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Abstract
Purpose and Problem: Stomach cancer is one of the most common cancers in the
world that causes many deaths among humans. The aim of this study was to investigate
the antioxidant effect of rosemary leaf extract (Rosmarinus officinalis) and strawberry
(Fragaria vesca) on stomach cancer cells.
Method: After preparing two plant substances and extracting them, measure the
antioxidant power of iron regeneration (FRAP), the toxicity of the two plant extracts used
on the growth and proliferation of cancer cells and fibroblasts in concentrations. 0.5, 1,
1.5 and 2 mg/ml were measured by MMT method and IC50 was measured in two plant
extracts for 24, 48, 72 and 96 hours. One-way analysis of variance with a significance
level of 0.05 was used to analyze the results.
Results: The results showed that the highest FRAP levels for strawberry fruit and
rosemary leaf extracts in water solvent were 1.68 ± 0.08 and 0.94± 0.15, respectively.
The results showed that 2mg /ml for rosemary leaf extract and strawberry fruit has the
best effect to prevent the growth and proliferation of cancer cells and fibroblasts. The
values obtained for IC50 showed that the concentration required to inhibit 50% of the
antioxidant activity for the two extracts at 96 h was the lowest.
Conclusion: The results showed that both extracts have anti-cancer effects on AGS
cell line in Stomach cancer that strawberry fruit has a more suitable effect than rosemary
leaf.
Keywords: Anti-cancer effects, Stomach Cancer, Strawberry fruit extract, Rosemary

leaf extract.
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چکیده
هدف :سرطان معده یكی از شایعترین سرطانها در جهان است كه سبب مرگ و میرهای زیای در
میان انسانها میشود .هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر ضد آنتیاكسیدانی عصاره برگ رزماری و
میوه توتفرنگی بر روی سلولهای سرطانی معده است.
مواد و روشها :پس از تهیه دو ماده گیاهی و عصارهگیری از آنها ،اقدام به اندازهگیری توان آنتی
اكسیدانی احیاء آهن( ،)FRAPتاثیر سمّیت دو عصاره گیاهی مورد استفاده بر رشد و تكثیر سلولهای
سرطانی و فیبروبالستی در غلظتهای  1/5 ،1 ،0/5و  2میلیگرم بر میلیلیتر با روش  MMTو بررسی
میزان  IC50در دو عصاره گیاهی مورد سنجش برای زمانهای  22 ،24 ،22و  69ساعت شد .از آزمون
تحلیل واریانس یک راهه با سطح معناداری  0/05برای آنالیز نتایج به دست آمده استفاده گردید.
نتایج :نتایج نشان داد كه باالترین میزان  FRAPبرای عصاره میوه توتفرنگی و برگ رزماری در حالل
آب به ترتیب با مقادیر  1/94±0/04و  0/62±0/15است .نتایج به دست آمده نشان داد كه مقدار
 2میلیگرم بر میلیلیتر برای عصاره برگ رزماری و میوه توتفرنگی بهترین اثر را برای جلوگیری از رشد و
تكثیر سلولهای سرطانی و فیبروبالستی دارد .مقادیر حاصل برای  IC50نشان داد كه مقدار غلظت مورد نیاز
برای مهار  50درصد فعالیت آنتی اكسیدانی برای دو عصاره در زمان  69ساعت دارای كمترین مقدار است.
نتیجهگیری :هر دو عصاره دارای اثرات ضد سرطانی بر روی رده سلولی  AGSدر سرطان معده هستند
كه میوه توتفرنگی داری اثر مناسبتری نسبت به برگ رزماری است.
کلیدواژهها :ضدآنتیاكسیدان ،عصاره برگ رزماری ،میوه توتفرنگی ،سلولهای سرطانی ،سرطان معده.

