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  SK-Mes-1،  ریه عصاره هیدروالکلی، تیمبرا، سرطان: کلیديواژه هاي

                                                             
 مرکز ، گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایالم،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ایالم :نویسنده مسئول 

  تحقیقات میکروب شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایالم
Email: bakhtiyari-s@medilam.ac.ir 

 
 

   

  چکیده
هاي  جایی که اغلب درمان از آن. باشد ترین عامل مرگ ناشی از سرطان در دنیا می  سرطان ریه مهم:مقدمه      

 آمد و داراي عوارض جانبی زیادي هستند، لذا پیدا کردن درمان موثر و جایگزین ضروري به نظر میامروزي سرطان ناکار
هدف از انجام این مطالعه بررسی . اند اي پیدا کرده هاي اخیر گیاهان دارویی اهمیت ویژه به این منظور در سال. رسد

  . می باشدSK-Mes-1ده سلولی سرطان ریه تاثیر مهاري عصاره هیدروالکلی گیاه تیمبرا اسپیکاتا بر رشد ر
به منظور تعیین اثر سایتوتوکسیک عصاره هیدروالکلی SK-Mes-1 هاي   پس از کشت سلول:ها مواد و روش    

پس از .  ساعت تیمار شدند72، 48، 24ها با دوزهاي مختلف عصاره قرار گرفتند و به مدت  گیاه آویشن زوفایی، این سلول
-SKهاي   ساعت تیمار سلول24پس از DNA چنین به منظور بررسی شکست  هم.  انجام شدMTTپایان تیمار، 

Mes-1 ،با عصاره DNA الکتروفورز گردیددرصد  1 استخراج و بر روي ژل آگاروز .  
 نشان داد که این عصاره، اثر سایتوتوکسیک وابسته به دوز بر MTT نتایج حاصل از تست :ي پژوهشها یافته      
ه  میکروگرم بر میلی لیتر ب110 غلظت SK-Mes-1هاي   این عصاره براي سلولIC50.  دارد SK-Mes-1هاي لسلو

چنین تیمار با این  هم.  ساعت نداشت24داري با   ساعت تفاوت معنی72 و 48 در مدت زمان MTTنتایج . دست آمد
  . نداشتDNAعصاره تاثیري بر قطعه قطعه شدن 

دهد که عصاره هیدروالکلی گیاه تیمبرا با اثر سایتوتوکسیک   نتایج این مطالعه نشان می:گیرينتیجهبحث و       
شود که به  پیشنهاد می. ها شود تواند باعث مهار رشد این سلول  میSK-Mes-1هاي توموري ریه مستقیم بر سلول

  .رشد سلولی صورت گیردمنظور شناسایی مکانیزم مولکولی این اثر مهاري مطالعات بیشتري بر مسیرهاي 
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  مقدمه
 

هاي  سرطان دومین عامل مرگ و میر بعد از بیماري     
سرطان ریه شایع ترین سرطان در دنیاست وبه  قلبی است

 2002شود، در سال  عنوان یک اپیدمی در نظر گرفته می
تال به این بیماري بودند، ون نفر مبیمیل 3/1میالدي بیش از 

درصد از کل مرگ هاي ناشی از سرطان مربوط به 29
سرطان دومین عامل مرگ و . )1-3(،سرطان ریه می باشد

بسیاري از مردم هنوز از . هاي قلبی است میر بعد از بیماري
گیاهان دارویی به عنوان درمان جایگزین در درمان این 

ز گیاهان زیادي براي پزشکان ا. کنند بیماري استفاده می
استفاده از گیاهان در درمان ). 6(،کنند تولید دارو استفاده می

در طب سنتی به طور  ).5،4(، طوالنی داردها سابقه بیماري
 جوشاندن در آب یا خیساندن در الکل معمول به وسیله

هدف از این مطالعه ). 7(،کنند موادگیاه را استخراج می
 عصاره هیدروالکلی گیاه تیمبرا بررسی خاصیت ضدسرطانی

