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چکيده
واژههای کلیدی
پونه

درمان سرطان به وسيله گياهان دارویی ،از دیرباز مورد توجه محققان بوده است .دراین ميان،
برخی گونههاي گياهی داراي ترکيباتی هستند که از طریق آپوپتوز و یا نکروز ،موجب مهار یا از
بين بردن سلولهاي سرطانی میشوند .خانواده نعناعيان و کاسنی از جمله این گياهان بوده که
داراي اثرات بيولوژیکی بسيار میباشند .هدف از این مطالعه بررسی اثرسميت عصارههاي گياهان

درمنه

پونه و درمنه بر روي ردهي سلولی سرطانی معده ( )AGSمیباشد .در این مطالعه از اندامهاي

رده سلولي سرطاني معده ()AGS

هوایی گياهان عصاره گيري شده ،سپس سلولهاي  AGSبا غلظتهاي مختلف عصاره

عصاره هیدروالکلي

هيدرواتانولی ( 50 -1000ميکروگرم بر ميلی ليتر) و در فاصلههاي زمانی  48 ،24و  72ساعت تيمار
شدند .سميت سلولی با استفاده از روش  MTTو ميزان القاء آپوپتوز به روش فلوسایتومتري با
رنگ آميزي  Annexin-Vارزیابی گردید .نتایج حاصل از تست  MTTمهار قوي و وابسته به
غلظت در تکثير سلولهاي سرطانی را توسط عصارههاي مختلف پونه و درمنه نشان داد .این اثر
وابسته به دوز و زمان بوده ،به طوریکه با افزایش غلظت عصاره و در انکوباسيون  72ساعت بيشترین
درصد مرگ سلولی مشاهده گردید .در بررسی رویداد آپوپتوز در سلولهاي تحت تيمار نيز،
عصارهپونه تاثير بيشتري داشت .با توجه به اثرات سيتوتوکسيک عصارههاي هيدرواتانولی بر سلول -
هاي  ،AGSاین گياهان می توانند به عنوان یک پتانسيل بالقوه براي مطالعات بيشتر در درمان
سرطان مورد استفاده قرار گيرند .بنابراین تخليص ماده موثره موجود در این عصارهها و نيز تعيين
مکانيسم تاثير آنها توصيه میشود.
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بررسی اثر ضد سرطانی عصاره اتانلی ....

پرتو درماني و عوارض جانبي متعددی که در اثر استﻔاده از آنها
مقدمه

برای بیمار ایجاد ميشود و همچنین مقاومت سلولهای سرطاني
به درمانهای رایﺞ ،سبب شده است محققین رو به سوی داروهای

رشد سلولي تنظیم نشده ،تهاجم و انتشار سلولها از جایگاه اصلي

انگیز از ترکیبات مناسب دارویي جدید با تنوع شیمیایي بسیار زیاد

(Weis and Goldenring,

است که در میلیونها گونه گیاهي ،جانوری ،جانداران دریایي و

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

میکروارگانیسمها یافت ميشود ).(Cragg et al. 2013

انجام شد ،شش عالمت اصلي اکثر سرطانها را مشخص کردند.

متابولیتهای ثانویه موجود در گیاهان از جمله این ترکیبات

پیشنهاد شد که کسب توانایي ایجاد پیامهای رشد خودمختار ،فرار

هستند که بسیاری ار آنها هنوز ناشناخته هستند .ترکیبات گیاهي

از پیامهای مهاری رشد ،گریز از مرگ سلولي آپوپتوزی ،توان

که خاصیت ضد سرطاني و ضد توموری دارند در گروههای

همانندسازی نامحدود ،رگزایي (تشکیل رگهای خوني جدید،

شیمیایي آلدهیدها ،آلکالوﺋیدها ،فالونوﺋیدها ،گلیکوزیدها،

آنژیوژنز) ،تهاجم و متاستاز برای بروز انواع سرطان ضروری

ترپنوﺋیدها و ترکیبات فنلي فرار دارند

هستند ( .)Pecorino 2012سرطان معده دومین سرطان شایﻊ است

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

و مﻄالعات اپیدمیولوژی نشان داده که رتبه دوم مرگ و میر را در

 60درصد داروهای رایﺞ ضد سرطاني از منابﻊ طبیعي شامل

Weis and

گیاهان ،جانداران دریایي و میکروارگانیسمها مشتﻖ شدهاند

یا مکان اولیه به نقاط دیگر بدن ميباشد

جهان بعد از سرطان ریه به خود اختصاص ميدهد (

 .)Goldenring, 2009در ایاالت متحده آمریکا در سال 2014
آمار کلي مبتالیان به سـرطان معـده  1665540نﻔر گزارش شده
است که از ایـن تعـداد  585720فـوت کـردهانـد

( Siegel et al.

