Journal of Cell and Tissue 13(1) (2022) 11-22

Journal of Cell and Tissue

مجله سلول و بافت

http://jct.araku.ac.ir

JCT

A study on the effect of Tamarindus indica kernel extracts on
viability, proliferation, and induction of apoptosis in human prostate cancer (LNCaP), colon cancer (HT-29), and fibroblast cell
lines
Pourali Ma, Yaghoobi MMa*
a

Department of Biotechnology, Institute of Science and High Technology and Environmental Sciences, Graduate University of Advanced
Technology, Kerman, Iran

Use your device to scan
and read the article online

Citation: Pourali M, Yaghoobi MM. A study on the effect of Tamarindus indica kernel
extracts on viability, proliferation, and induction of apoptosis in human prostate cancer
(LNCaP), colon cancer (HT-29), and fibroblast cell lines. 2022; 13(1):11-22.
https://10.52547/JCT.13.1.11

KEYWORDS

ABSTRACT

Apoptosis, Cytotoxicity,
DNA synthesis, Medicinal
plants, Plant extract.

Aim: Cancer is one of the leading causes of death worldwide, and its treatment is
always associated with side effects such as drug resistance. So, there is a strong
tendency for the identification of new herbal anti-cancer compounds.
Material and Methods: In this study, a range of 0.5-12 µg/mL of hydroalcoholic
extract of Tamarindus indica kernel and 5-Fluorouracil was applied to prostate
cancer (LNCaP), colon cancer (HT-29) and normal fibroblast (HSkMC) cells for
24 hours. The cytotoxic effect of the extracts was measured by the MTT method.
The rate of DNA synthesis and incidence of apoptosis was measured by BrdU
and TUNEL assays, respectively.
Results: Following treatment with the highest amount of the extract, the viability
of prostate, colon, and fibroblast cells was reduced to 4.8, 65.1, and 60.5%,
respectively. The IC50 for the three cell lines was 4.60, 17.0 and 13.79 μg/mL
respectively. The rate of DNA synthesis also reduced by 32, 37 and 15% for
prostate, colon and fibroblast cancer cells, respectively. The rate of apoptosis in
LNCaP and HT-29 cells was 31 and 4%, respectively.
Conclusion: Collectively, the toxicity of the extract was higher for LNCaP cells
than for the other two cells (p-value ˂0.01). Further studies in vivo and analysis
of compounds in tamarind can lead to the identification of anti-cancer compounds
from this plant.
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پروستات ،روده بزرگ و سلول طبیعی فیبروبالست انسان
*2

مسعود پورعلي ، 1محمدمهدي یعقوبي

 1کارشناسي ارشد ،دانشگاه تحصیالت تکمیلي صنعتي و فناوري پیشرفته کرمان ،پژوهشگاه علوم و تکنولوژي پیشرفته و علوم محیطي ،گروه
بیوتکنولوژي ،کرمان ،ایران
 2دانشیار ،دانشگاه تحصیالت تکمیلي صنعتي و فناوري پیشرفته کرمان ،پژوهشگاه علوم و تکنولوژي پیشرفته و علوم محیطي ،گروه بیوتکنولوژي ،کرمان،
ایران

واژگان کلیدی
آپوپتوووزیس ،سوونتز
 ،DNAعصوواره گیوواه،
کشووندگی سوولولی،
گیاهان دارویی

تاریخ دریافت1400/08/05 :
تاریخ بازنگری1400/11/10 :
تاریخ پذیرش1400/12/04 :

چکیده
هدف :سرطان یکي از دالیل اصلي مرگ و میر در سراسر جهان است کهه درمهان آن بها عوارضهي هه چهون
مقاومت دارویي همراه است .طبیعت همواره یکي از منابع دارویي براي بشر بوده است .لذا تمایهل زیهادي بهه
شناسایي ترکیبات ضدسرطاني جدید در گیاهان وجود دارد .مواد و روشها :در ایهن تحقیه هفهت غلظهت
( 0/5تا  12میکروگرم بر میليلیتر) از عصاره هیدروالکلي هسته تمرهندي ( )Tamarindus indicaو داروي
فلورواوراسیل روي سه رده سهلولي سهرطان پروسهتات ( ،)LNCaPسهرطان روده بهررگ ( )HT-29و سهلول
طبیعي فیبروبالست ( )HSkMCبهمدت  24ساعت اثر داده شد .اثر کشندگي عصارههها بها اسهتفاده از روش
 MTTو اثر عصارهها بر میران ساخت  DNAبا استفاده از روش  BrdUو میران مرگ آپوپتوزي نیر بههروش
 TUNELاندازهگیري شد .نتایج :زندهماني سلولهاي سرطان پروستات ،روده بررگ و فیبروبالست در حضور
بیشترین مقدار از عصاره بهترتیب به  65/1 ،24/8و  60/5درصد کاهش یافت .شهاخ

