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Effect of Hydroalcoholic Extract of Lavender on Apoptosis 
of Liver Cancer Cells (HepG2)
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Aims Despite many advances in cancer treatment and control, significant deficiencies remain 
and the rate of cancer growth is increasing. Due to the side effects of using chemicals and 
radiation, the use of herbs can have fewer side effects for the patient. The aim of the current 
study is to investigate the potential anticancer effects of alcoholic extract of Lavender on 
inhibition and growth of HepG2 cell lines.
Materials & Methods In this study, the effect of alcoholic extract of lavender (1, 10, 100, and 
1000μg/ml) on HepG2 liver cancer cell line was studied. MTT assay was used to evaluate 
the toxicity of lavender extract and cell viability. Cell cycle changes were assessed using a 
flow cytometer. Oxygen-free species production and membrane lipid peroxidation were also 
measured.
Findings The results showed that alcoholic extract of Lavender has anticancer effect on HepG2 
cell line. After confirming the effect of lavender extract on cell cycle, the results obtained from 
the evaluation of membrane lipid peroxidation and production of free reactive species were 
also significant.
Conclusion According to the results of this study, the alcoholic extract of Lavender was 
reported as a potential anticancer agent and is one of the therapeutic strategies in liver cancer.
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 چکيده

 همچنان سرطان، كنترل و درمان زمینه در فراوان هایپیشرفت وجود با :اهداف

 به رو سرطان افزایش نرخ و دارد وجود زمینه این در توجهی قابل كمبودهای

 پرتودرمانی، و شیمیایی مواد از استفاده جانبی عوارض به توجه با .است رشد

 از هدف .باشد هداشت بیمار برای کمتری عوارض تواندمی گیاهان از استفاده

 بر اسطوخودوس الكلی عصاره ضدسرطانی احتمالی آثار بررسی حاضر مطالعه

 .است 2HepG سلولی رده کبدی هایسلول رشد و مهار

 ،۱ هایغلظت با اسطوخودوس الكلی عصاره تاثیر مطالعه این در :هاروش و مواد

 مورد 2HepG كبد سرطان سلولی رده بر لیترمیلی بر میكروگرم۱۰۰۰ و ۱۰۰ ،۱۰

 و اسطوخودوس الكلی عصاره سمیت میزان بررسی برای .گرفت قرار مطالعه

 با سلولی چرخه تغییرات .شد استفاده MTT روش از هاسلول مانیزنده میزان

 آزاد هایگونه تولید .گرفت قرار بررسی مورد فلوسایتومتر دستگاه از استفاده

 .شد سنجیده نیز غشایی لیپیدهای پراكسیداسیون و اكسیژنی

 2HepG سلولی رده بر اسطوخودوس گیاه الكلی عصاره داد نشان نتایج :هایافته

 سلولی، سیكل بر اسطوخودوس عصاره تاثیر تایید پی در .دارد ضدسرطانی اثر

 هایگونه تولید و غشایی لیپیدهای پراكسیداسیون میزان بررسی از ناشی نتایج

 .شد گزارش معنادار نیز واكنشگر آزاد

 گیاه الكلی عصاره مطالعه این از حاصل نتایج به توجه با :گیرینتیجه

 جمله از و است شده گزارش ضدسرطانی بالقوه عامل عنوانبه اسطوخودوس

 .رودمی شمار به كبد سرطان در درمانی هایاستراتژی

 HepG)2( كبد سرطان سلولی رده سلولی، چرخه اسطوخودوس، آپوپتوز، :هاکلیدواژه
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 مقدمه

