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  مقدمه
 اثـر  در شـده  غیرکنتـرل  وتکثیـر  رشد وسیله به سرطانی هاي سلول
 تنظـیم  و رشد کنترل ولؤمس هاي پروتئین و اه ژن نرمال غیر عملکرد
 رونـده  شیپـ  کـاهش  وجـود  بـا  ).1( شـوند  می شناخته سلولی چرخه

 نیچهـارم  معده سرطان گذشته، سال 50 در معده سرطان وقوع زانیم
 در را سـرطان  از یناشـ  مـرگ  عامـل  نیدوم و جهان در جیرا سرطان
ــان ــه جه ــود ب ــاص خ ــ داده اختص ــا در ).2( تاس ــ 50 رانی  ددرص
 نیـ ا در و اسـت  گـوارش  دسـتگاه  به مربوط کشور عیشا يها سرطان

 بـه  دیـ ام شیافـزا  بـا  ییسو از است. تر عیشا همه از معده سرطان انیم
 و مـرگ  و بروز زانیم کینزد يا ندهیآ در که رود یم انتظار یزندگ

 بـه  .)4و3( بـد ای شیافـزا  سـرعت  به کشور در مهلک يماریب نیا ریم
 اغلـب  در يمـار یب نیا معده، سرطان به ابتال ینیبال میعال فقدان علت
 يهـا  درمـان  شـود.  یم داده صیتشخ يماریب شرفتهیپ مرحله در موارد

 یدرمـان  یمیشـ  و یجراحـ  شـامل  معـده  سـرطان  يبرا جیرا استاندارد
 معده سرطان یدرمان یمیش تیموفق عدم عامل نیتر مهم ).6و5( است
 و )7( اسـت  یـی دارو ومـت مقا و توجه قابل تیسم کم، نسبتاً ییکارا
 مجـدد  وقـوع  ،یسـرطان  غـدد  یجراحـ  تیموفق عدم عامل نیتر مهم

 درصـد  50در بـاً ی(تقر يلنفـاو  غـدد  بـه  متاستاز وقوع ای معده سرطان
ــوارد) ــس م ــ از پ ــ کی ــق یجراح ــت موف ــذا ).5( اس ــتجو ل  يجس
  است. يضرور  معده سرطان درمان يبرا مناسب یدرمان يها ياستراتژ

 يداروهـا  کشـف  يبـرا  دبخشیـ ام منبـع  کی یعیطب محصوالت
 ،یعــیطب محصــوالت انیــم در ).8( هســتند ســرطان درمــان و دیــجد

 يدارا عسـل)  زنبور لهیوس هب شده يآور جمع ینیرز (ماده سیپروپول
 بـه  و اسـت  یکیفارمـاکولوژ  و یکیولـوژ یب بـات یترک يادیـ ز ریمقـاد 
 ،یروســـیضدو ،یضـــدقارچ ،ییایضـــدباکتر يهـــا تیـــفعال علـــت
 هـم  راًیـ اخ و کبـد  یکنندگ تیحما ،یمنیا کننده لیتعد ،یضدالتهاب

 محصـول  نیـ ا بـه  يادیـ ز عالقـه  محققـان  ،یضدسـرطان  يهـا  تیفعال
  ).9-14( دان داده نشان دیجد يداروها توسعه يبرا زنبورعسل
 یکـ ی و سیپروپـول  در شده افتی یعیطب دیفالونوئ کی نیزیکرا

 کیـ  دهایـ فالونوئ ).15( اسـت  یکیولوژیب لحاظ از فعال باتیترک از
 از مشـتق  يغـذاها  در کـه  هستند یاهیگ يها گمانیپ از عیوس کالس

 از نـوع  4000 از شیبـ  ).17و16( ددارنـ  وجـود  زیـ ن هـا  وهیم و اهانیگ
 هـا،  فـالون  بـه  تواننـد  یمـ  کـه  انـد  شـده  ییشناسـا  فعال يدهایفالونوئ

ــول هــا، فالوانــون  دهایــفالونوئ شــوند. میتقســ هــا فــالوان و هــا فالوان
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 نیزیـ کرا ).18( رنـد یگ قـرار  انسـان  مصرف مورد یآسان به توانند یم
 شامل مشترك ییایمیش ساختار کی ها فالون ).19( است فالون کی

