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Abstract 

Introduction: Vinca rosea, an important medicinal plant, is well-known for its anticancer properties especially 

against breast cancer. In this study, we compared the cytotoxic effects of methanolic extracts of the vegetative (young 

and old leaves) and reproductive (flowers) organs of this plant on a human squamous cell carcinoma using MTT assay. 

Methods: The cytotoxic effects of Vinca rosea's methanolic extracts of young and old leaves as well as flowers 

were assessed on A431, a human skin squamous carcinoma cell line using different concentrations. To compare the 

cytotoxicities, cells without being exposed to extracts were used as control. Cells were incubated with plant extracts in 

triplicate in 96 wells microplates and cytotoxicity was determined by the MTT assay. The experiments were repeated 4 

times and IC50 values were calculated. Cell viability was also evaluated by trypan blue staining. 

Results: A time dependent decrease in IC50 values of extracts was observed during the experimental period, and a 

significant inhibition in cell proliferation was observed after the exposure of cells to the reproductive part of the plant 

(flower) after 48 hours of incubation. 

Conclusion: The results of this study showed that the reproductive part of the plant is more effective in reducing 

cell proliferation compared to the vegetative organ. Moreover, the incubation time can influence the IC50 value and the 

antiproliferative activity of the methanolic extract of Vinca rosea’s reproductive part. 
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 اهیگ یشیو زا یشیرو یاندام ها یعصاره متانول یسلول تیمطالعه اثرات سم

  سرطان پوست انسان A431 یروزآ( بر رده سلول نکایپروانش )و

 *1، ترانه معینی زنجانی5، فرزانه لبیبی2، احمد مجد1یلدا خزایی پول      

 تهران ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده علوم پزشک ،یگروه فارماکولوژ. 1
 تهران ،یدانشگاه خوارزم ،یستیدانشکده علوم ز ،یشناس ستیگروه ز. 2
 تهران ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،یمونولوژیگروه ا. 5

 35مرداد  51پذیرش:   35اردیبهشت  11دریافت: 
  

 چكيده

 یبه خصوص در سررطان پسرتان مر    یاثرات ضد سرطان یمهم مورد توجه فراوان بوده است و دارا ییدارو اهیگ کیدور به عنوان  اریبس یروزآ از زمان ها نکایو اهیگ :مقدمه

پوسرت   یسررطان  ینکرا روزآ، برر رده سرلولها   یو اهیر ) گر(( گ  یشیاجوان و مسن( و ز ی)برگ ها یشیدر دو اندام رو یعصاره متانول یاثر ضد سرطان سهیپژوهش مقا نیباشد. در ا

A431  به روشMTT شده است. یبررس یشگاهیآزما طیدر شرا        

 گرروه:   5سررطان پوسرت انسران در      A431 یمختلف بر رده سلول یها غلظتروزآ در  نکایو اهیجوان، مسن و گ( گ یها برگ یعصاره متانول یسلول تیسم ریتاث :ها  روش

زمران متاراوت    در چهرار بار تکرار  هبصورت س سهیاز گروه کنترل )بدون عصاره(، به عنوان مقا ها عصاره یبدست آوردن غلظت مهار یشد. برا یجوان و مسن بررس یها برگگ(، 

 ودن سلول ها به کار برده شد.زنده ب یبلو جهت بررس پانیتر یزیاستااده شد. رنگ آم MTT یمتریخانه توسط روش کالر 36 یها تیدر پل ونیانکوباس

سرلولها در   ریر در مهار ثکث IC50غلظت  نیبا کمتر ریتاًث نیمختلف مشاهده شد. بهتر یزمان در فواص( شیمورد آزما یبدست آمده از عصاره ها IC50در  یکاهش ها: يافته

 ساعت بدست آمد. 14در زمان  اهیگ یشیاندام زا

فاکتور  نیباشد و همچن یم یشینسبت به قسمت رو یموثر تر یسلول ریاثرات مهار تکث یروزآ دارا نکایو اهیگ یشیکه اندام زا دهد یمنشان  قیتحق نیا جینتا :جه گيريينت

 گ( موثر باشد. یسلول ها توسط عصاره متانول ریمهار تکث تیفعاا شیو افزا IC50در کاهش غلظت  تواند یمزمان 

 

A431  ،MTTیرده سلول ،یلروزآ، عصاره متانو نکایو :هاي كليدي واژه

 1مقدمه

گیاهان دارویی از منابع طبیعی بسیار مهمی هسرتند کره از   

دیرباز مورد توجه بوده و برای تسکین دردها و درمان بسریاری  

. به مرور زمان اند شدهاز جمله سرطان به کار برده  ها یماریباز 

با پیشرفت علوم، آگاهی درباره گیاهران افرزایش یافتره اسرت.     
 