و با  [1]سرطان یکی از مشکالت عمده سالمتی در جهان است

های ژنتیکی در های طبیعی ناشی از جهشتغییر شکل سلول

DNA عروقی  -های قلبیسرطان بعد از بیماری .[2]شودآغاز می

طور . به[3]روددومین علت مرگ و میر در جهان به شمار می

نفر مبتال به  ۱۸۲انسان،  ۱۰۰۰۰۰متوسط در سراسر جهان از هر 

نفر جان خود را از دست  ۱۰۲سرطان هستند که از این بین 

ها در سراسر دنیا شامل سرطان ریه با ترین سرطانرایج .[2]دهندمی

) و %۹/۱۰میلیون ( ۳۸/۱)، سرطان پستان با %۷/۱۲میلیون ( ۶۱/۱

. در این [3]) نفر است%۷/۹میلیون ( ۲۳/۱سرطان کلورکتال با 

ترین بدخیمی شدهشناخته (Hcc)کارسینوم هپاتوسلوالر  میان،

است و رود و بروز آن در نرخ هشدار قرار گرفته ولیه به شمار میا

. سرطان کبد در مردان [4]استتبدیل به یک نگرانی عمومی شده 

پنجمین و در زنان هفتمین سرطان شایع است و ساالنه بیش از 

 .[3]شوندنفر در جهان به این بیماری مبتال می ۵۰۰۰۰۰

کبد شناخته شده است. از ترین علل ایجاد سرطان امروزه مهم

، استعمال مصرف الکلتوان به هپاتیت، جمله این عوامل می

ها دخانیات و مواجهه با مواد شیمیایی سمی از جمله آفالتوکسین

با وجود شناسایی علل سرطان کبد و همچنین  .[5]اشاره کرد

های زیادی که در زمینه درمان سرطان انجام شده است، پیشرفت

توجهی در روند درمانی این بیماری های قابل همچنان کمبود

های مختلفی برای درمان این بیماری وجود . روش[6]وجود دارد

درمانی، رادیوتراپی، جراحی توان به شیمیدارد که از جمله آنها می

درمانی اشاره کرد. در حال حاضر محققین به دنبال ترکیباتی و گیاه

اثر القای سمیت سلولی  هستند که دارای عوارض جانبی کمتر و

های درمان های سرطانی باشند. یکی از استراتژیبیشتر در سلول

سرطان مداخالت دارویی است که بتواند سبب القای مرگ 

 %۶۰. امروزه [8 ,7]های سرطانی شودشده در سلولریزیبرنامه

ترکیبات ضدسرطانی برای درمان بیماران از منابع گیاهی، دریایی و 

. استفاده از گیاهان دارویی [7]آیدها به دست مینیزممیکروارگا

. براساس [8]ساله داردمیلیون۵ای ها سابقهبرای درمان بیماری

گیاهانی با خاصیت ضدسرطانی دارای ترکیبات  مطالعات عصاره

اکسیدانی است و وجود این ترکیبات موجب تحریک آپوپتوز آنتی

 .8][شودهای سرطانی میهای سلولدر رده
متعلق  (Lavandula angustifolia Mill)گیاه اسطوخودوس 

نعناعیان حاوی ترکیبات شیمیایی ژرانیوا، بورنئول،  به خانواده

های اسانس. [9]است الکل، فالونوئید و فیتوسترولتیمول، پریلیل

آن در صنایع آرایشی و بهداشتی، عطرسازی و دارویی کاربرد دارد. 

 استاتدر عصاره آن لینالول و لینالول ترین ترکیبات موجودمهم

استرس هستند و در درمان سردرد، میگرن،  دهندهاست که کاهش

پذیری، خستگی، سوء هاضمه، خوابی، تحریکسرماخوردگی، بی

. گزارش شده [11 ,10]رودهای گوارشی و غیره به کار میناراحتی

ود در های موجالکلها و مشتقات پرلیلاست که برخی مونوترپن

L. auguatifoli درمانی را های الزم برای جایگزینی شیمیویژگی

و همکاران با بررسی اثر سیتوتوکسیک و  امیری .[12 ,11]دارند

مهار رشد  Helaهای سلول آپوپتوتیک اسانس اسطوخودوس بر رده

 .[13]را گزارش کردند 1Gهای سرطانی فاز سلول

ای دیگر، در رابطه با بررسی تاثیر اسانس همچنین مطالعه

سلول در  اسطوخودوس بر سرطان پروستات ناشی از توقف چرخه

و تایید اثر ضدتوموری با مهار تکثیر سلولی و القای آپوپتوز  2Gفاز 

اند که عصاره اتانولی گیاه . مطالعات گذشته نشان داده[10]بود

ساعت  ۴۸لیتر پس از م بر میلیگر میلی۵اسطوخودوس با غلظت 

داشته  8305Cتواند اثر سایتوتوکسیک بر روی رده سلولی می

مورد  2HepGباشد. تاکنون اثر عصاره اتانولی گیاه مذکور بر رده 

 بررسی قرار نگرفته است. در مطالعه حاضر اثر سمیت عصاره

میکروگرم بر ۱۰۰۰و  ۱۰۰، ۱۰، ۱های اسطوخودوس با غلظت
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های سرطانی ساعت در رده سلول ۴۸و  ۲۴لیتر طی دو زمان میلی

