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 42/84/59: پذيرش مقاله            81/81/59 : دريافت مقاله

 پیشگییری ایگب بیمگاری    متعددی که برای بهبود و  های روشاز جمله . باشدسرطان یک بیماری پیچیده با تغییرات ژنتیکی می :مقدمه

به مقاومت دارویی، اثرات جانبی داروهای سنتزی و اثبات پتانسیل دارویی باالی گیاهان، هگد    با توجه رود شیمی درمانی است کهبکار می

 دو سگلو  رابگر  و مقایسگه اثگرات هنهگا در ب    از ایب مطالعه بررسی اثرات سمیت دو گیاه پیاز تابستانه لرستانی و پیاز یزدی از دسته لیلیاسه

 .باشدمی HeLaرحم  و گردنه K562 سلو  خونسرطانی انسان از رده 

 بگر  در یک مطالعه تجربی پس از تهیه عصاره متانولی دو گیاه پیاز تابستانه لرستانی و پیاز یزدی، اثر سمیت هر کگدا   : هامواد و روش

هگای  در مقایسه با داروی استاندارد سیکلوفسفامید در طی زمان HeLa و گردنه رحم K562های سرطانی انسان از نوع خونی رشد سلو  روی

 .مورد بررسی قرار گرفت MTTلیتر با استفاده از هزمون میکروگر  بر میلی 222تا  22/31ساعت با غلظت از  22و  44، 24

 های متانولی گیاهان مطالعه شگده در  رهنتایج بیولوژیکی بدست همده در محیط هزمایشیاهی حاکی از هن است که سمیت عصا: هایافته

هگای بدسگت همگده    داده بر اسگا  . شودهای سرطانی میدار سلو باشد و افزایش غلظت موجب کاهش معنیایب تحقیق وابسته به دوز می

نولی پیگاز  نشگان داد کگه عصگاره متگا     MTTهمچنیب هزمگون  . افتدساعت پس از افزایش عصاره ایب گیاهان اتفاق می 44بیشتریب سمیت 

ایگب هزمگون حساسگیت     بر اسگا   که درصورتی. داشت HeLaسلو   هیبر علتابستانه لرستانی اثر سمیت بیشتری در مقایسه با پیاز یزدی 

بگرایب، عصگاره گیاهگان سگمیت بیشگتری در مقابگل       عگالوه  (.>21/2P) به عصاره پیاز یزدی بیشتر از عصاره پیاز تابستانه بود K562سلو  

.العه شده از داروی سیکلوفسفامید نشان دادهای مط سلو 

  دارای  کار رفتگه  بههای با توجه به نتایج بدست همده عصاره متانولی پیاز یزدی و پیاز تابستانه لرستانی در غلظت: گیرینتیجهبحث و

موجود زنده از عصاره ایگب گیاهگان    محیط بدن در شتریبتوان جهت مطالعات لذا می. باشدمی HeLaو  K562های سلو  بر رویاثرات سمیت 

.استفاده نمود

 سرطان، پیاز تابستانه لرستانی، پیاز یزدی، سلو  : های کلیدیواژهK562  سلو ،HeLaسمیت ،. 
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 مقدمه

