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مقاله تحقیقاتی

بررسی اثرات ضدمیکروبی و ضدسرطانی عصاره درمنه ترکمنی  Artemisia turcomanicaبر روی
رده سلولی سرطان معده ( )AGSو برهم کنش آن بر بیان ژنهای  Cyclin D1و Cyclin E
نوشین فتحی ،1فرزانه تفویضی ،*،1امیر میرزایی
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دارویی دارای اثرات آنتیاکسیدانی ،ضدالتهابی ،ضدمیکروبی و ضدسرطانی میباشند .هدف :هدف از این

سرطان معده
سمیت سلولی

مطالعه بررسی اثرات ضدمیکروبی و ضدسرطانی عصاره گیاه درمنه ترکمنی ()Artemisia turcomanica
برروی رده سلولی سرطان معده ( )AGSو اثر آن بر بیان ژنهای  Cyclin D1و  Cyclin Eمیباشد .روش
بررسی :ابتدا عصاره الکلی گیاه درمنه تهیه شد و اثرات ضدمیکروبی آن مورد مطالعه قرار گرفت .اثرات
کشندگی عصاره گیاه بر روی رده سلولی  ،AGSبعد از گذشت  48 ،24و  72ساعت توسط روش MTT

بررسی شد .در ادامه ،با استفاده از روش رنگآمیزی آنکسین  FITC-Vو  ،PIمیزان مرگ آپوپتوتیک سلولی
تعیین شد .در انتها ارزیابی بیان ژنهای  Cyclin D1و  Cyclin Eبا استفاده از روش Real Time PCR

مورد ارزیابی قرارگرفت .نتایج :نتایج نشان داد که عصاره گیاه ،اثرات ضدمیکروبی چشمگیری بر روی
باکتری اشرشیا کلی دارد .نتایج  MTTبیانگر آن بود که عصاره گیاه دارای سمیت سلولی میباشد و بیشترین
اثرات آن در  24ساعت پس از تیمار دیده شد .همچنین عصاره گیاه قادر به القا آپوپتوز در هر سه زمان در
رده سلولی  AGSمیباشد .به طوری که بیشترین میزان آپوپتوز و کمترین میزان نکروز سلولی در مدت
زمان  48ساعت مشاهده شد .همچنین ،بیان ژنهای  Cyclin D1و  Cyclin Eبعد از تیمار سلولها با
عصاره کاهش یافت .نتیجهگیری :نتایج نشان داد که عصاره گیاه درمنه دارای اثرات سیتوتوکسیک و
آپوپتوتیک بر روی رده سلولی  AGSمیباشد ،به طوری که با انجام مطالعات بیشتر میتوان از عصاره این
گیاه به عنوان یک محصول بیولوژیک ضدسرطانی در درمان سرطان بهره برد.

مخففهاMinimum inhibitory concentration ،MIC :؛ Microculture Tetrazolium Test ،MTT؛ 1,1-Diphenyl-2-picryl- ،DPPH
hydrazyl
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چکیده

بررسی اثرات ضدمیکروبی ...

فتحی و همکاران

 .1مقدمه
یافتن دارو برای درمان بیماریها گیاهان دارویی بودند.

مرگ  723هزار نفر شد [ .]9امروزه درمانهای رایج سرطان

تاکنون حدود  400.000گونه گیاهی شناخته شده است این

شامل جراحی ،اشعه درمانی و شیمی درمانی میباشد که اغلب

در حالی است که از حدود یک درصد آنها (حدود 5000

موارد سلولهای سالم نیز از بین میروند که این میتواند باعث

گونه گیاهی) مورد مطالعه قرار گرفتهاند [ .]1 ،2امروزه برای

اثرات سمی و عوارض جانبی در بیمار شود [ .]10در سالهای

کشف داروها جهت درمان بیماریهای نوظهور از گیاهان

اخیر ،به علت افزایش شیوع مرگ و میر ناشی از سرطانها و

دارویی استفاده میشود و این در حالی است که تحقیقات

نقص روشهای شیمی درمانی و رادیوتراپی در فرمهای

در جهت یافتن داروهای جایگزین برای درمان بیماریهای

پیشرفته سرطان ،نیاز به یافتن شیوههای جدید برای کنترل

شناخته شده که دارو برای درمان آن در دسترس بوده ولی

سرطان احساس میشود که یکی از این روشها استفاده از

دارای عوارض جانبی زیاد و یا اثربخشی کم و مشکالت

عصارههای گیاهی است [.]11

دیگر درمانی هستند ،ادامه دارد [ .]3یکی از گیاهان دارای

سایکلین  D1یک انکوپروتئین تنظیمکننده چرخه سلولی،

خواص دارویی ،جنس آرتمیزیا (درمنه) میباشد .بیش از

هنگام ورود از مرحله  G1به مرحله  SاستCyclin D1 .

