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چکیده
سرطان سینه شایع ترین سرطان در بین زنان ایرانی است .اسانس آویشن وحشی ( )Thymus vulgaris L.دارای ترکیبات
ضد سرطان همچون تیمول می باشند .هدف از این پژوهش مطالعه اثر اسانس این گیاه بر رده سلول سرطانی سینه
 MCF-7توسط روشهای رنگسنجی نمکهای تترازولیوم ( )MTTو تریپان بلو و مقایسه آن با تاکسول به عنوان یک
ترکیب شناخته شده ضد سرطان میباشد .رده سلولی سرطان سینه  MCF-7و رده طبیعی فیبروبالست HU-02
(خریداری شده از مرکز ملی ذخائر ژنتیکی و زیستی ایران) با غلظتهای مختلف اسانس آویشن وحشی و تاکسول (به
عنوان شاهد مثبت) در فواصل زمانهای  48 ،۲4و  7۲ساعت معین تیمار شدند .میزان مسمومیت سلولی بررسی شد و
نتایج نشان داد اسانس آویشن وحشی مورد مطالعه دارای اثر سیتوتوکسیک بصورت وابسته به غلظت در رده سلولی
 MCF-7است .بیشترین اثر سایتوتوکسیک اسانس این گیاه در غلظت  ۱۲5میکروگرم بر میلی لیتر بر سلولهای سرطان
سینه بود در حالیکه در هیچ غلظت مورد مطالعه بر سلولهای غیر سرطانی اثر سوء نشان نداد .از طرف دیگر بررسی
نشان داد اسانس آویشن وحشی میتواند در کاربرد توام با تاکسول ٬سمیت سلولی تاکسول بر سلولهای سرطانی را
تشدید کند .نتایج این پژوهش نشان میدهد اسانس آویشن وحشی میتواند در درمان سرطان سینه موثر باشد و احتماال
از طریق القاء آپوپتوز باعث مرگ سلولهای سرطانی میشود.
کلیدواژهها :آویشن وحشی ،تریپان بلو ،روش  ،MTTسرطان سینه.

مقدمه

هزاران انسان را میگیرد [ 8و  .]38عوامل موثر بر

سرطان سینه شایعترین نوع سرطان در بین زنان

سالمت فردی ،محیط زیست ،سبک زندگی و فعالیت

جهان است و از بزرگترین مشکالت سالمتی بشر در

جسمانی همگی توضیحی بر این روند میباشند [.]26

نقاط مختلف جهان بشمار میآید که ساالنه جان

سرطان سینه در ایران رتبه اول را در میان سرطانهای

۲
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1.8 – cineole (6.23),

تشخیص داده شده در زنان ایرانی داراست [.]30، 29

این گیاه دارای ترکیبات

با این وجود مطالعاتی که بتواند ویژگیهای بالینی،

Comphor (15.14), Camphen (10.54), a-Pine
)(8%), Carvarcol (18.51%), Thymol (20.35%

پاتولوژیکی ،مراحل و توزیع سن این بیماری را نشان

است [ .]31همچنین این گیاه دارای ترکیبات مهار

دهد بسیار اندک است [ .]10 ،9 ،28در طول سالهای

کننده آنزیمهای سیکلو اکسیژناز و استرس اکسیداتیو

اخیر با توجه بیشتر به گیاهان و تحقیقات گسترده بر

است و ردپای این آنزیمها در جریان دگرگونی رشد و

روی اسانسها و مواد موثره آنها ٬کاربرد گسترده آنها

تمایز سلولها از جمله سلولهای سرطانی به تائید

در طب گیاهی همچون فعالیت ضدمیکروبی،

رسیده است [ .]37 ،21 ،19حفاظت از بافت کبدی

آنتیاکسیدان و به خصوص خواص ضد سرطانی،

[ ،]25خواص ضد رگزایی تومورها [ ،]26 ،20خواص

مورد توجه بسیار قرار گرفته است [ .]15،11،9،36بالغ

ضد توموری [ ]21و خاصیت ضد ویروسی HIV-1

بر  3500سال است که از گیاهان در درمان بیماریها

[ ]15از جمله خواص این ترکیبات می باشد.

