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Abstract 

 

Background and purpose: Cancer is one of the leading causes of mortality worldwide. Acute 

promyelocytic leukemia, which is the most common type of blood cancer in adults, is the most prevalent 

type of acute leukemia. This type of cancer is characterized by uncontrolled proliferation, inhibited 

differentiation of immature myloied progenitors (promyelocytes), and accumulation of abnormal 

promyelocytes in the bone marrow. The aim of this study was to investigate the effects of Acroptilon 

repens L. extract on the growth rate of the acute promyelocytic leukemia cell line (HL-60). 

Materials and methods: This is an experimental study. The HL-60 cells are round with large 

nuclei. These cells were maintained at 37°C in 5% CO2 in RPMI-60 medium, supplemented with 10% fetal 

bovine serum, and 1% penicillin and streptomycin. The cytotoxic effects of Acroptilon repens extract on 

HL-60 cell line was investigated using microculture tetrazolium test (MTT). To identify the cytotoxic doses, 

different dilutions of the Acroptilon repens extract were added to 96-well culture plate, each containing 20 × 

4 cells. The treated cells were incubated for 24, 48, and 72 h, and then the viability of the cells was assessed 

using MTT. 

Results: According to the results, Acroptilon repens L. extract has cytotoxic effects in concentrations 

of 1, 2, 4, 6, and 8 mg/ml. 

Conclusion: As the findings indicated, Acroptilon repens L. extract could be effective in growth 

rate of acute promyelocytic leukemia cell line (HL-60). 
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 پژوهشی

 (Acroptilon repens L)بررسی تأثیر عصاره اندام هوایی علف هرز تلخه 
 HL-60های لوسمی حاد پرومیلوسیتی رده سلولی بر روی سلول

 
 1زهرا سكوتي

 2سيد محمد حسيني
 3عبدالحسين شيروي

 2رضا چنگيزي
 4اميرحسين مشرفي

 

 چكيده
 یتیلوسیحاد پروم یلوسم .در جهان است ریم و مرگ یسرطان از عوامل اصل :و هدف سابقه

(Acute Promyelocytic Leukemia: APL)، ساالن است بزرگ انیحاد و سرطان خون غالب در م یلوس نيترعيشا
ها در مغز سلول ني( و تجمع اتیلوسی)پروم دیلوئینابالغ م یسازهاشیپ زيو عدم تما کنترلرقابلیغ ریکه با تکث

در ( Acroptilon repens L.)عصاره علف هرز تلخه  ریتأث یبررس ،مطالعه نيهدف از اشود. می استخوان مشخص
 است. (HL-60) تیلوسیحاد پروم یلوسم یهاروند رشد رده سلول

صورت هسته درشت و مشخص و به کی يو دارا یکرو، HL-60 مطالعه حاضر از نوع تجربی است. :هاروشمواد و 
 1و  (Fetal Bovine Serum: FBS)گاوی درصد آلبومین  13با مکمل  RPMI1640ها در محیط سلولاست.  ونیسوسپانس

درصد نگهداری شدند.  2CO 1و گراد سانتیدرجه  37، در انکوباتور با دمای نیلیسیپناسترپتومايسین و  کیوتیبیآنت درصد
 يا MTT سنجی با استفاده از روشبا روش رنگ HL-60عصاره آبی تلخه بر روی رده سلولیاثر سايتوتوکسیک 

 Micro Culture Tetrazolium Test گیاه  از عصاره آبی گوناگونیهای رقت ،کشنده هایزوبرای تعیین د. گرديدبررسی
در داخل انکوباتور تحت شرايط  . سپسقرار داده شد ،سلول وجود داشت 23×4خانه که در هر خانه تعداد  39 تلخه در پلیت
  .قرار گرفت ارزيابیمورد ها درصد حیات سلول MTTساعت با روش  72 و 42، 24و پس از انکوبه شدند رشد سلولی 

 اثر کشندگی دارد. ،mg/ml 2و  9 ،4 ،2 ،1 هایدر غلظتعصاره  نيا ها نشان داد کهبررسی :هایافته
 یهارشد رده سلولمهار در روند  تواندمی عصاره علف هرز تلخه حاصل از اين پژوهش،با توجه به نتايج  :استنتاج

