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بر رشد و عملکرد  Epilobium parviflorum گیاه  یاثرات عصاره متانل یبررس

  HepG2 یکبد انسان يهاسلول
  

   )Ph.D(2 یکاخک یمحمدرضا واعظ، )Ph.D(1 ينوردیحسن فر ،)Ph.D(*2 ینینورع یکاظم نهیسک ،)Student M.Sc(1 یالهه رودسراب
  رانیدامغان، ا، دانشگاه دامغان  ،یشناسستیز يدانشکده ،یو مولکول یگروه سلول -1
  رانیسبزوار، ا ،يسبزوار میدانشگاه حک ه،یدانشکده علوم پا ،یشناس ستیگروه ز -2

  ده یچک
 يدارد و رشد انواع معدود يقو دانتیاکسیآنت باتیترک Epilobium parviflorum) (ياپونه یعلف دیب يهاعصاره هدف:

 طیدر شرا زیو ن HepG2 يکبد يهابر رشد سلول اهیگ نیا يهاعصارههدف این مطالعه بررسی کند. یرا مهار م یسرطان يهاسلول
  .بود ویداتیتنش اکس

ها ساعته با عصاره 48 ماریها پس از تسلول یمانشد. زنده هیجداگانه ته اهیمختلف گ يهابخش یمتانل يعصارهها: مواد و روش
ها، نازیترانس آم تیها و فعالعصاره یدانیاکسیآنت تی. ظرفدیگرد یابیارز MTT، به روش H2O2با  ماریبدون ت ایو به دنبال آن با 

  .شده سنجش شد ماریت يهادر سلول دازیپراکس دیپیو ل سموتازید دیسوپر اکس
 يهابا عصاره ماریها در تسلول یماننداشتند، بلکه زنده HepG2 يهابر سلول یتیها سماز عصاره کیچینه تنها ه ها:یافته

شده با  ماریت شیپ يهاسلول یمانزنده و،یداتیدر مدل تنش اکس). P=006/0نشان داد ( يدارمعنا شیافزا شهیو ر ییهوا يهابخش
تحت تنش  يهاعصاره در سلول نیبا ا ماریت شی). پ≥05/0Pدار داشت (یمعن شیافزا ییهوا يهاعصاره بخش ژهیها و به وعصاره

 دیسوپر اکس میآنز تیفعال شیو افزا یدرون سلول ASTو  ALT يهامیآنز تیو فعال MDAطور وابسته به غلظت باعث کاهش هب
  .با ترولوکس برآورد شد سهیمقا لها قابعصاره یدانیاکسیآنت تی). ظرف≥05/0Pبا کنترل شد ( سهیدر مقا سموتازید

 يکبد يهاتواند سلولیم ندارد و احتماالً تیسم HepG2 يهابر سلول Epilobium parviflorum یعصاره متانل گیري:نتیجه
  .باشد يکبد يهابیاز آس يریشگیپ يبرا يارزشمند شنهادیتواند پیمحافظت کند. لذا م ویداتیاکس يهاانسان را در برابر تنش

   
 دان،یاکسیآنت د،یپیل ونیداسیکبد، پراکسزنده ماندن سلول، مرگ سلول،  و،یداتی، استرس اکس Epilobiumهاي کلیدي: واژه

  HepG2هاي سلول
 

  مقدمه
 زیو ن یعیطب سمیبافت در متابول نیترکبد به عنوان مهم

 نیترشیبها و از جمله داروها کیوتیانواع زنوب يثانو سمیمتابول
تواند یشود که میرا متحمل م یبافت يهابیو آس ویداتیتنش اکس

باشد. سرطان رشد کنترل نشده شدن  یساز سرطاننهیزم
 يهادر بدن است که با وجود تالش يرعادیغ يهاسلول

 نیترچنان از مهلکشناخت و غلبه بر آن، هم يگسترده برا
آمار  شیتوجه به افزا. با رودیدر جهان به شمار م هايماریب

زود هنگام  صیو تشخ يریشگیاز سرطان، پ یناش ریمرگ و م
]. بر اساس گزارش 1آن است [ تیریدر مد یمهم يهاياستراتژ

سرطان  نیهفتم کبدسرطان  2020آمار منتشر شده در سال 
از سرطان در جهان  یعامل مرگ ناش نیدر جهان و دوم عیشا
نوع آن هپاتوسلوالر  نیترعیو شا نیتر]. معمول2باشد [یم

 ردیگیکبد را در بر م يهاسرطان %75 باًیاست که تقر نومایکارس
جهش  ،یپوکسیه طیشرا لیبه دل یسرطان يها]. سلول3[

ها و از فعال شدن انکوژن ،ییایتوکندریو م ياهسته يهاژن
 يهاسرکوبگر تومور نسبت به سلول يهاژن تیدست رفتن فعال

و  کنندیم دیتول يترشیب (ROS) ژنیفعال اکس يهاسالم گونه
 يها]. از پاسخ4قرار دارند [ ویداتیدر معرض استرس اکس

 شیتوان به افزاینوع تنش م نیبه ا یعیطب کیولوژیزیف
در خون و  ROS يبا واسطه يهاواکنش زمحصوالت حاصل ا

]. در 5اشاره نمود [ دانیاکسیآنت يهامیآنز انیب شیادرار و افزا
 تیفعال شیافزا يجهینت ROS زانیم شیافزا یسرطان يهاسلول
ها، زوم یپراکس تیفعال ،يتوکندرینقص عملکرد م ک،یمتابول

ها، ژنرسپتور، فعال شدن انکو يبه واسطه نگیگنالیس شیافزا
ها و ژنازیپواکسیل ژنازها،یاکس کلویس دازها،یاکس تیفعال شیافزا

  9/3/1400 تاریخ پذیرش: 27/10/1399تاریخ دریافت:                 kazemibio@gmail.com       09155725818  تلفن:نویسنده مسئول،  *
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 ریبر مس ریبا تأث ویداتیباشد. استرس اکسیم الزهایفسفر نیدیمیت
 شیدارد افزا یآن نقش مهم میآپوپتوز در تنظ یو خارج یداخل

ROS توکرومیبر س ریبا تاث C  و فعال شدن کاسپاز منجر به مرگ
 شی، رهاکیآپوپتوت يهاامی]. متعاقب پ6شود [یم یسلول

کاهش  تیدر نها و JNKs منجر به فعال شدن دروژنیه دیپراکس
 شودیمBcl-XL  و Bcl2 کیآپوپتوتیآنت يهانیپروتئ  انیب
توانند از آسیب اکسیداتیو به مولکول یم دانتیاکسی]. مواد آنت7[

هاي ندازند. سلولهدف جلوگیري کرده و یا آن را به تاخیر بی
هاي آزاد تم دفاعی محافظ در برابر رادیکالانسانی داراي سیس

سوپراکساید دیسموتاز، کاتاالز و گلوتاتیون مانند آنزیم 
ت اس يو رو میچون سلن یو فلزات E و A نیتامیپراکسیداز، و

ها در اکسیدانمانند نقص در تولید آنتی یطیدر شرا .]8-10[
از ( فیزیوپاتولوژیک هايوقعیتبدن و یا به خاطر عوامل و م

حاوي هاي ، رژیم UVقبیل سیگار کشیدن، آلودگی هوا، تابش
 هاکه در آن )....و يزیاسید چرب اشباع نشده باال، التهاب، خونر

ROS  شوند، و زمان اشتباهی تولید میبه مقدار فراوان در مکان
 تجمعیاکسیدان براي مقابله با اثرات مناسب آنتی ریمقاد افتیدر

