crocus caspius were collected from Neka in Mazandaran 

province, Iran, in autumn 2014. The powder of dried flowers were macerated with 80% methanol, three 

times every 48 hr. The methanol extract was concentrated under reduced pressure. Cell viability was 

determined using MTT and trypan blue assay was done on breast carcinoma cell lines (MCF7, 4T1, and 

SKBR3) and Swiss mouse embryo fibroblast (NIH/3T3) as normal cell lines. Various concentrations (1, 

50, 100, 500, and 1000 µg/ml) of the extract and positive control were examined for determination of 

IC50. 

Results: Crocus caspius extract showed no considerable cytotoxic effects against breast cancer 

and normal cell lines. Total phenolic and flavonoid contents of the extract were quite high; 238.25±4.35 

mg GAE/g and 85.41±6.24 mg quercetin/g of dry extract, respectively. 

Conclusion: These results indicated non toxicity of Crocus caspius extract. Further studies are 

needed to investigate the preventive effect of C.caspius extract against cancer according to its total 

phenolic and flavonoid contents. 
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  پژوهشی          
  
  

  ـدرانــازنــکــــی مــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج
  )32- 40(   1396سال    مرداد    151بیست و هفتم   شماره دوره 

33  1396، مرداد  151دوره بیست و هفتم، شماره                                                                           ی مازندران          مجله دانشگاه علوم پزشک 

بر رده  يزعفران خزر اهیگ یدروالکلیعصاره ه یسلول تیمطالعه سم
 نهیس یسرطان هايسلول

  
        1یقیزهرا توف

        2يمحمد درضایحم
        2شکرزاده محمد

        3یقهرمان نیحس محمد
        4ينور سجاد
  5یبیحب عمران

  

  چکیده
 يماریب نینفر به ا ونیلیم کیو هر سال حدود  باشدمی هاخانم نینوع سرطان ب نتریعیشا نهیسرطان س و هدف: سابقه

 کیتوتوکسیاثر سا ی. مطالعه حاضر به بررسباشندیم یعطبی منابع از سرطانضد باتیدر جستجو ترک نی. محققشوندیمبتال م
  .پردازدیتام عصاره م دیار فنول و فالونوئمقد نییتع ال،و نرم نهیسلول سرطان س يهابر رده يعصاره گل زعفران خزر

شد.  آوريشهرستان نکا استان مازندران جمع یاز ارتفاعات جنگل 93 زیدر پائ ،يزعفران خزر هايگل ها:مواد و روش
مرتبــه تکــرار  3ساعت با  48 یدرصد ط 80و با حالل متانول  ونیبه روش ماسراس يرگیپس از خشک و خرد شدن، عصاره

 هــايرده يعصاره حاصــل رو کیتوتوکسیشد. اثر سا ظیو تحت خال و حرارت کم تغل آوريت. عصاره جمعصورت گرف
و با استفاده  ی) مورد بررسNIH/3T3( یسیموش سوئ بروبالستفی نرمال و سلول SKBR3و MCF7 ،4T1 نهیسلول سرطان س

 1000و  500، 100، 50، 1 هــايغلظــت ،یولشــد (بــر هــر رده ســل يرگیاندازه IC50فاکتور  Tripan blueو  MTTاز روش 
  ).دیگرد شیاز عصاره آزما ترلییلیبر م کروگرمیم

نداشته اســت. از طــرف  یقابل توجه کیتوتوکسیاثر سا يمطالعه نشان داد عصاره گل زعفران خزر نیا جینتا ها:یافته
 ±24/6تــام ( دیــک) و مقــدار فالونوئبــر گــرم عصــاره خشــ دیاســ کیگال گرمیلمی 25/238 ± 35/4مقدار فنول تام ( گرید

  .باشد¬یقابل توجه م يبر گرم عصاره خشک) گل زعفران خزر نیکوئرست گرم¬یلمی 41/85
در مطالعــات  گــرددیم شنهادیو پ باشندیموثر م کیتوتوکسیسا تیعصاره، فاقد خاص نیموثر موجود در ا باتیترک استنتاج:

 یو محــافظت کننــدهيریشــگیپ تیخاصــ يرو يتــرشیبــ هــايیآن، بررســ يدیــفالونوئو  کیفنول باتیترک لیبعد با توجه به پروفا
  .ردیدر برابر سرطان صورت گ يعصاره گل زعفران خزر