 .باشد مؤثر (HL-60) تیلوسیپروم حاد یلوسم
 

 HL-60ی، لوسم، گیاه تلخه، عصاره رده سلولی، هاي کليدي:واژه
 

مقدمه
در  ،ریم و سرطان دومین بیماری مهم منجر به مرگ

(. 1) باشدمیتوسعه  حال و در افتهيکشورهای توسعه

 بدخیمو  روندهشیبیماری پ ،سرطان خون يا لوسمی

ساز بدن است. اين بیماری در اثر تکثیر و اعضای خون

mailto:dr_hosseini2323@yahoo.com
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%AE%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%AE%DB%8C%D9%85
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 پژوهشی

سازهای آن پیش و خون های سفیدگويچهتکامل ناقص 

 (.2) شودايجاد می مغز استخواندر خون و 

 Acute Promyelocytic) رومیلوسیتیلوسمی حاد پ

: APLLeukemia) 3 رگونهييا زM ،ترين و شايع

ريزی شديد در میان با خون ننوع سرطان خو نيترمیبدخ

و  کنترلرقابلیبا تکثیر غ . اين بیماریساالن استبزرگ

سازهای نابالغ میلوئید )پرومیلوسیت( و عدم تمايز پیش

 (.3) شوداستخوان مشخص میمغز  ها درتجمع اين سلول

-یمیدلیل عوارض جانبی شديد داروهای شمروزه بها

به نوع ديگری از درمان توجه شده است. در  ی،درمان

اثر عوامل  بارهدر فراوانیتحقیقات  ،های اخیرسال

و کشنده آپوپتوتیک در درمان لوسمی حاد  زدهندهيتما

لوسمی پرومیلوسیتی انجام شده است.  ويژههب ،میلويیدی

حاد  یبه لوسم درمان خاص بیماران مبتالنمونه، برای 

  .(4)باشد میايجاد آپوپتوز و تمايز  صورتبهی تیلوسیپروم

حاوی چند ترکیب ( .Acroptilon repens L)تلخه 

شیمیايی است که حداقل يکی از اين ترکیبات 

بر رشد گیاهان رقیب اثر منفی داشته  تواندیم ،آللوپاتیک

 ،تلخه یشده بر روانجام یاهيتغذ یهاشيآزما (.1) باشد

به هم  است و سبب یاسب سم یکه تلخه برا نشان داد

را  وانیح تيو درنها شودیآن م یعصب ستمیس یخوردگ

با تلخه ممکن است  مدتی. تماس طوالنبردیم نیاز ب

در  ،نیهمچن .(9) وددر انسان ش یپوست تیحساس سبب

 اهیاز عصاره گ یناش یدردو ضد یاثر ضدالتهاب یبررس

از  یناش راتیتأث نياست که ا دهیتلخه به اثبات رس

 نيا زيرا ؛باشدمی اهیموجود در گ یدیفالونوئ باتیترک

. (7) است دیاز فالونوئ یتانن و غن –دیلکالوئآ یحاو اهیگ

جمله  های علف هرز تلخه ازبا توجه به ويژگی

خصوصیت بازدارندگی رشد و خاصیت آللوپاتیکی اين 

راهکار درمانی مناسبی برای عنوان به ،نیگیاه و همچن

لوسمی پرومیلوسیت حاد، در شرايط آزمايشگاهی و در 

 اين عصاره بر روی رده سلولی ریمحیط کشت سلولی، تأث

HL-60  قرار گرفت بررسیمورد. 
 

 هامواد و روش
 برای تهیه عصاره آبی تلخه، ،تجربیدر اين مطالعه 

 زمرکـ هرباريوم تأيید و گیاهی گونه تعیین از پس

 ،یضور نسااخر طبیعی ابعـمن و ورزیاـکش تاـتحقیق

دهی در اوايل گل گندم مزارع ازاين گیاه  يیهوا یهااندام

آوری گرديدند و سپس با آب فراوان شستشو داده جمع

دور  ساعت به 42به مدت شدند. پس از شستشو و در سايه، 

 وسیلهبه آن، از پس از نور خورشید خشک گرديدند.

 ،1:13 نسبت به حالل از معینی مقدار و شدند پودر آسیاب

g 43 و گیاه ml 433 آن روی بر( آب) نظر مورد حالل 

ساعت  42کمک شیکر به مدت  با همچنین،. گرديد اضافه

سپس  گیری شد.و در دمای اتاق عصاره rpm  123با دور

 های موردبه غلظت و گرديدصاف با کاغذ واتمن عصاره 

 نظر رسانده شد.

