دوماهنامه طبّ جنوب
پژوهشكده زيست -پزشكي خليج فارس
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
سال بيستم ،شماره  ،1صفحه ( 1 –8فروردين و ارديبهشت )1931

Iran South Med J 2017; 20(1): 1-8

بررسی اثرات سمی كوركومين و كوئرستين بر روی رده سلولی
سرطان پستان موش ) (4T1به روش MTT
اميرحسين منصورآبادی  ،1مهديه همتي  ،2علي مرادی  ،*2احمد مقصودی

9

 1گروه ايمونولوژی ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،تهران ،ايران
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چكيده
زمينه :کورکومين و کوئرستين دو ماده طبيعي با اثرات جانبي کم و دارای فعاليت آنتياکسيداني ،ضد ديابتي و ضد سرطاني قوی و ساير
خواص درماني ميباشند .هدف از اين مطالعه ارزيابي اين دو ماده به عنوان عامل ضد سرطاني و بررسي سميت آنها بر روی سلولهای
سرطاني سينهی موش رده  4T1به روش  MTTميباشد.
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(دريافت مقاله -39/11/19 :پذيرش مقاله)39/2/13 :

مواد و روشها :در اين مطالعه تجربي ،پس از کشت سلولها در پليت  31خانهای ،غلظتهای  91 ،21 ،11 ،9و  91ميكرو موالر از ماده
کورکومين و کوئرستين به سلولها اضافه شده و پس از انكوباسيون در مدت زمان  29و  98ساعت با استفاده از روش  MTTميزان حيات
يافتهها :نتايج اين مطالعه نشان داد ميزان  IC50در زمان  29ساعت برای کورکومين  21±1/9ميكروموالر و کوئرستين 21/7±1/7
ميكروموالر و در زمان  98ساعت  19/8±1/9برای کورکومين ميكروموالر و کوئرستين  18/2±1/99ميكروموالر بود.
نتيجهگيری :در اين مطالعه مشاهده گرديد که ميزان بقای سلولها به غلظت کورکومين و کوئرستين و مدت زمان انكوباسيون بستگي
داشته است .با افزايش غلظت محلول ،ميزان سميت افزايش يافته و بقای سلولها در زمان  98ساعت کاهش بيشتری نسبت به زمان 29
ساعت داشته است.

واژگان

کليدی :سرطان سينه ،کورکومين ،سميت سلولي ،کوئرستين ،الين سلولي 4T1
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سلولها بررسي شد .دادهها با روش آماری  Anova- one wayتجزيه و تحليل و معنيداری در سطح  P>1/19در نظر گرفته شد.

 /2طب جنوب

سال بيستم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1931

مقدمه
اصلی مرگ از سرطان در زنان میباشد و دلیل اصلی

سرطان استفاده میشود ( )10و آپوپتوز را در سلولهای

مرگ بین زنان  04تا  95سال است (.)1

سرطان سینه القا کرده و از رشد آنها جلوگیری میکند

امروزه با توجه به مضرات داروهای شیمیایی گرایش به

( 19و  .)16همچنین کوئرستین در سرطان سینه مقاوم به

داروهای طبیعی با اثرات جانبی کمتر افزایش یافته است.

تاموکسیفن باعث مهار آنژیوژنز میگردد ( .)17از آنجایی

کورکومین با فرمول شیمیایی  C21H20O6ماده فعال

که مواد مختلف تأثیر خود را با اثر روی تکثیر سلولها

بیولوژیك زردچوبه با نام انگلیسی Turmericو نام علمی

نشان میدهند ،به منظور استفاده از این دو ماده در قدم

 Curcuma longaمیباشد.

اول بایستی میزان دوز مؤثر و سمیت آنها را در

مطالعات نشان دادهاند که کورکومین ،عالوه بر اثرات

سلولهای سرطان سینه بهدست آورد .بدین منظور میزان

آنتیاکسیدانتی و ضد التهابی ،اثرات ضد سرطانی و

 IC50که میزان دوز الزم برای مهار رشد  94درصد از

ویژگیهای ممانعت از ایجاد سرطان را هم داراست ( )2و

سلولهای سرطانی است ،تعیین میشود .با توجه به موارد

از آن برای درمان انواعی از بیماریها از جمله دیابت،

ذکر شده هدف از این مطالعه تعیین میزان سمیت و دوز

آرتریت روماتویید ،آلزایمر و سرطان استفاده میشود

سایتوتوکسیسیتی مورد استفاده کورکومین و کوئرسیتین

( .)3-6همچنین کورکومین با فعال کردن آنزیمهای

در سلولهای سرطان سینهی موش رده  4T1میباشد تا

آنتیاکسیدانی نقش بهسزایی در حذف رادیکالهای آزاد

باتعیین  IC50میزان دوز درمانی الزم مورد استفاده

دارد ( .)7این ماده با القای آپوپتوز از طریق آزادسازی

قرار گیرد.