های آزاد اکسیژنی و و میزان تولید گونه 2HepG کبد

 پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی مورد بررسی قرار گرفت.

 

 هامواد و روش

منظور تهیه عصاره گیاهی ابتدا قسمت هوایی گیاه به

شدن کامل، وشو و خشکاسطوخودوس جدا شد. پس از شست

صورت پودرشده خوبی ساییده شد تا کامًال بهبخش هوایی گیاه به

 %۷۰لیتر اتانول گرم از پودر خشک یک۲۵۰درآمد. در ادامه به 

قرار  C۳۷°ساعت در دمای  ۴؛ ایران) اضافه شد و به مدت زکریا(

گرفت. سپس محتوای ظرف با استفاده از فیلتر، صاف و مایع 

؛ آلمان) قرار گرفت تا Memmertماری (آمده روی بندستبه

طور کامل بخار و یک ماده قیرمانند حاصل شد. زمانی که آب آن به

 های موردتهیه غلظت برایآوری و های خشک جمعر پایان عصارهد

های مذکور هنگام تیمار با سلول منتقل شدند. -C۲۰° نظر به فریزر

ها عصاره از لیتریلیمیکروگرم در م۱۰۰۰و  ۱۰۰ ،۱۰، ۱های در غلظت

های فوق اتانول به کار برده شد. . برای تعیین غلظتاستفاده شد

 DMEMمیکرولیتر از محیط کشت ۱۰۰برای گروه کنترل هم حدود 

 در انکوباتور قرار گرفت. به آن اضافه شد و مجدداً 

 سرطان به مربوط 2HepG رده سلولی، رده سلولی مورد استفاده

برای  .تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران تهیه شدکز مر  از که بود کبد

؛ ایاالت متحده) DMEM )Gipcoها محیط کشت این سلول

و  C۳۷°؛ سوئد) در دمای FBS )Medicago %۱۰شده با سرم غنی

 مورد استفاده قرار گرفت. 2CO %۵میزان 

بار با حجم ها یکمحیط کشت فالسک کامًال تخلیه و سطح سلول

 وشو داده شدند.آرامی شستسوئد) به؛ PBS )Medicago کمی از

ها از کف فالسک، منظور جداشدن سلول، بهPBS کردنبعد از خارج

؛ Gipco( EDTAایاالت متحده) همراه با  ؛Gipcoآنزیم تریپسین (

دقیقه  ۳تا  ۲به مدت  C۳۷°ایاالت متحده) اضافه شد و در دمای 

روز پاساژ داده  ٤تا  ٣ و هر محیط کشت روزانه تعویضانکوبه شد. 

 .شد

 به؛ آلمان) MTT )Merk، نمک سنجش سمیت سلولیمنظور به

 و شودمی شکسته میتوکندریایی آنزیم یک توسط و اضافه هانمونه

 منظور. بهی استگیر اندازهقابل کند کهمی نامحلول فورمازون تولید

شده ها برای تیمار با عصاره الکلی تهیهسازی تعداد سلولبهینه

شمارش سلولی توسط الم هموسایتومتر انجام شد و در ادامه 

 ۴۸ و ۲۴خانه در دو زمان ۹۶دو سری پلیت  در MTTانجام تست 

در هر میکرولیتر) ۱۰۰(معادل سلول  هزارده ساعت انجام شد و

میکروگرم ۱۰۰۰و  ۱۰۰ ،۱۰، ۱قرار گرفت. در ادامه چهار غلظت چاهک 

 های ردهاز عصاره الکلی اسطوخودوس تهیه و سلول لیتردر میلی

2HepG  .در این آزمون گروه تیمارشده با عصاره با آنها تیمار شدند

 های فاقد عصاره)هیدروالکلی آرتمیزیا با گروه کنترل (سلول

پس از انکوباسیون میزان جذب رنگ تولیدی با شدند. مقایسه 

-۶۰۰) در طول موج ؛ ایاالت متحدهBioTecدستگاه الیزاریدر (

صورت نمودار گزارش آمده بهدستنانومتر قرائت شد. اعداد به۵۰۰

 شدند.

