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 مقاله پژوهشي 

 

 های آبی و اتانولی برگ گیاه مورینگا اولیفرا بر روی مهار  اثر عصاره

 ( از لوسمی لنفوبالستی حادRaji( و راجی)Jurkatهای سلولی جورکت) رده
 

 0پور ، غالمرضا خمیسي3، رحیم خادمي9، امین محمدی2، علي رجبي9لیال رجبي
 

 هچكيد
 سابقه و هدف 

به علت عوارض جانبي داروهای . باشد مي لنفوئیدی رده هماتولوژیک بدخیم اختالل حاد، لنفوبالستي لوسمي
گذشته بر  های هباشد. مطالع درمان با استفاده از گیاهان دارویي مورد توجه پژوهشگران مي درماني، اخیراً شیمي

های سرطاني را نشان داد. هدف از  سرطاني آن بر روی برخي سلول روی گیاه مورینگا اولیفرا، خاصیت ضد
و  های سلولي جورکت فرا بر روی ردههای گیاه مورینگا اولی این مطالعه، بررسي اثرات سمیت سلولي برگ

 راجي از لوسمي لنفوبالستي حاد بود.
 ها مواد و روش

های جورکت  های آبي و اتانولي از برگ گیاه مورینگا اولیفرا، سلول در این مطالعه تجربي، پس از تهیه عصاره
های سلولي توسط  گروه ماني ساعت تیمار شدند. زنده 01ها به مدت  های مختلفي از عصاره و راجي، با غلظت

ای خون محیطي به عنوان گروه کنترل  هسته های تک ارزیابي شد. از سلول MTT بلو و آزمون  آمیزی تریپان رنگ
طرفه  و آزمون یک Gragh Pad Prism 6افزار  ها با استفاده از نرم آماری داده تجزیه و تحلیلاستفاده شد. 

ANOVA .انجام شد 
 ها يافته

های آبي و اتانولي برگ گیاه،  های مورد مطالعه از عصاره های جورکت و راجي با تمامي غلظت تیمار سلول
و برای  های آبي عصاره µg/mL 954ها شد. باالترین درصد مهار رشد در غلظت  منجر به مهار رشد سلول

ترین درصد کشندگي در چنین باال % حاصل شد. هم0/01% و 5/01ترتیب  به های سلولي جورکت و راجي رده
  % به 5/11و  % 0/13ترتیب  های سلولي جورکت و راجي به و برای رده های اتانولي عصاره µg/mL 54غلظت 

 حاصل شد.  µg/mL 954های مورد مطالعه در غلظت  در تمامي گروه IC50دست آمد. دوز 
 ينتيجه گير

سرطاني جورکت و راجي از لوسمي لنفوبالستي حاد های  برگ گیاه مورینگا اولیفرا، منجر به مهار رشد سلول
 شد.
 مورینگا، های جورکت سلول، حاد لوسمي لنفوبالستي: ات كليديكلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 70/07/0077: تاريخ دريافت
 52/05/0077: تاريخ پذيرش

 پزشکی بوشهر ـ بوشهر ـ ايرانپیراپزشکی دانشگاه علوم کارشناس ارشد هماتولوژی و بانک خون ـ گروه هماتولوژی ـ دانشکده  -0
 دکترای تخصصی هماتولوژی و بانک خون ـ مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ـ تهران ـ ايران -5
 کارشناس ارشد علوم باغبانی ـ مربی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر ـ بوشهر ـ ايران -3
ـ بوشهر ـ مؤلف مسئول: دکترای تخصصی هماتولوژی و بانک خون ـ دانشیار گروه هماتولوژی و بانک خون دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  -0

 0209028200پستی:  کدايران ـ 
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 مقدمه
 ALL  =Acute Lymphoblastic)لوسمی لنفوبالستی حاد    

Leukemia )باشد که  يک سرطان پیشرونده هماتولوژيک می
ساز لنفوئیـدی در مزـز اسـتخوان و     های پیش طی آن سلول

 ALL(. 0شــوند) خــون محی ــی دتــار تکخیــر بــدخی  مــی
سـال اسـت و   02ترين بـدخیمی در کودکـان کمتـر از     شايع

هــای دوران کــودکی را شــام   يــک ســوم ســرطان تقريبــاً
گروه  به دو زير ALL، نوفنوتايپو(. بر اساس ايم5شود) می

ــلی  ــدود  B-cell ALLاص ــمی 92)ح هــای دوران  % لوس
(. 3شود) بندی می % موارد( طبقه  02) T-cell ALLکودکی( و 

 T-cell ALLگــروه  ( از زيــرJurkatرده ســلولی رورکــت)
از خـون يـک پسـر ب ـه      0800که اولین بار در سال  است

