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 با افزایش بیماری سرطان و عوارض جانبی درمانهای رایج محققان به دنبال یافتن روشهای درمانی با کمترین عوارض هستند به همین علت گیاهان دارویی.چکیده
 هدف این.) دارای ترکیبات تری ترپنوئیدی است که خاصیت ضدتومور دارندAdiantum capillus-veneris L.(  گیاه پرسیاوشان.اهمیت باالیی پیدا کرده اند
 گیاه. استMTT ) با استفاده از روشMRC-5( ) و سلول های نرمال فیبروبالستMCF-7( مطالعه بررسی اثر کشندگی عصارۀ گیاه بر ردۀ سلولی سرطان پستان
 درصد از بخش هوایی و زیرزمینی گیاه31  با استفاده از دستگاه سوکسله و اتانول. خشک شد٠1 °C پرسیاوشان از روستای مرزون آباد جمعآوری و در دمای
 ترکیبات، با استفاده از عصارۀ هیدروالکلی آن، همچنین. کلروفرم واتیل استات آماده شد،پرسیاوشان عصارۀ هیدروالکل ی تهیه و از این عصاره سه فراکسیون هگزان
 اکسید و فیبررا نشان میدهد-N  ترکیبات، الکالویید، موم، اسیدهای چرب، ترپنویید، نتایج حضور ترکیبات پلیفنلی. شناسایی شدGC-Mass گیاه توسط دستگاه
MCF-7  نشان داد که از یک طرف این عصاره اثر کشندگی وابسته به دوز بر سلولهایMTT  نتایج آزمایش.که این گیاه دارای خاصیت آنتیاکسیدانی قوی است
 عصارههای بخش هواییIC50  همچنین میزان.دارد و قادر به از بین بردن سلولهای سرطانی بوده و از طرف دیگر اثر آن بر سلولهای سرطانی بیشتر از ردۀ نرمال است
. خواص کشندگی آن قابل مقایسه با داروی ضدسرطان سیس پالتین است.و زیرزمینی روی هر دو رده تفاوت معناداری را نشان میدهند
 گاز کروماتوگرافی جرمی، سیسپالتین، سرطان پستان، تیرۀ بسپایکیان،آنتیاکسیدان.واﮊههای کلیدی
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Abstract. With the increase of cancer disease and the side-effects of the current treatments, researchers are attempting
to find methods with less side-effect. The fern Adiantum capillus-veneris L. has triterpenoid compounds which have
anti-tumor characteristics. This study aims to investigate the fatal effect of the extract of this plant on breast cancer
(MCF-7) and normal (MRC-5) cell lines using MTT method. A. capillus-veneris specimens were collected from
Marzoon Abad Village and were dried at the temperature of 40 °C by the use of Soxhlet and Ethanol % 96.
Hydroalcoholic extract was produced from the aerial and underground parts of this plant and 3 fractions, i.e., Hexane,
Chloroform and Ethyl acetate, were prepared from the extract. The compounds of the plant extract were identified by
GC-Mass. The results demonstrate the presence of polyphenolic compounds, terpenoid, fatty acids, wax, alkaloid, Noxide and fibers, with strong antioxidant effect. The results of the MTT test proved that this extract had a dosedepending fatal effect on the MCF-7 cells and is capable of eradicating the cancer cells. On the other hand, its effect on
cancer cells is more than its effect on normal cells. Also, IC 50 in both of cell lines induced by the extracts of aerial and
underground parts showed a significant difference. The fatal characteristics of the extract are comparable with the
cisplatin anti-cancer drug.
Keywords. antioxidant, breast cancer, cisplatin, GC-Mass, Polypodiaceae
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مقدمه
طبق آمار منتشرشده از سوی وزارت بهداشت و درمان ،سرطانها

ایمنی بدن میشوند؛ بهعالوه ،مسیرهای متابولیک مرتبط با

عامل مهم و مسئول  29درصد مرگومیر افراد جامعه است .درحال

گسترش سرطان را مهار میکنند ( .)Craig, 1999گیاه دارویی

حاضر ،سرطان پستان شایعترین نوع سرطان در میان زنان ساکن

پرسیاوشان ( )Adiantum capillus-veneris L.متعلق به تیرۀ

کشورهای توسعهیافته است که متأسفانه  12درصد از سرطانهای

بسپایکیان است .پرسیاوشان در طب سنتی برای درمان شورۀ سر،

پستان در سن  21تا  9٠سالگی اتفاق میافتد ( Hickey et al.,

ضدسرفه ،تسکیندهنده ،ضداستفراغ ،تببر ،معرق قوی و غیره به-

 .)2009در ایران سرطان پستان  21/٠درصد از کل گزارشهای

کار میرود ( .)Ansari & Ekhlasi-Kazaj, 2012طبق

سرطان را تشکیل میدهد.)Seyed Noori et al., 2008( .