 IC50بهراي سهه رده

سلولي فوق بهترتیب  17/0 ،4/60و  13/79محاسبه شد .عصاره میران ساخت  DNAرا نیر بهترتیب بهمیران
 32و  37و  15درصد در سلولهاي سرطان پروستات ،روده و فیبروبالست کاهش داد .مرگ آپوپتوزي پس از
تیمار با عصاره در سلولهاي سرطاني پروستات و روده بهررگ نیهر بههترتیهب  31و  4درصهد مشهاهده شهد.
نتیجهگیری :درمجموع ،سمیت عصاره و مهار ساخت  DNAو القاي مرگ آپوپتهوزي بهراي سهلول سهرطان
پروستات نسبت به دو سلول دیگر بیشتر بود ( .)p value˂0/01تجریه ترکیبات موجود در گیاه تمرهندي و
مطالعات بیشتر در موجود زنده ميتواند به شناسایي ترکیبات ضدسرطان از این گیاه منجر شود.
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 -1مقدمه
سرطان نامي است که به مجموعه بیش از یکصد بیماري اطالق ميشود .بسته به وضعیت پیشرفت اقتصادي و بهداشتي
کشورها ،این بیماري در جایگاه دوم تا سوم عوامل مرگومیر در سراسر دنیا محسوب ميشود .بهطوريکه در سال 2020
میالدي بیش از نوزده میلیون مورد جدید سرطان و ده میلیون مرگ ناشي از سرطان در کل دنیا رخ داده است .تخمین زده
ميشود آمار موارد سرطان تا سال  2040به بیش از بیست و هشت میلیون برسد ( .)1روشهاي رایج درمان سرطان مثل
شیميدرماني و پرتودرماني داري مشکالت و عوارضي هستند .یکي از این مشکالت جدي ،بروز مقاومت به این داروها در توده
سرطاني است .بهطوريکه در ابتداي درمان ،اغلب سلولهاي سرطاني ميمیرند .اما تعداد معدودي سلول که در اثر مقاومت به
دارو باقي ماندهاند تکثیر یافته و جمعیت غالب را تشکیل ميدهند که دیگر به درمانهاي قبلي پاسخ نميدهد .این سلولها
اغلب توانایي تهاج و متاستاز را ه کسب ميکنند .لذا جستوجوي ترکیبات جدید ضدسرطان در منابع طبیعي و بهویژه
گیاهان یکي از زمینههاي تحقیقاتي داغ در بین محققین این زمینه ميباشد .گیاهان در پاسخ به محرکهاي محیطي و پاتوژن
ها متابولیتهاي ثانویهاي را تولید ميکنند .بیشتر ترکیبات با ارزش دارویي از همین متابولیتهاي ثانویه هستند .غربالگري
گیاهاني که دانش سنتي اثرات طبي آنها را نشان داده است ميتواند به شناسایي ترکیبات ضدسرطان جدید منجر شود .جالب
توجه است که از  247داروي ضدسرطان معرفي شده از سال 1980تا سال  2019بیش از  57درصد از منابع زیستي و طبیعي
منجمله گیاهان بوده است (.)5-2
تمرهندي ) (Tamarindus indicaگیاهي از خانواده نخود ( )Fabaceaeو یکي از مه ترین گونههاي درختي گرمسیري است.
خاستگاه تمرهندي مناط استوایي غرب آفریقا است .تمرهندي صدها سال پیش توسط کشتي به شبه جریره هند منتقل شد و
در آنجا پرورش و به کشورهاي مجاور نیر گسترش پیدا کرد .در ایران بهنام تمرهندي یا خرماي هندي معروف است .تقریبا
تمام بخشهاي گیاه تمرهندي ،قابل استفاده است .بهعنوان مثال در تهیه غذا ،صنایع غذایي و داروسازي ،صنعت نساجي و ه
چنین بهعنوان سوخت استفاده ميشود .در طب سنتي اغلب این کشورها از برگ ،پوست و یا میوه تمرهندي جهت درمان
دردهاي شکمي ،عفونتهاي گوارشي ،التیام زخ و ماالریا استفاده ميشود .این گیاه ه چنین داراي فعالیت آنتيدیابتیک،
آنتياکسیدانتي ،ضدالتهاب و ضدچاقي ميباشد (.)12-6
عليرغ مطالعات فوق تاکنون اثرات این گیاه روي سلولهاي سرطاني مختلف بررسي نشده است .تحقی حاضر با هدف بررسي
اثر عصاره هیدروالکلي پوست دانه گیاه تمرهندي بر میران کشندگي سلولي ،میران سنتر  DNAو القا آپوپتوزیس در سلولهاي
سرطاني پروستات و روده بررگ انسان انجام شده است.