  
  فنول تام نه،یبلو، سرطان س پانی، ترMTT ،یسلول تیسم ،يزعفران خزرواژه هاي کلیدي: 

  

  مقدمه
و بر اساس  یهتروژن چند عامل يماریب کیسرطان 
 یاصــل هــاياز علــل یکی ،ین بهداشت جهاناعالم سازما

و عــوارض  تیباشــد. ســمیمــ ایدر سراسر دن ریمرگ و م

توســعه  يدر حال انجام، تقاضا برا یدرمان یمیاز ش یناش
ــعوامــل ضــد ســرطان جد ). 1(را مطــرح کــرده اســت دی

  است که نقش به  يدیجد باتیاز ترک یغن عتیطب
  

 :Emrapharm@yahoo.com Email                        يمازندران، دانشکده داروساز یاعظم(ص) دانشگاه علوم پزشک امبریمجتمع پ ا،یر: جاده ديسار -عمران حبیبی مولف مسئول:
  رانیتهران، تهران، ا یدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده داروساز ،يفارماکوگنوز ارگروهیاستاد. 1
  رانیا ،يمازندران، سار یعلوم پزشک دانشگاه ،يروسازدانشکده دا ،یداروشناسو  یسم شناس ارگروهیدانش. 2
  رانیتهران، تهران، ا یعلوم پزشک دانشگاه ،يدانشکده داروساز ،یداروشناس و یاستادگروه سم شناس. 3
  رانیتهران، تهران، ا یدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده داروساز ،يحرفه ا يدکترا. 4
  رانیا ،يمازندران، سار یدانشگاه علوم پزشک ،ییعلوم دارو قاتیمرکز تحق ،يوژوتکنولیو ب يفارماکوگنوز ارگروهی. استاد5
 : 12/4/1396تاریخ تصویب :               6/3/1396 تاریخ ارجاع جهت اصالحات :           7/12/1395 تاریخ دریافت  
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دارنــد و درمــان ســرطان  هايماریدر درمان انواع ب ییسزا
ــاز ا ــتثن نی ــر مس ــتین یام ــروزه اکثــر ترک .س ــاتیام  ب
زنــده  ســمیاز ارگان ماًیمســتق ایمورد استفاده،  کانسریآنت

 یعــیطب بــاتیترک کیسنت مهیمشتقات ن ای و اندجدا شده
ــ ــ)2(باشــندیم ــقــدم در راه دســت نی. اول ــل  یابی و تکام

 هــايانجــام تســت ،یعــیضدسرطان از منــابع طب يداروها
ســرطان  نــوع از عوامــل ضــد نی. چندباشدیم يغربالگر

کــه از آن  باشــندیمورد توجه مــ يآزمون غربالگر يبرا
 ستمیو موثر بر س کیتوتوکسیسا باتیترک توانیجمله م

  ).3(را نام برد یمنیا
 .Crocus caspius Fisch & C. A( يزعفران خزر اهیگ

Mayــا يانحصــار هــاياز گونــه یکــی عنــوان) بــه  ران،ی
در  اهیــگ نیــازنبق اســت.  رهیو متعلق به ت کسالهی یاهیگ
ــدن ــدگ ای ــداشــته و در ا يمحــدود یپراکن ــط در  رانی فق

 هــايآن، مــاه یگسترش دارد. فصل گلده یمناطق شمال
 يرو یانــدک ییایمیتوشــیف لعــات. مطا)4(مهر وآبان است

ــا ــگ نی ــور ترک اهی ــه و حض ــورت گرفت ــاتیص ــول،  ب فن
آن  یدانتاکســییو آنتــ باکتريعملکرد ضد ،يدیفالونوئ

ــده ــان داده ش ــتانش ــران .)5، 6(س ــزري زعف ــی خ از  یک
) Crocus sativa( یبه زعفران خوراک کینزد هايگونه

 رد،و عملکــ بــاتیاز لحــاظ ترک رودیو انتظار م باشدیم
و اجــزاي  یبا هم داشته باشند. زعفران خــوراک یتشابهات
 مختلــف فارماکولوژیکی اثرات داراي آن دهندهتشکیل

سرطان بوده کــه و ضد  کیتوتوکسسای عملکرد جمله از
 جــاییآن از .)7، 10(اســتشــده انیدر مطالعات مختلف ب