مطالعات اولیه ترکیبات شیمیایی موجود در آن شامل موسیالژ،

درمانهای رایج شامل جراحی ،هورموندرمانی ،رادیوتراپی و

قند ،کافئیک اسید و مادهای تلخ به نام کاپیالرین است ( Nakane,

شیمیدرمانی است که صرفنظر از عوارض جانبی ،مهمترین

 .)2002وجود انواع مختلف ترکیبات آنتیاکسیدانی طبیعی مانند

نقص آن عملکرد غیرانتخابی این روشها است؛ زیرا عالوه بر

کاروتنوئیدها ،فالونوئیدها ،پلیفنلها و ویتامینها سبب شده است

سلول سرطانی ،سلولهای سالم را نیز هدف قرار میدهند ( Lowe

تحقیقات گوناگونی دربارۀ این گونه و گونههای دیگر این جنس

 .)& Lin, 2000سیسپالتین یک کمپلکس معدنی آسیب رسان

صورت بگیرد ،بهطوریکه خواص ضدتوموری ( Guha et al.,

به  DNAاست که اغلب در شیمی درمانی سرطان به کار می رود.

2004; Singh et al., 2008; Reddy et al., 2001; Viral
et al., 2011; Mahmoud et al., 1989; Nyarko et al.,
 ،)2012ضدمیکروبی (،)Mahran, 1999; Tantawy, 2003

اتصال سیس پالتین به  DNAژنومی در هسته سلول ،رخداد اصلی
است که پاسخ گوی خصوصیات ضدسرطان سیس پالتین است.
آسیب ایجاد شده بر اثر اتصال سیسپالتین به  DNAژنومی ممکن
است مکانیسم های رونویسی و همانندسازی  DNAرا مهار کند.
متعاقب آن این تغییرات در پردازش  DNAسبب فرایند سمیت
سلولی می شود و سلول های سرطانی را به سمت مرگ سلولی
هدایت می کند .اما این دارو به صورت گزینشی نمی تواند سلول
های سرطانی را از بین ببرد و بر بافتهای سالم نیز اثر تخریبی
اعمال میکند ( .)Ana-Maria & Dietrich, 2011با توجه به
افزایش شیوع مرگ و میر ناشی ازسرطان های مختلف و نقصان
روش های شیمیدرمانی و پرتودرمانی نیاز به روش های جایگرین
درمانی احساس می شود .استفاده از گیاهان در درمان بیماریها

ضدالتهاب ( Mabeza & Macfarlane, 2003; Haider et
 ،)al., 2011; Zhang et al., 2000ضدآلرژی ( Yuan et al.,
 ،)2013; Hussain et al., 2008ضددیابتی ( Ranjan et al.,

 ،)2014; Ocvirk et al., 2013تنظیمکنندۀ عملکرد تیروئید
) )Vijayalakshmi & Kiran Kumar, 2013گزارش شده
است .نکتۀ مهم آن است که مهار رشد در سلولهای سرطانی
( )Inhibition concentration or IC50بهمثابۀ معیاری برای
اندازهگیری مهار از تکثیر بهکار میرود .با توجه به اینکه تاکنون
تحقیق مشابهی دربارۀ این گونه انجام نشده است ،هدف این
تحقیق ارزیابی ترکیبات این گیاه بهروش دتکتور جرمی و بررسی
اثر عصارۀ تام و فراکشن های این گیاه بر ردههای سلولی سرطانی

سابقۀ طوالنی دارد ( .)Ljubuncic et al., 2006بسیاری از میوه-

و طبیعی ا ست.

سرطان هستند که میتوانند تأثیر خود را در مراحل مختلف شروع

مواد و روشها

ها ،سبزیجات ،گیاهان یکساله و ادویهها حاوی ترکیبات ضد
و تکثیر سلولهای سرطانی اعمال کنند ( Abdullaev et al.,

جمعآوری گیاه و عصارهگیری

 .)2000غالباً اثر درمانی گیاهان علیه بیماری سرطان به اجزای

گیاه پرسیاوشان از روستای مرزونآباد بابل واقع در شمال کشور

آنتیاکسیدانی آن ها نسبت داده شده است (.)Momeni, 2001

در خرداد تا تیرماه  193٠جمعآوری و شناسایی شد .گیاه بهمدت

گیاهان منابعی غنی محافظتی مانند فیتواسترولها ،فالونوئیدها،

 11روز در حرارت مصنوعی  ٠1درجۀ سانتیگراد خشک شد و

کارتنوئیدها ،ترپنوئیدها هستند که بهمنزلۀ آنتیاکسیدان عمل و

سپس بخش هوایی و زیرزمینی بهطور مجزا با آسیاب معمولی خرد

رادیکالهای آزاد را پاکسازی میکنند و سبب تحریک سیستم

شدند ٠1 .گرم از نمونۀ خشک و پودرشده بهروش سوکسله و با
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حالل آب و اتانول به نسبت  21به  11عصارهگیری شد .عصاره با