 .)2014سرطان معده در مراﺣل اولیه اﻏلب بدون عالﺋم بالیني
ميباشـد که فقـدان عالﺋـم بالیني سبب تاخیر تشخیص ميشود،
بنابراین  80-90درصد این بیماران در مراﺣل پیشرفته بیماری
مراجعه کرده کـه دارای متاسـتاز مجـاور هسـتند .طبـﻖ مﻄالعات
اپیدمیولوژی انجام شده شانﺲ زنده بـودن در مراﺣـل پیشـرفته
همـراه متاستاز با وجود شیمي درماني و درمانهای تهاجمي مانند
جراﺣي به مدت  5سال ،بسیار ضعیﻒ بوده است

(Oliveira et

) .al.1998مﻄالعات اخیر توجه زیادی به اسـتﻔاده از محصـوالت
طبیعي در درمان بیماریهای مختلﻒ داشته و در این رابﻄه نتایﺞ
ﻗابلتوجهي از جمله تقویـت سیسـتم ایمنـي

(Lehtihet et al.

) 2000; Bode et al. 2015درمـان بیماریهای صـعب العـالج از
جملـه آلزایمر ( )Arora et al. 2011آترواسـکلروز

(Armanini et

) al. 2003دیابـت ) )Wang et al. 1991گـوارش

( Pirzadeh et

 )al. 2014و سـرطان ()Poeta et al. 2008; Koh et al. 2020
داشته که امید زیادی برای پیشگیری و درمان این بیماریها را
بوجود آورده است .مشکالت فعلي در استﻔاده از شیمي درماني و
2

;(Amin et al. 2009

(.)Newman et al. 2003
پونه یک گیاه شناخته شده در طب سنتي ایران برای درمان
بیماریهای مختلﻒ و دارای اثرات ارزشمندی در بهبود عملکرد
دستگاه گوارش است که خواص ضد باکتریایي ،ضد ﻗارچي،
آنتياکسیداني ،ضد آسم ،ضد اسپاسم ،ضد نﻔخ و ﺣشره کشي آن
به اثبات رسیده است ( .)Jalilzadeh-Amin et al. 2012گونههای
مختلﻒ پونه ،منابﻊ ﻏني ترکیبات پليفنلي بوده و لذا دارای
خواص آنتياکسیداني ميباشد .پونه ( )Mentha longifoliaیکي
از گونههای جنﺲ نعناع  Menthaميباشد که متعلﻖ به خانواده
 Lamiaceaeميباشد .پونه گیاهي کرکدار ،پایا با بویي تند ،دارای
ریزوم ،برگهای بیضي دوک مانند تا نوک تیز دوک مانند است
( Mentha longifolia .)Bot 2009که در فارسي پونه نامیده
ميشود گیاهي است علﻔي ،چند ساله ،با ساﻗههای زیرزمیني
رونده و دارای ساﻗه راست ،منشعب ،به ندرت ساده و به ارتﻔاع
 40تا  120سانتیمتر ﻏالبا ساﻗه چهار گوش و در بخش فوﻗاني با
کرکهای بلند ميباشد .این گیاه به ﺣالت وﺣشي در دشتهای
مرطوب و ﺣاشیه آبها در اﻏلب نواﺣي مرکزی ،جنوبي و ﻏربي
اروپا ،نواﺣي مدیترانه ،شرق آسیا و جنوب آفریقا ميروید
(.)Džamić 2010
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سرطان گروهي از بیماریها را شامل ميشود که مشخصه آنها

جدید با اثر بیشتر و سمیت کمتر بیاورند .طبیعت منبﻊ شگﻔت
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از گیاهان دارویي که در طب سنتي و طب مدرن اثرات مختلﻔي

داده شدند ،در انکوباتور  37درجه سانتیگراد ﺣاوی

برای آن ذکر شده ،درمنه ایراني ( )Artemisia persicaميباشد.