ماارو و میاار از  ونیاالیم 11هرساااله ساارطان بااا باای  از 

عروبای بشامار    مشکالت سالمت انسان پا  از بیمااری بلبای   

میلیاون نرار    4/21، 2232سال تا  آمار جهانی بر اساس. آید می

سارطان یاب بیمااری    . (1-3)به این بیماری مبتال خواهند شد 

سرطان موضعی توسا   . پیچیده با تغییرات ژنتیکی متعدد است

گاردد، اماا سارطان پا  از متاساتاز توسا        جراحی خارج می

. شودشیمی درمانی در ترکیب با جراحی یا رادیوتراپی خارج می

جود نق  مهمی که شیمی درماانی در پیشاگیری و بهباود    با و

سرطان دارد اما موفقیت آن توس  مقاومت دارو و اثرات جاانبی  

رفتاه شاده    کاار  هشایمی درماانی با    های معرف. شودمحدود می

هااای متعااددی از جملااه عاادم  ترکیباااتی ساامی و محاادودیت

هاای سارطانی، مشاکق مقاومات     پذیری نسبت به سلولگزین 

عااادم . و دارای ضاااریب درماااانی پاااایین هساااتند دارویااای 

پذیری مسئول اثرات جانبی محدودکننده دوز هماراه باا    گزین 

ناو باا    درماانی  هاای  روشبناابراین،  ؛ باشاد سمی می های معرف

ایان  . بایساتی بکاار بارد    تومورترکیبات جدید درگیر در درمان 

متعاددی بارای پیاداکردن داروهاای      هاای جدید، راه های روش

 Cervical)رحا   سرطان گردنه (. 4)باشد ن جدید میضدسرطا

Cancer )   دومین سرطان شایع در زنان پ  از سارطان پساتان

ماورد جدیاد آن تشا ی      هازار  493باشد و ساالنه تقریبا می

شاود  بینی مای در کشورهای در حال توسعه پی . شودداده می

جمعیات مباتال باه    % 92رب  به بای  از  این  2222که تا سال 

یکای  ( Leukemia) لوسمی همچنین(. 5)رطان خواهد رسید س

از انواع مه  سارطان اسات کاه در طیای وسایعی از جمعیات       

هاای سارطان خاون    سلول. گردددر کودکان مشاهده می ویژه به

هاای طبیعای خاون و در    منجر به جلوگیری از عملکارد سالول  

از ایان رو، توساعه   (. 6)شاوند  بسیاری موارد منجر به مرو مای 

ثرتر بارای تحقیقاات   ؤهای نوآورانه و شناسایی داروهای مرماند

مطالعاات در سرتاسار   . باشاد سرطان دارای اولویات بااالیی مای   

توجاه   منشاا  گیااهی  جهان حاکی از این است که داروهای باا  

از محققین و مردم را به علت اثرات جانبی ک  یاا نباود    بسیاری

تحقیقاات وسایعی در   لاذا  . انداثرات جانبی به خود جلب نموده

سرتاسر دنیا در جهت کشی ترکیبات طبیعای کاه باعاه مهاار     

-12)باشاد  روند سرطان یا کاه  درد گردند در حال انجام می

در بسیاری از مطالعات به نق  مه  طب مکمق در بسیاری (. 7

فعالیت آنتی  گیاهان دارویی غالباً. از جوامع نیز اشاره شده است

روی باار و باای  از درد و التهااا ، ( 11-13)اکساایدانی دارنااد 

هاا نییار دیابات و سارطان کاه باعاه       زیادی از بیمااری  تعداد

ثر ؤشاوند، ما  درد میایجاد های آزاد و در نتیجه افزای  رادیکال

درگذشته، گیاهان دارویی باه علات ساهولت    (. 14-16)هستند 

ای در علا   دسترسی و عاوار  جاانبی کمتار، از جایگااه ویاژه     

. اناد های رایج بشری برخوردار باوده ی درمان بیماریپزشکی برا

آمده، اساتان لرساتان یکای از منااط       به عمقهای طی بررسی

کشور باا گساترش و پراکنادگی گیاهاان دارویای بسایار غنای        

دساته از   تارین  مها  یکای از   Liliaceaeخانواده (. 17)باشد  می

تارین گوناه آن از حیاه خاوراکی و     گیاهان اسات کاه بااارزش   

باا ناام   ( Allium Jesdianum)پیااز یازدی   . باشدارویی پیاز مید

 Nectaroscordeum)سرخ و پیااز تابساتانه لرساتانی    محلی بن

Coelzi )     پیااز  (. 17)با نام محلی انشاب از ایان طبقاه هساتند

متاری   1022-2622یزدی گیاه گلداری است که در ارتراعاات  

رمان دردهاای  برای د و (19،10)روید  وحشی می طور بهزاگرس 

(. 22)رود و اساتررا  بکاار مای    هیا سنگ کلشکمی، روماتیس ، 

پیااز  . ایان گیااه گازارش شاده اسات      ضد دردخواص همچنین 

 3-6کروی با بطر  هایی تقریباًگیاه دارای بالبتابستانه لرستانی 

متر با یب پوسته بیرونی به رناگ  سانتی 3-5متر و ارتراع سانتی

های راست، نوک تیاز و اااف آن   برو .ای استمتمایق به بهوه

متر و سانتی 42-72با ارتراع  .باشدبه رنگ سبز مایق به زرد می
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متار آن زیار خااک    سانتی 3-7متر که حدود سانتی 6-12 بطر

