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Abstract
Background and Objectives: Helichrysum artemisioides is one of the
endemic medicinal plants in Iran. The aim of this research was to
identify the chemical composition of H. artemisioides essential oil and
its antibacterial and cytotoxic effects on colon cancer cell line (HT29).
Methods: In this study, the essential oil of H. artemisioides was
collected by hydrodistillation method using Clevenger apparatus.
Chemical composition of essential oil was identified using a GC-MS
device. Subsequently, antibacterial effect of the essential oil on
pathogenic bacteria and its cytotoxic activity on colon cancer cell line
(HT29), were determined using MIC and MTT methods, respectively.
The expression of Bax and Bcl2 apoptotic genes in HT29 cell line, was
assessed using real time PCR method.
Results: GC-MS analysis of essential oil of the plant showed 55
compounds, most of which belonged to Carvacrol (12.5%) and 1R-αPinene (12.5%). Furthermore, the essential oil of this plant had the
highest effect on Gram-positive bacteria and the least effect on gramnegative bacteria. Moreover, the essential oil of this plant had
IC50=31.54mg/ml on HT29 cell line. Results of real time PCR showed
increase in expression level of Bax gene and decrease in expression
level of Bcl2, respectively, 2.9 ± 0.2 (p<0.05) and 0.2±0.7 (p<0.05).
Conclusion: Considering antibacterial and anticancer effects of H.
artemisioides essential oil, it appears that this plant has the potential to
be used in pharmaceutical industries.
Keywords: Helichrysum artemisioides; Colon cancer; Antibacterial
agents; Apoptosis; Real-time polymerase chain reaction.
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بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه هلیکریزوم آرتمیزییوئیدس ،اثرات ضدمیکروبی و
سمّیت سلولی آن بر روی رده سلولی سرطان کولون و آنالیز بیان ژنهای آپوپتوزی با
روش PCR
سپیده پیروزمند ،1زهرا موسوی ،1امیر میرزایی ،2عبدالحسین روستاییان

*3

1گروه داروسازی و سمشناسی ،دانشکده

چکیده

داروسازی ،واحد علوم دارویی ،دانشگاه

زمینه و هدف :گیاه  ،Helichrysum artemisioidesیکی از انواع گیاهان بومی دارویی ایران

آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.

است که از نظر طب سنتی حایز اهمیت میباشد .هدف از این پژوهش ،بررسی ترکیبات شیمیایی

2گروه زیستشناسی ،واحد رودهن،

اسانس گیاه  ،H. artemisioidesاثرات ضدباکتریایی ،سمّیت سلولی و آپوپتوزی آن بر روی رده

دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران.

سلولی سرطانی کولون ( )HT29بود.

3گروه شیمی ،واحد علوم و تحقیقات،

روش بررسی :در این مطالعه تجربی ،ابتدا اسانس گیاه  H. artemisioidesبه روش تقطیر با آب

دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.

بهوسیله دستگاه کلونجر استخراج شد ،سپس ترکیبات شیمیایی تشکیلدهنده اسانس این گیاه
بهکمک دستگاه  GC-MSشناسایی شدند .در پی آن ،اثرات ضدباکتریایی اسانس گیاه بر روی
باکتری های پاتوژن و اثرات سمّیت سلولی آن در رده سلولی  HT29با روشهای  MICو MTT

تعیین گردید .بیان ژنهای آپوپتوزی  Baxو  Bcl2در رده سلولی  HT29با استفاده از روش
 Real Time PCRارزیابی شد.
یافتهها :آنالیز  GC-MSاسانس گیاه ،تعداد  55ترکیب را نشان داد که بیشترین آن مربوط به
*

 )%12/5( Carvacrolو  )%12/5( 1R-α-Pineneبود .همچنین اسانس این گیاه ،بیشترین تأثیر را
نویسنده مسئول مکاتبات:

عبدالحسین روستاییان ،گروه شیمی،
واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،تهران ،ایران؛
آدرس پست الکترونیکی:
a.rustaiyan@srbiau.ac.ir
تاریخ دریافت95/9/12:

روی باکتریهای گرم مثبت و کمترین اثر را روی باکتریهای گرم منفی داشت .عالوه بر این،
اسانس این گیاه دارای سمّیت سلولی  IC50=31/5mg/mlروی رده سلولی  HT29بود .نتایج
 Real Time PCRافزایش بیان ژن  Baxو کاهش بیان  Bcl2را به ترتیب به میزان 2/9±0/2
( )p0/05و  )p0/05( 0/2±0/7نشان داد.
نتیجهگیری :با توجه به اثرات ضدباکتریایی و ضدسرطانی اسانس گیاه ،H. artemisioides
بهنظر میرسد این گیاه پتانسیل استفاده در صنایع دارویی را داشته باشد.
کلید واژهها :هلیکریزوم آرتمیزییوئیدس؛ سرطانهای کولون؛ عوامل ضدباکتریایی؛
آپوپتوزیس؛ واکنش زنجیره پلیمراز در زمان واقعی.