 

 tzanjani@yahoo.com                      نویسندة مسئول مکاتبات: *

 www.phypha.ir/ppj                                        گاه مجله:بو

اره گیری و توصریف ترکیبرات فعرال در گیاهران دارویری،      عص

داروهای جدید با ارزش درمانی زیاد شده است  منتهی به کشف

قدیم به عنروان یرک گیراه     یها زمان. گیاه وینکا روزآ از ]12[

دارویی مهم مورد توجه فراوان بوده  و دارای اثرات گوناگون از 

ز وینکرا روزآ بره   جمله اثرات ضد سرطانی می باشد. دو گونره ا 

کره بره دلیر(     باشرند  یمر نام های وینکا مینور و وینکا مراژور  

کوچکی و رشد سریع خود به صورت گسترده به عنوان گیاهان 

در ایران فقط گونره وینکرا    ]16 ،2[ شوند یمزینتی کشت داده 

آلکالوئید از گیاهان جرن  وینکرا   151مینور وجود دارد. حداق( 
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جمله وین کرستین، وین بالسرتین،   شناسایی شده است از روزآ

. طبرق  ]25[ رزرپین، رابازین و تعداد متنوع دیگری مری باشرد  

ثابت شده از میان ترکیبات بی شماری که از این گیاه  مطالعات

گزارش شرده اسرت، چهرار آلکالوئیرد شرام( وینردولین، ویرن        

متاراوت در   یها غلظتکریستین، وین بالستین و کاتارانتین با 

وایی گیاه وجود دارند و از میان این آلکالوئیدها دو ه یها بخش

ترکیب وین کریستین و وین بالستین از متابولیت های ثانویره  

مهم گیاه بوده که امروزه بره عنروان داروهرای ضرد سررطان      

. وین بالستین آنالوگ شریمیایی  ]25 ،21 ،1[ شوند یماستااده 

دهنرد   . تحقیقات نشان مری ]21 ،11[ وین کریستین می باشد

آلکالوئید های این گیراه نقرش مهمری در شریمی درمرانی       که

پیشررفته از جملره بیمراری لناراوی هروجکین و       یهرا  سرطان

 ،3 ، 6[ ... دارد لوسمی حراد لناوبالسرت و سررطان پسرتان و    

گیاه وینکا روزآ تا کنون به عنوان منبع غنری از   یها برگ. ]11

وینرردولین و آلکالوئیرردهای ویررن کریسررتین و ویررن بالسررتین، 

. مطالعات مختلای انجرام  ]14 ، 3[ اند شدهکاتارانتین شناسایی 

شده که در آن اثرات ضد میکروبی عصاره گ( وینکا روزآ برای 

، همچنین ]22[بیماران به اثبات رسیده است.  یها زخمدرمان 

اثر ضد دیابتی آن در موش های دیرابتی نیرز مشرخد شرده     

ن پوسرت یکری دیگرر از    . از طرف دیگرر سررطا  ]11 ،1[است 

در در دنیا می باشد و تاکنون مطالعره ای   ها سرطان نیتر عیشا

مختلرف ایرن گیراه برر      یهرا  قسرمت با مقایسه عصراره   رابطه

سرطان پوست صورت نگرفته است، لذا هدف از ایرن تحقیرق،   

رویشری   یها انداممقایسه اثرات سیتوتوکسیک عصاره متانولی 

م زایشی )گ(( گیاه وینکا روزآ )برگ جوان و برگ مسن( و اندا

سررطان پوسرت مری باشرد. برر طبرق        A431بر رده سرلولی  

مطالعات، عصاره متانولی گیاه وینکا روزآ در مقایسره برا سرایر    

سررطانی را   یهرا  سلول، بیشترین تاثیر در مهار  رشد ها عصاره

داشررته، لررذا از حررالل متررانول برررای گرررفتن عصرراره هررای   

 در ایرن مطالعره اسرتااده گردیرد     رویشی و زایشی یها قسمت

]13[. 

