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 عيسرطان شا نيچهارم (Gastric Cancer) سرطان معده
[ 1] باشد ياز سرطان م يعامل مرگ ناش نيدر جهان و دوم

است و  يجراح هيسرطان معده در مراحل اول يدرمان اصل
 يليبه صورت تکم ازيدر صورت ن يدرمان يميو ش يوتراپيراد

باال  يها نهيبه علت عوارض و هز شوند. اما معموالً يانجام م
که در  ييها از درمان يکي .[2] است همراه نبوده يخوب جينتا اب

 ديسرطان معده تاک ها و مخصوصاً آن بر سرطان يمورد اثربخش
گوناگون بر اساس  ييدارو اهانيشده است استفاده از اثرات گ

کشف  يمنبع اصل اهانيها، گ قرن .[3] است ياصول طب سنت
ضد سرطان حاصل از  ياند که از داروها مختلف بوده يداروها

تاگزول و  ن،يستيکر نيو ن،يبالست نيتوان به و يم اهانيگ
در درمان  ي[ به علت بروز مشکالت5،4] اشاره کرد نيکامپتوتس
 يمقاومت روزافزون نسبت به داروها جاديها مانند ا سرطان

در اثر کاربرد مداوم داروها  ريو کاهش تاث کيمختلف سنتت
به  يديراه مف ياهيگ يباعث شده است که استفاده از داروها

و نامناسب و  اديز ياستفاده گرينظر برسد. به عبارت د
موجب  ک،يضد التهاب و ضد درد سنتت يروزافزون داروها

*khaleghian.ali@gmail.com    
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داروها و   نيبه ا ادياعت ينوع ،يعوارض جانب جاديا
لذا با توجه به  شده است، مارانيب نيدر ب ييدارو يهامقاومت

 يمناسب انتخاب توانندمي ياهيگ يموارد ذکر شده، داروها
 يپروسه ،يعيمنشا طب يدارا داروها اين ؛درمان باشند يبرا
 يول باشنديم يقابل دسترس و ارزان يهيآسان و مواد اول ديتول

هر   يبرا  انهيو عام  يسنت  که در طب  يدرمان  يژهيو  خواص
  شيآزمادر معرض  يستياند با شده  قائل ييدارو  اهانياز گ  کي

قرار   يابيمذکور، مورد ارز  يادعاها و سقم   و صحت  گذاشته
 يشاخه نيترجيبه عنوان را ،ياهيطب گ ان،يم ني. در ارديگ يم

 يبخش مهم اهان،يگ و باشديبرخوردار م ياژهيو گاهيطب جا
 [.6] شوند يرا شامل م هايمارياز عوامل درمان ب

 ييدارو اهانيدرمان سرطان معده هم استفاده از گ در
بوده و  يدر پزشک ضياز مطالعات ضد و نق ياريموضوع بس

فراوان در صنعت دارو، نه  يها شرفتيهست. امروزه با وجود پ
کاسته نشده، بلکه  ييدارو اهانيگ ديکشت و تول زانيتنها از م

 ت،داشته اس زين يريگ چشم شيها افزا و مصرف آن ديتول
 (WHO) يطبق گزارشات سازمان بهداشت جهان که يطور هب

درمان مشکالت  ياز مردم جهان برا ياديامروزه حجم ز
 [.7] کنند ياستفاده م ييدارو اهانيخود، از گ ينيبال

 نعناع يرهي، جزء تProvskia ييدارو اهيگ خانواده

(Lamiaceae) گونه، مثل پنج ياست که دار 
P.artriplicifolia،P.hybrida  و P.abrotanoide  است که

 شناسند؛يگوره م ايدومو، برازمبل و  يهانام با را آن انيبوم
 يهادر اندام ينيانيو آنتوس يفنل ،يديفالونوئ باتيترک زانيم
 نيا زانياست و در مناطق مرتفع به م يغن اريبس اهين گيا

 نيتسک يبرا اه،يگ ني. از اشوديافزوده م تياهمپر باتيترک
دفع انگل و ضد وز،يشمانيرفع التهاب، ل ،يسميرومات يدردها

و همکاران نشان  Geryani [.2] شودياستفاده م کنندهيعفون
 اهيموثره گ يموجود در ماده myrcene بيدادند که، ترک

 ضد تي، به آن خاصProvskia abrotanoides ييدارو
 نيچن. همدهديم يدانياکس يسرطان و آنت  ضد ،يکنندگيعفون

موجود  terpinene بيکردند که ترک انيمطالعه ب نيها در ا آن
 باشديم يمناسب يخواص ضد تومور يدارا اه،يگ نيدر ا

[2.]Soni  اهيگ کيولوژياثرات ب و همکاران Perovskia 

abrotanoides مطالعه  نيا جيقرار دادند؛ نتا يرا مورد بررس
اثر ضد  جاديبا ا اهيگ نيا يدانياکسينشان داد که اثرات آنت

 يدر پزشک ييباال ييکارا تواند يم ژن،يآزاد اکس يهاکاليراد
 يضد سرطان جه،يو در نت يدانياکس ي[. اثرات آنت9] داشته باشد

، در Perovskia abrotanoides اهيگ يعصاره
و Zaker  [11 ]،2116و همکاران در سال   Nigusseمطالعات

 .شده است دييو تا ي[ بررس11] 2115همکاران در سال 

 بيو همکاران نشان داد که ترک Hu مطالعه جينتا

cryptotanshinone با اثر بر  اه،يگ نياستخراج شده از ا
مانع  ،يدستگاه گوارش يهاسلول ريسا ز،يو ن يکبد يهاسلول

آپوپتوز  يو القا يانسان يمعده ينومايکارس يهااز رشد سلول
 ن،يچن[. هم12] شوند يم MKN45 يسرطان يهادر سلول

Liang اثر ز،يو همکارانش ن cryptotanshinone يهابر سلول 
، SGC7901 ،MGC803 يهامعده، شامل سلول يسرطان
AGS يسرطان يهاسلول ژه،يو و به MKN45 دييرا مورد تا 

