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 چكیده

از هدف  اکسیداني و سیتوتوکسیک در اسانس بذر رازيانه، با توجه به وجود مقادير بااليي از ترکیباتي با خاصیت آنتي :زمینه و هدف

سرطان پستان و رده  MCF-7بذر رازيانه بر رده سلولي  ضدتكثیری اسانساکسیداني و  فعالیت آنتي بررسيو  تعیین اين پژوهش 

 بود. سرطان تخمدان A2780سلولي

 

بتدا اسانس بذر رازيانه با روش تقطیر در آب و با استفاده از اانجام شد،  1331که در سال مطالعه تجربي  يک اين: بررسيروش 

های  کشت و تكثیر داده شد و سمیت سلولي اسانس در غلظت A2780و MCF-7 های سرطاني  کلونجر استخراج گرديد. سپس سلول

سنجیده شد.  MTT)ساعت بر اساس تست رنگ سنجي) 01و  70به مدت  لیترمیكروگرم بر میلي 144 و 714، 171، 144، 14، 71، 14

با استفاده از تست به دام  لیترگرم بر میليمیلي 41/4و  7/4، 1/4، 2/4، 1های  اکسیداني اسانس در غلظت چنین میزان فعالیت آنتي هم

با آماری آنالیز واريانس دوطرفه و   آوری شده با استفاده از آزمون جمعهای  ادهد .( بررسي گرديدDPPHاندازی راديكال آزاد)

 .تجزيه و تحلیل شدند گراف پد پريسمرم افزاز آماری استفاده از ن

 

ويژه ه )ب های مورد استفاده غلظت ساعت در بسیاری از 01و  70نتايج اين پژوهش نشان داد که اسانس بذر رازيانه طي  :هايافته

میزان سمیت را نسبت به گروه کنترل کاهش داده است.  A2780و  MCF-7های سرطاني داری رشد سلول باال( به طور معنيهای  غلظت

ساعت  01بیشتر بوده و در طي  MCF-7لیتر بر رده سلولي میلي برایمیكروگرم  14ها به جز  ساعت در تمامي غلظت 70اسانس طي 

ساعت برای  01و  70اسانس طي  IC50میزان سمیت باالتری داشته است.  MCF-7رده سلولي  برایها،  اسانس در تمامي غلظت

MCF-7  که اسانس برای رده سلولي  لیتر بود در حالي میكروگرم بر میلي 2/21و  3/30به ترتیبA2780 ،IC50 چنین  هم. نداشت

اکسیداني  وابسته به غلظت دارای فعالیت آنتيصورت ه های مورد استفاده ب مشخص گرديد که اسانس بذر رازيانه در تمامي غلظت

 باشد. مي
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 مقدمه

هـا  سرطان نامي است که به گروهي از بیماری

رويـه و   شود که مشخصه همه آنها رشد بـي اطالق مي

(. ايـن بیمـاری کشـنده    1و 7ها است) غیر معمول سلول

کنـد و در   را درگیـر مـي   که هر ساله بخشي از جامعـه 

نهايــت منجــر بــه مــرق تعــداد قابــل تــوجهي از آنهــا  

شــود، دومــین عامــل مــرق و میــر در کشــورهای  مــي

توســعه يافتـــه و ســـومین عامــل مـــرق و میـــر در   

 هـا   پـژوهش (. 1، 3و0کشورهای در حال توسعه اسـت) 

میلیـون مـورد    13/3، 7474دهد که در سـال   نشان مي

میلیون نفر بر  14رق حدود جديد ابتالء به سرطان و م

 (.1اثر اين بیماری گزارش شده است)

