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   انسانیهاي فیبروبالست  سلول بقاي بربررسی خواص عصاره آبی گیاه اسطوخودوس
 

  3ضیه حسینیرا، 3، روژین روئین تن2رقیه امیدي، 2مونا زمانیان عضدي ،2لشکحیدري سعید ، 1سونا دلیالن
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  تهران بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی، دانشکده یکس،پروتئوم تحقیقات مرکز :مسئول نویسنده* 

Email: mona.azodi@gmail.com 

  چکیده
انی ـــهاي درم ملــطی سالیان اخیر پژوهش و بررسی منابع طبیعی نظیر گیاهان به عنوان مک :مقدمه

 گیاه اسطوخودوس از جمله گیاهانی است که اخیراً. گیري یافته است افزایش چشمهاي شایع نظیر سرطان،  بدخیمی
هاي سرطانی  بقاي سلول دست آمده عصاره آبی گیاه اسطوخودوس بره اساس اطالعات ب بر. بسیار مورد توجه بوده است

  .اثر مهاري قابل توجهی نشان داده است
یاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید گیاه اسطوخودوس از پژوهشکده گ: ها مواد و روش
هاي فیبروبالست به منظور دسترسی  سلول.  و پس از تایید کارشناس گیاه شناسی تهیه شد1092بهشتی با کد هرباریوم 

 درجه 37و در انکوباتور  (FBS) درصد سرم جنین گاوي20 تا 10 حاوي  RPMI 1640به جمعیت مورد نظر در محیط 
هاي  مشاهدات میکروسکوپی و تست بقاء مربوط به رشد سلول. اند  کشت داده شدهCO2  درصد گاز5نتی گراد حاوي سا

  .فیبروبالست در حضور و عدم حضور عصاره آبی مورد بررسی قرار گرفت
قا، بقاي ــکوپی و تست بــت آمده از مشاهدات میکروســدسه اساس اطالعات ب بر :هاي پژوهش یافته

 .یابد هاي نرمال فیبروبالست در حضور عصاره آبی گیاه اسطوخودوس به طور محسوسی کاهش می سلول
هاي نرمال  با توجه به خواص مهار رشد عصاره آبی گیاه اسطوخودوس روي سلول :گیريبحث و نتیجه

دقت و حساسیت بیشتري هایی شایع نظیر سرطان باید با  فیبروبالست، استفاده از این عصاره در جهت درمان بدخیمی
المقدور از خواص سمی این گیاه  گردد راهکارهایی در نظر گرفته شود تا حتی در این راستا پیشنهاد می. صورت گیرد
تواند نشان دهد   میIn vivo و In vitroجایی که یک دارو نتایج متفاوتی در شرایط عالوه  از آنه ب. اجتناب شود

 .نیز حائز اهمیت است  In vivoمطالعه این گیاه در شرایط 
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  دمهمق
بشر از دیرباز به گیاهان عالوه بر دید خوراکی با 

 به در متون مختلف.  نیز نگریسته استبینشی درمانی
طور فراوان اشاره شده است که در برگ و یا در ریشه 

تواند ی نهفته است که میصــاز گیاهان خوابسیاري 
هاي  ضماداستفاده از. ان کندــبیماري خاصی را درم

جروحان ـربازان و مــهاي س تیام زخمــگیاهی براي ال
 اصوالً. تــ فراوان گزارش شده اسا به طورــه جنگ

. )1(،توان ریشه طب را در طب گیاهی جستجو کرد می
 و هستندخاص خود هرکدام از گیاهان داراي خاصیت 

دسته . گیرند ر میهاي مختلف قرا در دسته بندي
ی مطرح و ان گیاهان سممعروفی از گیاهان تحت عنو

ها به  امروزه که انسان از سم باکتري. دان مطالعه شده
ست که با رویکرد کند، بدیهی ا  میعنوان دارو استفاده
تواند امکان دسترسی به استفاده از  گیاه شناختی، می