استفاده می شود و بررسیهایی که بر روی گیاهانی که

 Amirghofranو  ]1[ Karamiدر مطالعهای با

در طب سنتی برای درمان سرطان صورت گرفته حاکی

استفاده از روش  MTTنشان دادند که عصاره گیاهان

از وجود ترکیبات ضد سرطانی در این گیاهان است

دارویی آویشن وحشی  Thymus vulgarisو چند گیاه

[ .]31 ،20امروزه داروهای گیاهی بهعلت عدم

دیگر اثرات مسمومیت سلولی بر چندین الین سلول

عوارض جانبی نسبت به داروهای شیمیایی مورد توجه

سرطانی مختلف دارند و در غلظت  10میکروگرم بر

قرار گرفته است [ .]11استفاده از ترکیبات گیاهی به

میلیلیتر تا  ٪50ممانعت از رشد سلولی را موجب

عنوان عوامل ضدسرطان برای اولین بار توسط هارتول

میشوند .بررسیهای دلیالن و همکاران [ ]4با استفاده

و همکاران در اواخر دهه  1960انجام شد که از

از روش  MTTنشان داد که عصاره گیاه دارویی

پودوفیلوتوکسین و مشتقات آن به عنوان عامل ضد

 Lavender angustifoliaدارای اثرات مهار رشد

سرطان استفاده کردند [ .]34امروزه بیش از  60درصد

سلولهای سرطانی است و بازدارندگی  ٪50آن در

ترکیبات ضد سرطان از منابع گیاهی ،دریایی و

غلظت  100میکرو گرم بر میلی لیتر اندازهگیری شد.

میکروارگانیسمها تامین می شود [ .]34 ،23 ،16گیاهان

 Ayeshو همکاران،]2[ 2014 ،

اثرات ضد

ضد سرطان گستره وسیعی از ترکیبات مانند کلشی

سرطانی عصاره آویشن وحشی را بر سلولهای سرطانی

سین ،وین کریستین و پودو فیلوتوکسین که مهار کننده

لوسمی  THP-1بررسی کردند و نشان دادند که میزان

میتوزی بوده و به پروتئینهای توبولین تشکیل دهنده

کشندگی  ٪50این عصاره در غلظت  9/6میلی گرم بر

دوک میتوز متصل میشوند و همچنین آلکالوئیدهای

میلی لیتر می باشد .اسماعیلی ماهانی و همکاران ،

کارتاراستوس ،رزئوس و وینکاآلبا که در شیمی درمانی

 ،]6[ 2010نشان دادند عصاره نوعی آویشن

مورد استفاده قرار می گیرند را دارا میباشند [.]14 ،3

( )Thymus caramanicusاثرات سمی بر سلولهای

آویشن از جمله گیاهان داروئی است که دارای

سرطان سینه تیپ  MCF-7دارد و در غلظت  200تا

اثرات درمانی همچون ضد التهاب ،ضد عفونی کننده،

 250میکروگرم بر میلی لیتر رشد سلولهای فوق را

ضدسرفه ،ضد اسپاسم و خلط آور است [ .]18اسانس

مهار می کند .و اواندری و همکاران ]7[ 2005 ،با
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استفاده از روش  ،MTTاثر ضد سرطانی Lavandula

گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد بروجرد

 angustifoliaرا بر سلولهای مختلف سرطانی بررسی

برگهای این گیاه در محلی تاریک و خشک نگهداری

و حداقل غلظت  ٪50کشندگی آن را  250میلیگرم

و به طور کامل خشک شد.

بر میلیلیتر گزارش کردند.

اسانس برگ گیاه آویشن با روش تقطیر با آب با

اندازهگیری قابلیت زیستی و تکثیر سلولی اساس

استفاده از دستگاه کلونجرتهیه شد .در این پژوهش

بسیاری از روشهای بررسی پاسخ سلولی به عوامل

برای تعیین ترکیبات موجود در اسانس از دستگاه

خارجی را تشکیل میهد .روش  MTTیک روش

) (GC - MSشامل ردیاب جرمیAglient 5975 C

رنگسنجی است که بر اساس احیاء شدن و شکسته

(امریکا) با منبع یونیزاسیون الکترونی) (EIکوپل شده

شدن کریستالهای زرد رنگ تترازولیوم بوسیله آنزیم

با دستگاه کروماتوگرافی گازی Aglient 7890

سوکسینات دهیدروژناز میتوکندریایی سلولهای زنده

(آمریکا) که از ستون  HP-5MSبا طول  30متر ،قطر

و تشکیل کریستالهای ارغوانی فورمازان انجام

داخلی  0/25میلیمتر و ضخامت فیلم  0/25میکرومتر

میشود .در این روش بر خالف سایر روشها مراحل

برخوردار بود ٬استفاده شد .دمای محل تزریق ((Inlet

شستشو و جمعآوری سلول که اغلب باعث از دست

دستگاه کروماتوگرافی گازی روی  280درجه

رفتن تعدادی از سلولها و افزایش خطای کار

سانتیگراد ،دمای منبع یونیزاسیون ردیاب جرمی روی

میشوند حذف شده است .تمام مراحل آزمایش در

 150درجه سانتیگراد ،دمای آناالیزر (کوادروپل) روی

میکروپلیت انجام میشود ،لذا تکرارپذیری ،دقت،

 230درجه سانتیگراد و دمای واسط بین MS, GC

سرعت و حساسیت آزمایش باال است .در حال حاضر

روی 280درجه سانتی گراد تنظیم گردید [.]35

احیاء نمک تترازولیوم روشی مطمئن و کم هزینه برای
تخمین تکثیر سلولی درشرایط خاص و تجزیه و