تاریخ پذیرش95/11/19 :

لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Piroozmand S, Mousavi Z, Mirzaie Z, Rustaiyan AH. Investigation of chemical
composition of Helichrysum artemisioides essential oil, and its antibacterial and
cytotoxic effects on colon cancer cell line and analysis of
apoptotic gene expression using PCR method.
]Qom Univ Med Sci J 2018;12(3):9-18. [Full Text in Persian
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مقدمه

جهت درمان بیماریهای باکتریایی منجر به پیدایش ایزولههای

گیاهان دارویی جزء منابع بالقوهای هستند که از نظر طب سنتی

مقاوم به آنتیبیوتیک شده که هر روز بر تعداد آنها افزوده

حایز اهمیت بوده و از دیرباز خواص درمانی و دارویی آنها

میشود ( .)15پیدایش سویههای مقاوم به آنتیبیوتیک ،تالش

موردتوجه محققین بوده است ( .)1در واقع ،گیاهان دارویی

برای یافتن به عوامل ضدمیکروبی جدید را ضروری میکند.

مخازن غنی از متابولیتهای ثانویه و مؤثره دارویی هستند که

بهمنظور دستیابی به ترکیبات ضدمیکروبی جدید ،از ترکیبات

کمتر از  %1وزن خشک گیاه را تشکیل میدهند .یکی از این

طبیعی مانند اسانس گیاهان دارویی استفاده میشود .هزینه پایین

ترکیبات دارای خواص دارویی ،اسانسهای گیاهی میباشد

تولید و عدم بروز مشکالت زیستمحیطی ازجمله مزایایی است

( .)3،2اسانس گیاهان دارویی ،ترکیبات فرّار و معطری هستند که

که گیاهان دارویی را بهعنوان یکی از کاندیداهای مناسب برای

در اندامهای مختلف گیاه وجود دارند و یکی از نقشهای آن

مهار سویههای باکتریایی معرفی کرده است ( .)16گیاه گل

محافظت از گیاه در برابر عفونتهای میکروبی است ( .)5،4دلیل

بیمرگ ( )Helichrysum artemisiodesاز گیاهان بومی کشور

اصلی تشکیل اسانسها بهخوبی مشخص نیست ،ولی این ترکیبات

در استان مرکزی بوده و از خانواده آستراسه است .این گیاه علفی

بهطورکلی بازماندههای ناشی از فرآیندهای اصلی متابولیسم

چندساله با ارتفاع  15-40سانتیمتر ،در ماههای خرداد تا مرداد به

گیاهان بوده که تحت تأثیر تنشها قرار دارند و از نظر شیمیایی

گلدهی میرسد .این گیاه منبع با ارزشی از ترکیبات ثانویه بوده

همگن نبوده و بهاشکال مختلف اغلب با منشأ ترپنی مشاهده

که از آن میتوان جهت درمان سنگ کلیه ،اختالالت ادراری ،دل

میشوند ( .)7،6سالیان درازی است که خواص ضدمیکروبی و

درد ،یرقان ،اسهال و تنگینفس استفاده کرد (.)18،17

ضدسرطانی اسانسها در حال بررسی است ،همچنین تمایل

تاکنون مطالعهای در زمینه بررسی ترکیبات شیمیایی و اثرات

محققان طی این سالها جهت شناسایی ترکیبات سازنده

بیولوژیک اسانس گیاه  H. artemisiodesانجام نشده است.

اسانسهای گیاهی و اثرات بیولوژیکی آنها مانند اثرات

بنابراین ،این مطالعه با هدف بررسی ترکیبات شیمیایی

ضدسرطانی بیشتر شده است ( .)9،8مطالعات نشان میدهند سرطان

تشکیلدهنده

اثرات

عامل اصلی مرگومیر در کشورهای پیشرفته بوده و تا چندسال

ضدباکتریایی ،سمّیت سلولی و آپوپتوز بر روی رده سلول سرطانی

آینده نیز تخمین زده میشود میزان شیوع آن به چند برابر برسد

روده بزرگ ( ،)HT29همچنین آنالیز بیان ژنهای آپوپتوزی

( .)10سرطان کولون به رشد بیش از حد سلولهای روده بزرگ

 Baxو  Bcl2در سلولهای  HT29انجام شد.

اسانس

گیاه

artemisiodes

،H.

