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Abstract 
 

Background and purpose: In this study, we aimed to evaluate the anticancer activity of 

Physalis alkekengi extract encapsulated into chitosan nanoparticles on HT29 cell line. 

Materials and methods: The fruits of the P.alkekengi were collected from Kohgiluyeh 

Boyerahmad province in south-west of Iran and dried in a dark environment. Then, the hydroalcoholic 

extract of the plant was extracted by percolation and encapsulated into chitosan nanoparticles. The 

toxicity effect of three samples; chitosan alone, chitosan containing the extract and the extract of 

P.alkekengi was investigated using MTT assay. Finally, Annxin V/propidium iodide (PI) kit was used to 

study the apoptotic effect of samples. 

Results: According to the MTT assay, during 72 hours, the cytotoxicity effect of chitosan 

nanoparticles of 160 nm containing the extract increased significantly (P< 0.05). Moreover, the apoptosis 

assay indicated that chitosan nanoparticles containing the extract had more apoptotic effects than the 

extract alone (71% vs. 43%). 

Conclusion: P.alkekengi extract encapsulated into chitosan nanoparticles had more anticancer 

activity compared with that of the extract alone. 
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  ـدرانـــازنـــی مـکـــــزشـــوم پـــلـــگاه عـشــــه دانـــلــمج
  )102-107(   1398سال    دي    180شماره    نهمبیست و دوره 

  103      1398، دي  180دوره بیست و نهم، شماره                                                                        مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                        

 گزارش کوتاه

عصاره  يحاو یتوزاننانوذرات ک يو آپوپتوز یتاثر سم یبررس
  )  Physalis alkekengiعروسک پشت پرده ( یاهگ یدروالکلیه

 )HT29سرطان روده بزرگ ( يرو
  
      1يدرضا محمو

    2یاردکان یتجل یممر  
  3یاحسن بردان    

  چکیده
) Physalis alkekengiعروســک پشــت پــرده ( یــاهگ یوهم یدروالکلیعصاره ه يمطالعه با هدف بارگذار ینا و هدف: سابقه

  .گ، انجام پذیرفتسرطان روده بزر يهاسلول يآن رو یخواص ضد سرطان یو بررس یتوزاندرون نانوذرات ک
 یلویــه واز اســتان کهگ) Physalis alkekengi(عروسک پشت پــرده  یاهمیوه گدر این مطالعه تجربی،  ها:روش مواد و

 اســتخراج یونبا استفاده از روش پرکوالســ یاهگ ینا یدروالکلیشد. عصاره ه یابخشک و آس یکیآوري، و در تارجمع یراحمدبو
 یــاهگ یــوهم عصــاره و عصــاره يحــاو یتــوزانک یتــوزان،ه نمونه کس یتاثر سم. گردید يبارگذار یتوزانو درون نانوذرات ک

 یــدیومپروپ / V ینآنکســ یــزيآممطالعه آپوپتوز از رنــگ يبرا و شد یبررس MTTعروسک پشت پرده با استفاده از آزمون 
(Annexin V) یودایدآ Propidium iodide )PI گردید) استفاده.  

ســاعت  72زمان  ینانومتر در ط 160عصاره با اندازه حدود  يحاو یتوزاننشان داد که نانوذرات ک MTT یجنتا ها:یافته
 تــريیشب يشده در نانوذرات اثرات آپوپتوز يعصاره بارگذار و )>P 05/0نسبت به عصاره تنها داشتند ( داريیمعن یتسم

  .درصد) 43در مقابل  71( ه استنسبت به عصاره تنها داشت
  نسبت به عصاره تنها دارد. تريیشب یضد سرطان یتخاص یتوزاننوذره کشده در نا يعصاره بارگذار استنتاج:

  

  یسرطان ضد یتخاص یدروالکلی،پرده، عصاره ه عروسک پشتسنجش آپوپتوز،  یتوزان،نانوذرات ک واژه هاي کلیدي:
  

  مقدمه
 Physalis alkekengi یعروسک پشـت پـرده با نام علمــ

 یــراندر اکــه ) است Solanacae( زمینیاز خانواده سیب
 یــوهم .)1،2(باشــدیمعروف به عشق در قفس و کاکنج مــ

