
 

 

 

 

 

 CT26و  C26های سلولی سرطان کولورکتال بایکالین بر رده سمیتاثرات بررسی 
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 چکیده

تشخیص و درمان  یهای قابل توجهی که در زمینهپیشرفت باوجودباشد. ها در جهان مین سرطانتریاز شایعسرطان کولورکتال یکی 

به منظور کشف  های اخیردر دههناشی از سرطان در دنیا است. ومیر مرگدومین عامل  این بیماری همچنان، این سرطان صورت گرفته

 Scutellariaبایکالین، فالونوئید موجود در  در این میان، شود.زیادی به گیاهان می ضدسرطانی، توجه خواصترکیبات دارویی جدید با 

baicalensis، های سرطان روی سلولبر بایکالین  سمیتاثرات  ،به عنوان یک عامل ضدسرطان قوی شناخته شده است. در این مطالعه

به ترتیب  CT26و  C26 هایبایکالین موجب مهار رشد سلولقرار گرفت.  بررسیمورد  MTTبا روش  CT26و  C26 کولورکتال موشی

ای سرطان هکالین اثرات ضدسرطانی قوی بر روی سلولیکه با دادنداین نتایج نشان شد.  Mµ 68/44و  50IC µM 40/82مقادیر  با

 .واند یک داروی بالقوه و موثر برای درمان سرطان باشدتکولورکتال دارد و می

 C26، CT26سرطان کولورکتال، ترکیبات گیاهی، بایکالین،  کلیدی: کلمات

 مقدمه

یکی از  درمانی،شیمی(. 3باشد )میر ناشی از سرطان و سومین سرطان شایع در جهان میوسرطان کولورکتال دومین عامل مرگ

ها داشته است؛ همواره با دو مشکل گیری که در درمان انواع سرطانهای چشمموفقیت باوجود، ها برای این بیماریترین درمانمعمول

. به همین دلیل امروزه توجه (21) باشدمواجه می های سالمهای سرطانی و اثرات جانبی بر سلولسلول اساسی شامل مقاومت دارویی

 . (8( استزیادی به سوی پزشکی گیاهی معطوف گردیده

ی ترکیبات اساس بسیاری از داروها برپایه بوده واکثر ترکیبات گیاهی دارای خواص ضدسرطانی با عوارض جانبی به نسبت کمتری 

ها و سبزیجات، های طبیعی موجود در بسیاری از میوهفنولاند که فالونوئیدها، پلی. تحقیقات زیادی نشان داده(14) باشدطبیعی می

های مختلف به طور گسترده در کشورهای فواید زیادی برای سالمت انسان دارند. یکی از گیاهان دارویی که به منظور درمان بیماری

ازجمله خواص دارویی این گیاه  هایقابلیتبسیاری از  نام دارد. Scutellaria baicalensisگیرید؛ آسیایی مورد استفاده قرار می

آن شامل بایکالین، بایکالئین و  یریشهبه ترکیبات فالونوئیدی موجود در ضدالتهابی، ضدباکتریایی، ضدویروسی و ضدسرطانی، 

 (. 20و  18، 16، 15، 2) شودنسبت داده می وزیدوگون
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. باشدمی S. baicalensisگیاه  یترین فالونوئید موجود در ریشهمهم (1)شکل  (dihydroxy-7-O-glucuronide flavone-6 ,5) بایکالین

و  مثانه ،دکبهای پستان، پروستات، های مختلف شامل: سرطاناین ترکیب در سرطان مطالعات حاکی از اثرات ضدسرطانی بسیاری از

 C26کولورکتال  های سلولی سرطانروی ردهبر ای که به طور اختصاصی اما تاکنون مطالعه. (24و  19، 7، 5، 4) باشندمیکولورکتال 

مورد  CT26و  C26های سلولی است. در این مطالعه اثرات ضدسرطانی بایکالین روی ردهانجام شده باشد، گزارش نشده CT26و 

دهد که نشان می این مطالعهکند. نتایج را مهار می هاسلولرشد این به طور موثری بررسی قرار گرفت و مشاهده گردید که بایکالین 

القوه در درمان بتواند یک داروی موثر و های سلولی سرطان کولورکتال دارد و میای بر ردهبایکالین اثرات ضدسرطانی قابل مالحظه

 سرطان باشد. 

