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  دهيچک
 يهـا  سـلول  شيافـزا  بـه  منجـر  کـه  است ساز خون ياديبن يها سلول ميبدخ کلونال اختالل کي )CML( مزمن يديلوئيم يلوسم :هدف و نهيزم
 يکيتوتوکسيس اثر يبررس منظور به قيتحق نيا. شود يم استخوان مغز در يپرپالزيه و يطيمح خون در ها پالکت و يديتروئيار يها سلول د،يلوئيم

  .گرفت صورت مزمن ديئلويم يلوسم مدل عنوان به  K562يسلول نيال يرو بر کاتايمنتاسپ يها برگ ياتانول و يمتانول ،يآب يها عصاره
 .شد يريگ عصاره سوکسله روش از استفاده با و يآور جمع نييبو شهر از کاتايمنتاسپ يها برگ ،يشگاهيآزما يتجرب ي مطالعه نيا در :يبررس روش
 ي عـصاره  يسلول تيسم. گرفتند قرار درمان تحت) تريل يليم بر کروگرميم ۱۵۰ تا ۵/۱۲ (عصاره يها غلظت با و شد داده کشتK562  يها سلول
ـ اال دسـتگاه  از اسـتفاده  با جذب .شد برآورد MTT ازروش استفاده با يلوسم  K562يها سلول هيعل کاتايمنتاسپ  نـانومتر  ۵۴۰مـوج  طـول  در زاي
  .شد يريگ اندازه

ـ  ي عـصاره  که يحالدر ،داد نشان )تريل يليم بر کروگرميم=IC50 ۷۵ (در را کيتوتوکسيس اثر نيباالتر ياتانول ي عصاره :ها افتهي  اثـر  حـداقل  يآب
 =۱۰۰IC50در را کيتوتوکـس يس اثـر  يمتـانول  ي عـصاره  .داد نـشان  ها عصاره انيم در )تريل يليم بر کروگرميم=IC50 ۱۵۰( در را کيتوتوکسيس
 يسـلول  ي رده در دز به بستهوا صورت به را کيتوتوکسيس اثر يالکل و يآب يها  عصاره .داد بروز K562 يسلول ي رده يرو تريل يليم بر کروگرميم

K562 گذاشت شينما به.  
 ليپتانـس  کي عنوان به تواند يم اهيگ ،K562 يها سلول بر کاتايمنتاسپ برگ يوالکل يآب يها عصاره کيتوتوکسيس اثرات به توجه با :يريگ جهينت

  .رديقرارگ مورداستفاده CML درمان در شتريب مطالعات يبرا بالقوه
  K562،CML سوکسله، کاتا،يمنتاسپ ،يلوسم ک،يوکستوتيس: يديکل گانواژ

 
  مقدمه

ـ لوئيم يلوسم       CML([Myeloid Leukemia Chronic( [مـزمن  دي
ــوع ــرطان ين ــون س ــت خ ــه اس ــه ک ــدل ب ــوع لي ــ وق    کي

  
  
  
  
  

  
 ژن و ۹ کرومـوزوم  يرو بر abl ژن نيب دوطرفه ييجا جابه

bcr چنـد  يخون ياديبن يها سلول در ۲۲ کروموزوم يرو بر   
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 K562 سلولي رده بر منتاسپيکاتا گياه ي عصاره اثر 
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ـ ا از حاصـل  Bcr-Abl انکـوژن  ).۱( شـود  يم جاديا توان  ني
ـ  کـد  را p210Bcr-Abl نيپـروتئ  ،ييجا جابه  کـه  کنـد  يم
ـ ت تيفعال ـ تکث سـبب  آن مـداوم  و وسـته يپ ينـاز يک نيروزي  ري

 ی رده نيا ).۱( شود يم ديلوئيم ساز شيپ يها سلول ی هيرو يب
ـ  CML بنام خون سرطان ينوع از جداشده يسلول  .شـد با يم

ـ  جهـش  دچار سرطان نيا به انيمبتال شتريب ـ تغ اي  يکـ يژنت ريي
 و يـي دارو اهـان يگ ).۲( هـستند  ايالدلفيف کروموزوم به موسوم
ـ  و شـده  يتلق يسالمت حفظ ی هياول منبع عنوان به معطر    شيب

 ).۳( نـد ينما يم مصرف و هيته را آن جهان مردم  درصد ۸۰ از
 در مختلـف  اهـداف  يبرا طورگسترده به که ياهانيگ جمله از

 بـه  متعلـق  اهـان يگ قرارگرفتـه،  اسـتفاده  و يبررس مورد جهان
ـ  بر مشتمل که است اسهيالم  ی خانواده  و جـنس  ۲۰۰ از شيب

 وجـود  معتـدل  يکشورها در عمدتا  و )۴( باشد يم گونه ۳۰۰
 اسهيالم ی هخانواد از کاتايمنتاسپ يعلم نام با پونه اهيگ) ۶(رد دا

 و اسپاسـم  ضـد  ضـدنفخ،  عنـوان  بـه  عمـده  طـور  بـه  کـه  بوده
 يســنت طــور بــه. )۵( شـود  يمــ مــصرف رانيــا در ضـدالتهاب 

 رحـم  گـردن  سـرطان  و بروزيف درمان يبرا اهيگ نيا جوشانده
 يمبن يعلم قيتحق چيه حال نيا با .رديگ يم قرار استفاده مورد

 يديلوئيم خون سرطان در ياهيگ يدارو نيا يسلول تيسم بر
ـ ا يهـا  گونـه  در ).۶( اسـت  نـشده  گزارش مزمن  خـانواده  ني

 اسـت  شـده  مشاهده ديفالونوئ و کيفنول ،يديترپنوئ باتيترک
 پونـه  اهيـ گ يها گل و برگ در موجود عمده باتيترک از منتون