 ها روش و وادم

، PBSمواد مرورد اسرتااده در ایرن تحقیرق شرام(  برافر       

( سراخت  FBSاسترپتومایسین و سرم جنین گراو )  -نیلیس یپن

 -، تریپسررینRPMI 1640 شرررکت گیبکررو، محرریط کشررت  

EDTA پودر ،MTT
در  111ساخت شرکت سریگما، مترانول    

 DMSOیپان بلو و محیط انجماد صد، محلول رنگ آمیزی تر

 ساخت شرکت مرک بوده است.

 روش تهيه نمونه ها:
 یهرا  گر( مسرن و   یهرا  برگجوان،  یها برگنمونه های 

، شستشرو داده شرده و در   گیاه وینکا روزا پر  از جمرع آوری  

دمای محیط آزمایشگاه قررار گرفتنرد. پر  از خشرک شردن،      

گیری از نمونه ها بصورت پرودر درآمرده و سرپ  جهرت جلرو     

 111آلودگی میکروبی، نمونه ها به مدت یک ساعت در دمرای  

در فور قرارگرفته و سپ  به مدت یک شبانه  گراد یسانتدرجه 

 آید.  به عم(روز درون یخچال گذاشته شده  تا عصاره گیری 

 روش عصاره گيري از گياه و تهيه استوک:
 میلی لیترر  311گرم از پودر خشک نمونه ها میزان  31به 

%( اضافه شده و جهرت آمیختره شردن در    111متانول خالد )

و برا سررعت    گراد یسانتدرجه  21انکوباتور شیکر دار در دمای 

ساعت قررار گرفتنرد. سرپ      14به مدت  دور در دقیقه و 311

محلول حاوی نمونه های مختلرف از فیلترر )کاغرذ صرافی( رد     

. پر  از  شده و در دمای آزمایشگاه قرار گرفته تا تبخیر شروند 

جروان،   یهرا  برگگذشت یک هاته، میزان یک گرم عصاره از 

 مسن و گ( گیاه به دست آمد. 

میکروگررم از   311به منظور تهیه اسرتوک اولیره میرزان     

میلی لیتر محیط کشت به عنوان استوک اولیره   1در  ها عصاره

 1222ح( گشته و جهرت جلروگیری از آلرودگی توسرط فیلترر      

 میکرون استری( شدند.

 كشت سلول:
سرطان پوست انسران   A431در این تحقیق از رده سلولی 

تهران( تهیه شد، استااده گردیرد.   -پاستور )ایران که از انستیتو

درصرد   11همراه برا   RPMI 1640سلول ها در محیط کشت 

و  یالمللر  نیبواحد  111 نیلیس یپن( و FBS)سرم جنین گاوی 

ر در فالسک استری( میلی گرم در میلی لیت 11استرپتومایسین 

درجرره  51کشررت سررلولی قرررار گرفترره و در شرررایط دمررای   

درصرد دی اکسرید    3درصرد و  فشرار    44، رطوبت گراد یسانت

درصد هوا نگهداری شدند. پ  از رسیدن سلول ها  33 -کربن

جردا،   EDTA -در حد نهایی فاز رشرد، بره وسریله تریپسرین    

ن بلو درصرد  سانترفیوژ شده و سپ  با روش رنگ آمیزی تریپا



  و همکاران پول ییخزا نکاروزآیو یشیوزا یشیاندام رو کیتوتوکسیاثرات س
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، بره ایرن صرورت کره     ]13[زنده ماندن سلول ها بدست آمرد  

 21میکرولیتر از سوسپانسیون یکنواخرت سرلولی برا     21میزان 

 21درصرد مخلروو و سرپ     1میکرولیتر از رنگ تریپران بلرو   

میکرولیتر از مخلوو حاص( در زیر الم نئوبار تزریق و شمارش 

 یهرا  سلولد. در زنده در زیر میکروسکوپ انجام ش یها سلول

زنده به دلی( سالم بودن غشای سلول، رنگ بره داخر( سرلول    

، در حرالی کره   شروند  یمر شرااف دیرده    نیبنابرا کند ینم ناوذ

معیوب دارای رنگ آبی هستند. با استااده از رابطره   یها سلول

، درصد زنده x111 تعداد ک( سلول ها  /زنده  یها سلولتعداد 

 ماندن سلول ها محاسبه شدند.

