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Abstract
Background and Objectives: Given the rising prevalence of breast
cancer in Iran over the past two decades and also high mortality rate of
the patients, and on the other hand, according to oral administration,
low cost, and easy public access to hyssop (Hyssopus officinalis), in
this study, the effectiveness of this herbal product, was investigated on
MCF-7 breast cancer cell line.
Methods: In this experimental study, MCF-7 cells were cultured in
RPMI 1640 medium containing 10% fetal bovine serum (FBS) and 5%
CO2 at 37°C with concentrations of 10-1000µg/mL of the hyssop
extract. To evaluate the cytotoxic effect of the extract on the cells,
colorimetric method MTT, was used and the viability rate of the cells
was determined. The results were analyzed by t-test.
Results: In this study, using colorimetric method MTT, after 72 hours,
the methanol extract of hyssop flower in the concentration of more than
500µg/mL, could reduce the chances of viability of MCF-7 cells from
100% to 60%, while the ethanol extract of hyssop leaves has little
effect on death of MCF-7 cancer cells.
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Conclusion: According to the results of this study, it seems that
methanol extract of hyssop flower has a significant cytotoxic effect on
MCF-7 cell. Therefore, with further research on active substancesof
this plant, it can be used in the treatment of cancer in the future.
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اثر سایتوتوکسیک عصاره زوفا بر روی رده سلولی سرطانی سینه
فرانک فالحیان

 ،1نفسیه مهدوی ،2محمدرضا حائری

1

1گروه بیوشیمی بالینی ،دانشکده پزشکی،

چکیده

دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.

زمینه و هدف :با توجه به شیب صعودی شیوع سرطان سینه در ایران طی دو دهه گذشته و میزان

2گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه،
دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.

مرگومیر باالی مبتالیان ،همچنین با در نظر گرفتن مصرف خوراکی ،ارزان بودن و دسترسی
آسان عموم به گیاه زوفا ( ،)Hyssopus officinalisدر این مطالعه به بررسی اثربخشی این
فرآورده گیاهی بر روی سلول سرطان سینه رده  MCF-7پرداخته شد.
روش بررسی :در این مطالعه تجربی ،سلولهای  MCF-7در محیط  RPMI1640همراه با
 CO2 5% ،FBS 10%و دمای  37درجه سانتیگراد ،در مجاورت با غلظتهای 10-1000
میکروگرم برمیلیلیتر از عصاره گیاه زوفا کشت داده شدند .برای ارزیابی اثر سایتوتوکسیک
عصاره بر روی سلولها ،از روش رنگسنجی  MTTاستفاده شد و میزان زندهمانی سلولها تعیین
گردید .نتایج با استفاده از تیتست آنالیز شدند.
یافتهها :در این مطالعه با استفاده از روش رنگسنجی  ،MTTعصاره متانولی گل زوفا توانست
پس از  72ساعت در غلظت  50میلیگرم برمیلیلیتر به باال ،شانس زنده ماندن سلولهای MCF-7

را از  %100به  %60کاهش دهد.
نتیجهگیری :براساس نتایج این مطالعه ،بهنظر میرسد عصاره متانولی گل زوفا بر روی
*نویسنده مسئول مکاتبات:

سلولهای  MCF-7اثر سیتوتوکسیکی قابلتوجهی دارد؛ بنابراین میتوان در آینده با تحقیقات

محمدرضا حائری؛ گروه بیوشیمی

بیشتر بر روی مواد مؤثر موجود در این گیاه ،از آن در درمان سرطان بهره جست.

بالینی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم

کلیدواژهها :سرطان پستان؛ سرطان؛ فایتوتراپی؛ زوفا.

پزشکی قم ،قم ،ایران.
آدرس پست الکترونیکی:
haeri@muq.ac.ir
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مقدمه

گزارشهای زیادی در مورد اثرات ضد قارچی این گیاه (،)12

بهطور تقریبی حدود  ٪40از مردان و زنان ایاالتمتحده در طول

بهویژه علیه  Pyrenphor avenaeو اثر ضد باکتریایی آن علیه

زندگی خود ،در معرض ابتال بهنوعی از سرطان قرار دارند (.)1

باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی و اثر ضد دیابتی و ضدالتهابی

