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سرطان سینه ناشی از رشد خارج از قاعده سلولهای طبیعی در پستان است .هدف
اصلی این تحقیق بررسی اثرات ضدتکثیری عصاره عناب بر رشد و تکثیر رده سلولی
سرطانی سینه  Sk-Br-3و ارزیابی تغییرات ژن آپوپتوزی  BAXبعد از تیمار میباشد.
مواد و روشها
پس از تهیه عصاره هیدرو الکلی میوه عناب ،رده سلولی  Sk-Br-3در گروههای
متفاوت با عصاره حاصل به مدت  48 ،24و  72ساعت تیمار شدند .در ادامه با
استفاده از  MTTمورد سنجش قرار گرفتند و میزان آپوپتوز ثبت گردید .در نهایت از
دو گروه کنترل و تحت تأثیر قرار گرفته به مدت  48 ،24و  72ساعت با غلظتهای
( 2/1دوز بیشتر از  1/5میلیگرم/میلیلیتر) )1/5 -0/5( 1/5 ،و  0/7میلی-
گرم/میلیلیتر (دوز کمتر از  0/5میلیگرم/میلیلیتر) استخراج  RNAانجامگرفت،
سنتز  cDNAانجام شد و با سیستم  Real-Time PCRمیزان تغییر بیان ژن  BAXبا
در نظر گرفتن ژن  GAPDHبه عنوان ژن سراگردان مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها
با استفاده از نتایج بدست آمده از  ،MTTغلظتهای  1/5 ،2/1و  0/7میلیگرم در
میلیلیتر به عنوان  IC50برای زمانهای  48 ،24و  72ساعت انتخاب شدند که در
نهایت موجب افزایش آپوپتوز شده ،وابسته به زمان بوده و بیان ژن  BAXرا افزایش
داده است.
نتیجهگیری
در این مطالعه برای اولین بار از عصاره هیدرو-الکلی عناب بر روی رده سلولی
سرطانی سینه  Sk-Br-3استفاده شد .با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان عصاره
هیدرو الکلی عناب را بهعنوان پروتکل درمانی رده سلولی  Sk-Br-3پیشنهاد داد.
کلیدواژهها
سرطان سینه ،عصاره عناب ،رده سلولی  ،Sk-Br-3ژن MTT ،BAX
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بررسی اثرات عصاره عناب بر آپوپتوز و تغییر بیان ژن  BAXدر رده سلولی سرطان

حسینیان و همکاران

عصاره عناب و بیان ژن  ،BAXرده Sk-Br-3

در بین همه سرطانهای زنان ،بدخیمیهای پستان بیشترین

مراقبتهای اولیده بهداشدتی خدود بده طدب سدنتی اعتمداد

بحثهای بالینی را به خود اختصاص داده است ( .)1سدرطان

میکنند .حداقل  119محصول شیمیایی مشتق شدده از 90

سینه شدایعترین سدرطان در میدان زندان ایراندی اسدت (.)2

گونه گیاهی بهعنوان داروهای مهدم در کشدورهای مختلد

سرطان سینه در ایدران نسدبت بده کشدورهای توسدعهیافته،

بررسی شده است ( .)8-10گیاهان نه فقدط بدرای ترکیبدات

حداقل  10سدال زودتدر زنددگی زندان را تحدت تدأثیر قدرار

مؤثرشان ،بلکده همچندین بدرای مدواد معددنی ،ویتامینهدا،

میدهد ( .)3نرخ مرگ ناشی از سرطان سینه در سال 1998

آلکالوئیدها و روغنهای فرارشان نیز مؤثرندد .طدب مکمدل و

در تهران  5/8در هر  10000نفر ( )4و در سدال 2/5 ،2001

جایگزین ،به هر درمدانی گفتده میشدود کده در ترکیدب یدا

نفر در هر  1000000نفر و بهطورکلی مسدوول  7762سدال

جدایگزینی درمانهدای پزشدکی اسددتاندارد بده کدار مددیرود.