و بارای درماان    ب   آرامدر طب سنتی به عنوان . کندرشد می

ایان گیااه باه    (. 21)دردهای مرصلی و روماتیسا  کااربرد دارد   

. رودهاای میکروبای بکاار مای    سنتی برای درمان عرونت اورت

ثیر عصااره آبای ایان گیااه را علیاه کاندیادا       برخی مطالعات تا  

 باه عماق  های با توجه به بررسی(. 22)آلبیکن  بررسی نمودند 

آمده تاکنون در خصوص سامیت عصااره ایان گیاهاان برعلیاه      

. های سرطانی بندرت تحقیقی علمی اورت گرفتاه اسات  سلول

لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی و مقایسه اثار سامیت عصااره    

سالول خاونی    یهاا  بار رده پیاز یزدی و پیاز تابساتانه لرساتانی   

K562   و سلول گردنه رحHeLa  روش بهMTT  و تعیین مرو

 .باشدسلولی می

 هامواد و روش

 تهیه نمونه گیاه و عصاره

 Nectaroscordeumلرساتانی باا ناام علمای    پیااز تابساتانه   

Coelzi      و نام محلی انشب و پیاز یزدی باا ناام علمایAllium 

Jesdianum آبااد  سرخ از ارتراعات سریدکوه خرمو نام محلی بن

باه  در مرکز تحقیقات کشاورزی  آوری وشناس جمعتوس  گیاه

 32. کدگاذاری گردیاد   5522و  11253هاای  شاماره با  بیترت

و  75توسا   لرساتانی  گرم پیاز تابساتانه   25گرم پیاز یزدی و 

. خیساانده شاد   (1:3) متاانول  لیتر حالل هیادروالکلی میلی 52

های بدست آمده جهت تغلای  توسا  دساتگاه روتااری     محلول

 .تحت تقطیر در خال  برار گرفتاه و حاالل آنهاا تب یار گردیاد     

های بدست آمده در ی چال نگهداری شد و ببق از انجاام  عصاره

 .عصاره در آ  مقطر تهیه گردیدآزمایشات غلیت مورد نیر از 

 کشت سلولی

سلول گردناه  ) HeLaو ( سلول خونی) K562لولی س دو رده

  از دفریاز  پا . پاستور ایران خریداری گردیاد  تویانستاز ( رح 

. مرباع کشات داده شادند    متار سانتی 25های کردن در فالسب

 12حااوی   RPMIمحای  کشات    از K562 جهت کشت سلول

 MEMمحی  کشت  از HeLa ت سلولو جهت کش FBS دراد

 . گلوتامین استراده گردید-L به همراه FBS دراد 12حاوی 

درااد از   52-02کای فالساب باه انادازه      پر شدنپ  از 

کای فالساب،    به HeLa سلول، با توجه به چسبنده بودن سلول

به این ترتیاب کاه   . دگردی از تریپسین جهت جداسازی استراده

 DMEM ها توسا  خارج و سلولها داخق فالسبمحی  کشت 

پ  از آن تریپسین به مقاداری  . سرم شستشو داده شدند بدون

 3مادت  به و شد را بپوشاند به فالسب اضافه  هاکه کی فالسب

 . گراد انکوبه گردیددرجه سانتی 37دبیقه در دمای 

هاا از انکوبااتور خاارج و زیار میکروساکو       سپ  فالساب 

پلیت جدا و به اورت تب سالول  ها از کی سلول. بررسی شدند

، باه فالساب محای     جهت خنثای نماودن تریپساین   . درآمدند

هاا را  اضافه و دیاواره فالساب  % FBS 12حاوی  DMEMکشت 

. شاد  مالیا  پیپات پاساتور شستشاو داده    با پر و خالی نماودن  

پا  از  . ها داخق لوله فالکون منتقاق و ساانتریروژ شادند   سلول

فه نماودن محای  کشات تاازه     محلول رویی و اضاا  جدا نمودن

 . ها شمارش گردیدندسلول

و سالول چسابنده   ( در هار چاهاب   123 ×5) K562سلول 

HeLa (123 ×4  در هر چاهاب ) خاناه بارای    96هاای  در پلیات

درجاه   37سااعت بباق از افازودن عصااره در دماای       24مدت 

 .برار گرفتند CO2 5%گراد در اتمسرری از سانتی

هاای ری تاه   انکوبه شدن سلولاز  ساعت 24پ  از گذشت 

میکرولیتر از هر عصاره حق شاده   122خانه،  96شده در پلیت 

میکروگارم بار    252باه   25/31توس  آ  دیونیزه به غلیات از  

براین، در ایان تحقیا    عالوه. لیتر درون هر چاهب اضافه گردید

تاا   3غلیات  )داروی استاندارد سیکلوفسرامید به عنوان کنترل 

ب گروه بدون تیمار دارویای نیاز   یو ( لیتربر میلیگرم یلیم 15
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تمام آزمایشات با ساه  . مورد استراده برار گرفتدر کنار مطالعه 

