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   ضدسرطانی اسانس گیاه زیره سبز رويبررسی خواص
  )SW742رده سلولی (هاي سرطانی روده سلول
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  ، بقاي سلولیسرطان کلون،  گیاهیاسانس ،SW742رده سلولی  :کلیدي هايواژه
 
 
 
 
 
 

                                                             
  المدانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ای :نویسنده مسئول*

Email: azizifarid@gmail.com  

  چکیده 
از آنجاییکه سرطان کولون یکی از عوامل شایع مرگ ومیر در جهان است و این بیماري دومین عامل   :مقدمه

مرگ و میر ناشی از سرطان در میان بزرگساالن شناسایی شده است، بنابراین نیاز مبرمی به مهار این بدخیمی با 
ها استفاده از منابع طبیعی مانند یکی از این روش. شودا دارد، احساس میبکارگیري روشهایی که حداقل عوارض جانبی ر

هاي فیبروبالست هاي سرطانی روده در مقایسه با سلولدر این تحقیق اثر اسانس گیاه زیره سبز بر سلول. گیاهان است
  .بررسی شده است

بدین .   بکار برده شدMTT assayبه هدف بررسی خواص سایتوتوکسیتی اسانس گیاه روش  :هامواد و روش
هاي نرمال فیبروبالست در مجاورت هاي سرطانی روده و سلولي کشت داده شده شامل سلولهاترتیب که  سلول

  . هاي آماري مناسب مقایسه و بررسی شددوزهاي مختلف از اسانس گیاه قرار گرفتند و میزان بقاي آنها با استفاده از روش
و   هاي سرطانیروي رشد سلول هم)  رایحه(گازي   نتایج بدست آمده، فازبراساس :هاي پژوهشیافته

هاي سرطانی روي فیبروبالست اثرات محرك اما فاز محلول عالوه بر اثر مهاري رشد سلول. فیبروبالست اثر مهاري دارد
  . دهدرشد نشان می

-اي درکاهش عالئم بدخیمی ویژهتواند جایگاهاز آنجایی که اسانس گیاه زیره سبز می :گیرينتیجه و بحث

هاي سرطانی در آینده داشته باشد بنابراین تحقیقات بیشتري براي شناسایی ترکیبات موثر این گیاه و همچنین بررسی آن 
 .گردد پیشنهاد می in vivoدر شرایط 
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  مقدمه
  مورد از سرطان 160000    هر ساله

Colorectalشود ر ایاالت متحده امریکا  گزارش می د
این . کنندمیت  از آنها فو57000عداد افراد که از این ت

 به دومین عامل مرگ و میر ناشی ازآمار این بیماري را 
 این . )1( سرطان در میان بزرگساالن مبدل کرده است

ي پولیپی خوش خیم ابیماري در ابتدا بصورت توده
 adenomaشکل  ه تظاهر پیدا می کند و بعد ب

در  باال ادامه یافته تا اینکه dyplasia پیشرفته  با 
. موري تهاجمی تبدیل می گرددنهایت به بافت  تو

                                                        اند توموري که داخل کولون محدود شدههايبافت
(tumor–node–metastasis stages I  and II) 

هاي اما اگر درمان نشوند وارد گره. دقابل درمان ان
 و در نهایت به نواحی مختلف (stage III)لنفاوي شده

 stages I  تومورهاي (Stage IV). کنندمیمتاستاز 

and II از  73%و تا . جراحی قابل درمان استبا 
 هست قابل درمان stage IIIمواردي که  بیماري در 

هاي پیشرفت. ه با شیمیوتراپی می باشدبا جراحی همرا
اخیر در زمینه شیمیو تراپی شانس نجات بیماران 

اما با این وجود بیمارانی  .سرطانی را افزایش داده است
قابل رسند معموال غیر  می(stage IV)که به مرحله 

 عوارض .)2( س بقاي پایینی دارنددرمان بوده و شان
اپی درمانی، رادیوترشیمی هاي درمانی مختلف نظیر راه

 عوارض حاصل از . به اشکال مختلفی هستو جراحی
 است و عکس درمانی بر حسب نوع دارو متفاوتشیمی