 2000گونه از جنس آرتمیزیا در سرتاسر جهان وجود دارد

پروتئینی  45کیلو دالتونی است و بوسیله ژن  CCND1واقع

و بسیاری از گونههای جنس آرتمیزیا جهت اهداف درمانی

بر کروموزوم  11q13کد میشود .در طول مراحل مختلف

به عنوان مثال التیامدهنده درد ،تسکین سرفه ،ضدحساسیت،

چرخه سلولی ،سایکلین  D1بخشی از سیستم مولکولی

درمان ماالریا استفاده میشوند [ .]4در میان  2000گونه

است که در تنظیم عبور چرخه سلولی از مرحله  G1به S

آرتمیزیا 34 ،گونه در ایران وجود دارد که یکی از گونههای

نقش دارد .سایکلینها فعالیت آنزیمی ندارند اما باید به

آن ،درمنه ترکمنی ) (Artemisia turcomanicaاست که

کینازها متصل باشند تا کیناز فعال شد [ .]12سایکلین  Eنیز

متعلق به خانواده آستراسه ( )Asteraceaeاست و این گیاه

پروتئینی است که در چرخه سلولی به  CDK2متصل شده و

دارای محتوای باالی فالونوئید ،ترپنوئید و همچنین ماده

مسئول گذر چرخه از مرحله  G1به مرحله  Sمیباشد .به

شیمیایی به نام تانن است که در درمان سرطانها نقش

طوری که این پروتئین بعد از تولید مجموعههایی را با

بسزایی دارند [.]5

 CDK4و  CDK6تشکیل داده و سبب فسفوریالسیون

سرطان اصطالحی است که به مجموعه بیماریهایی

پروتئین  RBمیشود .با فسفریله شدن  ،RBمهار فعالیت

اطالق میشود که از تکثیر مهارنشده سلولها پدید میآیند.

رونویسی  E2Fبرداشته شده و سلول وارد مرحله  Sمیشود

احتمال بروز سرطان در سنین مختلف وجود دارد ولی با

[ .]13سایکلین  D1به عنوان یک پروتئین کلیدی و

افزایش سن احتمال ابتال به سرطان زیادتر میشود [ .]6بر

تنظیمکننده مثبت بر پیشرفت منظم چرخه سلولی است.

طبق گزارش انجمن بهداشت آمریکا 7/6 ،میلیون نفر بر اثر

بروز بیش از حد آن ،سبب کوتاه شدن مرحله  G1و

سرطان در سال  2017دچار مرگ شدهاند [ .]7یکی از

وابستگی کمتر سلول به عوامل رشد میشود .چنین شرایطی

سرطانهای شایع در دنیا ،سرطان معده است بطوریکه ،این

منجر به از دست رفتن کنترل طبیعی چرخه سلولی و به طبع

سرطان چهارمین عامل پیشتاز سرطان و همچنین سومین

آن تکثیر سلول کنترل نشده میشود .بنابراین با مهار ژن
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از هزاران سال پیش تاکنون اولین منبع بیولوژیک جهت

بیماری در  950هزار نفر در سراسر جهان مشاهده شد و باعث

] [ DOI: 10.29252/jmp.19.74.163

عامل پیشتاز موارد مرگ میباشد [ .]8در سال  ،2016این

بررسی اثرات ضدمیکروبی ...

فتحی و همکاران

[ .]14تاکنون مطالعات مختلفی جهت بررسی اثرات

استفاده شد .غلظتهای ،1250 ،625 ،312 ،156 ،78 ،39

ضدسرطانی عصارههای گیاهی صورت گرفته است .در سال

 2500 ،5000میکروگرم در میلیلیتر از عصاره در فاصله زمانی

 ،2011تقیزاده و همکاران به بررسی اثر ضدتکثیری عصاره

 48 ،24و  72ساعت بر روی رده سلولی  AGSتیمار شد .بعد

گونههای مختلف جنس درمنه در ایران بر روی ردههای

از گذشت زمان فوق ،محتوای چاهکهای پلیت  96خانهای به

سلول سرطانی معده ،رحم و سینه پرداختند .نتایج این

دقت خارج شد و رنگ Microculture ( MTT

مطالعه نشان داد که عصاره گونههای مختلف جنس درمنه

 )Tetrazolium Testاضافه شد و به مدت  4ساعت تحت

خاصیت ضدتکثیری از خود نشان میدهند [.]15

شرایط  5 CO2درصد و دمای  37درجه سانتیگراد نگه داشته

ضدسرطانی عصاره گیاه درمنه ترکمنی بر روی سرطان معده

تولید شده بوسیله سلولهای زنده در ایزوپروپانول حل شد.

انجام نگرفته است ،هدف از این مطالعه بررسی اثرات

درنهایت جذب نمونهها با استفاده از دستگاه قرائتگر االیزا

سیتوتوکسیک عصاره این گیاه بر روی سرطان معده و آنالیز

( ،ELISA reader, Oraganon Teknikaهلند) در طول موج

بیان ژنهای سیکلین  D1و  Eمیباشد.