بررسی اثر عصااره هااي متاانولی بار روي رده     
 :A431سلولی 

 31جهت بدست آوردن غلظتی از عصاره ها که باعث مهار 

سرلول در   111(، تعرداد   IC50درصد تکثیر سلولی می شرود )  

سراعت قررار داده شردند. بعرد از      21خانه بره مردت    36پلیت 

ساعت انکوباسریون، محریط کشرت خرار  و      21گذشت زمان 

جروان، مسرن و    یهرا  برگمختلف عصاره متانولی  یاه غلظت

میکروگرم/میلی لیتر( به سلول ها اضرافه   1253 تا 211) ها گ(

عصاره هرا بره صرورت    جهت بررسی اثر سمیت سلولی، شدند. 

سراعت،   14 و 21، 12، 6تکرار سه تایی )تریپلیکیت( به مدت 

 سلول ها قرار گرفتند.  در مجاورت

 :MTTروش سنجش 
انکوباسیون، محیط حاوی عصاره ها  یها زمانتمام بعد از ا

، به PBSاز روی سلول ها برداشته و پ  از شستشو با محلول 

میلی گررم   MTT (3میکرولیتر از محلول استوک  11هر خانه 

سراعت در انکوبراتور قررار     5 بر میلی لیتر( اضافه و بره مردت  

گرفتند. سپ  جهت ح( شدن بلورهای های فورمازان تشکی( 

 111ده و همچنین جهت لیز کردن سلولها، بره هرر چاهرک    ش

درصد اضافه شد و جذب  1)ایزوپروپانول(  الک( دیاسمیکرولیتر 

نرانومتر در   311طول مرو    درنوری توسط دستگاه االیزا ریدر 

 .]11[نانومتر خوانده شد  651برابر طول مو  رفران  

 گروه هاي آزمايش: 
عصاره هرا کره باعرث    الف( جهت بدست آوردن غلظتی از 

( از گرروه هرای   IC50درصد تکثیر سلولی می شرود )  31مهار 

عصاره برگ جوان، عصاره برگ مسرن، عصراره گر( و گرروه     

 استااده شد.  کنترل که عصاره دریافت ننمودند،

ب( جهرت مقایسرره اثرررات سررمیت سررلولی عصرراره هررای  

مختلف گیاه از گروه های عصاره برگ جوان، عصاره  یها اندام

 گ( استااده شد.  و عصارهرگ مسن ب

به صورت سه برار تکررار انجرام شردند.      ها شیآزماتمامی 

. اسرت  شرده  داده نشان معیار خطای ±نتایج بصورت میانگین 

و رسم نمودارها SPSS م افزار نر توسط ها داده تحلی( و تجزیه

انجررام شررد. برررای مقایسرره  Excelبررا اسررتااده از نرررم افررزار 

ه هررای مررورد مطالعرره از تسررت آمرراری  گرررو یهررا نیانگیررم

ANOVA   یک طرفه و برای مقایسه بین گروهی: از آزمرون 

Tukey-kramer  .13/1اسررتااده شرردP<  برره عنرروان سررط 

 دار در نظر گرفته شد.معنی

 يافته ها

)بر حسب میکروگرم بر میلری لیترر(    IC50مقایسه مقادیر 

رطانی عصاره متانولی برگ جوان، مسن و گ( بر رده سلول سر 

A431:  6مشاهده می شود، در زمان  1همانطور که در جدول 

جروان   یها برگدر  IC50ساعت تااوت معنی داری در غلظت 

 31مسرن )  یها برگمیکروگرم بر میلی لیتر( با  3251) ها گ(و 

( ایجاد شد. در زمران  *** P<0.001)  میکروگرم بر میلی لیتر(

بررگ هرای   IC50  یها غلظت این تااوت بین ساعت نیز، 12

میکروگرم بر میلی لیتر(  3253و  3222)به ترتیب  ها گ(جوان و 

میکروگرم بر میلی لیتر(  14253در مقایسه با برگ های مسن )

