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درمان سرطان به وسيله گياهان دارویی، از دیرباز مورد توجه محققان بوده است. دراین ميان، 

هستند که از طریق آپوپتوز و یا نکروز، موجب مهار یا از  ترکيباتیهاي گياهی داراي برخی گونه

که  بودهگياهان  این از جملهو کاسنی ناعيان . خانواده نعشوندمیهاي سرطانی بين بردن سلول

هاي گياهان عصاره اثرسميت بررسی مطالعه این از هدف باشند.داراي اثرات بيولوژیکی بسيار می

هاي در این مطالعه از اندام .باشد( میAGSسرطانی معده ) سلولی يرده پونه و درمنه بر روي

عصاره مختلف هاي با غلظت AGS هايسلول ه، سپسگيري شد هوایی گياهان عصاره

ساعت تيمار  72و  48، 24هاي زمانی  و در فاصله (ی ليترميکروگرم بر ميل 50 -1000)هيدرواتانولی 

و ميزان القاء آپوپتوز به روش فلوسایتومتري با  MTTسميت سلولی با استفاده از روش  شدند.

 به وابستهمهار قوي و  MTTتست  از حاصل نتایج .گردید ارزیابی Annexin-Vرنگ آميزي 

 اثر این پونه و درمنه نشان داد. هاي مختلفهاي سرطانی را توسط عصارهتکثير سلول در غلظت

 بيشترین ساعت 72 در انکوباسيون و عصاره غلظت افزایش با طوریکه به ،بوده زمان و دوز به وابسته

 ،مار نيزهاي تحت تيسلول . در بررسی رویداد آپوپتوز درگردید مشاهده سلولی مرگ درصد

-هاي هيدرواتانولی بر سلولبا توجه به اثرات سيتوتوکسيک عصاره پونه تاثير بيشتري داشت.عصاره

توانند به عنوان یک پتانسيل بالقوه براي مطالعات بيشتر در درمان ، این گياهان میAGSهاي 

ها و نيز تعيين ثره موجود در این عصارهوین تخليص ماده ماد. بنابرنسرطان مورد استفاده قرار گير

 شود.ها توصيه میمکانيسم تاثير آن

 های کلیدیواژه
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 2 1399 بهار و تابستان /1شماره  /منهدوره  /و ایمنی زیستیژنتيک مهندسی 

 

 

  مقدمه

 

ها شود که مشخصه آنها را شامل ميسرطان گروهي از بیماری

ها از جایگاه اصلي رشد سلولي تنظیم نشده، تهاجم و انتشار سلول

 ,Weis and Goldenring)باشد یا مکان اولیه به نقاط دیگر بدن مي

 2000. در پژوهشي که توسط هاناهن و وینبرگ در سال (2009

ها را مشخص کردند. شش عالمت اصلي اکثر سرطان انجام شد،

های رشد خودمختار، فرار که کسب توانایي ایجاد پیام شدپیشنهاد 

های مهاری رشد، گریز از مرگ سلولي آپوپتوزی، توان از پیام

های خوني جدید، زایي )تشکیل رگهمانندسازی نامحدود، رگ

ضروری  سرطانبروز انواع آنژیوژنز(، تهاجم و متاستاز برای 

ست اشایع ن مین سرطاه دومعدن (. سرطاPecorino 2012هستند )