 HL-60رده سلولی سرطانی حاد پرومیلوسیتی 

در محیط کشت از انستیتو پاستور ايران،  شدهیداريخر

RPMI1640  گاوی درصد آلبومین  13مکمل به همراه

(Fetal Bovine Serum: FBS)  سیلین و درصد پنی 1و

 2CO 1در انکوباتور با  co37استرپتومايسین، در دمای 

برای اطمینان از  .داده شد کشت =31RHبا  درصد

 بلو پانيتر آزمايشها با های زنده، سلولدرصد سلول

(Tripan blue) پلیت سلولی ، تيدرنها. شمارش گرديد

محیط کشت به فالسک کوچک  cc 1 حاصل همراه با

 شود.برای رشد و تکثیر منتقل می

 

 MTTassay روش به هاسلول تیسم یبررس

 سوسپانسیون سلولی تهیه شد. ،HL-60از رده سلولی 

ها و شمارش تعداد سلول بلو پانيتر آزمايش سپس

صورت گرفت. در مرحله بعد، تیمارهايی از عصاره با 

و  4333، 2333، 1333، 133، 213، 121های غلظت

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DB%8C%DA%86%D9%87_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
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ml/µg 2333 ( µl13 .افزوده شد )به هر چاهک 

و در در نظر گرفته شد کنترل  عنوانبهرديف آخر 

. انکوباسیون اضافه گرديدمانده تیمارها هر رديف باقی

 2CO 1ساعت در انکوباتور  72و  42، 24ها به مدت پلیت

پلیت اول  برای ساعت 24صورت گرفت. پس از درصد 

 به محیط کشت  ،)و متعاقباً برای پلیت دوم و سوم(

 MTTرنگ  µl13 (mg/ml 1)  ،رويی به هر ويال

(Micro Culture Tetrazolium Test)  اضافه و پلیت به

. سپس به داده شدساعت در انکوباتور قرار  4مدت 

محلول ايزوپروپانول اسیدی اضافه  µl133 محتويات آن 

دقیقه، جذب نوری  13پس از . گرديدو خوب مخلوط 

 nm 173 موجطولدر  Eliza readerوسیله هر پلیت به

برای پلیت دوم و سوم پس از  ،همه اين مراحل .شدثبت 

دست به . نتايجصورت گرفتساعت  72و  42گذشت 

  .ديگرد ثبتها برای مقايسه سمیت رشد سلول آمده،

 

 آنالیز آماری

 کمک با سلولیآنالیز آماری برای شمارش 

ANOVA تعقیبی  ونآزمو  طرفهکيDuncan نجاما 

 عنوانبه P<31/3شد. در همه محاسبات، اختالف 

 منظور گرديد. داریمعناختالف 
 

 ها یافته
م شمارش سلولی و تعیین درصد پس از انجا

، دوزهای گوناگون ها در روزهایماندن سلولزنده

مختلفی از عصاره علف هرز تلخه بر  یهاغلظت کشنده

دست آمد. برای بررسی فعالیت به HL-60 یهاروی سلول

 42 ،24 یهادر زمان MTTمتابولیک سلولی از آزمايش 

ها در مانی سلولساعت استفاده شد و درصد زنده 72و 

دادن عصاره متعاقب اثر د.گرديمقايسه با کنترل محاسبه 

 و 4333، 2333، 1333، 133، 213، 121 در دوزهای

µg/ml 2333 دست آمدبهنتايج زير  ،ساعت 24 در طی 

 .(1 شماره جدول)