***P<0.001) (   سراعت، تاراوت    21معنی دار بود. در زمران

میکروگرم  6223برگ های جوان ) IC50معنی دار بین غلظت 

 میکروگررم برر میلری لیترر(      1264) هرا  گر( بر میلری لیترر( برا    

***P<0.001) ( مشاهده شد، این تااوت در بررگ هرای    نیز

میکروگررم برر میلری لیترر(      3253جوان و گ( با برگ مسرن ) 

***P<0.001) (   ساعت، برین   14نیز معنی دار بود. در زمان

میکروگررم برر    5212 برگ های جروان، مسرن )   IC50غلظت 

علیررغم   وگرم بر میلری لیترر(  میکر 2251) ها گ(میلی لیتر ( و 

، تاراوت معنری داری دیرده    ها گ(در IC50 کاهشی در میزان 

 IC50ساعت در میرزان   14نشد. از طرف دیگر بعد از گذشت 

قبر( کراهش    یهرا  زمران رویشی و زایشی نسبت به  یها اندام

 . P<0.001+++)) معنی داری ایجاد شد

ی برگ مقایسه درصد کاهش تکثیر مربوو به عصاره متانول
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همانطور کره   :A431جوان، مسن و گ( بر رده سلول سرطانی 

تکثیرر سرلولی در    درصد کاهشمشاهده می شود،  1در شک( 

ساعت در برگ های جوان و مسن به طور معنی داری  6زمان 

، از طررف   (P<0.001***)در مقایسه با گ( بیشتر بوده است

یرز  دیگر این تااوت بین برگ های مسن و برگ های جروان ن 

ساعت اختالف معنری  12در زمان (P<0.01**). معنی دار بود

داری بین اندام های زایشی و رویشی گیاه مشاهده نشد، اما در 

ساعت بین برگ های جوان در مقایسه با برگ هرای   21زمان 

 ،(P<0.001***) مسررن و گرر( تارراوت مشررهود برروده اسررت

یرر  ساعت بیشترین میرزان کراهش تکث   14در زمان  که یدرحال

: مقایسره  2جدول. (P<0.001***) دیده شد ها گ(سلولی در 

اثر گذشت زمان بر میزان کاهش درصد تکثیر سرلولی عصراره   

در   A431های برگ جوان، مسن و گ(  بر رده سلول سرطان

سراعت در همران گرروه. همرانطور کره در       6مقایسه با زمران  

برا   6جدول مشاهده می شود، در برگ های جوان برین زمران   

(. P<0.01**ساعت تااوت معنی دار  مشراهده شرد )   14و 21

سراعت   14و  21، 12برا   6در برگ های مسن نیز بین زمران  

(. (P <0.05* (P<0.001***)اختالف معنی دار  دیرده شرد   

 
در  MTTاسرتااده از تسرت    برا  A431)بر حسب میکروگرم بر میلی لیتر( عصاره متانولی برگ جوان، مسن و گ( برر رده سرلول سررطانی     IC50مقایسه مقادیر  -8جدول

بین گروه های مختلف در  نشان دهنده اختالف معنی دار ما  ***) P<0.001خطای معیار مشخد شده اند. ) ±ساعت. نتایج به صورت میانگین  14و  21، 12، 6 زمانهای
 ساعت در مقایسه با سایر زمان ها می باشد. 14+++( نشان دهنده تااوت معنی دار در هر گروه در زمان (P<0.001 یک زمان مورد نظرمی باشد و 

Flower (µg/ml) 

Mean±SEM 

Old leaves (µg/ml) 

Mean±SEM 

Young leaves (µg/ml) 
Mean±SEM 

Time(hour) 

9.37±0.18 50±1.39*** 9.37±0.07 6 

9.35±0.05 18.35±0.59*** 9.22 ±0.12 12 

4.68±0.30*** 9.35±0.05*** 6.2 ±0.10 24 

2.34±0.05+++ 3.12±0.03+++ 3.12±0.03+++ 48 

 

 
 

 14و  21، 12، 6 در زمان هرای MTT با استااده از تست  A431مقایسه درصد کاهش تکثیر مربوو به عصاره متانولی برگ جوان، مسن و گ( بر رده سلول سرطانی  -8شكل 

نشان دهنده اختالف معنی دار ما بین گروه های مختلف مورد آزمرایش در  (P<0.001***)  و (** P<0.01خطای معیار مشخد شده اند ) ±ساعت. نتایج به صورت میانگین 
 هر یک از زمان های مورد مطالعه می باشد.

