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چکيده
کشف مواد جدید نظير مواد ضدميکروبي ،ضدویروسي و ضدسرطاني در ميان گياهان شناخته شده و یا آنهایي که به تازگي کشف شدهاند ،مي-
تواند کمک شایاني به درمان بيماريها نماید .بدین منظور در این مطالعه اثر سميت سلولي عصاره گياه  Ammi visnagaبر روي رده سلول-
هاي سرطاني  Helaو  MCF7مورد بررسي قرار گرفت .غلظتهاي مختلف عصاره اتانولي گياه  A. visnagaبر روي سلولهاي سرطاني و
خوني کشت داده شده به مدت  27ساعت اثر داده شد و ميزان سميت سلولي توسط آزمون  MTTبررسي گردید .نتایج به صورت IC50
گزارش شدهاند .مطالعه حاضر نشان ميدهد عصاره گياه  A.visnagaدر غلظتهاي مختلف داراي اثر سميت سلولي بر روي رده سلولهاي
سرطاني  Helaو  MCF7بوده است .درصد مهار رشد سلولهاي سرطاني  Helaو  MCF7با افزایش غلظت عصاره افزایش یافته است.
ميزان  IC50عصاره  A. visnagaبراي  0/72 ،Helaميليگرم بر ميليليتر و براي  7 MCF7ميليگرم بر ميليليتر اندازهگيري شده است.
نتایج پيشنهاد ميکند عصاره اتانولي  A. visnagaداراي اثر مهاري بر روي رشد سلولي ردههاي سلولي  Helaو  MCF7ميباشد.
کلمات کليدی :سلولهاي سرطاني ،عصاره  ،Ammi visnagaاثر مهاري ،سميت سلولي

مقدمه
سرطان شامل گروهي از بيماريهاست که ناشي از ،از دست

فعاليتهاي آنتياکسيداني هستند که در جلوگيري یا درمان

دادن کنترل چرخه سلولي است که باعث رشد کنترل نشده

بسياري از بيماريها از جمله سرطان استفاده ميشود [.]7

غيرطبيعي سلولها ميشود [ .]7در حال حاضر سرطان یکي

 Ammi visnagaگياهي از خانواده  Umbelliferaeمي-

از علل عمده مرگ و مير در جهان است که در اثر عوامل

باشد که در کتب طب سنتي آن را نوعي هویج به نام (جزر

مختلفي از جمله مواد جهشزا و مواد شيميایي سرطانزا در

شيطاني) ميخوانند .این گياه منبع غني از متابوليتهاي

محيط بهوجود ميآید [ .]11 ،2محصوالت طبيعي خصوصاً

ثانویه از جمله فورانوکرومونها (شامل خلين ،ویسناژین و

گياهان براي هزاران سال براي درمان بيماريهاي مختلف

گلوکوزیدهاي آنها) فورانوکومارینها (گزانتوتوکسين،

بهکار رفتهاند [ .]10گياهان دارویي حاوي فيتوکميکالهاي

آميدین ،ایمپراتورین و برگاپتين) ،فالونوئيدها

(شامل

مختلف از جمله ویتامينها ،کارتنوئيدها ،ترپنوئيدها،

کوئرستين و ایزورامنتين) و ترپنها (،terpinen_4_ol

فالوونوئيدها ،پليفنولها ،آلکالوئيدها ،تاننها ،ساپونينها،

 terpineolو اکسيدهاي لينالول) است [ .]9از آنجایي که

آنزیمها ،مواد معدني و غيره هستند .این فيتوکميکالها داراي

مواد موثره در گياه  A. visnagaتوجه بسياري به خود
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جلب کرده است و تاکنون نيز هيچ گزارشي در مورد اثرات

آزمون سميت سلولي :ردههای سلولي :سلولهاي  Helaو

احتمالي ضدسرطاني گياه  A. visnagaانجام نشده است

 MCF7از بانک سلولي انستيتو پاستور ایران خریداري

بر آن شدیم تا در مطالعه حاضر ،فعاليت سميت سلولي

شده و در محيط  RPMI1960حاوي  10درصد سرم جنين

عصاره اتانولي  A. visnagaرا بر روي ردههاي سلولي

گاو  ،FBSپنيسيلين و استرپتومایسين در انکوباتور 92

Helaو  MCF7مورد بررسي قرار دهيم.