سیتوکروم  cو با اثر روی پروتئین  p53از تکثیر سلولهای

و پروستات میشود از رشد تومور جلوگیری میکند (.)5

کشت سلول

کوئرستین یك فالونوئید ( )penta-hydroxy flavonدر

این مطالعه از نوع تجربی – آزمایشگاهی میباشد.

میوهها و سبزیجات میباشد.

سلولهای سرطان سینه موش رده  4T1از بانك سلولی

غذاهایی مانند چای سبز و سیاه ،سیب و پیاز غنی

انستیتو پاستور تهران خریداری شد .سلولها در محیط

ازکوئرستین هستند که با خواص درمانی مانند

حاوی  RPMI1640غنی شده با  14درصد سرم جنین

آنتیاکسیدانی ضد التهاب ،ضد ویروس و ضد سرطان

گاو ( 144 ،)FBSواحد بر میلیلیتر پنیسیلین و 144

برای رنج وسیعی از بیماریها کاربرد دارند ( )14-12و

میکروگرو بر میلیلیتر استرپتومایسین در انکوباتور

در سرطانهای تخمدان ،کلون ،ریه و سینه قویترین

( memertساخت کشور آلمان) با شرایط دمایی 37

رفتار درمانی ضد سرطانی دارا میباشند .تحقیقات نشان

درجه سانتیگراد و  9درصد دی اکسید کربن کشت داده

داده که کوئرستین اثر ضد تکثیری در سلولهای سرطانی

شدند .زمانی که سلولها حداقل به  74درصد رشد

طی مهار مسیر  PKB /PI3K/Aktدارد ( .)13از آن برای

سلولی رسیدند ،توسط تریپسین EDTA -از ته فالسك

موجب رشد زیاد و عدم درمان سرطانهای سینه تخمدان
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سرطانی جلوگیری میکند ( )8و با مهار آنژیوژنز که

مواد و روشها
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سرطان سینه متداولترین سرطان در زنان و دومین علت

درمان ایدز ،ماالریا ،بیماریهای قلبی عروقی و همچنین

منصورآبادی و همكاران

بررسي اثرات سمي کورکومين و کوئرستين بر روی رده سلولي سرطان پستان موش9 /

جدا شده و در دور  1944 rpmبه مدت  7دقیقه

امر در نتیجه تأثیر آنزیمهای دهیدروژناز میتوکندریهای

سانتریفیوژ شدند .رسوب سلولی در یك سی سی محیط

سلولهای زنده صورت میگیرد .این روش بهعنوان یك

کشت به حالت سوسپانسیون تهیه شد و درصد زنده

شاخص بقای سلولی مورد استفاده قرار میگیرد.

بودن سلولهای موجود در سوسپانسیون سلولی با

کریستالهای فورمازان ایجاد شده سپس در

مخلوط شدن نسبت مساوی از تریپان بلو با استفاده از

ایزوپروپانول اسیدی حل و یك محلول بنفش رنگ

الم هموسایتومتر و بررسی با میکروسکوپ نوری تعیین

ایجاد میشود.

شد .پس از حصول اطمینان از عدم آلودگی سلولها ،از

در این روش میزان  144میکرولیتر محیط کشت حاوی

سلولهای با درصد زنده بودن باالی  54درصد برای

 14 0سلول در هر چاهك در پلیت  56خانه قرار داده

انجام تست استفاده شد.

شد .سلولها به صورت گروههای مختلف تیمار و کنترل
تقسیمبندی و برای هر گروه سه چاهك اختصاص داده

از پودر تجاری کورکومین و کوئرستین (شرکت سیگما)

پس از  20ساعت انکوباسیون ،غلظتهای ،24 ،14 ،9

محلول  14میلیموالر در الکل  56درجه به عنوان

 34و  04میکروموالر از محلولهای مورد نظر به

استوک تهیه و در  -0درجه سانتیگراد نگهداری شد.