انکوبه شدند و هر  24ساعت یکبار تعویض محیط صورت

Compositae

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

است ارتﻔاع این گیاه به  60سانتيمتر ميرسد و برگهای آن

معکوس تراکم سلولي بررسي و در صورتي که رشد سلولها به

دارای تقسیمات متعدد و گلهای زرد و گل آذین کاپیتول است.

ﺣد  80درصد ميرسید ،پاساژ انجام ميشد.

درمنه گیاهي از طایﻔه  Anthemideaeو خانواده

اسکوپوفارنول ،ﻗارنزول و چندین سزکوﺋي ترپن و ترکیبات دیگر
ميباشد ( .)Mozaffarian 2000درمنه گیاهي کوچک و زرد رنگ
ميباشد و ﻗسمتهای هوایي آن به عنوان داروی ضد ماالریا
استﻔاده ميشود .در مقاالت مختلﻒ مشخص شده است که
آرتیمیسین موجود در این گیاه خواص ضد باکتریایي ،ضد ﻗارچ،
ضد لیشمانیا ،آنتي اکسیدان ،ضد تومور و ضد التهابي دارد ( Vijay

 .)et al. 2014عالوه بر این ،ترکیبات مختلﻔي از جمله سزکوﺋي
ترپنوﺋیدها ،فالونوﺋیدها ،کومارینها ،فنول ،ترپنوﺋیدها ،استروﺋیدها
تاکنون از گیاه درمنه استخراج شده است ).)Abad 2012

اعمال تیمار :پﺲ از چند مرتبه عبور سلولها در فالسکهای
کشت ،سلولها به صﻔحات کوچک  96خانه منتقل شدند ،به
طوریکه در هر خانه  20000سلول در محیط  RPMIﺣاوی 10
درصد  FBSﻗرارگرفت .سلولها در مجاورت ﻏلظتهای مختلﻒ
عصارههای گیاهان ()50 ،100 ،250 ،500 ،750 ،1000µg/ml
ﻗرار گرفتند .کشت یکسری از سلولها با تمامي شرایط ،بدون
ﺣضور عصاره به عنوان کنترل در فاصلههای زماني  48 ،24و 72
ساعت انجام شد و میزان اثر کشندگي سلولي با استﻔاده از آزمون
 MTTبررسي گردید.
زیست پذیری سلول :تعداد  2000سلول در  50میکرولیتر محیط
کشت  RPMI1640ﺣاوی  10 FBSدرصد در هر چاهک از پلیت

مواد و روشها

 96تایي اضافه شدند و به مدت یک شب در انکوباتور  CO2دار
نگهداری گردید .سپﺲ به هر چاهک ﻏلظتهای مختلﻔي از

تهیه عصاره گیاهی :گیاهان پونه و درمنه در اواخر فصل رویشي
از رویشگاههای طبیعي در استان اردبیل جمﻊآوری و پﺲ از
شستشو در سایه خشک گردیدند .سپﺲ  10گرم از برگها و
سرشاخه های گلدار جوان گیاه آسیاب و پودر شدند .پودر گیاه به
طور جداگانه با  100میلي لیتر ﺣالل اتانولي  85درصد آب-اتانول
اضافه و دو بار به مدت  48ساعت بر روی شیکر با دور
 180rpmو دمای  25˚Cعصارهگیری شد ،عصارههای بدست آمده
توسط دستگاه روتاری در شرایط خالء و در دمای  50˚Cتغلیظ
گردیدند .سپﺲ عصارهها با استﻔاده از فیلتر  0/2تحت شرایط
استریل فیلتر شدند (.)Khosravi 2004
کشت سلولی :در این مﻄالعه تجربي رده سلول سرطاني

AGS

(سلولهای آدنو کارسینومای معده) از انسیتو پاستور (تهران –
ایران) خریداری شد .سلولها در فالسکهای  25میليلیتری
محیط کشت کامل  RPMI1640ﺣاوی  10درصد سرم جنیني
گاوی و  2درصد آنتيبیوتیکهای پنیسیلین-استرپتومایسین کشت

عصارههای پونه و درمنه که در دی متیل سولﻔوکساید

)(DMSO

ﺣل شده بودند اضافه شد .برای هر ترکیب یک گروه کنترل که
فاﻗد ترکیبات مورد نظر بود و تنها شامل محیط کشت
 RPMI1640ﺣاوی  10 FBSدرصد بود مد نظر ﻗرار گرفت.
سلولها در زمانهای مختلﻒ  48 ،24و  72ساعت با مقادیر
مختلﻒ دو ترکیب انکوبه شدند .بعد از انکوباسیون  25میکرولیتر
از محلول  5( MTTمیليگرم در میليلیتر) به هر چاهک اضافه
شد و پلیت به مدت  3ساعت دیگر انکوبه شد تا کریستالهای
نامحلول فورمازان تشکیل شوند .پﺲ از آن با جایگزیني