زندگی از دست رفته (بر اساس سن امید به زندگی در ایران)

گیاهان دارویی که ترکیبات مؤثرشان شناسدایی شدده اسدت

در  18استان ایران بوده است ( .)5کشدورهای درحالتوسدعه

بهسرعت در درمان بیماریها ،مخصوصاً بیماریهدایی کده بدا

امیدوارنددد کدده بتواننددد سددرطان سددینه را بدده عنددوان یددک

روشهددای درمددانی جدیددد قابددل درمددان نیسددتند ،اسددتفاده

تهدیدکننده جدی حیات جامعه کنترل کنند (.)6

میشود .گیاهان مخازن غنی از ترکیبات ارگانیک ضروریاند

رده سلولی  Sk-Br-3برای اولین بدار از یدک خدانم  43سداله

و مدتهاست بهعنوان منابع پزشکی استفاده میشوند (.)11

قفقازی که مبتالبه آدنوکارسینوما با منشأ سینه بدود گرفتده

عناب میوهای درختی متعلق بده خدانواده رامناسده1میباشدد.

شد .این رده از سلولهای اپی تلیال سدینه و بهصدورت تدک

عناب با ویژگیها و طعمهای متفاوت در مناطق گرمسیری و

الیه کشت و رشد داده میشود .از دیگر خصوصیات ایدن رده

نیمه گرمسیر آسیا ،آمریکا و مدیترانه رشدد میکندد .از ایدن

میتوان به مثبت بودن گیرندده  ERBB2یدا همدان گیرندده

میوه به عنوان غذا و مصارف پزشکی استفادهشده است (.)12

 HER2اشاره کرد و ایدن در حدالی اسدت کده بدرای گیرندده

میوه عناب به طرق متفاوت مثدل میدوه تدازه ،خشکشدده و

استروژن و پروژسترون منفدی میباشدد .از ایدن رده سدلولی

فرآوری شده (مربا ،قند ،کیک ،ژلده) اسدتفاده میشدود (,13

معموالً برای غلبه هرسپتین علیه سرطان سینه در مطالعدات

 .)14عندداب حدداوی ویتامینهددای  ،B ،C ،Aکربوهیدددراتها،

اسددتفاده میشددود .رده سددلولی  Sk-Br-3دارای ردهبندددی

آمینواسیدها ،فسدفر ،کلسدیم ،آهدن و فندول میباشدد (.)15

محافظتی شماره  1میباشد (.)7

قسمتهای مختل عنداب بده مددت زیدادی بدرای مصدارف

مشتقات گیاهی بهطور سنتی نقش بسیار مهمی را در درمان

انسددانها و پزشددکی سددنتی بددرای درمددان بیماریهددا ماننددد

بیماریهای انسانی داشته است .هزاران سال است گیاهانکه

سرطان ،تومورها و بیماریهای قلبی-عروقدی کداربرد داشدته

اساس طدب سدنتی را تشدکیل میدهندد ،در کشدورهایی بدا

است (.)16

تمدن کهن مانند چین ،هند و تایلند استفاده میشده اسدت.

در مطالعهای دانههدای عنداب بدهعنوان داروی سدنتی مدورد

امروزه حدود  80درصد از جمعیدت کشدورهای جهدان سدوم

استفاده گرفتهاندد .مدواد متفداوتی از عنداب قابدل اسدتخراج

هنددوز بددرای مراقبتهددای اولیدده بهداشددتی خددود بدده واردات

میباشند که بعضی از این مواد فعالیتهای دارویی متمدایزی

محصددوالت گیدداهی نیازمندنددد .سددازمان بهداشددت جهددانی،
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تخمین زده است که حدود  80درصد از مدردم جهدان بدرای

