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  invitroط یسرطان پستان در شرا ياز سلول ها يرده ا ين بر رویمگیمونوترپن ش یمطالعه اثرات ضد سرطان
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.رانیمشهد، مشهد، ا ی، دانشگاه فردوسیستیز ي، پژوهشکده فناوریکولو مل یسلول یگروه پژوهش

  .رانیمشهد، مشهد، ا ی، دانشگاه علوم پزشکي، دانشکده داروسازيوتکنولوژیقات بی، مرکز تحقيوتکنولوژیو ب يگروه فارماکوگنوز

 یاثرات درمان يمتداول سرطان پستان اغلب دارا ییدارو يدرمان ها. باشد یاز سرطان در زنان م یر ناشین علت مرگ و میسرطان پستان دوم

ار یاهان بسینشأت گرفته از گ یعیبات طبین استفاده از ترکین بیدر ا. گردند یم ییاز موارد هم منجر به مقاومت دارو یکوتاه مدت بوده که در برخ

ت یدر پژوهش حاضر، اثرات سم. ندارند یچندان یجانبنکه عوارض یبوده و هم ا يدیمف یاثرات درمان يمورد توجه قرار گرفته چرا که هم دارا

 یابیمورد ارز) MCF7(مشتق شده از سرطان پستان  یالیتلیشبه اپ يسلول ها يبر رو) tschimgine(ن یمگیماده ش DNAیبیو تخر یسلول

 يخالص ساز یستون یکروماتوگرافبا استفاده از روش  Ferula ovinaاه یشه گین از مشتقات مونوترپن ها بوده و از ریمگیش. قرار گرفت

. اثر داده شد) HFF3(یبروبالست انسانیف يز سلول هایو ن یسرطان يسلول ها ين بر رویمگیاز ش یمختلف يجهت انجام کار، غلظت ها.شد

مار یرل مثبت تن به عنوان کنتیسیز دوکسوروبین و نیمگیبه عنوان حالل ماده ش DMSOاز  یمشابه يمذکور با غلظت ها يبعالوه، سلول ها

ب یآس. قرار گرفت یمورد بررس MTTن به کمک تست یمگیت شیمار، مقدار و زمان مناسب سمیساعت پس از ت 72و  48، 24سپس . شدند

DNA ز با استفاده از روشینcomet assay  مار شده با یت يمار نشده و سلول هایت يسلول ها. قرار گرفت یابیمورد ارزDMSO ز به عنوان ین

 �g/ml55و حدود  MCF7یسرطان يسلول ها يبرا �g/ml28ن حدود یمگیش MTT ،IC50ج ینتا یبا بررس.در نظر گرفته شدند کنترل

يسلول ها ين ماده بر رویا DNAب یآس یاثرات القاءکنندگ یبررس. مار، حاصل شدیساعت ت 72پس از  HFF3نرمال  يسلول ها يبرا

�CF�  نشان داد که غلظت�g/ml28ب یتواند باعث آس یم نیمگیشD�� اثرات  ين دارایمگیجه شیدر نت�.درصد شود 73زان یبه م

 ين در سلول هایمگیسم عملکرد شیمکان یبررس. باشد ینرمال م يسه با سلول هایدر مقا یسرطان يسلول ها يبر رو يتر يقو یسلول تیسم

ک ین را به عنوان یمگیتوان ش ین میبنابرا. باشد یمذکور م يهاسلول  DNAب یاز آس یز حاکین comet assayبا استفاده از روش  یسرطان

  .در آن ها در نظر گرفت DNAب یآس يق القایاز طر یسرطان ير سلول هایش مرگ و میمناسب جهت افزا یضد سرطان یعیب طبیترک

  ، ضد سرطانMCF7 ،MTT assay ،comet assayين، سلول هایمگیش: يدیکلمات کل
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Breast cancer is the second cause of death among women .Current therapies for this tumour are often 
restricted by short-term efficacy due to the emergence of drug resistance .There has been increased interest in 
the use of natural compounds with chemotherapeutic effects for treatment of cancers .In this study, the 
cytotoxic and DNA damaging effects oftschimgine, a monoterpene purified from roots of Ferula ovina, were 
investigatedon human breast cancer cells )MCF7 (andhuman fibroblast cells )HFF3.(Cells were treated with 
different concentrations of tschimgine and DMSO .Doxorubicin was also used as a positive control .Cell 
viability was quantified after 24, 48 and 72 hours of treatment using MTT assay and DNA damage was 
measured using comet assay .Half inhibitory concentrations )IC50 (of tschimgine on MCF7 & HFF3 cells 
were calculated as 28 and 55 µg/ml, 72 hours after treatment, respectively .Investigating tschimgine 
mechanism of action on MCF7 cells revealed that 28 µg/ml tschimgine could induce DNA lesion by 73.%In 
conclusion, tschimgine had higher cytotoxic effects on MCF7 cells in comparison to normal cells .
Investigating the mechanism of tschimgine action on cancerous cells by comet assay showed that tschimgine 
induces DNA damage .The results suggest that tschimgine could be used as a natural anti-cancer compound 
with DNA damage inducing activity.
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