 -۲-۲کشت سلولی

تحلیل اثر سمیت مواد بر سلولها است [ 33و  28و

به منظور بررسی اثر سایتوتوکسیک اسانس گیاه

 .]24هدف از مطالعه حال حاضر بررسی اثرات سمیت

آویشن ،رده سلولی استاندارد سرطان سینه  MCF-7و

اسانس آویشن بر روی رده سلولی سرطان سینه

سلولهای طبیعی رده فیبروبالست  HU-02از بانک

 MCF-7و مقایسه آن با سلوهای طبیعی رده HU-02

سلولی انجمن ذخائر ژنتیکی ایران ( )IRBICبه

میباشد.

صورت فالسک تهیه گردید .غلظتهای مختلف
اسانس گیاه آویشن شامل  250 ،125 ،60 ،30 ،15و

 -۲مواد و روشها

 500میکروگرم بر میلیلیتر جهت بررسی اثر

 -۱-۲تهیه اسانس

غلظتهای مختلف آویشن تهیه گردید .از غلظتهای

برگهای گیاه مورد (آویشن وحشی) مطالعه در

 ،1 ،0/1 ،0/10 ،0/100و  10میکروگرم بر میلیلیتر

این تحقیق در خرداد ماه  1395از شهرستان بروجرد

تاکسول به عنوان شاهد مثبت و یک گروه فاقد

(کوهپایههای گرین) جمعآوری شد .بعد از شناسایی و

تاکسول و اسانس به عنوان شاهد منفی استفاده شد.

تأیید نام علمی گیاه ( )Tymus vulgaris L.توسط

همچنین تیمار توام اسانس و تاکسول به منظور تعیین
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اثر هم افزایی اسانس بر تاکسول انجام شد .درصد بقاء

دستگاه االیزاریدر ( )Dlagnosticخوانده و از طریق

سلولها پس از  48 ،24و  72ساعت مورد مطالعه قرار

فرمول زیر برای محاسبه میزان زنده بودن سلول ها

گرفت .سلولها در محیط کشت  RPMI-1640غنی

استفاده گردید [.]37

شده با  10درصد سرم جنینی گاوی ( FBS: Fetal

 OD × 100کنترل  OD /نمونه = توان زیستی سلولها

 )Bovine Serumو آنتیبیوتیکهای استرپتومایسین
( )50 µg/mlو پنیسیلین ( )50 IU/mlدر انکوباتور با

در این پژوهش از غلظتهای ،125 ،60 ،30 ،15

شرایط  5 CO2درصد ،دمای  37درجه سانتیگراد و

 250و  500میکروگرم بر میلیلیتر اسانس گیاه آویشن

رطوبت  95درصد کشت داده شد .پس از  5تا  6بار

به عنوان گروههای تیماری و غلظتهای  0/001و

پاساژ سلولها در فاز لگاریتمی رشد قرار گرفتند [.]35

 0/01و  1/0و  1و  10میکروگرم بر میلی لیتر تاکسول
به عنوان شاهد مثبت ،و یک گروه فاقد تاکسول و

 -۳-۲روش MTT

اسانس به عنوان شاهد منفی استفاده شده است .در

پس از پاساژ دادن سلولها و شمارش آنها با

پایان سلولهای تیمار شده با استفاده از میکروسکپ

هموسایتومتر(شرکت مارینفلد) تعداد  3×104سلول در

نوری زایس مدل  )Germany( Axiostar Plusمجهز

هر چاهک از پلیت  96خانه ریخته شده و به مدت 24

به دوربین عکاسی  )Japan( Canonتصویربرداری

ساعت با محیط کشت سرم دار در انکوباتور  Co2دار

شد.