DMSO

به جای محلول  MTTکریستالها ﺣل شده و رنگ ارﻏواني ایجاد
گردید .هرچه شدت رنگ بیشتر باشد نشانگر تعداد سلولهای
زندهی بیشتری است .سپﺲ  DMSOبه هر چاهک اضافه شد.
جذب نوری توسط دستگاه اسپکتروفتومتری در طول موج 570
نانومتر در مقابل بالنک ( )DMSOﻗراﺋت شد (

Helganson

.)2003
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بررسی اثر ضد سرطانی عصاره اتانلی ....
بررسی آپوپتوز و نکروز سلولی :تعداد  5 ×104سلول سرطاني

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

 AGSدر هر چاهک پلیت  6خانهای ریخته شد و با ﻏلظتهای

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

مختلﻒ  200،150،100،50،25میکروگــرم در میلي لیتــر عصاره

مقاالت مختلﻒ و همچنین مﻄالعات اولیه صورت گرفته در

تیمار شدند .بعد از  24ساعت انکوباسیون ،سلولها با انکسین

آزمایشگاه بوده است .شکل  1بیانگر درصد بقای سلولهای

AGS

انکوبه شده و توسط دستگاه فلوسایتومتری مورد بررسي ﻗرار

میکروگرم بر میلي لیتر) برای زمانهای مختلﻒ ميباشد .همانطور

گرفتند .جمعیت سلولي انکسین  FTTC-Vمثبت و  PIمثبت به

که در این نمودار مشاهده ميشود ،بیشترین درصد بقای سلول

عنوان آپوپتوز ثانویه یا نکروز پﺲ آپوپتوتیک و جمعیت سلولي

 AGSدر ﻏلظت  250میکروگرم بر میليلیتر و در زمان  24ساعت

انکسین  FTTC-Vمنﻔي و  PIمثبت به عنوان نکروز در نظر گرفته

بوده است .کمترین درصد بقای سلول  AGSدر ﻏلظت 750

شدند .در این آزمون محیط کشت فاﻗد سیلیبینین به عنوان کنترل

میکروگرم بر میليلیتر و در زمان  72ساعت بدست آمد .سمیت

منﻔي استﻔاده ميشود (.)Chiu et al. 2006

سلولي به ترتیب در پونه و درمنه با  488/2 ،IC50و  486در زمان

Vکونژگه با ( FTTCانکسین  )FTTC-Vو پروپیدیوم آیودایدا

 72ساعت پﺲ از تیمار بوده است (جدول  .)1نتایﺞ نشان ميدهد
که در طول  3روز ،میزان بقای سلولهای تیمار شده با عصاره

نتایج و بحث

پونه و درمنه در مقایسه با سلول کنترل ،به ترتیب تﻔاوت بارزی به
ویژه در ﻏلظت  488/2و  486میکروگرم بر میليلیتر نشان داده

براساس آزمون  MTTنتایﺞ نوری ( )ODبر ﺣسب ﻏلظتهای

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

 750 ،500 ،250 ،100 ،50و  1000میکروگرم بر میليلیتر پونه و

سلولهای  AGSتحت تاثیر عصارههای پونه و درمنه بهطور

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

معنيدار و وابسته به دوز کاهش یافت.

شکل  -1تاثیر ﻏلظتهای مختلﻒ عصارههای هیدرواتانولي گیاهان  Mentha longifoliaو Artemisia persicaبر زندهماني سلولهای  AGSپﺲ از تیمار در مدت
زمانهای  48 ،24و  72ساعت (تکرار= ،3ارور بار نشان دهنده استاندارد ارور )SE
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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بعد از تیمار با پونه در ﻏلظتهای متﻔاوت ( 50تا 1000
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جدول  -1ﻏلظت  50درصد مهار رشد ( )IC50دو عصاره هیدروالکلي بر روی رده سلولي  AGSدر  48 ،24و  72ساعت.
Table1. 50% inhibitory concentration of two hydroalcoholic extracts on AGS cell line over 24, 48, and 72 hours.