است. مطالعات اپیدمیولوژیک  يهاي اکسیداتیو ضرورآسیب
هاي اکسیداناي رژیم غذایی حاوي آنتیفراد داردهد اینشان م

عروقی  -هاي قلبیتر در معرض خطر ابتال به بیماريطبیعی، کم
  ].10،12[ و انواع سرطان هستند

 یداشته و برخ یطوالن يادر درمان سرطان سابقه اهانیگ
در حال  باشند.یموثر ضد سرطان م باتیاز ترک یمنابع مهم و غن

 طورضد سرطان مورد استفاده، بهاز عوامل  %60از  شیحاضر ب
 اهانی]. گ13اند [مشتق شده عتیاز طب میرمستقیغ ای میمستق

گونه  200ش از یشامل ب Epilobium (Onagraceae) جنس
]. مواد 14گونه از آن وجود دارد [ 20 رانیهستند و در ا ایدر دن

 دهایشامل فالونوئ Epilobium يهافعال موجود در گونه یستیز
 توکوفرول –و کومپفرول  نی، کوئرستنیستیریم  ژهیو به و

)، رهیو غ دیپنتوز د،یهگزوز د،یگلوکورون د،ی(رامنوز دیکوزیگل
 کیفنول دیاس کیتیپالم دیاس-کید گالیچرب (اس دیاس
ها، تانن ي)، االژکینولئیل دیو اس کیاولئ دیاس-کیداستئاریاس

فرار  باتیترکها و نیتامیها، وترپنيتر توسترول،یس-β مشتقات
، Epilobium مهم در جنس يها]. از تانن17-15هستند [

  ].18[ باشندیم A (Oenothein B, A) و  Bنیاونتئ يهاتانن
توان به یها مشناخته شده آن کیاثرات فارماکولوژ از

 ژهیبه و یدر طب سنت Epilobium يهااز گونه یاستفاده برخ
 يپرپالزیدرمان ها يبرا E. angustifolium استفاده از گونه

اشاره نمود که به واسطه  (BPH) سرطان پروستات میخخوش
و نوع  وماتازو مهار آر یاثر ضد التهاب ک،یآندروژنیآنت تیفعال

 .E یآب يها]. عصاره19ردوکتاز است [ -5α میزوآنزیا 2

angustifolium و E. parviflorum  به صورت وابسته به
 و  F1α،PGE2 نیپروستاگالندکتو -6غلظت، آزاد شدن 

PGD2 21،20دهد [یرا کاهش م یشگاهیآزما طیدر شرا .[
 in vitro رد E. parviflorum یو عصاره اتانول یعصاره استون

باعث سرکوب سنتز  COX-2 و COX-1 يهامیبا مهار آنز
با مهار  نیچن]. هم22،14شوند [یمE2  نیپروستاگالند

 LTB4 در انتشار یمنجر به کاهش قابل توجه ژنازیپواکسیل

  ].23[ گردندیم
 .E یدهد که عصاره اتانولینشان م گرانیمطالعات د مرور

parviflorum آزاد را دارد،  يهاکالیدر حذف راد یخوب تیقابل
 يباالتر یدانیاکسیآنت تیآن فعال یکه عصاره متانول یدر حال

 .E. angustifolium ،E حاصل از يهاعصاره رینسبت به سا

montanum،E. tetragonum  و E. roseum نی]. ا22[ رددا 
 دیو استرولوکس  جیرا يهادانیاکسیبا آنت ها معموالًتیفعال

 اهیگ یآب-]. عصاره استون14اند [بوده سهیقابل مقا کیاسکورب

E. parviflorum دیاز پراکس یناش دیپیل ونیداسیپراکس 
 یانسان بروبالستیف يهارا مهار کرده و از سلول دروژنیه

 (ROS) ژنیفعال اکس يهاگونه کهيطورهب کند،یمحافظت م

 و E. parviflorum ،E. angustifolium یآب يهاتوسط عصاره
E. hirsutum نیچن]. هم24[ ابدییکاهش م یبه طور قابل توجه 

شده مهار  کیتحر يهالیاز نوتروف دازیپراکس لویانتشار م
 B نیبه نام اونتئ اهانیگ نیموجود در ا یشود. تانن اصلیم

(OeB) فوق را داشته است  يهاتینقش در فعال نیترمهم
 α-5 آنزیم E. parviflorum عصاره آبی نیچن]. هم25،23[

  ].26[ کندیردوکتاز را مهار م
هنوز  ياپونه یعلف دیب اهیگ يهاعصاره یضدسرطان اثرات

از  یموجود حاک يهاداده نیتر. مهمستیچندان شناخته شده ن
پروستات است که در عمل  یپرتروفیآن در مهار ها دیاثرات مف

دهنده اثرات نشان ریاخ يهای]. بررس27گردد [یم زیتجو زین
 یسرطان يهاسلولبر  اهیگ نیا یمتانل يهارشد عصاره يمهار

 يهادر سلول یچندان تیسم کهیاست در حال MCF7پستان 
HEK293 ] يهاداده يجوو]. در جست28مشاهده نشده است 

 چیه ScienceDirectو  PubMed ژهیوهو ب نترنتیموجود در ا
 افتی يکبد يهابر سلول اهیگ نیا یستیاثرات ز يبرا یگزارش
 یمتانل يهارهعصا ریتاث یپژوهش بررس نیهدف از انشد. 
کبد  يهابر رشد سلول ياپونه یعلف دیب اهیمختلف گ يهابخش
ها در ها در محافظت سلولآن یو اثرات احتمال HepG2 یانسان

  .بوده است دروژنیدهیاز پراکس یناش ویداتیبرابر تنش اکس
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  هامواد و روش
 کیستماتیس ییاز شناسا بعد. یاهیگ يعصاره هیته

گل و  ،ياپونه یعلف دیب Epilobium parviflorumاهیگ
 لیدر اوا اهیگ شهیو ر بهشتیماه ارد لیدر اوا ییهوا يهابخش

، 96/58( شابوریبوژان ن هیاز ناح 1388سال  وریماه شهر
را  یعلف دیب اهیمختلف گ يهاشد. قسمت يآور) جمع24/36

و مجاورت هوا خشک شدند. با  هیسا ربا آب شسته شده و د
تخراج انواع در اس ییباال تیمتانل ظرف کهنیتوجه به ا

از  يریگدارد، در عصاره یقطب ریو غ یقطب يثانو يهاتیمتابول
 يهاگرم پودر قسمت 5 زانیاستفاده شد. م %80محلول متانل 

 کیو برگ، گل) هر  ییهوا يهابخش شه،ی(ر اهیمختلف گ
اضافه شد  حالل تریلیلیم 100 يارلن حاو درطور جداگانه  هب

 ياتاق رو يساعت در دما 24و پس از بستن ظرف به مدت 
 یحاصل پس از گذراندن از کاغذ صاف عیهم زده شد. ما کریش

شده و به مدت  ظیآلمان) تغل Heidolph(مدل  يبه کمک روتار
گراد قرار گرفت تا عصاره یدرجه سانت 40 يساعت در دما 24

خشک تا زمان استفاده  يهادست آمد. عصارههخشک ب کامالً
 ].29شدند [ ينگهدار -20 زیدر فر
و  ییایمیوشیپژوهش تنها به مطالعه ب نیجا که اآن از

پرداخته است،  in vitroها در با عصاره ماریت یسلول يامدهایپ
 یستیز يهااخالق در پژوهش تهیبه گرفتن مجوز از کم يازین