عصاره عناب و بیان ژن  ،BAXرده Sk-Br-3

حسینیان و همکاران

عنداب میتواندد بدرای بیماریهدای

فرآیند در حال انجام میشویم .بدین گونه که ابتددا  20گدرم

متفاوت مفید واقع شود ،بهعنوانمثال بدرای درمدان بیمداری

پودر عناب با ترازوی دیجیتال وزن کرده و بده داخدل کاغدذ

دیابت (عصاره اتانولی  96درصد از برگ عناب) ( ،)18اسدهال

کارتوش ریخته و از حالل آب و اتدانول بدرای عصدارهگیدری

(عصاره متدانولی ریشده) ( ،)19فعالیدت ضددقارچی (عصداره

عناب استفاده شد .عصارهگیری به مدت  6ساعت ادامه پیددا

اتانولی عناب)( )20و افزایش نفوذپذیری درکشت سدلولهای

کرد و درنهایت عصاره ژلهای بدست آمده را در میکروتیدوب-

تددک الیدده (عصدداره آبددی عندداب) ( .)21سددان یددان فان د 1و

های مورد نظر تقسیم کرده و برای انجام آزمایشهای بعددی

همکاران در مطالعه خود خاطر نشان کردند که نتایج بررسی

داخل فریدزر نگهدداری و بدرای تهیده غلظدتهدای متفداوت

ژن و پروتوین نشدان مدیدهدد کده افدزایش بیدان ژن BAX

استفاده شد.

وابسته به دوز بوده است .همچنین فعالیت شدید کاسپاز  3و

کشت سلو:

 9را نیز گزارش کردهاندد .تمدامی گزارشدات ایشدان بدر روی

در این مطالعه رده سلولی  Sk-Br-3سرطان پسدتان از باندک

ردهی سلولی  MCF-7انجام و گزارش شده است (.)22

سددلولی انسددتیتو پاسددتور ایددران تهیدده و طبددق پروتکلهددای

هدف اصلی این تحقیدق بررسدی اثدرات ضددتکثیری عصداره

مربوطه کشت داده شد .بطور خالصه؛ رده سدلولی خریدداری

عناب بر رشد و تکثیر رده سلولی سرطانی سدینه  Sk-Br-3و

زیر هود دفریز شده و برای اولدین بدار در محدیط  20درصدد

ارزیابی ژن آپوپتوزی  BAXمیباشد.

حاوی  80درصد محیط کشدت  DMEMو  20درصدد

مواد و روشها

(سرم جنین گاوی) رشد داده شد ،همچنین به منظور بهبود

ابتدا میوه عناب از باغات شهرستان تفت تهیه و این نمونههدا

در رشد سلولها محیط کشت اولیده پدس از دو روز تعدوی

با کد هرباریومی  3367در مرکز هرباریوم دانشگاه یدزد ثبدت

شده و به فالسک حاوی سلولها محدیط  10درصدد افدزوده

گردید .در انتخاب میوهها دقت گردید تا تمامی آنها بصورت

شد .سلولها در انکوباتور ( )Memmert, Germanyبا شدرایط

یکسان و یک دست انتخاب شوند .در ادامه دانه از میوه جددا

دمای  37درجه ،رطوبت  90درصد و غلظت  5 CO2درصدد

گردیددد و گوشددته میددوه در سددایه خشددک و توسددط آس دیاب

رشد داده شدند .پس از رشد سلولها و پر کردن  80درصدد

برقی ) (Braun AR1066Qپدودر گردیدد 20 .گدرم از عنداب

از ک فالسک ،سلولها پاساژ داده شده و در صدورت نیداز از

پودر شده با نسبت  1:1حالل آبدی اتدانولی مخلدو گردیدد.

سلولها برای مراحل بعدی فریز تهیه شد .در مرحلدهی بعدد

بدرای عصددارهگیددری از روش سوکسددله اسددتفاده گردیددد کدده

سلولها برای انجام تستهای زندده مدانی بده پلیتهدای 96

ازجمله روشهای قدیمی معتبر برای عصدارهگیدری بدر پایده

خانهای انتقال داده شدند و با استفاده از این پلیتها و تسدت

قرار گرفتن در حالل مورد نظر میباشد.

 MTTسنجش میزان  IC50برای عصاره هیدرو-الکلی عنداب

که قسمتهای مختلد

FBS

انجام شد .تمام مراحدل کشدت ،پاسداژ و تیمدار سدلولها در
شرایط استریل و بدون آلودگی انجام شد.
Yan-Fang

1Sun
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از خود نشان میدهند ( .)17عالوه بر این گزارششده اسدت