 يبــر رو يزعفــران خــزر اهیــاز گ ايکه تاکنون مطالعــه
 SKBR3و MCF7 ،4T1 نهیســ یســرطانســلول  هــايرده

پــژوهش، اثــر  نیــتــا در ا میانجام نشده است، برآن شــد
را در مهــار  يزعفــران خــزر اهیــگ هــايگل یدروالکلیه

  .میینما یمذکور بررس یسلول هايرشد رده
  

  مواد و روش ها
  :يرگیو عصاره اهیگ آوريجمع

 & Crocus caspius Fisch) يزعفــران خــزر اهیگ

C. A. May.) از اســتان مازنــدران، شــهر نکــا، منطقــه 
شد و پــس از  يآورجمع 1393کوهسارکنده درآبان ماه 

نمونــه  ک،یســتماتیتوســط متخصــص س ینــام علمــ دیتائ
ــار در  E2-2-512 و بــه شــماره هیــاز آن ته یومیهرب
ــار ــرار داده شــد.  يســار يدانشــکده داروســاز ومیهرب ق

مالئــم هــوا  انیــو در معــرض جر هیدر ســا اهیگ هايگل
س بــه صــورت پــودر در آمــده و در خشــک شــده و ســپ

 ينگهــدار يریگسربسته تا زمان انجام عصاره يهاظرف
ــدبار ســاندنیعصــاره از روش خ هیــته يشــد. بــرا ه و چن
 نیــدرصد استفاده شد. به ا 80متانول  یدروالکلیحالل ه
درون ظــرف  اهیــگرم پــودر خشــک شــده گ 100منظور 

شد و سپس حــالل  ختهیر یصاف يحاو ردار،یش ياشهیش
ــه ــس از  یدروالکلی ــد و پ ــافه ش ــه آن اض ــاعت،  48ب س

 یدروالکلیــو مجددا حــالل ه دیگرد آوريعصاره جمع
ســاعت بعــد  48 يآورمــعبه تفاله اضافه و عمل ج دیجد

مرحله آخــر، عصــاره بــه دســت  رمرتبه). د 3تکرار شد (
و  ظیخالء تغل طیتحت شرا يآمده توسط دستگاه روتار

  .آمدبه صورت پودر خشک در ریزدرایبا دستگاه فر
  

 میزان فنول تام:  گیرياندازه

ــولین ــا اســتفاده از واکنشــگر ف ــام ب ــول ت  -میــزان فن
تروفتومتري و رســم منحنــی سیوکالتیو و بــه روش اســپک

از محلــول  تــریلیلــیم 1. ابتــدا ردیپــذیاستاندارد انجام مــ
 تــریلیلــیم 5را با  تریلیلیبر م گرمیلیم 1عصاره با غلظت 

) مخلــوط 10بــه  1ق شده ی(رق تویتوکالیس نیاز معرف فول
اتاق انکوبه شد. پس از گذشــت مــدت  يکرده و در دما

 يز محلـــول حـــاوا تـــرلییلـــیم 4 قـــه،یدق 10زمـــان 
به آن  ترلییلیبر م گرمیلیم 75با غلظت  مسدیکربناتیب

 يو دور از نــور در دمــا قــهیدق 60مــدت  يافــزوده و بــرا
 رمــدت جــذب نمونــه د نیــ. بعــد از ادگردیاتاق انکوبه 
بــر حســب  جیشد. نتا يریگنانومتر اندازه 765طول موج 

شــک گــرم وزن خیلیبر م دیاس کیارز گالهم گرمیلیم
  ).11(عصاره گزارش شد
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 پژوهشی

  
 تام:  دیمیزان فالونوئ گیرياندازه

 دیــکلر ومیــنیآلوم یبا استفاده از روش رنــگ ســنج
 نیــا تــر،یلیلیم 10بالن ژوژه به حجم  کیشد. در  نییتع

 تــریلیلــیم 5/0صورت که به  نیبد رد؛گییروش انجام م
 تــرلییلــیم 5/1عصــاره،  ترلییلیبر م گرمیلیم 1از غلظت 

ــ ــد از آن  95انول ات ــد و بع ــیم 1/0درص ــریلیل ــول  ت محل
 میپتاســ تــریلیلیم 1/0 زانیدرصد و م 10 ومینآلومیدیکلر