 -2مواد و روشها
تهیه نمونه و عصارهگیری :میوه تمرهندي محصول تایلند در سال  1388از بازار تهیه و توسط آقاي دکتر محمدحسین
صالحي سورمقي تایید و به آزمایشگاه گروه فارماکوگنوزي دانشکده داروسازي دانشگاه تهران منتقل شدند .میوههاي تمرهندي
پس از جداسازي با آب مقطر شسته و بهمدت یک هفته در سایه خشک و سپس بهطور کامل آسیاب شدند .از پودر حاصل با
دستگاه سوکسله با حاللي متشکل از  20درصد آب مقطر و  80درصد متانول بهمدت  12ساعت عصارهگیري انجام شد .عصاره
با دستگاه روتاري تغلیظ شده و باقي مانده حالل در آون با دماي  40درجه سانتيگراد تبخیر شد .عصارههاي حاصل تا زمان
انجام آزمونها در ظروف درب بسته تاریک و در یخچال چهار درجه سانتيگراد نگهداري و موقع تیمار ابتدا با غلظت 100
میليگرم بر میليلیتر در متانول و سپس با رقی سازي متوالي در محیط کشت حل شدند.
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کشتسلول :ردههاي سلولي سرطان کارسینوماي پروستات ( ،)LNCaPسرطان آدنوکارسینوماي روده بررگ ( )HT-29و سلول
طبیعي فیبروبالست ( )HSkMCبهعنوان سلول شاهد از بانک سلول انستیتو پاستور تهران بهصورت زنده در فالسک کشت
خریداري و در محیط کشت  RPMI 1640با  10درصد سرم ( FBSهر دو از شرکت  Invitrogenآمریکا) کشت داده و در
انکوباتور با دماي  36/5درجه سانتيگراد با دياکسیدکربن پنجدرصد نگهداري شد.
سنجش میزان کشندگی عصاره با استفاده از روش رنگسنجی  :MTTتعداد  5هرار از هریک از سلولها در هر چاهک
پلیت  96خانه کف صاف در  50میکرولیتر محیط کشت کامل کشت داده شده و به مدت حدود  24ساعت در انکوباتور
نگهداري شدند تا بین  60-70درصد سطح چاهک پر از سلول شود .ردیف باال و چپ بهمنرله بالنک بدون سلول خالي نگه

داشته شد .سپس به ازاي هر غلظت یک ستون با چهار ردیف (هر غلظت چهار تکرار) در نظر گرفته شده و  5میکرولیتر از هر
یک از هفت غلظت عصاره ( 10 ،7 ،5 ،2 ،1 ،0/5و  12میکروگرم بر میليلیتر) به چاهکها اضافه شد.
غلظت صفر براي چاهک شاهد (محیط کشت بدون عصاره) اعمال شد .یک ستون از پلیت به داروي -5فلورواوراسیل
بهعنوان کنترل مثبت با غلظت ب هترتیب  0/6و  1/3میکروگرم بر میليلیتر براي رده سلولي
( )Austria,EBEWE Pharma
سرطان پروستات و سرطان روده بررگ اختصاص داده شد و پلیت تا  24ساعت به انکوباتور منتقل شد.
آزمون  MTTبا کیت  Cell Proliferation Kit, MTTطب روش شرکت سازنده ( )Roche applied science ,Germanyانجام
بهمدت چهار
شد .پس از  24ساعت تیمار با عصاره ،به هر چاهک پنج میکرولیتر از محلول نشانگذاري  MTTاضافه شده و پلیت 
ساعت در انکوباتور قرار گرفت تا بلور فورمازان تشکیل شود .بعد از گذشت این مدت ،محیط کشت چاهکها با  50میکرولیتر
محیط کشت تازه تعویض و به هر چاهک  50میکرولیتر حالل  MTTاضافه شد .سلولها به مدت یک شب در انکوباتور نگهداري
شدند و روز بعد جذب چاهکهاي پلیت توسط دستگاه االیرا ریدر ( )BioTek,USAب هروش اسپکتروفتومتري در طول موجهاي
490و  680نانومتر خوانده شد .درصد سلولهاي زنده یا درصد زندهماني از رابطه زیر محاسبه شد:
( ×100میانگین  ODسلولهاي کنترل /میانگین  ODسلولهاي تیمار شده) = درصد سلولهاي زنده
غلظتي از عصاره که رشد  50درصد از سلولها را پس از مدت  24ساعت متوقف کند بهعنوان شاخ

 IC50در نظر گرفته شد.

