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بررسی اثر عصاره هیدروالکلی کلم قرمز بر مهار رشد و القاء
آپوپتوز در سلول های سرطانی پستان ()MCF-7
دکتر داوود مهدیان ،1دکتر آذر حسینی ،*2دکتر سید هادی موسوی3و،4
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دستیار گروه فارماکولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
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تاریخ دریافت1313/12/2 :

تاریخ پذیرش1314/4/4 :

مقدمه :سبزیجات براسیکا متعلق به خانواده کلم بوده و شامل انواع مختلف کلمم (قرممز ،سمبز و  ،)...گمل کلمم ،کلمم
بروکلی و کلم پیچ می باشد .گزارشات نشان می دهند که مصرف این گیاهان در کاهش خطر ابتالء بمه بیاماری همای
حاد مانند بیااری قلبی عروقی و سرطان مؤثرند .یک گروه از این خانواده کلم قرمز می باشد .مطالعات نشان داده انمد
که کلم قرمز حاوی ترکیباتی است که در درمان بیااری های مختلف از جاله سرطان نقش دارنمد .مطالعمه حارمر بما
هدف بررسی اثرات سایتوکسیک و آپاپتوتیک عصاره هیدروالکلی کلم قرمز بر رده سرطانی پسمتان ( )MCF-7انجمام
شد.
روش کار :مطالعه حارر اواخر سال  1312به صورت برون تنی بر روی سلول همای سمرطانی پسمتان ( )MCF-7در
مرکز تحقیقات فارماکولوژیک گیاهان دارویی انجام گردید .سلول ها در محیط کشت  DMEMبا  %11سمرم جنینمی
گاو 111 ،واحد در میلی لیتر پنی سیلین و  111میکروگرم در میلی لیتر استرپتومایسین کشت شده و با غلظت همای
متفاوتی از عصاره کلم قرمز انکوبه شدند .میزان زنده ماندن سلول ها با تست  MTTارزیابی شد .میمزان سملول همای
آپوپتوتیک نیز با استفاده از رنگ آمیزی پروپیدیوم یداید ( )PIبمه وسمیله فلوسمایتومتری (پیمک  )SUB-G1انمدازه
گیری شد.
یافته ها :کلم قرمز رشد سلول های سرطانی را به صورت وابسته به دوز و زمان مهار کرد .بعمد از  24سماعت غلظمت
 2111میکروگرم در میلی لیتمر ( ،)p>1/10بعمد از  44سماعت غلظمت همای  )p>1/10( 1011 ،)p>1/10( 1111و
 )p>1/11( 2111و پس از گذشت  22ساعت غلظمت همای  )p>1/11( 1011 ،)p>1/11( 1111 ،)p>1/10( 011و
 )p>1/111( 2111به صورت معنی داری مرگ و میر سلول های زنده را افزایش دادنمد .هاچنمین عصماره در غلظمت
های  )p>1/11( 1011 ،)p>1/10( 1111و  )p>1/111( 2111باعث تحریک آپپتموز شمد .هاچنمین تسمت MTT
نشان داد که عصاره سایتی بر سلول های نرمال در زمان های  44 ،24و  22ساعت نداشت .میمزان غلظتمی از عصماره
که بتواند رشد سلول ها را  01درصد مهار کند IC50) 2685( ،میکروگرم بر میلی لیتر می باشد.
نتیجه گیری :کلم قرمز از طریق تحریک آپوپتوز میزان مرگ و میر سملول همای  MCF-7را افمزایش ممی دهمد ،در
نتیجه کلم قرمز می تواند در درمان سرطان پستان مؤثر باشد.
کلمات کلیدی :آپوپتوز ،سرطان پستان ،کلم قرمز ،مرگ سلولیMCF-7 ،
* نویسنده مسئول مکاتبات :دکتر آذر حسینی؛ دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران .تلفن101-3411243 :؛ پست الکترونیك:
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باشند .تحقیقات نشان داده اند که فعالیت آنتی
اکسیدان گلوکوزینوالت ها باال می باشد .هاچنین
مطالعات درون تنی و برون تنی نشان داده اند که
ایندول و آلیفاتیک  GLSخواص رد سرطانی دارند
( .)2پیگاان قرمز کلم مربوط به حضور آنتوسیانین می
باشد .بیش از  10آنتوسیانین متفاوت در کلم قرمز در
وزنی معادل  20میلی گرم در  111گرم از کلم قرمز