درجه و اتمسفر حاوي  7درصد  CO2و  37درصد رطوبت

مواد و روش کار

در فالسکهاي استریل کشت داده شدند.

جمعآوری گياه :گياه  Ammi visnagaدر اواخر بهمن ماه

آزمون سميت سلولي :براي اندازهگيري اثرات سميت

 1930از منطقه دزفول در استان خوزستان جمعآوري و

سلولي عصاره اتانولي گياه  A. visnagaاز آزمون MTT

سپس مورد شناسایي واقع گردید .بخشهاي مختلف گياه در

استفاده شد .در این روش نمک متيل تيازوليل تترازوليوم

سایه در مجاورت هوا خشک ،سپس پودر گردیده و براي

بروماید و یا به اختصار  MTTکه زرد رنگ است  ،توسط

تهيه عصاره مورد استفاده قرار گرفت.

آنزیمهاي دهيدورژناز ميتوکندري سلولهاي فعال ،به ترکيب

استخراج عصاره اتانولي :جهت عصارهگيري ابتدا گياه

غيرمحلول و ارغواني فورمازان تبدیل ميشود ،جذب نوري

مورد نظر را به صورت پودر درآورده و به همراه حالل

این ترکيب پس از حل شدن در  ،DMSOبا کمک دستگاه

(اتانول  )%00در یک ظرف در بسته براي یک دوره حداقل

االیزا و در طول موج  637نانومتر قابل اندازهگيري شده-

سه روزه همراه با تحریک مکرر به منظور حل شدن ماده

است.

حلشونده در دماي اتاق نگهداري کردیم .حالل اتانول با

بررسي سميت سلولي عصاره اتانوليAmmi visnaga

استفاده از روتاري و با روش تقطير در خالء خارج گردید.

با استفاده از آزمون  :MTTبعد از چندین بار پاساژ پي در

این عصاره به عنوان عصاره خالص در نظر گرفته شد و

پي  ،سلولها شمارش شده و به تعداد  10000سلول در هر

غلظتهاي مختلف از آن تهيه شد.

چاهک پليت  39خانه در دماي  92درجه سانتيگراد همراه

جداسازی سلولهای خوني :جهت جداسازي سلولهاي

با  CO2 7%و  %37رطوبت به مدت  76ساعت کشت داده

خوني  7سيسي فایکول را به یک لوله فالکون  17سيسي

شدند .عصاره گياهي مورد نظر توسط ترازوي حساس

منتقل ميکنيم .سپس  9سيسي از خون محيطي گرفته شده

دیجيتالي توزین گردید .آنگاه در  100ميکروليترDMSO

را قطره قطره و به آرامي به فایکول درون لوله فالکون اضافه

به صورت محلول در آورده شد .سپس در محيط کشت

ميکنيم .با دور  1700به مدت  70دقيقه سانتریفيوژ ميکنيم.

سلولي رقتهاي مختلف شامل ،0/977 ،0/917 ،0/179

الیه ابري شکل متشکل از سلولهاي تک هسته اي را از بين

 2/7 ،7 ،7/7 ،1/77و  10ميليگرم بر ميليليتر تهيه شد.

 7الیه سلولهاي خوني در پایين و پالسما در باال جدا و به

سپس سلولها با غلظتهاي مختلف از عصاره به مدت 27

یک لوله فالکون جدید منتقل ميکنيم .با محيط کشت

ساعت تيمار شدند .سپس به هر چاهک  70ميکروليتر

 RPMIبا دور  1700و به مدت  2دقيقه شستشو ميدهيم.

محلول ( 7ميليگرم بر ميليليتر)  MTTاضافه گشت.

بعد از شسته شدن سلولها ،آنها به تعداد  10000سلول در

پليتها به مدت  6ساعت در انکوباتور انکوبه شدند .بعد از

هر چاهک پليت  39خانه کشت داده و با غلظت  10ميلي-

گذشت  6ساعت محيط رویي آنها دور ریخته شده به هر

گرم بر ميليليتر از عصاره به مدت  27ساعت تيمار شدهاند.