براساس نتایج غلظتی از عصاره که دارای میزان جذب به اندازه 

در  50ICعنوان شده در کنترل منفی است بهنصف جذب مشاهده

نظر گرفته شد. یعنی غلظتی از عصاره که باعث مرگ سلولی در 

 شود.یت سلولی تیمارشده میجمع ۵۰%
منظور بررسی تاثیر عصاره اسطوخودوس بر سیکل سلولی، پس از به

ها، انکوباسیون و شمارش سلولی، وشوی سلولشست

سلول) و  ۲۰۰۰۰۰از حجم سلولی معادل ( لیترمیلی۵/۲

؛ SPL( ایخانه۶لیتر محیط کشت به هر چاهک از پلیت میلی۵/۹

ساعت انکوبه و پس از گذر زمان  ۴۸و  ۲۴افزوده و به مدت کره)، 

مذکور و انتقال محتویات پلیت به فالکون، سانتریفیوژ (ژال تجهیز؛ 

دقیقه انجام و به ۵دور بر دقیقه و به مدت ۱۲۰۰ایران) با سرعت 

؛ سوئد) افزوده شد و PBS )Medicago لیترمیلی۱قسمت پالک 

دور بر ۱۲۰۰سرعت پس از چندین مرتبه پیپتاژ مجددًا سانتریفیوژ با 

 دقیقه انجام گرفت.۵دقیقه و به مدت 

لیتر میلی۵/۰ و %۷۰اتانول  لیترمیلی۵/۴سپس به رسوب حاصل 

PBS افزوده شد. پس از چندین مرتبه پیپتاژکردن در مرحله 

؛ Sigmaیدید (انتهایی تست سیکل سلولی محلول پروپیدیوم

-۶۰۰طول موج  ایاالت متحده) به ترکیب نهایی افزوده و جذب در

؛ انگلستان) قرائت BDنانومتر توسط دستگاه فلوسایتومتر (۵۳۰

 شد.

های کوچک ناپایدار و مولکول (ROS)های فعال اکسیژنی گونه

ها، لیپیدها و پروتئینتوانند پذیری هستند که میبسیار واکنش

DNA  را اکسید کنند و با احیای ناقص، یک الکترون اکسیژن

ها در این مرحله مشابه آنالیزهای سازی سلولتشکیل دهند. آماده

 ۴۸ و ۲۴بعد از پایان مدت زمان مربوط به سیکل سلولی بود. 

 خانه، دو عدد فالکون مجزا۶های ساعت مربوط به هر یک از پلیت

ی انتقال محتویات از (شامل استوک اولیه و محیط کشت) برا

در انتها،  .های مربوط به خود انتخاب شدها به چاهکفالکون

هیدروفلئورسین) کلرودیدی(کربوکسی DCHFلیتر میلی۵/۰

؛ انگلستان) به پلیت سلولی اضافه شد. AB CAMمیکروموالر (۲۵

-۶۰۰موج جذب و نشر با دستگاه فلوسایتومتر و در طول 

باید در نظر داشت که فالکون حاوی گروه نانومتر سنجیده شد. ۵۳۰

 .است DCFHکنترل، فاقد محلول 

پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی،  گیری میزانمنظور اندازهبه

دور بر ۳۰۰۰سلول شمارش و سپس سانتریفیوژ با سرعت  ۵۰۰۰۰۰

 دقیقه انجام شد. به رسوب حاصل۵دقیقه به مدت 

؛ ایاالت متحده) اضافه شد. Sigma( %۱۰اسید کلرواستیکتری

سیکل در ثانیه ۶۰دقیقه با تعداد  ۲مدت ها بهسپس سلول

شدن محلول حاوی سلول و سونیکیت شدند و بعد از شفاف

 ۱۰دور بر دقیقه به مدت ۱۲۰۰سازی، سانتریفیوژ با سرعت همگن

 دقیقه انجام شد.