عصارههای گیاهي

(IC50)mg/ml

Mentha longifolia

5/29484

0/66756

0/48822

Artemisia persica

2/09021

0/97495

0/48604

بررسي تغییرات ظاهری بر روی سلولهای تیمار شده با عصاره

درمنه بر رده سلولي  AGSنشان دهندهی برهمخوردگي شکل

هیدرواتانولي پونه و درمنه ،نشان دهنده تغییرات ریختشناسي

کروی سلول در ﻏلظتي که بیشترین اثر سیتوتوکسیکي دیده

مشخصي در سلولهای تیمار شده نسبت به کنترل بود .نتایﺞ

ميشود ،نمایش داده شده است

(شکل.)2

سمیت سلولي ﻏلظتها و زمانهای مختلﻒ عصاره اتانولي پونه و

شکل  -2تصاویر میکروسکوپي سلولهای  AGSتیمار شده با عصارههای گیاهي با ﻏلظت  500میکروگرم بر میليلیتر در سه مدتزمان  48 ،24و  72ساعت :A .شاهد
 :Bتیمار با عصاره پونه پﺲ از  24ساعت  :Cتیمار با عصاره پونه پﺲ از  48ساعت  :Dتیمار با عصاره پونه پﺲ از  72ساعت  :Eتیمار با عصاره درمنه پﺲ از  24ساعت
 :Fتیمار با عصاره درمنه پﺲ از  48ساعت  :Gتیمار با عصاره درمنه پﺲ از  72ساعت.
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.

نتایﺞ آپوپتوزی سلولهای  AGSبا آزمون  Annexin V/PIميدهد

سلولهای تحت تیمار از طریﻖ فلوسایتومتری و با استﻔاده از

که با گذشت  24ساعت از تیمار سلولهای  AGSبا ﻏلظت 500

 Anexin V/ PIنشانگر تاثیر ﻗابل توجه این استخراج در فرآیند

میکروگرم بر میليلیتر اثر زیادی روی القای آپوپتوز در مقایسه با

مرگ سلولي بود ،بهطوریکه در نمونهی شاهد  92/74درصد از

تیمار شاهد داشته است .بررسي میزان رویداد آپوپتوز در

سلولها زنده بودند (شکل.)3
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24ساعت

 48ساعت

 72ساعت
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 :LLجمعیت سلولهای زنده :LR ،جمعیت سلولهای با اپوپتوز اولیه :UL ،جمعیت سلولهای با نکروز نهایي :UR ،جمعیت سلولهای با آپوپتوز نهایي و نکروز اولیه.
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.

درمنه نشان داده است که این گیاه ﺣاوی طیﻒ وسیعي از ترکیبات

بحث
تحقیﻖ و پژوهش در زمینه منابﻊ گیاهي همواره در دستور کار
محققان جهان بوده است .در ﺣال ﺣاضر طیﻒ وسیعي از
داروهای مشتﻖ شده از منابﻊ گیاهي در پزشکي مورد استﻔاده است
که خواص مهار رشدی ،التیام بخشي و آنتيبیوتیکي موثری از
خود نشان دادهاند ( .)Lee et al. 2005بدینمنظور مراﺣل مختلﻔي
مورد نیاز است تا ماده موثر یک گیاه به عنوان یک داروی
استاندارد با کمترین خﻄرات اثر جانبي معرفي شود که این فرآیند
از روشهای مختلﻒ عصارهگیری آﻏاز شده و با انجام آزمایش بر
روی سلولها و باکتریها در محیط آزمایشگاه ادامه یافته و در
نهایت با انجام آزمایشهای مختلﻒ بر روی انواع ﺣیوانات
آزمایشگاهي و بهینهسازی روش انتقال دارو جهت آزمایش روی
انسان گسترش ميیابد .بهمنظور یافتن ترکیبات گیاهي ضد
سرطاني ﻗوی و بيخﻄر از میان گیاهان بومي کشور ،در این
تحقیﻖ تاثیر عصارههای جدا شده از پونه و درمنه بر سمیت
سلولهای سرطاني معده ( )AGSتوسط تست  MTTبررسي شد.
یافتههای ﺣاصله نشان دادند که عصارههای هیدرواتانولي پونه و
درمنه سبب مهار رشد سلولهای سرطاني شدند .بسیاری از
گیاهان خانواده آرتیمیزیا از خواص دارویي سرشاری برخوردار
هستند که از جمله آن ميتوان به خواص توموری ،ضد میکروبي
و ضد ماالریایي برخي از اعضای این خانواده اشاره کرد (

Baldi

 .)et al. 2008نتایﺞ ﺣاصل از بررسي ترکیبات موجود در گیاه
6

دارویي ارزشمند از ﻗبیل توجون ،کامﻔور ،یوکالیپتو ،بتا-
کاریوفیلین ،آلکانها ،آلکنها و ﻏیره ميباشد (

Nakamura et al.