چاهک  100ميکروليتر از حالل  DMSOاضافه شد تا
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فورمازون حاصل حل گردد .سپس پليتها به مدت 10

بر ميليليتر بر سلولهاي  MCF7داراي اختالف معنيداري

دقيقه بر روي دستگاه تکان دهنده قرار داده شدهاست .جذب

(* )P< 0.02**, P< 0.05با گروه کنترل ميباشند

نوري فورمازان در  637نانومتر با دستگاه خوانشگر پليت

(جدول .)1باالترین درصد مهار رشد ( )39/79در غلظت

خوانده شد .درصد حيات سلولي با استفاده از فرمول زیر

 7/7ميليگرم بر ميليليتر در رده سلولهاي سرطاني Hela

محاسبه گردید:

(نمودار )1و ( )30/19در غلظت  7ميليگرم بر ميليليتر در
رده سلولهاي سرطاني  MCF7بوده است(نمودار .)7ميزان
 IC50بدستآمده  0/72ميليگرم بر ميليليتر در  Helaو

در فرمول فوق  ODبالنک ،چگالي نوري چاهکهاي بدون

 7ميليگرم بر ميليليتر در  MCF7است (جدول )1که

سلول و تنها حاوي  DMSOاست و ODشاهد چگالي

نشانگر آن است که این غلظت از عصاره گياه A. visnaga

چاهکهاي حاوي سلول است که فاقد ترکيبات مورد

توانایي اثر سميت سلولي بر روي  % 70از ردهء سلولهاي

آزمایش ميباشد .غلظتي از ترکيب مورد بررسي که درصد

سرطاني

حيات سلولي را به نصف کاهش ميدهد به عنوان  IC50در

Hela

و MCF7را داراست .عصاره

A.

 visnagaدر غلظتهاي  ،2/7 ،7 ،1/77 ،0/977 ،0/917و

نظر گرفته ميشود.

 10ميليگرم بر ميليليتر بر سلولهاي سرطاني Hela
توانسته است باعث مهار رشد سلولها به ترتيب به ميزان

نتایج
اثر

 %07/2 ،%00/09 ،%39/79 ،%91/6 ،%17/79و  %29/7و هم-
عصاره

چنين در غلظتهاي  2/7 ،7/7 ،1/77 ،0/977و  10ميليگرم

سميت

سلولي

غلظتهای

مختلف

متانولي  Ammi visnagaبر روی رده سلولهای

بر ميليليتر بر سلولهاي  MCF7باعث مهار رشد سلولها

سرطاني  MCF7و  :Helaبراي بررسي نقش سميت

به ميزان  %02/9 ،%27/71 ،%90/72 ،%16/72و %07/72

سلولي عصاره فوق ،غلظتهاي مختلفي از عصاره تهيه شده،

گردد (جدول .)1مقایسه اثر عصاره  A.visnagaبر روي

اثرات سميت سلولي هر ترکيب با کمک روش  MTTبر

رده سلولهاي سرطاني  Helaو ( MCF7نمودار )9نشان

روي رده سلولهاي سرطاني  Helaمورد بررسي

ميدهد که درصد مهار رشد سلولهاي  Helaبيشتر از

قرارگرفت .این نتایج به صورت جدول (جدول  )1و به

سلولهاي  MCF7بوده و عصاره اثر بهتري بر سلولهاي

صورت نمودار (نمودار  1و  )7نشان داده شده است .الزم

 Helaدر مقایسه با سلولهاي  MCF7داشته است .بررسي

به ذکر است که اثر هر غلظت از عصاره بر روي رده سلولي

اثر عصاره گياه ( 10ميليگرم بر ميليليتر)  A. visnagaبر

 Helaو  MCF7در  9آزمایش مستقل از یکدیگر مورد

روي سلولهاي سالم (سلول خوني) نشان ميدهد که غلظت

بررسي قرار گرفت.

 10ميليگرم بر ميليليتر عصاره اثر سميت به ميزان %19/19

اثر عصاره گياه  A. visnagaبر سلولهای سرطاني

در مقایسه با رده سلولهاي سرطاني ( Hela )%29/7و

 Helaو  :MCF7نتایج نشان ميدهد بعد از  27ساعت

( MCF7 )%07/76داشته است (جدول .)7از آنجایي که از

تيمار با غلظتهاي مختلف این گياه ،غلظتهاي ،0/977

DMSOبه عنوان حالل استفاده شده است از آن به عنوان

 7 ،7/7 ،1/77و  2/7ميليگرم بر ميليليتر بر سلولهاي

کنترل منفي بر روي سلولهاي  Helaو  MCF7اثر داده

 Helaو همچنين در غلظتهاي  2/7 ،7 ،7/7و  10ميليگرم
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شده است .پس از بررسي مشخص شده است که DMSO

اثر معنيدار بر روي ردههاي سلولي ذکر شده نداشتهاست.