 تـــايپريمنتاپ و کاتايمنتاســـپ اهـــانيگ جهـــان در ).۷( اســـت
)Mentha spicata و Mentha piperita(  ـ تول يبـرا  دي

 يژگــيو کــه )۸( شــوند يمــ کــشت يتجــار طــور بــه روغــن
 کـه  ييآنجا از )۹( باشند يم دارا يکروبيضدم و يدانياکس يآنت
ـ  دهنده واکنش ژنياکس يها گونه يباال ديتول  تيـ ظرف از شيب

ــ ــس يآنت ــدن يدانياک ــث ب ــترس باع ــس اس ــا و ويداتياک  عيوق
 هـا،  آن حـذف  يهـا  راه از ، شـوند  يم رسرطانينظ يکيپاتولوژ

 ی خـانواده  نيب نيا در )۳( که اشندب يم يدانياکس يآنت باتيترک
ـ ز مقـدار  يحـاو  ياهيـ گ يهـا  گونه از يغن منبع اسهيالم  يادي

 اسـه يالم ی خانواده در دهايفالونوئ .باشند يم کيفنول يدهاياس
 هـا،  فالونـول  هـا،  فـالون  شـامل  گوناگون يساختمان شکل در

ـ ا .دارنـد  وجود ها چالکون و دروفالونوليه يد ها، فالونون  ني
 ).۱۰( انـد  خـانواده  نيا يدانياکس يآنت تيظرف ولومس تبايترک
 يدانياکـس  يآنت تيفعال بر ياديز مطالعات گذشته يها سال در
 يبررسـ  يدرطـ  کـه  است شده انجام پونه مثل ييدارو اهانيگ

 بـاال  مقـدار  با کيفنول باتيترک اهيگ نيا يکروبيضدم عملکرد
ـ  خـواص  يپژوهش در. )۴( است شده گزارش  ينداياکـس  يآنت

 خواص زوليآن يدروکسيه ليبوت با سهيمقا در کاتايمنتاسپ گونه
ـ ا از بهتـر  عملکـرد  يطيشـرا  در و يمـساو    مـشاهده  اهيـ گ ني
ــده ــت ش ــژوهش در .)۱۱( اس ــريد پ ــترک گ ــارون اس بي    ک

)S-carvone (ـ فعال بروز باعث پونه، گونه نيا در موجود  تي
 توکـوفرول  آلفا يدانياکس يآنت تيفعال با که شده يدانياکس يآنت

 پونـه  اهيگ که شد گزارش يپژوهش در .)۹( است سهيمقا قابل
 عامـل  عنـوان  بـه  تواند يم باال فنل و ديفالونوئ داشتن واسطه هب

 جـاد يا ليدروکسيه و ديسوپراکس يها کاليراد حذف در موثر
 امـروزه  کـه  يطـور  بـه  .)۸( باشد مختلف يها سرطان ی کننده

 متـداول  درمـان  بـه  کـه  ييها مکان به بهداشت يجهان سازمان
 ).۱۲( رنديگ بهره اهانيگ از که کند يم هيتوص ،ندارند يدسترس

 ممانعـت  بر اهانيگ از آمده دست هب يها کيفنول نقش اثبات با
 اسـترس  يطـ  هـا  سلول بيآس کاهش و آزاد کاليراد ديتول از

ـ برعل اهـان يگ از استفاده )۱۳( ويداتياکس  يا لهامـس  سـرطان  هي
ــا ــاهم زیح ــت تي ــگ در .اس ــپ اهي ــکوزيگل کاتا،يمنتاس  دي

ـ رزمار دياسـ  مريد د،ياس کين،کافئيتريوسيار ـ کلروژن ک،ي  کي
 و ۳ تيموقع در شده لهيدروکسيه ديفالونوئ ديکوزيگل و دياس
ــاتيترک عمــده ۵ ــفنول ب ــه کــه شــده ييشناســا کي ــوان ب  عن
 يآب و يمتانول ی عصاره .)۱۴( اند کرده عمل يقو دانياکس يآنت

ـ  پونـه  از گـر يد يهـا  گونه  شـامل  يبـات يترک داشـتن  واسـطه  هب
 عملکــرد  دها،يــ ترپنوئ و دهايــفالونوئ ک،يــ فنول بــاتيترک
 تـاکنون  نکـه يا به باتوجه. )۱۳( است داده نشان يدانياکس يآنت

 بـر  کاتايمنتاسپ اهيگ يسرطان ضد اثر ی نهيزم در يجامع مطالعه



  و همكارانلهه اصالني ا
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 يقطعـ  درمان گريد يسو از نگرفته، صورت يلوسم يها مدل
 نييتع حاضر ی مطالعه از هدف است، نشده هياراCML  يبرا

ـ  و يالکلــ يهــا عـصاره  يســلول تيســم اثـر   اهيــگ بــرگ يآب
 CML از يمـدل  عنوان به  K562يسلول ی رده بر کاتايمنتاسپ

ـ ا درمـان  در آن يسـرطان  ضد اثر تا باشد يم  يلوسـم  نـوع  ني
ـ ارز مـورد  بـار  نياول يبرا و يمقدمات طور به  .رديـ گ قـرار  يابي

 بـه  در سـهولت  خـاطر  بـه  يسـنج  رنگ يها روش از وزهامر
 اســتفاده شتريــب ج،ينتــا حــصول در يکــاف دقــت و يريکــارگ

 کـاربرد  XTT رد، نـوترال  ،MTT مثـل  ييهـا  رنـگ  .شود يم
 تعـداد  MTTدر موثر يفاکتورها از يکي ).۱۴( دارند يشتريب