سـلولی  هـای   ردا شـد و يکـی از اولـین رده    ALLمبتال به 
 بـود  Tسـازهای لنفوئیـدی    شناسی پیش برای م العه زيست

و  B-cell ALL( از زيرگــروه Raji(. رده ســلولی رارــی)0)
 (.2باشد) های سرطانی لنفوم بورکیت می سلول
های حاد، بروز مقاومـت   مشک  اصلی در درمان لوسمی    

درمانی است. حتی آن دسـته از بیمـارانی    به داروهای شیمی
عـوار    انـد، ممکـن اسـت دتـار     درمـان شـده   که کـامالً 
 (. 6، 0درمانی شوند) مدت ناشی از شیمی طوالنی

در طب سنتی کـه در سراسـر دنیـا مـورد اسـتفاده  ـرار           
گیرد، گیاهان به عنوان داروهای اولیـه و اصـلی درمـانی     می

(. داروهای 9روند) هستند که برای معالجه بیماری به کار می
های تهـارمی، طبیعـی و    مقايسه با درماندر  گیاهی معموالً

طرفی، بـه علـت دارا بـودن ترکیبـات      باشند. از خ ر می بی
درمـانی در   توانند بـا داروهـای شـیمی    بیولوژيکی فعال، می

 هـی کـ ـورد گیاهانــم ن ارتباط و تعام  درـتعام  باشند. اي
، زيـرا  استتر  اکسیدانی دارند، به مراتب  وی خاصیت آنتی

توانند در بـه حـدا   رسـاندن عـوار       ها می اکسیدان آنتی
درمانی نقش  اب  تورهی داشته باشند  رانبی ناشی از شیمی

و با تقويت سیست  دفاعی بدن، آسیب اکسـیداتیو بـافتی را   
(. عمـده ترکیبـات فیتوشـیمیايی گیاهـان از     8کاهش دهنـد) 

ــدها و   ــک، فالونوئی ــدها، اســیدهای فنولی ــه کاروتنوئی رمل
ــر ســالمتی و رلــوگیری از  آل کالوئیــدها، ااــرات مفیــدی ب

(. يکی از گیاهـان دارويـی کـه پتانسـی      07بدخیمی دارند)
 ده است، گیاه مورينگا اولیفراـات شـی آن اابـاکسیدان یـآنت

(Moringa Oliferaمــی )   ــرا يکــی از باشــد. مورينگــا اولیف
ر های طبیعی مورود د ترين گونه ترين و گسترده شده  شناخته

باشـد کـه بـه علـت      ( میMoringaceaeخانواده مورينگاسه)
اکسیدانی، پتانسی  درمانی آن اابات شـده    درت باالی آنتی

(. مورينگا اولیفرا به علت مقاومـت بـه خشـکی و    00است)
رطوبت، در مناطق خشک، مرطوب و بسیاری از کشورهای 
گرمســیری، و در انــوات مختلــف خــاب، بــه خــوبی رشــد  

هـای گیـاه، اعـ  از بـر ،      از همه بخش تقريباً(. 07کند) می
هـا   سا ه، ريشه و میوه برای درمان سنتی بسیاری از بیمـاری 

هـای پوسـتی،    از رمله التهاب، مشکالت پروستات، عفونت
عرو ـی  -های  لبـی  هیپرگلیسمی، پرکاری تیروئید و بیماری

هـا حـاوی بیشـترين میـزان      استفاده شده اسـت ولـی بـر    
های ضروری  د معدنی، آلکالوئیدها، اسیدآمینهها، موا ويتامین

رسـد ارـزای    (. بـه نرـر مـی   05، 03باشند) ها می و پروتئین
هــای مورينگــا، ماننــد    فیتوشــیمیايی مورــود در بــر   

گلیکوزيدها، آلکالوئیدها، ترکیبـات فنـولی و فالونوئیـدی،    
(. 00اکسـیدانی و ضـد سـرطانی باشـند)     دارای اارات آنتـی 

وموری گیاه مورينگا اولیفـرا، بـه طـور    سازوکار د یق ضد ت
رود کـه ااـرات    کام  شناسايی نشده است امـا احتمـال مـی   

هـای   پرولیفراتیو گیاه، مربوط به کـاهش بیـان پـروتئین    آنتی
IKβα و NF-kB    باشد. فعالیـت نامناسـبNF-kB  يکـی از ،

هايی است که با آپوپتـوز و يـا التهـاب     های بیماری سازوکار
التهـابی    اکسیدانی و ضد طرفی، اارات آنتیهمراه هستند. از 

)فـاکتور   Nrf2های  مورينگا اولیفرا، ناشی از افزايش بیان ژن
ای اريتروئید( توسط ايزوتیوسـیانات مورـود در گیـاه     هسته
های دفاعی  کننده کلیدی سیست  تنری  Nrf2های  باشد. ژن می

