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نگهدارنده های  از صنعت غذا هم اکنون در پیشگیری از بیماری های ناشی از غذاهای آلوده موجب توسعه سیستم های کنترلی امنیت غذا شده است.
استفاده از این ترکیبات پیامد های ناخوشایندی ازجمله بیماری سرطان و  .ودمیکرواورگانیزم های عامل فساد استفاده می ش شیمیایی برای جلوگیری از رشد

روشهای مختلفی مسمومیت های شدید را به دنبال دارد. به نظر میرسد استفاده از مواد مژثره گیاهان جایگزین مناسبی برای نگهدارنده های شیمیایی باشد. 

روشهای استخراج با کمک سوکسله و تقطیر دو روشی است که حداکثر بازدهی را در استخراج مواد مژثره برای استخراج مواد مژثره گیاهان به کار میرود که 

 استفاده قرار می گیرند. غذاهای سنتی ایرانیان مورد گیاهان نشان دادند. گیاهان دارچین، نعناع و زردچوبه ازجمله گیاهانی هستند که به عنوان ادویه در

سنتی به عنوان داروی گیاهی کاربردگسترده ای دارد. هدف از این مطالعه مقایسه اثر ضد میکروبی مواد مژثره حاصل از این دو همچنین گیاه زنیان در طب 

ها استخراج و روش استخراج میباشد. پس از تهیه گیاهان مذکور از فروشندگان ادویه وگیاهان دارویی در شهر اصفهان توسط دستگاه کلونجر اسانس روغنی آن

ه اتانولی آنها باکمک سوکسله حاصل شد. خاصیت ضدمیکروبی آنها روی دو باکتری شاخص گرم مثبت باسیلوس سرئوس وگرم منفی ایکوالی توسط عصار

ثرات ضد روش دیسک دیفیوژن مورد مطالعه قرار گرفت.و... در طی این مطالعه مشخص گردید که ترکیبات مستخرجه از گیاهان با کمک هر دو روش دارای ا
 میکروبی مؤثری در جلوگیری از رشد میکرواورگانیزم ها میباشند.
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 ترکیبات سنتز به قادر ها آن از بسیاری و شوند می استفاده ایران سنتی طب در خوراکی صورت به Apiaceae ی خانواده از Ferula مختلف های گونه
 در که است طبیعی ی شده پرنیله کومارین یک Umbelliprenin. اند داده نشان خود از متعددی بیولوژیکی های فعالیت یباتترک این که هستند کومارینی

 های آنزیم جمله از( LOX-1-33) 3 نوع لیپوکسیژناز -33 آنزیم. شود می یافت F.szowitsiana و F.asa-foetida جمله از Ferula جنس های گونه
 آنزیم های کننده مهار جمله از Umbelliprenin. است داده نشان را توجهی قابل بیان افزایش پروستات سرطان در که باشد می لیپوکسیژناز مسیر

 سلول روی ترکیب این سلولی سمیت اثرات مطالعه این در. است شده تعیین LOX-1-33 به نسبت آن مهاری پتانسیل تازگی به که باشد می لیپوکسیژناز

 سلول umbelliprenin ترکیب سلولی سمیت بررسی منظور به. گرفت قرار بررسی مورد MTT تست از استفاده با  PC-3 ی رده تاتپروس سرطانی های

 با هرکدام و شده تیمار ساعت 34 و 33 ،43 زمانی های بازه در( 1 ،3/3, 3/34, 43 و g/mlµ50) umbelliprenin افزایشی های غلظت با PC-3 های
 روی بر umbelliprenin ترکیب IC50 که داد نشان ها سلول ماندن زنده بررسی. گردید مقایسه بود DMSO از مشابهی غلظت حاوی که کنترل ی نمونه

 رشد از تواند می umbelliprenin ی بوسیله LOX-1-33 آنزیم مهار که جا آن از. بود ml/gµ 14 و 33 ترتیب به ساعت 34 و 33 در مذکور های سلول

 .گیرد قرار بررسی مورد آینده in vitro و in vivo مطالعات در سمی ترکیب یک عنوان به تواند می ماده این کند، جلوگیری PC-3 های سلول

 3لیپوکسیژناز نوع  -33پروستات، آنزیم  ، سرطانumbelliprenin ،Ferulaواژگان کلیدی:

 MUT3شناسایی و بررسی تولید آنتی بیوتیک های حاصل از باکتری سویه ی 



  

 گياه از umbelliprenin كوماريني تركيب سلولي سميت اثرات بررسي
Ferula  

  
  