 570نانومتر قرائت شد و میزان کشندگی سلول توسط فرمول
زیر محاسبه شد [:]16

 .2مواد و روشها

(  100جذب نوری سلولهای کنترل بر جذب نوری سلولهای تیمار شده)= میزان بقای سلولی

 .1.2جمعآوری گیاه و عصارهگیری
هرباریومی

 .3.2بررسی میزان آپوپتوز با استفاده از کیت Annexin V-FITC

گیاه

درمنه

ترکمنی

با

شماره

 IBRC P1006115از بانک گیاهی مرکز ذخایر زیستی

به منظور بررسی میزان القای آپوپتوز در سلولهای

ایران تهیه شد .برای تهیه عصاره ،اندام هوایی گیاه در جریان

AGS

هوا قرار داده شد و سپس در سایه کامالً خشک شد .برگها

)Apoptosis ( AnnexinV/propidium iodide (PI

توسط دستگاه آسیاب برقی کامالً پودر شدند و درون

 )detection kit, Roch, Germanyو دستگاه فلوسیتومتری

ظرفهای شیشه ای نگهداری شدند .از پودر تهیه شده برای

بر اساس دستورالعمل مربوطه استفاده شد .سلولهای سرطانی

عصارهگیری به روش سوکسله استفاده شد .بدینترتیب که

 1 × 105( AGSسلول/چاهک) با غلظت  IC50عصاره به

 50گرم از پودر برگ گیاه به  500میلیلیتر حالل متانول

مدت  48 ،24و  72ساعت تیمار شده و سلولهای تیمار

اضافه شد .عصارهگیری به مدت  12ساعت صورت گرفت

نشده  AGSبه عنوان کنترل مورد استفاده قرار گرفتند.

و در پایان حالل بوسیله دستگاه روتاری اواپوراتور ( Rv10

درنهایت میزان سلولهای نکروز/آپوپتوز شده توسط دستگاه

 ،digitalآلمان) حذف شد.

فلوسایتومتری مورد مطالعه قرار گرفتند [.]17

 .2.2کشت سلول و بررسی سمیت سلولی

 .4.2بررسی چرخه سلولی

به منظور بررسی اثرات کشندگی سلولی عصاره درمنه
ترکمنی بر روی رده سلولی سرطانی معده ( ،)AGSاز
فصلنامه گیاهان دارویی

تیمار

شده

با

عصاره،

از

روش

بررسییی چرخییه سییلولی ،توسییط روش فلوسیییتومتری و
رنیگآمییزی  propidium iodid DNAانجیام گرفیت تیا
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با توجه به اینکه تاکنون مطالعهای در زمینه بررسی اثرات

شدند .سپس رنگ  ،MTTخارج شد و کریستالهای فورمازان

] [ DOI: 10.29252/jmp.19.74.163

سایکلین  D1میتوان از پیشرفت سرطان جلوگیری کرد

روش رنگسنجی )Sigma Aldrich, Germany( MTT

بررسی اثرات ضدمیکروبی ...

فتحی و همکاران

 2 × 105سلول در هر چاهک پلیت شش خانهای کاشته شده

این پژوهش از روش  SYBER greenو ژن  β-actinبه

و با غلظیت  IC50عصیاره بیه میدت  48 ،24و  72سیاعت

عنوان ) housekeeping gene (reference geneجهت

تیمار شدند .سلولها در دور  1000 rpmبه میدت  5دقیقیه

بررسی بیان ژنها استفاده شد.

سییانتریفیوژ شییدند و دوبییار بییا  PBSشستشییو داده شییدند.
رسوب سلولی با ییک میلییلیتیر از  P1/RNase Aآغشیته

 .6.2بررسی خاصیت ضدمیکروبی

انکوبه شدند .پس از آن توسط دستگاه فلوسییتومتری میورد

ترکمنی از روش کمترین غلظت مهارکنندگی ()MIC

بررسی قرار گرفت [.]18

استفاده شد .باکتریهای مورد مطالعه به شرح زیر بودند که
از بانک میکروبی انستیتو پاستور ایران تهیه شدند:

 .5.2بررسی بیان ژنهای  Cyclin D1و  Cyclin Eبه
کمک روش Real - Time PCR
میزان بیان ژنهای  Cyclin D1و  Cyclin Eبا استفاده

Escherichia coli ATCC 25922
Staphylococccus aureus ATCC 25923
Streptococcus pyogenes ATCC 19615
Klebsiella pneumoniae ATCC 13883
Bacillus cereus ATCC 14579
Salmonella typhimurium ATCC 14028