 [.13] قرار داده بودند
سرطان معده در جهان،  يباال وعيبا توجه به ش ن،يبنابرا

در  ،يماريب نيا يموجود برا يهادرمان کهنيو ا رانيا ژهيوبه
از خود نشان  يکامل يو عوارض باال، اثربخش نهيهز نيع

 يبه غن تيو عنا ياهيبر طب گ هيتک با و[ 15،14] اند نداده
که در  يستيفعال ز يدهايها و ترپنوئ فنل ياز پل اهيگ نيبودن ا

را از خود  يمتفاوت يها يژگيطور جداگانه و هب ايکنار هم و 
 ،يدانياکسيآنت تيمثل فعال ييهانديدهند که در فرا ينشان م

 يها از شاخص يکه قسمت يبر مهاجرت سلول ريآپوپتوز، تاث
مورد استفاده در درمان سرطان معده  ييدارو بيترک کيمهم 

 ي عصاره ريتاث يهدف بررس با اهيمطالعه گ نياست، ا
، در بهبود Provskia abrotanoides ييدارو اهيگ يدروالکليه

 .و انجام شد يزير سرطان معده، طرح
 



 Perovskiaيابتدا گياه بوم يمطالعه تجرب نيدر ا

abrotanoides رستني آن از  يبا هماهنگي قبلي از منطقه
ييالقي پرور شهرستان سمنان در فصل بهار، با  يمنطقه

 "Iran 34° 18' 46.0" N 46° 11' 21.4) ييايمشخصات جغراف

E) شناس، به  اهيتوسط گ دييتا از پس شده آوريجمع
سمنان منتقل شد.  يدانشگاه علوم پزشک يميوشيب شگاهيآزما

 يآل )سايه، درجه مربوطه در شرايط مطلوب و ايده اهيگ
 يحرارت اتاق و رطوبت مناسب(، خشک شد. جهت تهيه

 ليبا نسبت درصد حالل ات يدروالکليه يعصاره
از دستگاه سوکسله  ،61/31/11صورت  استات/متانل/آب به

 Perovskiaگرم از اندام هوايي گياه 111 .[2،4] استفاده گرديد

abrotanoides ليتر حالل  ميلي 1111و در شد،  ابيپودر و آس
 دو مدت به گرادسانتي يدرجه 41تا  31سپس در  حل شد.

شد. در  هيته يدروالکليه يشده و عصاره داده حرارت ساعت
ادامه، آب اضافي عصاره به کمک دستگاه روتاري، تغليظ و 

 انجام جهت مناسب حرارت در تيره هايدر ظرف هارهعصا
 .شدند نگهداري آزمايش
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 ينومايآدنوکارس يسلول سرطان يرده. سلول کشت
 هيپاستور تهتويانست ياز بانک سلول MKN45 يانسان يمعده

% 5با رطوبت  گراد،يسانت يدرجه 37 طيمح در هاشد. سلول
CO2 يکشت سلول طيشدند. مح ينگهدار، HEPES-bufred 

RPMI 1640   و  ني% سرم گوساله، گلوتام11بود که با
 يابيارز جهت ها. سلول[16] شد يسازيغن کيوتيبيآنت
سلول در هر  1×114مسطح ) يخانه 96 تيدر پل ياتيح

 داده استراحت ساعت 24 ها،خانه(، انکوبه شدند. به سلول
 شدند.  ماريت ياهيگ يعصاره با سپس و شده

 يهاغلظت با شدهتهيه هايعصاره. يسلول تيسم يبررس
به صورت محلول  تر،يل يليبر م کروگرميم  51، و 11، 5، 1

 استفاده شده دادهکشت يهاجهت در معرض قراردادن سلول
 يهابر سلول ياهيگ يدارو تيسم زانيم يبررس[ 2] شدند
-MTT (3-4,5با استفاده از تست  MKN45 يسرطان

dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium 

bromide) وابسته  ياياز اح ت،يسم يابيارز ياستفاده شد. برا
 بيبه ترک MTTرنگ  ييايتوکندريم دروژنازيده ميبه آنز

 571در  کياتومات درير تيکروپليم يلهيوسفورمازان به
 . [17] نانومتر استفاده شد

 يهاانجام تست يبرا. يدانياکسيقدرت آنت سنجش
بر  کروگرميم 51، و 11، 5، 1 يهاابتدا غلظت يدانياکس يآنت
)کنترل  C (VitC) نيتاميو و يدروالکلياز عصاره ه تريل يليم

شد  هيته ازياستاندارد( را در حالل مورد ن دانياکس يمثبت، آنت
 FRAP (Ferric reducing Antioxidantو از دو تست

power)  وDPPH (2,2-diphenyl-1-picryl-hydrate)  که از
است  يدانياکس يآنت تياستاندارد سنجش ظرف يها تست

 . [12] استفاده شد
  : DPPH (2,2-diphenyl-1-picryl-hydrazyl-hydrate) تست

با رنگ بنفش و  داريآزاد پا کاليراد کي DPPH بيترک
نانومتر است.  515 -521حداکثر جذب در طول موج  يدارا
 دروژنيکه دهنده ه ييها دانياکس يبا آنت يوقت DPPH کاليراد

به زرد  رهيرنگ محلول از بنفش ت دهد يواکنش م باشند يم
و  ابدي يجذب کاهش م زانيم جهيشده و در نت ليروشن تبد

اثر  است. يريگ قابل اندازه يسنج فيآن با دستگاه ط تشد
در نمونه  DPPH کاليرفتن راد نيبا از ب يدانياکس يآنت

 .[21،19] متناسب است
 يهااز غلظت تريماکرول 51سنجش مقدار  نيا يبرا

% 114/1از محلول  تريليليم 5 با را هااز نمونه کي مختلف هر
 قهيدق 31 يشد و پس از مخلوط کردن برا بيترک DPPHاز 

 يجذب نور تيقرار داده و در نها يکياتاق و در تار يدر دما
 شد. ينانومتر بررس 517ها در  از نمونه کيهر 

 