 .بار تکرار انجام شد

 MTTهزمون 

-دی فنیااق-5، 2-ایااق-2-تیااازولمتیااقمحلااول نمااب دی

لیتار در باافر   گرم بر میلای میلی 5تترازولیوم بروماید در غلیت 

هاا باا عصااره در زماان     انکوباسایون سالول  پ  از . تهیه گردید

 122 هار چاهاب  هاا خاارج و باه    موردنیر، محی  رویی سلول

ساعت در دمای  3اضافه شد و مدت  MTTمیکرولیتر از محلول 

پ  از این زماان محتویاات   . گراد انکوبه گردیددرجه سانتی 37

اضافه و پا  از همگان    DMSOمیکرولیتر  222خارج و به آن 

ناانومتر توسا     542رنگ بانر  در طاول ماوج    شدن و ظهور 

 IC50در پایان با رس  منحنی، مقدار. ها خوانده شدنداالیزا جذ 

 52باشاد و توسا  آن   ها که بیانگر غلیتی از نموناه مای  نمونه 

 (.23) دیگردشود، محاسبه ها مهار میدراد رشد سلول

 ها یافته

از در مطالعااه تجرباای حاضاار عصاااره متااانولی دو گیاااه پیاا 

تابستانه لرستانی و پیاز یزدی بر روی دو دسته سلول سارطانی  

( HeLa)و از رده گردنااه رحاا   ( K562)انسااانی از رده خااونی 

هاای  داده. مورد بررسی و مقایسه برار گرفت MTTتوس  روش 

 . شده است آورده 1بدست آمده در جدول شماره 

لذا باشد بدلیق رشد سلول می همچنین نتایج منری احتماالً

هاا  در شاکق  ها زمانها و بعضی های منری در برخی غلیتداده

نتایج حااق از این پاژوه  نشاان داد کاه    . گزارش نشده است

سالول  متانولی گیاهان پیاز تابستانه و پیاز یزدی برعلیاه   عصاره

HeLa  سمیت وابسته به دوز داشته بطوریکه با افزای  غلیت از

لیتار اثار سامیت بیشاتری     میکروگرم بر میلای  252به  25/31

 (. 2 و 1شکق )نشان داد 

همچنین پارامتر زمان در خصوص این سلول مورد بررسی و 

سااعت باه    24ها حاکی از این است که با افزای  زماان از  داده

مشااهده   کاررفته بههای  ساعت اثر سمیت بیشتری از عصاره 40

 72بدست آمد که باا ساپری شادن     2و  1های از شکق. گردید

هاای مطالعاه شاده کااه  یافتاه و      ساعت، اثر سامیت عصااره  

 . ها شروع به رشد نمودندسلول

لذا با مطالعه زمان مشاهده گردید که بیشترین اثار سامیت   

هاای  بررسای . باشاد ساعت پ  از افزودن عصااره گیااه مای    40

های حااق بیانگر این است کاه بیشاترین اثار    ای عصارهمقایسه

گیاه پیاز تابستانه لرستانی در برابر سلول را عصاره  ضد سرطانی