 يهـا  سـلول  درصـد  از نانياطم يبرا که است زنده يها سلول
ـ  محاسـبه  بلو پانيتر با را ها سلولViability زنده، ـ نما يم  .دي

ـ  دارو يسـلول  تيسـم  يبررسـ  اسـاس  که نمود توجه ديبا  اي
ـ تغ مـشاهده  هـا  سلول بر ييدارو اهانيگ  يکيمورفولـوژ  راتيي

ـ ا در ).۱۵( باشد يم ها آن  تيسـم  اثـر  يبررسـ  بـه  مطالعـه  ني
ــ يســلول ــگ از يناش ــيدارو اهي ــرگ ي ــا ب ــپ يه ــا کاتايمنتاس  ب
 تريل يليم بر کروگرميم ۱۵۰ و ۱۰۰ ،۷۵ ،۲۵ ،۱۲,۵ يها غلظت

) K562( انـسان  مزمن يديلوئيم خون سرطان يسلول نيال بر
 بــا کاتايمنتاســپ يــيدارو اهيــگ يهــا بــرگ ايــآ شــد، پرداختــه

 سـرطان  يهـا  سـلول  بر يسرطان اثرضد نظر مورد يها غلظت
 آن بـه  پـژوهش  نيا که بود يسوال دارد، مزمن يديلوئيم خون
  .ددا پاسخ

  
  يبررس روش
 ی مطالعه انجام منظور به :يريگ عصاره و اهيگ يآور جمع     
 ۱۳۹۱ سال رماهيت کاتايسپ منتا اهيگ حاضر، يشگاهيآزما يتجرب

 پودر از .شد برداشت اصفهان اندشتيم و نييبو شهر مزارع از
 روش به طورجداگانه به يآب و يالکل يها عصاره اهيگ نيا برگ

 توسـط  کـردن  خـشک  از پـس  اهيـ گ رگب .شد هيته سوکسله
 زمـان  تـا  حاصـل  پـودر  و ابيآسـ  کـامال  خردکننـده  دستگاه
ـ گرد ينگهدار خنک و خشک يجا در يريگ عصاره  روش .دي

 مقـدار  آن در که بوده يريگ عصاره متداول روش کي سوکسله
 کـارتوش  مخـصوص  کاغـذ  داخل ابتدا را برگ پودر گرم ۳۴

)Cartush( ـ  شـامل  که يريگ عصاره دستگاه در و ختهير  کي
 سـپس  .دهنـد  يم قرار ،است )Shofbalon( يحرارت ی سهيک

 و ختـه ير بـالن  داخل خالص اتانول الکل يس يس ۴۰۰ حدود
 و شده گرم زين الکل ،شود يم گرم يحرارت ی سهيک که همچنان

 بـه  و مخلوط الکل با کاتايمنتاسپ پونه برگ ی عصاره آرام آرام
 تـا  گرفـت  صـورت  ساعت ۴۸ يريگ عصاره .گردد يم بر بالن
 پودر از الکل در حل قابل عصاره تمام که شود حاصل نانياطم

 بـه  زين يمتانول و يآب عصاره ی هيته يبرا .است شده استخراج
 يالکل ی عصاره از حالل انيپا در.است شده عمل فوق ی وهيش
 خالص ی عصاره و شد حذف جداگانه طور به يآب ی عصاره و

  .)۱۶( آمد دست به يآب ی عصاره و يالکل
 تويانـست  از ۱۳۹۱ مهـر  درK562  يسلول نيال :ي سلولی رده

 دانشگاه يقاتيتحق شگاهيآزما به و شد هيته تهران-رانيا پاستور
 طيمحـ  از يسـلول  نيال نيا رشد يبرا .افتي انتقال فالورجان

 سرم با شده يغن که) رانيا RPMI 1640)Bia ideaکشت 
 درصـد  FBS-Fetal Bovine Serum (۱۰ (يگـاو  نيجن
)Bia idea ــا ــ و )راني ــوتيب يآنت ــا کي ــاستروپتوما يه   نيسي
ـ  و )تـر يل يليم بر کروگرميم ۱۰۰(  بـر  واحـد  ۱۰۰( نيليسـ  يپن
 طيمحـ  در هـا  سلول .شد استفاده ،بود )تهران ناژنيس تر،يل يليم

ـ Standard  انکوبـاتور  در يسلول کشت  طيشـرا  بـا  سيانگل
Co2 ۵ ،ــد ــت درص ــد ۹۵ رطوب ــا و درص ــ ۳۷ يدم  ی هدرج
  .گرفتند قرار ،گراد يسانت

 يبررسـ  منظـور  بـه  :MTTاساس بر يسلول تيسم سنجش
 سلول ۱۰۵ تعداد K562 يها سلول ظاهر بر کاتايمنتاسپ اثرات

 .شـد  داده قـرار  )دانمـارک  Surface( يچاهک ۹۶ ظروف در
 کاتايمنتاسـپ  متفـاوت  يهـا  باغلظت ها سلول ساعت ۲۴ از بعد

 فاصله در )تريل يليم بر کروگرميم ۱۵۰و ۱۰۰ ،۷۵ ،۲۵ ،۵/۱۲(
 يشناســ خــتير راتييــتغ .شــدند مــاريت ســاعت ۷۲ يزمــان

 کروسکوپيم از استفاده با کاتايمنتاسپ با شده ماريت يها سلول
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ـ ق در )آلمان Hm-Lux( معکوس ينور  يهـا  نمونـه  بـا  اسي
ـ ارز مـورد  )نـشده  مـار يت يهـا  سلول( کنترل  .قرارگرفـت  يابي