 
 :FRAP (Ferric reducing Antioxidant Power) تست

 دهيسنج باتيترک يدانياکس يآنت يکل يروش محتو نيا
Fe) کيفر يتيآهن سه ظرف يايشود که بر اساس اح يم

3+ )
Feفرو ) يتيها به آهن دو ظرف دانياکس يتوسط آنت

رنگ  ي( آب+2
رنگ و در  راتييشده است و تغ يگذار هيپا يدياس طيدر مح

 يابينانومتر مورد ارز 711جذب در طول موج  راتييتغ جهينت
 [.21] رديگ يقرار م
بافر فسفات  تريل يليم 5/2از هر غلظت را با  تريل يليم کي

 11% )1 ديانيس يفر ميپتاس ml 5/2کرده سپس  بيترک
mg/mlگراديدرجه سانت 51 ي( را اضافه کرده و در دما 

 کيکلرواست يتر ml  5/2قهيدق 21انکوبه کرده. بعد از گذشت 
 rpmبا دور  قهيدق 11% را اضافه کرده و به مدت 11 دياس

برداشته  يياز محلول رو ml  5/2شد. سپس فوژيسانتر 3111
 ml  5/1آب مقطر اضافه شد. ml  5/2و ختهير گريدر لوله د

% را اضافه کرده و جذب با اسپکتروفتومتر در 1/1آهن  ديکلر
nm 711 شد.  يبررس 

 يمورفولوژ يمنظور بررس به. هاسلول يمورفولوژ يبررس
 ساعت 24 مدت به هاابتدا سلول MKN45 يهاسلول

 يکشت داده شدند سپس به منظور بررس T25 يهافالسک
شده با  مارينشده و ت ماريت يهاسلول يمورفولوژ راتييتغ

زمان ياز عصاره برا (IC50) تريل يليبر م کروگرميم 11غلظت

 .شد هيته ريتصاو ها آن از و اعمال 42
 وميدياتارنج/ نيدياکر يزيآمآپوپتوز با رنگ يبررس

 :Ethidium Bromide/Acridin Orange (AO/EB) ديبروما
 شده يزيرمرگ برنامه يبررس يهاروش گريد از

و  ديبروما وميديات با هاسلول يزيآمرنگ ها)آپوپتوز( در سلول
است که  ياتي( رنگ حAO) ارنج نيديارنج است. اکر نيدياکر
و  شوديمرده و زنده متصل م يهاسلول RNAو  DNAبه 

( EB) ديبروما وميدي. رنگ اتآورديسلول را به رنگ سبز در م
 اندغشا خود را از دست داده يپارچگ کيکه  ييهاسلول وارد
 [.22] دهديم قرمز رنگ سلول به و شده

کشت داده و  T25 يهارا در فالسک MKN45 يهاسلول
 طيمح ساعت 42 زمان يبرا هاسلول دنيبعد به حد نصاب رس

بر  کروگرميم 11غلظت يکشت حاو طيمح اي هاکشت سلول
شد. در  ضيتعو يدروالکلياز عصاره ه (IC50) تريل يليم

 کمک به را هاسلول مار،يساعت پس از ت 42 يهازمان
 يهاکدام از رنگ هر هيته ياز کف جدا شد. برا نيپسيتر
از  کروگرميم 111مقدار  ،ينارنج نيديو اکر ديبرما وميديات

با نسبت  يبيکرده و ترک بيترک PBS تريليليم 1رنگ را در 
از  تريکروليم 51 شد. هياز هر دو رنگ ته کيبه  کي يحجم
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114 يکه دارا يسلول ونيسوسپانس
 1سلول است را با  4×

 11شده و مقدار  بيترک AO/EBاز محلول رنگ  تريکروليم
فلوروسنت  کروسکوپيالم با م ياز آن را رو تريکروليم

اعمال آپوپتوز در  زانيبه دست آوردن م يمشاهده شد. برا
 [.24،23] مختلف شمارش شد دانيم 11 حداقل هاسلول

 قدرت. (Migration) هاقدرت تهاجم سلول يابيارز
 به که است هادر سلول ييزخم توانا ميقدر ترم ايتهاجم 
در  ييتوانا نيدارد. ا يبستگ هاسلول ريتکث و رشد قدرت
انداخته و  ريتواند روند بهبود را به تاخ يم يسرطان يهاسلول

[. در 25] شود يسرطان يهاو متاستاز سلول ريموجب تکث
انجام  هالولقدرت تهاجم س يبررس يکه برا Migrationتست 

115 يبا تراکم سلول MKN45 يهاابتدا سلول شوديم
×1 

کشت داده و بعد  يچاهک 96 تيرا در پل ml 1سلول در حجم 
 اريش هااز چاهک کي% در وسط هر 21به تراکم  دنياز رس

(  IC50) تريل يليبر م گرم يليم 11 کرده و سپس با غلظت جاديا
کشت  طيدر مح ليوراسيفلوئورو-5و  يدروالکلياز عصاره ه

 در ها از سلول يربرداريکرده و با تصو ماريت را هاسلول
 .[26] شد يابيارز اريپر شدن ش زانيمختلف م يها زمان

 يها دست آمده از آزمون هب جينتا. يآمار يها يبررس
مورد  SPSSافزار  و دوم نرم ستيمختلف با استفاده از نسخه ب

ها در سه تکرار  آزمون يقرار گرفت. تمام ليو تحل هيتجز
اختالف  15/1تر از  کم p ريمطالعه، مقاد نيدر اانجام شدند. 