استخراج ( RNAکیاژن ،آمریکا) طبق دستورالعمل آن استخراج

آزمایش کمترین غلظت مهارکنندگی ( )MICبر اساس

شد و غلظت آن بوسیله دستگاه فتونانومتر ( IMPLEN

استاندارد  CLSIبه روش رقیق سازی در میکروپلیت انجام

 ،GmbHآلمان) اندازهگیری شد .ساخت مولکولهای DNA

گرفت .آزمون  MICبه صورت سه بار تکرار با استفاده از

مکمل باکیت Revert AidTM First strand cDNA

روش میکرودایلوشن در پلیتهای  96خانهای انجام شد [.]20

 ،Fermentas( Synthesis Kitلیتوانی) انجام گرفت که در

عصاره درمنه ترکمنی ابتدا در باالترین غلظت  500میلیگرم بر

آن مخلوط واکنش حاوی  5میکرولیتر بافر واکنش  ،5xیک

میلیلیتر برای آزمایش فراهم شد و سپس رقتهای متوالی در

میکروگرم  0/5 ،RNAمیکرولیتر آغازگر شش نوکلئوتیدی

محدوده غلظت از  500 - 3/9میکروگرم در میلیلیتر (،3/9

تصادفی 0/5 ،میکرلیتر آغازگر الیگو  ،dTدو میکرولیتر

 )500 ،250 ،125 ،62/5 ،31/25 ،15/62 ،7/8تهیه شدند.

از روش  Real Time PCRسنجیده شد .در ابتدا کل
 RNAسلول های تیمار شده و نشده با استفاده از کیت

مخلوط داکسی نوکلئوتید تری فسفات ( 10میلیموالر) ،یک

سپس پلیتهای  96چاهکی به کمک توزیع 95

میکرولیتر مهارکننده آنزیم  20( RNaseواحد در

میکرولیتر از محیط مولرهینتون براث و  5میکرولیتر از تلقیح

میکرولیتر) ،یک میکرولیتر آنزیم رونوشت بردار معکوس و

میکروبی به داخل هر یک از چاهکها فراهم شد100 .

آب مقطر دو بار تقطیر (تا حجم نهایی  20میکرولیتر) بود.

میکرولیتر از عصاره گیاه درمنه با غلظت  500میلیگرم به

برنامه دمایی  -زمانی به صورت  25درجه سانتیگراد به

چاهک اول هر میکروارگانیسم اضافه شد .سپس 100

مدت  5دقیقه (برای اتصال آغازگر) 42 ،درجه سانتیگراد

میکرولیتر از رقتهای متوالی دیگر عصاره به داخل 6

به مدت  60دقیقه (ساخت  70 ،)cDNAدرجه سانتیگراد

چاهک بعدی انتقال داده شد .چاهک آخر شامل 95

به مدت  5دقیقه (غیرفعال شدن رونوشت بردار معکوس) و

میکرولیتر محیط مولر هینتون براث و  5میکرولیتر از تلقیح

فصلنامه گیاهان دارویی
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شده و به مدت  30دقیقیه در دمیای  37درجیه سیانتیگیراد

به منظور بررسی خواص ضدباکتریایی عصاره گیاه درمنه

] [ DOI: 10.29252/jmp.19.74.163

نسبت سلولها در فازهای مختلف اندازهگیری شیود .تعیداد

 4درجه سانتیگراد به مدت  5دقیقه انجام گرفت [ .]19در

بررسی اثرات ضدمیکروبی ...

فتحی و همکاران

قرار گرفت.

 .1.3بررسی درصد زیستایی رده سلولی  AGSتحت تأثیر
غلظتهای مختلف عصاره درمنه ترکمنی در زمانهای ،24
 48و  72ساعت

 .7.2بررسی خواص آنتیاکسیدانی به روش DPPH

تست بررسی فعالیت جذب رادیکالهای آزاد با استفاده
از سوسپانسیون متانولی عصاره با استفاده از ترکیب DPPH

( )1,1-Diphenyl-2-picryl-hydrazylانجام شد ،به
طوری که محلول  0/1میلیموالر از  DPPHدر متانول تهیه
شد و  1میلیلیتر از آن را به  3میلیلیتر از سوسپانسیون
میکروگرم در میلیلیتر اضافه شد .سوسپانسیون حاصله در
دمای اتاق  30دقیقه انکوبه شد و درنهایت جذب آن در
طول موج  517 nmدر اسپکتروفتومتر خوانده شد .درصد
جذب رادیکال آزاد توسط فرمول زیر محاسبه شد:
DPPH scavenging effect (%) = [(A0-A1)/A0] ×100
به طوری که  A0جذب نمونه کنترل A1 ،جدب نمونه

موردنظر بود [.]21

ب ،ج) نشان داده شده است .در هر سه زمان ،با افزایش
غلظت عصاره درمنه ترکمنی ،کاهش درصد زیستایی مشاهده
شد و بیشترین کاهش درصد زیستایی در زمان  24ساعت
نسبت به دو زمان دیگر دیده شد .به طوری که ،میزان IC50

مربوط به گیاه درمنه ترکمنی در زمانهای  48 ،24و  72ساعت

به ترتیب  432  0/48 ،120/39 ± 0/64و 712/97  0/32
میکروگرم در میلیلیتر محاسبه شد.