ـ ز و رشـد  بـر  کاتايمنتاسـپ  اثـر  يرسـ بر يبرا نيچن هم  ييستاي
 اسـتفاده  تومتريهموسا و بلو پانيتر رنگ دفع آزمون از يسلول
 در چاهـک  هـر  در سـلول  ۲× ۱۰۴ تعداد منظور نيا يبرا .شد

ـ  در .شـد  داده قـرار  يچـاهک  ۹۶ ظروف ـ رد نياول ـ پل في    تي
 گـر يد يها فيرد در و کشت طيمح تريکروليم ۱۸۰ خانه، ۹۶

ــريکروليم ۱۸۰ ــس ت ــهير يســلول ونيسوسپان ــد .شــد خت   از بع
  دوم و اول يهـــا فيــ رد بــه  کـــردن، انکوبــه  ســاعت  ۲۴
ـ رد کرده، اضافه کشت طيمح تريکروليم ۲۰  عنـوان  بـه  اول في

 .شـد  گرفتـه  نظر در يمنف کنترل عنوان به دوم فيرد و بالنک
 نيسيـ دوکسوروب استاندارد يدارو تريکروليم ۲۰ سوم فيرد به
ـ رد نيا و کرده اضافه تريل يليم بر رمگ يليم ۲۰۰ غلظت با  في

 از تــريکروليم ۲۰.شــد نظرگرفتــه در مثبــت کنتــرل عنــوان بــه
 ۱۵۰ تـا  ۵/۱۲ (کاتايمنتاسـپ  يها عصاره از مختلف يها غلظت

 يبـرا  دوازدهم تا چهارم يها فيرد به )تريل يليم بر کروگرميم
 تعــداد يزمــان بــازه نيــا در و شــد اضــافه ســاعت ۷۲ زمــان
 رنـگ  و تومتريهموسـا  ازالم اسـتفاده  با چاهک هر يها سلول

ـ ا .گرفـت  قـرار  شمارش مورد )آلمان Merck( بلو پانيتر  ني
 ادامه در .شد انجام مستقل طور به مرتبه سه حداقل ها شيآزما

 يهـا  سـلول  بـر  کاتايمنتاسـپ  برگ يکشندگ اثر يبررس جهت
K562 ـ تترازول نمک ياياح آزمون از  MTT-Methyl( ومي

Thiazol Tetrazzolium( ـ تترازول نمـک  .شـد  استفاده  ومي
 يبلورهـا  بـه  زنده يها سلول ييايتوکندريم تيفعال ی واسطه به

 منظـور  نيا به. شوند يم اياح دارند يمتفاوت جذب که فورمازان
 سـاعت  ۲۴ از پـس  شـد،  يبارگذار چاهک هر در سلول ۱۰۴

ـ  يهـا  عصاره از متفاوت يها غلظت ـ  و يآب  کاتايمنتاسـپ  يالکل
ـ  هـر  دنيرسـ  فـرا  بـا  و شد فهاضا  ۲۰ يزمـان  فواصـل  از کي

ـ گرد اضافه )يمالز Sigma( وميتترازول نمک از تريکروليم  .دي
 و شده ماريت يها نمونه جذب زانيم ساعت ۲۴ گذشت از پس

 Statfix-2100( زايــاال دســتگاه از اسـتفاده  بــا نــشده مـار يت
  .شد خوانده )کايآمر

 هـا  شيآزمـا  ی هيکل رحاض قيحق ت در :يآمار ليتحل و هيتجز
ـ م صورت به جينتا و شد تکرار بار سه حداقل  بـار  سـه  نيانگي
ـ تجز يبـرا  .شـد  داده شينمـا  اسـتاندارد  يخطا ± تکرار  و هي

 و  ANOVAطرفـه  کي انسيوار زيآنال و ها داده يآمار ليتحل
 ينظرآمـار  از >۰۵/۰P ارزش بـا  يها داده و استفادهT  آزمون

  .شد گرفته نظر در دار يمعن
  
  ها افتهي

 يانتخـاب  ی بازه است حيتوض به الزم :MTTتست جينتا     
 مقـاالت  در آن يضدسرطان اثرات يمبنا بر کاتايمنتاسپ غلظت

 شگاهيآزما در گرفته صورت هياول مطالعات نيهمچن و مختلف
 در K562 يها سلول يبقا درصد انگريب ۱ جدول .است بوده

ـ  کنترل يها گروه حضور ـ دق يبررسـ  يبـرا  کـه ،   باشـد  يم  قي
 عنـوان  به نيسيدوکسوروب استاندارد يدارو از يکيتوتوکسياثرس

 ،۲ جـدول  بـه  توجـه  بـا . )۱جـدول ( شد استفاده مثبت کنترل
 ی عصاره تر،يل يليم بر کروگرميم =۷۵IC50 ياتانول ی عصاره
ـ  ی عـصاره  و تريل يليم بر کروگرميم =۱۰۰IC50 يمتانول  يآب
۱۵۰IC50= در کـه  .اسـت  داده جهينت تريل يليم بر کروگرميم 

 توسـط  زنـده  يهـا  سـلول  درصـد  پنجاه شده ذکر يها غلظت
ــ يهــا عــصاره ــ و يآب ــ کاتايمنتاســپ يالکل  اســت رفتــه نيازب

  ).۲جدول(
  

 کنترل گروه در K562 يها سلول ييستايز درصد: ۱جدول 
 يدارو( مثبت کنترل حضور در و )يسلول ونيسوسپانس( يمنف

  )نيسيدوکسوروب
 )نيسيدوکسوروب( مثبت نترلک يمنف کنترل

۶/۴±۱۰۰ *۵/۱±۱/۱۴ 

* ۰۵/۰ P<  
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 با ماريت تحت K562 يها سلول ييستاي درصدز:۲ جدول
 به کاتاباتوجهيمنتاسپ برگ يوالکل يآب يها عصاره