 نبود. 
 HepG2 (ATCCيکبد انسان رده يهاسلول. سلول کشت

HB-8065) یستیز يفناور يپژوهشکده یاز بانک سلول 
مطالعه استفاده شد.  نیو در ا يداریخر یدانشگاه فردوس

 DMEM (Dulbeccos Modifiedکشت   طیها در محسلول

Eagles Medium) 10 يحاو% FBS (Fetal Bovine Serum) 
 نیسی) و استرپتوماUI/ml100( نیلیسیپن يهاکیوتیبیو آنت

)µg/ml100در فالسک ( )T25و در انکوباتور  ) کشت داده شده
شدند.  ينگهدار CO2 %5گراد یدرجه سانت 37 يبا دما

زنده با الم نئوبار با  يهاتعداد سلول نیو تخم یشمارش سلول
 3ها هر ]. سلول30بلو انجام شد [ پانیتر يزیآماستفاده از رنگ

به کمک  %90تا  80اکم به تر دنیپس از رس بارکیروز  4تا 
) EDTA %05/0و  نیپسیتر EDTA )25/0%-نیپسیمحلول تر

ها استفاده شدند. انجام تست ياز کف فالسک جدا شده و برا
پژوهش حداقل  نیدر ا یسلول شاتیالزم به ذکر است تمام آزما

با سه بار تکرار مستقل انجام شده است و در هر تکرار حداقل 
ها مورد سنجش قرار گرفته هر غلظت از عصاره يچاهک برا 3

 است.
با  ماریتحت ت HepG2 يهاسلول یمانزنده زانیم سنجش
 یمنظور بررس به. گل و ییهوا يهابخش شه،یر یعصاره متانل

از  E. parviflorum اهیگ یمتانل يهاعصاره یاثرات کشندگ
-MTT; 3- (4,5)   دیبرما ومیتترازول لیازولیت لیآزمون مت

dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium 
bromide) یکم یسنجروش رنگ کیسنجش  نیاستفاده شد. ا 

 يلهیبه وس MTTمحلول زرد رنگ  یمیآنز يایاح يهیبر پا
 لیو تشک ییایتوکندریم دروژنازیده ناتیسوکس میآنز
رنگ و نامحلول در آب، فورمازان  یارغوان يهاستالیکر
 دیتول زانیدهد. میم يزنده رو يهاباشد که تنها در سلولیم

 لیمت يد یفورمازان پس از حل شدن در حالل آل يبلورها
کمک قرائت  به (DMSO: Dimethyl sulfoxide)دیسولفوکسا

زنده  يهاسلول زانیم انگریجذب آن قابل سنجش است و ب
 در تراکم HepG2 يهالمنظور سلو نی]. بد31باشد [یم

خانه کشت داده  96 تیسلول در هر چاهک، در پل 9×103
 يهاغلظت يحاو دیجد طیساعت مح 24شدند. پس از 

 1000، 500، 250، 125، 5/62، 25/31، 0متفاوت (
 ییهوا يهابخش شه،یر یعصاره متانل )تریلیلیبر م کروگرمیم
 4به مدت  ماریساعت ت 72 ای 48اضافه شد. بعد از  گل ای

 تریلیلیگرم بر میلیم 5/0 ییدر غلظت نها MTTساعت با 
 يهاستالیکر DMSO تریکرولیم 100با افزودن  انکوبه شد.

شدن  کیش قهیدق 10و پس از  دهینامحلول فورمازان حل گرد
نانومتر با  570ها در طول موج چاهک يجذب نور زانیم

 BioTek( دریر تیپلکرویاستفاده از دستگاه م

Powerwave/USAزنده با  يهاشد. درصد سلول ) قرائت
محاسبه شد. الزم به ذکر است هر غلظت  ریاستفاده از فرمول ز

 هبا س شی، و هر آزماچاهک تکرار شده 4در  یاز عصاره متانل
 بار تکرار مستقل انجام شد.

 -ODشده ماریت يها[(سلول زنده= يهادرصد سلول"
  "OD×[(100بالنک -ODکنترل  يها(سلول )/ODبالنک 

تحت استرس  HepG2 يهاسلول یمانزنده زانیم سنجش
بر  ویداتیاثر استرس اکس یمنظور بررس به.  2O2H با ویداتیاکس

استفاده شد.  MTT یسنجاز تست رنگ زین HepG2 يهاسلول
مانند روش قبل در  HepG2 يهامنظور سلول نیبه ا

 48دند و پس از خانه کشت داده ش 96 تیپل يهاچاهک
تازه  دروژنیه دیبا افزودن پراکس ویداتیتحت تنش اکسها سلول

با  ))%30( ظیغل ژنهیبا استفاده از آب اکس و PBSشده (در  هیته
 5، 5/2 ،25/1 ،62/0 ،31/0 ،15/0، 0( یینها يهاغلظت

 یمانموالر) به مدت سه ساعت قرار گرفتند. درصد زندهیلیم
 ذکر شده در قسمت قبل محاسبه شد.   MTT روش به هاسلول

 شه،یر یعصاره متانل یدانیاکسیآنت و یاثر حفاظت سنجش
از  یناش ویداتیو گل در مقابل استرس اکس ییهوا يهابخش

H2O2 يهابر سلول HepG2 . یاثرات محافظت یابیارز يبرا 
ابتدا  دروژنیه دیاز پراکس یناش تیها در برابر سمعصاره
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الذکر کشت داده شدند فوق وهیخانه به ش 96 تیپل در هاسلول
از  کی مختلف هر يهاساعت با غلظت 48و به مدت 

شدند.  ماریت و گل ییهوا يهابخش شه،یر یمتانل يهاعصاره
 تریکرولیم10طیبه مح ویداتیاکساسترس  يالقا يسپس برا

 25/1 ییشده در غلظت نها هیتازه ته دروژنیه دیپراکس
انکوبه شدند. سپس  گریساعت د 3و به مدت موالر اضافه یلیم

شرح داده شده در باال  MTT روش به هاسلول یماندرصد زنده
 ]. 32قرار گرفت [ یابیمورد ارز

روش  ها باعصاره یدانیاکسیقدرت آنت سنجش
 Trolox equivalent)روش در. ABTS کالیراد ییزداونیکات

antioxidant capacity) TEAC براي تهیه رادیکال ABTS 
موالر تهیه شد. میلی 7به غلظت  ABTSابتدا یک محلول آبی از 

 45/2غلظت نهایی  ، پتاسیم پرسولفات درABTSبه این محلول 
موالر اضافه شد. محلول حاصل در شرایط دماي اتاق و میلی

این مدت از  . درساعت قرار داده شد 24یکی به مدت تار
شود. سپس یتولید م ABTSال کاتیون ، رادیکABTSمولکول 

، 5/2در حضور چهار غلظت متفاوت ( یدانیاکسیآنت تیفعال
از  کی ) هرتریلیلیگرم بر میلیم 0025/0و  025/0، 25/0

استاندارد  ایها از نمونه تریکرولیم 5شد. مقدار  یها بررسعصاره
Trolox  کالیمعرف راد تریکرولیم 95(کنترل مثبت) با ABTS 

 734 جذب در طول موج قهیو بعد از ده دق دیمخلوط گرد
شد با  يریگاندازه دریر تیکروپلینانومتر توسط دستگاه م

مثل اکسل، نمودار استاندارد را با  يآمار يافزارهااستفاده از نرم
، نمودار دریر تیپلکرویتوجه به اعداد به دست آمده از دستگاه م

