Effect of Acroptilon Repens L. Aquatic Extract on HL-60
Promyelocytic Leukemia Cell Line
Zahra Sokouti1,
Seyyed Mohammad Hoseini2,
Abdolhossein Shiravi3,
Reza Changizi2,
Amirhossein Moshrefi4

1

MSc in Developmental Biology, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Damghan Branch, Damghan, Iran
2
Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Babol Branch, Babol, Iran
3
Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Damghan Branch, Damghan, Iran
4
DVM Student, Young Researchers and Elite Club, Islamic Azad University, Babol Branch, Babol, Iran

(Received June 19, 2016; Accepted October 1, 2016)

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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بررسی تأثیر عصاره اندام هوایی علف هرز تلخه ()Acroptilon repens L

بر روی سلولهای لوسمی حاد پرومیلوسیتی رده سلولی HL-60
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چكيده
سابقه و هدف :سرطان از عوامل اصلی مرگ و میر در جهان است .لوسمی حاد پرومیلوسیتی
(  ،)Acute Promyelocytic Leukemia: APLشايعترين لوسی حاد و سرطان خون غالب در میان بزرگ ساالن است
که با تکثیر غیرقابل کنترل و عدم تمايز پیشسازهای نابالغ میلوئید (پرومیلوسیت) و تجمع اين سلول ها در مغز
استخوان مشخص می شود .هدف از اين مطالعه ،بررسی تأثیر عصاره علف هرز تلخه ( )Acroptilon repens L .در
روند رشد رده سلولهای لوسمی حاد پرومیلوسیت ( )HL-60است.
مواد و روشها :مطالعه حاضر از نوع تجربی است ،HL-60 .کروی و دارای يک هسته درشت و مشخص و بهصورت
سوسپانسیون است .سلولها در محیط  RPMI1640با مکمل  13درصد آلبومین گاوی ( )Fetal Bovine Serum: FBSو 1
درصد آنتیبیوتیک استرپتومايسین و پنیسیلین ،در انکوباتور با دمای  37درجه سانتیگراد و  1 CO2درصد نگهداری شدند.
اثر سايتوتوکسیک عصاره آبی تلخه بر روی رده سلولی HL-60با روش رنگسنجی با استفاده از روش  MTTيا
 Micro Culture Tetrazolium Testبررسی گرديد .برای تعیین دوزهای کشنده ،رقتهای گوناگونی از عصاره آبی گیاه
تلخه در پلیت  39خانه که در هر خانه تعداد  23×4سلول وجود داشت ،قرار داده شد .سپس در داخل انکوباتور تحت شرايط
رشد سلولی انکوبه شدند و پس از  42 ،24و  72ساعت با روش  MTTدرصد حیات سلولها مورد ارزيابی قرار گرفت.
یافتهها :بررسیها نشان داد که اين عصاره در غلظتهای  9 ،4 ،2 ،1و  ،2 mg/mlاثر کشندگی دارد.
استنتاج :با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش ،عصاره علف هرز تلخه میتواند در روند مهار رشد رده سلولهای
لوسمی حاد پرومیلوسیت ( )HL-60مؤثر باشد.
واژههاي کليدي :رده سلولی ،عصاره ،گیاه تلخه ،لوسمیHL-60 ،

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

سرطان خون يا لوسمی ،بیماری پیشرونده و بدخیم

کشورهای توسعهيافته و در حال توسعه میباشد (.)1

اعضای خونساز بدن است .اين بیماری در اثر تکثیر و
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تکامل ناقص گويچههای سفید خون و پیشسازهای آن
در خون و مغز استخوان ايجاد میشود (.)2
لوسمی حاد پرومیلوسیتی ( Acute Promyelocytic

زهرا سکوتی و همکاران

 HL-60مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها

 )Leukemia: APLيا زيرگونه  ،M3شايعترين و

در اين مطالعه تجربی ،برای تهیه عصاره آبی تلخه،

بدخیمترين نوع سرطان خون با خونريزی شديد در میان

پس از تعیین گونه گیاهی و تأيید هرباريوم مرکـز

بزرگساالن است .اين بیماری با تکثیر غیرقابلکنترل و

تحقیقـات کشـاورزی و منـابع طبیعی خراسان رضوی،

عدم تمايز پیشسازهای نابالغ میلوئید (پرومیلوسیت) و

اندامهای هوايی اين گیاه از مزارع گندم در اوايل گلدهی

تجمع اين سلولها در مغز استخوان مشخص میشود (.)3

جمعآوری گرديدند و سپس با آب فراوان شستشو داده

امروزه بهدلیل عوارض جانبی شديد داروهای شیمی-

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

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

از نور خورشید خشک گرديدند .پس از آن ،بهوسیله

سالهای اخیر ،تحقیقات فراوانی درباره اثر عوامل

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

تمايزدهنده و کشنده آپوپتوتیک در درمان لوسمی حاد

 43 gگیاه و  433 mlحالل مورد نظر (آب) بر روی آن

میلويیدی ،بهويژه لوسمی پرومیلوسیتی انجام شده است.