یداسلیتر تیوباربیورتیکمیلی۵/۰در مرحله بعد به محلول رویی 
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۵/۰% )Sigmaدقیقه در ۳۰) اضافه شد و به مدت ایاالت متحده ؛ 

 قرار گرفت. C۱۰۰°؛ آلمان)، در دمای Memmertماری (بن

آلدئید حاصل از تخریب لیپیدهای دیدر نهایت میزان مالونیل

و با  نانومتر۵۳۲-۶۰۰گیری جذب در طول موج غشایی با اندازه

 محاسبه شد.  cm1-ε= 155mM-1استفاده از ضریب ثابت 

 Graphpad prismافزار آماری محاسبات آماری با استفاده از نرم
افزار با استفاده از آزمون انجام شد. اطالعات پس از ورود به نرم 5

طرفه تجزیه و تحلیل شدند. به دنبال آن از آنالیز واریانس یک

های آزمون تکمیلی بونفرونی برای مقایسه گروه شاهد و گروه

 مختلف تیمار استفاده شد.
تکرار مستقل  ۳صورت میانگین آماری حاصل از حداقل نتایج به

 %۹۵ها با حدود اطمینان داری میان گروهبیان شدند. تفاوت معنی

)۰۵/۰p<.گزارش شد ( 

 

 هایافته

استفاده  HepG)2(های سرطانی کبد سلول در مطالعه حاضر از رده

بندی ها تحت دو گروه شاهد و تیمار با عصاره تقسیمشد. سلول

ساعت نیز طبق تحقیقات  ۴۸و  ۲۴های شدند. انتخاب زمان

ثر سمیت سلولی عصاره الکلی ا گرفته انجام شد.صورت

های های مختلف بر سلولها و زماناسطوخودوس در غلظت

تاثیر عصاره بررسی شد. نمودار های سرطانی تحت سرطانی و سلول

های بر رده سلول MTT تاثیر عصاره اسطوخودوس به روش ۱

حاصل از تیمار با عصاره  50ICمقدار  دهد.سرطانی کبد را نشان می

و  ۶۲/۸۰ساعت به ترتیب  ۴۸و  ۲۴های اسطوخودوس در زمان

 لیتر بود.میکروگرم بر میلی۵۷/۲۶
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در  MTTپاسخ؛ نتايج حاصل از تست سمیت با استفاده از  -نمودار دوز )۱نمودار 

میکروگرم بر ۱۰۰۰و  ۱۰۰، ۱۰، ۱های مختلف عصاره اسطوخودوس (غلظت

صورت ساعت؛ نتایج به ۴۸و  ۲۴عنوان شاهد) در لیتر و غلظت صفر بهمیلی

 اند.میانگین آماری گزارش شده

 