  انحراف استاندارد ± MTTروش
 ها غلظت

 بر کروگرميم(
 IC50 ):تريل يليم

 ييستايز درصد
 K562سلول

 عصاره نوع

 ياتانول عصاره *۱/۳±۱/۵۰ ۷۵

 يمتانول عصاره *۶/۵±۸/۵۰ ۱۰۰

 يآب عصاره *۳۸/۰±۶۱/۵۰ ۱۵۰

* ۰۵/۰ P<  
  

ـ  در ياتانول ی عصاره ۱ نمودار يها داده طبق    تـر  نييپـا  يغلظت
   ی عـصاره  بـه  نسبت تريل يليم بر کروگرميم =IC50 ۷۵ يعني

   ی عـصاره  غلظـت  شيافـزا  با .است داده جهينت يآب و يمتانول
 بـه  رو K ۵۶۲ يسرطان سلول يبقا درصد کاتايمنتاسپ ياتانول

 سلول يبقا درصد نيشتريب که يا گونه به .است گذاشته کاهش
 در بقا درصد نيکمتر و تريل يليم بر کروگرميم ۵/۱۲ غلظت در

 جالـب .اسـت  شـده  جـه ينت تريل يليم بر کروگرميم۱۵۰ غلظت
 شيفزاا با زين يمتانول و يآب يها عصاره در که است نيا توجه

 بـه  نـسبت  يسـلول  يبقـا  درصـد  کاتايمنتاسپ ی عصاره غلظت
 نشان جينتا). ۱ نمودار (است گذاشته کاهش به رو کنترل گروه

 مختلـف  يها غلظت در K ۵۶۲ سلول يبقا زانيم که، دهد يم
 بـه  مربـوط  يآمـار  زيآنال نيهمچن .است گذاشته کاهش به رو
 ســطح کــه دهــد يمــ نــشان را P>۰۵/۰ هــا داده همــه جينتــا
  .شود يم نظرگرفته در يدار يمعن

  

 
  K ۵۶۲سلول  يبر درصد بقا کاتايمنتاسپ ياتانول ی عصاره مختلف يها  اثر غلظت)الف

 



 K562 سلولي رده بر منتاسپيکاتا گياه ي عصاره اثر 

 ۱۳۹۳بهمن و اسفند , ۹۵ي  شماره, ۲۲ي  ره ي علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني زنجـان، دو مجله

۷۲

  
  K ۵۶۲سلول  يبردرصد بقا کاتايمنتاسپ يمتانول ی عصاره مختلف يها غلظت اثر) ب

  

  
  >K562     *۰۵/۰ P ولسل يبقا درصد بر کاتايمنتاسپ يآب ی عصاره مختلف يها غلظت اثر) ج

  

 با ها سلول. K562 يها سلول يبقا درصد بر کاتايمنتاسپ اثرات :يآب ی عصاره )ج يمتانول ی عصاره )ب ياتانول ی عصاره )الف-۱نمودار 
 سه نيانگيم صورت به جينتا .گرفت قرار يابيارز مورد بلو پانيتر رنگ دفع آزمون و يسلول ازشمارش استفاده با کاتايمنتاسپ از متفاوت يها غلظت

  .است شده گرفته نظر در دار يمعن>P ۰۵/۰ .است شده داده شينما استاندارد يخطا±  مستقل تکرار
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  بحث
ـ      ي مختلف يها امروزه روش       کـار   ه در درمان سرطان خون ب

  . اسـت ي درمـان يميهـا، شـ   ن روشي از جمله ا   ؛شود يگرفته م 
 مـورد   يداروهـا  بـودن    ير انتخـاب  يـ ل غ يدل ن روش به  ياما در ا  

ـ  سالم خون ن   يها  از سلول  يادياستفاده، درصد ز   همـراه   ز بـه  ي
  حاضـر،  ی همطالع در )۱۷( روند ين م ي از ب  ي سرطان يها سلول
  وابسته به دز را در     يکيتوتوکسيکاتا اثرس ياه منتاسپ ي گ يها برگ

 که در هـر سـه   يا گونه به.  نشان دادند ي و آب  ي الکل يها عصاره
 ش غلظت، درصـد يبا افزا) يآب  و يمتانول ،ياتانول( نوع عصاره 

 در  ي اتـانول  ی هالبتـه عـصار   . افتـه اسـت   ي کاهش   ي سلول يبقا
ـ يم کروگـرم بـر   يم ۷۵ تر که  نيي پا يغلظت  ،تـر بـوده اسـت   يل يل

IC50   ۱۵۰ در غلظت بـاالتر کـه  ي آبی را ثبت کرده و عصاره 
ط يها را در مح    تر بوده، پنجاه درصد سلول    يل يليکروگرم بر م  يم

  .ن برده استياز بکشت 
 از يتـر  قيـ عم اريبس درک يسلول کشت يها روش از استفاده

 و يسـرطان  يهـا  سلول يرو بر ييدارو اهانيگ و داروها ريتاث
 مختلـف  بـات يترک کـه  يراتييتغ و اثرات .آورد يم ديپد نرمال
ـ ا در کـه ( کاتايمنتاسـپ  اهيـ گ برگ يها عصاره مانند ـ تحق ني  قي
 و شده کنترل يفضا در ها سلول بر )گرفتند قرار يبررس مورد
ـ دق ييشناسا ند،ينما يم جاديا يسلول کشت يبررس قابل  تـر  قي
 بـر  هـا  آن اثرات نيهمچن و ها آن يکيولوژيب اثرات و سميمکان