سنجش میزان سنتز  DNAبااستفاده از میزان مصرف  :BrdUدر این بخش کشت سلول و تیمار با غلظتهاي عصاره و
داروي -5فلورواوراسیل طب همان روش آزمون  MTTدر ظروف کشت  96خانه و بهمدت  24ساعت انجام شد .هدف این
آزمایش سنجش میران تکثیر سلول است که با توجه به میران سنتر  DNAاندازه گرفته ميشود .هرچه تکثیر سلولي بیشتر
باشد ،میران سنتر و یا همانندسازي  DNAآن نیر بیشتر است .سلولي که  DNAبیشتري ميسازد ،میران  BrdUبیشتري نیر
مصرف ميکند .این ماده آنالوگ تیمین است و بهجاي آن در مولکول  DNAوارد ميشود .مطاب دستورالعمل کیت Cell
 )Roche applied science, Germany( proliferation BrdU kitمراحل بدین ترتیب دنبال شد :پنج میکرولیتر از محلول
 BrdUبههر چاهک اضافه و پلیت بهمدت سه ساعت در انکوباتور نگهداري شد .سپس محیط کشت چاهکها تخلیه و بههر
چاهک  100میکرولیتر از محلول  FixDenatافروده و پلیت بهمدت  30دقیقه در دماي اتاق انکوبه شد .سپس این محلول از
چاهکها حذف و  50میکرولیتر محلول  Anti-BrdU-PoDاضافه شد و  90دقیقه در دماي اتاق انکوبه شد .پس از آن چاهکها
سه مرتبه با  PBSشستوشو داده شدند و  50میکرولیتر محلول سوبسترا بههر یک اضافه شد .درنهایت پس از 20دقیقه ،جذب
پلیت در طول موجهاي  405و  490نانومتر در دستگاه الیرا ریدر خوانده شد.
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In Situ Cell Death Detection Kit,

) TMR Red (Roche Applied Science, Germanyطب دستورالعمل استفاده شد .در این روش رنگ TMR Redبه ناحیه
هض شده  DNAکه در مرگ آپوپتوزي رخ ميدهد متصل شده و بهصورت نور فلورسانس قرمر قابل مشاهده است .قطعه قطعه
شدن  DNAدر فواصل منظ بین نوکلئوزومي نشانگر مرگ آپوپتوزي سلول است .در ابتدا سلولها روي الملهاي استریل شده
در کف چاهکهاي پلیت شش خانه ،در دو میليلیتر محیط کشت کامل کشت داده و بهمدت حدود  24ساعت در انکوباتور
نگهداري شد تا حدود  60تا  70درصد سطح فالسک را سلولها پر کنند .پس از این مدت محیط کشت چاهکها تعویض و
بهیک چاهک عصاره با غلظت هفت میکروگرم بر میليلیتر افروده شد و مجددا در انکوباتور قرار گرفت 24 .ساعت بعد پلیت
خارج شده و الملها با  PBSشسته شده و در معرض هوا خشک شدند .سپس الملها بهمدت یک ساعت در پارافرمالدهید
چهاردرصد در دماي اتاق انکوبه شدند تا سلولها تثبیت شوند .بهمنظور تراوا نمودن غشاي سلول ،الملها بهمدت دو دقیقه در
محلول تازه تهیه شده تریتون  0/1 X-100درصد روي ظرف یخ غوطهور شدند .سپس الملها با  PBSشسته شده و لبهها
توسط دستمال استریل خشک شدند .در مرحله بعد  25میکرولیتر از محلول واکنشگر تانل روي المل تحت تیمار عصاره
ریخته شد .بهالمل کنترل منفي تنها  25میکرولیتر از محلول نشانگذاري اضافه شد .المل کنترل مثبت ابتدا با آنری DNase І
بهمدت  10دقیقه تیمار شد .سپس  25میکرولیتر از محلول واکنشگر تانل بر سطح آن اضافه شد .سه گروه المل فوق بهمدت
یک ساعت در پلیت شش خانه درب بسته در انکوباتور نگهداري شدند .در انتها الملها با اتانل آبگیري شده و با چسب انتالن
روي الم شیشهاي چسبانیده شد .الملها با میکروسکوپ فلورسانس ( Axioplan 2 )Ziessدر طول موج  590نانومتر با بررگ
نمایي  200بررسي شدند و در پنج میدان دید تصادفي تعداد سلولهاي رنگ گرفته و رنگ نگرفته شمرده شد .در انتها با
عدسي  1000توسط دوربین عکسبرداري انجام شد و درصد آپوپتوزیس بهروش زیر محاسبه شد:
تعداد کل سلولها/تعداد سلولهاي رنگ گرفته=درصد آپوپتوزیس