  تیـ موقع بـه  متصـل  )لیـ (فن B حلقـه  کیـ  و C و A يها حلقه اتصال
 عـالوه  بـه  هـا  فـالون  مشـترك  سـاختار  از نیزیکرا هستند. C حلقه 2
 است برخودار A حلقه 7 و 5 يها تیموقع در یاضاف يها لیدوکسیه
  ک).ی (شکل )19(

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اســت  یدانیاکســ  یآنتــ  و یضــدالتهاب  اثــرات  يدارا نیزیــکرا
 آپوپتـوز  يالقـا  قیـ طر از آن یضدسـرطان  تیفعال نیهمچن ).21و20(
 اسـت  شـده  داده نشان موش و انسان يها سلول يها پیت از یبرخ در

 کم یانسان يها سرطان بر نیزیکرا اثرات مطالعات یکل طور به .)19(
  بـــر  کرایـــزین  اثـــر  تعیـــین  منظـــور  بـــه  مطالعـــه  ایـــن  .اســـت 

AGS human gastric epithelial cell line  انسـان  معـده  سـرطان 
  شد. انجام

  بررسی روش
 سـرطان  AGS سـلولی  رده يرو یلـ یتحل - یفیتوصـ  مطالعـه  نیا
 مرکـز  در ،تهـران  رویـان  پژوهشـگاه  زا شـده  يداریـ خر انسـان  معده
 سال در شهرکرد پزشکی علوم شگاهدان مولکولی و سلولی قیقاتتح

  .شد انجام 1392
ــ در و T25 فالســــــک در هــــــا ســــــلول   کشــــــت طیمحــــ

DMEM (Dulbeccos modified Eagles Medium) ــرکت  (ش
Gibco -درصـد  10 يحـاو  ، کا)یآمرFBS (Fetal bovine Serum) 
 نیسـ یاسترپتوما -نیلیسـ  یپن درصد کی و کا)یآمر- Gibco (شرکت
 ي(دمـا  انکوبـاتور  استاندارد طیشرا تحت کا)یآمر- Gibco (شرکت

 98 رطوبــت و درصــد 5 کــربن دیاکســ يد گــراد، یســانت درجــه 37
 درصـد  70-80 تـراکم  در هـا  سـلول  ).22( شدند داده کشت درصد)
- Gibco (شـرکت  EDTA-نیپسـ یتر از اسـتفاده  بـا  بار کی يا هفته
 ).23( شــدند حفــظ یتمیلگــار فــاز در و شــدند داده پاســاژ کــا)یآمر
 موالر یلیم 100 غلظت به کا)یآمر-چیآلدر گمایس (شرکت نیزیکرا
 گمایسـ  (شـرکت  DMSO (Dimethyl sulfoxide) در تـر یل یلـ یم بـر 

 100 يهـا  حجـم  در و شـد  حـل  حـالل  عنـوان  بـه  کا)یآمر– چیآلدر
 شـد.  ينگهـدار  گـراد  یسـانت  درجـه  20 یمنفـ  يدما رد يتریکرولیم

 بـا  هـا  سـلول  مـار یت يبرا )µM100-10( نیزیکرا لفمخت يها غلظت
DMEM درصد 10 يحاو FBS شدند. هیته ماریت از قبل  
  MTT ســنجش تیــک از اســتفاده بــا هــا ســلول ییســتایز یبررســ

[3-(4,5–dimethylthiazolyl–2–)-2,5-diphenyl tetrazoliumbromide] شـــرکت) 
 در AGS ياه سلول ییستایز سنجش .شد انجام ران)یا - ستیز دهیا

 72 و 48 و 24 يهـا  زمـان  در نیزیـ کرا مختلـف  يهـا  غلظت حضور
 درصـد  80-90 تـراکم  يدارا يها تیپل از ها سلول .شد انجام ساعت

 هـا  سـلول  سـپس  .شدند قیتعل رشد کشت طیمح در و شدند نهیپسیتر
 تـر یکرولیم 150 حجـم  در و سـلول  5 000 زانیـ م به و شدند شمارش