را در میر گ و مردوم تبه رکه ن داده نشاژی پیدمیولوت امطالعاو 

 Weis and)هد دميص ختصاد ایه به خون رسرطااز بعد ن جها

Goldenring, 2009 2014ل سادر مریکا ه آمتحد ایاالت(. در  

ه شدارش نفر گز 1665540ه دـمعن رطاـسبه ن کلي مبتالیار ماآ

 .Siegel et alد )ـنادهرـکت وـف 585720اد دـن تعـیاز است که ا

عالئم بالیني ون غلب بدالیه اوحل امره در معدن سرطا (.2014

 ،دشوتاخیر تشخیص مي سببم بالیني ـعالئان دـفق که دـميباش

ری ماحل پیشرفته بیامرران در ین بیماا درصد 80-90ین ابنابر

ت ق مطالعاـطبد. تنـهسور اـمجز تاـمتاسدارای ه ـکده جعه کرامر

رفته ـل پیشـحامردن در وـبه ندزشانس ه شدم نجاژی اپیدمیولوا

تهاجمي مانند  هایدرمانو ماني درشیمي د جووبا ز متاستااه رـهم

 Oliveira et) ستده اضعیف بور بسیال، سا 5ت حي به  مداجر

al.1998)ت والـمحصده از تفاـسابه دی یازر توجه خیت ا. مطالعا

بطه نتایج راین و در اشته دامختلف ی هاریبیمان مادر درطبیعي 

 .Lehtihet et al)ي ـیمناتم ـت سیسـجمله تقویاز توجهي قابل

2000; Bode et al. 2015) ج از الـلعاعب ـص هاییربیمان اـمدر

 Armanini et) وزکلرـسواترآ (Arora et al. 2011) یمرالزآه ـجمل

al.   2003) تـیابدWang et al. 1991)  )ارشوـگ (Pirzadeh et 

al. 2014 ) نرطاـسو (Poeta et al. 2008; Koh et al. 2020 )

را  هایرین بیمان امای و درپیشگیرای بردی یازمید ا داشته که

مشکالت فعلي در استفاده از شیمي درماني و ست. د آورده ابوجو

ها نآوارض جانبي متعددی که در اثر استفاده از پرتو درماني و ع

های سرطاني شود و همچنین مقاومت سلولبرای بیمار ایجاد مي

های رایج، سبب شده است محققین رو به سوی داروهای به درمان

جدید با اثر بیشتر و سمیت کمتر بیاورند. طبیعت منبع شگفت 

یمیایي بسیار زیاد با تنوع ش انگیز از ترکیبات مناسب دارویي جدید

ها گونه گیاهي، جانوری، جانداران دریایي و است که در میلیون

. (Cragg et al. 2013) شودها یافت ميمیکروارگانیسم

های ثانویه موجود در گیاهان از جمله این ترکیبات متابولیت

ها هنوز ناشناخته هستند. ترکیبات گیاهي هستند که بسیاری ار آن

های طاني و ضد توموری دارند در گروهکه خاصیت ضد سر

شیمیایي آلدهیدها، آلکالوئیدها، فالونوئیدها، گلیکوزیدها، 

 ;Amin et al. 2009) دنترپنوئیدها و ترکیبات فنلي فرار دار

Srivastava et al. 2005) . قابل توجه است که هم اکنون بیش از

درصد داروهای رایج ضد سرطاني از منابع طبیعي شامل  60

 اندها مشتق شدهگیاهان، جانداران دریایي و میکروارگانیسم

(Newman et al. 2003 .) 

شناخته شده در طب سنتي ایران برای درمان گیاه پونه یک 

عملکرد بهبود دارای اثرات ارزشمندی در  وهای مختلف بیماری

اص ضد باکتریایي، ضد قارچي، دستگاه گوارش است که خو

م، ضد اسپاسم، ضد نفخ و حشره کشي آن اکسیداني، ضد آسآنتي

های گونه(. Jalilzadeh-Amin et al. 2012به اثبات رسیده است )

فنلي بوده و لذا دارای تلف پونه، منابع غني ترکیبات پليمخ

( یکي Mentha longifoliaباشد. پونه )اکسیداني ميخواص آنتي

خانواده باشد که متعلق به مي Menthaهای جنس نعناع از گونه

Lamiaceae پونه گیاهي کرکدار، پایا با بویي تند، دارای . باشدمي

های بیضي دوک مانند تا نوک تیز دوک مانند است ریزوم، برگ

(Bot 2009.) Mentha longifolia  که در فارسي پونه نامیده

های زیرزمیني شود گیاهي است علفي، چند ساله، با ساقهمي

، منشعب، به ندرت ساده و به ارتفاع رونده و دارای ساقه راست

سانتیمتر غالبا ساقه چهار گوش و در بخش فوقاني با  120تا  40

های باشد. این گیاه به حالت وحشي در دشتمي های بلندکرک

ها در اغلب نواحي مرکزی، جنوبي و غربي مرطوب و حاشیه آب

روید اروپا، نواحي مدیترانه، شرق آسیا و جنوب آفریقا مي

(Džamić 2010 .) 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

58
85

07
3.