در این روش با حدرارت دادن مدداوم باعدث افدزایش سدرعت

حسینیان و همکاران

عصاره عناب و بیان ژن  ،BAXرده Sk-Br-3

با توجه به مقداالت قبلدی (20و23و )24و دسدتورالعملهای

چاهک) کشت داده شده تا میزان مناسدب وکدافی از سدلول

ارائه شده رقتهای متفاوتی از عصاره هیدرو-الکلی عناب بده

بددرای اسددتخراج  RNAبهدسددت آیددد .در کنددار هرکدددام از

ترتیب از  3/1-0/1میلی گرم در میلدی لیتدر در هدر مرحلده

چاهکهای مربو بده عصداره عنداب یدک چاهدک از همدان

تهیه شدد 1 .گدرم نمدک  MTTدر  200میلیلیتدر  PBSبدا

سلول و برای همان مدت زمان به عنوان کنتدرل کشدت داده

غلظت  5میلیگرم/میلیلیتر حل و پس از الیکدوت در دمدای

شد .استخراج  RNAاز سلولها با استفاده از کیدت Gene all

منفی  20درجه نگهداری شد .به منظور استفاده برای تسدت

و دستورالعملهای ارائه شده ،صورت پذیرفت .غلظدت

 20 ،MTTمیکرولیتر از محلول تهیه شده به هدر چاهدک از

استخراج شده با استفاده از دستگاه نانودراپ و تعیین نسدبت

پلیت  96خانه (حاوی تقریباً  200000سلول) اضافه شدده و

جذب  260به  280محاسدبه و کیفیدت سدنجی  RNAروی

برای  4ساعت در دمای  37درجه انکوبه شدد تدا سدلولهای

ژل انجام شد .به گونهای که نمونههای دارای جذب مناسدب

زنده از طریق واکنشهای فعال در چرخه میتوکندریایی خود

( )2/1-2/8در طول موج  260ندانومتر بده  280ندانومتر بده

غیر محلدول فورمدازان تبددیل کنندد،

منظور صحت از استخراج روی ژل آگارز  1درصد برده شدده

اسددت در مجدداورت بددا

شارپ  28srRNAو باندد 18srRNA

رن

 MTTرا به رن

( MTTکدده یددک محلددول زرد رن د

سلولهای زنده و انجام واکنشهای بیوشیمیایی به یک رن

و درصورت مشاهده باند

RNA

و صددحت از اطمینددان اسددتخراج و عدددم آلددودگی بدده DNA

تولید شدده

ژنومی RNA ،استخراج شده تا زمان انجام ادامده مراحدل بده

ارتبا مستقیمی با بقاء سلولها و ارتبا غیرمستقیمی با دز

دمای نزدیک به منفی  80درجه منتقل شد .همچنین سدنتز

داروی استفاده شده ،دارد) در مرحله بعد به هر چاهک 100

 cDNAتوسدددددط کیدددددت fisher

 Thermoو طبدددددق

میکرولیتر محلول  DMSOافزوده شد و به مددت  15دقیقده

دستورالعملهای ارائه شده ،صورت گرفتcDNA .های سنتز

روی دسددتگاه شددیکر قددرار داده شددد (پلددت حدداوی  MTTو

شده تا زمان انجام بقیه مراحل بده دمدای منفدی  20درجده

 DMSOبه منظور عدم تمداس مسدتقیم ندور و تدأثیر آن بدر

منتقل شدند .تمام مراحل اسدتخراج  RNAو سدتنز

آبی تیره تغییر رن

میدهد بنابراین میزان رن

cDNA

تولیددد شددده ،درون فویددل پیچیددده شددد) تددا بلورهددای

زیر هود المینار و در شرایط استریل انجام شد .پس از سدنتز

فورمازان کامالً حل شوند و در نهایت جذب ندوری چاهکهدا

 cDNAمواد واکنش برای انجدام واکدنش Real-Time PCR

توسط دستگاه االیزا ریدر در طول موج  570ندانومتر ثبدت و

به صورت زیر تهیه شد؛  10میکرو لیتر مستر مدیکس 1 ،2x

پس از تکرارهای متوالی به ترتیب برای زمان های  48 ،24و

میکرولیتر پرایمر فدوروارد 1 ،میکرولیتدر پرایمدر ریدورس1 ،

IC50

میکرولیتدددر  cDNAو در نهایدددت بدددا  7میکرولیتدددر آب

معادل با  1/5 ،2/1و  0/7میلی گرم در میلدیلیتدر محاسدبه

 Nuclease-Freeبدده حجددم  20میکرولیتددر رسددانده شددد و

شد.