   باشند.   بدن در مقابله با استرس اکسیداتیو می
 هـای  هتنین طبق شـواهد بـه دسـت آمـده از م العـ      ه     

مورود، بر  گیاه مورينگا اولیفرا، با القای کاسپازها آپوپتوز 
رايی که تـاکنون خـواض ضـد     از آن (.02کند) را فعال می

طور د یق بر روی ه های گیاه مورينگا اولیفرا ب سرطانی بر 
در اين م العـه   لوسمی لنفوبالستی حاد بررسی نشده است،

هـای آبـی و اتـانولی     به بررسی ااـر سیتوتوکسـیک عصـاره   
هـای لوسـمی    های گیاه مورينگا اولیفرا بر روی سـلول  بر 

  ( و راریJurkatهای رورکت) الين لنفوبالستی حاد در س 
(Raji) . پرداختی 
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027 

 

  ها روشمواد و 
 های گیاه: آوری و تهیه عصاره رمع

مورينگا اولیفـرا  به منرور انجام يک م العه تجربی، گیاه     
از مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منـابع طبیعـی       

های گیاه پـ  از شسـتن    آوری شد. بر  استان بوشهر رمع
سـاعت در   50و خشک شدن در معـر  هـوا، بـه مـدت     

دراير  ـرار داده شـدند تـا     رارهای مخصوض دستگاه فريز
 077پودر خشک حاص  شود. به منرور تهیه عصـاره آبـی   

بر  در يک لیتـر آب مق ـر، و بـه منرـور تهیـه       گرم پودر
 86گرم پودر بر  در يک لیتـر اتـانول    577عصاره اتانولی 

ســاعت بــر روی شــیکر  09درصــد خیســانده و بــه مــدت 
هـا    رار داده شـد. سـپ  عصـاره    rpm 577 حرارتی با دور

 Rotaryصاف شده و با استفاده از دستگاه تق یر در خـال)) 

evaporatorهای  فی تبخیر و تزلیظ شد و عصاره( حالل اضا
آوری و  ای در بسـته رمـع   خالص حاصله، در ظروف شیشه

 تا روز شروت کار درون يخ ال نگهداری شدند.

 
 های مورد نیاز: های گیاه و تهیه غلرت ح  کردن عصاره

ــلولی        ــت س ــیط کش ــی در مح ــاره آب  RPMI-1640عص
استري  ح  شد ولی بـرای حـ  کـردن عصـاره اتـانولی از      

 ( اسـتفاده شـد. از آن  DMSOترکیب دی متی  سولفوکسايد)
ــه   ــايی ک ــلولی    DMSOر ــمیت س ــرات س ــود دارای اا خ

 های تیمـار  باشد، برای حذف اار اين ماده بر روی سلول می
درصد)فا د سـمیت(   5/7شده، غلرت آن در محلول نهايی 

هـا بـا      از اسـتري  نمـودن عصـاره   در نرر گرفته شـد. پـ  
  میکرومتـر، از عصـاره   55/7استفاده از فیلترهای سرسرنگی 

،  027،  077،  27هـای   اتانولی و آبـی بـر  گیـاه، غلرـت    
لیتر تهیه شد. انتخـاب   میکروگرم بر میلی 377و  527،  577

 هـای  ههای مورد م العه، بر اساس نتايج م العـ  دامنه غلرت
 مشابه صورت گرفت.

 
 کشت سلولی:

هـای سـلولی رورکـت     رهت انجام م العه حاضـر، رده     
(Jurkat (و رارـی )Raji     از بانـک سـلولی انسـتیتو پاسـتور )

-RPMIايران خريداری شدند و در محـیط کشـت سـلولی    

( غیر فعال شـده  FBS% سرم رنین گاوی) 07حاوی  1640

ســیلین و  بیوتیــک)محلول پنــی  میکرولیتــر آنتــی  277و 
 %2گـراد بـا    درره سـانتی  30ايسین(، در انکوباتور استرپتوم

CO2  رطوبت، کشت و پاساژهای مکـرر داده شـدند   82و %
مـانی، بـه حـد     ها از نرر تعداد، مورفولوژی و زنده تا سلول

ای خـون   هسـته  هـای تـک   تنـین سـلول   ه  م لوب برسند.
( به عنوان گروه کنترل مورد اسـتفاده  ـرار   PBMCمحی ی)

 02، مقـدار   PBMCهـای   گرفت. بـرای رداسـازی سـلول   
لیتر از خون فرد طبیعی در ضد انعقـاد هپـارين گرفتـه     میلی