، اختالف Graph pad prismافزار شده توسط نرمآنالیزهای انجام

میان گروه شاهد و گروه تیمار  2Gو  1G ،Sمعناداری در فازهای 

اسطوخودوس در مدت زمان  ساعت نشان نداد. بنابراین عصاره ۲۴

ساعت فاقد اثر قابل توجه بر سیکل سلولی به معنای افزایش،  ۲۴

های سیکل سلولی کاهش و یا حتی القای آپوپتوز در هر یک از فاز

 بوده است. 2HepGهای سرطانی بافت کبد و تاثیر بر سلول

 با عصاره 2HepGهای سرطانی سلول ساعته۴۸ما تیمار ا

چرخه سلولی اثر داشته است  G1 هیدروالکلی اسطوخودوس بر فاز

و موجب افزایش میزان نرخ مرگ و میر و القای آپوپتوز در 

 های سرطانی شده است.سلول

ساعت مشاهده نشد  ۲۴از آنجا که این تاثیرگذاری در گروه تیمار 

چرخه سلولی  1Gعامل دخیل در القای آپوپتوز در فاز  بنابراین زمان

نتایج حاصل از معناداری فازهای سیکل  ۲آید. نمودار به شمار می

 دهد.سلولی در دو گروه شاهد و تیمار را نشان می

 ۲۴در گروه تیمار  p-valueشده مقدار طی آنالیزهای آماری انجام

به گروه شاهد ساعت نسبت  ۴۸ساعت و همچنین در گروه تیمار 

). نتایج حاصل از میزان ≥۰۵/۰pصورت معنادار گزارش شد (به

شود. شدت مشاهده می ۳های آزاد اکسیژنی در نمودار تولید گونه

ساعت دوم بیشتر گزارش شد و میزان تولید  ۲۴تاثیرگذاری در 

 های آزاد واکنشگر افزایش یافت.گونه
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(B) 
اثر عصاره اسطوخودوس روی توزیع چرخه سلولی رده سلولی ) ۲نمودار 

HepG2های مختلف تیمار ؛ هیستوگرام فلوسایتومتری گروه شاهد و غلظت

(A) و  ۲۴؛ مقایسه سه فاز چرخه سلولی تحت تاثیر عصاره اسطوخودوس پس از

ساعت  ۲۴پس از  G1؛ عصاره اسطوخودوس سلول را در فاز (B)ساعت  ۴۸

صورت است؛ نتایج به >۰۰۱/۰pبیانگر معناداری در سطح  ***کند؛ ف میمتوق

 اند.میانگین آماری نشان داده شده
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و  ۲۴های آزاد واكنشگر در گروه تيمار در مقايسه ميزان توليد گونه )۳نمودار 

که با دستگاه  2HepGساعت (الف) و گروه شاهد (ب) رده سلولی  ۴۸

دهنده معناداری در سطح فلوسایتومتری مورد بررسی قرار گرفت (** نشان

۰۰۱/۰p< اند.صورت میانگین آماری گزارش شدهاست)؛ نتایج به 

 

افزار حاصل از نتایج اولیه، توسط نرم شدهپس از آنالیزهای انجام

Graph pad prism اختالف معناداری بین میزان تولید ،

ساعت و همچنین  ۲۴های شاهد و تیمار آلدهید در گروهدیمالون

های سرطانی بافت ساعت سلول ۴۸گروه شاهد و تیمار  در مقایسه

 مشاهده شد. >۰۵/۰pدر سطح  2HepGکبد 
آلدهید در گروه دیمیزان تولید مالون ۳همچنین طبق نمودار 

 ۲۴سبت به میزان تولید آن در گروه تیمار ساعت ن ۴۸تیمار 

 ).۴ساعت بیشتر گزارش شد (نمودار 
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 ۴۸و  ۲۴های تيمار (آلدهيد در گروهدیمقايسه ميزان توليد مالون )۴نمودار 