13
99

.9
.1

.1
.4

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 g

eb
sj

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             2 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.25885073.1399.9.1.1.4
https://gebsj.ir/article-1-296-fa.html


 و همکاران سفالیان  .... اتانلیبررسی اثر ضد سرطانی عصاره 

 

 1399ستان تابو  بهار /1شماره  /منهدوره  /و ایمنی زیستیيک ژنتمهندسی  3

 

از گیاهان دارویي که در طب سنتي و طب مدرن اثرات مختلفي 

باشد. ( ميArtemisia persicaدرمنه ایراني ) ،برای آن ذکر شده

 Compositaeو خانواده  Anthemideaeدرمنه گیاهي از طایفه 

های آن رسد و برگمتر ميسانتي 60است ارتفاع این گیاه به 

های زرد و گل آذین کاپیتول است. د و گلدارای تقسیمات متعد

این گیاه حاوی ترکیبات گوناگوني همانند اسکوپودرنیول، 

چندین سزکوئي ترپن و ترکیبات دیگر  اسکوپوفارنول، قارنزول و

(. درمنه گیاهي کوچک و زرد رنگ Mozaffarian 2000باشد )مي

های هوایي آن به عنوان داروی ضد ماالریا باشد و قسمتمي

شود. در مقاالت مختلف مشخص شده است که استفاده مي

آرتیمیسین موجود در این گیاه خواص ضد باکتریایي، ضد قارچ، 

 Vijay) ضد لیشمانیا، آنتي اکسیدان، ضد تومور و ضد التهابي دارد

et al. 2014 .) سزکوئيعالوه بر این، ترکیبات مختلفي از جمله 

، استروئیدها هاترپنوئیدها، فنول، ن، فالونوئیدها، کوماریهاترپنوئید

 (.  (Abad 2012تاکنون از گیاه درمنه استخراج شده است

 

  هاروش و مواد

 

یشي در اواخر فصل رو گیاهان پونه و درمنه تهیه عصاره گیاهی:

س از و پ آوریطبیعي در استان اردبیل جمع هایاز رویشگاه

ها و برگ گرم از 10سپس  شستشو در سایه خشک گردیدند.

 اه بههای گلدار جوان گیاه آسیاب و پودر شدند. پودر گیسرشاخه

اتانول -درصد آب 85میلي لیتر حالل اتانولي  100طور جداگانه با 

ساعت بر روی شیکر با دور  48اضافه و دو بار  به مدت 

rpm180 25و دمای˚C  های بدست آمده ، عصارهگیری شدعصاره

تغلیظ  C50˚رایط خالء و در دمای توسط دستگاه روتاری در ش

یط تحت شرا 2/0ها با استفاده از فیلتر سپس عصارهگردیدند. 

 (. Khosravi 2004استریل فیلتر شدند )

 AGSدر این مطالعه تجربي رده سلول سرطاني  کشت سلولی:

 –های آدنو کارسینومای معده( از انسیتو پاستور )تهران )سلول

لیتری میلي 25های ها در فالسکایران( خریداری شد. سلول

سرم جنیني  درصد 10 حاوی RPMI1640محیط کشت کامل 

کشت استرپتومایسین -پنیسیلینهای بیوتیکآنتي درصد 2گاوی و 

 CO2 (5%)درجه سانتیگراد حاوی  37در انکوباتور  ،داده شدند

ساعت یکبار تعویض محیط صورت  24انکوبه شدند و هر 

کشت اولیه در زیر میکروسکوپ  روز بعد از 4-3گرفت. 

ها به معکوس تراکم سلولي بررسي و در صورتي که رشد سلول

 شد. پاساژ انجام مي ،رسیدمي درصد 80حد 

 هایفالسک در هاسلول عبور مرتبه چند از پس اعمال تیمار:

 به شدند، منتقل خانه 96کوچک  صفحات به هاسلول کشت،

 10حاوی  RPMIمحیط  رد سلول 20000خانه  هر در طوریکه

مختلف  هایغلظت مجاورت در هاقرارگرفت. سلول FBSدرصد 

( µg/ml1000، 750 ،500 ،250 ،100 ،50های گیاهان )عصاره

 بدون شرایط، تمامي با هاسلول از یکسری گرفتند. کشت قرار

 72 و 48، 24زماني  هایفاصله در کنترل عنوان به عصاره حضور

زمون آ از استفاده با سلولي کشندگي اثر انمیز و شد انجام ساعت

MTT .بررسي گردید 

میکرولیتر محیط  50سلول در  2000تعداد  زیست پذیری سلول:

 در هر چاهک از پلیت درصد  FBS  10حاوی RPMI1640کشت 

دار  2COتایي اضافه شدند و به مدت یک شب در انکوباتور  96

ختلفي از های منگهداری گردید. سپس به هر چاهک غلظت

 (DMSO) دی متیل سولفوکساید های پونه و درمنه که درعصاره

برای هر ترکیب یک گروه کنترل که  .حل شده بودند اضافه شد

فاقد ترکیبات مورد نظر بود و تنها شامل محیط کشت 

RPMI1640 حاوی FBS 10  بود مد نظر قرار گرفت. درصد

با مقادیر ساعت  72و  48، 24های مختلف ها در زمانسلول

میکرولیتر  25مختلف دو ترکیب انکوبه شدند. بعد از انکوباسیون 

لیتر( به هر چاهک اضافه م در میليگرمیلي 5) MTTاز محلول 

های تا کریستالساعت دیگر انکوبه شد  3شد و پلیت به مدت 

 DMSO  پس از آن با جایگزیني .شکیل شوندنامحلول فورمازان ت

ها حل شده و رنگ ارغواني ایجاد تالکریس MTTبه جای محلول 

های هرچه شدت رنگ بیشتر باشد نشانگر تعداد سلول .گردید

به هر چاهک اضافه شد.  DMSOسپس  ی بیشتری است.زنده

 570جذب نوری توسط دستگاه اسپکتروفتومتری در طول موج 

 Helganson) ( قرائت شدDMSOنانومتر در مقابل بالنک )

2003.) 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

58
85

07
3.

13
99

.9
.1

.1
.4

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 g

eb
sj

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             3 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.25885073.1399.9.1.1.4
https://gebsj.ir/article-1-296-fa.html


 و همکاران سفالیان  .... اتانلیاثر ضد سرطانی عصاره  بررسی

 

 4 1399 بهار و تابستان /1شماره  /منهدوره  /و ایمنی زیستیژنتيک مهندسی 

 

سلول سرطاني  5× 410 تعداد ز و نکروز سلولی:بررسی آپوپتو

AGS  های ای ریخته شد و با غلظتخانه 6در هر چاهک پلیت

 رهعصار ــلیتمیلي م در  رــگومیکر 200،150،100،50،25مختلف 

ین ها با انکسساعت انکوباسیون، سلول 24تیمار شدند. بعد از 

V کونژگه باFTTC   انکسین(FTTC-V)  دا یودایآو پروپیدیومPI 

 انکوبه شده و توسط دستگاه فلوسایتومتری مورد بررسي قرار

بت به مث  PIمثبت و FTTC-Vگرفتند. جمعیت سلولي انکسین 

ولي عنوان آپوپتوز ثانویه یا نکروز پس آپوپتوتیک و جمعیت سل

ر نظر گرفته دمثبت به عنوان نکروز   PIمنفي و  FTTC-Vانکسین 

ل نترکان اقد سیلیبینین به عنومحیط کشت فن موآزین در ا شدند.

 (.Chiu et al. 2006) شودده ميستفاامنفي 

 

  و بحث نتایج

 