درمانی می شوند نیز کم و بیش شیمیالعمل افرادي که 
یمی درمانی عوارض شایع ناشی از ش. تفاوت دارد

، التهاب و زخم مخاط دهان و لثه، ریزش مو: عبارتند از
-استفراغ، اسهال و گاهی یبوست، بیخستگی، تهوع، 

 اشتهایی، تشنگی، دفع زیاد ادرار، تغییر رنگ و خونریزي
 لخته خون به پالکتها، مسئول ساختن.  استو غیره

درمانی چون مغز در طی شیمی. هنگام خونریزي هستند
. استخوان آسیب می بیند تعداد پالکتها کم می شود

این شرایط ممکن است باعث کبودي، خونریزي از بینی 
هاي قرمز هاي کوچک و نقطه، پیدایش دانهو دهان

رض ذکر شده در الزم به ذکر است که تمام عوا. شود
آید و شدت درمانی به وجود نمی شیمییک بیمار تحت

و نوع آنها بر حسب انواع داروهاي انتخابی، مدت درمان 

 بنابراین .)5-3( و خصوصیات بیمار متفاوت است
یري کارگپژوهش در رابطه با سایر منابع در جهت ب

 .اراي اهمیت استد منابعی با حداقل عوارض جانبی
ستفاده از گیاهان دارویی به منظور درمان با تاریخ ا

از زیره سبز  .)8-6( زندگی انسان هم زمان بوده است
 قدیم در مناطقی از رم باستان و ایران در زمانهاي بسیار

این . )9(ها استفاده شده است درمان بسیاري از بیماري
 درمانی بسیاري زیادي است از آن داراي خواصگیاه 

. )10( آن اشاره کرد هورمونی توان به خواصجمله می
هاي  بقاي سلول این گیاه بر  اسانس اثردر این تحقیق 

سلولهاي  .گیردمیکولون مورد بررسی قرار  سرطانی
 و باالداشتن توانایی تکثیر فیبروبالست نیز به دو دلیل 

هاي سرطانی به ل همراه با سلوبودن،دسترس در 
  .گرفتمورد مطالعه و بررسی قرار  عنوان شاهد،

  ها مواد و روش
 شناسیه از مزرعه تحقیقاتی باغ گیاگیاه زیره سبز

این گیاه مورد مطالعه در . شدآوري ملی ایران جمع
 روز در 2تحقیق به روش خشک کردن طبیعی به مدت 

و استخراج اسانس به دو روش  گشته دماي اتاق خشک
رضایی و تقطیر با بخار، -تقطیر با آب، طرح جایمند

اسانس بدست آمده تا  .شدرضایی انجام -طرح جایمند
 .شدنگهداري )  درجه4(زمان استفاده در یخچال 

هاي مرکز از سلولهاي نرمال فیبروبالستی سلول
تحقیقات پروتئومیکس دانشکده علوم پزشکی شهید 

 کشت داده SW742هاي سلول .گشتبهشتی تهیه 
) NCBI(از بانک سلولی انستیتو پاستور ایران شده 
هاي کشت داده شده پس از رشد و ازدیاد سلول و تهیه
کمک  هاي چسبنده به، سلولRPMIدر محیط و 

 و پس از شمارش سک جدا از کف فال25/0 %تریپسین
حفره  96هاي پلیت سلول به چاهک  10000به میزان 

 هاي مختلف ازحجم سپس .نددش انتقال دادهاي 

- عنوان کنترل درونی در داخل پلیتصفر به( اسانس 
)  ماکرولیتر60 و40 ،20 ،10 ،5، 1 حفره اي، 96هاي 

پس از . نددها اضافه شهر کدام با سه تکرار به سلول
ساعت انکوباسیون، براي تعیین بقاي سلولی،  48

µg/ml50 محلول MTT میکرولیتر به هر 20 به اندازه 
چاهک اضافه و بعد از سه ساعت انکوباسیون با این 

) ر قرار بگیرد نباید در معرض تابش نوMTT ( ماده 
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 میکرولیتر 100ها دور ریخته و محتویات داخل چاهک
و بعد از مدت  شد به آن اضافه (DMSO)ماده سمی 

پانزده دقیقه قرار گرفتن در انکوباتور، جذب مربوط به 
 دستگاه االیزا ریدر در RAYTOافزار نرم آن به وسیله