 ** 

 *** 

 *** 

 *** 
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ساعت در عصاره گ(  14و  21 یها زمانساعت با  6بین زمان 

  (.P <0.05( )**P<0.01*) نیز اختالف معنی دار بود

 بحث

ر این مطالعه اثر عصراره مترانولی انردام هرای رویشری و      د

زایشی گیاه وینکا روزآ بر تکثیر سلولی بررسی شد. یافته هرای  

این آزمایش نشان داد که بخش زایشی گیاه تراثیر مناسربی در   

سرطان پوست انسان  A431رده  یها سلولکاهش روند تکثیر 

           مرردان  دارد. سرطان بیشترین عام( مررگ و میرر در زنران و    

داروهای ضد سرطانی برا کرارائی    تولید رسد یممی باشد. بنظر 

بیشتر و سمیت کمتر امری ضروری است. اسرتااده از گیاهران   

در  .دارویی در درمان سرطان از جایگاه ویژه ای برخوردار است

این رابطه موثر بودن بسیاری از این ترکیبات در پیشگیری و یا 

سررطانی کشرت داده شرده در     یهرا  ولسرل درمان سرطان در 

. سرطان پسرتان از جملره   ]21[آزمایشگاه مشخد شده است 

بسیار شایع در زنان می باشد. داروهای مختلف در  یها سرطان

. از جملره داروهرای   ]4[ رونرد  یمدرمان این نوع سرطان بکار 

متداول در درمان این نوع سرطان داروهای با منشا گیاهی وین 

ن بالستین می باشد کره از آلکالوئیردهای مهرم    کریستین و وی

کره ایرن    دهنرد  یمر . مطالعات نشران  باشند یمگیاه وینکا روزآ 

میکروتوبول هرا کره باعرث     آلکالوئیدها به پروتئین توبولین در

ایجاد دوک قطبی در تقسیم میتوز می شروند، متصر( شرده و    

شک( و ساختار آنها را مهرار مری نماینرد. هنگامیکره توبرولین      

وسط آلکالوئید هرا مهرار مری شرود، از تقسریم سرلول هرای        ت

گزارشات حراکی از ایرن امرر     ].3[ سرطانی جلوگیری می شود

است که آلکالوئیدهای گیاه وینکا روزآ بیشتر در قسمت رویشی 

. ]15[گیاه از جمله ریشه و ساقه و برگ گیاه متمرکز شده انرد  

اثیرات از میان ایرن انردام هرا، بررگ هرای گیراه بیشرترین تر        

فارماکولوژیک در حیطه پزشکی را دارا می باشرند و بیشرترین   

و  ]25[مطالعه در مورد عصاره های برگ این گیاه بوده اسرت  

به عنوان منبع غنری از آلکالوئیردهای ویرن کریسرتین و ویرن      

از . ]14، 3[انرد   ویندولین و کاتارانتین شناسایی شده ،بالستین

ز وجود این آلکالوئید در طرف دیگر گزارشات محدودی حاکی ا

. تاثیر آلکالوئیدهای گیراه  ]11[اندام زایشی گیاه )گ(( می باشد

وینکا روزآ در سلول های سرطانی رده های مختلرف و متعردد   

، در عین حرال مطالعرات در مرورد    ]25، 13[ مطالعه شده است

محدود می باشد. پوست اندامی است که بدن را  سرطان پوست

. دو کنرد  یمر محیطی محافظرت   یها یلودگآدر برابر آسیب و 

  الیه اصلی پوست اپیدرم )الیه خرارجی( و درم )الیره داخلری(    

می باشند. سرطان پوست در الیه اپیدرم که خرود از سره نروع    

سلول تشکی( شده است شروع می شود: سلولهای اسکوآموس 

که شام( سلولهای پهن و نرازک الیره براالی اپیردرم اسرت،      

سلولهای گرد، زیرر سرلولهای اسرکوآموس     سلولهای بازال که