 .)1999; Lee et al. 2005همچنین وجود ترکیبات -1 ،8سینئول و
آلﻔاپین در گیاه درمنه سبب شده است تا این گیاه از خواص
ضدمیکروبي مﻄلوبي در برابر طیﻒ گستردهای از باکتریهای گرم
مثبت وگرم منﻔي برخوردار باشد (.)Orhan et al, 2010
آرتیمیزین یکي از پرکاربردترین داروهای ضدسرطاني است که از
آرتیمیزیا تخلیص ميگردد .نتایﺞ ﺣاصل از تحقیقات گذشته نشان
داده است که استﻔاده روزانه آرتیمیزین ميتواند در پیشگیری و یا
جلوگیری از توسعه سرطان ميتواند مﻔید باشد (

Lai et al.

 .)2013این تحقیقات نشان دادهاند آرتیمیزین از طریﻖ القاء مرگ
در سلولهای پیش سرطاني و همچنین فعالسازی مسیر آپپتوز در
سلولهای سرطاني مانﻊ از القاء و یا گسترش سرطان ميگردد
( .)Lai et al. 2006; Li et al, 2004; Emami et al, 2010نتایﺞ
این تحقیﻖ نشان داد عصاره متانولي گیاه  Artemisia persicaاز
خواص ضدتوموری مناسبي بر سلولهای  AGSبرخوردار هستند.
این نتایﺞ با برخي از گزارشهای مشابه همخواني داشت .بهعنوان
مثال تاثیر عصاره برخي از گیاهان خانواده نعناع بر مهار رشد
سلولهای سرطاني سیرویکﺲ ( ،)Helaپرومیلوسیتیک ()HL-60
و معده ( )AGSبه اثبات رسیده است .نتایﺞ این تحقیقات خواص
ضدسرطاني ترکیبات گیاهي را مرتبط با وجود ترکیبات فالوني
جاسئودین ( )Jaceosidinو یوپاتیلین ( )Eupatilinدر این گیاه
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 Artemisia asiaticaبا القاء مسیر آپوپتوز در سلولهای سرطاني

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

از ﻗبیل سلولهای پرومیلوسیتیک ( )HL-60و سلولهای سرطان

از تاثیر سیتوتوکسیکي این گونه ميباشد (.)Al-Ali et al. 2013

Kim

مﻄالعات جامﻊ بر روی دو الین سلول توموری فیبر سارکوما و

asiatica

لوسمیک مونوسیت ﺣاکي از آن است که خانواده المیاسه از جمله

 ،Artemisiaخواص ضدسرطاني سایر گونههای  Artemisiaاز

 Mentha polgiumاثر سمیت سلولي (سیتوتوکسیکي) ﻗوی بر این

ﻗبیل  Artemisia iwayomogi ،Artemisia capillariesو

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

 Artemisia princeنیز در مﻄالعات متعددی به اثبات رسیده است

مﻄالعهای که توسط کامکار انجام شده بود عصاره بدست آمده از

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

پونه در طي استخراج با متانول و آب به واسﻄهی داشتن ترکیبات

رادیکالهای آزاد از ﻗبیل سوپراکساید ،هیدروکسیل و پراکسیل در

فنولیک ،فالونوﺋیدها و ترپنوﺋیدها ،عملکرد آنتياکسیداني داشته

القاء بیماریهای مزمن از ﻗبیل سرطان ،وجود ترکیبات

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

آنتياکسیداني از ﻗبیل فالونوﺋیدها ،ترکیبات فنولي و ﻏیره ،از

سمیت سلولي گونه  Mentha spicataرا روی دو الین سلول

Artemisia

توموری فیبر سارکوما و لوسمیک مونوسیت بررسي کرد که روی

معده ( )AGSسبب جلوگیری از گسترش سرطان ميشود (
 .)et al. 2004; Seo and Surh, 2001عالوه بر گیاه