 .1تاریخ دریافت 9911/05/62 :؛ تاریخ پذیرش9911/02/60 :
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 .1مقدمه
سرطان معده عبارت است از رشد خارج از كنترل سلولهای بدخیم در معده و از دسته
سرطانهایی است كه طی سالیان و به آرامی رشد میكند ،ولی قبل از اینكه سرطان به معنای واقعی
ایجاد شود ،تغییراتی در الیههای معده ایجاد میشود ( .)9در ایاالت متحده آمریكا در سال 6094
آمار كلی مبتالیان به سرطان معده  9225540نفر گزارش شده است كه از این تعداد  525560فوت
كردهاند ( .)6سرطان معده در مراحل اولیه اغلب بدون عالئم بالینی میباشد .فقدان عالئم بالینی
باعث به تأخیر افتادن تشخیص میشود .بنابراین 10-20 ،درصد این بیماران در مراحل پیشرفته
بیماری مراجعه كرده كه دارای متاستاز مجاور هستند .طبق مطالعات اپیدمیولوژی انجام شده ،شانس
زنده بودن در مراحل پیشرفته همراه متاستاز با وجود شیمی درمانی و درمانهای تهاجمی مانند
جراحی به مدت  5سال ،بسیار ضعیف بوده است ( .)9سرطان معده زمانی ایجاد میشود كه
سلولهای سرطانی در پوشش داخلی دیواره معده ایجاد شود .از نشانههای اولیهی بیماری میتوان به
سوزش ،درد معده در ناحیه باالی شكم ،بیاشتهایی و تهوع اشاره كرد .براساس گزارش سازمان
جهانی بهداشت ،ساالنه  569000نفر بر اثر این بیماری از دنیا میروند .در سطح جهانی ،این
سرطان پنجمین عامل پیشتاز سرطان و سومین عامل مرگ و میر میباشد .میزان شیوع این بیماری در
مردان ،دو برابر زنان است .همچنین افرادی كه دارای گروه خونی  Aهستند نیز نسبت به افراد با سایر
گروه خونیها بیشتر مستعد این بیماری میباشند ( .)4افرادی كه دارای بیماری التهاب مری،
رفالكس معده ،ورم معده و پولیپ مزمن معده میباشند و یا افرادی كه پیشینه ابتالء به سایر سرطانها
را دارند ،بیش از سایر افراد در معرض ابتالء به این بیماری قرار میگیرند ( .)5امروزه روشهای
متنوعی برای درمان سرطان وجود دارد ،ولی به دلیل اینكه در این روشهای درمان از داروهایی
استفاده میشود كه غیر انتخابی عمل میكنند ،درصد باالیی از سلولهای سالم بدن به همراه
سلولهای سرطانی از بین میروند .مهمترین مسأله در درمان سرطان این است كه بتوان سلولهای
سرطانی را بدون آسیب رساندن و حذف كردن سلولهای سالم بدن از بین برد .بنابراین ،در دسترس
بودن داروها و مواد طبیعی موثر در درمان ،با كمترین اثرات جانبی و بیشترین اثربخشی از اهمیت
فراوانی برخوردار است .گیاهان دارویی به دلیل دارا بودن مواد شیمیایی گوناگون با خاصیت درمانی،
دارای اهمیت هستند .درمانهای متداول سرطان ،دارای عوارض جانبی شدیدی بوده و در بهترین
حالت تنها چند سال به طول عمر بیمار میافزاید .از طرفی مطالعات نشان داده است كه مكملهای
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دارویی میتوانند در كنترل سرطان سودمند باشند .دارو درمانی و شیمی درمانی همچنان یكی از
روشهای مناسب و كارآمد برای درمان سرطان است ،اما محققان در تالش هستند تا بتوانند
داروهایی را تولید كنند كه كمترین اثر جانبی را بر فرد بیمار داشته باشد .گیاهان به عنوان منبع طبیعی
آنتیاكسیدانها بهترین انتخاب برای تولید اینگونه داروها هستند ( .)2گیاهان دارویی سالیان
طوالنی ،نقش مهمی را در درمان بیماریها ایفا كردهاند .امروزه به علت اثرات جانبی متعدد و
هزینهی باالی داروهای شیمیایی ،عالقه به مصرف داروهای گیاهی رو به افزایش است .از اینرو
گیاهان برای درمان و یا پیشگیری از بیماریهای مختلف بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند (.)5
داروهای مشتق شده از گیاهان برای درمان سرطان موثر هستند ،زیرا آنها طبیعی میباشند و به آسانی
قابل دسترس هستند .همچنین به راحتی میتوانند به شكل خوراكی و به عنوان بخشی از غذای مورد
مصرف بیمار استفاده شوند ( .)2بسیاری از گیاهان حاوی تركیبات آنتی اكسیدان بوده و دارای اثرات
ضد سرطانی میباشند .گیاه رزماری با نام علمی  Rosmarinus officinalisگیاه بوتهای معطر
برگهای سوزنی شكل است كه در بیشتر مناطق دنیا از جمله نواحی مختلف ایران پرورش داده
میشود .بخش دارویی گیاه ،برگ و سرشاخههای گلدار آن است كه در فصل بهار و تابستان
جمعآوری میشوند ( .)90-1اسانس این گیاه به تناسب محل رویش آن ،دارای تركیبات شیمیایی
متفاوتی است .مهمترین تركیبات آن كامفن ،لیمونن ،بورنئول ،سینئول ،لینالول و ربینول میباشد .از
جمله فالونوییدهای آن دیزومتین ،دیزومین و لوتئولین است .همچنین اسانس این گیاه دارای تركیبات
فنلی كافئیک ،كلروژنیک ،نئوكلروژنیک ،البیاتیک اسید و نیز دارای مقدار زیادی سالیسیالت
میباشد .تریترپنوییدهای این اسانس گیاه شامل تریترپن اولئانولیک اسید ،كارنوزیک اسید و دی
ترپن آن به نام كارنوزول است ( .)99در طب سنتی از این گیاه به عنوان ضد آسم ،هضمكننده غذا،
آرامبخش ،برطرفكننده سردرد ،برطرفكننده اختالالت گردش خون ،افزایشدهنده قدرت بینایی،
ضد رماتیسم و محرك حافظه استفاده میشود ( .)96اثرات فارماكولوژیكی متعددی از جمله اثر آنتی
اكسیدانی ،ضد توموری ،كاهش سندرم محرومیت به مرفین و مهار سمیت كبدی برای این گیاه