جدول1ـ اثر غلظت هاي عصاره  A.visnagaبر روي رده سلولهاي سرطاني  Helaو MCF7
IC50
)(mg/ml
MCF7

%inhibition

Absorbance
غلظت عصاره

Hela

0/72
7

MCF7

Hela

MCF7

Hela

)A.visnaga (mg/ml

-79/30

-1/99

0/36 ± 0/01

1/97 ± 0/799

0/179

-10/07

17/79

0/013 ± 0/076

1/10 ± 0/979

0/917

16/72

91/6

0/967 ± 0/003

*0/09± 0/993

0/977

90/72

39/79

0/799 ± 0/76

*0/16 ± 0/173

1/77

27/71

39/79

*0/71 ± 0/91

**0/11 ± 119

7/7

30/19

00/09

**0/039 ± 0/006

*0/716 ± 0/117

7

02/90

07/2

**0/17 ± 0/07

*0/70 ± 0/90

2/7

07/76

29/7

**0/179 ± 0/016

0/0 ± 0/639

10

0/279 ± 0/093

1/77 ± 1/962

Control

اثر غلظتهاي مختلف عصاره گياه Ammi visnaga

عصاره بر روي رشد ردههاي سلولي  Helaو MCF7

(ستون اول از چپ) بر روي ميزان جذب نوري سلولهاي

بدست آمده و بيانگر غلظتي از عصاره است که موجب

سرطاني Helaو ( MCF7ستون دوم از چپ) بر اساس

جلوگيري از رشد سلولها به ميزان  70 %ميگردد .غلظت-

روش  MTTدر مقایسه با گروه کنترل .هر عدد بيانگر

هاي  7 ،7/7 ،1/77 ،0/977و  2/7ميليگرم بر ميليليتر بر

ميانگين رشد به دست آمده بعالوه منهاي خطاي معيار

سلولهاي  Helaو همچنين در غلظتهاي  2/7 ،7 ،7/7و

مربوط به سه آزمایش مستقل ميباشد .ميزان درصد مهار

 10ميليگرم بر ميليليتر بر سلولهاي  MCF7داراي

رشد (ستون سوم از چپ) .ميزان ( IC50ستون چهارم از

اختالف معنيداري (* )P<0.02**, P<0.05با گروه

چپ) با کمک روش  MTTو بر اساس اثرات مهاري

کنترل ميباشند.

جدول 7ـ اثر عصاره  A.visnagaبر روي سلول هاي خوني (لنفوسيتها و مونوسيتها)
غلظت عصاره

)Cytotoxicity (%

Absorbance
Lymphocyte & monocyte

)A.visnaga (mg/ml

19/19

0/79 ± 0/722

10 mg/ml

1/009 ± 0/700

Control
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اثر غلظت  10ميليگرم بر ميليليتر عصاره گياه A.visnaga

مستقل ميباشد .ميزان درصد سميت عصاره بر سلولهاي

(ستون اول از چپ) بر روي ميزان جذب نوري سلولهاي

خوني (ستون سوم از چپ) .اثر عصاره بر روي سلولهاي

خوني(ستون دوم از چپ) بر اساس روش  MTTدر

خوني نشان ميدهد که عصاره اثر سميت معنيداري بر روي

مقایسه با گروه کنترل .هر عدد بيانگر ميانگين رشد به دست

سلولهاي خوني در مقایسه با گروه کنترل نداشته است.

آمده بعالوه منهاي خطاي معيار مربوط به سه آزمایش

نمودار1ـ سميت سلولي عصاره گياه  A.visnagaبر روي سلولهاي سرطاني  Helaبه وسيله آزمون  MTT.با افزایش غلظت عصاره ميزان
مهار رشد افزایش مي یابد.