 .2.3نتایج القا آپوپتوز
است .در هر سه زمان  48 ،24و  72ساعت ،القا آپوپتوز یا

محاسبه آماری این مطالعه با استفاده از نرمافزار SPSS

 16انجام شد و نتایج با آنالیز واریانس یک طرفه
( )One way ANOVAمورد بررسی قرار گرفت و تفاوت
بیان ژنهای هدف ،بین نمونههای کنترل و تیمار شده محاسبه
شد .اطالعات به صورت mean ± standard deviation

) (SDنمایش داده شدهاند و  P  0/05معنیدار در نظر گرفته
شد .آنالیز دادههای  Real Time PCRبر اساس مقایسه

چرخه آستانه انجام شد .در این مطالعه ،اختالف چرخههای
آستانه به دست آمده از نمونههای مورد آزمایش (سلولهای
تیمار شده با عصاره) و نمونههای کنترل (سلولهای تیمار
نشده با عصاره) محاسبه و نسبت ژن هدف به ژن مرجع

فصلنامه گیاهان دارویی

 39 ،78 ،156از عصاره گیاه درمنه ترکمنی در شکل ( 1الف،

نتایج حاصل از فلوسایتومتری در شکل  2نمایش داده

 .8.2تجزیه و تحلیل آماری دادهها

( )β-actinاز طریق 2 –ΔΔCtمحاسبه شد.

غلظتهای مختلف ،312 ،625 ،1250، 2500 ،5000 μg/ml

مرگ سلولی در مقایسه با گروه کنترل دیده شد .بیشترین
القا آپوپتوز و کمترین نکروز مشاهده شده در زمان 48
ساعت نسبت به زمانهای دیگر دیده شد .مقایسه آپوپتوز
القاء شده نسبت به نکروز نشان داد که افزایش معنیداری
در القاء آپوپتوز نسبت به نکروز در زمان  48ساعت دیده

شد (شکل  2و جدول .)P > 0/01( )1

 .3.3ارزیابی چرخه سلولی
نتایج نشان داد که عصاره گیاه درمنه ترکمنی سبب تجمع
سلولها در مرحله  sub G1و مانع از ورود سلولها به
مراحل  Sو  G2شد .به این معنی که افزایش معنیدار درصد
تجمع سلولها در فاز  sub G1و کاهش درصد تجمع سلولی
در فازهای  Sو  G2نسبت به گروه کنترل دیده شد .به طوری
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عصاره مورد نظر در غلظتهای  100 ،50 ،25 ،5و 200

درصد زیستایی حاصل از تیمار سلولهای  AGSبا

] [ DOI: 10.29252/jmp.19.74.163

میکروبی در هر ردیف به منزله کنترل منفی مورد استفاده

 .3نتایج

بررسی اثرات ضدمیکروبی ...

فتحی و همکاران

درصد) و در زمانهای  48و  72ساعت به ترتیب برابر 30/67

 Cyclin E ،D1و  β-actinدر شکل  4و  5نمایش داده

درصد و  21/9درصد تعیین شد (شکل .)3

شده است .کاهش بیان هر دو ژن در زمانهای  24و 48
ساعت نسبت به گروه کنترل معنیدار بود ،ولی کاهش بیان

 .4.3بررسی بیان ژن  Cyclin D1و Cyclin E

در  72ساعت نسبت به گروه کنترل معنیدار نبود (شکل .)6

به منظور بررسی بیان ژنهای سایکلین  D1و  ،Eژن
 β-actinبه عنوان کنترل ( )House keepingدر نظر

] [ DOI: 10.29252/jmp.19.74.163

که بیشترین درصد تجمع سلولی در زمان  24ساعت (53/89

گرفته شد .منحنی ذوب و منحنی تکثیر ژنهای Cyclin

Downloaded from jmp.ir at 1:23 +0330 on Monday January 25th 2021

شکل  .1درصد بقای سلولهای  AGSدر برابر غلظتهای مختلف عصاره در مدت زمان  48 ، 24و  72ساعت؛ نتایج به صورت درصد بقا در
مقایسه با نمونههای کنترل گزارش شده است (.)n=3: *** P 0/001 ،** P 0/01 ،*P  0/05

فصلنامه گیاهان دارویی
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بررسی اثرات ضدمیکروبی ...

فتحی و همکاران
] [ DOI: 10.29252/jmp.19.74.163

زمان  24ساعت ،ج) زمان  48ساعت ،د) زمان  72ساعت :Q1 .میزان نکروز :Q2 ،میزان آپوپتوز ثانویه :Q3 ،میزان آپوپتوز اولیه :Q4 ،میزان
سلولهای زنده.
جدول  .1مقایسه آپوپتوز و نکروز القا شده بر اساس دادههای فلوسایتومتری با دوبار تکرار
P

)IC50 (72 h

P

)IC50 (48 h

P

)IC50 (24 h

Control

Stage

 0/01

20/9 ± 1/83

 0/001

27/27 ± 1/33

 0/001

29/35 ± 4/59

1/61

Early apoptosis

 0/01

21/6 ± 1/27

 0/05

14/6 ± 0/566

 0/05

17/6 ± 6/67

3/87

Late apoptosis

= 0/15

9/55 ± 1/76

= 0/092

6/42 ± 1/2

 0/01

12/359± 3/25

0/524

Necrosis

فصلنامه گیاهان دارویی
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شکل  .2نتایج فلوسایتومتری کیت انکسین در سلولهای  AGSتیمار شده با عصاره گیاه درمنه ترکمنی .الف) سلول کنترل (تیمار نشده) ،ب)

بررسی اثرات ضدمیکروبی ...