 -3آنالیز آماری
میران کشندگي عصاره بهروش  MTTو میران ساخت  DNAدر حضور عصاره بهروش  BrdUدر قالب طرح پایهي کامال
تصادفي با چهار تکرار انجام شد و نتایج این دو آزمون بهترتیب بهصورت درصد زندهماني و میران جذب برآورد شد .تجریه
واریانس دادههاي حاصل بهروش  ANOVAو مقایسه میانگین دادههاي چهار تکرار در طرح پایهي کامال تصادفي بااستفاده از
نرمافرارهاي آماري  (SAS Institute Inc,V; 9.1.3) SASو  (IBM,V; SPSS Statistics 18) SPSSمورد بررسي قرار گرفتند.
مقایسه میانگین درصد زندهماني بااستفاده از آزمون چند دامنهاي دانکن و مقایسهي میانگین تیمارها با استفاده از آزمون دانت
هر دو در سطح معنيداري یک درصد بررسي شد .پنجاه درصد سمیت سلولي ( )IC50با استفاده از نرمافرار  ED50plusبرآورد
شد.

 -4نتایج
بررسی کشندگی سلولی با استفاده از روش MTT

در ابتدا میران زندهماني ردههاي سلولي سرطان پروستات ،سرطان روده بررگ و سلول فیبروبالست انسان بهعنوان سلول
شاهد ،در تیمار  24ساعته با هفت غلظت ( 10 ،7 ،5 ،2 ،1 ،0/5و 12میکروگرم بر میليلیتر) از عصاره گیاه  T. indicaسنجیده
شد .مشاهدات بصري گویاي کاهش میران زندهماني و افرایش مرگومیر همرمان با افرایش غلظت عصاره در ردههاي سلولي
سرطان پروستات سرطان روده بررگ بود .این در حالي است که سلولهاي تیمار نشده با ظاهر دوکي شکل و یا چندوجهي به
طور عادي بهسطح ظرف کشت چسبیده و ریخت طبیعي داشتند .با افرایش غلظت عصاره مورفولوژي سلولها بهشکل کروي
متمایر شده ،ه چنین تراک و انقباض هسته و سیتوپالس و تاولي شدن غشا که ميتواند از عالی مرگ باشد دیده ميشد .این
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تفاوت در ریختشناسي سلول از غلظت  5تا  12میکروگرم بر میليلیتر بیشتر دیده ميشد .در محیط کشت ه ضایعات
سلولي ناشي از تخریب سلولها بهوضوح قابل مشاهده بود .تغییرات مورفولوژیک ناشي از حضور عصاره در رده سلولي سرطان
پروستات نسبت به رده سلولي سرطان روده بررگ بارزتر بود .بهجهت رعایت اختصار تنها تصویر سلول شاهد و سلول تیمار شده
با باالترین غلظت نشان داده شده است (شکل .)1

شکل :1ریختشناسي سلولهاي سرطان پروستات ( ،)LNCaPروده بررگ ( )HT-29و فیبروبالست ( )HSkMCدر دو گروه
شاهد و تیمار شده با غلظت  12میکروگرم بر میليلیتر از عصاره گیاه تمرهندي .پس از  24ساعت تیمار با عصاره ،سلولها
بهشدت آسیب دیدهاند و تغییر شکل آنها و ضایعات سلولي بهطور واضح دیده ميشوند (بررگنمایي :)320X
ه چنین شاخ  IC50عصاره براي سلول سرطان پروستات  ،4/6سلول سرطان روده  17/00و براي سلول فیبروبالست
 13/79میکروگرم بر میليلیتر بهدست آمد ،که بیانگر مرگومیر بیشتر سلول سرطان پروستات نسبت به دو سلول سرطان
روده و فیبروبالست در حضور عصاره است .بررسي میران زندهماني بهروش  MTTدر سه رده سلولي تیمار شده با غلظتهاي
متفاوت عصاره و داروي -5فلورواوراسیل بیانگر تاثیر کشندگي بیشتر برروي رده سلولي سرطان پروستات نسبت بهدو سلول
دیگر است (شکل  .)2درحاليکه زندهماني سلول پروستات پس از تیمار با غلظت  ≤1میکروگرم بر میليلیتر نسبت به گروه
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شاهد کاهش معنيدار داشت .اما سلول زندهماني فیبروبالست از غلظت  ≤2میکروگرم بر میليلیتر و زندهماني سلول روده
بررگ از غلظت  ≤10میکروگرم بر میليلیتر کاهش معنيدار نشان داد .ه چنین نتایج نشان ميدهد میران کشندگي
غلظت  12میکروگرم بر میليلیتر از عصاره نردیک بهمیران کشندگي داروي فلورواوراسیل است که یک داروي متداول در
شیميدرماني سرطان ميباشد (شکل .)2