(شرکت ممرت) قرار گرفت تا سلولها به کف چاهک
بچسبند .سپس چاهکها را با بافر  PBSشست و شو

 -۴-۲روش تریپان بلو

داده و با  100میکرولیتر محیط تازه و  20میکرولیتر از

تعداد  106سلول در پلیت  6خانه ریخته و پس از

غلظتهای مورد نظر تیمار داده شد و هر تیمار تحت

شمارهگذاری و به هر خانه پلیت  1/5-2میلیمتر

سه بار تکرار قرار گرفت .سپس پلیتها به مدت 24و

محیط کشت اضافه و به مدت  24ساعت و به منظور

48و  72ساعت در انکوباتور  CO2در دمای  37درجه

اتصال سلولها به بستر خود در انکوباتور  CO2قرار

قرار گرفته شد .پس از طی زمانهای فوق از محیط

داده شد .پس از  24ساعت مایع رویی سلولها تخلیه

قبلی برداشته و با بافر شستشو داده شده و 100

و محیط فاقد سرم حاوی اسانس با غلظتهای مختلف

میکرولیتر محیط تازه بدون سرم و  10میکرولیتر

مورد اشاره در باال ،به پنج خانه پلیت اضافه و خانه

محلول ( MTTشرکت سیگما) برداشته شده و به هر

ششم به عنوان کنترل منفی در نظر گرفته شد و به

چاهک اضافه گردید و به مدت  2ساعت در انکوباتور

مدت  24ساعت در انکوباتور CO2قرار داده شد.

 CO2دار قرار داده شد .پس از گذشت این مدت زمان

سپس خانههای پلیت تریپسینه شده و با اضافه کردن

مایع رویی چاهکها را دور ریخته وبه هر چاهک

محیط کشت کامل ،تریپسین غیرفعال و به نسبت 1:1

جهت لیز سلولی  200-150میلیلیتر ( DMSOشرکت

تریپان بلو  0/4درصد به هر خانه اضافه شده و پلیت

سیگما) اضافه گردید و سپس جذب نوری متعلق به

به مدت  2دقیقه در انکوباتور  37درجه سانتیگراد

هر چاهک درطول موج بین  570-590نانومتر توسط

انکوبه گردید .شمارش سلولها با استفاده از الم نئوبار
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انجام گرفت .سلولهای آبی رنگ به عنوان سلولهای

جدول  :۱محتوای اسانس گیاه آویشن وحشی نمونهبرداری شده از

مرده و سلولهای بی رنگ به عنوان سلولهای زنده

شهرستان بروجرد.
درصد

ترکیب اسانس

ردیف

زیر درصد زیست پذیری سلولها در هر غلظت

۱/5۱

Carvacrol methyl ether

1

0/5۳

Limonene

2

محاسبه گردید .در این مرحله از تیمار توام اسانس

۲/7۴

Thymol

3

آویشن وحشی همراه با داروی تاکسول با غظتهای

۲۳/۱۴

Carvacrol

4

( 0/10+200 ،0/1 +400 ،1+800 ،10+1000و

0/۴7

α_Thujan

5

0/87

α _Pinene

6

اسانس بر اثر مسمومیت سلولی تاکسول ٬استفاده شد

0/۴۲

α_Terpinene

7

۱/59

β _Caryophyllene

8

[ .]28توان زیستی سلولها با استفاده از فرمول زیر

۱/76

α _Terpineol

9

محاسبه شد.

۱/7۳

E _Linalool oxide

10

( ×100تعداد کل سلولها/تعداد سلولهای زنده) = توان

۲/۴۴

Z _Linalool oxide

11

زیستی سلولها

۳9/۱۱

Linalool

12

0/۱8

Caryophyllene oxide

13

0/۲۱

Camphene

14

در نظر گرفته شده است .سپس با استفاده از فرمول

 )0/100+100به منظور بررسی اثر تشدید کنندگی

 -5-۲محاسبات آماری
جهت آنالیز دادهها از نرمافزار  SPSS ver 20و

 -۲-۳بررسی تغییرات سلولی با میکروسکوپ

آنالیز یک طرفه  ANOVA One Wayو تست Tukey

در مطالعات میکروسکپی مشخص شد سلولهای

استفاده شده است و  P-Valueکمتر از  0/05معنادار

طبیعی  HU-02که تحت تاثیر اسانسها قرار گرفته

در نظر گرفته شد [.]28

بودند ،تغییرات ریختی مشخصی را نسبت به سلولهای
شاهدی که بدون تاثیر اسانس بودند نداشتند (شکل