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

برای نمونه ،درمان خاص بیماران مبتال به لوسمی حاد

با دور  123 rpmو در دمای اتاق عصارهگیری شد .سپس

پرومیلوسیتی بهصورت ايجاد آپوپتوز و تمايز میباشد (.)4

عصاره با کاغذ واتمن صاف گرديد و به غلظتهای مورد

تلخه ( )Acroptilon repens L.حاوی چند ترکیب

نظر رسانده شد.

شیمیايی است که حداقل يکی از اين ترکیبات

رده سلولی سرطانی حاد پرومیلوسیتی HL-60

آللوپاتیک ،میتواند بر رشد گیاهان رقیب اثر منفی داشته

خريداریشده از انستیتو پاستور ايران ،در محیط کشت

باشد ( .)1آزمايشهای تغذيهای انجامشده بر روی تلخه،

 RPMI1640به همراه مکمل  13درصد آلبومین گاوی

نشان داد که تلخه برای اسب سمی است و سبب به هم

( )Fetal Bovine Serum: FBSو  1درصد پنیسیلین و

خوردگی سیستم عصبی آن میشود و درنهايت حیوان را

استرپتومايسین ،در دمای  37ocدر انکوباتور با 1 CO2

از بین میبرد .تماس طوالنیمدت با تلخه ممکن است

درصد با  RH=31کشت داده شد .برای اطمینان از

سبب حساسیت پوستی در انسان شود ( .)9همچنین ،در

درصد سلولهای زنده ،سلولها با آزمايش تريپان بلو

بررسی اثر ضدالتهابی و ضددردی ناشی از عصاره گیاه

( )Tripan blueشمارش گرديد .درنهايت ،پلیت سلولی

تلخه به اثبات رسیده است که اين تأثیرات ناشی از

حاصل همراه با  1 ccمحیط کشت به فالسک کوچک

ترکیبات فالونوئیدی موجود در گیاه میباشد؛ زيرا اين

برای رشد و تکثیر منتقل میشود.

گیاه حاوی آلکالوئید– تانن و غنی از فالونوئید است (.)7
با توجه به ويژگیهای علف هرز تلخه از جمله

بررسی سمیت سلول ها به روش MTTassay

خصوصیت بازدارندگی رشد و خاصیت آللوپاتیکی اين

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

گیاه و همچنین ،بهعنوان راهکار درمانی مناسبی برای

سپس آزمايش تريپان بلو و شمارش تعداد سلولها

لوسمی پرومیلوسیت حاد ،در شرايط آزمايشگاهی و در

صورت گرفت .در مرحله بعد ،تیمارهايی از عصاره با

محیط کشت سلولی ،تأثیر اين عصاره بر روی رده سلولی

غلظتهای  4333 ،2333 ،1333 ،133 ،213 ،121و

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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 13 µl( 2333 µg/mlبه هر چاهک) افزوده شد.