نمک تترازولیوم توسط آنزیم سوکسینات دهیدروژناز میتوکندر-

استفاده از دستگاه تقطیر در خأل دوار تغلیظ بهکمک دستگاه فریز

یایی استوار است .در این روش میزان  211میکرولیتر محیط

درایر کامالً خشک و بهشکل پودر تهیه شد و براساس وزن خشک

کشت حاوی  115سلول در هر چاهک پلیت  31خانه کشت داده

استاندارد شد (بازده برای بخش هوایی حدود  1/3و برای اندام

شد .پس از  2٠ساعت انکوباسیون غلظتهای مختلفی از سیس

زیرزمینی  2/1بهدست آمد) ( ;Shokrzadeh et al., 2009

پالتین و عصارهها ( 111 ،1،11،51و 211میکروگرم در میلیلیتر)

 .)Rezaei et al., 2014برای تهیۀ فراکسیونها  ٠1گرم از پودر

به سلولها اضافه شد و طی  ٠1ساعت انکوبه شد .پس از طی

گیاه توسط حالل با قطبیتهای مختلف ازجمله هگزان،کلروفرم و

زمان مذکور به هر چاهک  21میکرولیتر ( MTTاز شرکت سیگما

اتیل استات با روش خیساندن ،استخراج شد .عصاره توسط فیلتر

با غلظت  5میلیگرم در میلیلیتر) اضافه شد و به مدت  ٠ساعت

صاف شد و توسط دستگاه تقطیر در خأل دوار و بهکمک دستگاه

دیگر در تاریکی انکوبه شد .سپس ،به هر خانه پلیت 211

فریز درآیر کامالً خشک شد و به صورت پودر درآمد ( Rezaei

میکرولیتر محلول  DMSOرقیقشده جهت حلکردن فورامازان

.)et al., 2014

ارغوانرنگ اضافه شد .پس از  15دقیقه انکوباسیون در دمای

کشت سلولی

اتاق ،جذب نوری هر چاهک با استفاده از دستگاه االیزا در طول

ردۀ سلولی سرطانی  MCF-7و طبیعی  MRC-5از بانک سلولی
انستیتو پاستور تهران خریداری شده و در محیط کشت ()DMEM

 Dulbeccos Modified Eagles Mediumحاوی  11درصد
 FBSو  1درصد آنتیبیوتیک پنیسیلین-استرپتوماسین کشت داده
شد .فالسکهای کشت در انکوباتور  91درجۀ سانتیگراد حاوی
 5درصد  CO2قرار داده شدند ( Sundaram & Milner,

موج  ٠31نانومتر قرائت شد .نتایج بهصورت درصد بقای سلولی
دربرابر غلظت عصاره گزارش میشود.
(*111

)=درصد بقای سلولی

مقدار ( IC50غلظت مؤثری که  51درصد مهار ایجاد میکند)
برای هر عصاره با استفاده از درصد سمیت سلولی غلظتهای به-
کار رفته از آن عصاره محاسبه شد و اعداد  IC50مبنای مطالعات

1993; Freshney, 2000; Durmaz et al., 1999; Chiba
 .)et al., 1998برای انجام آزمایشهای مختلف ،زمانی که

آماری قرار گرفت .تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرمافزار

سلولها به  11درصد رشد رسیدند توسط تریپسین-اتیلن دیامین

 SPSS11انجام شد ( Rezaei et al., 2014; Sukhramani et

تترااستیکاسید ( )EDTAاز فالسک جدا شدند و در دور rpm

.)al., 2011

 1511به مدت  5دقیقه سانتریفوژ شدند .رسوب سلولی در یک

تحلیل عصاره توسط GC-Mass

میلیلیتر محیط کشت به حالت سوسپانسیون تهیه شد و درصد زنده

عصارۀ تام تهیهشده توسط دستگاه سوکسله بهروش GC-Mass

بودن سلولهای موجود در سوسپانسیون سلولی با مخلوطشدن

همراه با طیفسنج جرمی ( )GC/Msتحت مطالعه قرار گرفت و

نسبت مساوی از تریپان بلو با استفاده از الم هموسایتومتر و بررسی

ترکیبات مختلف آن شناسایی شد ( EL-Alfy & Mahran ,

با میکروسکوب نوری تعیین شد .پس از حصول اطمینان از عدم

 .)1998تجزیۀ دستگاهی بهوسیلۀ  GC-Massبا مشخصات گاز

آلودگی سلولها ،ازسلولها با درصد زنده بودن باالی  31درصد

کروماتوگرافی مدل  Agilent Technologies 5975و طیف-

برای آزمایش استفاده شد ( ;Rezaei et al., 2014

سنج مدل  Agilent Technologies 5975cتحت تجزیۀ کمی

.)Shokrzadeh et al., 2013

قرار گرفت .ستون گاز کروماتوگرافی مویین و  HP-5-MSو به

سنجش میزان سمیت سلولی

ابعاد  91متر ×  1/25میلیمتر و ضخامت فیلم  1/25میکرومتر بود.