 -۳نتایج

 .)1سلول های سرطانی بدون تاثیر اسانس نیز تغییرات

 -۱-۳نتایج بررسی ترکیب اسانس

مشخصی را نشان ندادند .اما سلولهای سرطانی

از  400گرم برگ خشک شده گیاهان حدود 2

 MCF-7تحت تاثیر اسانس در غلظتهای مختلف

سیسی اسانس بدست آمد که نتایج حاصل از

تفاوتهای بسیار بارز و وابسته به غلظت اسانس نشان

استخراج ترکیبات اسانس که به روش طیف سنجی

دادند ،بطوری که به تدریج و با افزایش زمان و در

جرمی  GC/MSصورت پذیرفت در جدول شماره 1

غلظتهای باالتر تغییر شکل سلولی بسیار واضح تر

آمده است Linalool .و  Carvacrolبه ترتیب با

بود .مهار رشد سلولی به طور دسته جمعی یا منفرد به

 39/11و  23/14درصد بیشترین میزان و Camphene

صورت مورفولوژی ستارهای شکل ،تحلیل رفتگی و

و  Caryophyllene oxideبه ترتیب با  0/21و 0/18

واکوئله شدن ،کاهش سیتوپالسم و پیگمانته شدن

درصد کمترین میزان ترکیبات موجود در اسانس را به

هسته مشخص بود .این دو تغییر یعنی تحلیل رفتگی و

خود اختصاص دادند.

پیگمانه شدن هسته از ویژگیهای نهایی مرگ

6

بررسی اثر سمیت سلولی اسانس گیاه آویشن وحشی با استفاده از روشهای  MTTو تریپان بلو بر رده سلولی سرطان سینه  /ساسان حاجبی و همکاران

برنامهریزی شده سلول (آپوپتوزیس) احتمالی است.

شدیدتر در گروههای کنترل مثبت (گروههای تیمار

تغییرات ریختی شامل سطوحی از واکوئله شدن و

شده با تاکسول) نیز مشاهده شد.

کاهش اندازه تراکم هستهها میتواند بازتاب تغییرات
متابولیکی باشد که در سطح مولکولی در سلولهای

 -۳-۳نتایج سنجش توان زیستی با روش MTT

تیمار شده با اسانس گیاه آویشن وحشی قابل بررسی

بررسی میزان بقاء سلولی با استفاده از روش MTT

است .نتایج نشان داد که تغییرات درون سیتوپالسمی و

بر روی رده سلولی سرطان سینه  MCF-7نشان داد که

هستهای تحت تاثیر اسانس آویشن وحشی میتواند

میزان توان زیستی این سلولها به صورت وابسته به

مربوز به اثرات سایتوتوکسیسیتی اسانس بر سلولهای

غلظت و زمان کاهش مییابد .غلظت  15میکروگرم

توموری باشد (شکل  .)1تاثیرات مشابه و حتی

بر میلیلیتر دارو تأثیر چندانی بر بقاء سلولها نداشت
در حالی که غلظت  125و  250میکروگرم بر میلی لیتر

شکل  .۱تغییرات ریختی در سلولهای  MCF-7و  HU-02تحت تیمار با اسانس  ۳0میکروگرم بر میلیلیتر :a .سلولهای ( MCF-7شاهد منفی)،
 :bسلولهای ( HU-02شاهد منفی) c,d,e ٬سلول های  MCF-7تحت تیمار با اسانس آویشن وحشی و  f,g,hسلول های  MCF-7تحت تیمار با
تاکسول در زمان های  ۴7 ،۲۴و .7۲

فصلنامه علمی – پژوهشی زیست شناسی تکوینی سال نهم ،شماره  ،4پاییز 1396

7

به طور مؤثری موجب مرگ سلولهای ( MCF-7در

رده سلول سرطانی فوق دارد (جدول  .)3نتایج این

 72ساعت) شد (جدول  .)2غلظت  15میکروگرم بر

جدول نشان میدهد که  IC50داروی تاکسول برابر با

میلیلیتر دارو تاثیر چندانی بر بقاء سلولها نداشت در

 0/1میکروگرم بر میلیگرم ( )48/26±1/39میباشد.

حالیکه غلظت  125و  250میکروگرم بر میلیلیتر به

همانطور که مشاهده می شود تغییرات بقاء سلولهای

طور موثری موجب مرگ سلولهای  MCF-7در 72

سرطان سینه  MCF-7وابسته به غلظت میباشد و

ساعت میشود (جدول  .)2نتایج این جدول نشان می

هرچه میزان غلظت اسانس افزایش یافته میزان بقاء

دهد که  IC50اسانس آویشن وحشی برابر با 125

سلولهای سرطانی کاهش یافته است.

میکروگرم بر میلیگرم ( )49/07±1/52میباشد.