واکدنش  Real-Time PCRانجددام گرفددت .ژن  GADPHبدده

رند

 72ساعت پس از تیمار با عصاره هیدرو-الکلدی عنداب

استخراج

عنددوان کنتددرل مثبددت واکددنش  qRT-PCRبددرای ژن BAX

RNA

پس از به دست آمدن  IC50سلولها بدرای مددت  48 ،24و

استفاده شد .پرایمرهای فوروارد و ریدورس ژن  BAXتوسدط

 72ساعت در مجاورت دوز بدست آمده ،از سلول های درون

نرمافزار  Primer3طراحی شد (جدول  .)25( )1نتایج پس از
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تست MTT

پلیتهددای شددش خانددهای (تقریبددا  1ملیددون سددلول در هددر

عصاره عناب و بیان ژن  ،BAXرده Sk-Br-3

حسینیان و همکاران

حصول اطمیندان از توزیدع طبیعدی دادههدا بوسدیله آزمدون

نرمافزار  SPSSتحلیل شدد ( .)26اخدتالف بدین گدروههدا در

آماری آنالیز واریدانس یکطرفده ( )ANOVAو بدا اسدتفاده از

سطح  P<0/05معنیدار در نظر گرفته شدند.

پرایمر برگشت

پرایمر رفت

نام پرایمر
BAX

'5'-AGCTTCTTGGTGGACGCATC-3

'5'-TTGCTTCAGGGTTTCATCCAG-3

GAPDH

'5'-TCAACCTTCGCTCGTCTGCT-3

'5'-CTCATTTCCTGGTATGAGAG-3

میلی گرم در میلی لیتر برای مدت زمان  24ساعت بدست

یافتهها
در جدول شماره  2غلظتهای مختل

از عصاره عناب و

آمد و در ادامه مراحل آزمایش از این غلظت استفاده شد.

میزان سمیت و کشندگی آن در رده سلولی  Sk-Br-3نشان

پس از تیمار  24ساعته با عصاره عناب بیان ژن

داده شده است .این نمودار مربو به تیمار  48 ،24و 72

افزایش یافت ( .)P<0/05پس از تیمار  48ساعته بیان ژن

ساعت رده سلولی  Sk-Br-3است .در نمودار شماره 1

 BAXنیز افزایش یافته بود که در این شرایط  IC50مربو

باالترین میزان بقاء سلولها در غلظت  0/1میلی گرم در

به عصاره عناب  1/5میلی گرم در میلی لیتر برای مدت زمان

میلی لیتر (حدود  80درصد) دیده شد که از لحاظ آماری

 48ساعت بدست آمد ( .)P<0/05در تیمار  72ساعته نیز

اختالف معنیداری نشان داد ( )P<0/05و بیشترین میزان

بیان ژن  BAXهمچنان افزایش یافت که در این شرایط

کشندگی در غلظت  2/4میلی گرم در میلی لیتر (نزدیک به

 IC50مربو به عصاره عناب  0/7میلی گرم در میلی لیتر

 40درصد) مشاهده شد که از لحاظ آماری معنیدار نبود

برای مدت زمان  72ساعت بدست آمد (( )P<0/05نمودار

( .)P>0/05در این شرایط  IC50مربو به عصاره عناب 2/1

.)2

جدول  -2میانگین توان زیستی سلولهای رده  Sk-Br-3با عصاره هیدرو-الکلی عناب در مدت زمانهای  48 ،24و  72ساعت
زمان

0/1mg/ml

0/6 mg/ml

1/3 mg/ml

1/8 mg/ml

2/4mg/ml

 24ساعت

81±0/07

71±0/06

67/6±۰/۰2

57±0/14

37/12±0/09

 48ساعت

80±0/4

63/09±0/07

59/01±0/19

41/03±0/3

21/1±0/14

 72ساعت

80/25±0/04

57/36±0/05

31/05±0/14

19/25±0/01

11/22±0/16

0/03

0/01

0/004

0/001

0/0007

P-value

مقادیر به دست آمده بر اساس میانگین±انحراف از معیار و تفاوت میانگینها در سطح  P<0/05در نظر گرفته شده است)ANOVA and t-test(.
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جدول  -1پرایمرهای طراحی شده جهت انجام  Real-Time PCRبرای ژن

 BAXو GAPDH

حسینیان و همکاران

عصاره عناب و بیان ژن  ،BAXرده Sk-Br-3

مقایسه با نمونههای کنترل گزارش شده است.