ها رسم آن را در برابر غلظتهاي استاندارد جذب نمونه زانیم
مجهول  يهاجذب مربوط به نمونه يهاو با استفاده از داده
با سه بار تکرار مستقل  شیآزما ].33،34محاسبات انجام شد [

  انجام شد.
100] ×blank) /ODdrugOD-blank[(OD %درصد مهار= 

با استفاده از روش  یتوزولیس نیغلظت پروتئ سنجش
 و MDAمختلف از جمله  يهاانجام سنجش يبرا. فوردبراد

GSH موجود در هر نمونه محاسبه  نیالزم بود غلظت پروتئ
برادفورد انجام شد.  کرویبه روش م نیگردد، لذا سنجش پروتئ

-BSA )0مختلف  يهااز غلظت تریکرولیم  5حدود 
به  شهیو ر یی، بخش هوا)، عصاره گلتریلیلیگرم بر میلیم10

 تریلکرویم 1000شد و مقدار  هیته آب مقطر تریکرولیم 95همراه 
پس از ورتکس  ر برادفورد به هر غلظت اضافه شد.از واکنشگ

هر  يبرا یی(در تکرار سه تا يتریکرولیم 150 ریو انتقال مقاد
و  يریگنانومتر اندازه 595خانه، جذب در  96 تینمونه) به پل

 ]. 35[ محاسبه شد نیانگیم

 یپ در. )ALTو  ASTها (نازیترانس آم تیفعال سنجش
 نیآالن يهامیآنز ریمقاد يمختلف بافت کبد يهابیآس
 )AST( نوترانسفرازی) و آسپارتات آمALT( نوترانسفرازیآم

باعث  يها کبدسلول يهابیآس نیچن]. هم36[ ابدییم شیافزا
 يهامطالعه سلول نیگردد. در ایها به خارج سلول مانتشار آن

2HepG داده شدند و با  تخانه کش 12 تیدر پل 5×410 حدود
 25/31 ییهوا يهابخش یمتانل يمتفاوت عصاره يهاغلظت

شدند.  ماریساعت ت 48به مدت  تریلیلیگرم بر مکرویم 250 و
 25/1 دروژنیه دیساعت تحت تنش با پراکس 3سپس به مدت 

پس از جدا  زیها و نکشت سلول طیموالر قرار گرفتند. محیلیم
مورد سنجش  PBSبا  شووستو ش تیپل کف از هاکردن سلول

 يتجار یمیآنز يهاتیبا استفاده از ک ASTو  ALT يهامیآنز
 . ]37ن طبق دستور شرکت قرار گرفت [شرکت پارس آزمو

 يمالون د سنجش. )MDA( يدیپیل ونیداسیپراکس سنجش
 نیترجیاز را یکی MDA (Malon di aldehyde) دیآلدئ

ماده در  نیاست. ا ویداتیتنش اکس یابیارز يها براسنجش
-TBAبه شکل ( ی) کمپلکسTBA( دیاس کیتوریبارب ویحضور ت

MDA-TBAدهد که اساس سنجش آن را یم لی) تشک
 زانیها بر معصاره ریتاث یبررس يبرا ].38کند [یم يزیرهیپا

تحت تنش  HepG2 يهادر سلول دیآلده يمالون د دیتول
سلول در هر  105حدود  ها با تراکمابتدا سلول و،یداتیاکس

ها با انه کشت داده شدند. روز بعد سلولخ 6 تیچاهک از پل
 يعصاره تریلیلیدر م کروگرمیم 250و 25/31، 0 يهاغلظت

شدند. سپس  ماریت تساع 48به مدت  ییهوا يهابخش یمتانل
موالر یلیم 25/1 دروژنیدهیساعت در معرض پراکس 3به مدت 

 500مقدار  تیپل کف از هاقرار گرفتند. پس از جداکردن سلول
 10آزمون) اضافه شد. پس از (شرکت پارس زیبافر ل تریکرولیم

ها در دستگاه ورتکس شدند. نمونه خیدر مجاورت   قهیدق
درجه  4 يدور و دما 12000در  قهیدق 3به مدت  وژیفیسانتر
انجام تست  يبرا ییرو عیگراد قرار داده شدند. از مایسانت
از محلول  تریکرولیم 300استفاده شد. مقدار  MDA فورد وبراد

 کیتوریوباربیت تریلیلیم 5/1(شامل  MDA يشده هیتازه ته
 اهبه همر %20 کیاست دیاس تریلیلیم 5/1و  8/0%  (TBA)دیاس
 BHT  76/0%تریلیلیم 1/0همراه با  SDS  1/8%تریلیلیم 2/0

 ينمونه تریکرولیم 50، )زهیونیآب د تریلیلیم 2/0در متانل و 
 تریلکرویم 150 ای زهیونیآب د تریکرولیم 100و  یسلول

 5/1 يهاوپیکروتیبه م )TMPپروپان  یاستاندارد (تترامتوکس
 95جوش ( يدر دما قهیدق 45موالر اضافه شد و به مدت یلیم

 وژیفیقرار گرفتند. پس از سانتر يمارگراد) درون بنیدرجه سانت
ها وپیکروتیاز م ییرو عیما قه،یدق 15به مدت  3000با دور 

نانومتر  532 يجذب در طول موج نور زانیشده و م يآورجمع
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شد. مقدار جذب   دهیسنج دریر تیکروپلیبا کمک دستگاه م
 يبه عنوان مالون د یمول بیبا استفاده از ضر مدهدست آهب

در  دیآلدئ يمول مالون د کرویشده و بر حسب م لیتشک دیآلده
 ]. 39،38به دست آمد [ نیگرم پروتئیلیم

. )SODو  GPX( یدانیاکسیآنت يهامیآنز  تیفعال سنجش
 يبر رو ياپونه یعلف دیب اهیگ یمتانل ياثر عصاره یبررس يبرا

و  سموتازید دی، سوپر اکسیدانیاکسیآنت يهامیآنز تیفعال
ها در ولسل ابتدا HepG2 يهادر سلول دازیپراکس ونیگلوتات

در هر چاهک کشت داده  105 یخانه با تراکم سلول 6 تیپل
 يهابا غلظت HepG2 يهاساعت سلول 24شدند. بعد از 

 یعصاره متانل تریلیلیگرم بر مکرویم 250، 25/31متفاوت 
 3و سپس به مدت  ماریساعت ت 48به مدت  ییهوا يهابخش

 ویداتیموالر تنش اکسیلیم 25/1 دروژنیدهیساعت با پراکس
و سطح  تیها از کف پلسلول يآور]. پس از جمع40داده شدند [
 ستیشرکت آرسام فراز تیاز ک دهبا استفا GSH یداخل سلول

 با نیپروتئ يشد محتوا يریگطبق دستورالعمل سازنده اندازه
سنجش  ي]. برا41[ شد يریگاستفاده از روش برادفورد اندازه

SOD شرکت  يشرکت نوند سالمت و روش پشنهاد تیاز ک
 .دیاستفاده گرد

افزار با استفاده از نرم يآمار لیو تحل هیتجز. يآمار لیتحل
SPSS  21نسخه )SPSS Inc, ILm USAجی) انجام شد و نتا 

نوف  ریبه دست آمده توسط با استفاده از تست کلموگروف اسم
خر از آزمون آدر  شد و یها بررسنرمال بودن داده