اما نتایج نشان میدهند که غلظتهای مختلف

همانطور که مشاهده میشود تغییرات بقاء سلولهای

اسانس تاثیری بر روی سلول طبیعی رده  HU-02ندارد

سرطان سینه  MCF-7وابسته به غلظت میباشد و

و تفاوت معنیداری در قابلیت زیستی سلولهای

هرچه میزان غلظت اسانس افزایش یافته میزان بقاء

غیرسرطانی تیمار شده با اسانس آویشن وحشی با

سلولهای سرطانی کاهش یافته است.

گروه شاهد مشاهده نشد (جدول  .)4نتایج این جدول

بر اساس نتایج این پژوهش ترکیب تاکسول که

نشان میدهد که غلظتهای مختلف آویشن وحشی

یک ترکیب ضدسرطان شناخته شده است بر سلولهای

احتماال تاثیر سمیت محسوسی نمیتواند بر این رده

سرطان سینه رده  MCF-7اثرات مسمومیت سلولی بر

سلولی داشته باشد.

جدول  :۲میانگین توان بقاء سلول های  MCF-7تحت تیمار غلظتهای مختلف اسانس آویشن وحشی در زمان های  ۴8 ،۲۴و  7۲ساعت و
غلظت های ۱۲5 ،60 ،۳0 ،۱5و  ۲50میکروگرم بر میلی لیتر .مقادیر به صورت  Means±SEمیباشد و تفاوت میانگین در سطح  P≤0.05در نظر
گرفته شده است.
زمان(/ساعت)

شاهد

(۱5 )g/mlµ

(۳0 )g/mlµ

(60 )g/mlµ

(۱۲5 )g/mlµ

(۲50 )g/mlµ

24
48
72

97/44±1/10
97/13±1/15
96/74±1/26

94/12±1/37
93/87±1/15
84/77±0/91

86/05±0/49
81/71±0/92
71/49±0/13

77/39±0/95
71/57±0/41
63/13±1/68

66/82±0/12
60/25±0/36
49/07±1/52

58/21±1/67
46/79±1/22
41/61±0/79

جدول  :۳میانگین توان بقاء سلول های  MCF-7تحت تیمار غلظتهای مختلف داروی تاکسول در زمانهای  ۴8 ،۲۴و  7۲ساعت و غلظتهای
 ۱0 ،۱ ،0/۱ ،0/0۱ ،0/00۱میکروگرم بر میلی لیتر .مقادیر بدست آمده به صورت  Means±SDمیباشد و تفاوت میانگین در سطح  P≤0.05در نظر
گرفته شده است.
زمان(/ساعت)

شاهد

(0/00۱ )µg/ml

(0/0۱ )µg/ml

/۱ )µg/ml( 0

(۱ )µg/ml

(۱0 )µg/ml

24
48
72

97/20±0/66
96/39±1/52
93/89±1/95

71/39 ±1/22
67/42±0/85
65/15±0/73

63/76±0/28
60/19±0/43
58/77±0/19

52/51±1/47
48/26±1/39
45/17±0/52

50/07±1/39
42/64±0/28
51/88±0/16

44/91±1/76
32/05±1/18
30/75±0/59

جدول  -۴میانگین توان بقاء سلول های غیر سرطانی  HU-02تحت تیمار غلظتهای مختلف اسانس آویشن وحشی در زمان های  ۴8 ،۲۴و 7۲
ساعت و غلظت های مختلف با استفاده از روش  .MTTمقادیر بدست آمده به صورت  Means±SDمیباشد و تفاوت میانگین در سطح

P≤0.05

در نظر گرفته شده است.
زمان( /ساعت)

شاهد

(۱5 )µg/ml

(۳0 )µg/ml

(60 )µg/ml

(۱۲5 )µg/ml

(۲50 )µg/ml

24
48
72

98/73±0/27
98/14±1/81
97/20±1/77

98/10±1/51
98/32±0/29
96/89±0/33

97/46±1/31
96/71±1/74
96/11±0/43

94/27±0/83
94/57±1/6
92/13±0/97

91/41±1/17
91/35±0/44
91/68±1/13

91/10±0/19
90/36±1/52
90/85±0/49

بررسی اثر سمیت سلولی اسانس گیاه آویشن وحشی با استفاده از روشهای  MTTو تریپان بلو بر رده سلولی سرطان سینه  /ساسان حاجبی و همکاران
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 ۴-۳نتایج سنجش توان زیستی با روش تریپان

میکند .استفاده از اسانسهای گیاهان خانواده نعناعیان

بلو

روی پوست موش از اتصال کواالن بنزوپیرن به DNA

پس از مشخص شدن اثر مهار کنندگی اسانس بر
سلولهای سرطانی در آزمایش قبلی ،در این بررسی
میزان بقاء سلولی با استفاده از روش تریپان بلو بر
روی رده سلولی سرطان سینه  MCF-7به صورت
کاربرد توام با تاکسول انجام شد و نتایج نشان داد که
میزان کاهش توان زیستی رشد این سلولها به صورت
وابسته به غلظت میباشد و هرچه میزان غلظت اسانس
و تاکسول افزایش یافته میزان توان زیستی و بقاء
سلولهای سرطانی به طور معنیداری کاهش مییابد.
نتایج نشان میدهد که میزان  IC50اسانس گیاه آویشن
وحشی همراه با تاکسول در تیمار توام µg/ml

 10+0/001برابر با ( )45/07±0/98میباشد.