شکل  :2زندهماني سلولهاي سرطان پروستات ( ،)LNCaPروده بررگ ( )HT-29و فیبروبالست ( )HSkMCپس از 24
ساعت تیمار با چند غلظت از عصاره تمرهندي و داروي فلورواوراسیل .دادهها بهصورت  mean ±SEچهار تکرار ارائه شدهاند* .
تفاوت معنيداري در سطح یکصدم در مقایسه با سلولهاي تیمار نشده (غلظت صفر) را نشان ميدهد.
بررسي میران تکثیر سلولي با استفاده از سنجش BrdU

در بخش دوم بهمنظور بررسي اثر ممانعتکننده عصاره روي تکثیر سلول و میران ساخت  ،DNAسلولها با هفت غلظت از
عصاره گیاه تمرهندي بههمراه داروي فلورواوراسیل بهمدت  24ساعت تیمار شده و آزمون  BrdUانجام شد .نتایج مبین تکثیر
بیشتر سلولهاي سرطان پروستات نسبت بهدو سلول دیگر در حالت طبیعي (بدون تیمار) بود .پس از تیمار با عصاره ،تاثیر
کاهنده آن در میران ساخت  DNAدر هر سه رده سلولي مشاهده شد .جالب آنکه میران کاهش تکثیر  DNAکه وابسته به
غلظت بود ،در سلول سرطان پروستات  32درصد ،در سلول سرطان روده حدود  37درصد و در سلول فیبروبالست ک تر از هر
دو سلول سرطاني و  15درصد بود .میران ساخت  DNAدر سلولهایي که با داروي فلورواوراسیل تیمار شده بودند نیر در هر
سه سلول کاهش معنيدار نشان داد .اثر کاهشي فلورواوراسیل در سلول طبیعي فیبروبالست شدیدتر از عصاره بود (شکل .)3
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شکل  :3میران ساخت  DNAسلولهاي سرطان پروستات ( ،)LNCaPروده بررگ ( )HT-29و فیبروبالست ( )HSkMCپس
از تیمار با چند غلظت از عصاره تمرهندي و داروي فلورواوراسیل بهمدت  24ساعت .دادهها حاصل چهار تکرار بوده و آزمون
معنيدار بودن تغییرات با استفاده از آزمون چنددامنهاي دانکن در سطح احتمال یک صدم انجام شد .تفاوت در معنيدار بودن
تغییرات با حروف ( )a, b, c, dمشخ شده است.
بررسي میران مرگسلولي بهروش آزمون TUNEL