های ( بر حسب غلظتODنتایج نوری )MTT براساس آزمون 

لیتر پونه و میکروگرم بر میلي 1000و  750، 500، 250، 100، 50

درمنه در مقایسه با میزان بقای سلولي به صورت رسم نمودار در 

ساعت بدست آمد. الزم به توضیح است بازه  72و  48، 24

انتخابي غلظت پونه و درمنه بر مبنای اثرات ضد سرطاني آن در 

مقاالت مختلف و همچنین مطالعات اولیه صورت گرفته در 

 AGSهای بیانگر درصد بقای سلول 1آزمایشگاه بوده است. شکل 

 1000تا  50های متفاوت )بعد از تیمار با پونه در غلظت

طور باشد. همانهای مختلف ميمیکروگرم بر میلي لیتر( برای زمان

 بیشترین درصد بقای سلول ،شودکه در این نمودار مشاهده مي

AGS  ساعت  24لیتر و در زمان میکروگرم بر میلي 250در غلظت

 750در غلظت  AGS ترین درصد بقای سلولبوده است. کم

ساعت بدست آمد. سمیت  72 لیتر و در زمانگرم بر میليمیکرو

در زمان  486و  IC50 ،2/488سلولي به ترتیب در پونه و درمنه با 

دهد (. نتایج نشان مي1ساعت پس از تیمار بوده است )جدول  72

های تیمار شده با عصاره روز، میزان بقای سلول 3که در طول 

به پونه و درمنه در مقایسه با سلول کنترل، به ترتیب تفاوت بارزی 

لیتر نشان داده میکروگرم بر میلي 486و  2/488ویژه در غلظت 

نتایج نشان داد که پایداری سلولي در (. 2و 1است )شکل 

طور های پونه و درمنه بهتحت تاثیر عصاره AGSهای سلول

 دار و وابسته به دوز کاهش یافت.معني

 

 
یمار در مدت پس از ت AGSهای ماني سلولبر زندهArtemisia persica و  Mentha longifoliaگیاهان های هیدرواتانوليلف عصارههای مختتاثیر غلظت -1شکل 

 (SEه استاندارد ارور ، ارور بار نشان دهند3ساعت )تکرار= 72و  48، 24های زمان

Figure 1. Effect of different concentrations of Mentha longifolia and Artemisia persica hydroalcoholic extracts on AGS cell viability after 

treatment for 24, 48 and 72 h (Repeat = 3, Error bars indicate standard error, SE) 
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 ساعت. 72و  48، 24در  AGS( دو عصاره هیدروالکلي بر روی رده  سلولي IC50مهار رشد ) درصد 50غلظت  -1جدول 
Table1. 50% inhibitory concentration of two hydroalcoholic extracts on AGS cell line over 24, 48, and 72 hours. 

 های گیاهيعصاره
(mg/ml)IC50 

 ساعت 72 ساعت 48 ساعت24

Mentha longifolia 29484/5  66756/0 48822/0 

Artemisia persica 09021/2  97495/0 48604/0 
 

های تیمار شده با عصاره بررسي تغییرات ظاهری بر روی سلول

شناسي هیدرواتانولي پونه و درمنه، نشان دهنده تغییرات ریخت

های تیمار شده نسبت به کنترل بود. نتایج مشخصي در سلول

های مختلف عصاره اتانولي پونه و ها و زمانسمیت سلولي غلظت

خوردگي شکل ی برهمدهندهان نش AGS درمنه بر رده سلولي

ترین اثر سیتوتوکسیکي دیده کروی سلول در غلظتي که بیش

 .(2شود، نمایش داده شده است )شکلمي

 

 
هد شا :Aساعت.  72و  48، 24زمان لیتر در سه مدتمیکروگرم بر میلي 500 های گیاهي با غلظتتیمار شده با عصاره AGSهای تصاویر میکروسکوپي سلول -2شکل 

B ساعت  24: تیمار با عصاره پونه پس ازC ساعت  48: تیمار با عصاره پونه پس ازD ساعت  72: تیمار با عصاره پونه پس ازEساعت  24ا عصاره درمنه پس از : تیمار ب

F ساعت  48: تیمار با عصاره درمنه پس ازG ساعت 72: تیمار با عصاره درمنه پس از. 

Figure 2. Microscopic images of AGS cells treated by herbal extracts with 500 μg/ml concentrations over 24, 48, and 72 hours. A: control, 

B: treated by Mentha longifolia extract after 24 hours, C: treated by Mentha longifolia extract after 48 hours, D: treated by Mentha longifolia 

extract after 72 hours, E: treated by Artemisia persica extract after 24 hours, F: treated by Artemisia persica extract after 48 hours, G: treated 

by Artemisia persica extract after 72 hours. 