آب  تــریلیلــیم 8/2 تیــو در نها (1M) مــوالر 1اســتات 
 طیمقطر اضــافه کــرده و بعــد از مخلــوط کــردن در شــرا

 تیــقــرار داده و در نها قــهیدق 30اتــاق، بــه مــدت  ییدما
 مقابــلنــانومتر در  415ر طــول مــوج جذب نمونه د زانیم

ـــ ـــت شـــد. منحن ـــک قرائ ـــول بالن  ونیبراســـیکال یمحل
بــر  کروگــرمیم 25-200در دامنــه  نیکوئرست يهامحلول

ارز گــرم هــمیلــیبــه صــورت م جیشــد. نتــا هیته تریلیلیم
  .)12(گرم وزن خشک گزارش شدیلیبر م نیکوئرست
  

 :  یسلول تیعملکرد سم یابیارز

 هــايابتــدا رده ،یســلول تیاثــر ســم یجهــت بررســ
ــرطان ــ یســلول س و  (SKBR3و MCF7, 4T1) نهیس

 یســـیمـــوش سوئ بروبالســـتینرمـــال ف هـــايســـلول

(NIH/3T3) شــد.  يداریــپاســتور تهــران خر تویاز انســت
درصــد  10 يکه حــاو DMEM کشتطمحی در هاسلول

 g/lمــوالر، یلــیم 100 رواتیــپ میسد ،يگاو نیسرم جن

 کیـــوتیبیرصــد آنتــد 1کربنـــات و یبــ میســد 5/1
 ,Binder) بــود، در انکوبــاتور نیسیاسترپتوما-نیلیسیپن

USA) و  یو رطوبت کــاف گرادیدرجه سانت 37 يدر دما
شدند. پس از آن که  يدارکربن نگهدیاکسيدرصد د 5

ــلول ــه مس ــا ب ــه ــط  70 زانی ــتند، توس ــد داش ــد رش درص
ها از ته فالسک دیاس کیاستتترا نیآميد لنیات-نیپسیتر

 قــهیدق 5بــه مــدت  rpm 1500 و در دور دنــدیجــدا گرد
ــت  یشــدند. رســوب ســلول وفوژیســانتر ــه حال حاصــل ب

 هــايشــد و درصــد زنــده بــودن ســلول هیته ونیسوسپانس
بــا مخلــوط شــدن نســبت  یســلول ونیموجود در سوسپانس

و  تومتریهموســا مبلــو بــا اســتفاده از ال پــانیاز تر يمســاو
 زانیــشد. ســنجش م نییتع ينور کروسکوپیبا م یبررس

 دیــانجــام گرد MTT یسنجبا روش رنگ یسلول تیسم
 105 يکشت حــاو طیمح µl 20 زانیروش م نیکه در ا

خانــه کاشــته شــد. پــس از  96 تیسلول در هر چاهک پل
مختلــف از عصــاره  هــايغلظــت ون،یساعت انکوباس 24

ــرمیم 1000، 500، 100، 50، 10مــورد نظــر ( ــر  کروگ ب
 72 یاضافه شد و طــ یمختلف سلول ياه) به ردهتریلیلیم

زمــان مــذکور بــر هــر  یساعت انکوبه شدند. پــس از طــ
-گمای(شرکت س MTT از µl 20 زانیم ها،تیچاهک پل

اضافه شد و بــه  ترلییلیبر م گرمیلیم 5) با غلظت کایآمر
. ســپس دیــانکوبــه گرد یکیدر تار گریساعت د 4مدت 

ارج شــده خ هاتیپل هايکشت به دقت از چاهک طیمح
 لمتیــيمحلــول د µl 20 زانیــم ت،یــو بــه هــر خانــه پل

شــده جهــت حــل کــردن فورامــازان  قیــرق دیسولفوکسا
ــوان ــدت  یارغ ــس از م ــد. پ ــافه ش ــگ اض ــهیدق 15رن  ق
هــر چاهــک  ياتــاق، جــذب نــور يدر دمــا ونیانکوباس

از دســتگاه  ســتفادهبــا ا یمختلف سلول هايرده هايتیپل
ر قرائــت شــدند. درصــد نــانومت 490در طول مــوج  زایاال
تســت بــر  هــاينمونــه يجذب نــور میبا تقس یسلول يبقا