هاي   از رده سلولSK-Mes-1هاي سرطانی  بر سلول
 Thymbra(آویشن زوفایی .باشد سرطان ریه می

spicata( البیاسهخانواده از )Labiaceae( گیاهی است ،
ها و  آفتابی تپه پایا که ترجیحاً در مناطق خشک و

تفاوت و حدود ارتفاع این گیاه م. روید مرغزارهاي خشک می
هاي ارغوانی  است و داراي گل متر  سانتی40-15

هاي اردیبهشت تا خرداد ماه ). 8()1 شماره شکل(،زیباست
 تیمول وجود خاطر به. است تیمبرا باروري و فصل شکوفایی

 و بیولوژیک هاي فعالیت براي که میزانی به و کارواکرول
 در موجود اسانس. دارد زیادي شهرت گیاه است مهم دارویی
 خواص از خوبی منبع گیاه مختلف هاي قسمت

 طب در گیاه این ).9(،است اکسیدان آنتی و ضدباکتریایی
 و آسم درمان براي روم و مصر یونان، ترکیه، سنتی

 بهبود براي نیز رضحال حا در شده، می استفاده برونشیت
 بوده ایالم استان بومی گیاه این .شود می استفاده غذا طعم

 از منطقه اهالی بین در و داشته فراوانی سنتی مصارف هک
هدف این ). 10(،است برخوردار خاصی اهمیت و توجه

مطالعه بررسی خواص ضد سرطانی عصاره هیدروالکلی 
 بر روي رده سلولی بومی استان ایالمي تیمبرا اسپیکاتا

  .  استسرطان ریه
  ها مواد و روش 

 و اردیبهشت اواخر در تیمبرا گیاه هوایی هاي بخش       
 شهر اطراف در زاگرس هاي کوه رشته از ماه خرداد اوایل
 و نامگذاري از پساین گیاه . شدند آوري جمع ایالم

 کشاورزي دانشکده شناسی گیاه کارشناسان توسط شناسایی
- بخش .شد خشک سایه و در اتاق دماي در ایالم دانشگاه

 از  گرم200قدار م. شدند خرد آسیاب توسط گیاه هوایی هاي
 اتانول - مقطر آب(حالل لیتر یک در را شده آسیاب پودر

 در  روز10مدت  به و  ریخته50-50نسبت  با) آلمان مرك
 سپس . شدانکوبه تاریکی در و گراد سانتی  درجه25دماي 
مقدار  .شد داده  عبور42شماره  واتمن صافی کاغذ از عصاره

 جداسازي pH=6.1 با تیره اي قهوه عصاره لیتر  میلی240
هاي موجود در  حالل تبخیر منظور به حاصل محلول. شد
 داده قرار  روز4مدت  به گراد سانتی  درجه45در دماي  آن
  )11(.شد

 مورد سرطانی هاي سلول از ابتدا :ها سلول تیمار      
  تهیهcells/ml104×2 حاوي سلولی سوسپانسیون استفاده،

 96 سلولی کشت پلیت هاي چاهک از کدام هر به و شد
. شد اضافه سلولی سوسپانسیون از  میکرولیتر100اي،  حفره

 مدت به پلیت پلیت، کف به ها سلول چسبیدن منظور به
رطوبت  گراد، سانتی  درجه37دماي  با انکوباتور در شب یک
 بعد روز. گرفت قرار  درصد5کربن  اکسید دي و درصد 95

 در عصاره، استوك از ظرموردن هاي غلظت از کدام هر ابتدا
 غلظت با مجاورت جهت پلیت. شدند تهیه جداگانه ویال یک

 ضمناً. گردید طراحی) triplicate(تایی سه صورت به ها
 نظر در زیر موارد شامل کنترل، عنوان به نیز هایی چاهک
  :شد گرفته
 شده تیمار سلول عصاره، به همراه نشده تیمار سلول       