 

دهد مي Annexin V/PIبا آزمون  AGSهای نتایج آپوپتوزی سلول

 500با غلظت  AGSهای ساعت از تیمار سلول 24گذشت  که با

لیتر اثر زیادی روی القای آپوپتوز در مقایسه با میکروگرم بر میلي

تیمار شاهد داشته است. بررسي میزان رویداد آپوپتوز در 

های تحت تیمار از طریق فلوسایتومتری و با استفاده از سلول

Anexin V/ PI ین استخراج در فرآیند نشانگر تاثیر قابل توجه ا

درصد از  74/92ی شاهد که در نمونهطوریمرگ سلولي بود، به

 (.3ها زنده بودند )شکلسلول
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 (                             AGSهای سرطاني معده )( در سلولC( و درمنه )Bهای پونه )آپوپتوز ناشي از عصاره - 3شکل

 LLهای زنده، : جمعیت سلولLRهای با اپوپتوز اولیه، سلول : جمعیتULهای با نکروز نهایي، : جمعیت سلولURوپتوز نهایي و نکروز اولیه.های با آپ: جمعیت سلول 

Figure 3. Apoptosis caused by Mentha longifolia (B) and Artemisia persica (C) in gastric adenocarcinoma cells (AGS) under 600 μg/ml 

concentrations for 24 hours that was analyzed by Annexin V- /PI method. 
 

 بحث

تحقیق و پژوهش در زمینه منابع گیاهي همواره در دستور کار 

در حال حاضر طیف وسیعي از . محققان جهان بوده است

داروهای مشتق شده از منابع گیاهي در پزشکي مورد استفاده است 

بیوتیکي موثری از شي و آنتيکه خواص مهار رشدی، التیام بخ

منظور مراحل مختلفي بدین(. Lee et al. 2005) اندخود نشان داده

مورد نیاز است تا ماده موثر یک گیاه به عنوان یک داروی 

استاندارد با کمترین خطرات اثر جانبي معرفي شود که این فرآیند 

بر  یری آغاز شده و با انجام آزمایشگهای مختلف عصارهاز روش

فته و در ها در محیط آزمایشگاه ادامه یاها و باکتریروی سلول

نواع حیوانات مختلف بر روی ا هاینهایت با انجام آزمایش

سازی روش انتقال دارو جهت آزمایش روی آزمایشگاهي و بهینه

منظور یافتن ترکیبات گیاهي ضد بهیابد. انسان گسترش مي

ن بومي کشور، در این خطر از میان گیاهاسرطاني قوی و بي

های جدا شده از پونه و درمنه بر سمیت تحقیق تاثیر عصاره

بررسي شد.  MTT( توسط تست AGSهای سرطاني معده )سلول

های هیدرواتانولي پونه و های حاصله نشان دادند که عصارهیافته

بسیاری از های سرطاني شدند. درمنه سبب مهار رشد سلول

زیا از خواص دارویي سرشاری برخوردار گیاهان خانواده آرتیمی

توان به خواص توموری، ضد میکروبي هستند که از جمله آن مي

 Baldiو ضد ماالریایي برخي از اعضای این خانواده اشاره کرد )

et al. 2008 نتایج حاصل از بررسي ترکیبات موجود در گیاه .)

کیبات درمنه نشان داده است که این گیاه حاوی طیف وسیعي از تر

-دارویي ارزشمند از قبیل توجون، کامفور، یوکالیپتو، بتا

 .Nakamura et alباشد )ها و غیره ميها، آلکنکاریوفیلین، آلکان

1999; Lee et al. 2005 سینئول و -1، 8(. همچنین وجود ترکیبات

پین در گیاه درمنه سبب شده است تا این گیاه از خواص آلفا

های گرم ای از باکتریابر طیف گستردهضدمیکروبي مطلوبي در بر

(. Orhan et al, 2010مثبت وگرم منفي برخوردار باشد )

از پرکاربردترین داروهای ضدسرطاني است که آرتیمیزین یکي از 

نشان  نتایج حاصل از تحقیقات گذشته .گرددتخلیص ميآرتیمیزیا 

ی و یا تواند در پیشگیرداده است که استفاده روزانه آرتیمیزین مي

 .Lai et alتواند مفید باشد )ميجلوگیری از توسعه سرطان 

از طریق القاء مرگ آرتیمیزین اند (. این تحقیقات نشان داده2013

سازی مسیر آپپتوز در های پیش سرطاني و همچنین فعالدر سلول

گردد های سرطاني مانع از القاء و یا گسترش سرطان ميسلول

(Lai et al. 2006; Li et al, 2004; Emami et al, 2010).  نتایج

از  Artemisia persica گیاه عصاره متانولياین تحقیق نشان داد 

ند. دار هستبرخور AGSهای مناسبي بر سلولخواص ضدتوموری 

عنوان به .مشابه همخواني داشت هایاین نتایج با برخي از گزارش

بر مهار رشد ه برخي از گیاهان خانواده نعناع مثال تاثیر عصار

( HL-60(، پرومیلوسیتیک )Helaهای سرطاني سیرویکس )سلول

( به اثبات رسیده است. نتایج این تحقیقات خواص AGSو معده )