 .شـدند  داده کشت خانه 96 کشت تیپل چاهک هر در کشت طیمح
  يدمـا  در مرطـوب  انکوبـاتور  در سـاعت  24 مـدت  به ها تیپل سپس

 بعـد  .شـدند  انکوبه درصد 5 کربن دیاکس يد و گراد یسانت درجه 37
 اصـل  براسـاس  ها سلول و )17( دش خارج کشت طیمح ساعت 24 از

 )شـاهد ( کنتـرل  گروه دو به MTT روش به یتیسیتوتوکسیسا آزمون
 جـاد یا اصـل  اسـاس  بر( ماریت گروه يها سلول و شدند میتقس ماریت و

 يدارا کشـت  طیمحـ  با گروه 9 در )یسلول بیآس حداکثر و حداقل
 و 80 ،60 ،50 ،40 ،30 ،20 ،15 ،10( نیزیـ کرا مختلـف  يهـا  غلظت

 سـاعت  72 و 48 و 24 يهـا  زمان يبرا )تریل یلیم بر کروموالریم 100
 طیمح تنها و بودند نشده ماریت نیزیکرا با که ییها سلول .شدند ماریت

 کنتـرل  عنوان به ؛شد ضیتعو دیجد رشد کشت طیمح با آنها کشت
 يبــرا نیهمچنــ .شــدند گرفتــه نظــر در کرومــوالر)یم صــفر (غلظــت

 درصـد  1/0 غلظـت  بـا  کنتـرل  يهـا  گـروه  DMSO اثـر  يسـاز  یخنث
DMSO شـدند  مـار یت ؛بود شده استفاده نیزیکرا حالل عنوان به که. 

 هـر  و شـد  انجـام  تکـرار  سـه  بـا  شیآزمـا  هـر  در نیزیکرا غلظت هر
 طیمحــ ســاعت 72 و 48 و 24 از بعــد .شــد تکــرار بــار ســه شیآزمــا
 بـا  چاهـک  هـر  و شد حذف خانه 96يها تیپل يها چاهک از کشت

 .شــد شســته )PBS )Phosphate-Buffered Saline تــریکرولیم 150
 رنــگ ونبــد کشــت طیمحــ تــریکرولیم 100 چاهــک هــر بــه ســپس

RPMI-1640 )تیـــــک در موجـــــود MTT( و دیـــــگرد اضـــــافه  
 اضــافه آن بــه )MTT )mM 12 رنــگ زرد محلــول از تــریکرولیم 10
 سـاعت  4 مـدت  به و شد پوشانده یومینیآلوم لیفو با تیپل و دیگرد
 طیمح ساعت 4 از پس .شد انکوبه استاندارد طیشرا در انکوباتور در

 و شـد  خارج ها چاهک از MTT محلول يحاو RPMI-1640 کشت
 بـا  دوبـاره  تیـ پل و شـد  اضافه چاهک هر به DMSO تریکرولیم 150
 انکوباتور در گرید قهیدق 10 مدت به و شد پوشانده یومینیآلوم لیفو

 RPM در کریشـ  يرو بـر  قـه یدق 5 مـدت  بـه  تیپل سپس .شد انکوبه
 زایـ اال دستگاه با چاهک هر ينور جذب تینها در و شد کیش 150
 .شــد خوانــده نــانومتر 570 مــوج طــول در )AWARENESS( دریــر
 يهـا  چاهـک  از عـدد  چند در شیآزما يخطا زانیم کردن کم يبرا

 به و شد اضافه RPMI-1640 تریکرولیم 100 زانیم به زین سلول بدون

Chrvsin (ترکیبی از پروپولیس) 

  ساختار مولکولی کرایزین : 1 شکل
   Dihidroxy flavones-5,7 مترادف: نام

   C15H10O4  :یولکولم فرمول
   g/mol 24/254  :یمولکول وزن

  C80105 محصول: شماره
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 سـپس  و دیـ گرد اضـافه  آنهـا  بـه  MTT محلـول  تـر یکرولیم 10 زانیم
 تــریکرولیم 150 و شــد خــارج هــا چاهــک گــرید ماننــد آن يمحتــو