هستند و مالنوسیتها که در الیه پائین اپیردرم قررار دارنرد. بره     

طور معمول سرطان پوست در نواحی از بدن که با نور خورشید 

در تماس هستند مانند صورت، گردن، دسرتها و بازوهرا بیشرتر    

سلول هرای اسرکوآموس و سرلول     یها سرطان. افتد یماتااق 

. بره  ]5[انواع سرطان پوست مری باشرند    نیتر جیراهای بازال 

دلی( گزارشات محدودی از اثرات آلکالوئیدهای وینکا در درمان 

سرررطان پوسررت، در ایررن تحقیررق از سررلول هررای سرررطانی  

استااده شد. نتایج ایرن مطالعره    A431اسکوآموس رده سلولی 

ساعت، در برگ های  6در زمان  IC50نشان دادند که غلظت 

، یکسان بوده ولری ایرن غلظرت در بررگ هرای      ها گ(جوان و 

ساعت نیرز   12مسن افزایش معنی داری را نشان داد. در زمان 

  IC50از نظرر میرزان   هرا  گر( هر چند بین برگ های جوان و 

. MTTاز تسرت   تاادهبرا اسر  A 431 مقایسه اثر گذشت زمان بر میزان کاهش درصد تکثیر سلولی عصاره ها ی برگ جوان، مسن و گ(  بر رده سرلول سررطان   -3جدول

ساعت در همان گرروه سرنجیده شرده     6در مقایسه با زمان  (P<0.001***) و (** P<0.05)( ،)P<0.01*خطای معیار مشخد شده است.  ±نتایج به صورت میانگین 
 است که نشان دهنده اختالف معنی دار درون گروهی در گروه های مختلف می باشد.

Flower  

Mean±SEM 

Old leaves  

 Mean±SEM 

Young leaves 

Mean±SEM 
Time (hour) 

35.53±2.78 71.75±0.77 50.02±0.47 6 

38.73±0.69 33.96±1.5*** 39.74±3.84 12 

55.79±6.93* 53.9±0.21* 25.95±3.66** 24 

64.84±2.5** 19.71±7.21*** 32.06±6.02** 48 
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تااوت معنی دار وجود نداشت ولی این تااوت با عصراره بررگ   

در عین حال در برگ های مسرن در   های مسن معنی دار بود،

ساعت، کاهش معنری داری   6ساعت نسبت به زمان  12زمان 

 21در زمران   IC50مشاهده شرد. میرزان    IC50از نظر میزان 

ساعت در برگ های مسن در مقایسره برا گر( و بررگ جروان      

سراعت ایرن    14افزایش معنی داری را نشان داد ولی در زمان 

ن و گ( یکسان برود. بره نظرر    میزان در برگ های مسن ، جوا

 IC50 میرزان  گذشت زمران عامر( مهمری در تعیرین     رسد یم

باشد. از طرف دیگر در این مطالعره مشراهده شرد کره درصرد      

ساعت نسبت بره   6کاهش تکثیر در برگ های مسن در زمان 

بره علرت    احتماالًبیشتر می باشد که  ها گ(برگ های جوان و 

ان است در حالیکره بعرد از   غلظت باالی مهار کننده در این زم

سرراعت تارراوتی در میررزان کرراهش تکثیررر سررلولی در      12

مختلف گیاه مشاهده نشد، ولی کاهش تکثیر بعرد   یها قسمت

در مقایسه با اندام رویشی  ها گ(ساعت در  14و  21گذشت  از

که قسمت زایشی گیاه تاثیر  رسد یمبه نظر  گیاه بارز بوده است

داشته باشد به عبارت دیگر  ل هابیشتری در کاهش تکثیر سلو

مدت زمان انکوباسیون توسط عصاره گ( هرا بیشرتر    هر چقدر

     باشد به صورت چشرمگیری کاهشری در تکثیرر سرلول ایجراد      

می گردد در حالیکه در برگ های جوان و مسن گذشت زمران  

کاهش تکثیر سلولی در  احتماالًتاثیر چندانی بر این روند ندارد. 