(جدول شماره .)1

رديف آخر بهعنوان کنترل در نظر گرفته شد و در

تکثیر سلولی در طی  24ساعت در سلولهای عصاره

هر رديف باقیمانده تیمارها اضافه گرديد .انکوباسیون

کنترل افزايش داشت .تکثیر سلولی در سلولهای عصاره

پلیتها به مدت  42 ،24و  72ساعت در انکوباتور 1 CO2

در غلظت  ،121 µg/mlمشابه با عصاره کنترل بود؛ اما در

درصد صورت گرفت .پس از  24ساعت برای پلیت اول

غلظت  2333 µg/mlعصاره گیاهی ،کاهش در میزان

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

تکثیر سلولی مشاهده شد که نسبت به ديگر گروههای

رويی به هر ويال )1 mg/ml( 13 µl ،رنگ MTT

شاهد و تیمارها تا تیمار  ،1333 µg/mlتفاوتی معنیدار

( )Micro Culture Tetrazolium Testاضافه و پلیت به

داشت ( .)P>3/31همچنین ،شمارش سلولی انجامشده در

مدت  4ساعت در انکوباتور قرار داده شد .سپس به

 24ساعت ،نشان داد که متعاقب افزايش غلظت عصاره،

محتويات آن  133 µlمحلول ايزوپروپانول اسیدی اضافه

جمعیت سلولی کاهش میيابد؛ بهطوریکه درصد

و خوب مخلوط گرديد .پس از  13دقیقه ،جذب نوری

زندهمانی سلولها بهصورت وابسته به دوز و زمان ،کاهش

هر پلیت بهوسیله  Eliza readerدر طولموج 173 nm

يافته است .تکثیر سلولی در طی  42ساعت در سلولهای

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

کنترل ،افزايش داشت .در سلولهای عصاره در غلظت

گذشت  42و  72ساعت صورت گرفت .نتايج بهدست

حدود  ،1333 µg/mlتا  13درصد سلولها زنده ماندند؛ اما

آمده ،برای مقايسه سمیت رشد سلولها ثبت گرديد.

در غلظتهای  2333 µg/mlبه باالی عصاره ،کاهش 23
درصدی میزان تکثیر سلولی مشاهده شد که نسبت به ديگر

آنالیز آماری

گروههای شاهد و تیمارها تا تیمار  ،1333 µg/mlتفاوتی

آنالیز آماری برای شمارش سلولی با کمک

معنیدار وجود داشت ( .)P>3/31همچنین ،شمارش سلولی

 ANOVAيکطرفه و آزمون تعقیبی  Duncanانجام

انجامشده در  42ساعت ،نشان داد که جمعیت سلولی

شد .در همه محاسبات ،اختالف  P>3/31بهعنوان

متعاقب افزايش غلظت عصاره ،در مدتزمان  42ساعت

اختالف معنیدار منظور گرديد.

بهطور فراوانی کاهش میيابد.

یافتهها

جدول شماره  :1مقايسه اثر غلظتهای مختلف عصاره آبی علف

پس از انجام شمارش سلولی و تعیین درصد
زندهماندن سلولها در روزهای گوناگون ،دوزهای
کشنده غلظتهای مختلفی از عصاره علف هرز تلخه بر
روی سلولهای  HL-60بهدست آمد .برای بررسی فعالیت
متابولیک سلولی از آزمايش  MTTدر زمانهای 42 ،24
و  72ساعت استفاده شد و درصد زندهمانی سلولها در
مقايسه با کنترل محاسبه گرديد .متعاقب اثردادن عصاره
در دوزهای  4333 ،2333 ،1333 ،133 ،213 ،121و
 2333µg/mlدر طی  24ساعت ،نتايج زير بهدست آمد

 11مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

هرز تلخه در زمانهای مختلف بر رده سلولی HL-60
Duncan
Subset for alpha = 0.05
 24ساعت
 42ساعت
 72ساعت
13/2297a

12/2733a

a

a

71/3233a
a,b

تعداد

تیمار

9

تیمار 2333

12/7133

23/1733

77/1997

9

تیمار 4333

34/9433b

21/9233a

22/1733a,b,c

9

تیمار 2333

13/3433c

12/3933b

23/3333b,c,d

9

تیمار 1333

73/3133d

c

91/2197

b,c,d

33/1333

9

تیمار133

77/7997d,e

71/9197d

33/1133b,c,d

9

تیمار 213

77/7997e

22/4733e

39/3397c,d

9

تیمار 121

73/7333f

133/3333f

133/3333d

9

شاهد

تعداد نمونهها در هر تیمار  9عدد بود و تفاوت معنیدار بین تیمارها از
طريق آزمايش تعقیبی دانکن با کمک حروف نشان داده شده است.
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پس از گذشت مدتزمان  72ساعت ،درصد

مؤثر علیه سرطان ،عصاره علف هرز تلخه میباشد که

زندهمانی سلولها بهصورت وابسته به دوز و زمان کاهش

تأثیرات مهارکنندگی را در کشت بافت و سلولهای

يافت؛ بهطوریکه در غلظتهای  4333 µg/mlبه باالی

توموری در محیط  In vivoنشان داده است Oke .و

عصاره ،کاهش  23درصدی میزان تکثیر سلولی مشاهده

همکاران در سال  2333در بررسی اثر غلظتهای

شد که نسبت به ديگر گروههای شاهد و تیمارها ،تا تیمار

گوناگون داروی  AZD1152بر روی ردههای سلولی

 2333 µg/mlتفاوت معنیداری وجود داشت ()P>3/31

گوناگونی از قبیل  HL-60که از رده  ،APLولی فاقد

(جدول شماره  .)1پس از ارزيابی غلظتهای گوناگون از

فیوژن  PML-RARAاست ،نشان دادند که اين دارو

عصاره علف هرز تلخه بر روی سلولهای  HL-60پس از

سبب القای تأثیرات سیتوتوکسیک و مهار تکثیر بهصورت

انجام در زمانهای  42 ،24و  72ساعت و در پی آن

وابسته به دوز میشود ( .)2در پژوهشی  Liو همکاران

شمارش سلولی و تعیین درصد زندهماندن سلولها در

( )2332مشاهده نمودند که آرسنیک ،موجب القای

روزهای مختلف ،مشخص گرديد طی  42و  72ساعت در

آپوپتوز در سلولهای  NB4میشود ( Zhang .)3و

تیمار  ،1333 µg/mlتقريباً  13درصد سلولها زنده ماندند.