  1مهر حسيني مينو سيده ،1،2بهرامي رضا احمد ،3صادقيان حميد ،1،2*متين مقدم مريم ،1صبورملكي صفيه
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  :فارسي خالصه مقاله
  
 

ها قادر به  شوند و بسياري از آن به صورت خوراكي در طب سنتي ايران استفاده مي Apiaceaeي  از خانواده Ferulaگونه هاي مختلف 
كومارين  يك Umbelliprenin. اند هاي بيولوژيكي متعددي از خود نشان داده سنتز تركيبات كوماريني هستند كه اين تركيبات فعاليت

 - 15آنزيم . شود يافت مي F.szowitsianaو  F.asa-foetidaاز جمله  Ferulaپرنيله شده ي طبيعي است كه در گونه هاي جنس 
از جمله آنزيم هاي مسير ليپوكسيژناز مي باشد كه در سرطان پروستات افزايش بيان قابل توجهي را ) LOX-1-15( 1ليپوكسيژناز نوع 
-15باشد كه به تازگي پتانسيل مهاري آن نسبت به  از جمله مهار كننده هاي آنزيم ليپوكسيژناز مي Umbelliprenin. نشان داده است

LOX-1 ثرات سميت سلولي اين تركيب روي سلول هاي سرطاني پروستات رده ي در اين مطالعه ا. تعيين شده استPC-3   با استفاده
با غلظت هاي  PC-3سلول هاي  umbellipreninبه منظور بررسي سميت سلولي تركيب . مورد بررسي قرار گرفت MTTاز تست 
ي  نمونهبا  كدامو هر هساعت تيمار شد 72و  48، 24در بازه هاي زماني ) 3، 5/6 ,5/12 ,25و  umbelliprenin )g/mlµ50افزايشي 
تركيب  IC50ها نشان داد كه  بررسي زنده ماندن سلول. بود مقايسه گرديد DMSOكه حاوي غلظت مشابهي از  كنترل

umbelliprenin 99/32و  45/34ساعت به ترتيب  72و  48 هاي مذكور در بر روي سلول ml/gµ 15مهار آنزيم از آن جا كه . بود-

LOX-1 ي  بوسيلهumbelliprenin هاي  تواند از رشد سلول ميPC-3 اين ماده مي تواند به عنوان يك تركيب سمي جلوگيري كند ،
  .آينده مورد بررسي قرار گيرد in vitroو  in vivoدر مطالعات 

  

  1ز نوع ليپوكسيژنا - 15، سرطان پروستات، آنزيم umbelliprenin ،Ferula :واژگان كليدي
  

  :مقدمه
  

هاي مختلف اين  بسياري از گونه. شوند ميبه صورت خوراكي و دارو در ايران مصرف  Apiaceaeي  از خانواده Ferulaهاي مختلف  گونه
هاي متصل بهم  ها گروهي از مشتقات فنولي هستند كه از حلقه كومارين.)4,7,10(باشند جنس قادر به سنتز تركيبات كوماريني مي

benzene  وa-pyrone هاي ثانويه در  يتها از متابول نوع كومارين شناخته شده است كه بيشتر آن 1300تاكنون بيش از . اند تشكيل شده
ساختار اين تركيب شبيه به تركيب ضد . ي طبيعي است يك كومارين پرنيله شده Umbelliprenin. ها و گياهان سبز هستند ها قارچ باكتري

-F.asaاز جمله در  Ferulaهاي مختلف جنس  در گونه) 7F(farnesyloxycoumarin-7يا  umbelliprenin. )5(است aurapteneسرطان 

foetida ،F.szowitsiana  وF.persica 4,7,10(شود يافت مي( . توسط  2009اين تركيب در سالAskari و همكاران ساخته شد)سرطان . )1
ليپوكسيژناز نوع  15اخيرا بيان باالي آنزيم  .)11(باشد ترين عامل مرگ و مير در غرب مي ترين سرطان در مردان و رايج پروستات رايج

1)15-lipoxygenase-1  15يا-LOX-1 (در سرطان پروستات انساني گزارش شده است)طبق مطالعات انجام شده تركيبي كه . )8,9,12
براي تركيب . )13,14(را داشته باشد ممكن است در جلوگيري از پيشرفت سرطان موثر باشد LOX-1-15توانايي مهار قعاليت آنزيم 



umbelliprenin عالوه بر آن ها . )2,3,4,6,7,10(اند ههاي مختلف زيستي را عنوان نمود فعاليتumbelliprenin تواند باعث القاي آپوپتوز  مي
  ).15(شود) CLL(هاي سرطان مالنوما و لوسمي لنفوبالستيك مزمن در سلول