 یتریک،ســ یداس یک،اسکوربید اس (کاکنج) داراي یاهگ ینا
 و اســت قنــد و یــزالینو ف یپتوزیگــانتینو بتا کر یگانتینز
 معادل و یمول از تریشب یاهگ ینا یوهم در C یتامینو یزانم

بــار  یناولــ يبــرا 1986در ســال  .)3-5(اســت آن برابر دو
ــور ــد توم ــاهگ يخــواص ض ــت ی ــک پش ــط  عروس توس

Dornberger  یضدســرطان خــواص .)6(گردیــدگزارش 
هایی همچون اسید اکسیداناین گیاه به علت حضور آنتی

و  یداســتروئ يو انواع متعدد یتریکس یداسکوربیک، اس
  .)7،8(باشدها مییدو فالونوئ یدآلکالوئ

  
  :hasan.bardania@yums.ac.irE-mail                   یو مولکول یسلول یقاتمرکز تحق، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج :اسوجی -حسن بردانیا مولف مسئول:

  یرانا یاسوج، یاسوج، یدانشگاه علوم پزشک ی،و مولکول یسلول یقاتمرکز تحقاستاد، گروه آناتومی، . 1
  یرانا یاسوج، یاسوج، یدانشگاه علوم پزشک ی،و مولکول یسلول یقاتمرکز تحقفوق لیسانس سلولی تکوینی،  .2
  یرانا یاسوج، یاسوج، یدانشگاه علوم پزشک ی،و مولکول یسلول یقاتمرکز تحقاستادیار، . 3
 : 14/8/1398تاریخ تصویب :              27/3/1398ارجاع جهت اصالحات : تاریخ            21/3/1398 تاریخ دریافت  
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طــور شــده، بــه یــانب يهــایتبا وجود داشتن همه مز
 ینیکیدر فاز کل یمیاییو ش یستیز يداروها تریشب یکل

عمل هــدف، رد  یهبه ناح یابیدست یینداشتن توانا یلدله ب
از  یاريدهه گذشته بســ ینچند یدر ط ینبنابرا ،شوندیم

کــه بــه  الیــدها يعه داروهامحققان توجه خود را به توس
دهند، معطوف  عمل را هدف قرار یهناح یطور اختصاص

 یخطــ ســاکاریدیپلینــو آم یــک یتــوزانک .)9(انــدکــرده
ـــیترک ـــدها1→4از ( یب    و ینگلـــوکزآم-D  ي) واح
 N-یلاست-D-ســاکاریدیپل یــن. ا)10(اســت ینگلــوکزآم 
 ییفراوان، خواص دارو یريپذ دسترس یلبه دل یونیکات

یســت مثــل ز یولوژیکیخواص سودمند ب یگرب و دمناس
مــورد توجــه  یــیو دارو یوپزشــکیدر مــوارد ب يسازگار

اتصــال اجــزاء هدفــدار بــه  .)10(گرفته است گسترده قرار
توانــد بــازده یشــده بــا دارو، مــ یريسطح نانوذرات بارگ

کردن  یپوشانیز دارو را بهبود بخشند. در مورد ر یدرمان
 یداريپا یشک پشت پرده و افزاعروس یوهم یعصاره غن

گــزارش نشــده  يامطالعه یاهگ ینفعال عصاره ا یباتترک
است. اهمیت گیاه عروسک پشت پرده به علــت حضــور 

 یتریکسیدهایی همچون اسید اسکوربیک، اساکسیدانآنتی
ــواع متعــدد ــدو فالونوئ یــدو آلکالوئ یداســتروئ يو ان ها ی

ها در این گیاه نیز نحضور فیزالیعالوه بر این،  و باشدمی
منجر به ظاهر شدن اثــرات ضــد ســرطانی قابــل تــوجهی 

 یوهم یدروالکلی، عصاره هیگردیده است. در مطالعه قبل
 يبارگــذار یتــوزانعروسک پشت پرده در نانوذرات ک یاهگ