بهمنظور بررسی اثر عصارۀ پرسیاوشان (بخش هوایی و
زیرزمینی) بر رشد و تکثیر سلولهای سرطانی ،از روش رنگ-

دمای اولیۀ ستون  51درجۀ سانتیگراد و دمای نهایی  211درجۀ
سانتیگراد نگاه داشته شد .یک دقیقه در دمای اولیه قرار گرفت،

(3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl-

سپس با سرعت  151درجۀ سانتیگراد در دقیقه به  151درجۀ

) tetrazolium bromide: MTTاستفاده شد .این روش یک

سانتیگراد رسید و  9دقیقه در این دما ماند .در گام بعدی ،با

آزمایش متابولیک رقابتی میتوکندریایی است و برپایۀ شکستن

سرعت  5درجۀ سانتیگراد در دقیقه به  2٠1درجۀ سانتیگراد

سنجی
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رسید و مجدداً با سرعت  91درجۀ سانتیگراد در دقیقه به 211

ضدسرطان سیسپالتین (جدول  )1وجود اختالف معنادار را در

رسید و  5دقیقه در این دما ماند (.)Kumar et al., 2014

همه نمونهها (به جز فراکشن کلروفرمی و اتیلاستاتی) نشان می-

نتایج
فعالیت ضدسرطانی بخش هوایی و زیرزمینی پرسیاوشان در
غلظتهای  111 ، 51، 11، 1و 211میکروگرم بر میلیلیتر دربرابر
ردۀ سلول سرطانی ( MCF-7سرطان پستان) و طبیعی MRC-5

(فیبروبالست ریۀ جنین) آزمایش شد .مقدار  IC50مربوط به هریک
از عصارهها و فراکسیون حاصل از آن ،پس از  ٠1ساعت در
جدول  1و  2آمده است .مقایسۀ میانگین و انحراف معیار IC50
محاسبهشدۀ عصارۀ تام و فراکشنهای بخش هوایی A. capillus
 -venerisو داروی سیسپالتین بر ردۀ سلول سرطانی MCF-7

نشان میدهد که باالترین  IC50مربوط به فراکشن هگزانی با میزان
 1٠1/3٠±٠/13میکروگرم بر میلی لیتر وکمترین  IC50مربوط به
فراکشن کلروفرمی بهترتیب با میزان  51/95±5/21میکروگرم بر
میلیلیتر بوده است .بررسی آماری  IC50عصارۀ تام و فراکشنهای
بخش هوایی گیاه با داروی ضدسرطان سیسپالتین (جدول )1
وجود اختالف معنادار را در همه نمونهها نشان میدهد ).)p<0.05

همچنین ،مقایسۀ  IC50عصارۀ تام و فراکشنهای بخش هوایی
سرخس پرسیاوشان و داروی سیسپالتین بر ردۀ سلولی طبیعی
 MRC-5نشان میدهد که باالترین  IC50مربوط به فراکشن
هگزانی با میزان  211/11±2/15میکروگرم بر میلی لیتر و کمترین
 IC50مربوط به داروی سیسپالتین با میزان 112/9٠±1/12
میکروگرم بر میلیلیتر است .بررسیهای آماری وجود اختالف
معنادار را در همه نمونه ها نسبت به سیسپالتین نشان می-
دهد(( )p<1/15جدول  .)2نتایج اثربخشی بیشتر عصارهها و
فراکشنهای بخش هوایی گیاه را همانند داروی سیسپالتین ،بر
ردۀ سلولی سرطانی  MCF-7نسبت به ردۀ سلولی طبیعی MRC-
 5تأیید میکند .همچنین ،مقایسۀ میانگین و انحراف معیار IC50

محاسبهشدۀ عصارۀ تام و فراکشنهای بخش زیرزمینی سرخس
پرسیاوشان و داروی سیسپالتین بر ردۀ سلول سرطانی MCF-7

نشان میدهد که باالترین  IC50مربوط به فراکشن هگزانی با میزان
 132/23±1/5٠میکروگرم بر میلیلیتر و کمترین  IC50برای ردۀ
سلولی  MCF-7مربوط به فراکشن کلروفرمی با میزان
 11/21±2/٠9میکروگرم بر میلیلیتر بوده است .بررسی آماری
 IC50عصارۀ تام و فراکشنهای بخش زیرزمینی گیاه با داروی