گزارش شده است ( .)99همچنین گزارشاتی نیز وجود دارد مبنی بر اینكه رزماری تكثیر سلولهای
عصبی را افزایش میدهد ( .)94مور و همكاران )6092( 1نشان دادند كه عصاره رزماری فعال شدن
1. Moor & et al.
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مسیر سیگنالینگ  AKt/mTOR/p70s6Kرا مهار میكند كه در نتیجه باعث كاهش قابل توجه تكثیر
و بقاء سلولی میشود ( .)95در مطالعات زیادی نشان داده شده است كه عصاره رزماری بقای
سلولهای سرطانی را كاهش میدهد كه به صورت افزایش آپوپتوز و مرگ سلولی گزارش شده است.
تیمار سلول های سرطانی كولون ،پانكراس ،پستان و ریه با عصاره رزماری باعث افزایش كلیواژ پلی
 ADPریبوز پلیمراز ( )PARPمیشود كه نشاندهنده افزایش آپوپتوز است ( .)92یكی دیگر از مواد
گیاهی دارای خاصیت آنتیاكسیدانی ،میوه توتفرنگی 1میباشد .توتفرنگی حاوی اسید االگیگ
است كه به معده در روند هضم مواد غذایی كمک میكند ( Yonghuan .)95و همكاران ()6095
در پژوهشی نشان دادند كه توتفرنگیها محتوی سطح باالیی از تركیبات آنتی اكسیدانی مثل
آنتوسیانینها ،االژیك اسید ،فالونوئیدها و تركیبات فنولیك هستند كه نقش دفاعی در برابر صدمات
رادیكالهای آزاد دارند ( Sghaier .)92و همكاران ( ،)6091نیز در مطالعات خود نشان دادند كه
 ،Rosmarinus officinalisدارای آنتی اكسیدان قوی و فعالیتهای ضد سمیت میباشد كه میتواند
از تركیباتی مثل فالونوئیدها و پلی فنولها حاصل شوند .فعالیت ضد سمیت میتواند حداقل تا یك
حدی برای خصوصیات آنتی اكسیدانی منظور شود و نمیتوان مانع مكانیسمهای اضافی دیگر آنها
شد .این آنتی اكسیدانها و فعالیت ضد سمیت آنها میتواند حداقل در یك جزء برای مزایای درمانی
خاص متداول شركت كنند .به عالوه عصاره  Rosmarinus officinalisمیتواند موجب خصوصیات
میكروبی ،ضد فسادی و عوامل ضد زخم شود (.)91
از اینرو ،جنبه نوآوری پژوهش حاضر استفاده از تركیب دو ماده هرنیارین موجود در گیاه
رزماری و آنتی اكسیدان موجود در توتفرنگی در تاثیرگذاری آنها به صورت ضد سرطانی بر
سلولهای سرطان معده میباشد.
 .2مواد و روشها
میوه توتفرنگی مورد استفاده از باغچه گیاهان دارویی مركز تحقیقات شهید فهمیده شهرستان
رضوانشهر با شماره هرباریومی ( )954-9196-90جمعآوری گردید .پس از تهیه ،این میوه ابتدا
توسط آب مقطر شسته شد تا مواد مضر موجود در روی آن حذف شوند و سپس در دمای اتاق به
1. Fragaria vesca
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مدت یک شب خشک گردید .همچنین برگ رزماری با شماره هرباریومی ( )954-9196-02از
مركز تحقیقات شهید فهمیده شهرستان رضوانشهر تهیه شده و پس از شستشو به مدت یک روز
برای خشک شدن در دمای اتاق قرار گرفت .از دستگاه آسیاب گلولهای (بال -میل) مدل
 NARYA-MPH 2*250Hساخت شركت  WASبریتانیا در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
تحقیقات تهران برای آسیاب كردن برگ رزماری و میوه توتفرنگی استفاده شد .این دو ماده قبل از
آسیاب شدن به مدت  11دقیقه در كوره با دمای  04درجه سانتیگراد خشک شدند و سپس به
صورت مجزا هر یک از این مواد در درون آسیاب گلولهای قرار گرفتند .مواد مورد نظر در اثر حركت
مداوم گلولههای داخل محفظه دچار سایش و شكست میشوند .ذرات شكسته شده به دلیل وجود
اصطكاک و انرژی باال در درون محفظه ،با یكدیگر پیوند برقرار میكنند .اعمال انرژی و ضربههای
مداوم گلولهها سبب خرد شدن و شكست تدریجی ذرات تا اندازه نانومتری میشود .این فرآیند به
مدت  90دقیقه با  10دور در دقیقه انجام شد .پس از خرد كردن ،ذرات دارای اندازهای بین  1تا 3
نانومتر بودند .نمونه های آسیاب شده برای انجام آزمایش در درون یخچال با دمای  14درجه
سانتیگراد قرار گرفتند .تمامی مواد مورد آزمایش از شركت سیگما آلدریچ تهیه شدند (.)11
در مرحله دوم اقدام به تهیه عصاره از دو ماده گیاهی میوه توتفرنگی و برگ رزماری شد .این
فرآیندها به صورت مجزا برای دو ماده انجام گردید .برای این عمل ،مقدار  6گرم از نمونههای
توتفرنگی و رزماری توزین شده و در ظروفی كه شامل  5میلیلیتر آب مقطر 90 ،میلیلیتر اتانول
 50درصد و  5میلیلیتر متانول  20درصد است ،تركیب گردید ،سپس مخلوطهای حاصل درون
دستگاه بنماری در دمای  10درجه سانتیگراد به مدت  10دقیقه قرار گرفتند .سپس مخلوط به
دست آمده از میوه توتفرنگی و برگ رزماری توسط دستگاه سانتریفیوژ مدل  5702ساخت شركت
 Eppendorfآلمان با دور  95000و در دمای محیط به مدت  90دقیقه جداسازی شد و
مخلوطهای به دست آمده با استفاده از كاغذ صافی ،صاف شدند (.)60
در مرحله سوم اقدام به اندازهگیری توان آنتی اكسیدانی احیاء آهن 1گردید .در این روش توانایی
عصارهها در احیای یونهای فریک ( )Fe3+در حضور آنتی اكسیدانها اندازهگیری میشود .با احیای
یون فریک و تبدیل آن به یون فرو ( )Fe2+در  pHاسیدی و در حضور  ،TPTZكمپلكس Fe-TPTZ
1. FRAP
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تشكیل میگردد كه رنگ این كمپلكس ،آبی است .برای رسم منحنی استاندارد از