بیش از  100نوع مختلف سرطان وجود دارد .دستههای کلی

( )13آن موجود است ،اما مقاالت زیادی در مورد تأثیر

سرطان عبارتاند از :کارسینوما ،سارکوما ،لوکمی ،لنفوما و

ضدسرطانی آن یافت نشد .از آنجایی که این گیاه دارای

میلوما ،سرطانهای سیستم عصبی مرکزی ،تومورهای خوشخیم و

متابولیتهای فعالی که میتوانند برای درمان سرطان به کار رود

تومورهای بدخیم ( .)2سرطان پستان از شایعترین بدخیمیها در

میباشد ،همچنین تاکنون گزارش مستقلی برای اثر ضدسرطانی

زنان سراسر جهان محسوب میشود .اطالعات در مورد بروز و

گیاه زوفا یافت نشده است؛ در مطالعه حاضر به بررسی تأثیر

مرگومیر سرطان سینه جهت برنامهریزی اقدامات بهداشتی،

ضدسرطانی گیاه زوفا بر روی سلولهای سرطانی پستان پرداخته

ضروری بهنظر میرسد .در سال  2012بیش از  1/5میلیون مورد

شد.

جدید سرطان پستان شناسایی شد که میزان مرگومیر ناشی از آن،
ساالنه  500هزار نفر گزارش گردید .یکسوم میزان مرگومیر
ناشی از این سرطان در جهان رخ داده است (.)4،3
سالها است که اثر عصارههای گیاهی در کنترل سرطان
موردتوجه بوده است ( ،)5اما اخیراً با در نظر گرفتن شیب صعودی
انواع سرطانها ،همچنین عوارض و هزینههای روشهای
شیمیدرمانی و پرتودرمانی در درمان نسبی این بیماری ،تحقیقات
وسیعی پیرامون اثبات تأثیر مواد گیاهی مختلف در کنترل پیشرفت
سلولهای سرطانی صورت گرفته است .تاکنون بیش از هزار نمونه
از مواد شیمیایی مختلف مانند گلیسیریزین موجود در شیرینبیان،
کوکورمین موجود در زنجبیل ،لیکوپن موجود در زعفران و
هزاران نوع دیگر از موادی که در کنترل سرطان مؤثرند ،کشف
شده است (.)6-8
از گیاه زوفا با نام علمی  Hyssopus officinalisکه گستردگی
کشت آن از شرق مدیترانه تا آسیای مرکزی را دربرمیگیرد ،در
طب سنتی برای درمان بیماریهای مربوط به دستگاه تنفس مانند
سرفه ،سیاهسرفه ،برونشیت و آسم استفاده میشود ( .)9مواد مؤثره
این گیاه باعث هضم غذا ،همچنین کاهش تورم میشود .این گیاه
دارای ترکیبات تشکیلدهنده پینوکامفن ( )%50و انواع الکلهای
سزکوییترپن است .پیکر رویشی این گیاه حاوی فالونوئید ،تانن
( ،)%5-8مواد تلخ ( )%3-6و مواد دیگری مانند ترکیبات
موسیالژی است که اسانس آن تلخ ،تند خشک و اندکی
گرمکننده است (.)11،10
24

روش بررسی
در این مطالعه تجربی ،ابتدا گیاه زوفا در اواخر خردادماه سال
 ،1394از شهرستان نجفآباد استان اصفهان تهیه و در دمای محیط
آزمایشگاهی ،خشک و پودر گردید .عصاره اتانولی برگ گیاه
زوفا با غلظت  400میلیگرم برمیلیلیتر تهیه شد .بدینصورت که
ابتدا پودر برگها با الکل اتانول مخلوط و از کاغذ صافی عبور
داده شد ،سپس بهوسیله فیلتر  0/22میکرون زیر هود بیولوژیک
استریل شد (این استوک به مدت چند ماه ،در دمای  4درجه
سانتیگراد قابل نگهداری میباشد ).عصاره متانولی گل زوفا نیز با
همین روند تهیه گردید با این تفاوت که بهجای الکل اتانول ،از
متانول استفاده شد.
سلولهای سرطان سینه با خاصیت چسبندگی به فالسک
()Human Caucasian Breast Adenocarcinoma , MCF-7
تهیهشده از انستیتو پاستور تهران ،در محیط  RPMI1640حاوی 2
میلیموالر گلوتامین ،با سرم  FBS 10%همراه با آنتیبیوتیک
پنیسیلین و استرپتومایسین  %1در شرایط  Co2 5%و دمای 37
درجه سانتیگراد انکوباتور و در مجاورت با غلظتهای متفاوت از
عصاره گیاه ( 1000 ،500 ،250 ،100 ،80 ،40 ،20 ،10میکروگرم
برمیلیلیتر) در شرایط استریل کشت داده شدند (.)14
بررسی زندهمانی سلولها بهوسیله تست  5،4،3( MTTدی متیل
تیازول  5،2دی فنیل تترازولیوم) صورت گرفت.
 MTTافزودهشده به محیط کشت توسط فعالیت دهیدروژناز
سلولهای زنده به رنگ فورمازان تبدیل میشوند؛ چراکه محتوای
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دهیدروژناز سلولهای نوع  1نسبتاً ثابت بوده و میزان فورمازان