جمله دیگر دالیل خواص ضدتوموری گیاهان خانواده

بیان شدهاند ( .)Parejo et al. 2002; Abotaleb et al. 2020و

هر دو الین دارای اثر سیتوتوکسیکي بود

براساس نتایﺞ این تحقیﻖ گونه  Artemisia persicaکه برای اولین

) .2011بر اساس مﻄالعاتي که در سال  2010انجام گرفت ،شش

بار سمیت سلولي آن مورد بررسي ﻗرار گرفت ،نیز داوطلب

گونه از خانواده نعناعیان

مناسبي برای بررسي اثرات ضد توموری و جداسازی ترکیبات

) aquatica, M. crispa, M. pulegium and M. longifoliaبر

موثره ميباشد .فالونوﺋیدها و سایر ترکیبات فنلي انتشار وسیعي

روی رده سلولي  Vero, Helaو  Hep2اثر سمیت سلولي داشته

در گیاهان دارند و فعالیت بیولوژیک متنوع این ترکیبات از جمله

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

اثر آنتياکسیداني در بسیاری بررسيها از جمله بیماریهای

ﺣاضر با مﻄالعات صورت گرفته وجود دارد ،زیرا در این

( Morton 2000; El-Ansari

پژوهشها گیاهان متعلﻖ به خانواده المیاسه توانستهاند خاصیت

 .)et al. 2019بهطوریکه مهمترین دلیل وجود اثر ضدسرطاني

سمیت سلولي را در الینهای سلولي مختلﻒ در الگویي وابسته به

عصاره این گیاهان ،به اجزای آنتياکسیدان آنها نسبت داده شده

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

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

در توافﻖ با گزارشهای ﻗبلي مبني بر ارتباط مستقیم اجزای

کرونری و سرطان بررسي شده است

(Hajighasemi et al.

(Menthapiperita, M. spicata, M.

منتون ،نئو منتون1 ،و -8سینئول ،پیپریتنون اکسید ،کاریوفیلن،

فنولیک با فعالیت آنتياکسیداني

منتوفوران ،آلﻔاترپینولن ،لیمونن ،فالونونها ،ایزوفالونها و

بنابراین ميتوان نتیجهگیری کرد که گیاهان دارویي ميتوانند یکي

فالونوﺋبد ميباشد

;(Dietz et al. 2010; Teixeira et al. 2012

) .Kamkar et al. 2010; Razavi et al. 2012این ترکیبات با به
دام انداختن رادیکالهای آزاد ﺣاصل از برخي متابولیسمهای
موجود در بدن ،از آسیب به  ،DNAپروتئینها و سایر اجزاء مهم
سلول جلوگیری ميکنند .در چند سال اخیر مﻄالعات زیادی بر
فعالیت آنتياکسیدان گیاهان دارویي از جمله پونه انجام شده که
در طي بررسي ،ترکیبات فنولیک با مقدار باال در آن مشاهده شده
که مسئول عملکرد آنتي اکسیداني گیاه بودند

(Nickavar et al.

است.

از پایههای اصلي کنترل و درمان سرطان باشد و به نظر ميرسد
معرفي داروهای مورد استﻔاده در طب سنتي به ویژه گیاهان
دارویي سرآﻏاز مناسبي برای تدوین پروژههای تحقیقاتي جهت
دستیابي به داروهای نوین باشد .از این رو نتایﺞ این مﻄالعه نشان
ميدهد که عصاره هیدرواتانولي پونه و درمنه دارای اثر
ضدسرطاني بوده که ميتواند باعﺚ مهار رشد این سلولها شود.
در پایان با توجه به بومي بودن این گیاهان ،سازگاری آنها با
شرایط اﻗلیمي مناطﻖ مختلﻒ ایران ،پرورش آسان و کمهزینه این
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دانستهاند ) .(SeoJ et al. 2003; Lee et al. 2005عصاره گیاه

) .2010آل علي و همکاران سمیت سلولي  Mentha longifoliaبر

سفالیان و همکاران

.... بررسی اثر ضد سرطانی عصاره اتانلی

استﻔاده به همراه داروهای شیمیایي و ایﻔای نقشي بالقوه در پروسه

 انجام، وجود انواع متعدد فالونوﺋیدهای گیاهي در آنها،گیاهان

. پیشنهاد ميشوند،درمان

مﻄالعات بیشتر روی خواص ضدسرطاني این گیاهان جهت
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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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