در بخش آخر جهت بررسي تاثیر عصاره گیاه  T. indicaدر القاي مرگسلولي دو رده سلولي سرطان پروستات و سرطان
روده بررگ ،با غلظت  7میکروگرم بر میليلیتر از عصاره بهمدت  24ساعت تیمار شده و سپس تست  TUNELانجام شد .نتایج
این آزمون رده سلولي سرطان پروستات را متحمل  31درصد و رده سلولي سرطان روده بررگ را متحمل چهار درصد مرگ
آپوپتوزي نشان داد .درحاليکه نمونه کنترل مثبت که با آنری  DNaseتیمار شده است 100 ،درصد رنگ قرمر را نشان
ميدهد ،در نمونه کنترل منفي هیچ رنگي دیده نشد( .رنگ مختصر ناشي از اتوفلورسانس سلول است) این نشان دهنده صحت
و اعتبار رنگآمیري اختصاصي آپوپتوزي ميباشد (شکل.)4
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شکل  :4نتیجه تست  TUNELروي سلولهاي ( LNCaPستون سمت چپ) و ( HT-29ستون سمت راست) تیمارشده با
غلظت  7میکروگرم بر میليلیتر از عصاره تمرهندي بهمدت  24ساعت .در هر ستون ،تصویر سمت چپ یک میدان را با
میکروسکوپ نوري نشان ميدهد و تصویر سمت راست همان میدان با میکروسکوپ فلورسانس نشان ميدهد .مطابقت کامل
سلولها در دو تصویر بهطور واضح دیده ميشود .ردیف باال نمونه کنترل مثبت است که سلولها با  DNase Iتیمار شدهاند و
تمام سلولها رنگ گرفتهاند .ردیف پایین نمونه کنترل منفي است که هیچ تیماري روي سلولها انجام نشده و لذا هیچ سلولي
رنگ نگرفته است .این دو کنترل اختصاصي بودن و حساسیت روش را تایید ميکنند .درصد سلولهاي رنگ شده که نشان
دهنده میران آپوپتوز ميباشد بهترتیب بهمیران  4درصد و  31درصد در سلولهاي سرطان روده و سرطان پروستات محاسبه و
گرارش شد (بررگنمایي×.)1000
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 -5بحث
جستوجوي ترکیبات ضدسرطان از منابع طبیعي ه چون گیاهان یکي از زمینههاي جذاب محققین در سالهاي اخیر
ميباشد .در این طرح اثرات کشندگي ،مهاري و ضدحیاتي عصاره گیاه تمرهندي روي دو سلول سرطاني و سلول طبیعي
فیبروبالست بررسي شد .هدف بررسي اثر عصاره روي تکثیر و زندهماني سلولهاي فوق بود .نتایج مجموع روشهاي ،MTT
 BrdUو تست  TUNELنشان داد سلول سرطاني پروستات ( )LnCaPبیشترین میران تکثیر را در بین سه رده سلولي دارد
(شکل  )2و بیشتر از آن دو سلول دیگر تحت تاثیر عصاره قرار ميگیرد .میران  IC50این سلول در مقایسه با دو سلول دیگر نیر
ک تر بود که نشان از آن دارد رشد سلول سرطاني پروستات در مقایسه با دو سلول دیگر ،با مقدار ک تري از عصاره مهار
ميشود .در مقابل سلول طبیعي فیبروبالست ک ترین تاثیر را از عصاره داشت .ما ک ترین کاهش در تکثیر سلول که با اندازه
گیري میران سنتر  DNAمحاسبه ميشود را در سلول فیبروبالست تیمار شده با عصاره دیدی  .دلیل آن ميتواند تقسی ک تر
سلول طبیعي در مقایسه با سلول سرطاني باشد و لذا تکثیر آن ه کمتر توسط عصاره مهار شده است .سلول سرطان پروستات
پس از تیمار با غلظتهاي رو به افرایش عصاره ،متحمل بیشترین کشندگي وابسته به دوز و بیشترین مهار ساخت  DNAشد
(شکل  1و  .)2ه چنین میران مرگ آپوپتوزي پس از تیمار  24ساعته با هفت میکروگرم بر میليلیتر از عصاره تمرهندي در
سلول سرطان پروستات خیلي بیشتر از سلول سرطان روده بود (شکل  .)4جالب توجه است که اثر کشندگي عصاره در همین
غلظت هفت میکروگرم بر میليلیتر که در سنجش  MTTبهدست آمد نیر تاییدکننده نتایج روش  TUNELميباشد (شکل .)1
بنابراین نتایج ما حاکي از آن است که اثرات کشندگي عصاره گیاه  T. indicaبر رده سلولي سرطان پروستات بیشتر از ردههاي
سلولي سرطان روده بررگ و فیبروبالست است .حتي داروي فلورواوراسیل که یک داروي متداول در شیميدرماني سرطانهاي
بافت پوششي (کارسینوما) ازجمله دستگاه گوارش است نیر روي سلول پروستات بیش از بقیه کشنده بود .این دارو که آنالوگ
اوراسیل است پس از تبدیل شدن به فرم فعال مهارکننده سنتر  DNAميشود ( .)13از آنجا که ه مهار سنتر  DNAو ه
میران آپوپتوز در سلول سرطاني مشاهده شد ،ميتوان حدس زد که احتماال مهار سنتر  DNAسبب راهاندازي مسیر داخلي
آپوپتوز در این سلولهاي سرطاني شده است .تایید این نتیجهگیري نیاز به مطالعات بیشتر دارد که از دایره امکانات و هدف
این طرح بیرون است .هرگونه آسیب به  DNAو یا مهار همانندسازي آن ميتواند به فعالشدن پروتئین  P53شود .پروتئین