دهنده معناداری در سطح نشان ****؛ 2HepGساعت) و شاهد رده سلولی 

۰۵/۰p< .است 

 گیرینتیجهبحث و 

های قابل توجهی که در های گذشته با توجه به هزینهطی دهه

تولید جدیدترین مواد شیمیایی در درمان سرطان انجام شده (در 

های درمانی سرطان بالغ بر طور تقریبی هزینهاروپا به

میلیارددالر در سال تخمین زده شده است) نتایج قابل قبولی پنج

سال گذشته استفاده از محصوالت سی حاصل نشده و در مقابل طی

 ۱۲۱ از مورد ۹۰ . تقریباً [11]طبیعی بسیار مورد توجه قرار گرفته است

 براساس .[14]دارند گیاهی منشاء سرطان درمان با مرتبط داروی

 دارای ضدسرطانی خاصیت با گیاهانی عصاره شدهانجام مطالعات

 موجب ترکیبات این وجود که است اکسیدانیآنتی ترکیبات

. در [15]شودمی سرطانی هایسلول های مختلفرده آپوپتوز تحریک

ها برای مصارف قرنگیاهی است که اسطوخودوس این میان، 

غربالگری  .[16]درمانی در فارماکوپه چندین کشور قرار گرفته است

های زیستی فعال فیتوشیمیایی این گیاه حاکی از وجود مولکول

 اسانس این گیاه شامل لینالول،غالب ترکیبات شیمیایی  بوده و

الکل و فیتوسترول، پریلیل تیمول، کامفور، بورنئول، ژرانیول،

در حال حاضر . [9]استفالونوئید) و  (تانن ترکیبات فنلیهمچنین 

 از جملهموجود در اسطوخودوس نیز  و فالوونوئید پریلیلالکل

 .17 ,15][روندمیبه شمار  درمانیشیمیمهم در  ترکیبات

های اخیر مطالعات زیادی بر روی خاصیت سیتوتوکسیک در سال

شده عصاره گیاه اسطوخودوس انجام شده است. مطالعات انجام

های تیروئید آناپالستیک نشان داد که غلظت روی سلول

 ۴۸لیتر عصاره اتانولی اسطوخودوس پس از گرم بر میلیمیلی۵

وتوکسیک داشته اثر سیت 8305Cتواند بر رده سلولی ساعت می

و همکاران نشان داد که عصاره آبی  دلیالن. مطالعات [18]باشد

های سرطانی لنفاوی، روده اسطوخودوس اثر موثری بر مهار سلول

. همچنین عصاره آبی اسطوخودوس بر تکثیر [11]و معده دارد

های مذکور اثرگذار است و رشد را از طریق نکروز مهار سلول

 .[8]کندمی

شده بر روی عصاره آبی گیاه اسطوخودوس نیز مطالعات انجام

لیتر از عصاره موجب میکروگرم بر میلی۱۰۰های نشان داد که غلظت

میکروگرم بر ۳۰-۱۰۰های لنفوم هوجکین و غلظت مهار تکثیر سلول

. [19 ,12]شودمی MKN45لیتر موجب مهار تکثیر رده سلولی میلی

رسی خواص سرطانی عصاره اتانولی مورد بر در اتیتاکنون مطالع

، نشده انجام HepG2گیاه اسطوخودوس بر روی رده سلولی 

در میان  .مطالعه حاضر اولین مطالعه در این زمینه استبنابراین 

ترکیبات موثر اسطوخودوس اثرات ضدسرطانی و درمانی 

استات و همچنین ویژه لینالول و لینالیلهای آن و بهاسانس

 .[21 ,20 ,11]ی آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته استهاالکلپرلیل

منظور شناسایی ترکیبات های اخیر مطالعات متعددی بهدر سال

نقش هر یک از و شده از گیاهان دارویی موجود در عصاره استخراج

. آنها در تنظیم مسیرهای مرتبط با بروز آپوپتوز انجام پذیرفته است

در القای  فنلپلیعنوان یک و همکاران نقش بیوتین به کیم

را مورد بررسی سرطان خون انسانی  HL-60 آپوپتوز بر رده سلولی
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 ۳قرار دادند که نتایج این مطالعه حاکی از افزایش فعالیت کاسپاز