FeSO4

استفاده شد .ابتدا  9میلیلیتر از معرف  FRAPبه مدت  90دقیقه درون بنماری با درجه حرارت
 95درجه قرار داده شد .سپس  900میكرولیتر نمونه به آن اضافه گردید و  90دقیقه درون بنماری
 95درجه سانتیگراد قرار گرفت و در نهایت جذب آن در طول موج  519نانومتر خوانده شد
(.)69
در مرحله چهارم اقدام به كشت سلولی گردید .برای این عمل رده سلولی ( AGSسلول سرطان
معده) از انستیتو پاستور ایران خریداری شد .پس از دفریز كردن ،در فالسکهای  65سانتی متر
مربع كشت داده شدند .بعد از پر شدن حدود  20درصد كف فالسک 9 ،میلیلیتر تریپسین اضافه
كرده و به مدت  9دقیقه در دمای  95درجه سانتیگراد انكوبه شد .سپس جهت كند كردن عملكرد
آنزیم تریپسین  6میلیلیتر محیط كشت  90 DMEMدرصد به سلولها اضافه شد .سپس سلولها
به داخل فالكون منتقل و سانتریفیوژ شده و پس از خارج كردن محلول رویی شمارش گردیدند.
پس از شمارش ،میزان  2000سلول برای كشت سلولی سرطان معده به هر چاهک پلیت  12خانه
اضافه شد و به مدت  64ساعت در دمای  95درجه سانتیگراد انكوبه گردید (.)66
در مرحله چهارم آزمایش ،اقدام به اندازهگیری 0(-3( MMTو-1دیمتیل تیازول-2-ایل)-
2و-1دی فنیل تترازولیوم بروماید) شد .در این مرحله جهت تعیین  IC50این تركیبات ،از روش
رنگسنجی  MTTاستفاده شد .نمک  MTTیک نمک تترازولیوم محلول در آب است و هنگامی
كه این تركیب در محیط كشت فاقد فنول رد یا بافر  PBSحل میشود ،تركیب زرد رنگی را
ایجاد میكند .اساس این سنجش شكستن نمک  MTTتوسط آنزیم سوكسینات دهیدروژناز
میتوكندریایی سلولهای زنده است .نتیجه این فعالیت ایجاد بلورهای نامحلول فورمازان ارغوانی