 P53با باز کردن کانال در غشاي خارجي میتوکندري موجب ميشود سیتوکروم  Cاز میتوکندري به سیتوپالس وارد شود و
بهدنبال آن کاسپاز  9فعال ميشد .درحاليکه در مسیر خارجي آپوپتوزیس گیرندههاي اختصاصي مرگ در سطح سلول فعال
شده و سپس کاسپازهاي  8یا  10فعال ميشوند ( .)14احتمال اینکه در عصاره ترکیباتي مانند لیگاند  FASوجود داشته باشند
که بتوانند گیرنده مرگ را فعال کنند ضعیف است و تاکنون نیر وجود چنین ترکیباتي در این گیاه گرارش نشده است .بنابراین
احتمال راهاندازي مسیر داخلي آپوپتوزیس توسط عصاره بیشتر است تا مسیر خارجي آپوپتوزیس.
ردههاي سلول سرطاني که از افراد و بافتهاي مختلف اخذ شدهاند تفاوتهاي ژنتیکي با ه دارند .این تفاوتها باعث ميشود که
پاسخ آنها به داروهاي شیميدرماني و ه چنین ترکیبات و عصارههاي گیاهي متفاوت باشد .از همینرو یافتههاي ما نیر تاثیر
ک تر عصاره گیاه تمرهندي روي سلول سرطان روده بررگ در مقایسه با سلول سرطاني پروستات نشان داد .یافتههاي ما
اینکه یک ترکیب یا عصاره روي سلول
ه چنین نشان داد که عصاره مورد نظر بر سلول طبیعي فیبروبالست اثر ک تري دارد .
طبیعي کشندگي ک تري داشته باشد تا سلول سرطاني یک مریت بالقوه براي آن ماده یا عصاره است .چراکه هر چهقدر اثرات
مضر یک ترکیب یا داروي ضدسرطان روي سلولها و بافتهاي طبیعي ک تر باشد ،عوارض آن ه ک تر است .در سال 2102
گروهي از محققان پليساکارید گاالکتوزیلوگلوکان  100TSPرا از پوست دانه تمرهندي جدا کرده و اثر آن را روي چند رده
سلول سرطان انساني و موشي بهروش  TTMبررسي کردند .آنان مشاهده کردند اثر ضدتوموري ترکیب  100TSPاگر با داروي
فلورواوراسیل ترکیب شود خیلي بیشتر ميشود ( .)51مطالعات دیگري نیر نشان داده اند تحویل پليساکارید  100TSPبا
روشهاي تحویل دارو مثل نانوپارتیکلهاي طال و لیپوزومها سبب افرایش اثربخشي آن روي سلولهاي سرطاني ميشود (-16
نها
 .)18اخیرا گروه دیگري ترکیبات فنولي ،فالونوئیدي و آنتياکسیدانت را از سه فراکشن از دانه تمرهندي جداسازي کردند .آ 
بیشترین مقدار فنول و فالونوئید را در فراکشن بوتانول دیدند.
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نتایج تست  MTTآنها نشان داد فراکشن بوتانولي روي دو سلول  MCF-7و  HePG2بهترتیب  72و  52درصد کشندگي دارد
( .)8در تحقی دیگري در سال  2016فعالیت آنتياک سیدانتي و ضد سرطاني عصاره آبي و اتانولي دانه تمرهندي روي
سلولهاي سرطاني مطالعه شد .همه عصارهها فعالیت آنتي اکسیدانتي قوي از خود نشان دادند و روي سلول طبیعي اثر سمي
نداشتند .اما اثر عصاره آبي و کشندگي آن روي سلولهاي سرطاني قويتر بود ( .)19نتایج تحقی ما نیر مشابه همین تحقی
نشان داد اثر عصاره روي سلول طبیعي فیبروبالست ک تر از سلول سرطاني ميباشد .البته ما کل عصاره خام و نه یک بخش
جدا شده از آن را روي سلول اثر دادی و در مطالعات فوق ترکیب خاصي را جدا سازي کرده و سپس اثر زیستي آن را بررسي
کردند .اثرات آنتياکسیدانتي دانه تمرهندي را عمدتا به ترکیبات فنولي آن نسبت دادهاند که در عصاره این ترکیبات فنولي
حضور دارند ( .)10ما در این تحقی عصاره آبي-متانولي دانه گیاه را استفاده کردی  .ميتوان گفت بیشتر ترکیباتي که ترجیحا
در آب و یا الکل حل ميشوند در عصاره اي که ما تهیه کردی نیر حضور دارند .مطالعات دیگري در زمینه ترکیبات و یا اثرات
ضدسرطاني گیاه تمرهندي منتشر نشده است.

 -6نتیجهگیری
در مجموع ميتوان نتیجه گرفت عصاره هیدروالکلي دانه تمرهندي اثرات کشندگي قابل توجهاي روي سلول سرطان
پروستات دارد .با توجه به مطالعات قبلي و نتایج این طرح موارد زیر براي تحقیقات آینده پیشنهاد ميشود :آنالیر شیمیایي و
شناسایي ترکیبات و متابولیتهاي ثانویه موجود در بخشهاي مختلف گیاه تمرهندي از قبیل دانه ،گل و برگ .تحویل ترکیبات
عصاره به سلول با استفاده از روشهایي مانند نیوزوم و لیپوزوم .مطالعه حیواني اثر عصاره تمرهندي در جلوگیري از رشد تومور

پروستات در موشهاي داراي سرطان.
 -7تشکر و قدردانی
این مقاله از پایان نامه کارشناسيارشد آقاي مسعود پورعلي فارغ التحصیل دانشگاه تحصیالت تکمیلي صنعتي کرمان
استخراج شده است .از آقاي دکتر محمدحسین صالحي سورمقي بهخاطر همکاري در تهیه نمونه و عصارهگیري تشکر ميشود.

نویسندگان هیچگونه تضاد منافعي با یکدیگر ندارند.
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