ــرل در برابــر غلظــت عصــاره حاصــل  يجــذب نــور کنت
  ).13، 15(دیگرد

  
 : هاداده يآمار لیتحل

 افــزارنرم از استفاده با هاهداد آماري تحلیل و تجزیه
SPSS  ارهــا و انجام پذیرفت. جهت رســم نمود 16نسخه

ي اســتفاده شــد. بــراي مقایســه Excelزار افجداول از نرم
ــه ــانس یــک زآنــالی از هــانمون  one-wayطرفــه واری

(ANOVA)  وT-Test  ــــد و اخــــتالف اســــتفاده گردی
به عنــوان معنــادار در نظــر گرفتــه  05/0تر از کم یانگینم

  شد.
  

  یافته ها
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 اهیــگ هــايبازده عصاره به دست آمده از گل زانیم
تــام  یفنول يمحتو نیچندرصد بوده است. هم 16ود حد

 کیــمعــادل گال يگل زعفران خزر یدروالکلیعصاره ه
ــم دیاســ ــمی 25/238 ± 35/4 زانی ــر گــرم وزن یل گــرم ب

 نیتــام معــادل کوئرســت دیخشک عصاره و مقدار فالونوئ
بــر گــرم وزن  گــرمیلــمی 41/85 ±24/6 زانیــدر آن به م

ــه ــاره ب ــک عص ــدار خش ــد. مق ــت آم ــاره  IC50دس عص
 يهــاســلول رويبر يبرگ زعفران خزرگل یدروالکلیه

و روش  1در جـــدول شـــماره  MTTمختلـــف بـــا روش 
  گزارش شده است. 2بلو در جدول شماره  پانیتر

  
 یدروالکلیــعصــاره ه IC50 (µg/ml) زانیــم :1جدول شــماره 

  MTTمختلف به روش  هايبر رده سلول يگلبرگ زعفران خزر
NH3T3 SKBR3 MCF7 4T1 رده هاي سلول 

  )50IC )µg/mlمیزان   98/1088 8/568 4/611 3808
 

گلبرگ  یدروالکلیعصاره ه IC50 (µg/ml) زانیم :2جدول شماره 
 بلو پانیمختلف به روش تر هايبر رده سلول يزعفران خزر

NH3T3 SKBR3 MCF7 4T1 رده هاي سلول 

  )50IC )µg/mlمیزان   6/331 7/291 6/46 2/392

 
ــا ــ جینت ــیتوتوکسیسا یبررس ــ تهیس ــران عص ــل زعف اره گ

) تــریلیلــیبر م کروگرمیمختلف (م هايدر غلظت يخزر
نشــان داده شــده  ریــز يدر نمودارهــا یســلول هايبر رده
 است.

 

  
در مواجهــه بــا  یســلول يهــارده يدرصد بقا زانیم :1نمودار شماره 

 72 ونیزمان انکوباســ یط يگل زعفران خزر یدروالکلیعصاره ه
  MTTساعت با روش 

  

 
در مواجهــه بــا  یســلول يهــارده يدرصد بقا زانیم :2شماره نمودار 

 72 ونیزمان انکوباســ یط يگل زعفران خزر یدروالکلیعصاره ه
  بلوپانیساعت با روش تر

  

  بحث
 رییــاســت کــه علــت آن تغ یسرطان، اختالل ســلول

. باشدیم هاسلول زتمای و رشد کنندهکنترل هايسمیمکان
سرطان  ندومی و هاخانمنوع در  نیتر عیشا نه،یسرطان س

در جهان اســت کــه هــر ســال حــدود  هیپس از سرطان ر
. ســرطان شوندیخانم در جهان مبتال به آن م ونیلیم کی

و  شــودیمــ جــادیا یو بــافت کیژنت تدر اثر اختالال نهیس
 شــود،یمــ يمــاریب نیا جادیکه منجر به ا یقیدق سمیمکان

 فعــالریغ اینشده است. فعال  ییهنوز به طور کامل شناسا
 یمیبــدخ القــاي سبب زمان،شدن چند ژن به صورت هم

ــ ــرطان س ــ نهیدر س ــودیم ــم  .)16، 18(ش ــکالت عل از مش
اســت  یرودرماندر ارتباط با سرطان، شکست دا یپزشک
بــه  مــاریعدم تحمل دارو از طــرف ب لیبه دل تواندیکه م