ـ ا .سـازد  يم ريپذ امکان را يسلول داخل مختلف يفاکتورها  ني
 داخل انفعاالت و فعل و ندهايفرا بهتر هرچه ييشناسا امکانات

 سازد يم ممکن را ييدارو اهانيگ با سرطان درمان يط يسلول
 ).۱۸( گردد منجر يدرمان يها روش يارتقا به تواند يم که

ـ  يژگـ يو يدارا کاتايمنتاسـپ  اهيگ ـ  يدانياکـس  يآنت  از .باشـد  يم
 از شيب دهنده واکنش ژنياکس يها گونه يباال ديتول که ييآنجا
 عيوقـا  و ويداتياکس استرس موجب بدن يدانياکس يآنت تيظرف

ـ  سرطان رينظ يکيپاتولوژ  حـذف  مـوثر  يهـا  راه از شـوند  يم
ـ  بـات يترک ی هدهنـد  واکـنش  ژنياکس يها گونه  يدانياکـس  يآنت

 يحـاو  ياهيگ يها گونه از يغن منبع اسهيالم خانواده .باشد يم

ــز مقــدار ــفنول يدهاياســ يادي ــ کي ــه کــه باشــد يم  همــراه ب
ــ تيــظرف ولومــس دهايــفالونوئ ــا يدانياکــس يآنت  اهــانيگ ني

ــ ــند يم ــ در ).۱۹( باش ــا يبررس ــام يه ــده انج ــواص ش  برخ
 يهـا  دانياکس يآنت با سهيمقا در کاتايمنتاسپ گونه يدانياکس يآنت

ـ آن يدروکسيه ليبوت مثل يسنتز  در و يمـساو  خـواص  زولي
  ).۲۰( است شده مشاهده باالتر عملکرد يطيشرا
 تيـــفعال کاتايمنتاســپ  در موجـــودS-Carvone  بيــ ترک
ـ فعال بـا  که جادکردهيا را باال يدانيساک يآنت ـ  تي  يدانياکـس  يآنت

 کاتا،يمنتاسـپ  اهيـ گ در ).۱۹( است سهيمقا قابل توکوفرول آلفا
ـ رزمار دياسـ  مـر يد د،ياس کيکافئ ن،يتريوسيار ديکوزيگل  ک،ي

 در شـده  لهيدروکـس يه ديفالونوئ د،يکوزيوگل دياس کيکلروژن
 که است شده ييشناسا کيفنول باتيترک عمده ۵ و ۳ تيموقع

  ).۲۱( کرد استفاده توان يم را اهيگ دانياکس يآنت عنوان به
 مقدار نيشتريب کاتايمنتاسپ ياستات ليات ی عصاره ،يا مطالعه در

ـ  ی عـصاره  بـه  نـسبت  را يدانياکـس  يآنت و يفنل باتيترک  ،يآب
 و جـداول  بـه  ياجمال بانظر ).۲۲( دارد آن يهگزان و کلروفرم

ـ  کـه  ميابيدر ميتوان يم جينتا در شده هیارا يها شکل  تـوان  يم
 کاتايمنتاسپ اهيگ يها برگ يآب و يالکل يها عصاره که کرد ادعا
 خـون  يسـرطان  يسلول نيال يرو بر يکيتوتوکسيس اثر يدارا

 حاضـر  پژوهش در .است بوده) ۵۶۲K( يانسان مزمن ديلوئيم
ـ  و يالکل يها غلظت يتمام در نکهيا به توجه با  تيخاصـ  يآب

 ضـد  بـات يترک حضور ی دهنده نشان شد، جهينت ينسرطا ضد
دها يفالونوئ .است بوده کاتايمنتاسپ اهيگ برگ در يقو يسرطان
ت ياهان دارند و فعالي در گيعي انتشار وسيبات فنلير ترکيو سا

ـ      ين ترک يک متنوع ا  يولوژيب دان، ياکـس  يبات از جمله اثـرات آنت
ـ يم يآنت هـا   يبررسـ  از ياريهـا در بـس      آن ي و ضـدالتهاب   يکروب

 و نقش يبات فنليدان ترک ياکس يت آنت يفعال. گزارش شده است  
 شـده   ي سـرطان بررسـ     و ي کرونـر  يها يماريها در ب   د آن يمف

 ي الکلـ ي آبـ ي  موجود در عصارهيها دانياکس يآنت .)۲۳(است  
جـاد شـده توسـط      ي آزاد ا  يها کالين رفتن راد  يپونه باعث از ب   

 ي ن عـصاره يبنـابرا ). ۲۴( شـود  ي موجود در کبد مـ   يها يچرب
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 ي اثرات محافظت  ي کم و متوسط دارا    ياه پونه در دزها   يبرگ گ 
ـ  يـ ل وجود ترک  يدل ه باال ب  ي در دزها  يبر کبد بوده ول     يب روغن

 ي آبی عصاره.  بر کبد داشته باشديتواند اثرات سم  يپولگون م 
 کنـد  ي مـ  يري آزاد جلـوگ   يهـا  کـال يل راد ي پونه از تشک   يالکل

د اسـت کـه   ي فالنوئ ياه پونه دارا  ي گ يل الک ي آب ي عصاره). ۲۵(
 ).۲۶( گـذارد  يها اثر م   نيم بر سنتز پروستوگالند   يطور مستق  هب

 روش  ۲ با استفاده از     ي اسانس پونه کوه   يدانياکس يت آنت يفعال
ـ  فن يد-۲ بتا کـاراتون،    )DDPH( ليدرازيـ ل ه يـ کريپ-۱-لي