  .معنادار در نظر گرفته شد يآمار
 

خواص  يبررس يبرا. DPPHحاصل از تست  جينتا
، Perovskia abrotanoides ياهيگ يدارو يدانياکسيآنت

 411 ،211، 111 ،51، 11 يدوزها يدانياکسياثرات آنت
 C نيتاميبا دوز مختلف از و اهيگ نياز ا تريليليدر م گرمکرويم

 ليتحل جيقرار گرفت؛ نتا سهيمقا مورد ،(مثبت کنترل عنوان)به
نشان داد که با تمام  يمجذور کا يمارآ آزمون کمک با هاداده

 تريل يليبر م کروگرميم 411و  211، 111، 51، 11 يهاغلظت
، با ارتباط Perovskia abrotanoidesاهيگ ياز عصاره

متناظر از  يهادوز يدانياکسينسبت به خواص آنت ،يداريمعن
 (>111/1Pرا نشان داد ) يمناسب يشي، رشد افزاC نيتاميو

 .(1)شکل 
مانند  يميآنز ريغ يهادانياکسيآنت. FARPتست  جينتا

کننده  اياح يعنيکننده الکترون  اهداء معموالً دياس کيآسکورب
در  يآزاد کاليراد چيما ه شيآزما نيهستند. در واقع در ا

توسط  FRAP (FeCl3)معرف  ياياح زانيم يول ميندار طيمح
عصاره  يبرا [.26،25] شود يم دهيگرها سنج واکنش

 تريل يليبر م کروگرميم 111و  51، 11 يهاغلظت يدروالکليه
( VitC) دياس کيو متناظر با آن از کنترل مثبت آسکورب

استفاده شد.  تريل يليبر م کروگرميم  111 ،51، 11 يها غلظت
با  سه بار تکرار مستقل هر نمونه نيانگيحاصل از م جينتا

که تفاوت  دهدينشان م يمجذور کا يکمک تست آمار
و کنترل  ياهيمختلف عصاره گ يها ن غلظتيب يدار يمعن

 شکل) وجود دارد. يدانياکس يدر قدرت آنت دياس کيآسکورب
2) 

، 055، 155، 05، 10 يدوزه ا  يدانياکس  يخواص آنت يسهيمقا  .1 شکل

 Perovskiaا  ي  گ يت    از ار  ام  يليل  يگ   د دم مک   ويم 055

abrotanoides  ن يتاميو کنت ل مثبت وc متناظ  نس بت   يبا غلظت ها

  DPPH% 550/5 يت  محلول متانوليليليم 0به دوز 

 155و  05، 15 يدوزها يدانياکسيخواص آنت يسهيمقا .0شکل 

 Perovskia abrotanoides ياهيگ يت  از ارام يليليگ د دم مک ويم

 انوان کنت ل مثبت()به Cن يتاميمتناظ  از و ينسبت به دوز ها

 
 يبرا. MKN45 يهادر سلول يمرگ سلول يبررس

 Perovskia abrotanoidesياهيگ يدارو تيسم زانيم يبررس
 MTT، از تست MKN45 يسرطان يهابر سلول

(dimethylthiazol diphenyl tetrazolium bromide) 
مجذور  يآمار آزمون کمک با هاداده ليتحل جياستفاده شد؛ نتا

 Perovskiaاهيگ يغلظت عصاره شينشان داد که با افزا يکا

abrotanoidesيزنده يهادرصد سلول ،يداري، با ارتباط معن 
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 يطوربه (؛>111/1Pاست ) افتهي، کاهش MKN45 ماندهيباق
ساعت پس از انجام مداخله، در  72 ج،يکه مطابق نتا

 يعصاره تريليليبر م گرمکرويم 51و  11، 5، 1 يهاغلظت
 يانسرط يهادرصد سلول نيانگيم ± اريانحراف مع اه،يگ نيا

 درصد، 31/62±46/3 ب،يترت، بهMKN45 يماندهيزنده باق
 و درصد 57/47±63/6 درصد، 51/1±23/55
 در وضوحموضوع، به نيا. بود شده درصد 34/1±32/41

 .است شده داده نشان 3 شکل
 Perovskia abrotanoides ياهيگ يت دامويزان سميع ميتوز .3شکل 

ف يدم چهام ط MTTک تست يتفک، بهMKN45 يس طان يهاب  سلول

، يساات پس از مداخله: محوم افق 20و  04، 00بدو مطالعه،  يزمان

ت ( و يليليگ د ب  مک ويم 05و  15، 0، 1ا  )ين گيا يغلظت ارام 

 MKN45 يس طان يماند يباق يزند  يها، دمصد سلوليمحوم امود

ن سه بام تک ام مستقل ه  يانگيش مين آزمايج ايدهد. نتايما نشان م

 مام نشد   است.يت يهاسلول يش کنت ل منفين آزماينمونه است. دم ا

  50/5 *=P ≤  51/5**<=P 

 
 تيسم زانينشان داد که م يزوج t کمکبه هاداده ليتحل

 يهابر سلول Perovskia abrotanoides ياهيگ يدارو
ساعت پس از  24، در زمان بدو مطالعه با MKN45 يسرطان

ساعت  42ساعت پس از مداخله با  24 ،(>111/1Pمداخله )
با  مداخلهساعت پس از  42(، در >111/1Pپس از مداخله )

ساعت پس از  24(، در >111/1Pساعت پس از مداخله ) 72
( و در زمان >111/1Pساعت پس از مداخله ) 72مداخله با 

 داريمعن (،>111/1Pساعت پس از مداخله ) 72بدو مطالعه با 
 کرگرميم 11نشان داد که در غلظت  جينتا نيچن هم بوده است؛

ساعت  24در زمان  يدروالکلياز عصاره ه تريل يليدر م
 57/47±63/4 با ساعت 72 و ساعت 42  ،23/2±51/65
 نيکاسته شده است. بنابرا MKN45 يها سلول يبقا زانيم از
 ميبه دست آمده و ترس جيکرد که با توجه نتا انيب توانيم

و معادله خط مربوطه در  ونيرگرس يو بررس ينمودار خط
ارزشمند  تيبا عصاره، کم ماريساعت ت 42 يط 11غلظت 

IC50 يکه در مطالعات بعد ديآ يدست م هب يرده سلول نيدر ا 

استفاده  يستيز يها يگژياثر عصاره بر کدام از و يبررس يبرا
 يسرطان يهامشخص شد که درصد سلول نيچن شود. هم يم

غلظت،  شي، به مرور زمان و با افزاMKN45 يمانده يزنده باق
 .است افتهيکاهش  يداريبا ارتباط معن