 Graphpad Prism 8.4.3افزرنرم Kruskal Walisکیناپارامتر

 ،p value تمام  نیچن. همدیها رسم گردمحاسبه و گراف
استاندارد  يخطاها نیانگیها در سه تکرار انجام شد، مشیآزما

   .شد یدار تلقیمعن ياز نظر آمار >05/0Pمحاسبه و 
 

  نتایج
   HepG2 يهاسلول یمانبر زنده یاهیگ يعصاره ریتاث
در نظر گرفته  یزنده ماندن سلول به عنوان شاخص تیقابل

مختلف را  باتیترک یسلول تیسم میرمستقیطور غهشود که بیم
 یعلف دیب یعصاره متانل متی. ابتدا سکنندیم یابیبا آن ارز

 لیمت یسنجبا روش رنگ HepG2 يهاسلول يبر رو ياپونه
طور . همانفتقرار گر یمورد بررس) MTT( ومیتترازول لیازولیت

 يمارهایاز ت کی چی، ه) نشان داده شده است1که در (شکل 
ساعته  72  يمارهایو ت گل یمتانل يساعته عصاره72 و 48

 يهادر غلظت ییهوا يهابخش و شهیر یمتانل يهاعصاره
 يمعنادار ری)  تاثتریلیلیبر م کروگرمیم 1000تامورد مطالعه (
  داشتن HepG2 يهاسلول یمانبر زنده

 )05/0P≥يهابخش یساعته دو عصاره متانل 48 ماری). ت 

 يهابر سلول یتینه تنها اسم ياپونه یعلف دیب اهیگ شهیو ر ییهوا
HepG2 شیباالتر شاهد افزا يهانداشتند، بلکه در غلظت 

. 05/0P≤( 006/0=P( میبود هاسلول یماندر زنده يدارمعنا
 یمتانل يبا عصاره اعتهس 48 ماریها در ترشد سلول نیانگیم
به  تریلیلیگرم بر مکرویم  500تا  مختلف يهادر غلظت شهیر

رشد  ینسب شیروند افزا .ابدییم شیطور وابسته به غلظت افزا
 شیکما ب زین ییهوا يهاعصاره بخش ماریتحت ت يهاسلول

در  یالکل يهاعصاره بیترت نی). به اB-1شود (شکل یم دهید
 شه،یر تریلیلیدر م کروگرمیم 500از  ترکم يهاغلظت
 يهادر سلول یتیسم چیه باً یو گل تقر ییهوا يهابخش

HepG2 ) 1شکل نشان نداد- A-B-Cرسد احتماالً ی). به نظر م 
در  کروگرمیم 1000زنده در غلظت  يهاکاهش درصد سلول

بودن  یاست و نه سم ياسمز يهاتنش لیبه دل زین تریلیلیم
  ]. 42عصاره [
 .E یمتانل يهاعصاره ویداتیاکسیآنت تیفعال

parviflorum تست  در. آزاد يهاکالیدر حذف رادTEAC ،
ها واکنش داده و با دانیاکسیبه سرعت با آنت ABTS کالیراد

باشد یمحلول م یو هم آل یآب يهاهم در حالل کهنیتوجه به ا
 یلیدروفیو ه یلیپوفیل یدانیاکسیآنت تیظرف نییتع يبرا تواندیم

تر از عدد . در مطالعات مختلف بیشردیگاستفاده قرار  مورد
TEAC قدرت مهار  ایمعادل ترولوکس  یدانیاکسیتآن تی(ظرف

س استاندارد ترولوکس) ها بر اسابا نمونه ABTS کالیراد
 يهاها نشان داد که غلظتداده زی]. آنال43گردد [استفاده می

 E. parviflorum اهیمختلف گ يهاقسمت یمختلف عصاره متانل
 کالیددر مهار را يدارمعنا ریگل) تاث ،ییهوا يهابخش شه،ی(ر

ABTS 05/0( داردP≤( 0001/0=P .عصاره  کروگرمیهر م
 52/0و  50/0، 49/0معادل   بیساقه و برگ به ترت شه،یر
).  2کند (شکل یآزاد را مهار م يهاکالیترولوکس راد کرگرمیم

گرم یلیم 5/2پژوهش در غلظت  نیدر ا یمورد بررس يهانمونه
 ABTSآزمون  رآزاد د يهاکالیراد %93از  شیب تریلیلیبر م

  کنند.یرا حذف م
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 72و  48 ماریت از بعد  HepG2  يهاسلول یزنده مان درصد.  1 شکل
 )C( شهیر و )B( ییهوا يها بخش ،)A( گل یالکل  يساعته با عصاره ها

 حاصل mean±SD. هر ستون از نمودار بر اساس E. parviflorum اهیگ
  رسم شده است. شیاز حداقل سه بار تکرار مستقل آزما

  
 یمتانل يهاعصاره رانهیشگیو پ یدانیاکسیآنت ثراتا

Epilobium parviflorum از  یدر برابر تنش ناش
  HepG2ي هادر سلول دروژنیدهیپراکس

  هاسلول یمانزنده
 .Eاهیگ یمتانل يهاعصاره یمحافظت ریتأث یبررس يبرا

parviflorum یسلول يهابر نمونه ویداتیدر برابر تنش اکس  
HepG2ساعته با  3تنش  کی از پس هاسلول یمان، زنده

 MTTبه روش  دروژنیه دیمختلف پراکس يهاغلظت
 دروژنیدهیبا پراکس ماریها در تسلول یمانشد. زنده يریگاندازه

(شکل  افتیکاهش  يطور معنادارهطور وابسته به غلظت ب به
3 ()05/0P≤( 001/0=P  دیموالر پراکسیلیم 25/1غلظت 

شد که به عنوان  %50 زانیتا م یسبب مهار رشد سلول دروژنیه
IC50 مورد استفاده قرار گرفت.  يبعد شاتیلحاظ شد و در آزما  
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره ها با سنجش میزان مهار رادیکال  .2 شکل
ABTC  گلدر غلظت هاي مختلف عصاره ي الکلی )A(، يها بخش 

.داده هاي حاصل از سه  E. parviflorumگیاه   )C( شهیر و )B( ییهوا
(ظرفیت آنتی اکسیدانی   TEACبصورت عدد بار تکرار مستقل آزمایش

  با نمونه ها بر اساس استاندارد ABTSمعادل ترولوکس یا قدرت مهار 
  ).P=0.0001رسم شده است ( mean±SDبر اساس ترولوکس) بیان و

  
 يهاساعت با غلظت 48به مدت  HepG2 هايسلول

و گل و  ییهوا يهابخش شه،یر یمتانل يهامختلف عصاره
 ماریموالر تیلیم 25/1 دروژنیدهیساعت با پراکس 3سپس 

نشان داده شده است، نه تنها  4طور که در شکل شدند. همان
 48به مدت  که قبالً ییهادر سلول دروژنیدهیپراکس تیسم

بلکه  ده،یجبران گرد شیشده بودند، کماب ماریت عصارهساعت با 
 زین ویداتیها از گروه کنترل بدون تنش اکسسلول یمانزنده

 دیبا پراکس ویداتیاز تنش  اکس یناش یسلول تیبود. سم ترشیب
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 ی) توسط عصاره الکل≥05/0P( يداریبه طور معن دروژنیه
و گل  )P=01/0( ییهوا يها، بخش)P=004/0( شهیر
)03/0=P ( نیترنییپا ریتاث نیچنبود. هم افتهیکاهش 

) تریلیلیبر م کروگرمیم 25/31ها (از عصاره کی هر يهاغلظت
 .ابدییکاهش م ریتاث نیغلظت ا شیتر بوده و با افزاریگچشم