ـ    يابيارز ).۲۷(  شد يبررس  ي  عـصاره  يدانياکـس  ي خـواص آنت
ـ  م DPPHاه پونه بـا روش      يگ يمتانول  ي  عـصاره  IC50زان  ي
  ).۲۸(تر اعالم کرد يل يليکروگرم در مي م۴/۷۴ را برابر يمتانول

 بر ۲۰۱۱ و همکاران در سال ي قاسميگر حاجي ديا در مطالعه
ــپيرو ــکاتا تحقي منتاس ــردهي ــد ق ک ــدر ا. ان ــر  ي ــه اث ن مطالع
ول ن گونه نعناع در دو خط سل      ي ا ي آب ی  عصاره يکيتوکس تويس

کـه  .  شـد  يت بررس يک مونوس يبر سارکوما و لوسم   ي ف يتومور
LD50 ۷۷/۴ و ۶۳/۴، ۹۷/۵بر سـارکوما  ي ف ين سلول ي ال ي برا 

ک ي لوسـم  ين سلول ي ال ي برا LD50تر و   يل يليکروگرم بر م  يم
ـ ترت تر بـه  يل يليکروگرم بر م  ي م ۸۴/۴ و   ۳/۵،  ۶/۵ت  يمونوس ب ي

ـ    ۷۲،  ۴۸،  ۲۴ يها پس از گذشت زمان     مـد دسـت آ   ه سـاعت ب
 شـباهت و    ي قاسـم  يق مـا بـا حـاج      ي تحق ی سهيدر مقا  ).۲۹(

ــوان ــي نزديهمخ ــيک ــل م ــود ي حاص ــز. ش ــرا در مقاي  ی سهي
کاتا اثر  يدست آمده از منتاسپ    ه ب ي آب ی ز عصاره ي ن يقاسم يحاج

 نشان داده ين سلولي هر دو ال ي را بر رو   ي خوب يکيتوتوکسيس
، نوزده )۲۰۰۳(سا و همکارانش  ي توسط باد  يا در مطالعه . است

 شده يآور اسه، جمعي المي اهان خانوادهي از گي متانول ي عصاره
ـ  فعاليونان، که براياز نقاط مختلف   ـ  عليکيتوتوکـس يت سي ه ي

 همـراه بـا   ي سـرطان انـسان  يگو آب شور و سه خط سـلول     يم
ـ  به عنوان    ي موش معمول  يها سلول ک خـط سـلول کنتـرل،       ي

 آب شـور،  يگويدر آزمون مرگبار م .  قرار گرفتند  يمورد بررس 
 ۳/۳۴۷ را بـه غلظـت   LC50 بود کـه  يا اه پونه تنها نمونهيگ

 يهـا   که تمام نمونـه ي در حال؛تر نشان داد يل يليکروگرم بر م  يم

کروگرم ي م۱۰۰۰ باالتر از يها  را در غلظتLC50 مانده   يباق
سا، يسه با باديت پژوهش ما در مقا   يمز .دندتر نشان دا  يل يليبر م 

 ی  ردهيکاتا بـر رو ي منتاسـپ يکيتوتوکـس يدست آوردن اثر س    هب
ـ تر از باد   نيي پا يها  مزمن در غظت   يديلوئيسرطان خون م   سا ي

 به  يابي دست يگر در پژوهش حاضر برا    ياز طرف د   .بوده است 
  ).۳۸(  قرار گرفتيج جامع، سه عصاره مورد بررسينتا

 ي  عـصاره يري اثر ضد تکث۲۰۱۲فرناندا و همکارانش در سال     
ـ  ــ يهگزان کاتا را در ارتبـاط بــا  ي منتاســپي اع در گونـه  گـل نعن

ا، در برابر سرطان پستان در انـسان، سـرطان          يمنتاروتوند و فول  
 ي موش، مورد بررسينيبروبالست جني انسان و فيدرميدهان اپ

ت ضـد   يـ ج کار فرناندا نـشان داد کـه فعال        ينتا .قرار داده است  
 ي گـل نعنـاع در برابـر خـط سـلول           ي هگزان ی  عصاره يريتکث

باشد و   ي م Mg/ml ۰۷۸/۲۹۱ = IC50تومور پستان و دهان     
ـ  ي ن عصاره يهم چن  ـ  نعنـاع فعال   ي هگزان  در يريـ ت ضـد تکث ي
 در غلظت IC50 ي موش را براينيبروبالست جني فيها سلول

ـ   يل يليکروگرم بر م  ي م ۵۹/۳۸۴  ).۳۱(دهـد   يتر از خود نـشان م
 ی رده تفاوت پژوهش حاضر با کار فرنانـدا در نـوع عـصاره،            

کاتا بوده است   ياه منتاسپ يبخش مورد آزمون گ    ،يسلول سرطان 
 ۷۵ را در غلظـت  IC50 اه،ين گيکه در پژوهش حاضر برگ ا   

ـ  ي اتانول ی صورت عصاره  تر و به  يل يليکروگرم بر م  يم دسـت   ه ب
  .آورده است

 اسانس گونه شش اثر ۲۰۱۰ سال در همکارانش و فرد يميرح
ـ کل (Vero يولسـل  نيـ ال سه يرو بر را پونه ی عصاره و  ی هي
 و) ميبـدخ  رحم گردن سرطان( Hella ،)ييقايآفر سبز مونيم

Hep2 ) ـ  را )حنجـــره  ســـرطان   کــــه نمودنـــد  يبررســ
Mentha spicata ــب  را خــود يکيتوتوکــسيس اثــر نيشتري

. داد نــشان Hella يســلول رده يرو بــر اســانس صــورت بــه
 ی دهنـده  نـشان  فـرد  يمـ يرح کار با حاضر پژوهش ی سهيمقا
 و عـصاره  صورت به هم کاتايمنتاسپ يکيتوتوکسيس خوب ريتاث