سلولها اضافه شدند .در گروه کنترل ،سلولها تنها

غلظتهای  34 ،24 ،14 ،9و  04میکروموالر از ماده

همراه محیط کشت  14 ،RPMI 1640درصد ،FBS

کورکومین و کوئرستین برای تیمار سلولها در روز

144واحد بر میلیلیتر پنیسیلین و  144میکروگرو بر

آزمایش تهیه گردید .پس از کشت سلولها در پلیت 56

میلیلیتر استرپتومایسین بدون عصاره (غلظت صفر)

خانهای ،غلظتهای فوق از کورکومین و کوئرستین به

انکوبه شدند .پس از انکوباسیون به مدت زمان  20و 08

سلولها اضافه شد و پس از انکوباسیون در مدت زمان

ساعت ،به هر چاهك پلیت  24میکرو لیتر ام تی تی

 20و  08ساعت با استفاده از روش  MTTمیزان حیات

(شرکت سیگما با غلظت  9میلیگرم بر میلیلیتر) اضافه

سلولها بررسی شد .چاهكهای فاقد عصاره (غلظت

شد و به مدت  0ساعت دیگر در تاریکی انکوبه شد

صفر) به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد.

( .)16-15پس از طی زمان الزم محیط کشت حاوی ام
تی تی به دقت خارج شد و به هر خانه پلیت میزان 94

برای تعیین سمیت و سنجش میزان تأثیر محلولهای

فورمازان ارغوانی رنگ اضافه شد .پس از  19دقیقه

فوق بر رشد و تکثیر سلولهای رده  4T1از متد MTT

انکوباسیون در دمای اتاق جذب نوری هر چاهك با

استفاده گردید .این روش یك تست متابولیك رقابتی

استفاده از دستگاه االیزا در طول موج  054و طول موج

میتوکندریایی است و بر اساس شکستن نمك تترازولیوم

رفرانس  634نانومتر قرائت شد ( )18و با استفاده از

توسط آنزیم سوکسینات دهیدروژناز میتوکندریایی

فرمول زیر درصد بقای سلولی برای غلظتهای متفاوت

سلولهای زنده استوار است .در این روش احیا MTT

محلولها محاسبه و نتایج با روش آماری

منجر به تشکیل کریستالهای فورمازان میشود که این

 one-way ANOVAتجزیه و تحلیل و به صورت
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تست MTT

میکرولیتر محلول  DMSOرقیق شده جهت حل کردن
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تيمار سلولها با کورکومين

شد و آزمایش سه بار تکرار گردید .در گروههای تیمار،

سال بيستم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1931

 /9طب جنوب

نمودار با سطح معنیداری  P>4/49گزارش شد.
(×144جذب نوری کنترل/جذب نوری تست)= میزان بقای سلولی

افزایش غلظت ،اثر سمیت عصاره بر سلولها افزایش و در
نتیجه درصد بقا کاهش یافته است .پس کاهش درصد بقا
وابسته

به

دوز

بوده

است.

آزمون

آماری

 repeated measurementنشان داد که افزایش غلظت

يافتهها
در این مطالعه برای ارزیابی و مقایسه دادهها از نرمافزار
 SPSSویرایش  15استفاده گردید و سطح معنیداری برای
آزمونهای آماری  4/49در نظر گرفته شد .نتایج حاصل در
دو نمودار زیر مشاهده میگردد .نمودار  1برای کورکومین
نشان میدهد که درصد بقا برای کورکومین در مقایسه با
گروه کنترل ،وابسته به غلظت بوده است ،به طوری که با

بهطور معنیداری باعث کاهش بقا شده است (،)P>4/49
اما این کاهش ،از نظر آماری اختالف معنیداری را برای
دو زمان  20و  08ساعت نشان نداد ( ،)P<4/49در نتیجه
وابسته به زمان نبوده است .میزان  IC50برای  20ساعت
 10/8±4/0میکروموالر و در زمان  08ساعت 21±4/3
میکروموالر شد.