فالوني  اتترکیبوجود  ضدسرطاني ترکیبات گیاهي را مرتبط با 

این گیاه ( در Eupatilin)یوپاتیلین  و( Jaceosidin)جاسئودین 
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گیاه  عصاره. (SeoJ et al. 2003; Lee et al. 2005) انددانسته

asiatica Artemisia های سرطاني در سلولآپوپتوز  با القاء مسیر

های سرطان ( و سلولHL-60های پرومیلوسیتیک )سلولاز قبیل 

 Kim) شودمي سبب جلوگیری از گسترش سرطان (AGS)معده 

et al. 2004; Seo and Surh, 2001 عالوه بر گیاه .)asiatica 

Artemisiaهای ، خواص ضدسرطاني سایر گونهArtemisia  از

 وArtemisia capillaries ، Artemisia iwayomogi قبیل

Artemisia prince  نیز در مطالعات متعددی به اثبات رسیده است

Hu et al. 2000; Jeong et al. 2004) باتوجه به نقش مضر .)

هیدروکسیل و پراکسیل در های آزاد از قبیل سوپراکساید، رادیکال

ز قبیل سرطان، وجود ترکیبات های مزمن االقاء بیماری

اکسیداني از قبیل فالونوئیدها، ترکیبات فنولي و غیره، از آنتي

 Artemisiaجمله دیگر دالیل خواص ضدتوموری گیاهان خانواده 

و  (.Parejo et al. 2002; Abotaleb et al. 2020) اندبیان شده

که برای اولین  Artemisia persicaونه گ ایج این تحقیقبراساس نت

داوطلب بار سمیت سلولي آن مورد بررسي قرار گرفت، نیز 

مناسبي برای بررسي اثرات ضد توموری و جداسازی ترکیبات 

فالونوئیدها و سایر ترکیبات فنلي انتشار وسیعي  باشد.موثره مي

ن ترکیبات از جمله در گیاهان دارند و فعالیت بیولوژیک متنوع ای

های ها از جمله بیماریاکسیداني در بسیاری بررسياثر آنتي

 Morton 2000; El-Ansari) کرونری و سرطان بررسي شده است

et al. 2019.) ضدسرطانياثر  مهمترین دلیل وجود کهطوریبه 

ها نسبت داده شده اکسیدان آن، به اجزای آنتيعصاره این گیاهان

طور طبیعي در پونه وجود دارند شامل پولگون، به موادی که. است

سینئول، پیپریتنون اکسید، کاریوفیلن،  -8و1منتون، نئو منتون، 

ها و ها، ایزوفالونمنتوفوران، آلفاترپینولن، لیمونن، فالونون

 ;Dietz et al. 2010; Teixeira et al. 2012) باشدفالونوئبد مي

Kamkar et al. 2010; Razavi et al. 2012) با به  ترکیبات. این

های های آزاد حاصل از برخي متابولیسمدام انداختن رادیکال

ها و سایر اجزاء مهم ، پروتئینDNAاز آسیب به  موجود در بدن، 

. در چند سال اخیر مطالعات زیادی بر کنندسلول جلوگیری مي

ه اکسیدان گیاهان دارویي از جمله پونه انجام شده کفعالیت آنتي

در طي بررسي، ترکیبات فنولیک با مقدار باال در آن مشاهده شده 

 .Nickavar et al) که مسئول عملکرد آنتي اکسیداني گیاه بودند

بر  Mentha longifoliaآل علي و همکاران سمیت سلولي  .(2010

اکي ح را بررسي کردند که MCF-7روی رده سلولي سرطان سینه 

 (.Al-Ali et al. 2013) باشدنه مياز تاثیر سیتوتوکسیکي این گو

مطالعات جامع بر روی دو الین سلول توموری فیبر سارکوما و 

لوسمیک مونوسیت حاکي از آن است که خانواده المیاسه از جمله 

Mentha polgium ( قوی بر این اثر سمیت سلولي )سیتوتوکسیکي

در  (.Hajighasemi et al. 2011) دو الین سلولي داشته است

ای که توسط کامکار انجام شده بود عصاره بدست آمده از طالعهم

ی داشتن ترکیبات پونه در طي استخراج با متانول و آب به واسطه

اکسیداني داشته عملکرد آنتي ،فنولیک، فالونوئیدها و ترپنوئیدها

ی دیگر حاجي قاسمي در مطالعه(. Kamkar et al. 2010) است

الین سلول  را روی دو Mentha spicataسمیت سلولي گونه 

توموری فیبر سارکوما و لوسمیک مونوسیت بررسي کرد که روی 

 .Hajighasemi et al) هر دو الین دارای اثر سیتوتوکسیکي بود

شش  ،انجام گرفت 2010که در سال  اتيمطالع. بر اساس (2011