فتحی و همکاران
] [ DOI: 10.29252/jmp.19.74.163

شکل  .4منحنی تکثیر ژنهای نمودارمنحنی ذوب مربوط به ژنهای  Cyclin E ، cyclin D1و .β-actin

فصلنامه گیاهان دارویی
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شکل  .3تأثیر عصاره گیاه درمنه ترکمنی بر میزان تغییر سیکلهای سلولی در سلول کنترل (الف) بعد از ( 24ب) ( 48ج) و ( 72د) ساعت.

بررسی اثرات ضدمیکروبی ...

فتحی و همکاران
] [ DOI: 10.29252/jmp.19.74.163

شکل  .6مقایسه بیان ژنهای ( )Cyclin E ،cyclin D1در زمانهای  48 ،24و  72ساعت.

 S. aureusمیباشد که میزان  MICآن غلظت 250

 .5.3بررسی خواص ضدمیکروبی
به منظور بررسی حداقل غلظت مهارکننده رشد

میلیگرم/میلیلیتر بود (شکل .)7

باکتریها ،غلظتهای مختلف عصاره (،15/62 ،7/81
 500 ،250 ،125 ،62/5 ،31/25میکروگرم بر میلیلیتر) مورد

 .6.3محاسبه غلظت مهار  50درصد ( )IC50با استفاده از
روش DPPH

کدورتی مشاهده نشد به عنوان حداقل غلظت مهارکننده

نتایج بررسی آنتیاکسیدانی عصاره گیاه درمنه ترکمنی نشان

درنظر گرفته شد .نتایج نشان داد ،بیشترین تأثیر این عصاره

داد که میزان  50درصد مهارکنندگی عصاره برابر بود با 0/27

بر روی باکتری  E .coliمیباشد که میزان  MICآن 31/25

میکروگرم در میلیلیتر .همچنین میزان  IC50اسید آسکوربیک

مطالعه قرار گرفت .کمترین غلظتی که در حضور آن

میلیگرم/میلیلیتر بود و کمترین تأثیر آن بر روی
فصلنامه گیاهان دارویی
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شکل  .5نمودار منحنی ذوب مربوط به ژنهای  cyclin D1 Cyclin Eو .β-actin

بررسی اثرات ضدمیکروبی ...

فتحی و همکاران

دارد.

شکل  .8مقایسه خاصیت آنتیاکسیدانی عصاره گیاه درمنه ترکمنی در مقایسه با ویتامین C

میر ناشی از سرطانها و نقص روشهای شیمی درمانی و

 .4بحث
سرطان معده یکی از معمولترین انواع بدخیمیها است

رادیو درمانی در فرمهای پیشرفته سرطان ،نیاز به یافتن شیوه

که معموالً در افراد تا مراحل پیشرفته هیچ عالمتی ندارد و

های جدید برای کنترل سرطان احساس میشود .با توجه به

طول عمر پنج ساله برای بیماران مبتال به این نوع کارسینوما

این امر که سرطان بزرگترین عامل مرگ و میر در میان زنان

حدود  10تا  13درصد میباشد [ .]22امروزه درمانهای

و مردان است ،تحقیق و تولید داروهای ضدسرطانی با

رایج سرطان شامل جراحی ،اشعه درمانی و شیمی درمانی

کارایی بیشتر و سمیت کمتر امر ضروری میباشد و در این

میباشد که اغلب موارد سلولهای سالم نیز از بین میروند

میان عصارههای گیاهی کاندید مناسب جهت درمان

که این میتواند باعث اثرات سمی و عوارض جانبی در

میباشند [.]23

بیمار شود .در سالهای اخیر به علت افزایش شیوع مرگ و
فصلنامه گیاهان دارویی
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شکل  .7نتایج مربوط به تست  MICباکتریهای مورد مطالعه .همانطور که مشاهده میشود عصاره گیاه درمنه ترکمنی بیشترین تأثیر را بروی باکتری E. coli

] [ DOI: 10.29252/jmp.19.74.163

(ویتامین  )Cبه عنوان نمونه کنترل برابر بود با  9/35میکروگرم

در میلیلیتر (شکل .)8

بررسی اثرات ضدمیکروبی ...

فتحی و همکاران

عصاره از الگوی وابسته به دوز و زمان پیروی میکند .به

منفی را مهار کند که این مقدار با غلظت عصاره رابطه مستقیم

طوری که بیشترین خاصیت ضدتکثیری عصاره درمنه

دارد و با افزایش غلظت آن افزایش مییابد .فعالیت

ترکمنی بر روی رده سلولی در مدت زمان  24ساعت بود

ضدمیکروبی عصاره برروی باکتریهای مختلفی بررسی شد.