ــان یمیدنبــال عــوارض شــ ــ یدرم  هــايبــروز مقاومــت ای
ــه د یــیدارو جهــت  ینبــال نبــود اطالعــات کــافباشــد. ب

 يولوژیبراساس ب شرفتهیدارو به صورت پ یمنطق یطراح
 یالمللــ نیمرکز خــدمات بــ ،يتومور هايسلول یمیو ش

را به سمت  يتر شیتوجه ب کایدر آمر انسرط یکموتراپ
 یاســاس طــ نیمعطوف داشته است. بر ا ییدارو اهانیگ
 هــايعصــاره یابیــجهت ارز عیوس يبرنامه غربالگر کی

فعــال بــا  بــاتیاز ترک ياریمرکز توانست بس نیا اهان،یگ
و بــه ســمت مطالعــات  يرا جداســاز معمولریساختمان غ

 هـــا،تیـــعالف نیـــکنـــد. ا تیهـــدا یکـــینیکل شـــرفتهیپ
 بــاتیو کشف ترک قیتحق يرا برا يدیجد هايکردیرو
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 پژوهشی

کــه  یاهیــگ هــايعصاره سرطانیدر ارتباط با اثرات ضد
 تیــکمــپلکس بــا فعال ییایمیاز مــواد شــ یعال اریمنبع بس

در حــال  ).19(هســتند، گشــود عیدر رنــج وســ یکیولوژیب
 یدرمــانیمیکه در ش ییدرصد داروها 60از  شیحاضر ب

و  باشــندیمــ یعــیمنشاء طب يدارا روند،یم ارکسرطان به
و ضــد  کیتوتوکســیاثرات سا نهیدر زم يادیز قاتیتحق

ــاتیســرطان ترک ــیطب ب ــدر جر یع ــ انی . در )20(باشــدیم
گــل  یدروالکلیــعصــاره ه یســلول تیمطالعه حاضر، سم

 ســلول رده ســه بــر جداگانــه صــورتبــه يزعفران خــزر
سلول  دهر کیو  SKBR3 و4T1 ،MCF7 نهیس سرطانی

مــوش  ینــیبافــت جن هــاي(سلول NIH3T3 یسرطان ریغ
مشــابه  وتیوکــاری هــاي) به عنوان نمونــه ســلولیسیسوئ

 Tripan blue و MTT روش بــا دو یانســان بروبالستیف

  .شد یبررس
ــرات  نیــحاصــل از ا جینتــا مطالعــه عــدم وجــود اث

رده  4را بر  يزعفران خزر اهیگ هايگل کیتوتوکسیسا
نشــان  Tripan blue و MTT بــا هــر دو روش یســلول

در  اهــانیگ ي. طبــق اســتاندارد برنامــه غربــالگردهــدیمــ
تــر کم IC50 با هاییعصاره کا،یآمر یموسسه سرطان مل

 با یاهیخالص گ باتیو ترک ترلییلیبر م کروگرمیم 20از 

IC50 به عنوان عصاره  ترلییلیبر م کروگرمیم 4تر از کم
در نظــــر گرفتــــه  کیتوتوکســــیفعــــال سا بیــــو ترک

در مطالعــه  یســلول هايکدام از ردهچیکه ه )21(شوندیم
  .از خود نشان ندادند یپاسخ نیحاضر، چن

محاســبه شــده  يها IC50زانیحاضر، م شیآزما در
از  یکــیباشد کــه یم MTT تر ازبلو کمپانیدر روش تر

 بــا هــاســلول ادیــزمــان مجــاورت ز تواندیامر م نیعلل ا
بلــو پــانیتر يزیآمشمارش باشد. اساس رنگ نحی رنگ

 یمــرده اســت، در حــال هايبر جذب رنگ توسط سلول
زنده اجازه ورود رنگ را بــه درون ســلول  هايکه سلول

ــ ــدینم ــو م دهن ــیتوکس زانی ــتق تهیس ــمارش مس ــا ش  میب
 نیــا تی. محــدوددآییزنده و مرده به دست م هايسلول

ممکن است رنگ  زیزنده ن هايروش آن است که سلول
 5تــر از شیاست کــه بــ یطیدر شرا نیرا جذب کنند و ا