عصاره ی هاساعت در سلول 24تکثیر سلولی در طی 

عصاره ی هادر سلول یسلول ریتکث. داشتافزايش  کنترل

اما در ؛ کنترل بودعصاره ، مشابه با µg/ml 121 در غلظت

کاهش در میزان  ،عصاره گیاهی µg/ml 2333 غلظت

ی هاگروهکه نسبت به ديگر  شد شاهدهم تکثیر سلولی

 داریمعن، تفاوتی µg/ml 1333شاهد و تیمارها تا تیمار 

در  شدهشمارش سلولی انجام ،همچنین .(P<31/3)داشت 

 ،متعاقب افزايش غلظت عصارهکه نشان داد  ،ساعت 24

درصد که طوریبه ؛يابدجمعیت سلولی کاهش می

کاهش  ،وابسته به دوز و زمانصورت ها بهسلول یمانزنده

ی هاساعت در سلول 42تکثیر سلولی در طی . يافته است

عصاره در غلظت ی هادر سلول. داشتافزايش  کنترل،

اما  ؛ها زنده ماندنددرصد سلول 13 ، تاµg/ml 1333 حدود

 23کاهش  ،عصاره یبه باال µg/ml 2333 یهادر غلظت

که نسبت به ديگر  درصدی میزان تکثیر سلولی مشاهده شد

، تفاوتی µg/ml 1333ی شاهد و تیمارها تا تیمار هاگروه

شمارش سلولی  ،همچنین. (P<31/3)وجود داشت  داریمعن

جمعیت سلولی که نشان داد  ،ساعت 42در  شدهانجام

ساعت  42زمان در مدت متعاقب افزايش غلظت عصاره،

 يابد.کاهش میفراوانی طور به
 

های مختلف عصاره آبی علف اثر غلظتمقايسه  :1 شماره جدول

 HL-60 بر رده سلولی مختلف یهاهرز تلخه در زمان

از  مارهایبین ت داریعدد بود و تفاوت معن 9ها در هر تیمار تعداد نمونه

 تعقیبی دانکن با کمک حروف نشان داده شده است. آزمايشطريق 

Duncan 

 تعداد تیمار
Subset for alpha = 0.05 

 ساعت 72 ساعت 42 ساعت 24

 a3233/71 a2733/12 a2297/13 9 2333تیمار 

 a,b1997/77 a1733/23 a7133/12 9 4333تیمار 

 a,b,c1733/22 a9233/21 b9433/34 9 2333تیمار 

 b,c,d3333/23 b3933/12 c3433/13 9 1333تیمار 

 b,c,d1333/33 c2197/91 d3133/73 9 133تیمار

 c,db1133/33 d9197/71 d,e7997/77, 9 213تیمار 

 c,d3397/39 e4733/22 e7997/77 9 121تیمار 

 d3333/133 f3333/133 f7333/73 9 شاهد
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 پژوهشی

درصد ، ساعت 72زمان پس از گذشت مدت

وابسته به دوز و زمان کاهش  صورتهها بسلول یمانزنده

 یبه باال µg/ml 4333 یهادر غلظت کهیطوربه؛ يافت

درصدی میزان تکثیر سلولی مشاهده  23کاهش  ،عصاره

و تیمارها، تا تیمار  ی شاهدهاگروهکه نسبت به ديگر  شد

µg/ml 2333 وجود داشت  یداریمعن تفاوت(31/3>P) 