منبع عظیم و متنوعی از گیاهان براي پیشگیري و حتی 
خواص سرد با تقسیم گیاهان . )2(،درمان را فراهم کند

ن مطالعه ــیره اولیــی و غــسمیرــو گرم، سمی و غ
ه امروز . خواص دارویی این گیاهان استسیستماتیک

 خواص معین مورد اهی باــاي گیــه برخی از دسته
از جمله این گیاهان آویشن، . گیرند استفاده قرار می

فران و غیره ــ زعبز،ــاسطوخودوس، زنجبیل، چاي س
وري  ها با  بهره هاي دارویی از آن تفادههستند که اس

اي در صنعت داروسازي پیدا  اقتصادي جایگاه ویژه
گیاه اسطوخودوس متعلق به خانواده  .)3،4(،کرده است

نعناعیان، گیاهی است با بوي بسیار مطبوع و طعم تلخ 
سازي استفاده وع از آن در عطرــکه به علت بوي مطب

در سراسر آفریقا،  فیایی آنپراکندگی جغرا. شود می
مدیترانه، جنوب غرب آسیا، عربستان، غرب ایران و 

پزشکان قدیم در یونان، . )5(،جنوب شرق هند است
مصر و ایران اسطوخودوس را براي افزایش هوشیاري و 

استفاده از گیاهان در . نیز فراست فکر تجویز می کردند
شد  چه منبع اصلی دارویی محسوب می اگرطب سنتی 

. ز به همراه داشته استــندانی را نیــاما مخاطرات چ
اه تفاده از گیــوص اســزارش در خصــندین گــچ

اثر درمانی . اسطوخودوس در مطالعات بالینی وجود دارد
  گیاه اسطوخودوس روي افسردگی و اضطراب مشخص

عامل ضد التهاب شده است و عصاره آن به عنوان یک 
کولین  اثر مهارکنندگی روي آنزیم استیلشناخته شده و

ده است که عصاره ــزارش گردیــگ .)6(،دارد استراز
انی شامل رفع ــواص درمــودوس داراي خــاسطوخ

هاي عصبی و افسردگی، خواص ضد درد، آرام  خستگی
. هاي معده است بخشی، ضد انگلی و رفع بیماري

 جریان گردش خون هدــقویت کننــودوس تــاسطوخ
ن از خواص ــچنی مــت و هــهاي قلبی اس شریان

این گیاه در طب قدیم استفاده شده است که  یضدالتهاب
مربوط به اتانول و و عصاره آبی آن است که بعد از 

هاي انجام شده مشخص گردید که این  ارزیابی
 4 دي ترپن و5 مونوترپن، 2خاصیت مربوط به ترکیبات 

 هعصار ).7،8(،تري ترپن در فاز اتانولی عصاره گیاه است
اي هوایی این گیاه ــ هدامــ از اناسطوخودوس عموماً

لی آن ــبات اصــود و ترکیــخراج می شــاست
 Linalyl, Perillyl alcohol Lavandulyl املــش

Acetate, Alpha-Terpineol, Geranyl Acetate 
به مقدار کم در  Perillyl alcohol  . استLinaloolو 

اساس  ود که برــش یودوس یافت مــگیاه اسطوخ
اي روي  رات مهارکنندهــده اث شجامــتحقیقات ان

ست، ریه، رطان سینه، پوــی نظیر ســهای رطانــس
چنین از جمله   هم.)1(،دهد پانکراس از خود نشان می

ود شامل ــش ت میــیاه یافــترکیباتی که در این گ
اسید بوتیریک، اسید پروپیونیک و اسید والریک و 
ژرامبول است که تنها لینالول موجود در اسانس گیاه 

 اســاس بر. )9(،تــرطانی اســداراي خواص ضد س
بر سیستم عصبی عصاره آبی این گیاه  تحقیقات اخیر