یعنی با افزایش مدت زمان تیمار از  24ساعت به 72

حساسترین باکتری نسبت به عصاره باکتری  E. coliبود و

ساعت ،کاهش فعالیت ضدتکثیری دیده شد .همچنین با

مقاومترین باکتری در برابر اثر عصاره باکتری  S. aureusبود.
اثر سمیت سلولی عصاره متانولی درمنه دشتی بر سلول

افزایش غلظت عصاره در هر سه زمان ،افزایش فعالیت

سرطانی پستان  MCF-7نشان داد که کمترین میزان IC50

ضدتکثیری و مهار سلولی دیده شد.
القاء آپوپتوز اولیه در زمان  24ساعت دیده شد .در برآورد

میکروگرم بر میلیلیتر بود که در مقایسه با مطالعه حاضر

کلی نسبت آپوپتوز القاء شده نسبت به نکروز ایجاد شده ،به

نشان میدهد عصاره گیاه درمنه ترکمنی با  IC50کمتر

نظر میرسد که در زمان  48ساعت آپوپتوز بیشتر و نکروز

( 120/39میکروگرم بر میلیلیتر) اثرات ضدتکثیری در رده

کمتری با تأثیر عصاره گیاه در سلولهای  AGSاتفاق

سلولی  AGSدارد [.]24
اثر ضدتکثیری عصاره گونههای مختلف درمنه در ایران

میافتد .نتایج این تست نیز الگوی وابسته به زمان القاء

بر روی ردههای سلولی ()AGS, HeLa, AGS, MCF-7

آپوپتوز با استفاده از عصاره گیاه را نشان میدهد.
در بررسی بیان ژن هم راستا با سایر نتایج گرفته شده

و رده سلولی نرمال ( )L-929نشان داد که گونههای

اعم از  MTTو فلوسایتومتری نشان داده شد که در هر دو

مختلف درمنه خاصیت ضدتکثیری دارند .مقادیر متفاوتی از

زمان  24و  48کاهش بیان معنیدار دو ژن  Cyclin D1و

عصاره گیاهان به کشت سلول اضافه و برای مدت 72

 Cyclin Eنسبت به گروه کنترل دیده شد ،ولی بیشترین

ساعت انکوبه شد .سلولهای  Helaبه هردو عصاره

کاهش بیان متعلق به  24ساعت بود.

 A. diffusa Kraschو  A. ciniformisحساسیت نشان

در بررسی فلو چرخه سلولی ،نتایج نشان داد که عصاره

دادند .عصاره دی کلرومتان A. santolina A. ciniformi

گیاه قادر است سبب تجمع سلولها در مرحله sub G1

 ،A. diffusa Schrenkاثر ممانعتکنندگی بیشتری را روی

چرخه سلولی شود و از ورود سلولها به مراحل بعدی

سلولهای  AGSدر مقایسه با دیگر عصارهها نشان داد.

چرخه سلولی (مراحل  Sو  )G2جلوگیری کند به طوری که

سلولهای  MCF-7به خوبی توسط  A. ciniformisمهار

درصد سلولهای واقع در مرحله  Sو  G2کاهش معنیداری

شدند .در سلولهای  ،AGSعصارههای دی کلرومتان و
Krasch

ciniformis

A.

نسبت به گروه کنترل داشت .از طرفی نتایج نشان داد که این

متانول

توانایی در زمان  24ساعت بیشتر بود و با گذشت زمان

ممانعتکنندگی در رشد سلول را نشان دادند [.]15

کاهش مییابد.

بیشترین

تأثیر

نانو ذرات نقره سنتز شده با استفاده از عصاره برگ گیاه

سنجش فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره الکلی گیاه درمنه

درمنه ترکمنی ،اثرات ضدسرطانی بر روی رده سلولی سرطان

نشان میدهد ،عصاره این گیاه دارای خاصیت آنتیاکسیدانی

معده نشان دادند .اندازه میانگین نانوذره نقره سنتز شده 22

فصلنامه گیاهان دارویی
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نتایج حاصل از القاء آپوپتوز هم نشان داد که بیشترین

برای سلولهای سرطانی در مدت زمان  24ساعت500 ،

] [ DOI: 10.29252/jmp.19.74.163

نتایج تست  MTTنشان داد که خاصیت ضدتکثیری

بوده و قادر است رشد باکتریهای پاتوژن گرم مثبت و گرم

بررسی اثرات ضدمیکروبی ...

فتحی و همکاران

القا آپوپتوز برروی رده سلولی سرطان معده بودند [.]25

بررسی بیان ژنهای دخیل در سرطان نشان داد که عصاره

اثرات سمیت سلولی نانوذرات نقره سنتز شده با استفاده از

این گیاه قادر است باعث کاهش بیان انکوژن  cyclin D1تا

قسمتهای هوایی گیاه  ،A. marschallianaبر روی رده

میزان  56درصد شود که نتایج این مطالعه بسیار نزدیک به

سلولی  AGSگزارش شده است .همچنین اثر آنتیباکتریالی آن

نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر میباشد [.]29

علیه باکتریهای پاتوژنیک ،S. aureus ،Bacillus
 Acinetobacter baumanniو  P. aeruginosaبررسی شد.