با استفاده از . )11(شد  نانومتر خوانده570طول موج
هاو انحراف ، میانگینSPSSافزار  هاي آماري نرمروش

  .نددش و نمودارهاي مربوطه ترسیم آمدندمعیارها بدست 

  ي پژوهشها یافته
  تغییرات مورفولوژیک تصاویر میکروسکوپی

 نرمال فیبروبالست در غیاب  سرطانی روده وهايسلول
در اسانس گیاه زیره سبز    فاز محلولو حضور

  . نشان داده شده است2و1شکل

  
  
  

                                                    
   ب                                                                                                  الف

ـ سـلول - الف .1شکل شماره         فـاز محلـول  انی کلـون در حـضور   هـاي سـرط  سـلول -اي سـرطانی کلـون در غیـاب رایحـه ب        ه

                               
           ب                                    الف                                            

     اسانس فاز محلولهاي فیبروبالست تحت اثر  سلول-هاي نرمال فیبروبالست بسلول-الف. 2شکل شماره
  

 و نرمال هاي سرطانی کولون سلولبقاي
 بوسیله  در مجاورت اسانس گیاه زیره سبز فیبروبالست

   ) 2 و3شکل . ( محاسبه شدMTT assayروش 
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ها حجمبقا در همه  اسانس گیاه زیره سبز  رایحههاي سرطانی کولون تحت تاثیر منحنی بقاء سلول.3 شمارهشکل

 کشت  بدون اسانسهاينمونه سلول: کنترل (.بود از کنترل متفاوت 001/0کمتر از Value   Pمیکرولیتر با  وصفر1و2و3و4و5,10
  )داده شده در خارج از ظرف

 

 
ها حجم اسانس گیاه زیره سبز بقا در همه  رایحههاي نرمال فیبروبالست تحت تاثیر منحنی بقاء سلول.4 شمارهشکل

  وصفر میکرولیتر با 1و2و3و4و5,10
P Value هاي بدون اسانس کشت داده شده در خارج از ظرفنمونه سلول: کنترل(   . از کنترل متفاوت است001/0 کمتر از(  

 

         
هاي  در حضور حجم) آبی( و سرطانی ) قرمز(هاي فیبروبالست  درصد بقاء سلول مقایسه.5  شمارهشکل                       

 انسمختلف از اسانس ناشی از بخش محلول در آب اس
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  گیريبحث و نتیجه
 در همواره یگیاهدر زمینه منابع  تحقیق و پژوهش

در حال  .)12( استمحققان جهان بوده دستور کار 
منابع از داروهاي مشتق شده از حاضر طیف وسیعی 

 مهار خواص که است  مورد استفادهپزشکی در یگیاه
از خود   موثريبیوتیکی، التیام بخشی و آنتیرشدي

مختلفی مورد  مراحل بدین منظور. )13(اندنشان داده
 به عنوان یک داروي تا ماده موثر یک گیاهاست نیاز 

 که ودشاستاندارد با کمترین خطرات اثر جانبی معرفی 
گیري آغاز شده هاي مختلف عصارهن فرآیند از روشای

و با انجام آزمایشات بر روي سلولها و باکتریها در 
انجام ایت با محیط آزمایشگاه ادامه یافته و در نه

نواع حیوانات آزمایشگاهی و  اآزمایشات مختلف روي
هت آزمایش روي انسان  روش انتقال دارو جيسازبهینه

 زیره سبز از جمله گیاهانی است که . یابدگسترش می
 خواص مختلف دارویی از براساس تحقیقات گذشته

 مهار کشی و حشره ضد دیابتی،جمله ضد میکروبی،
- روش .)18-14( د نشان داده استرشد سلولی از خو

هاي مشاهدات میکروسکوپی به منظور مشاهدات 
هاي تست بقا تغییرات مورفولوژي و تایید نتایج آزمون

و  جمعیت کاهش  1 در شکل.)19(گیردانجام می
 کولون مجاورسرطانی  هايسلولتغییرات مورفولوژي 

 نیز جمعیت 2در شکل .  اسانس مشهود استفاز محلول
 با قرارگرفتن در مجاورت فاز هاي فیبروبالستسلول