  به این ترتیب که،)10(،استموثر نشان داده مرکزي 
لیتر   میکروگرم در میلی200غلظت که مشخص گردید 

ه در ــ حافظ افزایشعصاره آبی می تواند بر میزان
 یق دیگر در تحق.هاي آلزایمري شده موثر باشد موش

 عصاره آبی اثر مهار رشد رويتر  هاي پایین غلظت
 چکین و سرطان معده و رودههاي سرطانی ها سلول

خواص داشتن  با توجه به ینا بر بنا .)11(،نشان داد
ترکیبات موثر  جهت استفاده از ،درمانی موثر این گیاه

 اتنداشتن اثردر ساخت دارو باید به نکاتی از جمله 
بدین .  توجه کرد بدنهاي نرمال سمی روي سلول

 بر  آبی این گیاهاثر عصارهالعه ــ در این مطمنظور
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ـه ـدر جهت ب تــ فیبروبالسالــهاي نرم ولــسل
 .شدبررسی  آنب از کارگیري مناس
  ها مواد و روش

گیاهان و مواد گیاه اسطوخودوس از پژوهشکده 
اولیه دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با کد 

شناسی   و پس از تایید کارشناس گیاه1092هرباریوم 
هاي گیاه، شستن  جداکردن سرشاخهبعد از . تهیه شد

رم از پودر خشک شده  گ250ها و خشک کردن،  آن
الزم به ذکر . گیاه درون یک لیتر آب مقطر قرار گرفت

 هاست که آب از قبل جوشانده و دماي آن نزدیک نقط
سپس درب ظرف محتوي مخلوط . جوش حفظ گردید

 ساعت محتوي 4طور کامل بسته و بعد از ه آب و گیاه ب
دست آمده ه  صاف و مایع بظرف را با استفاده از فیلتر،

 بن ماري قرار داده تا آب آن بخار شود تا جایی رويرا 
دست ه عصاره ب. دست آمده که یک ماده قیرمانند ب

 .نگهداري شد)  درجه4(آمده تا زمان استفاده در یخچال
سترسی به جمعیت مورد نظر از کشت سلول به منظور د

هاي مورد  یب که سلولــن ترتــبدی. ها است سلول
 درصد 20 تا 10حاوي   PMI 1640مطالعه، در محیط 
 درجه 37وباتور ــو در انک (FBS)سرم جنین گاوي

شت داده ــ کCO2  درصد گاز5سانتی گراد حاوي 
هاي شاهد و   حاوي سلولt75 فالسک 5. شده اند

ودوس جهت انجام ــوخــتیمار شده با عصاره اسط
هاي  ولــاب و سلــکوپی انتخــشاهدات میکروسم

یک فالسک به عنوان . ه شددادفیبروبالست کشت 
هاي  اي دیگر به عنوان نمونه با غلظت ت4شاهد و 

 این عمل براي .مختلف مورد استفاده قرار گرفت
انتقال از یک فالسک به فالسک  ها و افزایش سلول

چنین انتقال از فالسک به  دیگر جهت تکثیر و هم
ها از نوع  که سلول بسته به این. گرفتپلیت صورت 

.  خواهد بودپانت یا چسبنده باشند، پاساژ متفاوتسوس
هاي  وسپانت را از فالسک به درون لولههاي س سلول

 سانتریفوژ مایع رویی دور ریخته فالکون ریخته و پس از
جا  در این. تــت اضافه گشــو به لوله محیط کش

جدا و جهت هاي مورد نظر از نوع چسبنده بوده  سلول
. شدفالسک استفاده تریپسین ها از کف  سلولکردن

ابتدا محیط کشت رویی را دور ریخته براي انجام پاساژ 
  و سپس به میزان کافی تریپسین اضافه و به مدتشد

از کف ها کامالً  سه دقیقه اجازه داده شد تا سلول
کردن تریپسین مقداري براي خنثی . فالسک جدا شوند