. در مطالعه [22]و القای آپوپتوز بود 2Bcl و کاهش میزان بیان

های بر سلول Euphorbia fischeriana دیگری که تاثیر عصاره

سرطانی سینه مورد بررسی قرار گرفت، نتایج نشان داد نسبت بیان 

2Bax/Bcl و آپوپتوز از طریق  ۳کاهش یافته و فعالیت کاسپاز

 .[23]مسیر میتوکندریایی القا شده است

 MTT عصاره با استفاده از سنجش سمیتفعالیت در این مطالعه، 

. گرفت قرار بررسی مورد بروماید)تترازولیومفنیلدی ۵و  ۳، ۲(

نتایج حاصل نشان داد عصاره اتانولی اسطوخودوس موجب مهار 

در  1Gدر فاز  HepG)2(های سرطانی بافت کبد چرخه سلولی سلول

 شود. در مطالعه دیگری اثر عصارهمی ساعت ۴۸گروه تیمار 

رحم مورد بررسی قرار  های سرطانی دهانهاسطوخودوس بر سلول

در پاسخ  Baxگرفت. نتایج نشان داد بیان پروتئین پروآپوپتوتیک 

به عصاره مذکور افزایش یافته است که در نهایت منجر به القای 

اسطوخودوس بررسی دیگری نشان داد عصاره گیاه  .[24]آپوپتوز شد

های سرطانی دهانه رحم و توقف چرخه موجب آپوپتوز سلول

شده از های استخراجشود، در حالی که اسانسمی 1Gسلولی در فاز 

مهار  G2/Mچرخه سلولی در  PC3این گیاه رده سلولی 

رسد عصاره اسطوخودوس . بنابراین به نظر می[23 ,14]شودمی

های دخیل در مسیر آپوپتوز ئینتواند با افزایش بیان برخی پروتمی

و افزایش فعالیت  cو یا آزادی سیتوکروم  Bax نظیر پروتئین

 .[21]منجر به القای آپوپتوز در این رده سلولی شده است ۳کاسپاز

 تولید افزایش بیانگر مطالعه این از حاصل فلوسایتومتری نتایج

 هایسلول ساعت ۴۸و  ۲۴ تیمار گروه در اکسیژنی آزاد هایگونه

 اتانولی عصاره با مواجهه در 2HepG کبدی الین سرطانی

 نسبت ساعت ۴۸ تیمار در ROS تولید شدت و بود اسطوخودوس

 را اکسیژنی آزاد هایگونه تولید صعودی روند ساعت ۲۴ تیمار به

و همکاران بر عصاره متانولی  ساندیانتایج پژوهش  کرد. گزارش

حاکی  HepG)2(های سرطانی کبد برگ گیاه کاستوس روی سلول

های آزاد اکسیژنی و در پی آن القای آپوپتوز بر این از افزایش گونه

های سرطانی کبد . نتایج مطالعه دیگری بر سلول[15]رده سلولی بود

یش نمونه موش صحرایی تحت تیمار با عصاره اسطوخودوس افزا

رادیکال هیدروکسیل را گزارش کرد و با تایید خاصیت 

های کبدی و اکسیدانی، این گیاه را عاملی برای کاهش آسیبآنتی

 .[25]کلیوی معرفی کرد

 مطالعه این در غشایی لیپیدهای پراکسیداسیون میزان بررسی

 ساعت ۴۸ و ۲۴ تیمار در لیپیدی پراکسیداسیون افزایش بیانگر

افزایش  وشاهد  در مقایسه با گروه 2HepG سرطانی هایسلول

توان گفت افزایش در حقیقت می .بودآلدهید دیمیزان مالون

عنوان بیومارکری برای تعیین میزان آسیب به MDAمحتوای 

شده نشان داده است عصاره . مطالعات انجام[26]غشایی است

coronopi folia Lavandula اکسیدانی دارای خاصیت آنتی

های ساعت سلول ۲۴بوده است و تفاوت معناداری در تیمار 

نسبت به گروه شاهد در تولید  2HepG سرطانی بافت کبد

های آزاد اکسیژنی و پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی را نشان گونه

شده بر روی موش صحرایی افزایش . نتایج مطالعه انجام[27]داد

ترین عامل پراکسیداسیون عنوان اصلیروکسیل بهرادیکال هید

های سرطانی لیپیدهای غشایی را نشان داد. از سوی دیگر در سلول

بافت کبد نمونه موش صحرایی در تیمار با عصاره اسطوخودوس 

 .[25]آلدهید افزایش یافتدیمیزان مالون

گیری، رسد روش عصارهبا توجه به مطالعات مختلف، به نظر می

شود و همچنین نوع سلول لی که عصاره در آن استخراج میمحلو

مورد مطالعه، همگی بر دوز مناسب برای استفاده از عصاره 

طور کلی نتایج این مطالعه . به[11]اسطوخودوس موثر هستند

نشان داد عصاره اتانولی اسطوخودوس در توقف چرخه سلولی و 

موثر است.  2GHepهای سرطانی کبد القای آپوپتوز در رده سلول

کند که عصاره الکلی اسطوخودوس این مطالعه پیشنهاد می

ضدسرطانی محسوب شود و در  عنوان عامل بالقوهتواند بهمی

گیری درمان بیماری سرطان کاربرد داشته باشد. چنین نتیجه

در محیط و در شیشه های تکمیلی در محیط نیازمند انجام آزمایش

 است. زنده
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