لیتر  میلی 07استري  ر یق شد.  PBSشد و به نسبت برابر با 
شـده بـه    فايکول در يک فالکون ريخته شـد و خـون ر یـق   

د یقـه   52روی فايکول ريخته و فالکون  آرامی با سمپلر بر
کوت حـاوی   اليه بافی سانتريفیوژ شد. سپ  g 677با دور 
ه ـال بـ ـ  از انتقـ ـده و پـ ـای، ردا ش هسته های تک سلول

دور  د یقه با 2، به مدت  PBSک فالکون ديگر و افزودن ـي
g 377       سانتريفیوژ شدند. رهـت شستشـو و خـروا کامـ

 رتبه تکرار شد.فايکول، اين کار سه م
 
آمیـزی تريپـان    های زنده توسط رنـ   د سلولـین درصـتعی
 بلو:
های زنده، پـ    به منرور شمارش و تعیین درصد سلول    

و  rpm0677د یقه با دور  0ها به مدت  از سانتريفیوژ سلول
میکرولیتـر   07محیط تازه،  لیتر میلیها با يک  پیپتاژ کردن آن

روی الم بلو)با نسبت برابر(  از مخلوط سلول و رن  تريپان
ــرار داده   ــار   ــدنئوب ــکو   ش ــر میکروس ــوس، و زي  معک

تهار طـرف الم  ـرار    در تايی06خانه  0هايی که در  سلول
 راواـا) ناتـهای زنده)که غش شدند. سلول مارشاند ش گرفته

هـای مـرده    رن  و سلول بی بلو دارند( نسبت به رن  تريپان
)که هیچ انتخابی بـرای ورود رنـ  ندارنـد( و رنـ  وارد     

شود به رن  آبی ماي  به بـنفش ديـده    ها می سیتوپالس  آن
 . شوند می
لیتر بـه ترتیـب زيـر محاسـبه      ها در هر میلی تعداد سلول    

 گرديد:
/mLشده  های شمارش تعداد سلول= میانگین تعداد سلول  ×

 07777 ×ضريب ر ت 
نده تقسی  بـر  های ز مانی = میانگین تعداد سلول درصد زنده

 077 × ها عداد ک  سلولت
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 سنجش سمیت سلولی:
هـا بـا روش آزمـون     بررسی اار سمیت سـلولی عصـاره      

( انجـام  Methyl Thiazol Tetrazolium) MTTسـنجی   رنـ  
محلـول در آب  زرد رنـ    يک نمک تترازولیوم MTTشد. 

هـای سوکسـینات دهیـدروژناز     است. در اار فعالیـت آنـزي   
باشند، در  های زنده فعال می فقط در سلولمیتوکندريايی که 

رنـ    بـنفش شکستی ايجاد شده و به بلورهای  MTTحلقه 
تبدي   به شک  محلول درآمده، DMSOفورمازان که توسط 

 شود. گیری می اندازه و
سلول در هر  57777اد ، تعدآزمايشبه منرور انجام اين     

هـای   خانه استري  برده شـد و بـا غلرـت    86تاهک پلیت 
سه بار در  آزمايشمختلف دارو تیمار شد. برای هر غلرت، 
های کنتـرل، دارو   سه تاهک رداگانه تکرار شد. در تاهک

هـای مختلـف    هايی که حاوی غلرت افزوده نشد. از تاهک
های عاری از سـلول( بـه    دارو و محیط کشت بودند)تاهک

ســاعت  09عنــوان بالنــک اســتفاده شــد. پــ  از گذشــت 
میکرولیتـر از   07انکوباسیون در انکوباتور، به هـر تاهـک   

( اضـافه و  PBSلیتـر در   گرم بر میلـی  میلی 2) MTTمحلول 
ساعت انکوباسیون مجـدد در انکوبـاتور، بـه هـر      0پ  از 
 37ت اضافه شـد و بـه مـد    DMSOمیکرولیتر  077تاهک 

د یقه در تاريکی و دمای اتاق انکوبه گرديد. رـذب نـوری   
نانومتر و با دستگاه االيزا ريدر  207ها در طول موا  تاهک

هـای تکـرار شـده     خانـه نـوری  ز رذب سپ  ا . رائت شد
از میـزان رـذب   شـد و  میـانگین گرفتـه    غلرـت، برای هر 
بـه   هر غلرت به دسـت آمـد.   ODشد و ک  بالنک تاهک 

از ( Viability)هـای زنـده   به درصد سلول ODي  منرور تبد
 :شدفرمول زير استفاده 

 
 
 

 
 تجزيه و تحلی  آماری:

 افـزار آمـاری   ها بـا اسـتفاده از نـرم    تجزيه و تحلی  داده    
Gragh Pad Prism 6 طرفه   و آزمون يکANOVA   صـورت

در نرـر گرفتـه    72/7ون ـداری آزمـ  اـح معنـت و س ـگرف
و نمودارها، غلرتی از عصـاره   دست آمده طبق اعداد به شد.