در دقت  تیبمانند. عالوه بر محدود یدر رنگ باق قهیدق
آن  کینوژنیخواص کارســن رنگ، مشکوك بودن به یا
 بــا يزیآم. در رنگکندیاستفاده از آن را محدود م ز،ین

MTTهــايســلول لهیبه وســ ومی، نمک زرد رنگ تترازول 
آزاد شده  دروژنازیده میآنز تیزنده جذب و در اثر فعال

بــنفش  هــايســتالیبه کر لیسالم، تبد هاييتوکندریاز م
ــاز ــامحلول فرم ــگ ن ــ انرن ــه ا گــرددیم ــو ب ــرتت نی  بی

رنــگ هســتند. البتــه  لیتبــد نیــفعال قادر بــه ا هايسلول
ــم ــ زانی ــا تیحساس ــ نی ــگ م ــدیرن ــاث توان ــت ت  ریتح

 یو مــواد رنگــ یاز جمله حجم سلول ياژهیو يفاکتورها
 هــايیبررســ جینتــا .)22، 23(ردیقرار گ توپالسمیداخل س

ــ ــان نشــان م ــدیمحقق ــه  MTT کــه روش ده نســبت ب
 داراي هــاســلول یتیسیدر سنجش توکس گرید يهاروش

 کیمــواد توکســ IC50 در غلظــت ياخــتالف معنــادار
روش  ن،یاز محققــ ياریو بنا به گــزارش بســ )24(باشدیم

 نییو آسان در تع قیدق ع،یسر یروش MTT یرنگ سنج
پروســه درمــان  یدر طــ یضد ســرطان يداروها تیحساس

روش  کیــعنــوان  هب توانیو م .)25، 26(باشدیم مارانیب
  .درمان از آن استفاده کرد در نیروت

ـــه ـــرطان س ـــلول س ـــ یرده س و  4T1 ،MCF7 نهیس
SKBR3  کــــه در مطالعــــه حاضــــر جهــــت ســــنجش

ــیتوتوکسیسا ــل گ یتیس ــاره گ ــعص ــزر اهی ــران خ  يزعف
ــا  هــاییتفــاوت يدارا نــد،ادهیــاســتفاده گرد  گریکــدیب

 هــايامــر ســبب شــده اســت تــا پاســخ نیو همــ باشندیم
ــاوت ــاز نظــر م یمتف ــ IC50 زانی ــون  یط و  MTTدو آزم

Tripan blue کــه در  دهــدینشــان مــ جی. نتــادیدست آبه
بــر  يعصــاره گــل زعفــران خــزر ی، اثر سمMTTروش 

و در روش  MCF7 (IC50=568.8 µg/ml) یرده ســلول
تــر شبــی هارده ریاز سا SKBR3 یبلو بر رده سلول پانیتر

 ي). گــل زعفــران خــزرIC50=46.6 µg/mlبوده است (
تــام  دیــونوئفنــول و فال بــاتیاز ترک ییالبا ریمقاد يحاو

 ).6(و همکاران مطابقت دارد یلیکه با مطالعه خل باشدیم
 ریمقــاد يحاو زین Crocus sativusزعفران  هايگلبرگ
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عنوان و به باشندیم يدیو فالونوئ کیفنول باتیترک ادیز
 .)27، 28(باشــندیمطــرح مــ یعــیطب دانیاکســ یآنتــ کیــ

را در  دهایــنقش فالونوئ یفراوان کیولوژیدمیمطالعات اپ
 گــریاز طــرف د د،نمایــیاز ســرطان اثبــات مــ يریشگیپ

اثر ضد ســرطان  ز،ین ياریتن بستن و درونمطالعات برون
 يبــاال ریمقاد يحاو اهانیو گ دهایتومور فالونوئ یو آنت
بــه  ).29(انــدرا نشان داده دهایو فالونوئ کیفنول باتیترک

و  کیـــفنول بـــاتیترک يبـــاال ریمقـــاد رســـدینظـــر مـــ

زعفـــران در  هــايموجــود در گلبــرگ يدهایــوئفالون
ــگیپ ــوثر باشــند و تحق يریش ــروز ســرطان م ــاتیاز ب  ق
  امر الزم است. نیاثبات ا يبرا يترشیب

  

  سپاسگزاري
از تمام کسانی که ما را در انجام ایـن پـروژه یـاري 
نمودند، خصوصا خانم دکتر منا مــدانلو، کمــال تقــدیر و 
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