 

 .(24ساختار شیمیایی بایکالین ) :1 شکل
 هامواد و روش

ی هارده استریل حل شد. DMSO 1و در  خریداری )خراسان رضوی، ایران( خاورمیانه تیناب شیمیشرکت از  %09خلوص با بایکالین 

 رطوبتبا  C° 37و در دمای  کشتی گاو سرم جنین %10حاوی  RPMI-1640در محیط کشت  26C و 26CTسلولی سرطان کولورکتال 

 1×410ها )به تعداد مورد بررسی قرار گرفت. سلول MTTبا روش  هامانی و رشد سلولزنده .ندشد گذاریخانهگرم 2CO  %5و   %95

ها اضافه های مشخص از بایکالین به چاهکساعت، غلظت 24پس از گذشت  و خانه کشت 96سلول به ازای هر چاهک( در ظروف 

به ازای ) mg/ml 5غلظت  با MTTحاوی محلول  یها با محیط کشت تازهچاهک، محیط کشت گذاریخانهگرم ساعت 48بعد از . شد

های فورمازان تشکیل بلور ،در نهایتنگهداری شدند.  C° 37در دمای ساعت  3( جایگزین و به مدت MTTمحلول  lµ 20هر چاهک 

سه مرتبه و در هر مرتبه با سه  هاآزمایشخوانده شد. تمام  nm 595ها در طول موج حل و جذب آن DMSOها با شده در چاهک

 . گردیدبررسی  GraphPad Prism 8افزار آماری نتایج با استفاده از نرم تکرار انجام گرفت.

 و بحث نتایج

 MMTوش ربا استفاده از  ساعت 48در طی  CT26و  C26های مانی سلولزنده برهای مختلف بایکالین در این مطالعه تاثیر غلظت

س از شد. پ CT26و  C26های بایکالین در مسیری وابسته به غلظت موجب مرگ سلولنتایج نشان داد مورد بررسی قرار گرفت. 

 CT26و  C26های ترتیب مرگ نیمی از سلول به µM 68/44و  µM 04/82های بایکالین در غلظت ،گذاریخانهگرمساعت  48گذشت 

 (.2موجب گردید )شکل را 

                                                           
1 Dimethyl sulfoxide 



 

 

 

 

 

 48مدت بایکالین به  µM 100-125/3های سریالی ها توسط غلظت. سلولCT26و  C26های سلولی اثرات سمیت بایکالین بر روی رده :2 شکل

 شدند.  تیمار ساعت
اینکه باوجود  .(17) گرددنفر می 600000ومیر ناشی از سرطان در جهان، ساالنه موجب مرگ سرطان کولورکتال، دومین عامل مرگ

یافته، به دلیل افزایش امکانات غربالگری و درمان، کاهش یافته است؛ اما تحقیقات نشان های توسعهمیزان بروز این سرطان در کشور

 12، 3) باشدافزایش میغربی مواجه هستند، روبه زندگی سبک ترویجتوسعه که با های درحالدهند بار سرطان کولورکتال در کشورمی

مقاومت دارویی، درمانی، پرتودرمانی و جراحی هریک دارای معایبی از جمله های موجود شامل شیمیباتوجه به اینکه درمان(. 23و 

و اثرگذاری بیشتر نابراین پیدا کردن جایگزینی با عوارض جانبی کمتر ؛ ب(21، 11) هستند تومورو امکان بازگشت مجدد سمیت سلولی 

 گیرد. در اولویت قرار می

این ترکیبات به دلیل عوارض جانبی به  از ترکیبات طبیعی بدست آمده است؛ نداروهای ضدسرطا %80سال گذشته تقریبا  30در طی 