رنگ میباشد كه توسط دی متیل سولفوكساید 1به صورت محلول درآمده است .هرچه سلولها
فعالتر و تعدادشان بیشتر باشد ،میزان رنگ ایجاد شده بیشتر خواهد بود .جذب نوری با استفاده از
دستگاه مدل  Lambda25و ساخت شركت  PerkinElmerآمریكا خوانده شد .پس از گذشت 64
ساعت ،غلظتهای مختلف عصاره آبی میوه توتفرنگی و برگ رزماری ( 9میلیگرم بر میلیلیتر،
 1/1میلیگرم بر میلیلیتر 6 ،میلیگرم بر میلیلیتر 6/5 ،میلیگرم بر میلیلیتر 9 ،میلیگرم بر
1. DMSO
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میلیلیتر و  3/1میلیگرم بر میلیلیتر) را به هر چاهک افزوده و در دورهای زمانی متفاوت 42 ،64
و  56ساعت انكوبه گردید .سپس مقدار  900میكرولیتر از محلول  MTTآماده اضافه شد و به
مدت  6ساعت دیگر در انكوباتور نگهداری گردید .سپس محلول رویی از هر چاهک حذف و
مقدار  900میكرولیتر  DMSOبه چاهک افزوده شد و بلورهای فورمازان توسط سوسپانسیون به
طور كامل حل شده و سرانجام جذب نوری در طول موج  540نانومتر اندازهگیری گردید .درصد
سلولهای زنده با استفاده از كنترل به روش فرمول زیر محاسبه میشود (:)60
( × 900 )9میانگین جذب نوری سلولهای كنترل  /میانگین جذب نوری سلولهای تیمار شده = درصد سلولهای زنده

برای انجام آنالیز آماری از آزمون تحلیل واریانس یک راهه 1با سطح معناداری 0/05
( )P>0/05استفاده گردید و دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS v22تجزیه و تحلیل شدند.
 .3یافتههای پژوهش
نتایج مربوط به مقایسه فعالیت آنتیاكسیدانی دو عصاره میوه توتفرنگی و برگ رزماری كه با
اندازهگیری توان آنتی اكسیدانی احیا آهن( )FRAPسنجش شده بود ،در جدول  9نشان داده شده
است .فعالیت آنتی اكسیدانی عصاره میوه توتفرنگی و برگ رزماری در سه حالل آب ،متانول
 %20و اتانول  %50مورد ارزیابی قرار گرفت.
جدول -1مقایسه فعالیت آنتیاکسیدانی دو عصاره میوه توتفرنگی و رزماری
با اندازهگیری توان آنتی اکسیدانی احیاء آهن ()FRAP
گیاه مورد بررسی

عصاره حاصل از میوه توتفرنگی

عصاره حاصل از برگ رزماری

حالل مورد استفاده

فعالیت آنتیاکسیدانی
()mM

آب

*1/80 ± 8/80

متانول %08

*8/68 ± 8/11

اتانول %08

*8/07 ± 8/80

آب

*8/16 ± 8/11

متانول %08

*8/00 ± 8/88

اتانول %08

*8/81 ± 8/01

1. One way ANOVA
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نتایج به دست آمده نشان میدهد كه باالترین میزان فعالیت آنتیاكسیدانی سنجش شده با توان
آنتیاكسیدانی احیاء آهن ( )FRAPبرای عصاره میوه توتفرنگی در حالل آب با مقدار 9/22±0/02
به دست آمده است .به همین ترتیب در بررسی فعالیت آنتیاكسیدانی عصاره حاصل از برگ رزماری
هم بهترین فعالیت مربوط به حالل آب با فعالیت  0/14±0/95به دست آمد .در مقایسه میان این دو
عصاره باید گفت كه عصاره توتفرنگی دارای فعالیت آنتیاكسیدانی باالتری نسبت به برگ رزماری
بوده و وجه مشترک هر دو عصاره نتیجه مطلوب آنها در حالل آب است .نتایج به دست آمده تفاوت
معناداری از فعالیت آنتی اكسیدانی دو عصاره را در سطح  P>0/05نشان میدهد .در جدول  6نتایج
به دست آمده از تاثیر سمیت دو عصاره گیاهی مورد استفاده بر رشد و تكثیر سلولهای سرطانی و
فیبروبالستی در غلظتهای  9/5 ،9 ،0/5و  6میلیگرم بر میلیلیتر گزارش شده است .تست MTT

به عنوان تستی برای بررسی میزان زنده مانی سلول یا بررسی اثر سمیت داروها یا دیگر مكملها بر
سلول شناخته میشود.
جدول -2تاثیر سمیّت دو عصاره گیاهی مورد استفاده بر رشد و تکثیر سلولهای سرطانی و فیبروبالستی
در غلظتهای  1/5 ،1 ،0/5و  2میلیگرم بر میلیلیتر
گیاه مورد بررسی