Fig 1) cells survival percent in different concentrations of curcumin at time 24 and 48 hours

در مقایسه با گروه کنترل ،وابسته به غلظت و زمان

زمان نیز تأثیر معنیداری بر کاهش درصد بقا داشته

بوده است ،به طوری که با افزایش هر دو متغیر غلظت

است ( .)P>4/49میزان  IC50برای  20ساعت

و زمان ،اثر سمیت عصاره بر سلولها افزایش و در

 21/7±4/7میکروموالر و در زمان  08ساعت

نتیجه درصد بقا کاهش یافته است .آزمون آماری

 18/2±4/09میکروموالر بود.

 repeated measurementنشان داد که تأثیر افزایش
غلظت بر کاهش درصد بقا از نظر آماری معنیدار
بوده است ( .)P>4/49عالوه بر این نتیجه ،همین
http://bpums.ac.ir
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نمودار  2نشان می دهد که درصد بقا برای کوئرستین

آزمون برای بررسی اثر زمان نیز نشان داد که افزایش
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نمودار  )1درصد بقای سلولها در زمان  20و  08ساعت در غلظتهای مختلف کورکومین
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نمودار  )2درصد بقای سلولها در زمان  20و  08ساعت در غلظتهای مختلف کورئرستین
Fig 2) cells survival percent in different concentrations of cuercetin at time 24 and 48 hours

زردچوبه (ریشه گیاه  )Curcuma longaنوعی گیاه از

سلولهای سرطانی انجام گرفته است ( .)1-3در این

رده زنجبیل وارها ،راسته زنجبیلها ،تیره زنجبیلیان و
گونه زرد چوبهایها میباشد که برای هزاران سال در

مطالعه ما درصد بقا و  IC50را روی سلولهای سرطان
سینه موش رده  4T1تعیین کردیم .نتایج نشان میدهد

درمان بیماریهای مختلفی مانند سرماخوردگی ،تب،

که درصد بقای سلولها در گروه کنترل بیشترین میزان

بیماریهای پوستی ،بیماریهای کبدی و دل درد کاربرد

را داشته است که ما این میزان را صد درصد در نظر

داشته است و استفاده از آن حتی در دوزهای باال سمی

گرفتیم اما پس از مدت زمان  20و  08ساعت تماس با

نیست .کورکومین (دی فرولوئیل متان) یك پلیفنل از

کورکومین ،درصد بقا کاهش یافته و این کاهش تنها

دسته دی آریل هپتانوئیدها است و کوئرستین نیز یکی

وابسته به غلظت بود .در مورد کورئرستین ،در دو زمان

از فالونوئیدها از دسته فالونولهاست که ترکیبات

 20و  08ساعت نشان داد که کاهش درصد بقا وابسته

اصلی زرد چوبه را تشکیل دادهاند .این دو ماده به عنوان

به هر دو عامل غلظت و زمان بوده است و با افزایش

ترکیب مؤثری برای درمان سرطان مورد توجه قرار

هر دو عامل ،درصد بقای سلولها به طور معنیداری

رژیم غذایی این دو ماده و کاهش ابتال به بیماریهای
قلبی -عروقی و سرطان را تأیید میکند و برای ساخت
داروهای ضدباکتری ،ضد ویروس ،ضد قارچ و ضد
تومور به کار میروند .این دو ماده طبیعی دارای خواص
ضدسرطانی میباشند .مطالعات زیادی برای تعیین دوز
http://bpums.ac.ir

کاهش یافته است .در مورد کورکومین میزان  IC50در
زمان  20ساعت  10/8±4/0میکروگرم بر میلیلیتر و در
زمان  08ساعت  21±4/3میکروگرم بر میلیلیتر بود ،در
حالی که در مورد کورئرستین میزان  IC50در زمان 20
ساعت  21/7±4/7میکروگرم بر میلیلیتر و در زمان 08
ساعت  18/2±4/09میکروگرم بر میلیلیتر بود.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.ismj.20.1.1