 محیط آزمایش این در که استفاده وردم حالل به همراه
 به تنهایی به کشت محیط عصاره، براي و باشد می کشت
 کنترل نمونه عنوان به مقطر آب مثبت، کنترل نمونه عنوان
 محیط همراه به اسانس یا عصاره از نظر مورد غلظت منفی،
 روي که نظر مورد غلظت از رقتی همان(.سلول بدون کشت
 رویی کشت محیط ها غلظت تهیه از بعد )شد ریخته سلول

 از موردنظر هاي غلظت با حفرات و شد تخلیه حفرات،
 و 48، 24مدت  به به ترتیب پلیت سپس. شدند پر ها عصاره

 سلول انکوباسیون از پس .گرفت قرار انکوباتور در ساعت 72
 طور به دار سلول حفرات سمپلر، از استفاده با عصاره، با ها

  میکرولیتر150ها،  آن از یک هر به و شدند تخلیه کامل
 50حفرات،  از یک هر به سپس. شد اضافه کشت محیط

 پلیت، و گردید اضافه MTT شده آماده محلول از میکرولیتر
 محتویات سپس. گرفت قرار انکوباتور در  ساعت4مدت  به

  میکرولیتر100چاهک  هر به و شد خارج چاهک هر رویی
 اضافه فورمازون ورهايبل شدن حل براي DMSO محلول

 محتویات نوري جذب مقدار MTT انجام از پس. شد
 در microtiter plate readerاز استفاده با پلیت حفرات
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 جذب مقدار و شد قرائت  نانومتر570 الی 550موج  طول
 حاوي هاي چاهک با عصاره، حاوي هاي چاهک نوري
بعد، مرحله  در ).12(،گردید مقایسه نشده، تیمار هاي سلول

ذیل   ها در فرمول درصد کشندگی که درODدادن  قرار با
کشندگی هر غلظت محاسبه ) درصد(آمده است، میزان

  :گردید
%Cytotoxicity=1-T/C×100 

به منظور بررسی آپوپتوز از طریق  :DNAاستخراج        
 ساعت 24، یک فالسک سلول را به مدت DNAشکستن 

ها شده  سلول درصد 50با غلطتی از عصاره که باعث مرگ 
  آنDNAها استخراج شده و   سپس سلول،بود، تیمار شدند

استخراج  DNA. ها با استفاده از کیت کیاژن استخراج شد
  .  شدالکتروفورز  درصد1 شده بر روي ژل آگارز

ها از  براي تعیین معنی دار بودن اختالف گروه: آنالیز آماري
  دار بودن  قایسه معنیاستفاده شد، و براي م) Anova(آنالیز
 . انجام گردیدPost-Hoc Tukeyها با هم، آزمون  گروه

   ي پژوهشها یافته
       

  
  

 میزان نشان داد کهحاصل از آزمایش هاي فوق نتایج  
IC50 ساعت 24لیتر در   میکروگرم بر میلی110 در غلظت 

آنالیز آماري نتایج نشان داد که در زمان  .دیده شد
 ساعته، درصد مرگ سلولی با افزایش دوز 24انکوباسیون 

چنان که در  هم. عصاره هیدروالکلی تیمبرا افزایش یافته بود
 افزایش درصد مرگ .شود  مشاهده می2  شمارهشکل

 ساعته نیز دیده شد 48سلولی وابسته به دوز، در انکوباسیون 
  ساعت انکوباسیون سلول24و این میزان در مقایسه با زمان 

دار  ش داشت، ولی این افزایش از نظر آماري معنیها افزای
 . ساعته نیز به همین صورت بود72نتایج انکوباسیون . نبود

 با کاهش غلظت، تاثیر زمایش ها نشان دادند کهآچنین م ه
به ) P<0.05.(یابد ضدسرطانی عصاره تیمبرا کاهش می