عصاره حاصل از میوه توتفرنگی

عصاره حاصل از برگ رزماری

غلظت مورد بررسی()mg/ml

زنده مانی سلول()%

8/1

00/70

1

16/80

1/1

78/11

0

10/06

8/1

01/17

1

80/78

1/1

68/10

0

07/80

نتایج بررسیها نشان می دهد كه با افزایش غلظت هر دو عصاره گیاهی مورد سنجش ،درصد
زنده مانی سلول سرطانی كاهش پیدا میكند .به گونهای كه كمترین میزان سلولهای زنده در مقدار
 6میلیگرم بر میلی لیتر برای هر دو عصاره مشاهده شده است .مقایسه میزان زنده مانی سلول در دو
عصاره حاصل از توتفرنگی و رزماری نشان داد كه عصاره حاصل از توتفرنگی اثر قویتری در
جلوگیری از رشد و تكثیر سلولهای سرطانی و فیبروبالستی دارد .در جدول  9نتایج به دست آمده
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از بررسی میزان  IC50در دو عصاره گیاهی مورد سنجش برای زمانهای  56 ،42 ،64و 12
ساعت گزارش شده است.
جدول -3بررسی میزان  IC50در دو عصاره گیاهی مورد سنجش برای زمانهای  22 ،24 ،22و  69ساعت
گیاه مورد بررسی

عصاره حاصل از میوه توتفرنگی

عصاره حاصل از برگ رزماری

زمان سنجش(ساعت)

(IC50)mg/ml

06

*10/60 ± 8/80

60

*10/17 ± 8/17

00

*0/81 ± 8/80

18

*0/88 ± 8/81

06

*08/17 ± 8/86

60

*11/00 ± 8/81

00

*18/77 ± 8/16

18

*8/81 ± 8/80

بررسی نتایج به دست آمده از مقادیر مختلف  IC50برای دو عصاره گیاهی مورد سنجش نشان
میدهد كه مقدار غلظت مورد نیاز برای مهار  50درصد فعالیت آنتی اكسیدانی برای دو عصاره
میوه توتفرنگی و برگ رزماری در زمان  12ساعت دارای كمترین مقدار است كه مقایسه میان این
دو عصاره نشان میدهد میوه توتفرنگی دارای اثر مناسبتری نسبت به برگ رزماری است و نتایج
در سطح  0/05معنادار هستند.
 .2بحث
براساس گزارشی كه سازمان جهانی بهداشت منتشر كرده است ،حدود  20درصد از جمعیت
جهان از دارو و روشهای سنتی برای درمان بیماریهای خود استفاده میكنند 52 .درصد از موادی
كه دارای خاصیت ضد باكتری هستند و  54درصد از موادی كه دارای تركیبات و خواص ضد
سرطانی هستند ،مواد طبیعی بوده و یا از آنها مشتق شدهاند ( .)69در این پژوهش ،مطالعه تاثیر
ضدآنتیاكسیدانی عصاره برگ رزماری 1و میوه توتفرنگی 2بر روی سلولهای سرطانی معده مورد
1. Rosmarinus officinalis
2. Fragaria vesca
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ارزیابی قرار گرفت .بررسی توانایی زیستی سلولهای سرطانی با استفاده از آزمون رنگآمیزی و
آزمون نمک  MTTنشان داد كه عصاره الكلی برگ رزماری و میوه توتفرنگی موجب كاهش
چشمگیر توانایی زیستی سلولهای سرطانی شدند .مطالعاتی كه تاكنون در رابطه با اثرات ضد
تكثیری 1و سایتوتوكسیک عصاره الكلی رزماری بر روی ردههای سلولی سرطانی انسانی از
جمله  MCF7،K562 ،HL60و  MDA-MB-468 (9) M14و ،DU-145 ،NCI-H82 ،A375
 MDA-MB-231 ،MCF7 ،Hep-3B ،K-562و PC-3صورت گرفته نشان میدهد