 .5نتیجهگیری

مقدار  21/05میکروگرم بر میلیلیتر بود .وقتی غلظت

گیاه درمنه ترکمنی را در شرایط آزمایشگاهی در مدل سرطان

نانوذرات به  100میلیگرم بر میلیلیتر رسید ،درصد

معده و خاصیت ضدمیکروبی نشان داد .همچنین استفاده از

سلولهای زنده  6/51درصد تخمین زده شد .همچنین نتایج

عصاره گیاه در فرآیند آپوپتوزی میتواند مؤثر باشد .در

فلوسایتومتری نشان دهنده افزایش  7و  30درصدی در

نهایت بر اساس این تحقیق و تحقیقات پیشین این گیاه

آپوپتوز اولیه و تأخیری در سلولهای تیمار شده با غلظت

میتواند کاندید مطالعات جامعتر بررسی اثرات ضدسرطانی

 IC50نانوذرات در مقایسه با سلولهای کنترل بود .بیشترین

و ضدمیکروبی باشد.

خاصیت ضدباکتریایی بر علیه  P. aeruginosaدیده شد.
مشارکت نویسندگان

خاصیت آنتیاکسیدانی عصاره هم به اثبات رسید [.]26
اثرات چشمگیر ضدمیکروبی و آنتیاکسیدانی نانوذرات

نوشین فتحی ،انجام کار تحقیقاتی و آزمایشگاهی ،فرزانه

نقره سنتز شده با استفاده از گیاه  A. annuaگزارش شده

تفویضی ،سوپروایزر ،طراحی پروژه تحقیقاتی ،نوشتن مقاله و

است [.]28

ویرایش آن ،امیر میرزایی ،نوشتن مقاله.

همچنین مطالعات نشان داده است که عصاره آبی گیاه
 Rosemaryسبب مهار رشد سلولهای سرطانی معده

تضاد منافع
نویسندگان مقاله اعالم می دارند که هیچ گونه تعارض

( )AGSمی شود .نتایج این مطالعه نشان داد عصاره آبی
رزماری با غلظت  410میکروگرم/میلیلیتر قادر است رشد 50

منافع ندارند.

درصد سلولهای سرطانی را مهار کند .همچنین نتایج این
مطالعه در ارتباط با تأثیر عصاره آبی گیاه بر روی چرخه سلولی

تقدیر و تشکر
از همکاری دکتر بازرگان در انجام پروژه قدردانی می

نشان داد که این عصاره قادر است باعث افزایش توقف

شود.

سلولها در مرحله  G1به میزان قابل توجهی شود [.]28
عصاره گیاه  Incarvillae compactaقادر است باعث
مهار رشد سلولهای سرطانی معده ( )AGSو توقف رشد
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مقدار  IC50بر روی رده سلولی  AGSپس از  24ساعت

مطالعه انجام شده اثر بیولوژیکی قابل قبولی از عصاره

] [ DOI: 10.29252/jmp.19.74.163

نانومتر بود و نانوذرات نقره سنتز شده دارای اثرات ضد تکثیری و

آنها در فاز  G0/G1به میزان  58درصد شود .همچنین نتایج
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ABSTRACT
Background: The use of medicinal herbs in traditional medicine has been
important and many of these plants have antioxidant, anti-inflammatory,
antimicrobial and anti-cancer effects. Objective: The aim of this study was to
evaluate the antibacterial and anti-cancer effects of Artemisia turcomanica extract
on gastric cancer cell line (AGS) and its effect on expression of cyclin D1 and
cyclin E genes. Methods: At first the alcoholic extract of A. turcomanica was
prepared and its antibacterial effect was evaluated using MIC (Minimum Inhibitory
Concentration) method. Subsequently, the cytotoxic effect of extract on AGS cell
line was studied using MTT method after 24, 48 and 72 hours. Moreover, the
apoptotic effect of extract was determined via annexin FITC-V and PI staining.
Finally, the gene expression of cyclin D1 and cyclin E were measured using Real
Time PCR method. Results: The antibacterial results show that the A. turcomanica
extract had significant effect on Escherichia coli. In addition, the results of MTT
assay indicated that the maximum cytotoxic effect of A. turcomanica extract was
observed in 24 h and over time, its cytotoxic effects were decreased. The maximum
apoptotic effect and minimum necrosis effects was observed in 48 h. Also, the Real
Time PCR results reveal that the gene expression of cyclin D1 and cyclin E1 was
down-regulated. Conclusion: The results of this study show that the
A. turcomanica extract had cytotoxic and apoptotic effects on AGS cell line and it
can be used as anticancer candidate in cancer therapy and prevention after further
studies.

Abbreviations: MIC, Minimum inhibitory concentration; MTT, Microculture Tetrazolium Test; DPPH, 1,1-Diphenyl-2picryl-hydrazyl.
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