DMSO آنها جذب زانیم ها چاهک گرید همراه و شد اضافه آنها به 
 ییسـتا یز زانیـ م .دیگرد کم ها جذب کل از تینها در و شد خوانده

  .گرفت قرار محاسبه مورد لیذ فرمول از استفاده با
 نیانگیـ م بـر  میتقسـ  ماریت ينور جذب نیانگیم = ییستایز درصد
  100 عدد در ضرب کنترل ينور جذب

 کـه  شـد  گرفتـه  نظر در دارو از یغلظت صورت به IC50 نیهمچن
  .داد کاهش کنترل گروه به نسبت درصد 50 را ينور جذب زانیم

 شـدند.  انهیرا وارد SPSS-19 يآمار افزار نرم از استفاده با ها داده
 يهـا  غلظـت  يبـرا  MTTسـنجش  از حاصـل  يهـا  داده يآمار زیآنال

 به که ساعت 72 و 48 ،24 ینزما دوره هر طول در نیزیکرا مختلف
ــتایز درصــد صــورت ــبه ییس ــده محاس ــد ش ــ ؛بودن ــ هب   تســت لهیوس

One-way ANOVA بـا  آن دنبـال  بـه  و Dennett's test  شـد.  انجـام 
 AGS يهـا  سـلول  ییسـتا یز بـر  مـار یت زمان اثر یبررس يبرا نیهمچن
 از اسـتفاده  با ساعت 72 و 48 ،24 یزمان دوره هر از حاصل يها داده
 گریکدی با LSD با آن دنبال به و measure Anova Repeated تست
 بـه  05/0 از کمتـر  ریمقـاد  شـدند.  یبررسـ  يآمـار  لحاظ از و سهیمقا

  شد. گرفته نظر در دار یمعن سطوح عنوان
  ها یافته

 نیزیـ کرا شـده  شیآزما يها غلظت همه مار،یت از بعد ساعت 24
 نیزیـ کرا داد نشـان  جینتـا  دادند. کاهش را AGS يها سلول ییستایز
 سـاعت  24 از بعـد  تـر یل یلیم بر کروموالریم 100 و 80 يها غلظت در
 ممانعـت  نیشـتر یب شـود.  یم AGS يها سلول رشد وقفت باعث ماریت
 100 و 80 يهــا غلظــت در نیزیــکرا بــردن کــار بــه از بعــد رشــد از
 بـه  ییسـتا یز زانیـ م که يطور به .شد مشاهده تریل یلیم بر کروموالریم

 24 کــل در آمـد.  دسـت  هبـ  درصـد  33/27 و درصـد  33/37 بیـ ترت
 يهـا  سـلول  ییسـتا یز کـاهش  باعـث  AGS يهـا  سـلول  ماریت ساعت
AGS با IC50 مـار یت جینتا ).کی نمودار( شد کروموالریم 60 حدود 

 (بـه  شـده  مـار یت يها غلظت تمام نیب که داد نشان نیزیکرا ساعته 24
 يآمــار لحــاظ زا کنتــرل نمونــه بــا کرومــوالر)یم 10 غلظــت از ریــغ

  ).>001/0P( دارد وجود يدار یمعن تفاوت
ــین ــاعت 48 همچن ــد س ــار از بع ــا تیم ــزین ب ــز کرای ــتایی نی  زیس

 .یافــت کــاهش غلظــت بــه وابســته شــیوه یــک در AGS هــاي ســلول
 در کرایـــزین بـــردن کـــار بـــه از بعـــد رشـــد از ممانعـــت بیشـــترین
 بـه  .دشـ  مشـاهده  لیتـر  میلـی  بر میکروموالر 100 و 80 ،60هاي غلظت
 صـفر  ودرصد  43/0 ،درصد6/13ترتیب به زیستایی میزان که طوري
 باعـث  AGS هاي سلول تیمار ساعت 48 کل در .آمد دست هب درصد

 30 حـــدود IC50 یـــک بـــا AGS هـــاي ســـلول زیســـتایی کـــاهش
 کرایــزین ســاعته 48 تیمــار نتــایج ).کیــ نمــودار( شــد میکرومــوالر