IC50

عصاره وابسته به نوع سلول بوده و در ردههای سلولی مختلف متفاوت است ( .)64تاكنون تركیبات
بسیار زیادی از رزماری استخراج شدهاند كه بسیاری از آنها دارای خواص آنتی اكسیدانی ،ضد
التهابی ،ضد توموری و غیره میباشند .عصاره الكلی برگ رزماری حاوی  0/5تا  9درصد
كارنوسیک اسید 9/2 ،تا  4/2درصد كارنوسول 6 ،تا  4درصد رزمارینیک اسید 92/5 ،تا 91/6
درصد اورسولیک اسید و كمتر از  0/5درصد رزمانول است كه از این میان تنها رزمارینیک اسید
در آب محلول بوده و سایر تركیبات در حاللهای آلی محلول میباشند .بسیاری از ویژگیهای
فارماكولوژیكی رزماری را به این تركیبات منتسب میدانند و تا امروز نقش آنتی اكسیدانی و ضد
سرطانی برخی از آنها به خوبی به اثبات رسیده است .مطالعات گستردهای كه روی تركیبات مؤثر
برگ رزماری صورت گرفته ،مكانیسم عمل آنها را تا حدودی مشخص نموده است ،با این حال
هنوز تا درک كامل مكانیسم عمل این تركیبات راه زیادی باقی میباشد ( .)65نتایج بررسی انجام
گرفته روی سرطان معده القاء شده توسط ماده  -96-5( DMBAدیمیتلبنزا آنتراسن) در
موشهای نژاد  FVB/Nمشخص نموده است كه  DMBAبیان برخی از ژنهای دخیل در روند
كارسینوژنز از جمله ژن  c-mycو  cyclin D1را افزایش داده و مسیر  NF‐κBرا در این تومورها
فعال میكند .همچنین  DMBAموجب القاء التهاب مزمن و تولید بیش از اندازه  ROSو ایجاد
آسیب اكسیداتیو در  DNAشده و اثرات مخرب خود را بدین صورت اعمال میكند ( .)62در
مطالعهای كه مجد و همكاران بر روی ردههای سلولهای سرطان پستان  SKBR3 ،MCF7و
سلولهای فیبروبالست  HU02انجام دادند ،خاصیت ضد سرطانی و كشندگی عصاره اتانولی برگ
گیاه رزماری و اسطوخودس مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج این مطالعه نشان داد كه عصاره برگ
1. Anti proliferative
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رزماری دارای خاصیت ضد سرطانی و كشندگی مناسبتری نسبت به اسطوخودوس است.
همچنین عصارههای رزماری به دست آمده از فصل پاییز تاثیر بیشتری داشته و اثر ضد جهشی و
ضد سرطانی عصارههای متانولی بیشتر از عصارههای اتانولی است ( .)65همچنین مشخص شد
كه اورسولیک اسید از اتصال بنزوپیرن و  DMBAبه  DNAسلولهای اپیدرم و اتصال  TPAبه
غشاء این سلولها ممانعت به عمل میآورد .اورسولیک اسید موجود در برگ رزماری مسیر
ً
 NF‐κBرا در سلولهای سرطانی مهار میكند و احتماال این كار را از طریق سركوب مهاركننده
فسفریالسیون  P65و  NF‐κBانجام میدهد و بدین ترتیب موجب تنظیم كاهشی انكوژنهایی
مانند  C-Jun ،Cyclin D1 ،MMP-9 ،COX-2و  C-Fosمیگردد .كارنوسول موجود
در برگهای رزماری نیز مانند اورسولیک اسید عمل كرده و فعالیت  NF‐κBرا مهار میكند
( COX-2 .)62آنزیمی است كه بیان آن در شرایط بدخیم و پیش بدخیم سرطانهایی
مانند پستان ،كولون ،كبد ،پانكراس ،ریه ،معده ،سر و گردن ،پوست و حلق افزایش مییابد.
تحقیقات نشان دادهاند كه بیان بیش از حد  COX-2میتواند با جلوگیری از اپپتوزیس،
توموریژنز را افزایش دهد ( .) 61فالونوئیدهای موجود در رزماری ،زیره ،گشنیز و آویشن
) PPARγ (peroxisome proliferator-activated receptor-gammaرا فعال كرده و به موجب
آن بیان  COX-2را مهار مینمایند .رزمارینیک اسید نیز موجب كاهش  COX-2شده و سلولهای
سرطان كولون را از بین میبرد .عالوه بر این رزمانول نیز قادر به مهار كردن بیان  COX-2بوده و
نقش ضد التهابی نشان میدهد ( .)90كارنوسیک اسید موجود در برگهای رزماری نیز با جارو
كردن رادیكالهای آزاد اكسیژن -مانند رادیكال هیدروكسیل و رادیكالهای لیپید پراكسی -غشاهای
بیولوژیک را از گزند آنها حفظ نموده و از پراكسیداسیون لیپیدی جلوگیری میكند ( .)99گزارش
شده است كه كارنوسیک اسید قادر است تحت شرایط استرس اكسیداتیو ،پراكسیداسیون لیپیدی را