 بـه هـای سـرطانی شـد،     % مهار رشد سـلول  27که مورب 
و غلرتی از عصـاره کـه    شدنررگرفته  دوز در IC50 عنوان 

های تیمار شـده   مانی سلول بیشترين اار مهاری بر روی زنده
 نرر گرفته شد. ها در   دوز عصارهمداشت، به عنوان ماکسی

 
 ها يافته
هـای   نشان داد که عصاره MTTآزمايش  نتايج حاص  از    

های مورد م العـه   آبی و اتانولی بر  گیاه در تمامی غلرت
لیتر(، اار مهاری معناداری بر  میکروگرم بر میلی 377تا  27)

 770/7)اند های سلولی رورکت و راری داشته مانی رده زنده
p< 0 نمودار()ردول و.)  

 
 ها: ماکزيم  دوز عصاره

میکروگـرم بـر    27عصاره اتانولی بر  گیـاه در غلرـت      
میکروگــرم بــر  027و عصــاره آبــی در غلرــت  لیتــر میلــی
هـای   لیتـر، بـاالترين میـزان کشـندگی بـر روی سـلول       میلی

ای کـه بـاالترين    رورکت و راری را نشان دادند. بـه گونـه  
های تیمار شـده بـا عصـاره     ر رشد برای رورکتدرصد مها

لیتـر و بـه میـزان     میکروگـرم بـر میلـی    027آبی، در غلرت 
هـای تیمـار شـده بـا      % به دست آمد و برای رورکـت 2/09

لیتـر و بـه    میکروگرم بر میلـی  27عصاره اتانولی در غلرت 
ــزان ــین بیشــترين درصــد  % حاصــ  شــد. هــ 0/03 می تن

تیمارشده با عصاره آبی در  های راری کشندگی برای سلول
% و 0/00لیتـر و بـه میـزان     میکروگرم بر میلـی  027غلرت 

 27شده با عصاره اتانولی در غلرـت   های تیمار برای راری
 % به دست آمد.2/09لیتر و به میزان  میکروگرم بر میلی

 
IC50 ها: دوز عصاره 
های رورکت و رارـی تیمـار شـده     در سلول IC50دوز     

نوت عصاره آبی و اتانول بـر  گیـاه مورينگـا، در    با هر دو 
بـه طـوری   لیتر حاص  شـد.   میکروگرم بر میلی 027غلرت 

میکروگـرم بـر    027 های تیمار شده بـا غلرـت   که رورکت
% 2/27% و 2/09لیتر عصاره آبی و اتانولی، بـه ترتیـب    میلی

های تحت تیمار بـا   تنین راری کشندگی را نشان دادند. ه 
  هـای آبـی و   لیتـر عصـاره   کروگـرم بـر میلـی   می 027غلرت 

 % کشندگی را نشان دادند.27% و0/00اتانولی، به ترتیب 

 ODآزمایش           

100 × 

  ODکنترل           
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025 

 

 های سلولي جورکت و راجي ماني رده های آبي و اتانولي بر درصد زنده : میزان اثر عصاره9جدول 

 

 غلظت 
(g/mLµ) 

ماني  درصد زنده
های تیمار شده  جورکت

 با عصاره آبي

ماني  درصد زنده
های تیمار شده  جورکت

 با عصاره اتانولي

ماني  درصد زنده
های تیمار شده با  راجي

 عصاره آبي

ماني  درصد زنده
های تیمار شده با  راجي

 عصاره اتانولي

27 0/65 6/56 0/06 2/50 

077 0/28 2/30 0/05 6/38 

027 2/20 2/08 6/25 27 

577 5/20 3/23 3/60 0/23 

527 0/66 22 0/22 5/20 

377 6/07 6/20 5/68 0/67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

20

40

60

80

100

120

300 250 200 150 100 50  کنترل

Series1

 الف
120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

 300       250        200        150      100         50     کنترل 

 مانیدرصد زنده

0

20

40

60

80

100

120

300 250 200 150 100 50  کنترل

Series1

 ب

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

 300       250        200        150      100         50     کنترل 

 مانیدرصد زنده

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 b

lo
od

jo
ur

na
l.i

r 
on

 2
02

3-
05

-1
9 

] 

                             5 / 10

https://bloodjournal.ir/article-1-1435-fa.html


 0070تابستان ، 5 شماره ،08 هدور                                                   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های ب( جورکت -آبيتیمار شده با عصاره  های : الف( جورکتمورینگا اولیفراهای تیمار شده با عصاره برگ گیاه  : درصد تکثیر سلول9نمودار 
ر با هتیمار شده   PBMCه( -اتانوليتیمار شده با عصاره  های د( راجي -آبيتیمار شده با عصاره  های ج( راجي -اتانوليتیمار شده با عصاره 