گفته میشود که ممکن است به بافتهای دیگر هم متاستاز دهد.
مطالعات اپیدمیولوژیک نشان داده است سرطان کولون ساالنه

روش بررسی

باعث مرگ بسیاری از افراد در کل جهان میشود و این نوع

در این مطالعه تجربی ،ابتدا گیاه  H. artemisiodesاز مرکز ذخایر

سرطان در مردان پس از سرطان ریه بهعنوان شایعترین نوع سرطان

زیستی ایران تهیه گردید ،سپس مواد گیاهی جمعآوریشده پس

شناخته شده است ( .)12،11برای درمان سرطان از روشهایی

از تمیز شدن ،در سایه خشک و بهوسیله آسیاب پودر شده و در

مانند جراحی ،پرتودرمانی و شیمیدرمانی استفاده میشود؛

شرایط بهینه و مناسب نگهداری شدند .جهت استخراج اسانس

درحالیکه این نوع سرطان به اکثر داروها مقاوم بوده و درمان آن

گیاه ،از روش تقطیر با آب و دستگاه اسانسگیری کلونجر

با موفقیت چندانی همراه نبوده است ( .)13یکی از روشهایی که

استفاده شد؛ بدین ترتیب که ابتدا  100گرم از برگ خشک گیاه

اخیراً مطالعات زیادی بر روی آن انجام شده ،استفاده از گیاهان و

خرد و به بالن  2لیتری کلونجر منتقل گردید و مقدار  1لیتر آب

اسانسهای آنها برای درمان سرطان است ،محققان نیز در حال

مقطر به آن اضافه شد .عملیات اسانسگیری بهمدت  4ساعت

یافتن ترکیبات دارویی با منشأ گیاهی بدون اثرات جانبی هستند

ادامه یافت .در خالل عملیات ،اسانس گیاه بهعلت فرّار بودن

( .)14همچنین از نقطهنظر بالینی ،استفاده بیرویه از آنتیبیوتیکها

همراه بخار آب تقطیر و در لوله جمعآوریکننده کلونجر،
جمعآوری شد.
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باتوجه به اینکه چگالی اسانس از چگالی آب کمتر است؛ بنابراین

سپس رقتهای متوالی از اسانس گیاه  H. artemisiodesدر

اسانس استخراجشده روی فاز آبی قرار گرفت و بهراحتی بهوسیله

محدوده غلظت از  3/9-500میلیگرم برمیلیلیتر (،7/8 ،3/9

شیر تخلیه جداسازی شد .عمل آبگیری از اسانس بهدستآمده با

 )500 ،250 ،125 ،62/5 ،31/25 ،15/62تهیه گردید .در ادامه،

سولفات سدیم بدون آب ( )Na2SO4انجام گرفت .از آنجاییکه

پلیتهای  96خانهای به کمک توزیع  95میکرولیتر از محیط

اسانسها نسبت به نور ،اکسیژن و دما حساسند و در چنین شرایطی

مولرهینتون براث 5 ،میکرولیتر از تلقیح میکروبی و 100

ترکیبات آنها دچار تغییر و تحول میشود؛ لذا بالفاصله اسانس

میکرولیتر از اسانس با غلظتهای مختلف مورد استفاده قرار

استخراجشده به یک شیشه تیره دربسته منتقل و تا مراحل بعدی

گرفت .چاهک آخر شامل  95میکرولیتر محیط مولر هینتون براث

کار در یخچال نگهداری شد .بهمنظور جداسازی و شناسایی

با  5میکرولیتر از باکتریهای منتخب در هر ردیف بهمنزله نمونه

ترکیبات فیتوشیمیایی عصاره گیاه  ،H. artemisiodesاز دستگاه

شاهد در نظر گرفته شد .محتویات هر چاهک روی شیکر (بهمدت

GC/MS

 60ثانیه با دور  )100rpmمخلوط شده ،سپس در دمای  37درجه

(مدل  ،Agilent 6890ساخت کشور آمریکا) استفاده گردید.

بهمدت  24ساعت انکوبه شدند .بعد از این مدت ،میزان رشد

طول ستون  30متر و قطر داخلی  0/25میلیمتر بود و برای ردیابی

میکروبی با میزان جذب در طولموج  620نانومتر خوانده شد و

از سامانه پونیزاسیون الکترونی با انرژی  70eVاستفاده شد .برنامه

میزان  MICتعیین گردید .سلولهای رده سلولی سرطان کولون

حرارتی دستگاه به این صورت بود که دما از  50درجه سانتیگراد

( )HT29 cell lineو نرمال  L929از بخش کشت سلولی

شروع و تا  250درجه سانتیگراد ادامه پیدا میکرد .از حامل هلیوم

انستیتوپاستور ایران بهصورت فالسک تهیه و در محیط کشت

 ،%99/99مقدار تزریق  1میکرولیتر و سرعت جریان گاز 15

 )Biosera, USA( RPMI1640با  pH=7/3کشت داده شد .الزم

میلیلیتر در دقیقه تنظیم شده بود .حجم  1میکرولیتر از اسانس

بهذکر است محیط کشت  RPMI1640با نسبت  200میکروگرم

گیاه به دستگاه  GC/MSتزریق شد ،سپس نتایج بهدستآمده از

برمیلیلیتر پنیسیلین  ،Gاسترپتومایسین و  %10سرم جنین گاوی

دستگاه ،براساس اندیس کواتس و مراجعه به فرهنگ طبیعی

( )Fetal Bovine Serum: FBSغنی شده بود .بهمنظور انجام

ترکیبات طبیعی شناسایی گردید .برای شناسایی و تعیین مقدار

تست سمّیت سلولی اسانس گیاه

ترکیبات فیتوشیمیایی عصاره گیاه  ،H. artemisiodesاز سطح

 ،H. artemisiodesروش

زیرپیک  GC/MSو اطالعات موجود در بانک اطالعاتی

 )yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromideبه کار برده شد.