یافتهها

تولیدشده متناسب با تعداد سلول است (.)15

در این مطالعه ،پس از  48ساعت سلولهای  MCF-7در مواجهه با

درادامه ،سلولها در میکروپلیت  96خانهای کشت داده شدند؛

غلظتهای  250میکروگرم برمیلیلیتر عصاره متانولی گل زوفا به

بهگونهایکه در هر چاهک آن  50000سلول به همراه محیط

باال و در پلیت  72ساعت در غلظت  20میکروگرم برمیلیلیتر به

کشت کامل وجود داشت .پس از اتمام زمان انکوباسیون ( 48و

باال ،دستخوش تغییرات مورفولوژی قابلمالحظهای شدند و

 72ساعت) ،محیط رویی هر چاهک تخلیه و  200میکرولیتر

همزمان درصد بقای آنها با توجه به گروه کنترل بهطور

محیط حاوی  MTTبه هر چاهک اضافه شد و به مدت  4ساعت

قابلتوجهی کاهش یافت (جدول و نمودار شماره  1و  .)2همچنین

درون انکوباتور قرار گرفت ،سپس محیط رویی تخلیه و 200

زیستپذیری ( )Viabilityعصاره متانولی گل زوفا ،شانس

میکرولیتر از  DMSOاضافه گردید تا کریستالهای فورمازان را

زندهمانی سلولهای  MCF-7را از  %100به  %63در  48ساعت و از

حل کند .در مرحله بعد ،پس از مدت  15دقیقه انکوبه شدن ،پلیت

 %100به  %55در  72ساعت در مقایسه با گروه کنترل کاهش داد

در دستگاه  ELISA readerقرار گرفت و جذب هر چاهک در

(جدول شماره  1و )2؛ درحالیکه سلولهای  MCF-7تحت تأثیر

طولموج  570نانومتر قرائت گردید و میزان زنده ماندن سلولها با

عصاره اتانولی برگ زوفا ،تغییرات قابلتوجهی نداشتند و سلولها

استفاده از فرمول زیر تعیین شد (:)16

زنده ماندند (نمودار شماره .)3

Viability=OD test well/OD control well

نمودار شماره  :1تأثیر غلظتهای مختلف عصاره متانولی گل گیاه زوفا بر روی سلولهای  ،CF-7به روش  MTTپس از  48ساعت.

جدول شماره  .1درصد بقای سلولها بهدستآمده از غلظتهای مختلف عصاره متانولی گل زوفا بر روی سلولهای  ،MCF-7به روش  MTTپس از  48ساعت
غلظت عصاره گیاهی (میکروگرم برمیلیلیتر)

1000

750

500

250

100

80

40

20

10

درصد بقای سلول

63/6

64/48

68/06

69/02

71/02

71/14

81/14

83/1

93/3

0/0252

0/0282

0/0375

0/0399

0/0402

0/0602

0/0702

0/0844

0/1254

p
مقادیر  pدر مقایسه با گروه کنترل است.
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نمودار شماره  :2تأثیر غلظتهای مختلف عصاره متانولی گل گیاه زوفا بر روی سلولهای  ،MCF-7به روش  MTTپس از  72ساعت
جدول شماره  :2درصد بقای سلولها بهدستآمده از غلظتهای مختلف عصاره متانولی گل زوفا بر روی سلولهای  ،MCF-7به روش  MTTپس از  72ساعت
غلظت عصاره گیاهی (میکروگرم برمیلیلیتر)

1000

750

500

250

100

80

40

20

10

درصد بقای سلول

55/3

58/2

63/5

69/01

76/7

78/3

80/8

81/3

88/5

pvalue

0/005

0/008

0/001

0/0012

0/0016

0/0071

0/0268

0/0201

0/0462

مقادیر  pدر مقایسه با گروه کنترل است.

نمودار شماره  :3تأثیر غلظتهای مختلف عصاره اتانولی برگ گیاه زوفا بر روی سلولهای  MCF7در  48ساعت با روش .MTT

بحث

تلقی گردد ( .)17همچنین با در نظر گرفتن خواص ضدالتهابی

بسیاری از گیاهان دارای خواص فارماکولوژیکی و بیوشیمیایی

گیاه زوفا ( ،)13و به دلیل اینکه تاکنون اثر ضد سرطانی این گیاه

مانند خاصیت آنتیاکسیدانی ضدالتهاب بوده که بهنظر میرسد در

بررسی نشده ،در این مطالعه خاصیت ضد سرطانی و

فعالیتهای ضد بدخیمی و ضد جهشزایی سلولی دخیل هستند.