مقدمه
 دکتر داوود مهدیان و همکاران

امروزه سرطان یک بیااری پیچیده و در برخی موارد
غیرقابل درمان می باشد ( .)1سرطان پستان یکی از
شایع ترین سرطان ها در زنان می باشد که هر ساله
باعث مرگ تعدادی زیادی از زنان می شود ( .)2شیای
درمانی ،یکی از راه های درمانی بیااران سرطانی می
باشد ( .)3اگرچه هدف اصلی شیای درمانی ،حذف

وجود دارند (.)4
اجزاء اصلی کلم قرمز شامل ایزوسیانات
(گلوکوزینوالت) ،ویتامین های  C ،B ،Aو آنتوسیانین
ها می باشد ( .)1مطالعات نشان داده اند که آنتوسیانین
ها نسبت به فالونوئیدها آنتی اکسیدانت های قوی تری
هستند ( .)11هاچنین مطالعات نشان داده اند که کلم
قرمز دارای خواص آنتی اکسیدان ،کاهش دهنده تری
گلیسرید خون ( ،)13 ،12رد سرطان ( )10 ،14و
کاهش دهنده کلسترول خون ( )14می باشد .کلم قرمز
هاچنین از استرس های اکسیداتیو القایی در کبد و

سلول های توموری است ،اما در اکثر موارد ،داروهای
شیای درمانی به سلول های سالم نفوذ کرده و آن ها را
تخریب می کند ( .)4عالوه بر این بسیاری از عوارض
جانبی به دنبال مصرف آن ها بروز می کند که شایع
ترین آن ها شامل خستگی ،تهوع ،استفراغ ،اسهال،
موکوزیت (التهاب مخاط دهان) ،درد ،راش ،عفونت،
سردرد و مشکالت دیگر می باشد ( .)0محققین
معتقدند که عوامل تغذیه ای ،گیاهان و ترکیبات موثر
آن ها ماکن است شیای درمانی را تحت تأثیر قرار
داده و لذا در درمان سرطان کاک کننده باشند.

مغز حیواناتی که در معرض پاراکوات ( )10و ان  -متیل
 د -آسپارتات قرار گرفته اند ،جلوگیری می کند (.)16کلم قرمز حاوی ترکیباتی است که رشد سلول های
سرطان پستان دارای استروژن گیرنده مثبت و هم
استروژن گیرنده منفی را مهار می کند ( .)12مطالعه
دوی و هاکاران ( )2112نشان داد که سولفورافون جدا
شده از کلم قرمز باعث مهار رشد و تحریک آپوپتوزیس
در رده سلول های سرطان حنجره انسانی می شود
( .)14هاچنین محققین نشان داده اند که عصاره کلم
قرمز در دوزهای  1111-2111میکروگرم بر میلی لیتر

ترکیبات طبیعی مختلف از طریق کاهش مقاومت به
داروهای شیای درمانی ،کاهش یا حذف عوارض این
داروها می توانند اثربخشی عوامل شیای درمانی را
بهبود ببخشند ( .)6در نتیجه محققین تالش می کنند
اثرات مثبت گیاهان و یا عوامل مؤثر آن ها را در
مطالعات حیوانی و سلولی نشان دهند .برخی گیاهان
دارای ترکیبات آنتی اکسیدانی هستند که مصرف آن ها
ماکن است از بروز سرطان جلوگیری کند .سبزیجات
براسیکا متعلق به خانواده  Cruciferousو مشتال بر
جنس های متفاوتی از کلم (سبز ،قرمز ،).... ،گل کلم،
کلم بروکلی و کلم پیچ می باشند .مطالعات مختلف
نشان داد ه اند که این سبزیجات خواص آنتی اکسیدان
و رد سرطانی دارند ( .)2مصرف سبزیجات براسیکا
جهت کاهش خطر برخی کارسینوم ها در انسان
شناخته شده اند .این دسته از سبزیجات حاوی
تیوگلوکوزیدهای آلیفاتیک ،ایندول و آلکیل بوده که به
گلوکوزینوالت ( )GLS1معروف هستند .سبزیجات
ب راسیکا دارای گروه بزرگی از گلوکوزینوالت ها می

Glucosinolate

باعث تحریک آپپتوز و کاهش نسبت BCL2/Baxدر
رده سلول های سرطانی پستان از نوع MDA-MB-
 231می شود ( .)11مطالعه هفید و هاکاران ()2113
نشان داد که عصاره کلم قرمز فعالیت های رد سرطان
بارزی در مقابل سلول های سرطانی دهانه رحم و
هپاتوکارسینوما دارد .عصاره کلم قرمز فعالیت
ردسرطانی بیشتری در برابر سلول های رده Hela
نسبت به سلول های  HepG2دارد ( .)21با توجه به
مطالعات انجام شده ،مطالعه حارر با هدف بررسی اثر
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رد سرطانی عصاره هیدروالکلی کلم قرمز بر رده
سرطانی  MCF-7انجام شد.