نمودار7ـ سميت سلولي عصاره گياه  A.visnagaبر روي سلولهاي سرطاني MCF7به وسيله آزمون  MTTبا افزایش غلظت عصاره
ميزان مهار رشد افزایش مي یابد.
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نمودار9ـ بررسي مقایسهاي اثر عصاره  A.visnagaبر ردههاي سلولهاي سرطاني  Helaو  .MCF7نتایج حاکي از آن است که عصاره اثر
بهتري در مهار رشد سلول هاي سرطاني  Helaدر مقابل سلول هاي سرطاني  MCF7داشته است.
)Comparson the cytotoxicity effect of A.visnaga (10mg/ml
on MCF7, Hela and blood cells

80
60
40

16.13%

20

)Cytotoxicity (%

73.5%

82.54%

100

0
Blood Cells

MCF7

Hela

نمودار6ـ مقایسه اثر سميت سلولي عصاره ( A.visnaga )01mg/mlبر روي سلولهاي خوني و رده سلولهاي سرطاني  Helaو MCF7
نشان ميدهد عصاره اثر سميت کمتري بر سلولهاي خوني در مقایسه با رده سلولهاي سرطاني  Helaو  MCF7داشته است.

شکل زیر سلولهاي  Helaو  MCF7را بعد از  27ساعت

مهار شده است نشان ميدهد .کاهش تعداد سلول و ظاهر

تيمار با عصاره ( A. visnagaشکل  )Aدر مقابل گروه

حبابمانند غشا سلولها نشاندهنده وقوع آپوپتوز در این

کنترل (بدون تيمار با عصاره ( (A. visnagaشکل )B

سلولها ميباشد.
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)(B

)(A

شکل 1ـ  :Aسلولهاي  Helaدر گروه کنترل (بدون تيمار با عصاره  ،)A.visnagaشکل  :Bسلول هاي  Helaبعد از  27ساعت

)(B

)(A

شکل 7ـ  :Aسلولهاي MCF7در گروه کنترل (بدون تيمار با عصاره  ) A.visnagaشکل :Bسلول هاي MCF7بعد از  27ساعت تيمار
با عصاره (5mg/ml) A.visnaga

بحث
در این مطالعه اثرات سميت سلولي عصاره گياه Ammi

بوده است .همچنين عصاره گياه  A. visnagaدر غلظت-

 ،visnagaدر غلظتهاي ،1/77 ،0/977 ،0/917 ،0/179

هاي مختلف داراي اثر سميت سلولي بر روي رده سلول-

 2/7 ،7 ،7/7و  10ميليگرم بر ميليليتر بر روي رده سلول

هاي سرطاني  MCF7بودهاست .این عصاره در غلظتهاي

هاي سرطاني  Helaو  MCF7مورد بررسي قرار گرفت.

 (p≤ 0.05*) 7/7و  2.7 ،7و  10ميليگرم بر ميليليتر ( ≤p

نتایج مطالعه حاضر نشان ميدهد عصاره گياه

** )0.02اختالف معنيداري با گروه کنترل داشته است.

A.visnagaداراي اثر سميت سلولي بر روي رده سلولهاي

(نمودار  )9درصد مهار رشد با افزایش غلظت رابطه مستقيم

سرطاني  Helaبوده است .این عصاره در غلظتهاي 7/7

داشته و با افزایش آن افزایش ميیابد .ميزان  IC50بدست

(** )p≤0.02و  7 ،1/77 ،0/977و  2/7ميليگرم بر ميلي-

آمده  7ميليگرم بر ميليليتر بوده است .بررسي اثر عصاره

ليتر (* )p≤0.05اختالف معنيداري با گروه کنترل داشته

گياه ( 10ميليگرم بر ميليليتر)  A. visnagaبر روي

است( .نمودار  )1درصد مهار رشد سلولهاي سرطاني

سلولهاي سالم (سلول خوني) نشان ميدهد عصاره اثر

Helaبا افزایش غلظت عصاره رابطه مستقيم داشته است به

معنيداري برروي سلولهاي خوني در مقایسه با گروه کنترل

این معني که با افزایش غلظت درصد مهار رشد نيز افزایش

نداشته است (جدول .)7مقایسه اثر سميت سلولي عصاره

ميیابد .ميزان  IC50بدست آمده  0/72ميليگرم بر ميليليتر

( 10ميليگرم بر ميليليتر)  A. visnagaبر روي سلولهاي
03
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خوني و رده سلولهاي سرطاني  Helaو  MCF7نشان مي-