هــا از جملــه  گروهــي از ســرطان ،در ايــن بــین

 ؛هـا نظیـر   تخمدان صرفاً در زنان و برخـي از سـرطان  

پستان به مقدار بیشتری در ايـن جـنس قابـل مشـاهده     

ترين سـرطان بـاروری   هستند. سرطان تخمدان کشنده

چون تا به مرحله پیشـرفته  آيد و در زنان به شمار مي

نرسد، قابل تشخیص نیست، از آن به قاتل خاموش ياد 

شود. اين بدخیمي کشنده در میان زنان ايراني رتبه  مي

هشتم را به خود اختصـا  داده اسـت و سـالیانه در    

هزار مورد جديـد   734جهان منجر به شناسايي حدود 

(. سرطان 1ـ1شود) هزار نفر زن مي 117و مرق حدود 

 های کشنده است که معمـوالً  پستان نیز يكي از بدخیمي

شود. اين بـدخیمي نـاهمگن، در    در میان زنان ديده مي

درصد مرق و میر ناشي از سرطان را  11، 7411سال 

هـا در  ( و گـزارش 3و 14خود اختصا  داده است)ه ب

مورد جديد ابتال  312244دهد که  نشان مي 7413سال 

متحــده شناســايي شــده و  بــه ايــن بیمــاری در ايــاالت

میالدی با توجه بـا   7414شود که تا سال  بیني مي پیش

میلیون مورد جديد مبتال به  7/3افزايش جمعیت، حدود 

. در ايران نیز (11سرطان پستان شناسايي خواهد شد)

              هماهنــگ بــا دنیــا، رونــد ابــتال بــه ايــن ســرطان        

ــه اســت.   34کشــنده طــي  ــزايش يافت ســال گذشــته اف

دهد که میانگین سن ابـتالی زنـان    شان مينها  پژوهش

ــدود    ــتان ح ــه ســرطان پس ــي ب ــا  01ايران ــال  03ت س

 (.3و 14باشد) مي

هـای زيـادی کـه در حـوزه درمـان       با پیشرفت

های اخیر انجام شده است، به منظور  سرطان طي سال

جراحي،  های متعددی نظیر درمان اين بیماری از روش

 شود کـه هـر  استفاده ميشیمي درماني و راديو تراپي 

يک از آنها عوارض جانبي زيادی را به دنبال دارد. بـه  

ــل     ــه دلی ــاني ب ــیمي درم ــد ش ــه در فرآين ــوان نمون عن

غیرهدفمند بودن اين درمان، داروهای مـورد اسـتفاده   

هـای سـالم بـدن     ای سرطاني به بافته عالوه بر سلول

هــای جــدی و گــاه جبــران ناپــذيری وارد   نیــز آســیب

(. بنابر اين بـا توجـه بـه هزينـه بـاالی      17و13کنند) مي

هــای اســتاندارد ســرطان و شكســت اکثــر      درمــان

هــای معمــول، حرکــت بــه ســمت پیشــگیری و   درمــان

هايي با عوارض جانبي کم و مقرون بـه صـرفه    درمان

ترکیبــات ضــد تومــوری اســتخراج شــده از  ؛از جملــه

گیاهان، جهت مقابلـه بـا بیمـاری سـرطان، ضـرورتي      

  (.17، 10و  11)پذير استانكار نا

گیاهان دارويي منابعي ارزشمند هستند کـه بـا   

های ثره، از گذشتهؤبرخورداری از مقدار معیني ماده م
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دور تا به امروز به منظور پیشـگیری، درمـان و حفـ     

(. 12ــ 11بهداشت بدن مورد استفاده قرار گرفته اسـت) 

ــي   ــام علم ــا ن ــه ب ــي از   Foeniculum vulgareرازيان يك

ترين و پرکاربردترين گیاهان دارويي است کـه بـه    مهم

هايي نظیر نیاز آبـي انـد     سبب برخورداری از ويژگي

ای در  و مقاومــت بــه خشـــكي، پراکنــدگي گســـترده   

ولــي در ايــران فقــ  گونــه     ،سرتاســر جهــان دارد 

Foeniculum vulgare mill     به صـورت وحشـي و زراعـي

له)زراعي( يــا چنــد شــود. ايــن گیــاه دو ســا يافــت مــي

و راسـته    Apiaceaeساله)وحشي( که متعلـ  بـه تیـره    

Apiales که در طب قديمي از آن بـه   است، عالوه بر اين

عنوان مقوی معده، مسكن سرفه، افزايش ترشح شیر و 

نشــان  هــا پــژوهششــود، امــروزه  غیــره اســتفاده مــي

دهد که با برخورداری از ترکیبـات زيسـتي متنـو ،     مي

ــيدارای وي ــي  ژگ ــترده آنت ــای گس ــد   ه ــیداني، ض اکس

به عنـوان   .(12، 13و  74توموری و ضد باکتری است)

مثال آنتول که بیشترين ماده تشكیل دهنده اسانس بذر 

های رازيانه است، از طري  القای اتوفاژی، کاهش گونه

و جلـوگیری    (Reactive Oxygen Species)فعال اکسیژن

هـای کینـاز وابسـته بـه     از بیان آنكوژن و مهار کننـده 

چنـین وجـود    هم(. 71سیكلین نقش ضد توموری دارد)