(National Institute Standard and Technology) NIST

بهطور خالصه ،تعداد  5هزار سلول در هر چاهک 96تایی پلیت

کروماتوگرافی گازی متصلشده به طیفسنج جرمی

استفاده شد.
در این مرحله ،خاصیت ضدمیکروبی اسانس با روش حداقل
غلظت مهاری ( )MICبررسی گردید MIC .به کمترین غلظت از
ترکیبات که رشد میکروارگانیسم را مهار میکند ،اطالق
میگردد .در این مطالعه ،از باکتریهای
monocytogenes ATCC 35152
ATCC 29213

،aureus

،Listeria

Staphylococcus

Salmonella typhimurium ATCC

 14028و  Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853استفاده
شد .بدین منظور ،ابتدا باکتریهای مدنظر در محیط کشت مایع
(بهمدت  12ساعت در دمای  37درجه سانتیگراد) انکوبه و در پی
آن با استفاده از لوله  0/5مکفارلند رقیق شدند.
12

3-(4,5-Dimethylthiazol-2-( MTT

سلولی اضافه شد و غلظتهای ،12 ،6/25 ،3/125 ،1/56 ،0/78
 50 ،25و  100میلیگرم برمیلیلیتر از اسانس در زمانهای 48 ،24
و  72ساعت بر روی رده سلولی سرطانی کولون ( )HT29و نرمال
 L929افزوده شد.
بعد از گذشت مدت زمان مورد نظر ،محلول رویی محیط کشت
دور ریخته شد و سلولها با رنگ ( MTTمحلول  0/5میلیگرم
برمیلیلیتر در  )PBSبهمدت  4ساعت تحت شرایط
دیاکسیدکربن  %5و دمای  37درجه سانتیگراد انکوبه شدند .پس
از محلولسازی فرمازان با  100میکرولیتر دی متیل سولفوکساید،
جذب نوری در طولموج  570نانومتر بهوسیله دستگاه قرائتخوان
االیزا ( ،ELISA reader, Oraganon Teknikaساخت هلند)
خوانده شد.
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سپس رنگ  ،MTTجداسازی و کریستالهای فورمازان تولیدشده
با سلولهای زنده در ایزوپروپانول حل شدند .در نهایت ،میزان

همچنین توالی آغازگرهای رفتوبرگشت ژن هدف

کشندگی سلول بهکمک فرمول زیر محاسبه گردید.

بهصورت

= میزان بقای سلولی

و

Bcl2

'5'- TGTGGATGACTGAGTACCTGAACC -3

'-3

5'-

CAGCCAGGAGAAATCAAACAGAG

(100جذب نوری سلولهای کنترل/جذب نوری سلولهای تیمار شده)

و بـرای ژن مـرجـع  GAPDHبـهصـورت

همچنین میزان دوز  %50کشندگی

'5'-CGTCTGCCCTATCAACTTTCG-3

( )Half maximal inhibitory concentration, IC50نیز محاسبه

' 5'-CGTTTCTCAGGCTCCCTCT-3برگشتی بود .در نهایت

شد.

برای بررسی بیان ژنها ،روش  ،Bioneer( Real Time PCRکره)

بهمنظور بررسی میزان بیان ژنهای آپوپتوزی  Baxو  Bcl2در

به کار برده شد (.)26

سطح  ،mRNAاز روش  Real Time PCRاستفاده گردید؛

نتایج حاصل در این مطالعه با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه 20

بدینترتیب که ابتدا کل  RNAسلولهای تحت تیمار و غیرتیمار با

و آنالیز واریانس (با اندازهگیریهای مکرر) تحلیل شدند .سطح

عصاره ،با کیت استخراج ( RNAکیاژن ،امریکا ،طبق دستورالعمل

معنیداری،

آن) ،استخراج شدند ،سپس غلظت آن بهوسیله دستگاه نانودراپ

 p0/05در نظر گرفته شد .تمامی تستها بهصورت  3بار تکرار

( ،IMPLEN GmbHساخت آلمان) تعیین گردید .در پی آن،

انجام گرفت.