  

با  هساعت 3 ماریت ازبعد  HepG2 يسلول ها یزنده مان.  درصد 3 شکل
هر ستون از نمودار بر . متفاوت پراکسید هیدروژن يغلظت ها

  .ه استرسم شد شیاز سه بار تکرار مستقل آزما حاصل mean±SDاساس
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ساعته   48 ماریت که بعد از HepG2 يسلول هازنده مانی . درصد  4شکل 

 E. parviflorum اهیگ ریشهگل، بخش هاي هوایی و  یالکل يعصاره  با
میلی موالر به مدت 25/1  پراکسید هیدروژن، تحت استرس اکسیداتیو با 

حاصل  mean±SD. هر ستون از نمودار بر اساسساعت قرار گرفته بودند 3
است میزان معنا داري به ترتیب رسم شده از سه بار تکرار مستقل آزمایش 

 )(،p=0.03( ) p=0.01(  ، در عصاره هاي گل ، بخش هاي هوایی و ریشه
p=0.004 است (.  
 ASTو ALT تیفعال مقدار. ASTو  ALT يهامیآنز سطح

مورد  تیها در حد قابل سنجش با ککشت سلول طیدر مح
پس  HepG2 يهادر سلول هامیآنز نیا تیاستفاده نبود. اما فعال
 شیکنترل افزا يهابا سلول سهیدر مقا ویداتیاز تحمل تنش اکس

. )5(شکل  نشان داد )%10در حدود  می(در هر دو آنز يمختصر
گرم بر کرویم 250و  25/31 يهابا غلظت ماریت کهیدر حال

طور وابسته به هب  ییهوا يهابخش یعصاره متانل تریلیلیم

هر دو  تیشده و فعال یمیآنز تیفعال شیافزا نیغلظت مانع ا
  . )P=001/0(نگهداشته شد  یعیدر حد طب میآنز

) در B( AST و  )ALT )A  ترانسفرازآمینو  يها میآنز تی. فعال5 شکل
بخش هاي  یالکل يعصاره ساعته با  48پس از تیمار  HepG2سلولهاي 

ساعته با پراکسید  3و  سپس تنش اکسیداتیو   E. parviflorum هوایی 
رسم شده است. داده  mean±SDستون از نمودار بر اساسهیدروژن. هر 
  بار تکرار مستقل را نشان می دهد. ها میانگین سه

  
و  یاز محصوالت اصل یکی MDA . يدیپیل ونیداسیپراکس

است. غلظت  دهایپیل ونیداسیپراکس يبرا یستینشانگر ز کی
 يهادر سلول ویداتیپس از اعمال تنش اکس MDA یتوپالسمیس

HepG2 شد. مقدار  يریگاندازه اهیگ یعصاره متانل ماریتحت ت
MDA موالر یلیم 25/1در معرض  یسلول يهادر نمونه
) %44( افتی شیافزا یتنش رینسبت به گروه غ دروژنیدهیپراکس

 تریلیلیگرم بر مکرویم 250و  25/31 يهابا غلظت ماریت یول
  زانیم شیساعت مانع از افزا 48به مدت  اهیگ نیا یعصاره الکل

MDA  6شد (شکل-Aاز   یناش يدیپیل ونیداسی). سطح پراکس
 گرمکرویم 25/31با  شده ماریت يهادر سلول دروژنیدهیپراکس
) Mean=96.80,SD=1.01عصاره نه تنها کاهش ( تریلیلیبر م

کنترل که تحت تنش  يهاموجود در سلول ریبلکه از مقاد افت،ی
روند در غلظت  نیتر بود. اکم زیاند، ننبوده دروژنیه دیپراکس
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 سهیدر مقا %71مشهودتر و در حدود  یلیم بر کروگرمیم 250
  .)0001/0=P( (Mean=82.97, SD=3.6)با کنترل بود 

  

 
  SOD یدانیاکس یآنت يهامیآنز تیو فعال) MDA )A زانیم. 6شکل 

)B (وGPX  )C (يدر سلول ها HepG2 ساعته با عصاره  48 ماریپس از ت
ساعته  3و سپس تنش  E. parviflorum  اهیگ ییهوا يها بخش یالکل
حاصل از سه  ي. هر ستون داده هادروژنیه دیاز پراکس یناش ویداتیاکس

  . دهد یم نشان mean±SDبر اساس را شیبار تکرار مستقل آزما

 جینتا .GPX و SOD یدانیاکسیآنت يهامیآنز تیفعال
 سموتازید دیسوپر اکس میسنجش آنز شیدست آمده از آزماهب

موالر یلیم 25/1با  ماریدهد که تی) نشان مB-6(شکل 

طور قابل هتواند بیبه مدت سه ساعت م دروژنیه دیپراکس
 اریرا به مقدار بس HepG2 يهادر سلول SOD تیفعال یتوجه
 48 مدتکه به  HepG2 يهادر سلول یکاهش دهد. ول یاندک

شده و سپس  ماریت ییهوا يهابخش یمتانل يساعت با عصاره
  دروژنیدهیبا پراکس ویداتینش اکست تساعت تح 3به مدت 

در  يداربه صورت معنا SOD تیفعال زانیقرار گرفته بودند، م
 شی. افزا05/0P≤ (007/0=P( افتی شیافزا با کنترل سهیمقا
 25/31 يمارهایدر ت بیبه ترت %53و  40به مقدار  میآنز تیفعال
نشان  جینتا نیعصاره بوده است. ا تریلیلیبر م کروگرمیم 250و 

اثرات  ياپونه یدعلفیب ییهوا يهابخش یداد که عصاره متانل
 با دروژنیه دیاز پراکس یناش راتییرا در برابر تغ يارانهیشگیپ

غلظت  شیدارد که با افزا سموتازیددیسوپراکس ستمیس تیتقو
 تیبه عنوان نشانگر فعال GSHشود. سطح یم ترشیب رهعصا

ساعت  48پس از  HepG2 يهادر سلول داز،یپراکس ونیگلوتات
و سه ساعت تنش  ییهوا يهابخش یبا عصاره  متانل ماریت

را نشان نداد  يمعنادار راتییتغ دروژنیدهیبا پراکس ویداتیاکس
)09/0=P( شکل)6 -C  .( 

  
  گیريبحث و نتیجه

دور مرسوم  يهااز گذشته اهانیگ یاستفاده از خواص درمان
در  ژهیبه و يبشر يهااز تمدن ياریبوده و مورد توجه اقوام بس

 .E   اهی] و از جمله گ44بوده است [ نیمصر و چ يکشورها

angustifolium نیچنرفع آفت و التهاب مخاط دهان و هم يبرا 
 ].45[ داشته است برددهنده زخم و جراحات کارامیبه عنوان الت

کشورها در درمان  از ياریدر بس ومیلوبیاپ يهاگونه زیامروزه ن
از زخم، درمان التهاب  یناش یخون يهاپروستات، عفونت

و  ياروده-يپروستات، معد يهايماری، بدرد نیو تسک یمفصل
 اهانیگ ه]. در عصار46شود [یم زیتجو یقاعدگ يهاینظمیب

 دیو اس یبه فراوان دهایئو فالونو دهایالوئآلک Epilobiumجنس 
 افتیتر کم ریبه مقاد کیداولئیمختلف و اس يهاتانن ک،یاالژ

به  E. angustifoliumو  E. parviflorumه]. عصار47شود [یم
ضد  تیها، خاصنیاز ترشح پروستاگالند يریجلوگ هواسط
  ]. 48دارند [ زین یبخشو آرام یالتهاب