 شـده  تیمـار  هـاي  غلظته همن یدار ب یمعن يدهنده تفاوت آمار نشان
  ).>001/0P( بود کنترل نمونهسه با یدر مقا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در  نیزیکرا با ماریت در AGS يها سلول ییستایز : 1 نمودار
  ساعت 72و  48، 24 يها زمان یمختلف ط يها غلظت
و سه زمان  مار شدهیت يها در همه غلظت يدار یمعن يتفاوت آمار
نسبت به گروه  )ساعته 24 کروموالریم 10غلظت جز  به( یمورد بررس

  .)>001/0P( وجود داشت کنترل
 
 
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  

  ساعت 72 و 48 ، 24 يها زمان در نیزیکرا IC50 سهیمقا : 2 نمودار
 با AGS يها سلول ماریت ساعت 72 و 48 ،24 يبرا IC50 غلظت

 که آمد دست هب کروموالریم 20 و 30 ،60 حدود بیترت به نیزیکرا
  است. ها سلول نیا ییستایز بر ماریت زمان اثر يایگو وضوح هب خود
  

 مـار یت ساعت 72 در AGS يها سلول ییستایز از برجسته ممانعت
 سـاعت  72 مـدت  به نیزیکرا با ماریت از پس .شد مشاهده نیزیکرا با

ــاالتر ــاهش نیبـ ــتایز کـ ــت در ییسـ ــا غلظـ  100 و 80 ،60 ،50يهـ
 بـه  ییسـتا یز زانیم که يطور به شد. همشاهد تریل یلیم بر کروموالریم

 دسـت  به درصد صفر و درصد صفر ،درصد 6 ،درصد 67/16 بیترت
 بـر  کروموالریم 20 حدود در ساعته 72 ماریت يبرا IC50 زانیم .آمد
 نیزیـ کرا سـاعته  72 مـار یت جینتـا  ).کی نمودار( شد حاصل تریل یلیم

 لحـاظ  از لکنتر نمونه با شده ماریت يها غلظت تمام نیب که داد نشان
  ).>001/0P( دارد وجود يدار یمعن تفاوت يآمار
 يهـا  سلول ییستایز بر نیزیکرا ماریت زمان مدت اثر یبررس يبرا
AGS، 72 و 48 و 24 يهـا  زمـان  در نیزیـ کرا مـار یت از حاصل جینتا 
 لحـاظ  از نیزیـ کرا شـده  مـار یت يها غلظت تمام که داد نشان ساعت
 کـه  يطـور  به اند. هشد ها سلول ییستایز کاهش باعث زین ماریت زمان
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 در يشـتر یب زمـان  مـدت  هـا  سـلول  چه هر شده ماریت غلظت کی در
 يشـتر یب زانیـ م بـه  زین ییستایز ؛گرفتند قرار نیزیکرا با ماریت معرض
 10غلظـت  در ماریت ساعت 72 و 48 ،24 در مثال يبرا .افتی کاهش

 و صـد در 33/88 ،درصـد  97 بیـ ترت بـه  ییسـتا یز زانیم کروموالریم
 يهـا  زمان مدت در IC50 غلظت سهیمقا .آمد دست به درصد 33/77
 بـر  مـار یت زمان مدت اثر يایگو یخوب به خود ساعت 72 و ،48 ،24
 تمــام در کــه داد نشــان جینتــا .)2 نمــودار( تاســ هــا ســلول ییســتایز

 از سـاعت  72 و 48 و 24 یزمان يها دوره نیب شده، ماریت يها غلظت
 يبـرا  کـه  يطـور  بـه  .دارد وجـود  يدار ینـ مع تفـاوت  يآمار لحاظ
 >001/0P هـا  غلظـت  هیـ بق يبـرا  و >003/0P رکروموالیم 60 غلظت
 مـار یت زمـان  و غلظـت  ،AGS يها سلول رشد نیب ارتباط شد. حاصل
 وهیشـ  کیـ  در را AGS يهـا  سـلول  ییسـتا یز نیزیـ کرا که داد نشان
  .دهد یم کاهش زمان و غلظت به ابستهو