نمودار درصد و . دار در نظر گرفته شد عنوان اختالف معنی
 هم .ثبت و طراحی شد ساعت در 24  پس ازیتوتوکسیتهسا

ن با نتایج آ و مقایسه DNAچنین نتایج آزمون استخراج 
هاي   سلولDNAسلول کنترل نشان داد که شکستی در 

  )3  شمارهشکل(.سرطانی اتفاق نیفتاده است

  
  
  
  

 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
   جمع آوري شده از ایالمگیاه تیمبرا اسپیکاتا. 1شکل شماره 
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  تیمار ساعت 24 توسط عصاره تیمبرا اسپیکاتا پس از SK-Mes-1 درصد مهار رشد سلول.2شکل شماره 
  
 

 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  

   میکروگرم بر میلی لیتر عصاره 110 در شرایط تیمار با غلظت SK-MES-1هاي   استخراج شده از سلولDNA. 3شکل شماره 
  kb 1مارکر وزن مولکولی : M.  ساعت72  و48، 36، 24، 12هاي  در زمان

  
  

   و نتیجه گیريبحث
هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر مهاري عصاره        

رشد سلول هاي سرطانی  اسپکیتا بر هیدروالکلی گیاه تیمبرا
SK-Mes-1نتایج حاصل از این مطالعه نشان .  می باشد

 هاي دهنده اثر مهاري چشم گیر این عصاره بر رشد سلول
خانواده اویشن به دلیل داشتن تیمول و . مذکور می باشد

کارواکرول داراي اثرات دارویی می باشد و مورد استقبال 
اي در مورد بررسی خواص ضد  تاکنون مطالعه. مردم است

سرطانی عصاره هیدروالکلی گیاه تیمبرا صورت نگرفته است 
اشد و لذا مطالعه حاضر اولین مطالعه در این زمینه می ب

نتایج به دست آمده با نتایج دیگري قابل مقایسه نیستند، اما 
مطالعات دیگري در این خانواده انجام شده است از جمله 

روي بررسی اثرات عصاره  همکاران بر مطالعه رحیمی فرد و
روي  رباسانس آویشن باغی، آویشن شیرازي و میخک  و

 در محیط کشت Hep2و   Vero, Helaهاي سلول
نشان داد که تمام اسانس ها و  MTT روشيلی براسلو

عصاره هاي مورد بررسی در غلظت هاي خاصی اثر 
روي هر سه رده سلول دارند، این غلظت  سایتوپاتولوژیک بر

 میکروگرم بر میلی لیتر را 3تا حداکثر  04/0ها از حداقل 
، از این رو توجه به ایمنی در کاربرد این دشامل می شو

). 13(، ها اهمیت بیشتري پیدا می کنداسانس و عصاره
 آویشن هیدروالکلی عصاره که داد نیز نشان کرامتی مطالعه

 کارسینوم و سرطانی پیش ضایعات طبیعی غیر رشد باغی
 و مهار صحرایی موش پروستات در را DMBA از ناشی

M           ٧٢     ۴٣         ٨۶        ٢۴        ١٢  
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دست آمده از ه کند که این نتایج نیز با نتایج ب می درمان
 منظور به دیگر تحقیق یک). 14(،اردخوانی د این مطالعه هم

 بر باغی آویشن جمله از یاهیـگ سـاسان ده اثر بررسی
 شرایط در انسان سرطان نوع سه از حاصل هاي سلول

 آویشن کنندگی مسموم که قدرت داد نشان زمایشگاهیآ
 بیشتر مراتب به پروستات غده کارسینوم هاي سلول در باغی

 مطالعات .)15(،بود تانپس و ریه کارسینوم هاي سلول از
روي گونه هاي مختلف آویشن انجام شده  دیگري نیز بر

 است که از این بین می توان به مطالعه داداش پور و
روي فعالیت ضد میکروبی، رادیکال زدایی  همکاران بر