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

با افزايش غلظتهای عصاره علف هرز تلخه ،جمعیت

(رده سلولی لوسمی پرومیلوسیتی) به اين نتیجه رسیدند که

سلولی کاهش يافت که میتواند بهعلت ترکیبات عصاره

آرسنیک در دوز کم ،اثر بسیاری در القای آپوپتوز روی

اين گیاه ،از جمله فالونوئیدهای موجود در آن و نیز

اين سلولها ندارد ( .)13براساس مطالعه صورتگرفته،

خاصیت هیپوگلیسمیک ناشی از آن و ايجاد نکروز و

ماده آرسنیک تری اکسید ( )AS2O3سبب توقف رشد و

آپوپتوز باشد .اثر ضدتوموری اين ترکیب ممکن است

القای تمايز در سلولهای  NB4و  HL-60میشود و در

بهعلت اثرات سمی سلولی آنها علیه سلولهای سرطانی

بیماران  APLاستفاده دارويی دارد (.)11

باشد .روشن است برای مشخص کردن قطعی آن ،بايد از
آزمايشهای تکمیلی استفاده نمود.

بحث

نتايج بهدستآمده از يک پژوهش نشان داد که زهر
زنبورعسل و آلفا توکوفرول سوکسینات در الگويی وابسته
به دوز و زمان در غلظتهای باال ،سبب القای مرگ سلولی
و در دوزهای پائین سبب مهار تکثیر رده سلولهای HL-60

مطالعه حاضر و نتايج بهدستآمده از آن ،اثر

میشود .آلکالوئیدهای گیاهی يکی از مهمترين ترکیبات

بازدارندگی رشد عصاره علف هرز تلخه را بر روی

گیاهی هستند که تأثیرات ضدسرطان دارند .اثر عصارهی

سلولهای لوسمی حاد پرومیلوسیتی رده سلولی HL-60

آلکالوئیدی اسپند بر کاهش تکثیر سلولی ردههای سلولی

نشان میدهد .اين تأثیر بازدارندگی با افزايش غلظت

سرطانی از قبیل هپاتوسلوالر کارسینوما ،فیبروسارکوما و

عصاره افزايش میيابد .کامالً واضح است که اين

میلوما در غلظتهای کاهنده مشاهده شده است ( .)12نتايج

پژوهش ،نقطه آغازی در سطح تحقیقات اولیه و سطحی

اين پژوهش نشان میدهد که میتوان برای از بین بردن

درباره کاربرد بالقوه عصاره علف هرز تلخه در مورد

سلولهای سرطانی پرومیلوسیتی ،از اين عصاره گیاهی در

سالمتی انسان و نیز در ارتباط با سرطان میباشد .امروزه

غلظتهای بهدست آمده استفاده کرد .همچنین ،شايد بتوان

تعداد داروهايی که توانايی و قدرت بااليی در مهار

آن را بهمنظور افزايش اثر ديگر داروهای سیتوتوکسیک و

سرطان داشته باشند ،بسیار کم است .يکی از فاکتورهای

داروهای تمايزدهنده ،طی مطالعات تکمیلی بهکار برد؛ زيرا
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-خــانم زهــرا ســکوتی در رشــته علــوم جــانوری ســلولی

 تکثیر سلولی را کاهش میدهد و خاصیت،اين عصاره

 از پژوهشـــکده شـــمال، بـــدينوسـ ـیله.تکـــوينی اســـت

 داروهای سیتوتوکسیک، بدين ترتیب.ضدتوموری دارد

، دکتـر علـیاصـغر احمـدی،کشور انسـتیتو پاسـتور ايـران

ديگر يا داروهای تمايزدهنده به میزان بیشتری تأثیرات خود

 دکتـــر صـــادق فتـــاحی و رمضـــان،ســـعید کاووســـیان

.را برجا میگذارند

،بهـــزادی کـــه امکانـــات پـــژوهش را فـــراهم کردنـــد

سپاسگزاري

.صمیمانه قدردانی به عمل میآيد

 حاصــل پاي ـاننامــه کارشناســی ارشــد،مطالعــه فــوق
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