روش کار
مطالعه حارر به صورت برون تنی بر روی سلول های
سرطانی پستان ( )MCF-7در اواخر سال  1312در
مرکز تحقیقات فارماکولوژیک گیاهان دارویی انجام
گردید .جهت انجام مطالعه کلم قرمز تازه از بازار محلی
خریداری و توسط مهندس جوهرچی در پژوهشکده
علوم کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد از نظر جنس
براسیکا شناسایی و مورد تایید قرار گرفت .پروپیدیم
یدید ( ،)PIسیترات سدیم ،تریتون  X-111و  4( -3و
 -0دی متیل تیازول-2-ایل) 2-و  -0دی فنیل
تترازولیوم ( )MTTاز سیگاا خریداری شد .مواد دیگر
به طور عاده شامل  DMEMگلوکز باال ،پنی سیلین-
استرپتومایسین و  FBSاز  Gibcoخریداری شد.
کشت سلول و درمان:سلول های سرطانی پستان از نوع  MCF-7از انستیتو
پاستور ایران خریداری شد .سلول ها در محیط
 DMEMبا  %11سرم جنین گاوی 111 ،واحد  /میلی
لیتر پنی سیلین و  111میکروگرم  /میلی لیتر
استرپتومایسین کشت داده شدند .سپس سلول ها
داخل پلیت  16خانه کشت داده و با غلظت های
مختلف عصاره به مدت  44 ،24و  22ساعت انکوبه
گردید .برای استفاده از تست ،MTT1سلول ها در
پلیت  16خانه به تعداد  0111سلول در هر چاهک
کشت داده شدند .برای هر غلظت و زمان ،یک ناونه
شاهد که درمان نشده باقی می ماند و حجم مساوی ای
از محیط کشت در آن بود وجود داشت .برای ارزیابی
آپوپتوز ،سلول های در پلیت  24خانه به تعداد
 111111سلول در هر چاهک کشت داده شدند (.)21
تاام تست ها سه بار تکرار شدند.
 تهیه عصارهبخش های هوایی کلم قرمز ،خشک و سپس پودر شدند
و در معرض استخراج با اتانول  %21در دستگاه سوکسله

استفاده می شود 011 .میکرولیتر از محیط کشت
هاراه سلول ( 111111سلول) به هر کدام از چاهک ها
انتقال داده شد .به مدت  24ساعت پلیت مربوطه در
انکوباتور قرار داده شد تا سلول ها به طور کامل در کف
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3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl
tetrazolium

3

 اثر عصاره هیدروالکلی کلم قرمز بر سلولهای سرطانی پستان

به مدت  44ساعت قرار گرفتند .عصاره آبی الکلی
حاصل بر روی بن ماری خشک و سپس در دی متیل
سولفوکساید حل شد.
 تعیین میزان بقای سلولی ( )viabilityبا استفاده ازآزمون :MTT
اساس این روش ،شکستن ناک تترازولیوم توسط آنزیم
سوکسینات دهیدروژناز میتوکندریایی سلول های زنده
است .نتیجه این فعالیت ایجاد بلورهای فورمازان
ارغوانی رنگ می باشد که توسط دی متیل سولفوکساید
به صورت محلول در می آیند .هرچه سلول ها فعال تر و
تعدادشان بیشتر باشد ،میزان رنگ ایجاد شده بیشتر
است .پس از دو پاساژ سلولی جهت سنجش MTT
سلول های  McF-7به میزان  0111سلول در هر خانه
در پلیت  16خانه ای به مدت  44 ،24و  22ساعت
کشت داده شدند .پس از مجاورت سلول ها با غلظت
های مختلف از عصاره کلم قرمز ( 2111-11میکروگرم
 /میلی لیتر) میزان بقای سلولی با استفاده از رنگ دی
متیل تیازول و دی فتیل تترازولیوم ارزیابی شد؛ به این
ترتیب که  11میکرولیتر محلول  MTTحل شده در
محیط کشت به غلظت  0میلی گرم در میلی لیتر به هر
کدام از چاهک های  16تایی ارافه و سلول ها برای دو
ساعت در انکوباتور در حرارت  32درجه سلسیوس
انکوبه شدند .پس از اینکه محیط سلول ها دور ریخته
شد ،به رسوب (سلول ها و بلورهای حاصله از محلول)
 111میکرولیتر  DMSOارافه و جذب نوری آنها در
 021نانومتر (در برابر  621نانومتر) در دستگاه االیزا
ریدر بررسی شد (.)23 ،22
 رنگ آمیزی PIاز خاصیت نفوذپذیر شدن غشای سلول های مرده می
توان برای تعیین سلول های مرده و زنده استفاده کرد.
در رنگ آمیزی با محلول فلورسنت  ،PIاز این خاصیت
استفاده می شود و هسته سلول های مرده رنگ آمیزی
می شود .برای انجام این تست از یک پلیت  24خانه