نمودار  -2میزان بیان ژن  BAXدر مقایسه با ژن

GAPDH

بحث

نیز میباشدد .در ایدن مطالعده ،از روش کدالریمتری بوسدیله

یکی از روشهایی که به طور سنتی برای کنتدرل پیشدرفت

 MTTبرای بررسی زندده مانددن سدلولهدای  SK-BR-3در

بیماری سدرطان اسدتفاده مدیشدود ،اسدتفاده از محصدوالت

برابر عصاره عناب استفاده شدد .طبدق نتدایج بدسدت آمدده،

طبیعی است .در مطالعه حاضر ،اثر سیتوتوکسیسیتی عصداره

عناب منجر به مرگ سلولی وابسته به زمدان در سدلولهدای

SK-BR-

 SK-BR-3مددیشددود IC50 .عصدداره عندداب بددرای زمددان 24

 3مورد بررسی قرار گرفدت .عنداب دارای خدواص درمدانی از

ساعت  2/1میلیگدرم در میلدیلیتدر ،بدرای  48سداعت 1/5

قبیل تقویت کننده سیستم ایمنی ،کاهش کلسترول ،کاهش

میلیگرم در میلیلیتر و برای  72سداعت  0/7میلدیگدرم در

قند خون بوده و همچنین دارای فعالیدت سیتوتوکسیسدیتی

میلیلیتر میباشد .همچنین در این مطالعه بیان ژن  BAXبا

هیدروالکلی عناب بر سلولهای سرطانی سینه رده
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نمودار -1درصد بقای سلولهای  Sk-Br-3در برابر غلظتهای متفاوت عصاره عناب در مدت زمانهای  48 ،24و  72ساعت پس از تیمار در

عصاره عناب و بیان ژن  ،BAXرده Sk-Br-3

حسینیان و همکاران

 Real-Time PCRجهت بررسی میزان بیان ژن مدوردنظر در

( .)29در مطالعهای دیگر کیا2و همکاران تاثیر تریتدرپنهدای

محیط کشت نشان داد که تیمار سلولها با عصاره عنداب در

مستخرج شده از عناب را بر روی سده رده سدلولی جداگانده

زمانهای  48و  72منجر به افزایش بیدان ژن  BAXنسدبت

 MCF-7 ،HepG2و  MDA-MB-231را بررسدددی کردندددد.

به زمان  24ساعت و همچنین گروه کنترل شده است.

نتایج نشان دهندده فعالیدت ضددتکثیری و آنتدی اکسدیدانی

در مطالعه عابدینی و همکاران در سال  2016عصداره عنداب

موجود در عناب بودند ( .)30که همگدی ایدن نتدایج تدا حدد

به طرز فزایندهای بر روی زنده مانی سلولهدای رده سدرطان

زیادی با نتیجه بدست آمده در این مطالعده همخدوانی دارد،

سینه از طریق وابسته به دوز و زمان تداثیر گذاشدته و باعدث

یعنی عصداره عنداب نیدز در سدایر مطالعدات باعدث افدزایش

افزایش بیدان ژن  BAXو کداهش بیدان ژن  Bcl2شدد و در

آپوپتوز گردیده است .به عبارتی همگی تاییددی بدر تداثیرات

نهایت باعث افزایش شش برابری وابسته به زمدان در نسدبت

سیتوتوکسیک و ضد تکثیری عصاره عناب میباشند.