 IC50آبي و اتانولي با دوز  عصاره دو
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020 

 

های مختلف مشخص  مانی بین غلرت در مقايسه میزان زنده
های آبی و اتـانولی   گرديد که عملکرد سیتوتوکسیتی عصاره

که در تیمـار   طوریه باشد. ب بر  گیاه، وابسته به غلرت می
ولی بر  گیـاه، بـا افـزايش    هر دو رده سلولی با عصاره اتان

مانی افزايش يافت. از طرفی در هنگـام   زنده ،غلرت عصاره
هـای   مـانی رده  ها با عصاره آبی بر  گیاه، زنده تیمار سلول

، IC50سلولی با افزايش غلرت عصاره تا رسیدن به غلرت 
، IC50هــای بــاالتر از غلرــت  کــاهش يافــت و در غلرــت

 مانی افزايش يافت. زنده
بـا   PBMCهـای   از طرفی، نتايج حاص  از تیمـار سـلول      

ها نشان داد که هـر دو عصـاره،    های مختلف عصاره غلرت
تیمـار  PBMC های  تاایر کشندگی بسیار کمتری روی سلول

انـد.   هـای رورکـت و رارـی داشـته     شده نسبت بـه سـلول  
میکروگرم بـر  027تحت تیمار با غلرت  PBMCهای  سلول
مـانی و بـا عصـاره اتـانولی،      % زنده95 ،لیتر عصاره آبی میلی
 مانی را نشان دادند. % زنده69

 

 بحث
 درمانی شايع ترين درمانی است که برای از بین شیمی    

هـای لوسـمی و رلـوگیری از پیشـرفت بیشـتر       بردن سلول
ALL گیــرد. بــا ورــود ااربخشــی  مــورد اســتفاده  ــرار مــی

 تــون آســیب بــه درمــانی، عوارضــی هــ  داروهــای شــیمی
هـای سـاختاری و    های سال  در حال تکخیر، بدشـکلی  بافت

ــلول ــت س ــه    مقاوم ــاز ب ــر دارو، نی ــوری در براب ــای توم ه
سـازد   های مکم  را م رح می های رايگزين يا درمان درمان

ها با کمترين اار سـمی در   خ رترين درمان (. يکی از ک 06)
باشـد.   های طبیعی، درمان به کمک گیاهان دارويی می سلول
تفاده از گیاهــان دارويــی، بــه تنهــايی يــا در ترکیــب بــا اســ

درمـانی را   درمانی، عـوار  رـانبی ناشـی از شـیمی     شیمی
تنین گفته شده اسـت کـه گیاهـان     ه  (.00دهد) کاهش می

دارويی  ابلیت غلبه بـر مقاومـت دارويـی و از بـین بـردن      
(. طبــق گــزارش ســازمان 09هــای مقــاوم را دارنــد) ســلول

هـای   رخی از کشورها هنوز ه  از درمـان بهداشت رهانی، ب
برند و کشورهای  گیاهی، به عنوان منبع اصلی دارو بهره می

ــ   ــی ب ــات طبیع ــای ترکیب ــعه، از مزاي ــور ه در حــال توس ط
 از (. 08کنند) اده میـی استفـداف درمانـرای اهـای ب دهـفزاين

طرفی، برخی از داروهای ضد سرطان کـه از منـابع طبیعـی    
 ان مانند ــد سرطـی ضـای فعلـداروه هـد، بـان دهـق شـمشت
 (.57اند) بالستین تبدي  شده کريستین و وين وين
در اين پژوهش، گیاه مورينگا اولیفرا به علت دارا بـودن      

ترکیبات فنولی و فالونوئیـدی، خـواض دارويـی متعـدد و      
اکسیدانی، رهت بررسـی ااـر سـمیت     تنین پتانسی  آنتی ه 

ــر روی ســلول لوســمی لنفوبالســتی حــاد  هــای ســلولی ب
)رورکت و راری( مـورد تورـه  ـرار گرفـت. در م العـه      
حاضر، بررسی اار سیتوتوکسیک بر  گیاه مورينگا اولیفـرا،  

های  ، نشان داد که عصارهALLهای سلولی  مانی رده بر زنده
بر  گیاه مورينگا اولیفرا منجر بـه مهـار رشـد وابسـته بـه      

(. 0رـی شد)شـک    های سـلولی رورکـت و را   غلرت رده
های گیاه مورينگا اولیفـرا را   زيادی توانايی بر  های هم الع