بین  22تا  900درصد كاهش دهد .اورسولیک اسید نیز به روشی مشابه با كارنوسیک اسید قادر به
كنترل استرس اكسیداتیو میباشد ( .)99رزمانول هم از مسیر میتوكندریایی و هم از مسیر رسپتور
مرگ ،موجب القاء مرگ سلولی در سلولهای  COLO 205میشود و ممكن است دارای كاربرد
بالینی در درمان و پیشگیری از سرطان باشد ( .)96از آنجا كه اكثر تركیبات اصلی رزماری (به غیر
از رزمارینیک اسید) در آب محلول نبوده و در حاللهای غیرقطبی و آلی حل میشوند (.)94
بنابراین ،نتایج به دست آمده از اثرات عصاره آبی فاقد عوامل غیرقطبی در رزماری دور از انتظار
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نبود ،ب ا این حال این عصاره توانست به میزان ناچیزی سلولهای سرطانی را از بین ببرد كه شاید
بتوان این اثر را ناشی از حضور رزمارینیک اسید دانست .در مطالعهای كه  Alvarez-Suarezو
همكاران ( )6091بر روی آسیب معده انجام دادند ،خاصیت ضد سرطانی میوه توتفرنگی را
بررسی كردند .نتایج مطالعه آنها نشان داد عصارههای توتفرنگی مانع آسیب ناشی از اتانول اگزوژن
به مخاط معده موشها شد .این تأثیرات به نظر میرسد با فعالیت آنتی اكسیدانی و محتوای فنولی
موجود در عصاره و همچنین با ظرفیت آن همراه است .ترویج عملكرد آنزیمهای آنتی اكسیدانی یک
رژیم غذایی سرشار از توتفرنگی ممكن است اثرات مفیدی در پیشگیری از بیماریهای معده
مربوط به تولید گونههای اكسیژن فعال آن داشته باشد ( .)95همچنین  Tongو همكاران ( )6092در
پژوهشی روی سرطان مری ،اثر ضد سرطانی میوه توتفرنگی را بررسی كردند .آنها در نتیجهی
تحقیقات خود به این موضوع پی بردند كه میوه توتفرنگی دارای خاصیت ضد سرطانی بوده و
توانسته است سلولهای سرطانی مری را مهار كند ( .)92مطالعات نشان دادهاند كه در سلولهای
آدنوكارسینوما انسانی آلوده به هلیكوباكتر پیلوری ( )95و در پالكتهای جدا شده از داوطلبان و در
یک فرایند تجمع آزمایشگاهی ( ،)92عصاره توتفرنگی قادر به تنظیم مسیر سیگنالینگ  NF-κBو
كاهش ترشح  IL-8و سطوح CD40L ،IL-1β ،و  CD40L ،IL-1β ،RANTES.TNF-αو
 RANTESاست.
 .5نتیجهگیری
حاللهای مورد استفاده كه دارای قطبیت و تركیبات شیمیایی متفاوتی هستند ،در میزان
متابولیتهای استخراج شده و خواص آنها اثر میگذارند .نتایج مربوط به بررسی اثر ضد سرطانی
عصاره آبی برگ رزماری و میوه توتفرنگی نشاندهندهی این است كه این گیاهان در غلظتهای
باالتر ،دارای خاصیت كشندگی هستند و در مدت زمان طوالنیتری اثر خود را میگذارند .نظر به
اینكه گیاهان یكی از منابع مهم آنتی اكسیدانها میباشند ،تحقیقات در این زمینه رو به افزایش
است .گیاهانی كه غنی از تركیبات آنتی اكسیدانی هستند ،میتوانند باعث حفاظت از سلولها در
برابر آسیبهای اكسیداتیو شوند .آنتی اكسیدانهای طبیعی سبب افزایش قدرت آنتی اكسیدانهای
پالسما و كاهش ابتالء به بعضی بیماریها مانند سرطان ،بیمارهای قلبی و سكته مغزی میشوند.
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میوه توت فرنگی با داشتن ماده شیمیایی گیاهی به نام اسید پی-كوماریک از تشكیل مواد
سرطانزای نیتروزآمین در معده جلوگیری میكند و خطر ابتالء به سرطان معده را كاهش میدهد.
مهمترین محدودیت پژوهش حاضر ،استفاده از نمونههای حیوانی بود كه به دلیل رعایت
مالحظات اخالقی و ایمنی ،از نمونههای انسانی استفاده نشد .لذا ،میتوان پیشنهاد كرد با انجام
تستهای تكمیلی و مطالعات  in vivoاز مواد گیاهی مورد سنجش در زمینههای درمان بیماری
استفاده شود .همچنین پیشنهاد میشود كه از این میوه به عنوان یک داروی گیاهی استفاده گردد،
چرا كه داروهای شیمیایی دارای اثرات جانبی و همچنین هزینهبر میباشند .به عالوه پیشنهاد
میشود كه استفاده از این مواد گیاهی در رژیمهای غذایی خانوادههای ایرانی افزایش پیدا كند.

1. P-Coumaric acid
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