 يسـلول  يهـا  نيـ ال در تفـاوت  به باتوجه البته که است اسانس
 يرو بـر  اهيـ گ نيا اسانس ريتاث يبرا را محققان پژوهش مورد
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 توسـط  يپژوهـش  در .کـرد  خواهد راغب K562 سلول نيال
 بـا  پونه از يگريد گونه يکيتوتوکسيس اثر همکاران و ياصالن

 IC50=50 بـا  يگلـده  از قبـل  ی مرحلـه  در وميمنتاپولگ امن
 K562 يسـرطان  سـلول  رده يبـررو  تـر يل يليم بر کروگرميم

 خـانواده  يسـرطان  ضد تياهم سمت به را ما که ديرس جهينت به
  ).۳۳( سازد يم رهنمون خون سرطان يها نيال يرو بر اسهيالم

 صـورت  به که يفنل باتيترک زانيم نيب يمثبت ارتباط کينيکاتال
ـ  افتي اهانيگ در گسترده ـ  قـدرت  و شـوند  يم  يدانياکـس  يآنت
ـ ب باتيترک نيا که کردند انيب و کردند گزارش  قيـ طر از شتري
 اسـتخراج  قابـل  هـا  آن اسانس با سهيمقا در ياهيگ يها عصاره
 يآب و يالکل يها عصاره پژوهش نيا در رو نيا از ).۳۴( است

ـ  بـات يکتر تـا  شـد  گرفتـه  کاتايمنتاسـپ  برگ از  يدانياکـس  يآنت
 کامکـار  توسـط  که گريد يا مطالعه در. شود استخراج يشتريب

ـ  ی هعـصار  ،بـود  شـده  انجام  يطـ  در پونـه  از آمـده  دسـت  هب
ـ فنول باتيترک داشتن ي واسطه هب آب و متانول با استخراج  ک،ي

 قـادر  و داشته يدانياکس يآنت عملکرد دهايترپنوئ و دهايفالونوئ
ــه ــوگ ب ــس از يريجل ــاول ونياسدياک ــثانو و هي ــن در هي  روغ

 در ).۳۵( باشد يم يسنتز دانياکس يآنت با سهيمقا در آفتابگردان
 از يگـر يد گونه )پونه ينوع (کاتايمنتاسپ اهيگ حاضر ی مطالعه

ـ دل بـه  احتمـاال  که باشد يم نعناع خانواده و اسهيالم خانواده  لي
ـ ن را يسـرطان  ضـد  تيخاصـ  يدانياکس يآنت باتيترک وجود  زي

ـ فالونوئ بـات يترک بـه  توجـه  بـا  .اسـت  داده روزب  گـر يد و دي
 کـه  مقاله نيا در پژوهش مورد اهيگ در يدانياکس يآنت باتيترک

 بررسـی  د،يرسـ  اثبـات  به آن يسرطان سلول تيسم تيخاص
 بـات يترک ريسـا  يجداساز اثرات، نيا يمولکول قيدق سميمکان

ـ ن و اهيـ گ يها عصاره در موجود موثره ـ مقا زي  بـات يترک ی سهي
  .شود يم هيتوص اهيگ مختلف يها بخش در موجود

 
  يريگ جهينت

 اهيگ نيا يسرطان ضد اثر يرو بر مطالعه جينتا که آنجا از      
 يهـا  جنبـه  بـه  دنيرس يبرا يا مقدمه پژوهش نيا در ييدارو

 يسـرطان  يهـا  سـلول  رشد مهار در ييدارو اهيگ نيا يکاربرد
ــ ــد، يم ــآزما باش ــدل در Invivo شاتي ــا م ــاتيح يه  وان

 نيا دييتا و شدن کينزد در يموثر قدم تواند يم يشگاهيآزما
  .باشد ينيبال موارد در يريکارگ هب جهت ها افتهي

  
  تشکر و ريتقد
ـ نو توسـط  پژوهش نيا يها نهيهز تمام       ولومـس  ی هسندي

 را خود يقدردان و سپاس مراتب سندگانينو .است شده نيتام
ـ آزما ولومـس  و دانـشگاه  محتـرم  استير از  يقـات يتحق شگاهي

 يبـرا  شگاهيآزما طيمح نمودن فراهم خاطر هب فالورجان واحد
  . دارند يم اعالم قيتحق نيا انجام
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Background and Objective: Chronic myeloid leukemia (CML) is a malignant clonal disorder of 

hematopoietic stem cells which results in increase of myeloid and erythroid cells and platelets in the 

peripheral blood and hyperplasia in bone marrow. This research evaluated the cytotoxic effect of aqueous, 

methanolic and ethanolic extracts of M. spicata leaves on K562 cell line as a model of chronic myeloid 

leukemia. 

Materials and Methods: In this experimental trial, leaves of M. spicata were collected from Booin city and 

extracted using soxhlet method. K562 cells were cultured and treated with concentrations of extracts (12.5-

150μg/ml). Cytotoxicity of M. spicata extracts against K562 leukemia cells was estimated by the MTT test 

method. The absorbance was measured using ELISA plate reader at 540 nm.  

Results: Ethanolic extract showed the highest cytotoxic effect (IC50=75 μg/ml) whereas aqueous extract 

showed the least cytotoxic effect (IC50=150 μg/ml) among the extracts. Methanol extracts showed the 

cytotoxic effect with IC50=100 μg/ml on K562 cell line. Aqueous and alcoholic extracts exhibited a dose-

dependent cytotoxic effect on K562 cell line. 

Conclusion: Considering the cytotoxic effects of aqueous and alcoholic extracts of M. spicata leaves on 

K562 cells, this plant can be considered as a potential candidate for further studies in the treatment of CML.  
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