 سرم به فالسک اضافه شد، سپسمحیط کشت حاوي 
هاي جدا شده را در لوله فالکون ریخته و  سلول

س مایع رویی را دور ریخته و سپ. دندــسانتریفوژ ش
به فالسک یا  ها به همراه محیط کشت جدید سلول

الزم به ذکر است که . )12(،ردیدندپلیت دیگر اضافه گ
هاي چسپنده پس از جدا شدن از کف فالسک،  سلول

به صورت سوسپانت در آمده و به راحتی قابل انتقال 
 رسید  درصد80که تراکم سلولی به  بعد از آن. بودند
  مختلفی از عصارههاي غلظت در معرضها  سلول
قرار  میکروگرم در ماکرولیتر 100و  80و 60و 30 شامل
ها   ساعت، مطالعه مورفولوژیک آن24 و بعد از گرفت

براي  . انجام گرفتInvertوسیله میکروسکوپ ه ب
 به اندازه MTT محلول µg/ml50تعیین بقاي سلولی، 

 میکرولیتر به هر چاهک اضافه و بعد از سه ساعت 20
 نباید در معرض تابش MTT(انکوباسیون با این ماده

ها دور ریخته و  هکمحتویات داخل چا) نور قرار بگیرد
 شد به آن اضافه (DMSO) میکرولیتر ماده سمی100

و بعد از مدت پانزده دقیقه قرار گرفتن در انکوباتور، 
 RAYTOافزار  رمــن لهــجذب مربوط به آن به وسی

  نانومتر خوانده570دستگاه االیزا ریدر در طول موج
افزار  رمــاري نــهاي آم با استفاده از روش. )1(،شد

SPSSو آمدنددست ه و انحراف معیارها ب ها ، میانگین 
  .نددشنمودارهاي مربوطه ترسیم 

  هشوهاي پژ یافته
 انجام تحقیقاتدست آمده از ه نتایج ببا توجه به 

گیاه آبی فیلتر شده روه عصاره ــ توسط همین گشده
هاي سرطانی اثر مهار  اسطوخودوس بر بقاي سلول

در این تحقیقات بدین ترتیب که رشد نشان داده است 
هاي سرطانی روده و معده مورد استفاده  دو رده سلول

 قرار گرفت و نمونه سرطان هاچکین نیز از مغز
. )1(،استخوان بیماران مبتالء به این بدخیمی تهیه شد

 MTT assay تست بقاي  نتایج1 شماره  شکللذا در
هاچکین لنفوماي بیمار، روده و (هاي سرطانی سلول
وثر عصاره آبی ــهاي م تــور غلظــدر حض) معده

) لیتر  میلیدر  میکروگرم100غلظت (اسطوخودوس
  .ترسیم شده است
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   ) هاچکین لنفوماي بیمار، روده و معده(هاي سرطانی به ترتیب از راست به چپ اي سلول میزان بق.1شکل شماره
   ساعت24 بعد ازگیاه اسطوخودوس از عصاره فیلتر شده  لیتر میلی میکروگرم در100در حضور غلظت  

  .ت در نظر گرفته شده اس100 ها در غیاب عصاره زان بقا سلولالزم به ذکر است که می.  انکوباسیون
  .استدار  معنی001/0 کمتر از  P در همه موارد با با شاهد بقاء اختالف  

  
کوپی ــیکروســی مــکه بررس با توجه به این

وص وضعیت صــیدي در خــتواند اطالعات مف می
تصاویر ده فراهم کند، ــت داده شــهاي کش سلول

هاي نرمال  میکروسکوپی تغییرات مورفولوژیک سلول
ی ــاره آبــور عصــضــاب و حــالست در غیروبــفیب

  . نشان داده شده است2 شماره اسطوخودوس در شکل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                      
  هاي فیبروبالست تحت  سلولو) سمت راست( هاي نرمال فیبروبالست سلول .2    شکل شماره