این مطالعــه  .)11(شد یآن بررس اکسیدانییو خواص آنت
ــا ــدروالکلیعصــاره ه يهــدف بارگــذار ب ــوهم ی ــاهگ ی  ی

 یو بررســ یتــوزانعروسک پشت پرده درون نانوذرات ک
  .انجام پذیرفت آن یسرطان خواص ضد

  

  ها مواد و روش
  عروسک پشت پرده  یاهگ یدروالکیاستخراج عصاره ه

عروســک پشــت  یــاهمیــوه گدر این مطالعه تجربی، 
ــتان کهگ ــرده از اس ــهپ ــدبو یلوی ــع یراحم آوري و در جم

با استفاده از  یالکلعصاره  و شد یابخشک و آس یکیتار
  .)12(گردیداز پودر موردنظر استخراج  یونروش پرکوالس

  
  یاهعصاره گ يو بارگذار یتوزانسنتز نانوذرات ک
بــا اســتفاده  یاهیعصاره گ يحاو یتوزاننانوذرات ک

 یــینتع ي. بــرا)13(سنتز شدند یونیشدن  يا از روش ژله
 یتــوزان،شــده در نــانوذرات ک يمقــدار عصــاره بارگــذار

 یــیمحلــول رو یــداز مقدار فالونوئ یهاول یدمقدار فالونوئ
عصــاره کــم شــد.  ينانوذرات بعد از سنتز نانوذرات حاو

ــدار فالونوئ ــدمق ــذب ی ــتفاده از روش ج ــا اس از  UVها ب
ــپلکس فالونوئ ــدکم ــینتع 3AlCl- ی ــد ی ــن. در ا)14(گردی  ی

 مقــدار و به عنوان استاندارد استفاده شد ینروت یبروش ترک
 )mg rutin/gr sample( ینبه صورت معادل روت یدفالونوئ

  .گردیدگزارش  یناستاندار روت یمنحن یقاز طر
  

  عصاره يحاو یتوزاننانوذرات ک یژگیو یینتع
نـــانوذرات ســـنتز شـــده بـــا اســـتفاده از  یـــتدر نها

ــ یکروســکوپم يهــاروش ) SEM( یروبشــ یالکترون
)KYKY-EM3200, KYKY Technology Development 

Ltd., Beijing, China( شدند یژگیو یینتع.  
  

  نانوذرات يو آپوپتوز یتاثر سم یبررس
ســرطان روده بــزرگ از  HT29ســرطان  یرده سلول

شــد. بــا  یــداريخر یــرانپاســتور ا یتوانســت یبانک ســلول
 یتــوزاننــانوذرات ک یت، اثر سمMTTاستفاده از آزمون دي 

. اثــر )15(گردیــد یهــا بررســســلول يعصــاره رو يحــاو
عصــاره و  يحــاو یتــوزان، کیتــوزانه نمونــه کســ یتسم

 ي. بــراقرار گرفــت یبررس یش موردآزما ینعصاره در ا
 یــدیوم/پروپV1 ینآنکســ یزيآممطالعه آپوپتوز از رنــگ

با اســتفاده از  یزيآمرنگ ین) استفاده شد. اPI( 2یودایدآ
مــورد  یــتک يو مطــابق بــا روش راهنمــا یتومتريفلوســا

ــام  ــتفاده انج ــد (اس No. 556420; BD Cat .گردی

Biosciences Pharmingen, San Jose, CA.(  

                                                
1. Annexin V 
2. Propidium iodide 
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  ها و بحثیافته 
   یتوزانعصاره در نانوذرات ک يبارگذار

طبــق  یتــوزانعصاره در نانوذره ک يدر صد بارگذار
 شد.بایدرصد م 95حدود  یرفرمول ز

  

  
  

  نانوذرات یژگیو یینتع
 یتــوزاننشان داد کــه نــانوذرات ک SEM یزآنال یجنتا

نــانومتر هســتند  160انــدازه حــدود  يعصاره دارا ياوح
  ).1تصویر شماره (

  

  
  

) از  SEM( یروبش یالکترون یکروسکوپم یرتصو :1شماره  تصویر
  یاهیعصاره گ يحاو یتوزاننانوذرات ک