و

رفـت،

برای سنتز  cDNAاز مولکولهای  RNAاستخراجشده ،از کیت
Revert AidTM First strand cDNA Synthesis Kit

( ،Fermentasلیتوانی) بهصورت 5 :میکرولیتر بافر  ،5xیک

یافتهها

میکروگرم  0/5 ،RNAمیکرولیتر پرایمرهای ،Random hexamer

آنالیز کروماتوگرام  GC-MSاسانس گیاه 55 ،H. artemisiodes

 0/5میکرولیتر از پرایمر  2 ،Oligo dTمیکرولیتر

پیک را نشان داد که نشاندهنده وجود ترکیبات فیتوشیمیایی

 1 ،dNTPsمیکرولیتر  1 ،RNase inhibitorمیکرولیتر

موجود در گیاه بود .در مقایسه طیفها با اطالعات کتابخانه

 20( Reverse Transcriptaseواحد برمیکرولیتر) و آب مقطر

 55 ،NISTترکیب شیمیایی شناسایی گردید .از میان ترکیبات

2بار تقطیر (تا حجم نهایی  20میکرولیتر) استفاده گردید .در سنتز

شناساییشده Carvacrol (12/585%) ،و

 ،cDNAاز برنامه دمایی  5دقیقه در دمای  25درجه سانتیگراد60 ،

) 1R-α-Pinene (12/5%دارای بیشترین درصد مواد

دقیقه در دمای  42درجه سانتیگراد 5 ،دقیقه در دمای  70درجه

تشکیلدهنده بودند.

سانتیگراد و  5دقیقه در دمای  4درجه سانتیگراد استفاده شد.

نتایج حاصل از بررسی میزان اثرات ضدباکتریایی اسانس علیه

پرایمرهای مورد استفاده برای ژنهای هدف  Bcl2 ،Baxبود و ژن

باکتریهای S. typhimurium ،S. aureus ،L. monocytogenes

 GAPDHبهعنوان کنترل داخلی مورد استفاده قرار گرفت.

و  P. aeroginosaنشان داد این اسانس ،بیشترین تأثیر را روی

Bax

باکتریهای گرم مثبت ( S. aureusو  ) L. monocytogenesو

بهصورت ' 5'- TTGCTTCAGGGTTTCATCCAG -3و

کمترین را بر روی دو باکتری دیگر که گرم منفی بودهاند ،داشته

' 5'- AGCTTCTTGGTGGACGCATC -3بودند.

است (جدول شماره .)1

توالی

آغازگرهای

رفتوبرگشتی

ژن

هدف
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جدول شماره  .1نتایج  MICاسانس گیاه  H. artemisiodesدر سویههای باکتریایی منتخب

)میلیگرمبرمیلیلیتر( MIC

نام باکتری

سالمونال تیفی موریوم

62/5

سودوموناس آئروژینوزا

15/62

استافیلوکوکوس اورئوس

7/ 8

لیستریا مونوسیتوژنز

7/ 8

بررسی میزان سمّیت سلولی اسانس با استفاده از روش  MTTدر

زمان  24ساعت و غلظت  0/78میلیگرم ،کمترین تأثیر را بر روی

غلظتهای  50 ،25 ،12 ،6/25 ،3/125 ،1/56 ،0/78و 100

سلولها داشته است که از لحاظ آماری در مقایسه با گروه کنترل

میلیگرم برمیلیلیتر بر روی رده سلولی  HT29انجام گرفت و

معنیدار نبود ( .)p>0/05همچنین میزان  IC50این اسانس در

دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه 16و آزمون آنالیز

مدت زمان  48 ،24و  72ساعت به ترتیب برابر با  6/08 ،31/5و

واریانس با اندازهگیریهای مکرر آنالیز شدند .نتایج حاصل از

 2/9میلیگرم برمیلیلیتر بود .با مقایسه این یافتهها میتوان نتیجه

مقایسه تست سمّیت سلولی بین غلظتهای مختلف اسانس در

گرفت بیشترین میزان سمّیت سلولی اسانس مربوط به غلظت 100

زمانهای  48 ،24و  72ساعت در رده سلولی  HT29نشان داد

میلیگرم در زمان  72ساعت بوده و کمترین تأثیر بر روی سلول را

اسانس در مدت زمان  72ساعت و غلظت  100میلیگرم ،بیشترین

این اسانس در زمان  24ساعت داشته است (جدول شماره .)2

تأثیر سمّیت سلولی را داشتـه ( )p0/0001و در مقـابـل ،در مـدت
جدول شماره  .2اثر غلظتهای مختلف اسانس گیاه  H. artemisiodesبر روی رده سلولی HT29
زمان
ساعت