 دکتر داوود مهدیان و همکاران

در ارزیابی آپوپتوز توسط فلوسایتومتری به وسیله نرم
افزار ( WinMDIنسخه  )2/2مورد بررسی قرار گرفت.
میزان  pکاتر از  1/10معنی دار در نظر گرفته شد.

پلیت بچسبند .بعد از  44ساعت تیاار با غلظت های
مختلف از عصاره کلم قرمز ( 1011 ،1111 ،011 ،1و
 2111میکروگرم  /میلی لیتر) ،محیط رویی جدا شد و
سانتریفیوژ گردید .در مرحله بعدی رنگ  PIبه مقدار
 201میکرولیتر به هر چاهک ارافه شد و به مدت نیم
ساعت داخل انکوباتور قرار گرفت .بعد از نیم ساعت
محیط هر چاهک به رسوب قبلی حاصل از سانتریفیوژ
ارافه و برای یک شب در یخچال قرار گرفت و در روز
بعد توسط فلوسایتومتری خوانده شد (.)20 ،24
برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آنالیز واریانس
 ANOVAاستفاده شد و تعیین اختالف بین گروه ها
با آزمون  Benferoniبررسی شد .نتایج به صورت
میانگین  ±انحراف معیار ارائه شد .نتایج به دست آمده

یافته ها
 اثر عصاره کلم قرمز در زنده ماندن سلول های سالمفیبروبالست ()HFF
سلول های  HFFبا عصاره کلم قرمز (11-2111
میکروگرم بر میلی لیتر) به مدت  44 ،24و  22ساعت
انکوبه شدند .زنده ماندن سلول ها با استفاده از روش
 MTTارزیابی شد .نتایج نشان داد که عصاره کلم قرمز
در هیچ کدام از زمان ها سایت نداشت (ناودار .)1

نمودار  -1اثر عصاره هیدروالکلی کلم قرمز بر روی میزان بقاء سلولی در سلول های سالم فیبروبالست (.)HFF
میزان بقاء سلولی با استفاده از تست  MTTمورد بررسی قرار گرفت .سلول های  HFFبرای مدت  44 ،24و  22ساعت در معرض عصاره

هیدروالکلی کلم قرمز قرار گرفتند .نتایج به صورت میانگین  ±انحراف معیار بیان شدند ( .)n=1آزمایش به صورت سه بار تکرار انجام شد.
 -اثر عصاره کلم قرمز در زنده ماندن سلول های

میکروگرم بر میلی لیتر به ترتیب تعداد سلولها را تا

سرطانی MCF-7
سلول های  MCF-7با عصاره کلم قرمز (11-2111
میکروگرم بر میلی لیتر) به مدت  44 ،24و  22ساعت
انکوبه شدند .زنده ماندن سلول ها با استفاده از روش
 MTTارزیابی شد .نتایج نشان داد که عصاره کلم قرمز
به صورت وابسته به زمان ،زنده ماندن سلول ها را
کاهش می دهد .پس از  24ساعت عصاره کلم در
غلظت  2111میکروگرم بر میلی لیتر زنده ماندن سلول
ها را تا اندازه  %21 ±0/2کاهش داد ( .)p>1/10پس از
گذشت  44ساعت دوزهای  1011 ،2111و 011