یکی از گیاهان دارویی پرکاربرد در کشورهای  S. baicalensisگیاه . (14، 9) اندنسبت کمتری که دارند، بسیار مورد توجه قرار گرفته

دارای خواص  ی این گیاهبایکالین به عنوان فالونوئید گلیکوزیدی موجود در ریشه باشد.ژاپن می، کره و ویژه چینآسیایی به

 باشد. نیز ضدسرطانی می و (6)ویروسی ضد، (13)باکتریایی ضد، (26)ضدالتهابی

 µMدر سرطان پروستات، بایکالین در غلظت اند. های مختلف نشان دادهمطالعات بسیاری اثراث ضدسرطانی بایکالین را در سرطان

طوری که در این اثر ضدسرطانی به مراتب بیشتر بود به ،در سرطان کبد. (5) شد LNCaPموجب مرگ نیمی از جمعیت سلولی  8/60

مثانه، های همچنین مطالعاتی که روی سرطان .(4) سلولی شدنددچار مرگ SK-Hep1های بایکالین، نیمی از سلول µM 25غلظت 

ر بررسی انجام شده روی د 50ICاگرچه که مقادیر  ،بودنداثرات ضدسرطانی بایکالین  یدهندهنشان، گرفتو کولورکتال انجام پستان 

رو نیز مطابق با مطالعات مطالعه پیشنتایج . (24و  19، 7) بود (µM 200باال )به نسبت  SW620های سرطان کولورکتال انسانی لولس

برخالف نتایج حاصل از  این بررسیدر باشد. می CT26و  C26های سلولی بر رده بالقوه بایکالیناثرات ضدسرطانی پیشین، حاکی از 

ناشی از تاثیر  گونه اثر محرک رشداشت، هیچند MCF-7ی سلولی بر رده سمیتکه در آن بایکالین اثر  (25) و همکاران Wangمطالعه 

  مشاهده نشد. CT26و  C26های در سلول ماده

 



 

 

 

 

 

رود بار سرطان ؛ بنابراین انتظار میباشدمیسبک زندگی غربی مواجه  ترویجتوسعه با پیری جمعیت و ایران به عنوان کشوری درحال

ه های مکمل بن نیاز به درمانو همچنی های حاضرمشکالت درمان .(22و  10، 1) افزایش یابد در کشور های آیندهکولورکتال در سال

کالین اثرات یکه باداد نشان  این مطالعهنتایج . (25) کرده است معطوفرا به سوی ترکیبات گیاهی  های سرطان، توجهدلیل پیچیدگی

فیبروبالست پوست های . باتوجه به اینکه این ترکیب اثر سمیتی بر سلولای سرطان کولورکتال داردهضدسرطانی قوی بر روی سلول

طالعه زمینه برای همچنین نتایج این م .واند یک داروی بالقوه و موثر برای درمان سرطان باشدتمی؛ بنابراین (25) ( نداردHFFانسان )

های موش مشتق از CT26و  C26های سلولی ردهرا فراهم کرد چراکه  BALB/cهای روی موشتنی بر های دورنانجام آزمایش

BALB/c .هستند 
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Abstract 

Colorectal cancer (CRC) is one of the most common cancers worldwide. Despite significant progress has made in 

diagnosis and treatment strategies, CRC is still the 2nd major cause of cancer related deaths in the world. In the last 

decades, natural products have received attention for discovery of novel anticancer therapeutic agents. Baicalin, a 

flavonoid found in Scutellaria baicalensis, has been regarded as a potent anticancer agent. In this study, cytotoxic effects 

of baicalin on mouse C26 and CT26 CRC cells was examined by MTT assay. Baicalin showed antiproliferative effects 

in C26 and CT26 cells with IC50 values of 82.04 µM and 44.68 µM, respectively. These results suggest that baicalin has 

potent anticancer effects against colorectal cancer cells and could be considered as a potential and effective drug for 

cancer therapy.  
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