از  گوناگون یهاغلظت یابيارز پس از (.1 شماره )جدول

پس از  HL-60 یهاسلول یعصاره علف هرز تلخه بر رو

و در پی آن  ساعت 72و  42 ،24 یهاانجام در زمان

ها در ماندن سلولدرصد زنده نییو تع یشمارش سلول

ساعت در  72و  42 یط مشخص گرديد ،مختلف یروزها

 ها زنده ماندند.درصد سلول 13 باًيتقر، µg/ml 1333 ماریت

 تیجمع ،عصاره علف هرز تلخه یهاغلظت شيبا افزا

عصاره ترکیبات علت به تواندیکاهش يافت که م یسلول

های موجود در آن و نیز فالونوئید جمله از اين گیاه،

نکروز و  جاديا وخاصیت هیپوگلیسمیک ناشی از آن 

ضدتوموری اين ترکیب ممکن است  اثر. باشد آپوپتوز

سرطانی  یهاسلول هیها علعلت اثرات سمی سلولی آنهب

روشن است برای مشخص کردن قطعی آن، بايد از  .باشد

 ی تکمیلی استفاده نمود.هاشيآزما
 

 بحث

از آن، اثر  آمدهدستبهمطالعه حاضر و نتايج 

ی بر روعصاره علف هرز تلخه را  بازدارندگی رشد

 HL-60ی لوسمی حاد پرومیلوسیتی رده سلولی هاسلول

. اين تأثیر بازدارندگی با افزايش غلظت دهدیمنشان 

کامالً واضح است که اين  .ديابیمعصاره افزايش 

در سطح تحقیقات اولیه و سطحی  آغازینقطه  ،پژوهش

در مورد  علف هرز تلخه کاربرد بالقوه عصاره بارهدر

امروزه  .باشدمیبا سرطان  ارتباطسالمتی انسان و نیز در 

مهار تعداد داروهايی که توانايی و قدرت بااليی در 

يکی از فاکتورهای . کم استسرطان داشته باشند، بسیار 

که  باشدمی علف هرز تلخه سرطان، عصاره هیمؤثر عل

 یهادر کشت بافت و سلولرا رات مهارکنندگی یثتأ

و  Oke نشان داده است. In vivoتوموری در محیط 

 یهادر بررسی اثر غلظت 2333همکاران در سال 

سلولی  یهابر روی رده AZD1152داروی  گوناگون

ولی فاقد ، APLکه از رده  HL-60گوناگونی از قبیل 

دارو اين است، نشان دادند که  PML-RARAفیوژن 

صورت تکثیر بهرات سیتوتوکسیک و مهار یثتأسبب القای 

همکاران  و Li در پژوهشی .(2) شودیوابسته به دوز م

 یالقا موجب ،که آرسنیک مشاهده نمودند( 2332)

و  Zhang(. 3) شودیم 4NB یهادر سلول آپوپتوز

 HL-60با مطالعه روی رده سلولی نیز، ( 2333همکاران )

که  به اين نتیجه رسیدند)رده سلولی لوسمی پرومیلوسیتی( 

روی  آپوپتوز یدر القا بسیاریاثر  ،آرسنیک در دوز کم

 ،گرفتهصورت همطالع اساس. بر(13)ها ندارد اين سلول

توقف رشد و سبب ( 3O2ASرسنیک تری اکسید )آماده 

شود و در می HL-60و  4NB یهاالقای تمايز در سلول

  (.11استفاده دارويی دارد ) APLبیماران 

 زهر که داد نشان پژوهش يک از آمدهدستبه نتايج

 وابسته الگويی در توکوفرول سوکسینات آلفا وزنبورعسل 

 سلولی مرگ القای سبب باال، یهاغلظت در زمان و دوز به

 HL-60 یهاسلول ردهتکثیر  مهار سبب پائین دوزهای در و

ترکیبات  نيتریدهای گیاهی يکی از مهمئلکالوآ. شودمی

 یاثر عصاره ند.دارسرطان ضدرات یثتأگیاهی هستند که 

سلولی  یهااسپند بر کاهش تکثیر سلولی رده یدیآلکالوئ

و  فیبروسارکوما سرطانی از قبیل هپاتوسلوالر کارسینوما،

نتايج  (.12) است شده مشاهدهکاهنده  یهامیلوما در غلظت

برای از بین بردن  توانیکه م دهدیاين پژوهش نشان م

سرطانی پرومیلوسیتی، از اين عصاره گیاهی در  یهاسلول

. همچنین، شايد بتوان دکرآمده استفاده  دستبه یهاغلظت

داروهای سیتوتوکسیک و  ديگرمنظور افزايش اثر به آن را

 زيراکار برد؛ ، طی مطالعات تکمیلی بهزدهندهيداروهای تما
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و خاصیت  دهدیتکثیر سلولی را کاهش م ،اين عصاره

داروهای سیتوتوکسیک  ،بدين ترتیب .ری داردتوموضد

خود  راتیتأث یشتریبه میزان ب زدهندهيديگر يا داروهای تما

 .گذارندیرا برجا م
 

 سپاسگزاري
کارشناســی ارشــد  نامــهانيــپاحاصــل  ،فــوق مطالعــه

ــوم جــانوری     -ســلولیخــانم زهــرا ســکوتی در رشــته عل

ــوينی  ــد. اســـتتکـ ــنيبـ ــمال لهیوسـ ــکده شـ ، از پژوهشـ

 ،یاحمـد  اصـغر یعلـ  دکتـر ، رانيـ ا پاسـتور  تویانسـت کشور 

ــاحی و    ــادق فتـ ــر صـ ــیان، دکتـ ــعید کاووسـ ــان سـ رمضـ

ــزادی ــد،    بهـ ــراهم کردنـ ــژوهش را فـ ــات پـ ــه امکانـ کـ

 .  ديآیمصمیمانه قدردانی به عمل 
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