سمیت سلولی اسانس آویشن دنایی اشاره  نیتریک اکساید و
د که سمیت کرد که نتایج حاصل از این آزمایش نشان دا

روي سلول هاي طبیعی انسانی و  اسانس آویشن دنایی بر
 درصد ممانعت به ترتیب 50سلول هاي سرطانی به صورت 

 بود که تاثیر غلظت کم اسانس روي سلول 95/4 و 1455
سلول هاي طبیعی را  هاي سرطانی بدون تاثیر منفی بر

خوانی  نشان می دهد که این امر با مطالعه حاضر هم
هاي انجام  گونه که ذکر شد بررسی اما همان. )16(،دارد

 هیدروالکلی گیاه تیمبرا دهد که عصاره شده نشان می

-SK-Mesهاي  اسپکیتا داراي خاصیت کشندگی بر سلول
دست آمده نشان داد که ه چنین نتایج ب هم. باشد  می1

 سلول هاي سرطانی رخ نداده، این  DNAشکستی در
 می  DNAاثیر عصاره گیاه فوق برنتیجه به معناي عدم ت

دست آمده از مطالعه حاضر و ه با توجه به نتایج ب. باشد
روي این خانواده گیاهی می توان  مطالعات انجام شده بر

رشد سلول  استنباط کرد که این خانواده گیاهی اثر مهاري بر
ها استفاده  نآمی توانند در درمان  هاي سرطانی داشته و

 امید است در آینده با فراهم آمدن زمینه، این بر بنا. شوند
تحقیقات بیشتري بر روي خواص ضد سرطانی این خانواده 
گیاهی انجام شده و با خالص سازي و استخراج ترکیبات 

 عصاره، موثرترین ترکیب گیاه شناسایی و هتشکیل دهند
ه نتایج ب. ها بررسی شود مکانیسم اثر آن بر مرگ سلول

طالعه نشان داد که عصاره هیدروالکلی مده از این مآدست 
رشد  داراي اثر مهاري چشم گیري بر اسپکیتا گیاه تیمبرا

لذا پیشنهاد می شود در  .سلول هاي سرطانی می باشد
استخراج  مطالعات بعدي ترکیبات موثره این گیاه شناسایی و

  . شود
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Abstract 

Introduction: Lung cancer is one of the m-
ain causes of death among cancers worldw-
ide. Since the most of current treatments for 
cancer are inefficient and have several side 
effects, finding an effective and alternative 
treatment has a great importance. To this 
end, medicinal plants have gained a special 
significance in recent years. The aim of this 
study was to examine the inhibitory effects 
of hydro-alcoholic extract of Thymbra spi-
cata on the growth of lung cancer cell line 
SK-Mes-1. 
 
Materials & Methods: After cultivation of 
SK-MES-1 cells, these cells were treated 
with the several doses of hydro-alcoholic 
extract of Thymbra spicata for 24, 48, 72 
hours to quantify IC50 value. After treatm-
ent, MTT was performed. Furthermore, to 
evaluate DNA fragmentation, DNA was 
extracted 24 hours after treatment and 
electrophoresis was done on agarose 1%.  

 
 
Findings: The results of MTT indicated that 
this extract has a dose-dependent cytotoxic 
effect on SSK-MES-1 cells. IC50 of this 
extract was determined as 110 microgr-
am/ml for SK-MES-1 cells. MTT results at 
48 and 72 hours had a no significant diff-
erence with 24 hours. Also, treatment with 
this extract had no any effect on DNA frag-
mentation. 
 
Discussion & Conclusion: Results of this 
study indicated that hydro-alcoholic extract 
of Thymbra spicata could inhibit the growth 
of lung cancer cell SK-MES-1 through dire-
ct cytotoxic effects. Further studies are su-
ggested to be conducted on cell growth pat-
hways to determine the molecular mechan-
isms of this inhibitory effect. 
 
Keywords: hydro alcoholic extract, Thym-
bra spicata, SK-Mes-1, lung cancer 
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