مقادیر ( )p>1/10 ،24±3( ،)p>1/11 ،24±1/2و
( )p>1/10 ،41±1/4کاهش دادند ،در حالی که پس از
 22ساعت ،زنده ماندن سلول ها کاهش قابل توجهی در
دوزهای 1011 ،)p>1/111 ،61±1/4( 2111
( )p>1/11 ،22±4( 1111 ،)p>1/11 ،62±1/6و
 )p>1/10 ،22±1/2( 011داشت (ناودار  .)2با توجه
به میزان درصد مرگ سلول ها مقدار  IC50به وسیله
نرم افزار پریسم  2640میکروگرم بر میلی لیتر محاسبه
شد.
Human Foreskin Fibroblast

4
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نمودار  -2اثر عصاره هیدروالکلی کلم قرمز بر روی میزان بقاء سلولی در سلول های سرطانی  MCF7بعد از  44 ،24و  22ساعت
انکوباسیون .آزمایش به صورت سه بار تکرار انجام شد ()***p>5/551،**p>5/51 ،*p>5/50
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 دکتر داوود مهدیان و همکاران

 اثر عصاره هیدروالکلی کلم قرمز در القاء آپوپتوزیز
آپوپتوز در سلول های  MCF-7با استفاده از رنگ
آمیزی  PIمورد بررسی قرار گرفت .سلول ها برای مدت
 44ساعت در معرض غلظت های مختلف عصاره کلم
قرمز ( 1011 ،1111 ،011 ،1و  2111میکروگرم بر
میلی لیتر) قرار گرفتند .بررسی پیک های ایجاد شده

قبل از فاز  G1که شاخصه آپوپتوزیز می باشد ،نشان
دهنده القاء آپوپتوز توسط این عصاره بود (ناودار  .)3بر
اساس ناودار  3عصاره هیدروالکلی کلم قرمز در غلظت
های ،%32/0±2/0( 1011 ،)p>1/10 ،%31±4( 1111
 ،)p>1/11و  )p>1/111 ،%00±2( 2111باعث القاء
آپوپتوزیز در سلول های  MCF7شد.

نمودار -3ارزیابی فلوسایتومتریك  DNAهای قطعه قطعه شده در جریان آپوپتوزیز با استفاده از رنگ آمیزی PI

ارزیابی فلوسایتومتریک  DNAهای قطعه قطعه شده
در جریان آپوپتوزیز با استفاده از رنگ آمیزی  PIانجام
گرفت .نتایج به صورت میانگین  ±انحراف معیار بیان

شدند .آزمایش به صورت سه بار تکرار انجام شد
(.)***p>1/111 ،**p>1/11( ،*p>1/10

6

سرطانی و اثرات رد التهابی دارند .مطالعات نشان داده
اند که خانواده کلم از طریق افزایش آپپتوز ،توقف
چرخه سلولی و مهار آنژیوژنز اثرات رد سرطانی دارند
( .)21مصرف کلم باعث کاهش متابولیت استروژن
(-16آلفا هیدروکسی استروژن) که در ایجاد بیااری
سرطان پستان نقش دارد می شود .خانواده کلم دارای
ترکیباتی مانند  )I3C( Indol-3-carbinolو
 Solforaphanمی باشند .مطالعات نشان داده اند که
هر دو ترکیب ،اثرات رد سرطانی داروی پاکلیتاکسل را
افزایش می دهند .در مطالعه جاکوب و هاکاران

بحث
بر اساس آمار جهانی ،ساالنه حدود  2میلیون نفر در اثر
ابتالء به سرطان جان خود را از دست می دهند.
سرطان های پستان ،کبد و سرویکس ،از سرطان های
شایع در سطح جهان و ایران می باشند ( .)26در ایران
سرطان پستان و سرویکس باالترین شیوع را در میان
زنان دارا می باشند ( .)22عوارض جانبی و مقاومت
سلول های سرطانی به داروهای متداول شیای درمانی
از مشکالت رایج در درمان تومورها می باشد .این نکته
نیاز به شناسایی ترکیبات رد سرطان جدید را یادآور
می شود .امروزه مطالعات فراوانی انجام می گیرد تا به
تدریج داروهای گیاهی را جایگزین داروهای شیای
درمانی ناایند تا از عوارض جانبی ناشی از داروهای
سنتزی کاسته شود .ترکیبات گیاهی از طریق تداخل
در چرخه سلولی ،تحریک آپاپتوز و یا از طریق به دام
انداختن رادیکال های آزاد در درمان سرطان نقش دارند
( .)24گو نه براسیکا یا هاان کلم که شامل گونه های
مختلف کلم برگ ،براکلی ،گل کلم و کلم می باشد ،در
تاام دنیا به صورت وسیعی پراکنده هستند .گزارشات
منتشر شده نشان می دهند که مصرف این گیاهان در
کاهش خطر ابتالء به بیااری های حاد مانند بیااری
قلبی عروقی و سرطان مؤثر می باشند .اثربخشی این
گیاهان مربوط به مواد فنولیک موجود در آن می باشد.
پلی فنول ها خواص مختلف بیولوژیکی از جاله پایین
آوردن قند خون ،کاهش چربی خون ،اثرات رد