  بحث
 ریـ تکث و رشـد  از اًیـ قو نیزیـ کرا مطالعـه،  نیـ ا يهـا  افتهی براساس

ــلول ــان معــده ســرطان AGS يهــا س  اثــرات يالقــا قیــطر از انس
 بر شده القا کیتوتوکسیسا اثرات .کند یم يریجلوگ کیتوتوکسیسا

 مـار یت زمـان  و غلظـت  بـه  وابسـته  نیزیـ کرا توسـط  AGS يهـا  سلول
 ییسـتا یز بـود؛  ادتریـ ز نیزیـ کرا مـار یت زمـان  و غلظت هرچه بودندو
ــا .داد نشــان يشــتریب کــاهش  ییســتایز از ممانعــت کــه قــتیحق نی
 اسـت  ممکـن  ؛ابـد ی یم شیافزا ماریت زمان به وابسته AGS يها سلول

 ایـ  نیزیـ کرا مصـرف  کـاهش  باعث و باشد داشته ینیبال کاربرد کی
  ).24( شود ماده نیا يحاو محصوالت
 و اهـان یگ از مشـتق  يهـا  عصـاره  اهان،یگ ها، وهیم در دهایفالونوئ

 .دارنــد وجــود یاهیــگ يداروهــا ایــ ییغــذا يهــا مکمــل از ياریبســ
 در موجــود خطــر یبــ و یرســمیغ ،یعــیطب دیــفالونوئ کیــ نیزیــکرا

 یسـرطان  يهـا  سـلول  بـر  يقـو  یضدسرطان اثرات و است سیپروپول
 و Zhang مطالعـات  مطالعـه،  نیـ ا جینتـا  بـا  هماهنـگ  .کند یم اعمال

 HeLa یسرطان يها سلول ریتکث از نیزیکرا که دادند نشان همکاران
 نشان آنها مطالعات عالوه به د.کن یم القا آنها در را آپوپتوز و ممانعت

  یســلول  رده بــر کیتوتوکســیسا اثــرات  يدارا نیزیــکرا کــه داد
KYSE-510 غلظـت  به وابسته وهیش کی در يمر یفلس ينومایکارس 

 کـه  داد اننشـ  زیـ ن همکاران و Parajuli مطالعات ).25( است زمان و
ــکرا ــرات يدارا نیزی ــر یخاصــ يضــدتومور اث ــه ب ــوع دامن  از یمتن
 ،U251 و U87-MG يهــا ســلول جملــه از یســرطان ســلول يهــا رده

 سـرطان  يهـا  سلول و پستان ينومایکارس MDA-MB231 يها سلول
 يهـا  سلول بر نیزیکرا مطالعات جینتا ).26( کند یم اعمال پروستات

 نیزیـ کرا بـا  ماریت که هداد نشان زین ییصحرا يها موش C6 يومایگل
 توقـف  باعـث  نیزیـ کرا عـالوه  هبـ  .دهـد  یمـ  کاهش را ریتکث و رشد

 نیزیـ کرا نیهمچنـ  .شود یم S فاز کاهش و G1 فاز در یسلول چرخه
 سـطح  شیافـزا  بـا  را CDK4/cyclin D و CDK2/cyclin E تیـ فعال
 اسـت  داده کـاهش  P38MAPK تیـ فعال يالقـا  اثر در P21 نیپروتئ

  ).27و16(
 کــه داد نشــان یلــوکم یســرطان يهــا ســلول بــر يگــرید مطالعــه

 يسـاز  رفعـال یغ بـا  U937 یسرطان يها سلول در را آپوپتوز نیزیکرا
 ییرهـا  ،NF-KB یکاهش میتنظ زین و PI3K/AKT نگیگنالیس ریمس
 القـا  3 کاسـپاز  کیـ تحر و توپالسمیس به يتوکندریم از C توکرومیس
 یدرونـ  ریمسـ  در نیزیـ کرا کـه  هشد مشخص نیهمچن ).28( کند یم