ها در برابر اسـترس اکسـیداتیو    در محافرت از بدن و سلول
دهد که گیاه  (. نتايج اين تحقیقات نشان می50اند) نشان داده

هـای آزاد،   مورينگا اولیفرا با توانـايی مهـار تولیـد راديکـال    
ل اکســیژن و کــاهش اســترس هــای فعــا آســیب بــه گونــه

(. در م العـه  55باشد) اکسیدان  وی می اکسیداتیو، يک آنتی
و همکاران عصاره بر  گیـاه مورينگـا اولیفـرا بـا رده     لول 

مربـوط بـه لوسـمی پرومیلوسـیتیک      HL60سلول سرطانی 
تیمار شـد و شـاهد کـاهش اسـترس اکسـیداتیو در سـلول       

آزاد و اسـترس  هـای   (. راديکـال 53سرطانی مذکور بودنـد) 
هـايی از رملـه    ساز بروز بیمـاری  توانند زمینه اکسیداتیو، می

سرطان باشند. بنابراين ترکیباتی که بتوانند منجر بـه کـاهش   
هــای آزاد و اســترس اکســیداتیو در بــدن شــوند،  راديکــال

 ار باشند.ؤها م توانند در درمان علیه سرطان می
ی گیـاه مورينگـا   ها عالوه بر اين، اار سیتوتوکسیک بر     

هـای سـرطانی    هـای سـلول   اولیفرا بر روی بسـیاری از رده 
و همکاران، تیمـار  عبداالتف  بررسی شده است. در م العه

های آبی و اتانولی بر  گیاه  های سرطانی با عصاره منوسیت
هـای سـرطانی    مورينگا اولیفرا، منجر به مهـار رشـد سـلول   
بـی ااـر مهـاری    گرديد و عصاره اتانولی نسبت به عصـاره آ 

(. ايـن يافتـه بـا نتـايج حاصـ  از      50تری را نشان داد)  وی
خــوانی داشــت. در م العــه حاضــر تیمــار  م العــه مــا هــ 

های سرطانی رورکت و راری با هـر دو عصـاره    لنفوسیت
 د  ـآبی و اتانولی بر  گیاه، اار مهاری معناداری بر روی رش
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رد عصـاره  مـو  ها بر را گذاشتند که اين اار مهاری در سلول
تر از عصـاره آبـی بـود. عـالوه بـر ايـن در دو        اتانولی  وی

های آبی و اتـانولی بـر     م العه ديگر، اار کشندگی عصاره
و  HT-29های سـلول سـرطانی    مورينگا اولیفرا بر روی رده

HCT-116 لون بررسـی و ااـر مهـاری    ومربوط به سرطان ک
ه  ويتر عصاره اتـانولی نسـبت بـه عصـاره آبـی بـر  گیـا       

و همکـاران در سـال   گارسیا بلتـران  . (52، 56)گزارش شد
هـای مختلـف    ضمن غربالگری فیتوشیمیايی عصـاره  5757

بر  گیاه مورينگا اولیفرا اظهار داشتند که عصاره آبی بـر   
تر و عصـاره اتـانولی دارای    گیاه حاوی ترکیبات فنولی بیش

باشـد و ايـن تفـاوت در     ترکیبات فالونوئیدی بیشـتری مـی  
تواند عام  اساسی در تفاوت اار  زان ترکیبات مختلف، میمی

(. 50های مختلـف بـر  گیـاه باشـد)     سیتوتوکسیک عصاره
ترکیبات فالونوئیدی در محافرت از بدن در برابر عملکـرد  

های آزاد اکسـیژن نقـش دارنـد و بـه کـاهش       مضر راديکال
تـوان   (. بنـابراين مـی  50کننـد)  استرس اکسیداتیو کمک مـی 

 ترخـه ال به کار رفته در ه بر غلرت، ماهیت حلّگفت عالو
ار حاصـله، در میـزان کشـندگی    ؤگیری و نیز ماده مـ  عصاره
 باشد. ار میؤهای گیاه م های تحت تیمار با عصاره سلول
ــه     ــانگانا در م الع ــلول   س ــر روی رده س ــاران ب و همک

و همکـاران بـر روی رده    پاموب و م العه HT-29سرطانی 
ــلولی  ــرطان ک HCT-116س ــت  وس ــزايش غلر ــا اف ــون، ب ل
های آبـی و اتـانولی بـر  مورينگـا اولیفـرا، شـاهد        عصاره

حالی کـه در   . در(52، 56)ها بودند افزايش مهار رشد سلول
از سـرطان   هـال  و همکاران بر روی رده سـلولی نیر م العه 

و همکاران بر روی رده سلولی  ريجن دهانه رح  و م العه
A549  هــای آبــی و  غلرـت عصــاره  سـرطان ريــه، افــزايش