دهد ( .)p<1/15همچنین ،مقایسۀ  IC50عصارۀ تام و فراکشنهای
بخش زیرزمینی سرخس پرسیاوشان و داروی سیسپالتین بر ردۀ
سلولی طبیعی  MRC-5نشان میدهد که باالترین  IC50مربوط به
عصارۀ تام با میزان  993/22±11/21میکروگرم بر میلیلیتر و کم-
ترین  IC50مربوط به داروی سیسپالتین با میزان 112/9٠±1/91
میکروگرم بر میلیلیتر است .بررسیهای آماری وجود اختالف
معنادار را در همۀ نمونهها نسبت به سیسپالتین نشان میدهد
(( )p<1/15جدول  .)2نتایج اثربخشی بیشتر عصارهها و فراکشن-
های بخش زیر زمینی گیاه را همانند داروی سیسپالتین ،بر ردۀ
سلولی سرطانی  MCF-7نسبت به ردۀ سلولی طبیعی MRC-5

تأیید میکند .میزان  IC50عصارۀ تام و فراکشنهای گیاه
پرسیاوشان (بخش هوایی و زیرزمینی) بر ردههای سلولی طبیعی
(ردۀ طبیعی در یک گروه) ،با میزان آن روی ردۀ سلول سرطانی
(ردۀ سلول سرطانی در گروه دیگر) تفاوت معنیداری داشت
( .)p<1/15همچنین ،تفاوت معنیداری بین اثر بخش هوایی و
زیرزمینی در سرکوب رشد سلولهای سرطانی وجود داشت
(( )p<1/15جدول  1و .)2نتایج نشان داد که عصارۀ اتانولی
پرسیاوشان میتواند عامل جلوگیریکنندهای دربرابر سرطان پستان
باشد .براساس اندازهگیری سطح زیر منحنی بهدستآمده از تحلیل
 GC-MASSعصارۀ هیدروالکلی بخش هوایی و زیرزمینی
پرسیاوشان ،مقدار ترکیبات ضدسرطانی در یک گرم از هر عصاره
بهدست آمد که در جدولهای  9و  ٠مشاهده میشود .در این
سنجش ترکیبات ضدسرطانی با درصدهای باالی  31درصد در
پرسیاوشان یافت شد .در شکل  1و  2کروماتوگرامهای بهدست-
آمده از نرمافزار  GC-MASSنشان داده شده است .در هر دو
بخش هوایی و زیرزمینی بیشترین ترکیب اولئیکاسید و کمترین
ترکیب تترادکانوئیک اسید است.

بحث و نتیجهگیری
با توجه به اینکه تاکنون اثر مقایسهای ضدسرطانی بخش هوایی و
زیرزمینی پرسیاوشان گزارش نشده است ،در این مطالعه فعالیت
ضدسرطانی عصارۀ تام و فراکشنهای بخش هوایی و زیرزمینی
پرسیاوشان در ردۀ سلولی سرطانی  MCF-7و طبیعی  MRC-5با
روش  MTTتحت بررسی قرار گرفت .در تحقیق حاضر ،در
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جدول  -1مقایسه دادههای عصارۀ تام و فراکشنهای گیاه پرسیاوشان *)( (IC50a± SDبخش هوایی و زیرزمینی) و سیس پالتین روی ردۀ سلولی  MCF7در زمان
 ٠1ساعت.
Table 1. Values of IC50 related to the total extract of Adiantum capillus-veneris L. (aerial and underground parts), its
fractions and cisplatin on MCF7 cell line during 48 hr.
MCF7
سیس پالتین

فراکشن هگزان

فراکشن کلروفرم

فراکشن اتیل استات

عصارۀ تام

کنترل

زمان

نمونه

(ساعت)
81.65 ± 3.43

147.94 ± 4.89

50.35 ± 5.21

76.46 ± 3.07

118.56 ± 3.86

100 ± 7.52

48

بخش هوایی

81.65 ± 3.43

194.29 ± 7.54

81.21 ± 2.43

83.54 ± 4.37

154.61 ± 6.32

100 ± 7.52

48

بخش زیرزمینی

جدول  -2مقایسه دادههای عصارۀ تام و فراکشنهای گیاه پرسیاوشان *)( (IC50a± SDبخش هوایی و زیرزمینی) و سیس پالتین روی ردۀ سلولی  MRC5در زمان
 ٠1ساعت.
Table 2. IC50 related to the total extract of Adiantum capillus-veneris L. (aerial and underground parts), its fractions
and cisplatin on MCF7 cell line during 48 hr.
MRC5
فراکشن هگزان