( )2111در کشور چین مشاهده شد زنانی که به مقدار
بیشتر از سبزیجات خانواده کلم استفاده می کنند،
میزان خطر ابتالء به سرطان پستان در آنها کاتر است
( .)21مطالعات نشان داده اند که ترکیبات جدا شده از
خانواده کلم از طریق مکانیسم های مختلف می توانند
در درمان سرطان نقش داشته باشند .ایزوتیوسیانات
موجود در این خانواده از طریق مهار هیستون د-
استیالز ترانسفرازها و -DNAمتیل ترانسفرازها در
سلول های سرطانی کشت داده شده اثرات رد سرطانی
را اعاال می کند ( .)31هاچنین گلوکوزینوالت های
موجود در این خانواده و محصوالت ناشی از
هیدرولیزشان شامل ایندول و مشتقات ایزوتیوسیانات
ها به عنوان ترکیبات رد سرطانی مورد توجه بوده و اثر
چندین ترکیب سرطان زا را کاهش می دهند (-31
 .)33نتایج محققین در سال  2110نشان داد که گل
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نمودار  -3اثر عصاره هیدروالکلی کلم قرمز بر میزان سلولهای آپوپتوتیك

 دکتر داوود مهدیان و همکاران

کلم 4میزان آپپتوز را در سلول های سرطانی پستان
( 231 MDA-MBو  )MCF-7افزایش می دهد
( .)12با توجه به اینکه خانواده کلم می توانند در
پیشگیری و درمان سرطان نقش داشته باشند ،در این
مطالعه غلظت های مختلف عصاره کلم قرمز جهت
بررسی اثرات سایتوتوکسیک آن بر سلول های سرطانی
مورد ارزیابی قرار گرفت .در مطالعه حارر عصاره کلم
قرمز به صورت وابسته به دوز و وابسته به زمان میزان
مرگ سلولی را افزایش داد .هاچنین عصاره در غلظت
های  1011 ،1111و  2111میکروگرم بر میلی لیتر به
صورت وابسته به دوز باعث تحریک آپپتوز در سلول
های سرطانی پستان شد .کلم قرمز منبع بسیار خوبی از
فیبر است .فیبرهای حل نشدنی از یبوست و سرطان
کولورکتال جلوگیری می کنند .فیبرهای محلول باعث
کاهش قند و کلسترول خون شده که این خود عالی
در جهت کاهش خطر ابتالء به بیااری های قلبی و
دیابت است .این گیاه خواص رد سرطان ،رد افزایش
قند خون و رد افزایش کلسترول خون دارد .پودر این
گیاه یا عصاره آن هاراه با سیستئین در ترمیم سلول
های کبد که به دنبال مصرف استامینوفن دچار سایت
شده اند ،مؤثر می باشد ( .)34هاچنین مطالعات قبلی
نشان داده اند که جزء سولفورافان موجود در کلم قرمز
با خواص مشخص رد سرطانی ،یکی از ترکیبات مهم
آن است .این جزء جدا شده از کلم قرمز توانسته است با
تأثیر بر روی فعالیت تکثیر و اثر بر روی آپوپتوز سلول
های سرطان حنجره در انسان اثرات رد سرطانی خود
را اعاال کند ( .)14هاپنین مطالعات نشان داده اند که
عصاره کلم قرمز به صورت وابسته به دوز میزان آپاپتوز
در سلول های سرطانی پستان از نوع MDA-MB-
 231را افزایش می دهد ( .)11کلم قرمز حاوی  36نوع
مختلف از آنتوسیانین است .آنتوسیانین ها یک گروه از
فالوونویئدها هستند که در درمان سرطان مفید می
باشند .از میان آنتوسیانین های موجود در کلم قرمز ،دو