اپیدرمال جلوگیری میکند و تشکیل تومور را مهار
میسازد .همچنین اوریک اسید موجود ،از اتصال
بنزوپیرن به  DNAسلول اپیدرم و اتصال TPA

( )Tissue plasminogen activatorبه غشا این
سلولها ممانعت به عمل می آورد .اوریک اسید مسیر
 NF-ƙBرا در سلولهای سرطانی مهار میکند و
احتماال این کار را از طریق سرکوب مهارکننده
فسفریالسیون  P65و  NF-ƙBانجام میدهد و بدین
ترتیب موجب تنظیم کاهشی اونکوژنهائی مانند
 Cox-2و  C-Jun ،Cyclin D1 ،MMP-9و C-Fas

میشود .همچنین کارسنول موجود در برگهای برخی
از گیاهان این خانواده نیز مانند اوریک اسید عمل کرده
و فعالیت  NF-ƙBرا مهار میکند [ 13و .]19بررسیها
نشان داده که فراورده هایی نظیر رزمانول و رزمارینیک

بحث
مطالعاتی که تا کنون در مورد فعالیت ضد تکثیری
و سایتوتوکسیک اسانس خانواده نعناعیان که بر
ردههای مختلف سرطانی صورت گرفته که نشان
میدهد اثر کشندگی اسانس این خانواده وابسته به نوع
سلول بوده و در ردههای سلولی مختلف متفاوت است
[.]39فالونوئید موجود در اسانس این گیاهان PPARƔ

را فعال کرده و به موجب آن بیان  Cox-2را مهار

اسید موجود در گیاهان این تیره موجب کاهش Cox-2

شده و نقش ضد التهابی و ضد سرطانی دارد [.]19
وجود ترکیبات ضد جهش و ضد سرطان در اسانس و
خواص ضد سرطانی آنها را به خوبی توجیه میکند.
نتایج ما با بررسی های انجام شده توسط ایپ و
همکاران  ،2002که نشان دادند که عصاره
 Rosmarinus officinalisدر غلظت  2میلیگرم بر

جدول  :5میانگین توان بقاء سلولهای  MCF-7تحت تیمار غلظتهای مختلف اسانس آویشن وحشی در زمانهای  ۴8 ،۲۴و  7۲ساعت و
غلظتهای مختلف در ترکیب با داروی تاکسول با استفاده از روش تریپان بلو
۱00+0.00۱

۲00+0.0۱

۴00+0.۱

800+۱

۱000+۱0

()µg/ml

()µg/ml

()µg/ml

()µg/ml

()µg/ml

50/85±0/83

38/53±0/94

33/87±1/02

30/88±1/12

22/08±0/79

18/85±0/93

16/25±0/97

22/16±0/52

15/19±0/99

14/63±0/36

زمان ( /ساعت)

شاهد

۲۴

97/71±1/41

45/07±0/98

۴8

97/10±0/27

42/91±0/84

43/29±0/73

7۲

96/18±0/49

34/12±0/77

41/48±0/67
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میلی لیتر رشد سلولهای سرطانی را به طور کامل

آویشن وحشی نشان داده شد و مشخص شد که این

ممانعت میکند [ ،]11همسویی دارد و در مقایسه با

اسانس در شرایط  In vitroمانع از رشد سلولهای

آن ،بر اساس نتایج این پژوهش اسانس گیاه آویشن

سرطانی سنگفرشی حاصل از تومور سر و گردن در

وحشی بسیار کارآمد تر عمل کرده و در غلظت 15

انسان میشود [ .]3در پژهشی که در سال  2008توسط

میکرو گرم بر میلیلیتر نیز از رشد سلولهای سرطانی

 Joekimو همکاران [ ]13صورت پذیرفت ،ردپای

جلوگیری کرده است .