با بازسازی عملكرد در اسانس رازيانه، ترکیب لیمونن 

ــي و ويژگــي  ــي  مختــل شــده از دســتگاه ايمن هــای آنت

اکســیداني، ترکیــب فنبــون بــا جلــوگیری از پیشــرفت 

چرخه سـلولي، ترکیبـات پنـین، سـابنین، اسـتراگول و      

های آنتـي اکسـیداني    خورداری از ويژگيفالندرن با بر

ــي  ــوری، م ــتوان و ضــد توم ــي در الد ن ــش مهم ــای نق ق

خاصـــیت ضـــد تكثیـــری اســـانس رازيانـــه داشـــته 

    .(71-71)باشند

با توجه به کاهش کیفیت زندگي بیماران مبـتال  

به دلیل عوارض جـانبي   به سرطان طي شیمي درماني

ــزوم ارا داروهــا هنگــام درمــان ه ترکیبــات ضــد يــو ل

ــر     ــم و از ســوی ديگ ــانبي ک ــوارض ج ــا ع ســرطان ب

ــه از ترکیبــات ضــد  اســانس بــذربرخــورداری  رازيان

پـژوهش  از ايـن  هـدف  لـذا  اکسـیدانت،   توموری و آنتي

اکسـیداني اسـانس بـذر     بررسي فعالیـت آنتـي  تعیین و 

-رازيانه و مطالعه و مقايسه سمیت اين اسانس بر رده

سـرطان   A2780ان و سرطان پسـت  MCF-7های سلولي 

 .بودتخمدان 

 

 بررسيروش 

کـه در سـال    باشـد  مـي  يمطالعه تجربيک  نيا

دانشـگاه علـم و هنـر يـزد و      مـاه در  0به مـدت   1331

الملل دانشگاه علوم پزشكي شهید صـدوقي   پرديس بین

ــزد ــد.    يـ ــام شـ ــت  انجـ ــی  کشـ ــ   RPMIمحـ                           متعلـ

ــرکت   ــه شـ ــاو   Inoclonبـ ــي گـ ــرم جنینـ ــران، سـ                       ايـ

(Fetal bovine serum(FBS)    متعل  بـه شـر کـت )GIBCO 

متعلـ  بـه شـرکت     DMSOو MTTاياالت متحده، محلول 

Biotech چنین بـذر گیـاه    ايران تهیه و خريداری شد. هم

رازيانه از خراسان رضوی، شهرسـتان خـواف، تهیـه    

 گرديد. 

ر عمـــل در پـــژوهش حاضـــر بـــه منظـــو   

وسیله دسـتگاه  ه گیری از روش تقطیر در آب ب اسانس

 کلونجر استفاده شد. برای اين منظور ابتدا نمونـه بـذر  

 بـه وسـیله    بـومي يـزد  رازيانـه  آوری شـده گیـاه    جمع

 شناسـي در دانشـگاه علـم و هنـر يـزد       گیـاه متخصص 

گرم بـذر را خـورد    144در هر مرتبه حدود  .شديید أت
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حاصـل بـه    سـپس پـودر   ،کرده تا تبديل به پودر شود

 144لیتـــر آب را درون بـــالون   میلـــي  714همـــراه 

لیتری ريخته شد و مجموعه حاصل را به دستگاه  میلي

گیـری   ساعت اسانس 0و به مدت  کردهکلونجر متصل 

در پايـان اسـانس تولیـد شـده از دسـتگاه       ،انجام شـد 

آوری  کلونجر خارج و برای انجام مراحـل بعـدی جمـع   

 (.12و11گرديد)