مـانی   اتانولی بر  گیاه مورينگا اولیفرا منجر به افزايش زنده
. (59، 58)هــای ســلول ســرطانی مــورد م العــه گرديــد رده
های حاص  از دو م العه اخیـر، بـا نتـايج م العـه مـا       يافته
های باالتر از  خوانی داشت. در م العه حاضر، در غلرت ه 

بی و اتـانولی، شـاهد افـزايش    دو عصاره آ هر IC50غلرت 
هـای سـلولی رورکـت و رارـی بـودي . مـا        مـانی رده  زنده

های آبی و اتانولی بـر  مورينگـا    مشاهده کردي  که عصاره
% کشندگی، منجـر   27های باالتر از غلرت اولیفرا در غلرت
هـای رورکـت و رارـی شـدند.      مانی سلول به افزايش زنده

هـای   تاایر کشندگی عصاره توان اظهار داشت که بنابراين می
باشد  مختلف بر  گیاه مورينگا اولیفرا وابسته به غلرت می

هـای سـلول سـرطانی مختلـف      و از طرفی اين تاایر در رده
 تواند متفاوت باشد. می
های بر  گیاه  تنین در اين م العه، اار مهاری عصاره ه     

 (، بـه PBMCهای سلولی سـال )  مورينگا اولیفرا بر روی رده
های سلول سرطانی بود. اين يافته،  مراتب بسیار کمتر از رده

هــای ســال  و  هــای ســلولی بــین ســلول تفــاوت در پاســخ
تنین ک  خ ـر بـودن    رساند و ه  های سرطانی را می سلول

را تقويـت  طبیعـی  هـای   اار مورينگا اولیفرا بـر روی سـلول  
 نمايد. می

 
گيري نتيجه
هـای آبـی و اتـانولی     رهدر اين م العه اار کشندگی عصا    

ی سلولی لوسـمی   بر  گیاه مورينگا اولیفرا بر روی دو رده
توان بر  گیاه  لنفوبالستی حاد نشان داده شده است. لذا می

ای با پتانسی  کشـندگی بـر    مورينگا اولیفرا را به عنوان ماده
هـای ســرطانی رورکــت و رارــی پیشــنهاد کــرد.   روی رده

تواند به عنوان گیاهی  گیاه می های بر  اين تنین عصاره ه 
مرتبط با يـافتن داروهـای رديـد در     های هدارويی در م الع

 درمان لوسمی لنفوبالستی حاد مورد استفاده  رار بگیرد.
 

    تشكر و قدرداني
وسیله از مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و      بدين   

منابع طبیعی استان بوشهر به رهت همکاری در تهیـه گیـاه   
تنین خـان  ملـک حیـاتی، کارشـناس      مورينگا اولیفرا و ه 

 رهتآزمايشگاه هماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، 
 نمائی .  های گیاه تشکر می همکاری در تهیه عصاره

ايـــن مقالـــه در کمیتـــه اخـــالق دانشـــگاه بـــا کـــد      
IR.BPUMS.REC.1398.156 .مجوز گرفته است 
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Abstract 
Background and Objectives 

Acute lymphoblastic leukemia is a malignant hematologic disorder of lymphoid lineage. As a 

result of chemotherapy side effects, treatment with medicinal plants has recently been 

considered by researchers. Previous studies on Moringa olifera have shown its anti-cancer 

properties on some cancer cell lines. The aim of this study was to investigate the cytotoxic 

effects of Moringa oleifera leaves on Jurket and Raji cell lines of acute lymphoblastic 

leukemia. 

 

Materials and Methods 

In this experimental study, after preparing aqueous and ethanolic leaf extract of Moringa 

olifera, Jurket and Raji cells were treated with different concentrations of extracts for 48 hours. 

Cell groups’viability was assessed by trypan blue staining and MTT assay. Peripheral blood 

mononuclear cells (PBMC) were used as a control group. Statistical analysis of data was 

performed using Gragh Pad Prism 6 and one-way ANOVA test. 

 

Results 

Treatment of Jurkat and Raji cells with all concentrations of aqueous and ethanolic extracts led 

to inhibition of cell growth. The highest percentage of growth inhibition was obtained at a 

concentration of 150 μg/mL of aqueous extract, 48.5% and 47.4% for Jurkat and Raji cell 

lines, respectively. Also, the highest lethal percentage was obtained at a concentration of 50 

μg/mL of ethanolic extract, 73.4% and 78.5% for Jurkat and Raji cell lines, respectively. The 

IC50 dose was obtained in all study groups at a concentration of 150 μg/mL. 

 

Conclusions   

The leaves of Moringa olifera have the capacity to inhibit the growth and viability of Jurkat 

and Raji cell lines of acute lymphoblastic leukemia. 
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