آنزیم سیکلواکسیژناز و استرس اکسیداتیو در جریان

با بررسی ظرفیت آنتیاکسیدانی اسانسهای

دگرگونی رشد و تمایز سلول از جمله سلولهای

گیاهانی از خانواده نعنا با غلظتهای  1میلیگرم بر

سرطانی به اثبات رسید و مشخص شد که در اسانس

میلیلیتر و  5میلیگرم بر میلیلیتر توسط آرماتو و

گیاهی آویشن وحشی ترکیباتی وجود دارد که

همکاران در سال  2010تفاوتهای معناداری میان گیاه

آنزیمهای مذکور را مهار کرده و موجب کاهش

رزماری و اسطوخدوس نشان داده شده است .این

استرس اکسیداتیو میشود .همچنین تحقیقات مختلف

نتایج وجود مواد موثره بیشتری را در رزماری نسبت

نشان میدهد که آنزیمهای سیکواکسیژناز در

به اسطوخدوس نشان میدهد [ .]13تاکسول یک عامل

مکانیسمهای سرطان نقش بسیار مهمی دارند به گونه

آنتیتومور است که سرهم شدن و تشکیل

ای که مهار آپوپتوزیس توسط تشدید فعالیت این

میکروتوبولها را از دایمرهای توبول افزایش افزایش

آنزیم به اثبات رسیده است [ .]29در سال 2011

میدهد و با جلوگیری از دپلیمریزاسیون میکروتوبولها

 Liangو همکاران دریافتند فالونوئیدهای موجود در

موجب تثبیت آنها و در نهایت از بین رفتن توانایی

آویشن وحشی  PPRYرا فعال کرده و به موجب آن

سلول در استفاده از یک اسکلت سلولی انعطافپذیر

بیان  Cox- 2را مهار می کند [ .]17احتمال میرود

شده و بدین ترتیب سلول پس از مدتی دچار وقفه در

ترکیبات اسانس آویشن وحشی با مهار آروماتاز توسط

رشد شده و در نهایت از بین میرود [ 5و  .]12نتایج

مهار کنندههای سیکلواکسیژناز میزان استروژن را

این پژوهش نشان داد استفاده توام از تاکسول و

کاهش داده که باعث کمتر شدن رشد تومور خواهد

عصاره آویشن وحشی اثرات ضدسرطانی تاکسول را

شد .تیمول و کاراکول موجود در اسانس آویشن

افزایش میدهد و به عبارتی تاکسول و اسانس آویشن

وحشی اثر سمیت سلولی بر سلولهای سرطانی داشته

وحشی اثر هم افزایی روی همدیگر دارند .در این

و میتوان گفت در این پژوهش ترکیب آنها با تاکسول

پژوهش بر اساس تعیین توان زیستی ،نتیجهگیری

توانسته است اثر سمیت تاکسول را افزایش دهد [.]32

میشود که خاصیت ضد سرطانی اسانس آویشن

در نهایت میتوان نتیجه گرفت که ترکیبات موثر

وحشی وابسته به غلظت تیمار است ،زیرا با افزایش

موجود در اسانس آویشن وحشی مسئول القاء مرگ

غلظت میزان اسانس و لزوما تاثیر ضد سرطانی آن بر

سلولی در سلولهای سرطانی  MCF-7بوده است.

سلولها افزایش مییابد .بر اساس نتایج یک پژوهش با

بررسی متون و نتایج حاصل از پژوهش های مختلف

استفاده از رنگ آمیزی  MTTو تریپان بلو کاهش

و همچنین نتایج پژوهش ما نشان میدهد که این گیاه

توانایی زیستی سلولهای سرطانی درتیمار با اسانس

از خانواده نعنائیان دارای پتانسیل بالقوهای از
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Abstract
Breast cancer is the most common cancer in the Iranian women. Essential oil of thymus is containing
anticancer compounds including thymol. The aim if this research was studding the effect of thymus
essential oil on the breast cancer cell line MCF-7 using MTT and Trypan blue methods, and
comparing of its effect with taxol as a well-known anticancer agent. In this research, MCF-7 and Hu02 cell lines were porched from IBRC institute. The cells were treated by different concentrations of
thymus essential oil and taxol in the times of 24, 48 and 72 hours. The cytotoxicity of the treatments
was measured by means of MTT and trypan blue staining. Results showed that Thymus essential oil
had cytotoxic effect, in different doses, on the MCF-7 cell line. The highest cytotoxic effect was
measured in the group treated by 125 μg/ml of thymus essential oil. The Thymus essential did not
show any cytotoxic effect on the cells of HU-02. Results were also showed that the essential oil can
increase the cytotoxicity effect of Taxol on the cancer cell line, thus it seems that is effective in breast
cancer therapy; probably, it causes to cell death by apoptosis induction.
Keywords: Breast Cancer, MTT, Thymus vulgaris L.