و بــر روی  in vitroايــن مطالعــه در محــی    

تخمـدان   A2780سـرطاني پسـتان و    MCF-7های  سلول

صورت ه ب های سلولي ياد شدهانجام گرفته است. رده

از بانک سلولي انستیتو پاستور ايران تهیه گرديد  ويال

ــت ــی  کشـــ ــاوی  IRPM 1204 و در محـــ ، FBSحـــ

ســــیلین و  بیوتیــــک پنــــي ، آنتــــيBآمفوتريپســــین 

 32استرپتومايســین در انكوبــاتور در شــراي  دمــايي 

 31اکسـید و   کـربن دی درصـد   71گراد و  درجه سانتي

 بخار آب تكثیر داده شد. درصد

گیــری  نظــور انــدازهدر پــژوهش حاضــر بــه م

استفاده شـده اسـت. ابتـدا     MTTسمیت سلولي از تست 

ــلولي  ــتان و  MCF-7رده س ــه   A2780پس ــدان را ب تخم

در هـر چاهـک در پلیـت     140صورت جداگانه با غلظت 

سـاعت کشـت داده شـد. سـپس      70تايي بـه مـدت    32

صورت جدگانه به ترتیـب  ه های سلولي بهريک از رده

میكروگــرم بــر  144و  714، 171، 144، 14، 71، 14بــا 

ساعت تیمار  01و  70لیتر از اسانس رازيانه برای  میلي

 74. پـس از گذشـت زمـان تیمارهـای مـورد نظـر       شد

ــول  ــا غلظــت   MTTمیكرولیتــر محل ــي 1ب گــرم بــر  میل

سـاعت   0لیتر به هر چاهک اضافه شد و به مـدت   میلي

 . بعد از آن مايع رويي خارج و بـه منظـور  شدندانكوبه 

میكرولیتـر   114هـای فورمـازون   حل شـدن کريسـتال  

DMSO  نـانومتر   124اضافه گرديد. جذب در طول موج

( ثبـت و  BioTek_ELx800با استفاده از االيـزا ريدر)مـدل  

درصــد زنــده مــاني  1در نهايــت بــا توجــه بــه رابطــه 

اسانس  IC50در انتها میزان  (.73)شدها محاسبه  سلول

محاســبه  A2780و  MCF-7ســاعت بــرای  01و  70طــي 

 شد.

011× 
میانگین جذب نوری در محیط کشت میانگین جذب نوری در گروه آزمون

میانگین جذب نوری در محیط کشت  میانگین جذب نوری در گروه کنترل
 

بـه   DPPHموالر  میلي 1/4لیتر از محلول  میلي 1

و  2/4و 1هـای   از اسانس رازيانـه در رقـت   لیتر میلي 1

لیتـر اضـافه و بـه     گرم بر میلـي  میلي 41/4و  7/4و 1/4

دقیقه در دمـای اتـاق و    34خوبي تكان داده و به مدت 

مكان تاريک قـرار داده شـد. سـپس جـذب محلـول در      

نـانومتر بـا بالنـک متـانول و محلـول       112طول مـوج  

DPPH هـای آزاد بـا    گیری شـد و مهـار راديكـال    اندازه

 .شدمحاسبه  7استفاده از رابطه 

درصد مهار رادیکال آزاد  
جذب نمونه جذب کنترل

جذب کنترل
     

افزر  آوری شده با استفاده از نزم های جمع داده

آمـاری آنـالیز واريـانس دو     آزمونو  گراف پد پريسم

  طرفه تجزيه و تحلیل شدند. 

 

 ها يافته

ــه روش    ــلولي بـ ــمیت سـ ــايج سـ در  MTTنتـ

نشان داده شده است که بـر اسـاس    7و  1نمودارهای 

رازيانـه دارای  بـذر  شود کـه اسـانس    آن، مشخص مي

هـای سـلولي   اثرات بازدارندگي بر رشـد و تكثیـر رده  

MCF-7  سرطان پستان وA2780    سرطان تخمـدان طـي

دهـد کـه،    نشـان مـي   1ساعت اسـت. نمـودار    01و  70

صـورت وابسـته    هها ب اسانس رازيانه در تمامي غلظت
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های رده سلولي  ماني سلولبه غلظت باعث کاهش زنده