 
که  طور همان. (Migrationقدرت تهاجم سلول ) يبررس
 يهابا کنترل که سلول سهيمشخص است در مقا ريدر تصاو

 صفر زمان از نتوانستند هاهستند سلول MKN45نشده  ماريت
شده را  جاديساعت بعد شکاف ا 72شکاف( تا  جاديا زمان)

 .اندزخم را از دست داده ميکنند و قدرت تهاجم و ترم ميترم
 (4 شکل)

 يهادر سلول Migration زاني، م4توجه به شکل  با
از گروه مورد  ترشي، در گروه کنترل، بMKN45 يسرطان

 Perovskiaاهيگ يدروالکليدرمان بود و عصاره ه

abrotanoides  درIC50  به دست آمده توانسته است تهاجم
 را مهار کند. MKN45 يها سلول

. (ET/AOارنج ) نيدي/اکرديبروما وميديات يزيآمرنگ
کنترل که  يهاسلول شوديمشاهده م 5شکلدر  طورکه همان

دچار  يکم اريبس زانيم به انددرمان نشده اهيبا عصاره گ
 يهاسلول مقابل در اما%( 6-2 حدود) اندآپوپتوز شده

MKN45 از  %47-56اند حدود  شده ماريت که با عصاره
 .اندشده آپوپتوز دچار هاسلول

از  يکي. MKN45 يهاسلول يمورفولوژ يبررس
مرگ  زانيدرمان و م ريتاث يبررس يبرا هاروش نيترساده
 در که طور همان. است هالسلو يمورفولوژ يبررس ،يسلول
که  MKN45 يهاسلول است شده مشخص شکل در که طور

 ساعت 72 گذشت از بعد انددرمان نشده اهيبا عصاره گ
 يدوک شکل کامالً و اندرا پوشانده تيپل کف% 111 هاسلول

 اهي. اما بعد از درمان با عصاره گدهنديرا نشان م دهيکش
 42 از بعد هارشد کردند و سلول تيدر پل يتر کم يهاسلول

 ليکه به دل شونديم دهيد دهيبه فرم چروک تر شيب ساعت
 دهيد يتر به شکل دوک است و کم نيمتراکم شدن کرومات

 از و دفرمه هاساعت اکثر سلول 72. بعد از گذشت شونديم
که از  ندارند يشده هستند و غشاء مشخص يهم متالش

 (6است. )شکل  کيآپوپتوت يهاسلول يهانشانه
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  1411ن و ارديبهشت يفرورد(، 22 ي)پياپ 2، شماره 23جلد                 کومش

 

 

 
ساات،  00جاد شکاف )لحظه صف ( بعد از يها دم لحظه ااز سلول ي  ب داميتروو  يدموالکلياز ارام  ه µg/ml15با دوز  MKN45 يهامام سلوليت. 0شکل 

ن يم کنند، اما ايجاد شد  ما ت ميساات توانستند کامال شکاف ا 20کنت ل با گذشت  يها  مشخص است سلوليساات.همانطوم که دم تراو 20ساات و  04

 گ فته شد  است  X40 ييها با بزمگنمامخ نداد  است. تماد اکسا  يگ يدموالکليها دممان شد  با ارام  هسلول ياتفاق ب ا
 

 
ن امنج به منگ سبز يديکه با اک  ييها. سلوليدموالکلياز ارام  ه µg/ml15مام با دوز يقبل و بعداز ت MKN45 يهازان آپوپتوز دم سلوليم يب مس .0شکل 

با منگ  (Aerly apoptosis)ه آپوپتوز هستندين آنها فش   شد  و دم م احل اوليماتکه ک و ييهاهستند، سلولMKN45زند   يهاشوند، سلوليد  ميد

اند. شوند و نک وز شد يد  ميک وسکوپ فلوموسنت به منگ ق مز دي  ميد دم زيود ب ومايديکه با منگ ات MKN45 يهاشوند و  سلول يمشخص م ينامنج

ن يانگيش مين آزمايج اي.  نتا(Late apoptosis)ک هستنديل شدن به اجساد آپوپتوتيز و دم حال تبدآپوپتو يياست که دم م احل انتها يينشاندهند  سلولها

 . (P≤0.05)سه بام تک ام مستقل ه  نمونه است. 
 

 
 X40 ييبا ب زگنما يدموالکلياز ارام  ه 10µg/mlمام با غلظت يقبل و بعد از ت MKN45 يهاسلول يمومفولوژ يب مس. 6شکل 

 



غلظت  شيمطالعه نشان داد که با افزا نيا در هاداده ليتحل
 ،يداري، به شکل معنPerovskia abrotanoides اهيگ يعصاره

است؛  افتهي، کاهش MKN45زنده  يهادرصد سلول

 يکشندگ، Perovskia abrotanoides اهيگ يعصاره ،يعبارتبه
( اعمال MKN45معده ) يسرطان يها بر سلول يريگ چشم

 اهيگ يدروالکليعصاره ه تيسم ،يياست. از سو دهکر
Perovskia abrotanoides يسرطان يهابر سلول MKN45 ،
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 توانيم نيبوده است؛ بنابرا داريبه صورت وابسته به زمان معن
 يماندهيزنده باق يسرطان يهاگفت که درصد سلول

MKN45غلظت، به طور  شي، به مرور زمان و با افزا
 است.  افتهي شکاه يداريمعن

، بر Perovskia abrotanoides اهيگ يعصاره تيسم جاديا
نوع  ليدل هب تواندي(، مMKN45معده ) يسرطان يهاسلول

مقابله با  تيباشد که به آن، خاص اهيگ نيموجود در ا باتيترک
 بات،يترک نياز ا يکي اند؛را داده يسرطان يهاسلول

«myrcene »[. 25] باشديم 
و همکاران  Nejadتوسط  2113که در سال  يامطالعه در

 يموجود در ماده myrcene يانجام شد، عنوان شد که ماده
 تي، به آن خاصProvskia abrotanoides ييدارو اهيموثره گ