سیس پالتین

فراکشن کلروفرم

فراکشن اتیل استات

عصارۀ تام

کنترل

نمونه

زمان
(ساعت)

276.68 ± 2.15

112.34±1.12
112.34 ± 1.37

308.02 ± 9.11

126.10±1.71
111.13 ± 9.41

161.99 ± 3.12
196.01 ± 6.21

245.95 ± 11.13

99.98 ± 1.05

48

بخش هوایی

339.32 ± 11.20

99.98 ± 1.05

48

بخش زیرزمینی

شکل  -1کروماتوگرامهای بهدستآمده حاصل از  GC-MASSپرسیاوشان ( A. capillus- venerisبخش هوایی).
Fig. 1. Chromatograms obtained from GC-Mass of Adiantum capillus-veneris L. (aerial part).
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.) (بخش زیرزمینیA. capillus- veneris  پرسیاوشانGC-MASS  کروماتوگرامهای بهدستآمده حاصل از-2 شکل
Fig. 2. Chromatograms obtained from GC-Mass of Adiantum capillus-veneris L. (underground part).
.) ترکیبات بهدستآمده از عصارۀ اتانولی گیاه پرسیاوشان (بخش زیرزمینی-3 جدول
Table 3. The compounds obtained from ethanol extract of A. capillus-veneris (underground part).

ترکیبات شیمیایی

زمان
)بازداری(دقیقه

%مساحت پیک

وزن مولکولی
) مول/(گرم

فرمول مولکولی

1.4H-Pyran-4-one,2,3-dihydro-3,5-dihydroxy-6-methyl-

6.848

0.22

144

C6H8O4

2.Benzoic acid

7.044

0.46

122

C7H6O2

3. 5-Hydroxymethylfurfural

7.661

0.96

126

C6H6O3

4. Lidocaine

19.865

0.35

234

C14H22N2O

5. Palmitoleic acid

20.579

1.41

254

C16H32O2

6. cis-9-Hexadecenoic acid

20.579

1.41

254

C16H30O2

7. Hexadecenoic acid,Z-11-

20.831

2.53

254

C16H30O2

8. n- Hexadecanoic acid

21.076

1.78

254

C16H30O2

9.Ethyl 9-hexadecenoate

21.391

0.44

282

C18H34O2

10. Hexadecanoic acid, ethyl ester

21.601

0.58

284

C18H36O2

11. cis-13-Octadecenoic acid

24.045

1.80

282

C18H34O2

12. cis-Vaccenic acid

24.045

1.80

282

C18H34O2

13. 9 ,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-

24.045

1.80

282

C18H34O2

14.Oleic Acid

24.731

50.45

282

C18H34O2

15. 9-Octadecenoic acid, (E)-

24.731

50.45

282

C18H34O2

16. 9 ,17-Octadecadienal, (Z)-

26.580

0.12

264

C18H32O

17.7-Pentadecyne

26.657

0.11

282

C15H28

18. 9-Octadecenoic acid, (E)-

26.657

0.11

282

C18H34O2

19. Bis (2-ethylhexyl)phthalate

27.798

0.25

390

C24H38O4

20. Oleic acid, 3-hydroxypropyl ester

28.793

1.71

340

C21H140O3
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.) ترکیبات بهدستآمده از عصارۀ اتانولی گیاه پرسیاوشان (بخش هوایی-4 جدول
Table 4. The compounds obtained from ethanol extract of Adiantum capillus-veneris L. (aerial part).

ترکیبات شیمیایی
1. Furanmethanol
2.4 H-Pyran-4-one,2,3-dihydro-3,5-dihydroxy-6-methyl3. 4 H-Pyran-4-one,3,5- dihydroxy-2-methyl4. Catechol
5. Benzofuran,2,3-dihydro6. 5-Hydroxymethylfurfural
7. Vanillin
8. Benzaldehyde,3- hydroxy-4-methoxy9. Lidocaine
10. Palmitoleic acid
11. cis-9-Hexadecenoic acid
12. Hexadecenoic acid,Z-1113. Eicosene,(E)14. 9 ,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)15. 9-Octadecenoic acid, (E)16. 9 ,17-Octadecadienal, (Z)17. Oleic Acid
18. 6-Octadecenoic acid
19. Arachidonic acid
20. Eicosanoic acid
21. Bis(2-ethylhexyl)phthalate
22. Phthalic acid, di(2-propylpentyl)ester
23. Vitamin E
24. beta.-Tocopherol, O-methyl25. dl-.alpha.- Tocopherol
26. 9 -Octadecenal, (Z)27. Campesterol
28. 5-Cholestene-3-ol 24-methyl29. Squalene
30. Catechol
31. 5-Hydroxymethylfurfural
32. 2-Methoxy-4-vinylphenol
33.2(4H)-Benzofuranone,5,6,7,7 a-tetrahydro-4,4,7 a-trirnethyl34. Tetradecanoic acid
35. Z-10-Tetradecen-1-ol acetate
36. n- Hexadecanoic acid
37. Hexadecanoic acid, ethyl ester
38. Heneicosane
39. Phytol
40. cis-Vaccenic acid
41. cis-13-Octadecenoic acid
42. Octadecanoic acid
43. 9 ,12-Octadecadienoic acid, ethyl ester
44. 1-Nonadecene
45. Heptadecane
46.Octadecane
47.Tetracosane
48.Hexadecanoic acid, 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl ester
49.gamma.-Sitosterol
50. beta.-Sitosterol
51.1-Penten-3-one, 1-(2,6,6-trimethyl-1-cycloexen-1-yl)-