سایتوتوکسیکی این گیاه بررسی شد.

باتوجه به اینکه پیشرفت تومور ارتباط بسیار نزدیکی با التهاب و

نتایج تحقیقاتی که اخیراً بر روی تأثیر عصارههای مختلف گیاهی

استرس اکسیداتیو دارد،؛ لذا ترکیبی که خواص ضدالتهابی یا

بر روی ردههای مختلف سلولهای سرطانی صورت گرفته،

آنتیاکسیدانی داشته باشد میتواند یک عامل ضد بدخیمی سلولی

نشان میدهـد تـرکیبـات مـؤثـر مـوجـود در گیـاهـان ،شـدت اثـر
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سیتوتوکسیکی بسیار متفاوتی با یکدیگر دارند .نسرین محقی و

نتیجهگیری

همکاران گزارش کردند اثر عصاره زنجبیل بر روی

با توجه به نتایج این مطالعه ،عصاره متانولی عصاره گل زوفا دارای

سلولهای  MCF-7نسبت به عصاره زوفا شدیدتر است (.)18

خاصیت مؤثر سیتوتوکسیکی است که در عصاره برگ آن وجود

همچنین در یک مطالعه دیگر ،اثر عصاره الکلی سیاهدانه بر روی

ندارد؛ بنابراین یافتههای این تحقیق را میتوان اساس مطالعات آتی

سلولهای  ACHNسرطان کلیه ،بیشتر از زوفا بود ()19؛

بر روی ماده شاخص سیتوتوکسیک موجود در گل زوفا در درمان

درحالیکه در تحقیقات دیگر اثر عصاره زعفران بر روی

سرطان سینه قرار داد .همچنین پیشنهاد میگردد به دلیل خاصیت

سلولهای  MCF-7تقریباً یکسان گزارش شده ( )8و اثر

ضد سرطانی زوفا ،مطالعات ضروری در موارد زیر شامل:

سیتوتوکسیکی عصاره شنبلیله نیز بر روی سلولهای  huh-7دارای

 -1بررسی مکانیسمهای مشخصکننده خواص درمانی زوفا؛

اثر تقریباً یکسانی میباشد ( .)20بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت

 -2تعیین فعالیت بیولوژیکی ترکیبات آنالیزشده این گیاه؛

عصاره متانولی گل زوفا دارای اثر سیتوتوکسیکی متوسط

 -3تحقیق و بررسی بر روی مسیرهایی که خواص ضد سرطانی

قابلتوجهی بر روی سلولهای  MCF-7است؛ درحالیکه عصاره

زوفا را اثبات میکنند و  -4انجام مطالعات انسانی برای تعیین

اتانولی برگ زوفا تأثیر سیتوتوکسیکی قابلمالحظهای بر سلولهای

اثربخشی زوفا برای درمان و جلوگیری از شیوع سرطان صورت

 MCF-7ندارد.

گیرد

از سوی دیگر ،با توجه به متانولی بودن عصاره مؤثر گل زوفا و
انجام تحقیقاتی مانند مطالعه ( Sharmaسال  )2011در اثبات اثر

تشکر و قدردانی

سیتوتوکسیکی عصاره متانولی گیاه بومادران (حاوی مقادیر زیاد

این مطالعه حاصل پایاننامه کارشناسی ارشد ،مصوب دانشگاه پیام

فالنوئید) بر روی رده سلولی  ،HT-29همچنین مطالعه آدین و

نور میباشد.

همکاران (سال  )1388در اثبات تأثیر بسیار قوی عصاره متانولی

بدینوسیله از کارشناسان محترم مرکز تحقیقات مولکولی دانشگاه

برگ گیاه  Blumea laceraبا مقادیر باالی فالنوئید بر روی رده

علوم پزشکی قم که در انجام این تحقیق همکاری نمودند ،تشکر

سلولی  HT-29که علت سیتوتوکسیک بودن هر دو گیاه را

و قدردانی میگردد.

بهوجود ترکیبات فالنوئیدی نسبت دادهاند؛ این نکته قابلبررسی
است .از طرفی ،با در نظر گرفتن اینکه اسانس گیاه زوفا دارای
الکلهای سزکوییترپن بوده و پیکر رویشی این گیاه نیز دارای
مقادیر باالی فالنوئید است و این نکته که فالنوئیدها حالل
اختصاصیشان متانول میباشد؛ میتوان اثر سیتوتوکسیکی عصاره
متانولی زوفا را به اثبات رساند (.)21
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