 يدانياکسيو آنت اليباکتريضد سرطان، آنت ،يکنندگيعفون ضد
نسبت به  همطالع نيکار انجام شده در ا تيمز .[22] دهديم

 ياثر ضدسرطان يها به بررس است که آن نيا Nejadمطالعه 
پرداختند  اهيگ نياستخراج شده از ا يها از منوترپن يکيفقط 
نسبت به  يتر کم يکشندگ زانيوردند مآکه به دست  يجيو نتا

داشته  م،يکار گرفت همطالعه ب نيکه ما در ا يدروالکليعصاره ه
اکتفا  تيسم زانيم شها فقط به سنج آن ياست. و از طرف

ها و ديها، ترپنوئ فنل يپل يدر مطالعه ما اثر تجمع يکردند ول
نشان داده شده است و  ينديبه صورت برا يها ديالکالوئ

 سميمکان يبه بررس يسلول تيعالوه بر اثبات سم نيچن هم
که در سال  يادر مطالعه پرداخته شد. زين باتيترک نيعملکرد ا

2113 ،Roodsari ييمنتشر کردند، اثرات دارو کارانو هم 
قرار گرفت؛  يمورد بررس ران،يدر ا ييدارو اهانياز گ يتعداد
 ياگرفتند که مواد موثره جهينت هاآن ،يمرور يمطالعه نيدر ا

با اعمال  ،ييدارو اهانياز گ يموجود در تعداد myrceneمانند 
 يهابر سلول يخوب ياثربخش تواننديباال، م يتهيتوتوکسيسا

خواص  يا در مطالعه نيچن [.  هم25] داشته باشند يسرطان
مورد  Cnidium officinale اهيگ يو ضد سرطان اليباکتر يآنت

با استفاده از  اهيدهنده گ ليتشک يقرار گرفت اجزا يبررس
قرار  يابيمورد ارز يجرم يسنج فيط -يگاز يکروماتوگراف

 αو myrcene از جمله ياديز باتيترک يگرفت و حاو

terpinene يها را بر سلول يمطلوب تيبود که سم Caco-2 و 
MKN45 که  ي. تا االن در مقاالت مشابه[22] اعمال کرده بود

 يها از منوترپن يکيکه  Myrceneخالص شده  بياز ترک
شدن و در دسترس  يتجار لياست، به دل اهيگ نيموجود در ا

 نيا درموجود  يها فنل يپل ريبودن استفاده شده است و سا
اند در  قرار نگرفته نيمحقق يچندان مورد توجه و بررس اهيگ

که در  يدروالکلياز عصاره ه يتر نييپا يها در غلظت که يحال
 ياز اثرات تجمع يبهتر جيمطالعه نشان داده شده است نتا نيا

 اهيگ نيفعال موجود در ا باتيترک ريها و سا ترپن ،يها فنل يپل
نشان  يتر شيبا تمرکز ب يسرطان يها سلول يدر کم کردن بقا
 داده شده است.

با  ياهيگ يها از منوترپن يکي myrcene بيترک يطرف از
 يفعال يباتيباشد که جزو ترک يم C10H16 يفرمول مولکول

به  يشود ول يم افتي ياهيگ يها است که اغلب در اسانس
مشاهده کرد  ياهيها گ را در عصاره آن توان يم يتر کم زانيم

 دمور ياهيبه فصل استحصال و اندام گ يبستگ زانيم نيکه ا
 استفاده دارد.

 اهيگ يموجود در عصاره ياز مواد موثره گريد يکي
Perovskia abrotanoidesياثرات ضد سرطان تواندي، که م 

که منوترپن موجود  باشديم« terpinene»کند،  هيآن را توج
و  Cecilia Diaz باشد. يم ياهيگ يها ها و عصاره در اسانس

که  Schinus molle اهيکه گ افتنديدر 2117 سال همکاران در
 terpinene- γ و myrcene ،tricycleneمانند يباتيترک يحاو

در  يالقا مرگ سلول سميو مکان تيسم جاديا يياست توانا
و همکاران در سال  Roh [.29] را دارد يسرطان يها سلول
 اهيروغن گ يو ضد سرطان کيولوژياثرات ب ي، با بررس2113

Angelica tenuissima Nakaiکه دنديرس جهينت ني، به ا 
α-terpineneيها، با اثر بر سلول Caco-2  وMKN45 ،

بوده  اهيگ نيا يخواص ضد سرطان يبرا يعامل موثر توانديم
 يگروه گاما ري، زterpinene ي. عالوه بر نوع آلفا[31] باشد

را در مطالعات  يمناسب يضد سرطان تيخاص ز،ين بيترک نيا
 است. دهيخود بخش يدارنده اهيمختلف، به گ

 اهيگ يبا آن، قدرت ضد سرطان توانيکه م يگريد بيترک
 بيکرد، ترک هيرا توج Provskia abrotanoides ييدارو

«Tanshinones »2111که در سال  يا. در مطالعهباشديم 
و همکاران انجام شد، عنوان کردند که  Sairafianpour توسط

 Provskiaاستخراج شده از tanshinonesترکيبات 

abrotanoidesبا تواند، ميIC50  45-4 يميکروموالر بر رده 
 ، کشندگي را اعمال کندKB3-1و  KB-V1 سرطاني هايسلول

  2116و همکاران در سال  Liکه توسط  يا. در مطالعه[31]
در کاهش  Diterpenoid Tanshinoneانجام شد نشان داد که 

viability ي رده يها سلول PC-9 و MCF-7 باIC50 

 شده اثبات چه اگر .است موثر (4/4±5/1) و (1/1±4/7)
 7 در يفيضع يبازدارندگ Diterpenoid Tanshinone که است
[. استفاده از 32] دارد MKN45 جمله از گريد يسلول ي رده
در دسترس هستند  يشده که به شکل تجار صيتخل باتيترک

، است ازيها ن آن يجهت فراور ياديز نهيهز که نيعالوه بر ا
 يهستند که بر اساس نوع روش انتخاب يا دهيچيپ نديفرا يدارا