زمان بارداری
)(دقیقه
3.969
6.882
7.295
7.358
7.526
7.701
9.795
9.795
19.934
20.550
20.550
20.550
23.834
23.988
23.988
23.988
24.534
24.534
27.125
28.140
30.198
30.198
30.317
30.317
30.317
31.333
32.089
32.089
32.579
7.317
7.660
8.508
10.517
12.044
13.311
13.458
13.66
14.32
14.44
14.59
14.59
14.697
14.73
14.767
14.92
15.50
16.06
16.70
26.75
26.75
27.65

%مساحت پیک
0.36
1.63
0.30
1.18
0.89
5.58
0.23
0.23
1.20
0.74
0.74
0.74
0.31
1.23
1.23
1.23
31.08
31.08
0.36
0.87
0.49
0.49
1.96
1.96
1.96
0.65
1.34
1.34
0.40
0.30
2.60
0.28
0.14
0.12
0.25
2.55
0.83
0.26
1.22
2.36
2.36
0.31
0.21
0.69
0.31
0.31
0.12
0.64
3.20
3.20
6.28

وزن مولکولی
) مول/(گرم
98
144
142
110
120
126
152
106
234
254
254
254
280
280
282
264
282
282
304
312
390
390
416
416
416
266
400
400
410
110
126
150
166
228
254
254
256
296
296
282
282
282
308
266
240
394
338
330
414
414
206

فرمول مولکولی
C5H6O2
C6H8O4
C6H6O4
C6H6O2
C8H8O
C6H6O3
C8H8O3
C7H6O
C14H22N2O
C16H30O2
C16H30O2
C16H30O2
C6H8O4
C18H32O2
C18H34O4
C18H32O
C18H34O2
C18H34O2
C20H32O2
C20H4O2
C24H38O4
C24H38O4
C28H48O2
C28H48O2
C28H48O2
C18H34O
C28H48O
C28H48O
C30H50
C6H6O2
C6H6O3
C9H10O2
C10H14O2
C14H28O2
C16H30O2
C16H30O2
C16H32O2
C21H44
C20H40O
C18H34O2
C18H34O2
C18H34O2
C20H36O2
C19H38
C17H36
C18H38
C24H50
C19H38O4
C29H50O
C29H50O
C14H22O

 امروزه از هر سه نفر آمریکایی، برای مثال.)Abdullaev, 2001(

بررسی سمیت عصارۀ بخش هوایی و زیرزمینی پرسیاوشان اثر مهار

Eisenberg et al., ( یک نفر از گیاهان دارویی استفاده میکند

 با.رشد این عصارۀ بر ردۀ سلولی سرطان پستان نشان داده شد

 پرسیاوشان گیاهی ضدسرطان در طب سنتی گزارش شده.)1993

توجه به اینکه عوامل غذایی نقش مهمی در مرحلۀ شروع و نیز

 وPourmorad .)Ansari & Ekhlasi-Kazaj, 2012( است

 تعداد بیشماری از،جلوگیری از پیشرفت سرطان ایفا میکنند

) فعالیت ضدسرطانی عصارۀ متانولی پرسیاوشان2006( همکاران

بیماران در سراسر دنیا از گیاهان دارویی بهمنظور حفظ سالمتی

 و همکارانKumar . نشان دادندMTT را توسط آزمون

 دانشمندان نگاه عمیقی به خواص، بنابراین.استفاده میکنند

 سی و هفت ترکیب تازه در این،GC-Mass ) با استفاده از2014(

 قدرت درمانی و سالمتی این محصوالت دارند،بیولوژی

حسنپور و همکاران .اثر عصارۀ پرسیاوشان بر روی سلول سرطانی
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گیاه پیدا کردند .ازآنجاییکه  Ahmadو همکاران ) (2008به