از آن است که مولکول  یحاک LC-MS / MS يهاداده
 B نیاونتئ م،یکلس دیتانن کلر کی E. parviflorumتانن  یاصل

-O-3-نیستیری(م ینیستیمهم مر دیفالونوئ کیاست که 

rhamnoside5 نیباعث مهار پروتئ بیترک نی) است. ا-α 
به طور  نیشود، بنابرایآروماتاز م يهامیردوکتاز و آنز

]. وجود 28کند [یم لیرا تعد یاختالالت هورمون میرمستقیغ
 ک،یگال دیو مشتقات اس کیگال ک،یکلروژن دیو اس کیکافئ
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ها مختلف آن يدهایکوزیکامپفرول و گل ن،یکورست ن،یستیریم
  ]. 49،48است [ E. parviflorumمشخصه  زین

 يدارا یبه طور قابل توجه ومیلوبیمختلف اپ يهاگونه
 3تا  71/1 نیب EC50باال هستند (مقدار   یدانیاکسیآنت تیفعال

با  سهیکه قابل مقا يبود) به طور تریلیلیدر مگرم کرویم
 :EC50باشند (ترولوکسیم کیاسکورب دیاس ایترولوکس 

  :EC50کیاسکورب دی؛ اسموالرکرویم 96/7±238/0
 نیدر ب یموالر). بر اساس گزارشات قبلکرویم 29/14±43/0

 E. parviflorum ،يتجار يهاو نمونه Epilobium يهاگونه
معادل  EC50( را دارد؛ دانیاکسیآنت تیظرف نیترشیب

]. تا کنون اطالعات 14) [تریلیلیگرم در مکرویم 01/0±71/1
لذا در  ست،یدست ن در رانیدر ا اهیگ نیا يهااز نمونه یچندان

 يهایژگیاز جهات و یبوم اهیگ نیا یبررس جانیا
 HepG2 يکبد يهابر سلول یستیو اثرات ز یدانتیاکسیآنت

 یعلف دیب يهاعصاره يهامورد توجه قرار گرفت. در نمونه
 یقابل توجه یدانیاکسیخواص آنت زیما ن یمورد بررس ياپونه

حذف  ییآزاد مشاهده شد. توانا يهاکالیبا حذف راد
 کروگرمیم 5/2در غلظت  ABTSآزاد در آزمون  يهاکالیراد

 پژوهش معادل نیمورد مطالعه در ا يهاعصاره تریلیلیبر م
گرم  29/250 یترولوکس (وزن مولکول کروموالریم 2/0±1/5

استاندارد سنجش  یبر مول) برآورد شد. با توجه به منحن
و  ییهوا يهابخش شه،یر يهاهعصار EC50 ریترولوکس مقاد

 کروگرمیم 12/0و  15/0، 11/0 بیها به ترتنمونه نیگل در ا
 اهیمختلف گ يهابخش نیزده شد. در ب نیتخم تریلیلیبر م

تحت تنش  يهاسلول یمانکه در زنده یاثرات محافظت نیترشیب
 سهیچه در مقا بود، اگر ییهوا يهاکند، مربوط به بخشیبروز م

و  شهیبا ر سهیدر مقا يترشیب زادآ يهاکالیقدرت حذف راد
 يگرید يهاسمیرسد که مکانیبه نظر م نیگل نشان نداد. بنابرا

موثر متفاوت و  باتیاحتمال وجود ترک نیهستند و ا ریدرگ زین
 یکند. بررسیم تیرا تقو اهیبخش از گ نیدر ا ياژهیو
مختلف  يهاموثره شناخته شده در گونه باتیترک ییایمیتوشیف

Epilobum 18مرور شده است [ يترشیبا دقت ب راًیاخ .[
 نیتانیاالژ کیرا  اهیگ نیدر ا ویداتیاکسیآنت باتیترک نیترعمده

 که عمدتاً  دهایو فالونوئ B (Oenothein B) نیبه نام اونتئ
 یقابل توجه و دوم زانیبه م یدانند که اولیاست، م نیتریسیریم

]. 23،25دارد [ ودوج اهیگ نیا يهادر عصاره يتربه مقدار کم
 اریتعداد بس اه،یگ نیا یاز خواص درمان ياریبا وجود تنوع بس

آن در  يتوموریآنت يهایژگیاز و یمشاهدات حاک يمعدود
ها در آن نیتروجود دارد که مهم یسرطان يهاکنترل رشد سلول

سرطان پروستات حساس به هورمون  يهاکنترل رشد سلول
دهنده اثرات قابل توجه نشان زین ریاخ يها]. پژوهش27است [

ن سرطان پستا يهادر مهار رشد سلول اهیگ نیا يهاعصاره
ندارد  یرسرطانیغ يهابر سلول یچندان تیسم کهیاست، در حال

 دیب يهاعصاره یستیاز اثرات ز یگزارش چیجا که ه]. از آن28[
مطالعه  نیدر ا ست،یدر دست ن يکبد يهابر سلول ياپونه یعلف
آن بر رشد و  یمتانل يهاعصاره ریتأث یبه بررس بار نیاول يبرا

از  کیچیپرداخته شده است. نه تنها ه يکبد يهاعملکرد سلول
باعث مهار رشد  MTT يهادر آزمون یمتانل يهاعصاره
 کیمورفولوژ يهاینشدند، بلکه در بررس HepG2 يهاسلول

مشاهده  یتوپالسمیس راتییتغ ای ییغشا بیآس گونهچیه زین
 سمیدر متابول يمنحصر به فرد گاهیجا که کبد جاآن ازنشد. 

 نیترشیها داشته و بالقوه بکیوتیو مقابله با زنوب يثانو
که اثرات  میشود، بر آن شدیرا متحمل م ویداتیاکس يهابیآس

بر کبد را در مدل  E. parviflorum اهیگ يهاعصاره یمحافظت
  .  میکن یکشت سلول بررس

 یساعته شاهد اثرات محافظت 48 يمارهایمجموع با ت در
در مقابل تنش  يکبد يهابر سلول اهیگ نیا یعصاره متانل

تواند به واسطه وجود یکه م میهست ROS ویداتیاکس
 يهابخش یباشد. عصاره متانل اهیگ نیدر ا يثانو يهاتیمتابول

 ونیداسیپراکس یانیمحصوالت پا E. parviflorum اهیگ ییهوا
تحت تنش  يها) در سلولدیآلدئ يمالون د (عمدتاً دیپیل

دهد یکاهش م يدارطور قابل توجه و معناهرا ب ویداتیاکس
)05/0P≤ما  يهاطور سازگار با دادهه). بHevesi  و همکاران
باالتر از  يدر دوزها E. parviflorum اهیگ یاثر محافظت زین

در  دیپیل ونیداسیدر برابر پراکس تریلیلیگرم در میلیم 20/0
 دیپیبه واسطه مهار وابسته به غلظت لمغز گاو  يعصاره
مطالعه حاضر  يها]. عصاره49اند [را گزارش کرده دازیپراکس

نشان  يترنییبه مراتب پا يهارا در غلظت MDA ریکاهش مقاد
 دیب يهانمونه ترشیب یدانیاکسیاز قدرت آنت یدهند که حاکیم

در  اهیمطالعه شده گ يهابا نمونه سهیمقا در رانیا ياپونه یعلف
 باتیرود که ترکیانتظار م بیترت نیپژوهش فوق است. به ا