مردت زمران    و مسن در مقایسه با گ( هرا در  برگ های جوان

به علت حضرور ترکیبرات ترانن در     تواند یمکمتر انکوباسیون، 

باشد، مشخد شده است کره ترانن بره میرزان قابر(       ها برگ

از چرخه سلولی وارد عمر( شرده و باعرث     sتوجهی در مرحله 

این نتایج برا   .]1[ کاهش تکثیر سلول های سرطانی می گردد

ت قب( که بر ایرن تاکیرد داشرتند کره تنهرا منبرع       نتایج مطالعا

آلکالوئیرردهای اینرردول مونررو ترپنوئیررک در گیرراه کاتررارانتوس 

ولری از   ]3 ،1[می باشرد متنراقا اسرت     ها برگروزئوس در 

( 2111) طرف دیگر این یافته ها با نترایج فراورتو و همکراران   

ت و در گ( ها مطابق ها برگمبنی بر وجود این آلکالوئید ها در 

 .]11[ دارد

، در نمونره  IC50 یها غلظتطبق نتایج حاص( از بررسی 

برا   بره ایرن نتیجره رسرید، اراهراً      توان یمهای آزمایش شده 

میرزان ترکیبرات سیتوکسریک آزاد     رسد یمگذشت زمان، بنظر 

و این امر منجر به افزایش قردرت   ابدی یمشده از گیاه افزایش 

مری گرردد. از طررف     اثرات مهاری در تکثیر بر سلول سرطانی

در هر سره عصراره مرورد     IC50دیگر با گذشت زمان، غلظت 

در برگ هرای مسرن    آزمایش کاهش یافته است که این نکته

همانطور کره اشراره شرد داللرت برر       و می باشدمشهود  کامالً

افزایش میزان ترکیبات آنتی اکسیدان و سیتوکسیک آزاد شرده  

. با توجه به این ]1[ ارددر طول مدت زمان بیشتری از گیاه را د

که کمترین غلظت عصاره به کار رفته، احتمال اثر تخریبی برر  

روی سررلول هررای طبیعرری برردن را کرراهش و از عرروار  آن  

، بنابراین طبق نتایج این تحقیق، کمتررین غلظرت در   کاهد یم

اثرر   تواند یمساعت در عصاره گ( مشاهده گردید که  14زمان 

مختلف و همچنین نسبت  یها مانزمهاری بهتری را نسبت به 

دیگر گیاه در درمان داشرته باشرد.    یها قسمتبه عصاره های 

 موید این نکته می باشد که عصاره گ( گیاه احتمراالً  این یافته

اثررات   چنانچهتاثیر بیشتری در اثرات درمانی گیاه داشته باشد 

سرمت گر( عمردتا یافرت     قاه وینکا روزا نیز در یضد میکربی گ

مختلف گیراه   یها بخش. گزارش شده است که ]1[ شده است

علری رقرم   کالوئیدها می باشند لمتااوتی از آ یها غلظتحاوی 

اصلی در برگ های گیاه، مطالعات حراکی  چهار آلکالوئید وجود 

در قسمت زایشی گیراه  از وجود غلظت باالیی از وین بالستین 

مرری باشررد کرره از ارزش درمررانی  برراالیی در سرررطان  )گرر(( 

 .]5[وردار است برخ

نتیجره گرفرت کره قسرمت      تروان  یمبر طبق این داده ها 

از نظر قدرت  تاثیر رازایشی گیاه کاتارانتوس روزئوس بیشترین 

کاهش تکثیر سلول های سررطانی را دارا مری باشرد. در ایرن     

رابطه مطالعات تکمیلری در جهرت شرناخت ماهیرت ترکیبرات      

ویشری و زایشری   موجود در عصاره های متانولی انردام هرای ر  

مورد نیاز می باشد و همچنرین دسرتکاری هرای ژنتیرک نیرز      

امکان بدست آوردن ترکیبات با کارائی و تاثیر بیشرتر و   احتماالً

پیشربرد تحقیقرات در درمران سررطان و بره       سمیت کمترر در 

 .دینما یمخصوص سرطان پوست را فراهم 

 سپاسگزاري

دانشگاه علوم  یده پزشکدانشک یپروژه در گروه فارماکولوژ نیانجام ا

مراتب تشکر و  لهیوس نیبد سندگانی. نودیگرد سریم یبهشت دیشه یپزشک

 .دارند یمگروه اعالم  نیخود را از همکاران محترم ا یقدردان
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