را دارا  يمتفاوت اريبس يها متيدرصد خلوص متفاوت و ق
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 نياز ا يستيکه با يگزاف به کسان نهيهز نيا خواهند بود که
 نيما در ا که يصورت شود در يم لياستفاده کنند تحم باتيترک

 يراحتکه به  اهيگ نيا يدروالکليعصاره ه ميمطالعه نشان داد
مواد  زيآنال يميش نهيدر زم ييدانش باال يکه حت يتوسط افرد

 يبهتر اريبس باشد. اثرات يندارد هم قابل استخراج و استفاده م
 .دهد يشده از خود نشان م صيتخل باتيرا نسبت به ترک

 Chen  اثر 2116و همکاران در سال ،Tanshinone IIA 
 نيا جيقرار دادند؛ نتا يرا مورد بررس يلوريکوباکترپيبر هل

 ياثرات التهاب جادي، با اTanshinone IIAمطالعه نشان داد که 
 ياهيبر باکتر ريآپوپتوز، عالوه بر تاث کيو تحر

 يهاسلول ريموجود در معده، رشد و تکث يلوريکوباکترپيهل
 شيافزا يرا برا نهيمتوقف کرده و زم زيرا ن MKN45 يسرطان

 يموثره ي[. دو ماده33] سازنديم فراهم هاآپوپتوز در آن
، Provskia abrotanoides ييدارو اهيموجود در گ يگريد

و « Cryptotanshinone»شامل 
«Hydroxycryptotanshinone »که در  يطورباشد؛ به يم

و همکاران انجام  Zaker توسط 2117 الکه در س يامطالعه
 و Cryptotanshinone شامل يترپنيد بيشد، دو ترک

hydroxycryptotanshinone اهيگ يشهيرا از رPerovskia 

abrotanoidesدو  نيکرده و در ادامه، ا يو معرف ي، جداساز
 ريتاث Helaو  MCF7 يسرطان يهاسلول يرا بر رده بيترک

با اثرات  بيدو ترک نيکردند که ا نعنوا هادادند؛ آن
خود باعث کاهش قدرت بقاء و اعمال آپوپتوز  کيتوتوکسيس

مطالعه فقط از  ني. ما در ا[34] شوديم يسرطان يهادر سلول
مقدار  نيتر شيب يدر آخر فصل بهار که دارا اهيگ يياندام هوا

 هرقم استفاد ي. در مطالعه ما علميموثر بود استفاده کرد باتيترک
همراه با اثرات  يدانياکس ياثرات آنت يدروالکلياز عصاره تام ه

 اتيبا خصوص که ياند به طور نشان داده شده يضد سرطان
آزاد  يها کالياز راد ياديها حجم ز فنل يپل يدانياکس ينتآ
روند و با  يم نيها از ب شدن سلول يوجود آمده از سرطان هب

 باتيترک وزاعمال آپوپت قياز طر يکنسر يآنت اتيخصوص
 نيشود و ا يگرفته م يسرطان يها سلول ريتکث يجلو يترپن

مطالعه  نيدر ا را گريد کي بانيشتينقش پ باتيدو دسته از ترک
 نشان دادند. يبه خوب
اثرات  ،2116مکاران در سال و ه Geryani ،يادر مطالعه 

 يبررس MCF-7 يرا بر رده سلول Provskia ياهيگ ي عصاره
با  MCF-7 يها که سلول يکردند و مشاهده شد هنگام

( µg/ml 111-1111) يها نظر با غلظت مورد اهيگ ي عصاره
 viabilityساعت انکوبه شوند، کاهش  72 و 42، 24به مدت 

که  يشود. به طور يم دهيصورت وابسته به دوز د بهها  سلول
 يبه طور بارز ياهيساعت عصاره گ 72 و 42 ،24 پس از

 µg/ml و 511 يها سلول در غلظت viabilityموجب کاهش 
 ياهيمطالعه اثر عصاره گ نيدر هم نيچن شد. هم 1111

Provskia يبر رده سلول Hela که رده  يشد. زمان يبررس زين
عصاره  ( ازµg/ml 1-1111) يها تبا غلظ Hela يسلول

شدند، کاهش  ماريساعت ت 72 و 42، 24به مدت  ياهيگ
viability ها به صورت وابسته به زمان و دوز مشاهده و   سلول

 ياهيگ ي ساعت عصاره 72 و 24نشان داده شد که پس از 
 42ندارد، اما پس از  Hela يها سلول viability يرو يريتاث

 viabilityباعث کاهش  Provskia ياهيساعت عصاره گ
کار رفته  هب يها [. غلظت2] شد µg/ml1111ها در دوز  سلول

به کار رفته در  يها از غلظت تر شيب يليها خ در مطالعه آن
از  µg/ml 1111ها غلظت  آن که يمطالعه ما بود. به طور

دانستند اما مطالعه ما نشان  يموثر م يسلول ماريعصاره را در ت
 جيتوان نتا يمهم  µg/ml 11 يعني لظتغ ني% از ا1داد که با 
 يها به استفاده از غلظت يازيورد و نآدست  هرا ب يقابل قبول
 ياحتمال يکاهش عوارض جانب ليبه دل نيباشد و ا يباالتر نم

رخ  ييدارو بياست که ممکن است در اثر استفاده از هر ترک
 يسطح يمشکالت غالب مقاالت مشابه، بررس يدهد. از طرف

است که فقط  اهيموجود در گ باتيترک يضدسرطان اتيخصوص
از  يکيپردازند اما  يم يلولس تيسنجش سم يبه بررس
در سرطان معده، قدرت  MKN45 يها سلول اتيخصوص
مطالعه  نيباشد که در ا يها م آن يو مهاجرت سلول يمتاستاز

عصاره عالوه بر  نيموجود در ا باتيکه ترک ميما اثبات کرد
را به شکل  يسلول توانند مهاجرت ياعمال آپوپتوز، م

از  کدام چيالزم به ذکر است که در ه مهار کند. يدار يمعن
 تيخصوص نيا يبه بررس اهيگ نيانجام شده از ا يها مطالعه