HeLa  (.3شکق )از خود نشان داد 

ثیر عصاره گیاهاان ناامبرده   عالوه براین، مطالعه و بررسی ت 

نشان داد که حساسیت این سلول نیاز باه    K562بر روی سلول 

افازای  غلیات از   (. 5و  4شاکق  )ها بستگی دارد غلیت عصاره

لیتر با مهار و کااه  بیشاتر   میلیمیکروگرم بر  252تا  25/31

 ضد سرطانیبطوریکه بیشترین اثرات . ها همراه استرشد سلول

 . لیتر مشاهده گردیدمیکروگرم بر میلی 252در باالترین غلیت 

  مشااهده   5و  4هاای  کاه از شاکق   مشاابه هماانطور   طور به

بار  سااعت   40ها اثر سامیت بیشاتری در زماان    شود عصارهمی

ساالول عااالوه بااراین، باارخالف . دارنااد K562ی هااا ساالول روی

HeLaثیر بیشتری در مقایسه باا پیااز    ، عصاره گیاه پیاز یزدی ت

 (.6شکق )تابستانه از خود نشان داد 
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اثر سمیت عصاره متانولی گیاه پیاز تابستانه لرستانی در . 1شکل 

 HeLaبرابر سلو  سرطانی 

 

 
اه پیاز یزدی در برابر سلو  اثر سمیت عصاره متانولی گی. 2شکل 

 HeLaسرطانی 

 

 
اثر سمیت عصاره متانولی پیاز تابستانه لرستانی و پیاز . 3شکل 

 عصاره ودنساعت پس از افز HeLa 44یزدی در برابر سلو  سرطانی 

 
اثر سمیت عصاره متانولی گیاه پیاز تابستانه لرستانی در . 4شکل 

 K562برابر سلو  سرطانی 

 

 
ر سمیت عصاره متانولی گیاه پیاز یزدی در برابر سلو  اث. 2شکل 

 K562سرطانی 

 

 
اثر سمیت عصاره متانولی گیاه پیاز تابستانه لرستانی و پیاز . 6شکل 

 عصاره ودنساعت پس از افز K562 44یزدی در برابر سلو  سرطانی 
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 های سلولی سرطان انسانیبر رده MTTنتایج تست . 1جدو  

   IC50
*
±SD    

ساعت 72 ساعت  40  ساعت 24  ساعت 72  ساعت  40  ساعت 24    
 K562   HeLa   

16/1±5/1351  45/2±27/621  47/2±70/642  41/2±20/624  25/2±16/451  57/2±47/020  پیاز تابستانه لرستانی 

- 30/2±71/576  52/2±30/721  29/1±96/1616  32/2±29/493  پیاز یزدی - 

19/2±36/90  1/2±00/27  23/2±32/265  31/2±37/130  22/2±55/32  12/2±97/44  سیکلوفسرامید 
 .(.P > 21/2) باشدمی mg/mlو برای سیکلوفسرامید   µg/mlعصاره گیاهان پیاز تابستانه و پیاز یزدی برحسب  IC50مقادیر  *