  
  نانوذرات یتسم یبررس

عصــاره، عصــاره و نــانوذره  ينانوذرات حاو یتسم
ســاعت بــا  72و  48، 24 يهــازمــان یبدون عصاره در ط
نشــان داد کــه  یجشد. نتــا یبررس MTTاستفاده از روش 

 ساعت 48و  24 يهازمان یعصاره در ط ينانوذرات حاو
در  ینسبت به عصاره تنها ندارد ولــ داريیمعن یتاثر سم

 يحاو یتوزاننانوذرات ک یتساعت اثر سم 72زمان  یط
 تصــویر( یابــدیمــ یشافــزا داريیعصاره به صورت معن

شــده  يعصاره و عصاره بارگذار IC50). مقدار 2 هشمار
 1000هــم و حــدود  یهساعت شب 24 یدر نانوذرات در ط

عصــاره و  IC50اســت. مقــدار  یتــرلیلــیگــرم در میکروم
ســاعت  48 یشده در نــانوذرات در طــ يعصاره بارگذار

اســت.  یترل یلیگرم در میکروم 800هم و حدود  یهشب یزن
 يره تنهــا و عصــاره بارگــذارعصــا IC50به عالوه مقدار 

 500حدود  یبساعت به ترت 72 یشده در نانوذرات در ط
 یــاه. عصــاره گبوده اســت یترلیلیگرم در میکروم 200و 

 یاديز یستیفعال ز یباتترک يعروسک پشت پرده حاو
ــا فعال Dو  A ،B یــزالینماننــد ف ــاال  یســرطان ضــد یــتب ب

 Dو  B لینیزاف یباتو همکاران ترک یس. ماگاله)16(است
 ضــد یتفعال یجدا کرده و با بررس یاهگ ینرا از عصاره ا

 یــببــه ترت یبــاتترک یــنها نشان دادند کــه اآن یسرطان
گــرم در یکروم 18/15تــا  58/0در محدوده  IC50 يدارا

  .)17(هستند یترلیلیگرم در میکروم 43/2تا  28/0و  یترلیلیم
  

  
  

  
  

  
  

در  MTTنانوذرات با استفاده از تست  یتسم یبررس :2شماره تصویر
  ) ساعت C( 72) و  A  ،(48 )B( 24 يهازمان  یط
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  نانوذرات ياثر آپوپتوز یبررس
 ينشان داد که عصاره بارگــذار یتومتريفلوسا یجنتا

نســبت بــه  یشــتريب يشده در نــانوذرات اثــرات آپوپتــوز
ــا دارد ( ــاره تنه ــل  71عص ــد) ( 43در مقاب ــویردرص  تص

دهــد کــه نــانوذرات ینشــان مــ یجه عالوه نتــا). ب3 شماره
هــا  ســلول يرو ياثــر آپوپتــوز ،بــدون عصــاره یتوزانک

عروســک  یــاهگ براساس گزارش مطالعات قبلی،ندارند. 
را  یاست کــه آپوپتــوز ســلول یباتیترک يپشت پرده دارا

 یبو همکاران نشان دادند که ترک یکند. هیم یکتحر
 یــدو بــه واســطه تول P53-Noxa یرمس یقاز طر A یزالینف

  .)18(کنند یم یکفعال آپوپتوز را تحر یژناکس
  

  

  
  

  

  
  

 ) Aگــزوه کنتــرل ( ياثــر آپوپتــوز یبررســ یجنتــا :3شماره  تصویر
شده در  يو عصاره بارگذار)  C، عصاره تنها () Bنانوذرات تنها (

  ) Dنانوذرات (
  

 يدهد که عصــاره بارگــذاریپژوهش نشان م ینا یجنتا
 داريیمعنــ يو آپوپتــوز یتنــانوذرات اثــر ســم شــده در

 HT29 یســرطان يهــاســلول ينسبت به عصــاره تنهــا رو
 یــاهیگ يها عصاره يتوان با بارگذاریم یندارند. بنابرا

  .یدها را بهبود بخشآن ییو کارا یداريدرون نانوذرات پا
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