  )سمت چپ(  عصاره آبی اسطوخودوس میکروگرم در میلی لیتر100 غلظت  اثر
                                       

  
 

 MTTها از روش  به منظور تعیین بقا سلول

assayهاي   سلولدربقا بررسی شود که   استفاده می
  شماره شکلدر تیمار شده با عصاره نرمال فیبروبالست

  .نشان داده شده است  3
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  یتر عصاره آبی اسطوخودوس لمیلی رب میکروگرم  30،40،60،70،80،90،100هاي اثر غلظت .3شکل شمار
  001/0کمتر از  P بقاء در همه موارد با اختالف . انکوباسیون بر فیبروبالست انسانی  ساعت 24بعد از 

  .ست ا 01/0کمتر از  P  میکروگرم در لیتر80 و 70 هاي  تنها در غلظت و استداریبا شاهد معن
  

  گیرينتیجه بحث و
گیاهان دارویی براي درمان سابقه استفاده از 

 در .رسد  میلیون سال پیش می5ا به بیش از ه بیماري
هاي اخیر بسیاري از داروهاي مورد استفاده  طی سال

ها منشاء گیاهی  در زمینه درمان خیلی از بدخیمی
ه ارهموطی سالیان دراز گیاه اسطوخودوس  .اند داشته

هاي  یکی از گیاهان مورد استفاده در درمان بیماري
دست آمده از ه  بگزارشات .)10(،مختلف بوده است

 این  آن است کهحاکی از نتایج تحقیقات انجام شده
خواص شماري از جمله  گیاه داراي خواص بالینی بی

 بخشی و آراممیکروبی، ضد التهابی،، ضدضد قارچی
اساس مطالعات انجام  بر .)13-17(،هش درد استکا

عصاره لیتر   میکروگرم در میلی200  اخیر غلظتشده
گیري بر کاهش عوارض   چشماتاثرگیاه این  آبی

و  دارده ــافظخصوص ترمیم حه ناشی از آلزایمر و ب
 فاکتوري در جهت تقویت توان از آن به عنوان می

 سایروي دیگر  از س.)5(، استفاده کردسیستم عصبی
 200تر از  هاي پایین نشان داده که غلظت تحقیقات

تواند  لیتر عصاره آبی این گیاه می میکروگرم در میلی
 نظر سرطان هاي سرطانی سلولبر خواص مهار رشد 

 تست بقاء از .)1(،داشته باشد معده، روده و هاچکین
یت ــمعناسب جهت بررسی تغییر جــجمله ابزار م

 در شکل . )3(،باشد هاي تیمار شده با دارو می سلول
هاي موثر  غلظتدست آمده از تاثیر ه ب نتایج 1 شماره

 بر )لیتر میکروگرم در میلی 100غلظت  (از عصاره

اثر  ترسیم شده که در آن هاي سرطانی مورد نظر سلول
 اینبا توجه به .  به وضوح نمایان استمهاري عصاره

این از بیمار جداسازي شده است، نمونه هاچکین که 
موجود در معده و روده هاي  کمتر از نمونهها  سلول

که از  جایی از آن. اند دهــاثر شــمتولی ــک سلــبان
ی بر ــواص سمــتن خــاختصاصات یک دارو نداش

 هاي بررسی ،)18(،هاي نرمال بدن هست سلول
مله ــت که از آن جــبسیاري در این زمینه الزم اس

 ابزار مناسبی این بررسی. مشاهدات میکروسکوپی است
رات مورفولوژي ــاز تغییمفیدي اطالعاتی و است 
هاي  سلول. )19(،دهد ها تیمار شده با دارو می سلول

فیبروبالست با توجه به در دسترس بودن و نرمال 
در این  .)20(،تقسیم باال در این جهت انتخاب شدند