0/78

1/56

3/125

6/25

12

25

50

100

میلیگرم برمیلیلیتر

میلیگرم برمیلیلیتر

میلیگرم برمیلیلیتر

میلیگرم برمیلیلیتر

میلیگرم برمیلیلیتر

میلیگرم برمیلیلیتر

میلیگرم برمیلیلیتر

میلیگرم

** 53/7±0/2

برمیلیلیتر
24

94/5±0/2

48

85/3±0/6

72

73/2±0/ 4

80±0/7

89±0/5

*

72/5±0/4

*

66/5±0/5

*

59/5±0/2

**

51/2±0/3

68/5±0/4
**

50/5±0/5

**

41/5±0/3

* 60/5±0/3

**

39/5±0/3

***

29/5±0/5

***

31±0/3

***

23±0/4

** 40/5±0/5

32/75±0/4

***

***

16/75±0/2

***

***

1/7±0/1

***

20/7±0/3

***

10/8±0/2

***

نتایج بهصورت درصد بقا در مقایسه با نمونههای کنترل و به صورت میانگین  ±انحراف معیار گزارش شد.
 p>0/05معنیدار در نظر گرفته شد.)p0/001 *** ،(p<0/01:** ،p<0/05:*( .

تیمار سلولهای نرمال  L929با غلظتهای مختلف اسانس ،0/78

درحالیکه در غلظتهای کمتر از  12/5میلیگرم برمیلیلیتر

 50 ،25 ،12 ،6/25 ،3/125 ،1/56و  100میلیگرم برمیلیلیتر با

نسبت به گروه کنترل ،اختالف معنیداری را نشان نداد و از نظر

استفاده از تست  MTTطی مدت زمان  48 ،24و  72ساعت انجام

آماری معنیدار نبود (( )p>0/05جدول شماره  .)3الزم به ذکر

شد .همچنین اسانس در غلظت  100میلیگرم برمیلیلیتر ،بیشترین

است میزان  IC50این اسانس در رده سلولی  L929در مدت

مهار تکثیر سلولی را داشت و اختالف فاحشی با گروه کنترل

زمانهای  48 ،24و  72ساعت به ترتیب برابر با  186 ،225و 157

نشان داد که از لحاظ آماری معنیدار بود (.)p0/001

میلیگرم برمیلیلیتر بود.

جدول شماره  :3اثر غلظتهای مختلف اسانس گیاه  H. artemisiodesبر روی رده سلولی .L929
0/78

1/56

3/125

6/25

12

25

50

100

میلیگرم برمیلیلیتر

میلیگرم برمیلیلیتر

میلیگرم برمیلیلیتر

میلیگرم برمیلیلیتر

میلیگرم برمیلیلیتر

میلیگرم برمیلیلیتر

میلیگرم برمیلیلیتر

میلیگرم برمیلیلیتر

زمان
24

97/2±0/2

94±0/2

92/2±0/3

91/7 ±0/4

88±1/3

81/7±0/7

74±0/5

63/7±0/6

48

98/3±0/ 8

93/2±1/1

91/2±0/6

90±0/9

87±0/9

78/7±0/8

70/5±0/6

59±0/7

**

72

95±0/9

88/7±0/9

86/2±0/7

84/5±0/8

81±0/5

74/2±0/7

65±0/5

*

54±0/6

**

ساعت

نتایج به صورت درصد بقا در مقایسه با نمونههای کنترل و به صورت میانگین  ±انحراف معیار گزارش شد
 p>0/05 .معنیدار در نظر گرفته شد.)p0/001 *** ، (p>0/01:** ،p0/05:*( .
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بررسی میزان القای بیان ژنهای آپوپتوزی

سپیده پیروزمند و همکاران

نسرین جاوید تبریزی و همکاران
نتایج Real Time PCR
 Baxو  Bcl2در

سلولهای سرطانی کولون ( )HT29تیمارشده با غلظت

نشان داد ژنهای  Baxو  Bcl2نسبت به

IC50

ژن مرجع در رده سلولی سرطانی کولون تیمارشده طی  24ساعت

اسانس با استفاده از روش  Real Time PCRبعد از  24ساعت

به میزان  )p0/05( 2/9±0/2افزایش و )p0/05( 0/2±0/7

ارزیابی شد.

کاهش داشتهاند (نمودار).

نمودار :میزان بیان ژنهای  Baxو  Bcl2نسبت به ژن کنترل (.)GAPDH
نسبت بیان ژنهای  Baxو  Bcl2به ژن کنترل در رده سلولی سرطانی کولون تیمارشده طی  24ساعت به میزان  )p0/05( 2/9±0/2افزایش و
 )p0/05( 0/2 ±0/7کاهش یافته است.

بحث

مطالعات نشان میدهد این ترکیب دارای طیف میکروبکشی

از نقطهنظر طب سنتی ،استفاده از عصاره و اسانسهای گیاهی

وسیعی است ( .)21مطالعات مختلفی در زمینه بررسی ترکیبات

جهت درمان عفونتهای باکتریایی و سرطانی ،همچنین شناسایی

شیمیایی جنس  Helichrysumانجام شده است.