گرفته است .برخی از مطالعات ارتباط معنیداری بین

] [ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2023-01-07

بحث

درمانی و همچنین تعیین  IC50آنها روی انواع

 /1طب جنوب

سال بيستم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1931

در سال  2447تأثیر سمیت کورکومین روی دو الین

کورکومین و کوئرستین برای سلولهای سرطانی

توموری  EL4و  MCF7به مدت  20ساعت مورد

مختلف ،متفاوت میباشد و همچنین به دلیل شیوع

بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که با افزایش غلظت

باالی سرطان پستان در کشور و از طرفی نزدیك بودن

کوکومین میزان سمیت افزایش مییابد و سلولهای

الین سلولی موشی  4T1به مرحله  0سرطان پستان

توموری در مقایسه با سلولهای فیبروبالستی سالم

انسانی ،در تحقیق حاضر از این الین سلولی استفاده

حساسیت باالتری نسبت به سمیت کورکومین دارند

گردید .در این مطالعه ما سمیت این دو دارو را روی

( .)18همچنین در مطالعة مندونکا ( )Mendoncaو

رده سلولی  4T1به روش  MTTبررسی کردیم و میزان

همکاران روی سلول  PC12نشان دادند که با غلظت

 IC50برای هر کدام تعیین گشت همچنین نتایج مطالعه

 4/8میکروگرم بر میلیلیتر کاهش رشد  24درصدی و

حاضر نشان داد که درصد بقا برای کورکومین در زمان

در غلظتهای باالتر کاهش رشد به میزان باالتری

 20و  08ساعت تفاوت معناداری نشان نداشته است،

میرسد ( .)15در مطالعه دیگری عنوان گردید که تأثیر

اما برای کوئرستین با افزایش زمان این درصد به طور

کورکومین وابسته به غلظت بوده و با افزایش آن حیات

معنیداری کمتر شده به طوری که درصد بقا در زمان

سلولها کاهش مییابد (.)24

 20بیشتر از  08بوده است.

تأثیر کورکومین روی سلولهای سرطان مثانه را بررسی

نتيجهگيری

کرده و نشان دادند ،حیات سلولها وابسته به دوز و

نتایج نهایی نشان داد که میزان بقای سلولها به غلظت

زمان تأثیر کورکومین کاهش مییابد (.)21

کورکومین و کوئرستین و مدت زمان انکوباسیون

فنگ ژنگ ( )Feng Zhangو همکاران با بررسی تأثیر

بستگی داشته است .با افزایش غلظت محلول ،میزان

کوئرستین روی سلولهای  HEN1نشان دادند که

سمیت افزایش یافته و بقای سلولها در زمان  08ساعت

بهطور معنیداری باعث کاهش تکثیر و حیات سلولها

کاهش بیشتری نسبت به زمان  20ساعت داشته است.

شده است ( .)22ویدیا ( )Vidyaو همکاران میزان
سمیت کوئرستین را روی سلولهای  Helaبررسی کرده
و بیان کردند که با افزایش غلظت و زمان ،میزان حیات
سلولها کاهش یافته و  IC50را  84میکروموالر ذکر
کردند ( .)23سینقال ( )Singhalبرای بررسی تأثیر

سپاس و قدرداني
این مقاله تحت حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی
شهید صدوقی یزد انجام پذیرفت که بدین وسیله
قدردانی میگردد.

سینه  MDA-MB-435ابتدا  IC50را تعیین کردند و

هیچ گونه تعارض منافعی توسط نویسندگان بیان

نشان دادند ،با افزایش غلظت ،درصد مهارکنندگی

نشده است.

افزایش مییابد ( .)20با توجه به اینکه میزان IC50
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Abstract
Background: Curcumin and quercetinare two natural substances with low side effects and has antioxidant
activity, anti-diabetic and strong anti-cancer and other health benefits. The aim of this study was the
evaluation of these two compounds as anti-cancer agents and their toxicity on murine 4T1 breast cancer
cells by MTT method.
Materials and Methods: In this experimental study, after cells culturing in 96-well plate 5, 10, 20, 30, 40
micromolar concentrations of curcumin and quercetin were added to the cells and after incubation during
24 and 48 hours, cell viability were evaluated by MTT method. one way-Anova was used to analysis data.
p<0.05 was considered as significant level.
Results: The result of this study showed that IC50 at 24 hours for curcumin was 14.8±4 micromolar and for
quercetin 21.7±0.7 micromolar per ml and for 48 hours for curcumin was 21±0.3 micromolar and for
quercetin 18.2±0.45 micromolar.
Conclusion: In this study we showed that cell survival were depended on curcumin and quercetin
concentration and time of incubation. By increasing the concentration of solution, toxicity have increased
and cell survival have decrease at 48 hours more than 24 hours.
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