لیتر از عصاره بر  یلی میکروگرم در م100راستا غلظت 
هاي فیبروبالست اثر داده شد و به کمک  سلول

.  تغییرات مورد ارزیابی قرار گرفتInvertمیکروسکوپ 
 است جمعیت مشخص 2  شمارهطور که از شکل مانه

 محسوسی کاهش یافته  به طورسلولی تحت اثر عصاره
اره روي ــ این عصاثر مهار رشدوید ــماست و این 

طور که از نتایج   همان.هاي فیبروبالست است سلول
 هست این مشخص 3 شماره دست آمده از شکله ب

هاي   روي سلولديــدیــعصاره اثر مهار رشد ش
 میکروگرم 100 تا 30  در دامنه غلظت ازفیبروبالست

دست ه  نتایج ببا توجه به .دهد  نشان میلیتر بر میلی
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رسد که عصاره آبی گیاه  طور به نظر می آمده این
هاي  ولــ روي سلیــسمودوس اثرات ــطوخــاس

کارگیري آن در راستاي مصارف ه  بفیبروبالست دارد و
 که بدین معنا. دارویی باید با توجه بیشتري انجام شود

از تا حد ممکن یرد که راهکارهایی مورد استفاده قرار گ
با از سوي دیگر  .خواص سمی این گیاه اجتناب شود

  In vitro این نکته که اثر داروها در دو شرایط توجه به
در (متفاوت باشددیگر تواند از هم   میIn vivoو 

ه  نتایج بگونه این هصورت گرفتبسیاري از مطالعات 
در مطالعات تکمیلی بیشتري  ،)5(، استدست آمده

  دــشسرطانی و مهار ر خواص ضد  و تایید بررسیزمینه

مورد نیاز  In vivo این گیاه در شرایطهاي نرمال سلول
نی بر ــات مبتــود گزارشــوص وجــ در خص.است

ته اشاره ــوان به دو نکــت اره میــت عصــعدم سمی
 و دوم In vivo و In vitroاوت شرایط ــنمود، اول تف

اره در شرایط ــریع عصــعدم جذب مناسب و یا دفع س
 In vivoتر در این ــیقات بیشــام تحقــنج اکه

راهم ــیدي را فــد اطالعات مفــتوان نه میــزمی
  .نماید

  سپاسگزاري
 خاطر به کســپروتئومی قاتــتحقی زــرکــم از
  .گرددمی قدردانی روژهــپ این رايــاج از حمایت
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Abstract 

Introduction: Application of herbals subst-
ances has been prevalent in the treatment of 
neoplasm diseases such as cancers. Laven-
der has different biological activates and 
aqueous extracts of the plant has been 
shown promising future in the treatment of 
cancer neurodegenerative diseases. 
 
Materials & Methods: The lavender plant 
and its derivative substances were prepared 
from the herbarium of Shahid Beheshti 
University.  Fibroblast cells were cultured 
at RPMI 1640 medium (containing 20% 
fetal bovine serum and 5% CO2 gas at 
37ºC) to achieve appropriate cell numbers. 
Microscopic studies were performed in the 
presents of 100 μgml-1 of the extract. MTT 
assay was applied for cell survival determi-
nation in the present of different 

concentrations of the extract from 0 to 100 
μgml-1.  
 

Findings: Viability test and morphological 
studies indicated that the population of fibr-
oblast cells decreased significantly at the 
concentrations of 0 to 100 μgml-1 of the 
lavender extract. 
 

Discussion & Conclusion: It could con-
clude that application of the aqueous extract 
of lavender should be carry out under certa-
in consideration due to its adverse side 
effects that might accompany with its eff-
ective dosages in cancer therapy. In addi-
tion, in vivo studies would be crucial to 
confirm cytotoxic effects on cancer and 
normal cells. 
 

Keywords: lavender aqueous extract, fibr-
oblast, MTT assay, cytotoxic effects 
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