ترکیبات تشکیلدهنده آنها از دیرباز حایز اهمیت بوده و انجام

 Javidniaو همکاران ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه

مطالعات اخیر در جهت جایگزینکردن ترکیبات طبیعی به جای

 Helichrysum leucocephalum Boiss.را با روش

داروهای شیمیایی جهت درمان بیماریها میباشد ( .)19در این

شناسایی کردند .نتایج این مطالعه نشان داد )،Rosifoliol )22/3%

مطالعه یکی از گیاهان بومی کشور بهنام  H. artemisiodesجهت

) β-caryophyllene (10/1%و ) α-humulene )9%بیشتر

بررسی ترکیبات شیمیایی تشکیلدهنده آن مورد بررسی قرار

ترکیبات تشکیلدهنده اسانس بودهاند (.)22

 Mastelićو

گرفت .نتایج آنالیز شیمیایی اسانس این گیاه بهوسیله روش

همکاران ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه  H. italicumرا با روش

 55 ،GC-MSترکیب را نشان داد که از میان ترکیبات

 GC-MSشناسایی کردند .نتایج این مطالعه نشان داد

شناساییشده،

دو

ترکیب

)(12/585%

Carvacrol

و

) alpha-pinen (12/8%و

GC-MS

) 2-methyl-cyclohexyl (11/1%

) 1R-α-Pinene (12/5%دارای بیشترین درصد مواد تشکیلدهنده

 ،pentanoateبیشترین ترکیبات موجود در اسانس این گیاه

اسانس بودند Carvacrol .یک ترکیب شیمیایی با جرم مولی

بودهاند ( .)23با توجه به نتایج این پژوهش و سایر مطالعات بهنظر

 150/217گرم برمول ،از خانواده ترکیبات فنولی و مونوترپنی

میرسد یکی از دالیل تفاوت ترکیبات شیمیایی اسانسهای گیاه

میباشد .این ترکیب بهعنوان جزء مهم ترکیب موجود در

یک جنس میتواند بهعلت نوع منطقه جغرافیایی و محل رشد این

اسانسهای برخی از گیاهان خانواده آستراسه ،دارای خاصیت

گیاه باشد .یکی دیگر از اهداف این مطالعه بررسی خواص

ضدباکتریایی است ( 1R-α-Pinene .)20نیز از ترکیبات شیمیایی

ضدباکتریایی اسانس گیاه  H. artemisiodesبر روی برخی از

مهم اسانسهای گیاهی به فرمول  C10H16میباشد.

باکتریهای پاتوژن بود.
15
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در مطالعه حاضر اسانس گیاه مدنظر ،بیشترین

نسرین جاوید تبریزی و همکاران
Afoulous
تأثیر را بر روی

سپیده پیروزمند و همکاران

و همکاران ،اثرات سمّیت سلولی اسانس گیاه

باکتریهای گرم مثبت داشت .با توجه به تعداد ترکیبات شیمیایی

 Helichrysum gymnocephalumرا روی رده سلولی سرطان

شناساییشده در این گیاه ،نمیتوان مکانیسم واحدی برای اثرات

سینه مورد بررسی قرار دادند .نتایج این مطالعه نشان داد اسانس

ضدباکتریایی آن در نظر گرفت؛ بلکه آنها اهداف متعددی را در

این گیاه دارای اثرات چشمگیر ضدسرطانی علیه این سلول است

سلول باکتری خواهند داشت .یکی از ویژگیهای اسانسها و

( Bigović .)28و همکاران با بررسی اثرات ضدسرطانی اسانس

اجزای تشکیلدهنده آنها ،خاصیت آبگریزی است که موجب

گیاه  Helicrysum plicatumبر روی سه رده سلول سرطانی رحم،

نفوذ این مواد به لیپیدهای غشای سلول باکتری شده و سبب

پروستات و کبد نشان دادند بین اسانس این گیاه با خاصیت سمّیت

اختالل در ساختمان سلولی و ایجاد نفوذپذیری بیشتر میگردد.

سلولی ،ارتباط معنیداری وجود دارد ( .)29در واقع،

این مسئله موجب خروج ،نشت یونها و دیگر محتویات سلولی

نتایج مطالعه حاضر در زمینه اثرات سمّیت سلولی اسانس گیاه

میشود ( .)24بهطورکلی ،هرچه مواد فنولیک دارای ساختارهای

 H. artemisiodesبا سایر مقاالت منتشره همخوانی داشت.

حلقهای عاملدار ،بیشتر باشد ،خواص ضدباکتریایی آنها نیز بیشتر

یکی دیگر از اثرات بیولوژیک اسانسهای گیاهی ،القای آپوپتوز

است ( .)25از میان  55ترکیب شناساییشده از اسانس گیاه

در مرگ سلولی است .بهطورکلی ،القای مرگ برنامهریزیشده

 ،H. artemisiodesبهنظر میرسد ترکیباتی مانند ،1R-α-Pinene

سلولی یکی از رویکردهای جذاب در درمان سرطان به شمار

)Cyclohexene, 1- ،Benzene, 1-methyl-3-(1-methylethyl

میرود .مسیر مرگ سلولی میتواند شامل فعالسازی رویدادهای

) 4-Terpineol ،(2-nitro-2-propenylو  Carvacrolدارای اثرات

پروآپوپتوتیک در سلول باشد که با نفوذپذیری غشای اندامک

ضدباکتریایی هستند.