منابع داخلی یگانه مطالعه دربارۀ اثر کوتاه و طوالنیمدت عصارۀ

بررسی ترکیبات گیاه در مکانهای مختلف و در فصلهای

پرسیاوشان روی هموگلوبین ،هماتوکریت ،حجم گلبولهای قرمز،

مختلف یک منطقه پرداخته بودند ،ما بر آن شدیم ترکیبات این

زمان پروترومبین و زمان ترمبو پالستین ( Gharavi & Moatar,

گیاه را ،که در بهار  3٠در ماههای خرداد و تیر از روستای مرزون-

 ،)1994روی قلب قورباغه ) ،(Gharavi & Moatar, 1993یا

آباد بابل جمعآوری شده بود ،با استفاده از دستگاه  GC-Massبا

اثر آنتیباکتریال ( ،)Hussain et al., 2014و همچنین ،بیماری

ترکیبات بهدستآمده از تحقیق  Kumarو همکاران )(2014

آلویسی آندروژنیک که رایجترین شکل از ریزش موی آقایان

مقایسه کنیم که ترکیبات بهدستآمده گیاه پرسیاوشان با ترکیبات

است انجام شده است ( .)Noubarani et al., 2014با توجه به

بهدستآمدۀ آنها تقریباً یکسان بود (جدولهای  1و  .)2در سال

ترکیبات گیاه پرسیاوشان که توسط آزمایش GC-Massبه-

 1311اثر کاهشدهندگی قندخون در موشهای آزمایشگاهی با

دستآمده و انواع مختلف ترکیبات آنتیاکسیدانی شامل

عصارۀ آبی گیاه پرسیاوشان گزارش شد ( Jain & Sharma,

فالونوییدها ،ترپنوییدها ،ویتامین  Eکه در این مقاله خاصیت

 .)1967همچنین ،استخراج عصاره از برگ پرسیاوشان نشان داد

سمیت سلول سرطانی آن به اثبات رسید ،و با توجه به بومیبودن

که این گیاه دارای ترکیباتی از قبیل فنل ،فالونوییدها ،ترپنوییدها و

آن پیشنهاد میشود پژوهش دربارۀ کاربرد پیشبالینی این گیاه

همچنین ،ده عنصر مثل  Fe ،Ca ،Kاست که نشان میدهد برگ

دارویی ،درکنار داروهای شیمیدرمانی در سرطان پستان ،جهت

پرسیاوشان به عنوان مهارکنندۀ رادیکال آزاد است و میتواند به-

پیشگیری و درمان بهصورت  in vivoصورت گیرد.

منزلۀ منبع بالقوۀ آنتیاکسیدان طبیعی استفاده شود & (Rajurkar

 Gaikwad .Katalinic, 2012و همکاران ) (2006ارتباط

سپاسگزاری

مثبتی بین میزان ترکیبات فنلی که بهصورت گسترده در گیاهان

این پژوهش حاصل پایاننامۀ نویسندۀ اول است .نویسندگان

یافت میشوند و قدرت آنتیاکسیدانی گزارش و بیان کردند که

مقاله از تمامی افرادی که در انجام این پژوهش مشارکت داشتهاند

این ترکیبات بیشتر ازطریق عصارۀ گیاهی در مقایسه با اسانس

تشکر میکنند.

آنها ،قابل استخراج است .این گیاه دارای ترکیبات پلیفنلی،
ترپنویید ،اسیدهای چرب ،موم ،الکالویید ،ترکیبات -Nاکسید و
فیبر با خاصیت آنتیاکسیدانی و ضدالتهابی قوی است ( Rajurkar

 .)& Gaikwad, 2012مطالعات نشان میدهد که ترکیبات
مختلف فالونویید دارای پتانسیل قوی ممانعت از ایجاد جهش
دربرابر ترکیبات موتاژن ( )Resende et al., 2012مانند آمین-
های هترو سیکلیلک ( )Bear & Teel, 2000است .در ضمن،
ترکیبات پلیفنلی دارای نقشی دوگانۀ محافظتی در کاهش
خاصیت سرطانزایی ،از طریق کاهش فراهمی زیستی سرطان زایی
و مداخله با بیو ترانسفورماسیون کبدی هستند ( Resende et al.,

 .)2012مطالعات نشان دادهاند که فراکسیون آبی گیاهان حاوی
موادی نظیر گلیکوزیدها ،الکالوییدها ،تاننها ،فراکسیون اتیل-
استاتی حاوی مواد با قطبیت کمتر مثل فالونوییدها و فراکسیون
ان -بوتانولی حاوی ترکیباتی نظیر سیلوتیدها ،استرولها ،الکالنها
و برخی ترپنوییدها هستند ( Tang et al., 2010; Seidel,

 .)2006; Tian et al., 2011; Dominguez et al., 2010در
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