  
  )شرح مقاله در مقاالت مروري( ها روش و مواد

  
Umbelliprenin  7از واكنش-hydroxycoumarin  وtrans-trans farnesyl bromide هاي  از يافتهAskari در اين . )1(و همكاران بدست آمد
خريداري شد و در محيط  پاستور تهراني سلولي از انستيتو  اين رده. استفاده شد PC3هاي سرطان پروستات  ي سلول مطالعه از رده

RPMI  جنيني گاو كشت داده شده و در دماي سرم ٪ 10همراه باC°37  5و ٪CO2 96هاي  ها در پليت سپس اين سلول .نگهداري شدند 
به منطور بررسي سميت سلولي تركيب . يك روز قبل از تيمار با مواد، كشت داده شدند)سلول در يك خانه 1200(خانه 

 umbelliprenin(7F) 3و  25/6، 5/12، 25، 50هاي  ها با غلظت سلولµg/ml  از اين ماده كه به روش رقت سازي ترتيبي)serial dilution (
. بود به عنوان غلظت صفر در نظر گرفته شد DMSOغلظت  ٪25/0ها گروه كنترل كه حاوي  در همه غلظت .بدست آمدند، تيمار شدند

در هر  mg5تهيه شده  MTTرنگ  .دارزيابي ش MTTساعت با استفاده از تست  72و  48، 24ميزان مرگ و مير سلولي پس از گذشت 
تركيب شد و پس از خارج سازي محيط  10به  1با محيط كشت سلول به نسبت  MTTدر طي اين ارزيابي رنگ . بود PBSميلي ليتر 

هاي  تهاي زنده، پلي هاي فورمازان توسط سلول به منظور متابوليزه شدن رنگ و ايجاد بلور. از رنگ به هر خانه اضافه شد  lµ 110كشت 
 DMSOاز حالل  lµ150ها تخليه شدند و به هر خانه  سپس محتويات خانه. نگهداري شدند C°37ساعت در دماي  4اي به مدت  خانه 96

شود كه  ها مي هاي فورمازان و ايجاد درجات متفاوتي از رنگ بنفش در ول به هر خانه باعث حل شدن بلور DMSOافزودن . اضافه شد
 ELIZAتوسط دستگاه   nm540ها در طول موج  ميزان جذب خانه. باشد ها در محيط مي اري از زنده ماندن سلولها معي شدت رنگ محلو

reader جذب نمونه . گيري شد اندازهBlank براي . ها كم شد ي غلظت ها به غير از سلول بود نيز از جذب همه ي شرايط ول كه حاوي همه
  .ي نرمال به همين روش بررسي شدند نيز به عنوان رده HFF3هاي  ها، سلول ارزيابي بهتر يافته

  
  :بحث و نتايج

  

٪ 50باعث مرگ  µl/ml 99/32و  45/34، 84/33هاي ساعت به ترتيب در غلظت 72و  48، 24در umbellipreninنتايج نشان دادند كه 

مشاهدات ). 2و1شكل(اثر قابل توجه و معني داري نشان نداد ) HFF3(هاي نرمال سلولنتايج تيمار  همچنين). 1شكل(ها گرديد سلول
  ).3شكل(كنند ها را تاييد مي ها نيز اين يافته رفولوژيكي سلولمو
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PC3 - Umbelliprenin(7F)
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 Umbelliprenin ساعت پس از تيمار با 72و  48، 24طي  HFF3و  PC3هاي  پاسخ سلول- منحني دوز: ١ شکل
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  .Umbellipreninساعت پس از تيمار با  ٧٢و  ٢۴،۴٨در  PC3و  HFF3ھای  نمودار ستونی مقايسه سلول: ٢ شکل



(A)        (B)        (C)      
 

ار شده با هاي تيم سلول)DMSO C٪25/0هاي تيمار شده با  سلول)B هاي تيمار نشده سلول)PC3 Aهاي  مورفولوژي سلول :٣ شکل
umbelliprenin   ساعت 72پس از.  

تواند به عنوان  جلوگيري كند، اين ماده مي PC3هاي  تواند از رشد سلول مي umbellipreninي  وسيله به LOX-1-15جا كه مهار آنزيم  از آن
  .يك تركيب سمي و ضد سرطاني در مطالعات آينده مورد بررسي قرار گيرد
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