 بحث و نتیجه گیری

جمعیت % 02آمار سازمان بهداشت جهانی، حدود  بر اساس

هاای سانتی بارای برطارف     درمانکشورهای در حال توسعه از 

بهداشاتی خاود اساتراده     هاای نمودن نیازهاای اولیاه مراببات   

ترکیبااات % 74و  ضااد باااکتری ترکیبااات % 70. نماینااد ماای

یاا از آنهاا مشات     هاای طبیعای هساتند و    ضدسرطان فرآورده

نییار وینکریساتین،    ضد سرطانیداروهای (. 24،25)گردند  می

بع گیااااهی، بلئومایساااین و آیرینوتکاااان و اتوپوزایاااد از مناااا

گیاهاان  (. 26)اند شده دکسوروبیسین از منابع دریایی است راج

دارویی برای تحقیقات و توسعه داروها به اورت مساتقی  و یاا   

گازارش  . به عنوان ترکیب راهنما در سنتز داروها استراده دارناد 

های ضدسارطان در  گیاه با ویژگی 3222که بی  از  است شده

نتاایج برخای    بر اساس. (27) شناخته شده است سرتاسر جهان

هاای  بیماران سرطانی از عصااره % 32بی  از دیگر از مطالعات، 

مطالعات زیاادی  . (29،20) کنندبرای درمان استراده می یگیاه

 بکاار باردن  برای پیشگیری، کااه  درد و درماان سارطان باا     

% 42-62در آسیا، حدود . باشدگیاهان دارویی در حال انجام می

از گیاهاان سانتی    تمایق به استراده از بیماران مبتال به سرطان

 در بیمارستانی از ای همطالع(. 32،31) دارندآسیایی برای درمان 

تایلند بر روی بیماران سرطانی نشان داد کاه مزایاای داروهاای    

از ایان رو  . (32) باشاد گیاهی به مراتب بیشتر از معایب آن مای 

گیاهاان و فاراه  نماودن     ضد سرطانی بررسی و مطالعات اثرات

بررسی انجام  در .باشداطالعاتی برای محققین بسیار ضروری می

در خصوص امکان  و همکاران هیراتاتوس   2229 سالدر شده 

 چهاار گوناه  عصااره   توسا  گیاهاان،   ضد سارطانی افزای  اثر 

 Citrus tachibna ،Citrus canaliculata ،Citrus) انیسااداب

tamurana ،Citrus kinokuni )  در براباار ساارطان روده ساالول

HT-29   مقاااادیر ماااورد آزماااای  وIC50 57، 31 ،45  45و 

در پاژوه  انجاام   (. 33)لیتر گزارش گردید میلیمیکروگرم بر 

در خصااوص  2213در ساال   ااادبی و همکااران  شاده توسا    

در تال  ( Satureja Intermedia)گیاه مرزه  ضد سرطانیاثرات 

های سارطان ماری   سلول بر روییت عصاره این گیاه اثرات سمّ

(KSE30 )  و ساارطان مثانااه(S637 )در (. 34)ییااد گردیااد   ت

نیاز مشا   گردیاد     2213در ساال   الوی و همکااران بررسی 

های خوراکی موجب افازای  اثارات مهارکننادگی برعلیاه     بارچ

شاود، اماا   مای  T4و سارطان خاون    HeLaهای سارطانی  سلول

ایاران   (.35)هاا ن واهاد شاد    و مرو سلولموجب کشته شدن 

. باشدیکی از هرت کشور آسیایی در خصوص گیاهان دارویی می

 Spinal-Zعناوان  تحقیقات نشان داده است که داروی ایرانی باا  

سرطان خاون   ویژه بهها در انسان برای درمان بسیاری از سرطان

عصاااره دو گیاااه دانااه اسااپند  شااامق ایاان دارو . ثر اسااتؤماا

(Peganum harmala Linn Seed ) و بااارو بادرنجبویاااه

(Dracocephalum Kotschyii )ییادی بار   ت باشد کاه خاود   می

فروزناده و   (.36)گیاهاان اسات    ضاد سارطانی  وجود پتانسایق  

عصاااره  ضااد ساارطانی خاااایت  2214در سااال  همکاااران

گزارش نمودند  HeLaهیدروالکلی دانه اسپند را در مقابق سلول 
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پیاز تابستانه و پیاز یزدی  حاضر اثر مهاری عصارهمطالعه (. 37)