میتوکندری بهوسیله پروتئینهای  Baxو  Bakشروع شده و موجب

بـهمنـظـور بـررسی اثـرات سیتـوتـوکـسیـک اسـانـس گـیـاه

آزادسازی سیتوکروم  cاز آن و در نهایت ،فعالشدن کاسپاز – ،9

 ،H. artemisiodesاز روش  MTTاستفاده شد که نتایج نشان داد

سپس کاسپاز 3 -میشود .عالوه بر این ،پروتئینهای  Bcl2و

میزان اثرات سمّیت سلولی اسانس ،وابسته به دوز و زمان است؛

 Bclxlبا قرار گرفتن در سطح شبکه اندوپالسمی ،میتوکندری و

بهطوریکه در غلظتهای باالتر و در مدت زمان بیشتر ،میزان

هسته ،از کنار هم قرارگرفتن پروتئینهای  Baxو  Bakجلوگیری

سمّیت سلولی بیشتر میشود .همچنین اسانس این گیاه دارای

کرده و فعالیت آپوپتوزی نشان میدهند .در این مطالعه دو ژن مهم

اثرات سمّیت سلولی کمتری در سلول نرمال  L929نسبت به سلول

درگیر با فرآیند آپوپتوز (  Baxو  ) Bcl2در سلولهای تیمارشده

سرطانی  HT29بود که بهنظر میرسد اسانس این گیاه بهعلت

با اسانس بررسی شدند ( .)30در مطالعه حاضر سمّیت سلولی

وجود ترکیبان فنلی ،بهخصوص فالونوئیدها اثر مهاری دارد .در

سلولهای سرطانی کولون ( )HT29مرتبط با فرآیند آپوپتوز بود

واقع ،اسانس این گیاه دارای ماهیت چربیدوست بوده و با عبور از

که نتیجه امیدوارکنندگی داشت .همچنین در این مطالعه اثرات

عرض غشای سلولی ،وارد سلول میشود .مطالعات نشان میدهند

اسانس گیاه در افزایش بیان ژن پروآپوپتوتیک  Baxو کاهش بیان

اسانسها باعث تداخل بار غشای میتوکندری ،غشای سلولی و

ژن  Bcl2در سلولهای سرطانی کولون و القای مرگ

کانالهای یونی میشوند و پتانسیل غشایی را برهم زده و در

برنامهریزیشده سلولی نشان داده شد؛ بنابراین بررسیهای بیشتری

نهایت ،باعث مهار پمپ پروتونی و تولید  ATPمیشوند (.)26

الزم است تا بتوان اثبات کرد "آیا پروفایل بیانی  mRNAاین

برخی مطالعات نشان دادهاند اسانسهای گیاهی با تخریب

ژنها میتواند مدرکی برای نقش آن در پیشگویی اختصاصی و

پمپهای یونی غشایی منجر به نشت یونها (کلسیم) و

دقیقتر پاسخ سرطان به درمان باشد؟ " باید توجه داشت بیشتر

پروتئینهای سلولی شده و آپوپتوز را القا میکنند ( .)27مطالعات

مطالعات سالهای اخیر در جهت یافتن داروهای ضدسرطانی است

مختلفی اثرات سمّیت سلولی اسانس گیاهان جنس Helichrysum

تا بتوان با استفاده از این داروها آپوپتوز را در سلولهای سرطانی

را نشان دادهاند.

القا و بدون ایجاد التهاب آنها را فاگوسیته کرده و در نهایت از بین
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تشکر و قدردانی

نتیجهگیری

این مطالعه حاصل بخشی از پایاننامه دانشجویی سپیده پیروزمند

 نتـایـج ایـن مطـالعـه نشـان داد اسـانـس گـیـاه،بـهطـورکلـی

 دانشگاه آزاد اسالمی است که از اردیبهشت،واحد علوم دارویی

 دارای اثرات بیولوژیک چشمگیر ضدباکتریاییH. artemisiodes

، بدینوسیله از تالش همکاران. انجام گرفت1395 تا مهرماه سال

 پیشنهاد میشود مطالعات بیشتری در، بنابراین.و ضدسرطانی است

بهخصوص جناب آقای حسن نوربازرگان و تمام کسانیکه در

مورد خواص زیستی ترکیبات شناساییشده انجام گیرد تا اهمیت

. تشکر و قدردانی مینماییم،انجام این پروژه همکاری نمودهاند

پزشکی این گیاه بیشتر مشخص گردد و بهعنوان یک ترکیب
ضدسرطانی و ضدباکتریایی امیدبخش به مراکز دارویی پیشنهاد
.شود
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