(سیناپوئیل) دی گلوکوزید-0-گلوکوزید 6مقدارشان
نسبت به سایرین بیشتر است .مطالعات نشان داده اند
که آنتوسیانین ها عالوه بر اینکه در درمان سرطان
مفید می باشند ،در بهبود عالکرد مغز و قلب نیز نقش
دارند ( .)22تحقیقات اپیدمیولوژیک نشان داده است که
مصرف مواد آنتوسیانینی باعث کاهش خطر بیااری
های قلبی عروقی ،دیابت ،آرتریت و سرطان به دلیل
خواص آنتی اکسیدانی و رد التهابی آنها می شود.
آنتوسیانین ها به صورت گسترده ای در میوه جات
رنگی و سبزیجات از جاله انگور قرمز ،سیب زمینی و
کلم قرمز یافت می شوند .ساختاان فنلی آنتوسیانین
مسئول خاصیت آنتی اکسیدانی آن است؛ به این معنی
که می تواند گونه های اکسیژن فعال را از سلول ها
جاع کرده و مانع آسیب به دیواره آن ها شود .اثرات
آنتی اکسیدانی آنتوسیانین توسط مطالعات آزمایشگاهی
با استفاده از چندین الین سلولی مختلف از جاله سلول
های کولون ،اندوتلیال ،کبد ،پستان و سلول های
سرطانی خون و کراتینوسیت ها بررسی شده است .در
این بررسی ها آنتوسیانین چندین خاصیت از جاله
آنتی توکسینی و اثر آنتی کارسینوژنیک از خود نشان
داد .از مکانیسم های آن می توان به جاع آوری
مستقیم اکسیژن فعال ،افزایش ظرفیت جذب اکسیژن
رادیکالی توسط سلول ،تحریک بیان آنزیم های سم
زدایی فاز  ،2کاهش فرم اکسیداتیو در  ،DNAکاهش
پراکسیداسیون چربی ،جلوگیری از موتاسیون به وسیله
ساوم محیطی و مواد کارسینوژنز و کاهش
پرولیفراسیون سلولی به وسیله تعدیل مسیر
سیگنالینگ اشاره کرد .اگرچه اغلب اثرات محافظتی
آنتوسیانین ها به توانایی آن ها در جاع آوری اکسیژن
فعال خالصه می شود ،اما آن ها توانایی باند شدن با
فلزات و باند شدن با پروتئین ها را نیز دارند .میزان
زیادی از خاصیت جاع کردن رادیکال های فعال
اکسیژن توسط آنتوسیانین ها به وجود گروه های

نوع سیانیدین( -3-فرولوئیل) (سیناپوئیل) دی
گلوکوزید-0-گلوکوزید 0و سیانیدین( -3-سیناپوئیل)

هیدروکسی بر می گردد ( .)30در تحقیقات برون تنی
مشاهده شد که آنتوسیانین از سرطان های مجاری

4

cauliflower
cyanidin 3-(feruloyl) (sinapoyl) diglucoside-5glucoside

6

5

cyanidin 3-(sinapoyl) (sinapoyl) diglucoside-5glucoside

8

 اثر عصاره هیدروالکلی کلم قرمز بر سلولهای سرطانی پستان

گنجاندن آن در برنامه رژیم غذایی می تواند اثرات
 البته.مفیدی در کاهش ابتالء به سرطان داشته باشد
جهت تعیین مکانیسم دقیق اثر رد سرطانی آن نیاز به
.مطالعات بیشتری می باشد

.)36( دستگاه گوارش و پوست جلوگیری می کند
 درMusa acuminata bract آنتوسیانین موجود در
غلظت های مختلف خاصیت رد پرولیفراسیون سلولی
 بنابراین در این.)32(  داردMCF-7 در سلول های
مطالعه نیز احتااال مکانیسم رد سرطانی کلم قرمز
 البته تست.مربوط به آنتوسیانین موجود در آن باشد
.های بیشتری برای تعیین مکانیسم دقیق آن الزم است

تشکر و قدردانی
بدین وسیله از مرکز تحقیقات فارماکولوژیک گیاهان
 جهت تأمین هزینه،دارویی دانشکده پزشکی مشهد

نتیجه گیری

.های مالی این پژوهش تشکر و قدردانی می شود

عصاره کلم قرمز میزان مرگ و میر سلول های سرطانی
 بنابراین،را از طریق تحریک آپاپتوز افزایش می دهد
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