 IC50 مقادار (. 1جادول  )دهد نشان می خوبی بهساعت  40را در 

بارای پیااز تابساتانه     تار یل یلا یبار م  کروگرمیم 16/451برابر با 

 IC50 29/493نسابت باه پیااز یازدی باا       HeLaبرعلیه سالول  

. آن اسات یت بیشاتر  لیتر حااکی از اثار سامّ   میکروگرم بر میلی

، پیااز  اسات  عالوه براین همانطور که در جدول نشان داده شاده 

در برابار   لیتار  بار میلای  میکروگارم   71/576 برابر IC50 یزدی با

 یت بیشتری در مقایسه با پیاز تابساتانه باا  اثر سمّ K562سلول 

IC50 این نتاایج  . لیتر نشان دادمیکروگرم بر میلی 27/621 برابر

عصاره به نوع سلول و متراوت بودن آن در  IC50بیانگر وابستگی 

باشد که در نتایج حااق از تحقیقات رده سلول های م تلی می

هاا  همچنین بررسی(. 30)دیگر محققین نیز گزارش شده است 

: IC50)نشاان دادناد کاه اثارات سامیت داروی سیکلوفسارامید       

در برابار   باه ترتیاب   لیتار  بار میلای  گرم میلی 00/27و  55/32

ثیر کمتار ایان دارو در    حااکی از تا  ( K562و  HeLaهای سلول

. باشاد مقایسه با عصاره گیاهان مطالعه شده در این تحقی  مای 

کاه  هستند استروئیدهای گلیکوزیدی منبع مهمی از پیاز یزدی 

هاای  موجب اثرات سایتوتوکسیب و سایتواستاتیب علیه سالول 

ساینامیت  مرفین سیلریت و اتیق (. 39)شود توموری بدخی  می

به عنوان مواد ضددرد برو ایان گیااه تشا ی  داده شاده     نیز 

مطالعات، عصاره الکلای پیااز تابساتانه     بر اساس(. 42،41)است 

باه  که  (42) باشدها میها و تانن، ساپونینآلکالوئیدهانیز حاوی 

. هساتند  ضد سرطانیثر در ویژگی ؤرسد این ترکیبات ممی نیر

دهد که عصاره گیاه پیااز تابساتانه و   نتایج این تحقی  نشان می

بوده و دوز عصاره، زماان و   ضد سرطانیپیاز یزدی دارای اثرات 

ایان  . ثیر بسازایی دارد  یت آن تا میازان سامّ   بر روینوع سلول 

ضاد  هاای  مطالعه اولین بررسی اورت گرفته در زمینه ویژگای 

تاوان  پیاز تابستانه لرستانی و پیاز یزدی است و لذا می سرطانی

. ای مناسب جهت تحقیقاات بیشاتر معرفای نماود    آنها را گزینه

تواناد راهگشاای مطالعاات    های موجود در این مطالعه مای یافته

هاای  های متراوت این گیاهاان و سالول  دیگری در زمینه عصاره

بار  ثرترین عصاره برای بهتارین اثار   ؤسرطانی م تلی باشد تا م

 .روی سلول مناسب سرطانی کشی گردد

 قدردانیتشکر و 

بهاروز  رساولیان و دکتار   بهارام  از آبایاان دکتار    بدینوسیله

پور از مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی دانشاگاه علاوم   عزت

پزشکی لرستان که این تحقی  با استراده از امکاناات آن مرکاز   

 .گرددانجام گرفت تشکر و بدردانی می
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Abstract 

Background : Cancer is a complex disease with genetic alterations. One of the many ways to 

improve and prevent this patient is chemotherapy that due to the emergence of drug resistance, side 

effects of synthetic drugs and high medical potential of plants, the aim of this study was to 

investigate anticancer activity of the methanolic extract of Allium Jesdianum and Nectaroscordeum 

Coelzi (Liliaceae family) against human cancer HeLa and K562 cell lines. 

Materials and Methods: In an experimental study, after acquiring methanolic Allium Jesdianum 

and Nectaroscordeum Coelzi extracts, their effects on HeLa and K562 cell lines were investigated 

and compared with cyclophosphamide standard drug at 24, 48, 72 hour after incubation and 

different concentrations of extracts ranging from 31.25 to 250 µg/ml using MTT assay.     

Results: In vitro biological results indicated that inhibition of the titled cell lines in a dose 

dependent manner. Also, based on the data obtained, most toxicity is 48 hour after increase of plant 

extracts. Nectaroscordeum Coelzi extract treated HeLa cell line exhibited higher toxic effects than 

Allium Jesdianum extract, whereas Allium Jesdianum extract exhibit stronger cytotoxicity than 

Nectaroscordeum Coelzi extract at the tested concentrations on K562 cell lines. Additionally, the 

screening data reveal that the selected extracts were more potent in comparison with 

cyclophosphamide against the studied cell lines. 

Conclusion: This study demonstrates effectiveness of methanolic Allium Jesdianum and 

Nectaroscordeum Coelzi extracts in cervical and leukemia cancer for the first time. Furthermore, 

the tested extracts can be used to investigate in vivo studies.  
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