 یسـرطان  سـلول  رده کولورکتـال،  HCT116 يهـا  سـلول  در آپوپتوز
HepG2 يهـا  سلول و انسان کبد CNE-1  یحلقـ  ینـ یب ينومایکارسـ 
 بـا  شـده  القـا  آپوپتـوز  نیزیکرا نیهمچن ).29( کند یم شرکت انسان

TNF-α يکاسـپاز  آبشـار  يسـاز  فعـال  قیطر از يا برجسته طور به را 
  و IK-B ينـاز یک تیـ فعال از و کنـد  یمـ  القا 8 و 3 کاسپاز کننده فعال

NF-KB يزضدآپوپتو ژن و c-FLIP مطالعـه  ).29( کند یم ممانعت 
 داد نشـان  پروسـتات  سـرطان  DU145 يهـا  سلول در نیزیکرا اثرات
 را VEGF انیـ ب و اسـت  HIF-1α يقو بازدارنده کی بیترک نیا که

ــ کــاهش یپوکســیه طیشــرا تحــت ــ .دهــد یم ــکرا نیهمچن  از نیزی
 ممانعــت in vivo طیشـرا  در يا برجسـته  طــور بـه  تومـور  یـی زا رگ

  ).17( کند یم
  گیري نتیجه

 ریـ تکث و رشـد  از اًیـ قو نیزیـ کرا کـه  داد نشـان  مطالعـه  نیـ ا جینتا
ــلول ــان معــده ســرطان AGS يهــا س  اثــرات يالقــا قیــطر از انس

 بر شده القا کیتوتوکسیسا اثرات .کند یم يریجلوگ کیتوتوکسیسا
 مـار یت زمـان  و غلظـت  بـه  وابسـته  نیزیـ کرا توسـط  AGS يهـا  سلول
 یسـرطان  يها سلول بر نیزیکرا يقو اثرات به توجه با نیبنابرا .بودند
 بـه  توانـد  یمـ  بـودن،  خطـر  یبـ  و یرسمیغ به توجه با یطرف از و معده
 عامـل  کیـ  عنـوان  بـه  ایـ  یدرمان یمیش يبرا بالقوه عامل کی عنوان

 انسـان  معـده  سـرطان  یدرمان یمیش در داروها گرید با همراه اجوانت
  .شود مطرح

  قدردانی و تشکر
 يبـرا  يزیسرتشن ینیام اهللا نعمت يآقا نامه انیپا حاصل مقاله نیا
 و یسـلول  علـوم  یشناسـ  ستیز رشته در ارشد یکارشناس درجه اخذ

 نیهمچنـ  بـود.  یلـ یاردب محقـق  دانشـگاه  علـوم  دانشکده از یمولکول
 و قاتیتحق معاونت )1394 (شماره مصوب یقاتیتحق طرح از یبخش
 آن یمـال  تیـ حما بـا  و بود شهرکرد یپزشک علوم دانشگاه يآور فن

ــه معاونــت ــد د.یرســ انجــام ب ــان از لهیوســ نیب ــرم کارکن  مرکــز محت
ــات ــلولی تحقیق ــولی و س ــگاهدان مولک ــوم ش ــکی عل ــهرکرد پزش  ش
  م.یینما یم يسپاسگزار
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Abstract 
Background and Objective: Chrysin is a natural and active biological component which is extracted 
from plants, honey and propolis. Chrysin has anti-inflammatory, anticancer and antioxidant propertis. 
This study was done to evaluate the effect of chrysin on AGS human gastric cancer cell line. 

Methods: In this descriptive - analytic study, chrysin was dissolved in dimethyl sulfoxide (DMSO) and 
the cytotoxic effects of concentrations of 10, 15, 20, 30, 40 ,50, 60, 70, 80, and 100 µM/ml of chrysin on 
AGS cells was evaluated. Viability of the cells was determined with MTT assay after 24, 48 and 72 hours 
and compared to controls. 

Results: Chrysin inhibited the growth and proliferation of human gastric cancer AGS cell line. The 
antiproliferative effect of chrysin was dose and time dependent. The IC50 values were determined for 60, 
30 and 20 µM, in incubation time of 24, 48 and 72 hour, respectively (P<0.05). 

Conclusion: Chrysin proved to have antiproliferative activity on human gastric cancer cells in culture 
medium. 
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