   بهMTT assay روش .یافتمحلول اسانس افزایش 
هاي اثر داده شده گیري میزان بقاي سلولمنظور اندازه

بدین منظور در شکل . )20, 11(با دارو صورت گرفت
و   (SW742) هاي سرطانی کولون سلول بقاي4و 3

 فاز هاي مختلفحجم در حضور  فیبروبالستهايسلول
 اسانس نسبت به شاهد بیرونی محاسبه و ترسیم گازي

گردد الحظه میه مبر اساس نتایج حاصل. گردیده است
هاي سلول( بیرونی کنترلها نسبت به بقاي کلیه سلول
 انتخاب شده ، فیبروبالستهايسلولو  سرطانی کولون

  .به شدت کاهش یافته است) یبه عنوان شاهد بیرون
هاي سرطانی با  جمعیت سلول5با توجه به شکل 

 اما همین فاز با  فاز محلول کاهش یافتهحجمافزایش 
هاي افزایش حجم اثر تحریک رشد روي سلول

با افزایش رسد اینطور به نظر می .ن دادفیبروبالست نشا
 بیشتر تحت  فیبروبالست جمعیت سلولی اسانسحجم
  افزایش  وقرار گیردقسمت محلول در آب اسانس تأثیر 

هاي ترسیم شده چنین استنتاج با استناد به یافته. یابد
 -الف:  که تأثیر اسانس در دو فاز قابل بررسی باشدشد

- میپس.. فاز محلول در آب-  برایحهفاز گازي یا 
توان چنین نتیجه گرفت که اسانس داراي دو اثر 

 که گازيفاز .  استوبالستهاي فیبر بر سلولمتفاوت
به شدت مهارکننده رشد است و فاز محلول در آب به 

روي  در حالیکه این اسانس .مالیمت محرك رشد است
در واقع . مطلق دارداثر مهاري  هاي سرطانیرشد سلول

فاز محلول با توجه به داشتن خواص توام ضدسرطانی و 
هاي نرمال انتخاب مناسبی براي محرك رشد سلول

تواند هاي بیشتر در زمینه درمان سرطان میژوهشپ
 .باشد

  سپاسگزاري
داند تشکرات صمیمانه بدینوسیله برخود واجب می

خود را نسبت به پیشگاه محترم استاد گرانمایه، جناب 
آقاي دکتر مصطفی رضایی طاویرانی ریاست محترم 
مرکز تحقیقات پروتئومیکس که در تهیه این مقاله، 

هاي ارزشمند خود قرار داده اند، رد حمایتاینجانب را مو
  .داردتقدیم 
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Abstract 
Introduction: Colon cancer is the second 
lethal cancer after lung cancer. Due to the 
existence of many side effects 
and problems in the ways of cancer 
treatment arising from surgery, 
chemotherapy or radiotherapy at the 
present, the need for such ways to be 
replaced and new drugs is prominent. 
Usage of herbal essential oils as drug 
contributes to a major part of traditional and 
Islamic medicine. This project aims at 
studying of anticancer activity of Cuminum 
cyminum essential oils on human colon 
cancer cell line (SW742). 
 
Materials and Methods: Essential oils are 
provided by distillation method and their 
cytotoxicity effects on SW742 cell line 
were investigated. Human fibroblast cell 
was used as healthy and control cells. The 
cells were cultured and different 
concentrations of each essential oil were 
induced to cells. After 48 h incubation, cell 
survival with MTT assay was studied via 

the statistical methods (software SPSS), 
averages and standard deviations were 
achieved and diagrams were drawn. 
 
Findings: Findings indicate that essential 
oil affects on cell survival by two different 
ways; evaporation part reduces the cell 
growth enormously of both cancer and 
fibroblast cells. Soluble part, on the other 
hand, stimulates cell growth of fibroblast 
cells, while reduces cell growth of cancer 
cells. 
 
Discussion & Conclusion: Analytical data 
provide considerable information about 
pharmaceutical properties of this plant. 
Even though, more evaluations are needed 
to investigate the exact effects of this plant. 
 
Keywords: Essential oils, Colon cancer 
(SW742), Herbal drug, Cuminum cyminum, 
Cell survival, Anti cancer 
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