 جانیمورد مطالعه در ا اهیگ يهاموجود در نمونه یدانیاکسیآنت
مورد اشاره در گزارشات  يهااز نمونه يترشیغلظت به مراتب ب

  دارد.  گرانید
مهار  يهاسمیاز مکان دانیاکسیآنت باتیترک یکل طورهب
 دانیاکسیآنت تیبرخوردار هستند. ظرف میرمستقیو غ میمستق
 ياهدا قیاز طر ROSدر مهار  دانیاکسیآنت ییتوانا میمستق

 دانیاکسیآنت تیکه ظرف ی، در حالها استالکترون ای دروژنیه
از تنش  يریوگدر جل دانیاکسیآنت کی ییتوانا میرمستقیغ

  نیاست. بنابرا یدانیاکسیآنت يهامیآنز انیب يبا القا ویداتیاکس
توان نشانگر یرا م دانیاکسیآنت يهامیآنز تیدر فعال رییتغ
، هر مطالعه نیدر نظر گرفت. در ا یدانیاکسیپاسخ آنت یستیز
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 یمورد بررس یمیو آنز یمیرآنزیغ یدانیاکسیآنت سمیدو مکان
که در محافظت  اهیگ ییهوا يهابخش عصارهقرار گرفت. 

و گل  شهیموثرتر از ر ویداتیدر مقابل تنش اکس يکبد يهاسلول
را نشان  میمستق ریو غ میمستق یدانیاکسیآنت سمیبود، هر دو مکان

 زین 2008و همکاران در سال  Hevesiمطالعات  جیدهد. نتایم
بر  E. parviflorum عصاره یاز اثر محافظت یحاک

در حد  دروژنیه دیتحت تنش با پراکس یانسان يهابروبالستیف
وجود  ].49باشد [ی) مIU/ml250با کاتاالز ( سهیقابل مقا

فعال  يهاو حذف گونه یکنندگایاح تیکه قابل یفنل باتیترک
که   اهیگ نیرا دارند، در ا ویداتیدر سلول تحت تنش اکس ژنیاکس
اثر  PGE2 دیداشته و با کاهش تول COX تیمهار فعال ییتوانا

  ]. 50-52شده است [ دییتا دارند، کامالً یضد التهاب
هر چند اندك  شیها از افزابا عصاره ماریت گرید يسو از

 يهادر سلول ویداتیاز تنش اکس یناش ASTو  ALT تیفعال
HepG2 مطلب با  نیا حیکرده است. اگرچه توض يریجلوگ
 یژن انیب میتنظ اتیمشکل است و هنوز جزئ يقدر یدانش فعل

حضور  احتماالً یروشن نشده است، ول یبه خوب هامیآنز نیا
ها باعث حذف موجود در عصاره ویداتیاکسیآنت باتیرکت

آزاد و کم شدن شدت پاسخ شده است. بر اساس  يهاکالیراد
 يفاکتورها يسازفعال ویداتیاکس يهادانش امروز، در تنش

 يرو NRF2و  ATF4مانند  ROSدر پاسخ به  لیدخ یسیرونو
 یاعدف يهانیپروتئ انیب شیباعث افزا جهی] که در نت53دهد [یم
) ALT یتوپالسمیس زوفرمیا( ALT1دست از جمله  نییپا
 اهیگ يهاتوان انتظار داشت که عصارهیم نی]. بنابرا54شود [یم
در تقابل با  میتواند عالوه بر اثرات مستقیم ياپونه یعلف دیب

 انیب يالگو رییاز تغ يریبتواند با جلوگ و،یداتیاکس يهاتنش
  داشته باشد. یز در پیرا ن میرمستقیها اثرات غژن

 ییهوا يهابخش یرسد عصاره متانلیمجموع به نظر م در
و گل  شهیبا ر سهیدر مقا يترشیب یکه اثرات محافظت اهیگ نیا

 ریدارد، شامل مقاد يکبد يهادر سلول ویداتیدر مقابل تنش اکس
 يبعد يهایموثر باشد و بررس يهاتیمتابول يترشیب

شده  رکزها متمآن يمقدار یابیو ارز ییبر شناسا شگاهیآزما
  است. 

 یدعلفیب یمتانل يعصاره یستیحاضر به اثرات ز پژوهش
 يهابر رشد و عملکرد سلول parviflorum  Epilobiumياپونه
پرداخته است.  HepG2 يکبد يهادر مدل سلول يکبد

واجد قدرت  اهیگ نیمختلف ا يهاقسمت یمتانل يهاعصاره
 ولبا ترولوکس بوده و نه تنها بر سل سهیقابل مقا یدانیاکسیآنت

HepG2 سهیمقا در را هاسلول یمانندارند، بلکه زنده یکشندگ 
 یناش ویداتیدهند. در تنش اکسیم شیکنترل افزا يهابا سلول
 یو محافظت یدانیاکسیدر مجموع اثرات آنت دروژنیدهیاز پراکس

و گل  شهیتر از ريقو HepG2 يهادر سلول ییهوا يهابخش
 یتواند ناشیم اهیگ نیا یانلمت يهاعصاره یاثرات محافظت است.

ها دازیپراکس دیپیو سرکوب ل یدانیاکسیآنت يهامیآنز تیتقو از
 باتیانواع ترک توان انتظار داشت که احتماالًیم نیباشد. بنابرا
در  ییهوا يهاها در بخشاز آن يترشیب ریمقاد ایموثرتر و 

اثرات  گریمکمل د جینتا نیوجود دارد. ا اهیگ نیبا گل ا سهیمقا
ضد  تیخاص لیاز قب E. parviflorum اهیشناخته شده گ

 گریشده توسط د یو..... بررس ییای، ضد باکترضد درد ،يتومور
  .محققان است
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خود را از  یمقاله مراتب تشکر و قدردان نیا سندگانینو
و دانشگاه دامغان به  يسبزوار میدانشگاه حک یمعاونت پژوهش

پروژه  یمال تیو حما یسبب فراهم آوردن امکانات پژوهش
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Introduction: Epilobium parviflorum, the willow-herb, extracts contain strong antioxidant compounds and inhibit 
few types of cancer cell. This study investigates for the first time the effect of its extracts on the growth of human 
liver cells HepG2, also under oxidative stress. 

Materials and Methods: Methanolic extract of roots, shoots and flowers was prepared separately. Cell viability 
was assessed by MTT method after 48 hours of treatments with extracts and then with or without hydrogen peroxide 
treatment. The antioxidant capacity of the extracts as well as the activities of transaminases, superoxide dismutase and 
lipid peroxidase were measured in the treated cells. 

Results: None of the extracts showed cytotoxicty against HepG2 cells, nevertheless cell viability in treatment with 
aerial and root extracts was significantly increased (P<0.05). In the oxidative stress model, the survival of cells 
pretreated with extracts, especially methanolic extracts of aerial parts, increased significantly (P<0.05). Pretreatment 
with this extract in cells under oxidative stress decreased the concentration of MDA and the activity of intracellular 
ALT and AST enzymes and also increased the activity of superoxide dismutase enzyme compared to the control. The 
antioxidant capacity of the extracts was comparable to that of Trolux. 

Conclusion: Methanolic extract of Epilobium parviflorum showed no cytotoxicity on HepG2 cells and probably 
protect human liver cells against oxidative stress. It can be a valuable suggestion for preventing liver damages. 

 
Keywords: Epilobium, Oxidative Stress, Cell Survival Cell Death, Liver, Lipid Peroxidation, Antioxidants, HepG2 

Cells 
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