 A. visnagaترپنها و مشتقات آن را شناسایي نمود که

دهد که عصاره اثر سميت کمتري بر روي سلولهاي خوني در

شامل مونوترپنها از جمله لينالول است [Hongji .]9

مقایسه با رده سلولهاي سرطاني  Helaو  MCF7داشته است

 zhanو همکارانش لينالول را جزء دسته مونوترپنها و

(نمودار .)6از آنجایي که از  DMSOبه عنوان حالل استفاده

ترپنوئيدها از مشتقات ترپنها دانسته و این مواد درگياهان

شده است از آن به عنوان کنترل منفي بر روي سلول-

اثر آنتياکسيدان داشته و هم چنين از سرطان سينه ،ریه و

هاي  Helaو  MCF7اثر داده شده است .پس از بررسي

کبد جلوگيري ميکند [ Dewick .]17در سال 7003

مشخص شده است که  DMSOاثر معنيدار بر روي

ترکيبات فالونول از عصاره متانولي  A. visnagaرا با

سلولهاي سرطاني  Helaو  MCF7در مقابل گروه کنترل

استفاده از تکنيک اسپکتروسکوپي شناسایي کرده و  77نوع

نداشته است .براي اولين بار  Durateدر سال 1322

فالونول از جمله ایزوراميتين ،کوئرستين ،راميتين و

ترکيبات شيميایي گياه  A. visnagaرا شناسایي نمود او

منوگليکوزیدهاي آنها را از این گياه نام بردند و در نهایت

نشان داد که عصاره این گياه شامل فورانوکومارینها مانند

نشان دادند که عصاره متانولي  A.visnagaداراي اثر آنتي-

گزانتوتوکسين ،آميدین ،ایمپراتورین و برگاپتن است [.]9

اکسيداني باالیي است [.]1

کومارینها از مشتقات سنتز شده x-pyraneها و از خانواده

بنابراین وجود متابوليتهاي ثانویهاي از قبيل فورانو

فنولها است و به عنوان متابوليتهاي ثانویه در گياهان

کومارینها ،فورانوکورومها ،فالونوئيدها و ترپنها در این

یافت ميشوند [ Lee Chen .]1در سال  7002نشان داده

گياه ميتوانند مسئول اثرات ضد سرطاني دیده شده در این

است که کومارین جدا شده از عصاره اتانولي گياه Pructus

تحقيق باشد.

 cnidiباعث مهار رشد سلولهاي توموري شده است [.]9

نتيجهگيری

مطالعات فارماکولوژیک نشان دادهاند که کومارینها از جمله

با توجه به فعاليت ضدتکثيري گياه  A. visnagaمشاهده

امپراتورین و برگاپتين داراي فعاليت ضدالتهاب ،ضددرد،

شده در این تحقيق بر روي سلولهاي  Helaو  MCF7به

ضدسرطان و ضد انعقاد است [.]3

نظر ميرسد این گياه توانایي بالقوهاي در مهار رشد سلول-

 Lee Chenهمچنين نشان داده است که برگاپتين جداشده

هاي سرطاني دارا است .این مطالعه به عنوان یک مطالعه

از عصاره گياه  Cnidium mannieri L.اثر سميت بر

مقدماتي ،نشاندهنده فعاليت بيولوژیکي و فارماکولوژیکي

سلولهاي تومور پوست ،همچنين اثر سميت بر سلولهاي

گياه  A. visnagaاست .بنابراین از جمله مواردي که نياز

لوسمي انساني و نيز فعاليت ضد التهابي دارد [.]9

است در تحقيقات بعدي جهت دستيابي به اثرات

ایمپراتورین نيز رده سلولهاي سرطاني  HL60را وادار به

ضدسرطاني این گياه مورد بررسي قرار گيرد ،جداسازي و

آپوپتوز کرده است [ .]0گزانتوتوکسين و ایمپراتورین موجب

خالصسازي جزء موثره عصاره و تعيين ساختار و مکانيسم

مهار تقسيم سلولهاي سرطاني  Helaگشتهاند که اثر

فعاليت ضد سرطاني آن ميباشد.

گزانتوتوکسين بيشتر از ایمپراتورین بر سميت سلولهاي
 Helaبوده است [ .]7فعاليت ضد سرطاني گزانتوتوکسين
در برابر خطوط سلولي  MK1و  B16F70گزارش شده-
است [ Durate .]6در سال  1322با جداسازي عصاره گياه
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