 يبار به بررس نياول يمطالعه برا نيو در ا پرداخته نشده بود
 يها سلول يبر قدرت متاستاز اهيگ نيا يدروالکلياثر عصاره ه

 پرداخته شده است. يانسرط
 اهيگ ياثرات ضد سرطان يکنندههياز علل توج گريد يکي

Perovskia abrotanoidesنيا يدانياکس يآنت ي، اثرات باال 
خواص  يبررس يحاضر، برا يدر مطالعه باشد؛يم اهيگ

، Perovskia abrotanoides ياهيگ يدارو يدانياکسيآنت
در  گرمکرويم 111و  51، 11 يدوزها يدانياکسياثرات آنت

 عنوان)به C نيتاميمتناظر از و يهابا دوز اهيگ نياز ا تريليليم
 ليتحل جيقرار گرفت؛ نتا سهي(، مورد مقايقو دانياکسيآنت کي

 گرمکرويم 111و  51، 11 يهاغلظت تمام که داد نشان هاداده
با ، Perovskia abrotanoides اهيگ ياز عصاره تريليليدر م

، C نيتامياز و يدانياکسيآنت اصبا خو ،يداريارتباط معن
توسط   2114که در سال  يااست. در مطالعه کردهيم يبرابر

Ashraf کيو همکاران انجام شد، با استفاده از تکن GC-MS 
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 Perovskia abrotanoidesگياه  يموثره باتيترک يبه بررس
 نيموجود در برگ ا باتيترک که دادند نشان هاپرداختند؛ آن

هستند و  %76حدود  يدانياکسيآنت تيخاص يدارا اهيگ
باعث مهار  %45حدود  اه،يگ نيا يساقه باتيترک

ه به عمطال نيها در ا [. آن35] شونديم کينولئيل ونيداسيپراکس
پرداختند و در  اهيگ نيموجود در ا باتيترک يکردن تمام ستيل

 يدانياکس يقدرت آنت نييجهت تع FRAPتست  يادامه به بررس
 FRAPاشاره کردند اما در مطالعه ما عالوه بر روش  اهيگ نيا

پردازد،  يم اهيعصاره گ يکل يدانياکس يقدرت آنت يکه به بررس
اشاره  DPPHآزاد با روش  يها کاليبه سنجش حذف راد

 اسيندرت در مقاالت مشابه در کنار هم مورد ق هکه ب ميکرد
 ف کهوه مختليواقع در مطالعه ما با دو ش. در رنديگ يقرار م

و  ونيداسياکس سميمکان قيآزاد را از طر يها کاليراد يکي
 کاليراد جاديکه با ا يگري( و دFRAP) کند يحذف م اءياح

را  دانياکس يآنت باتيحذف آن توسط ترک زانيم طيآزاد در مح
 يدانياکس يآنت ليپتانس ي(، به بررسDPPH) کشد يبه چالش م

 ياهيله عصاره گيوس هآزاد ب يها کاليو قدرت حذف راد
عصاره نسبت به  نيکه ا ديپرداخته شد و مشخص گرد

 باشد. يم يخوب يدانياکس يقدرت آنت يدارا دياس کيآسکورب
مطالعه استفاده از عصاره  نياز مشکالت موجود در ا يکي

است که هر چند تعداد  اهيگ يياندام هوا يدروالکليه
ها  آن به خاطر نوع استفاده از حالل موجود در يها تيمتابول

توان به وضوح به  يرا نم يمحدود است اما اثرات درمان
 يزاست با جداسا ازين ربط داد و يخاص بيترک اي تيمتابول
از  يتر قيدق سهيعصاره، مقا نيموجود در ا يها تيمتابول
 ني. بنابراعصاره داشت نيا باتيترک يضد سرطان سميمکان

و  اهيگ نيبودن ا کياندم تيشود با توجه به مز يم شنهاديپ
نسبت به  اهيگ نيخاص و متفاوت در ا تيامکان وجود متابول

 ريتاث يسبه برر يخانواده، در مطالعات بعد نيا اهانيگ
در  اهيگ نيا يدروالکليشده از عصاره ه صيتخل باتيترک
 راتييتغ يگذار در آپوپتوز و بررسريتاث يمولکول يها نديفرا

 .مربوطه پرداخته شود يها ژن انيب
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Introduction: Gastric cancer is the fourth most common cancer worldwide and the second leading cause of death 

from cancer. Given that existing treatments for it, but the high cost and side effects, have not demonstrated full 

efficacy and rely on traditional medicine and medicinal plants due to the antioxidant activity of Provskia 

abrotanoides, this study was performed to investigate the effects of the plant extract in improving gastric cancer. 

Materials and Methods: In this exprimantal study, Perovskia abrotanoides, collected and after certified 

specialists from the Center for Applied Science of Jahad Keshavarzi in Semnan, was extracted dry. Human gastric 

adenocarcinoma cell line MKN 45 was bought from the toxicity of herbal medicine on cancer cells MKN45 were 

investigated by using the test MTT (dimethylthiazol diphenyl tetrazolium bromide). The antioxidant properties of 

the hydroalcoholic extracts were evaluated by two in vitro tests, DPPH radical scavenging and reducing power 

(FRAP). Wound healing and morphological modification were performed in vitro to examine migration and 

adhesion in the gastric cancer cell line by invert microscopy.  

Results: The results showed that with increasing concentration of the extract of Perovskia abrotanoides, with a 

significant relationship, the percentage of remaining living cells of MKN45, had fallen (P˂0.001).At all 

concentrations of 10, 50 and 100 micrograms per ml of extract, with a significant correlation was equal with the 

antioxidant properties of 10 micrograms per ml vitamin C (P˂0.001). The the hydroalcoholic extracts showed 

considerable cytotoxic activity against cancer cell lines (IC50 = 10 μg・mL−1). It was found that the proliferation 

rate of MKN-45 cells decreased after treatment with the extracts in a dosedependent way. 

Conclusion: The results of this study showed that the Perovskia abrotanoides extract had high cytotoxic effect 

on gastric cancer cells (MKN45); and the percentage of lethality, with the passage of time and with increased 

concentration had risen. 
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