 .Menthapiperita, M. spicata, M)گونه از خانواده نعناعیان 

aquatica, M. crispa, M. pulegium and M. longifolia)  بر

اثر سمیت سلولي داشته  Hep2و  Vero, Helaروی رده سلولي 

شباهت نزدیکي بین پژوهش (. Rahimifard et al. 2010) است

زیرا در این  ،حاضر با مطالعات صورت گرفته وجود دارد

خاصیت اند ها گیاهان متعلق به خانواده المیاسه توانستهپژوهش

های سلولي مختلف در الگویي وابسته به سمیت سلولي را در الین

دوز و زمان مشخص بروز دهند. نتایج بدست آمده در این تحقیق 

های قبلي مبني بر ارتباط مستقیم اجزای در توافق با گزارش

 .اکسیداني استفنولیک با فعالیت آنتي

توانند یکي ویي ميگیاهان دار کرد کهگیری نتیجهتوان بنابراین مي

رسد های اصلي کنترل و درمان سرطان باشد و به نظر مياز پایه

معرفي داروهای مورد استفاده در طب سنتي به ویژه گیاهان 

های تحقیقاتي جهت دارویي سرآغاز مناسبي برای تدوین پروژه

ن ین مطالعه نشاانتایج دستیابي به داروهای نوین باشد. از این رو 

ثر هیدرواتانولي پونه و درمنه دارای اره صاهد که عدمي

د. ها شولین سلواشد ر رند باعث مهااکه ميتوده ضدسرطاني بو

 باها به بومي بودن این گیاهان، سازگاری آن در پایان با توجه

هزینه این شرایط اقلیمي مناطق مختلف ایران، پرورش آسان و کم
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انجام ، هاهي در آنگیاهان، وجود انواع متعدد فالونوئیدهای گیا

سرطاني این گیاهان جهت مطالعات بیشتر روی خواص ضد

در پروسه  بالقوه ينقشو ایفای به همراه داروهای شیمیایي  استفاده
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Abstract 

Cancer treatment using medicinal plants has long been of interest to researchers. In the 

meantime, some plant species contain substances which can inhibit or eliminate cancer 

cells through apoptosis or necrosis. The family of Lamiaceae and Asteraceae are among the 

medicinal plants that have many biological effects. The purpose of this study was to 

investigate the anticancer effect of Pennyroyal and Artemisia extracts on gastric cancer cell 

line (AGS). In this study, aerial parts of plants were extracted. AGS cells were treated with 

different concentrations of hydro-alcoholic extract (50-1000 µg/ml) over 24, 48 and 72 

hours. Cell motility was estimated using MTT assay and rate of apoptosis induction was 

measured by flow cytometry with The Annexin-V. The results of MTT assay indicated 

strong and concentration dependent prevention of cancer cell proliferation by various 

concentrations of Pennyroyal and Artemisia extracts. These extracts had a dose and time 

dependent anticancer effect on AGS cells. By increasing the concentration of the extract 

and incubation for 72 hours, the highest percentage of cell death was observed. In the study 

of apoptosis in treated cells, Pennyroyal extract was more effective. Due to the cytotoxic 

effects of hydro-alcoholic extracts on AGS cells, these plants could be used as potential 

option for further studies on cancer treatment. Therefore, the purification of the active 

substances in these extracts and the determination of their effect mechanism are 

recommended.  

 

Key words: Artemisia, Gastric cancer cells (AGS), hydro-alcoholic extract, Pennyroyal 
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