 BAXبه  Bcl-2گردید ( .)24در مطالعه هشدیار و همکداران

نتیجهگیری

عصاره آبی عناب اثرات ضدتکثیری وابستگی بده دوز و زمدان

نتایج این مطالعه نشان داد کده عصداره هیددرو الکلدی میدوه

بددر روی رده سددلولی  MDA-MB-468را نشددان مددیدهددد و

عناب بصورت وابسته به زمان (با افزایش زمان و ثابت مانددن

همچنین این تیمار ظرفیت آنتی اکسیدانی را به میزان قابدل

دوز عصاره) به طور معنادار موجب کاهش حیات سلولی شده

توجهی در مقایسه با گروه کنترل افزایش داده اسدت .نتدایج

است .همچنین این عصاره باعث تغییرات مورفولوژیک سلولی

تحقیقات ایشان نشان دهنده مفید بودن عصاره عنداب بدرای

نظیر تغییر چسبندگی سلولها به سطح پلیت ،کاهش حجم،

درمان سلولهای سرطانی انسانی میباشد ( .)27در مطالعه-

متراکم شدن و تغییر شکل دیواره سلولی شدد کده بده نوبده

ای دیگر درمان گیاهی با عصاره عنداب بدر روی رده سدلولی

خود نشانگر آپوپتوز هستند .از طرفی ،با توجه به تاثیر عصاره

 PC-12برای بررسی آپوپتوز القا شدهی اکسیداتیو نشدان بدر

عناب بر روی بیان ژن  BAXدر این مطالعه ،مدی تدوان ایدن

وابسته بودن به زمان این رده سلولی بدوده اسدت .همچندین

نتیجه را گرفت که عصاره عناب بر روی

رده سلولی Sk-Br-3

ایدن عصداره باعدث افدزایش بیدان ژنهدای مدرتبط بدا آنتدی

اثرات سایتوتوکسیسدیتی داشدته و باعدث افدزایش بیدان ژن

اکسیدانها میشود (.)28

 BAXمیشود ،که این خدود دال بدر تداثیرات ضددتکثیری و

در مطالعه چن1و همکاران تاثیر عصداره آبدی عنداب بدر روی

ضد سرطانی عصاره عناب میباشد .در نهایت همه اینها مدی-

رده سلولی  Hep3Bبررسی و در نهایت باعث تحریدک بیدان

توانند نوید بخش آیندهای روشن و امیدوار کننده برای یافتن

اریتروپروتوین وابسته به دوز گردید .بعدد تیمدار ایدن رده بدا

درمان قطعی سرطان از دل طبیعت باشند.

عصدداره آبددی عندداب فدداکتور hypoxia-inducible factor-1α

تشکر و قدردانی

افزایش یافت .این نتایج عملکرد عصاره عناب بر همدوگلبین-
1Chen
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روش  Real-Time PCRمددورد بررسددی قددرار گرفددت .نتددایج

های بیان شده در سلولهای کبد را مورد تایید قرار میدهدد

حسینیان و همکاران
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راهنمایی دکتر سید مهدی کالنتدر و مشداوره سدید محسدن

این مقالده حاصدل از پایدان نامده کارشناسدی ارشدد رشدته
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Introduction
Breast cancer originates from abnormal growth of normal cells in the chest.
Like any other types of cancers, breast cancer starts with a single cell. The
main aim of this study was to investigate the anti-proliferative effects of
Jujube extracts on growth and proliferation of Sk-Br-3 tumor cell line and
assessment of BAX expression.
Materials and Methods
After preparing Jujube hydro-alcoholic extract, Sk-Br-3 cell line was treated
with Jujube extract in different groups for 24, 48 and 72 hours.
Subsequently, it was measured by MTT assay and the rate of apoptosis was
recorded. Finally, RNA was extracted from control and treated group by 2.1
(higher than 1.5 mg/ml), 1.5 (between 0.5-1.5 mg/ml) and 0.7 mg/ml (lower
than 0.5 mg/ml), transformed into cDNA and the level of BAX gene
expression was measured according to the GAPDH gene as a housekeeping
gene by Real-Time PCR system.
Results
According to MTT results, 2.1, 1.5 and 0.7 mg/ml concentrations were
selected as an IC50 for 24, 48 and 72 hours, which was time-dependent and
has increased rate of apoptosis and BAX gene expression.
Conclusion
In this study, Jujube hydro-alcoholic extract was used for the first time on
Sk-Br-3 cell line ever. According to the results, Jujube hydro-alcoholic
extract could be suggested as the Sk-Br-3 cell line treatment protocol.
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