MCF-7 ساعت شده است. از سـوی ديگـر ايـن     70، طي

ثیر اسانس رازيانه بر زنـده  أدهد که ت نمودار نشان مي

ساعت وابسـته بـه    70طي  A2780های رده  ماني سلول

شـود کـه در همـه     چنین مشخص مـي  غلظت نیست. هم

لیتـر، اثـر    میكروگرم بر میلـي  14ت ها به جز غلظ غلظت

 MCF-7ی سـلولي  ضد سرطاني اسانس رازيانه، بر رده

سـرطان   A2780ی سلولي سرطان پستان نسبت به رده

چنـین ايـن نمـودار نشـان      باشد. هـم  تخمدان بیشتر مي

میكروگـرم بـر    71و  14هـای کـم)   دهد که در غلظت مي

اسـانس،  لیتر(، با وجود اثـرت ضـدتكثیری بـرای     میلي

هـای رده   ثیرات نسبت به کنترل منفي)سلولأولي اين ت

، بدون اضافه نمـودن اسـانس(   A2780و  MCF-7سلولي

 باشد.دار نمي يمعن

دهد که، اسانس رازيانـه در   نشان مي 7نمودار 

صـورت وابسـته بـه غلظـت باعـث      ه ها بـ  تمامي غلظت

ی سلولي شـده  های هر دو رده ماني سلولکاهش زنده

کنـد  عت شده است. اين نمودار مشخص ميسا 01طي 

ها اثر ضد سرطاني اسـانس رازيانـه،    که در همه غلظت

 سـرطان پسـتان نسـبت بـه رده     MCF-7بر رده سلولي 

ــلولي  ــي   A2780س ــتر م ــدان بیش ــرطان تخم ــد.  س باش

دهــد کــه در تمــامي  چنــین ايــن نمــودار نشــان مــي هــم

 های مورد استفاده، اثرات ضدتكثیری اسانس، بر غلظت

ی سلولي قابـل توجـه و نسـبت بـه کنتـرل      هر دو رده

ــای رده ســلولي منفي)ســلول ــدون A2780و MCF-7ه ، ب

ــ   ــانس( معنـــــ ــودن اســـــ ــافه نمـــــ دار  ياضـــــ

 (nsدار= يعدم اختالف معن()>41/4p****)باشد مي

 IC50چنـین نتـايج پـژوهش حاضـر، میـزان       هم

بـه ترتیـب    MCF-7سـاعت بـرای    01و  70اسانس طي 

دهـد در   لیتر نشان مي میكروگرم بر میلي 2/21و  3/30

ــالي ــلولي     ح ــرای رده س ــانس ب ــه اس  A2780 ،IC50ک

 نداشت.

ــي  ــت آنت ــذر   نتیجــه قعالی اکســیداني اســانس ب

گـزارش   3هـای مختلـف، در نمـودار     رازيانه در غلظت

ه اساس اين نمـودار، اسـانس رازيانـه بـ     شده است. بر

هـای مـورد    در تمـامي رقـت  صورت وابسته به غلظت 

اکسیداني داشته و اين ويژگـي بـا    استفاده، فعالیت آنتي

 يابد.    يافزايش غلظت اسانس، افزايش م

 

 

دار بودن سمیت  يساعت با بررسي معن 70در مواجه با اسانس رازيانه در مدت زمان  A2780و  MCF-7درصد زنده ماني رده سلولي  :1نمودار 

  آنالیز واريانس دو طرفهاساس تست  های مختلف بر سلولي در غلظت

(**41/4p< ،****41/4p< ، دار= يعدم اختالف معنns)4 
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دار بودن سمیت  يساعت با بررسي معن 01در مواجه با اسانس رازيانه در مدت زمان  A2780و  MCF-7درصد زنده ماني رده سلولي  :7نمودار 

  آنالیز واريانس دو طرفهاساس تست  های مختلف بر غلظت سلولي در

 

 

آنالیز  اساس تست های مختلف بر در غلظت دار بودن يبررسي معنبا  های مختلف اکسیداني اسانس رازيانه در غلظت فعالیت آنتي  مقايسه: 3نمودار 

 باشد. دار مي يها معن در تمامي غلظت  >41/4pانجام شد و با توجه به شاخص واريانس دو طرفه
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 بحث 

با توجه به نقش امیدوارکننـده داروهـای گیـاهي     

در پیشگیری و مبارزه بـا سـرطان و از سـوی ديگـر،     

ها از عـوارض جـانبي داروهـای     ترس و نگراني انسان

رايج برای درمـان سـرطان، اقبـال عمـومي بـه سـمت       

لـذا   (.77افزايش يافته اسـت) استفاده از گیاهان دارويي 

ــدف  ــژوهش  ه ــن پ ــین  و از اي ــيتعی ــت  بررس فعالی

بـذر رازيانـه بـر     ضدتكثیری اسـانس اکسیداني و  آنتي

 A2780سرطان پستان و رده سلولي MCF-7رده سلولي 

 بود. سرطان تخمدان

و  70، نشان داد، اسانس بذر رازيانه در پژوهشنتیجه 

ضد تومـوری بـر   ها اثرات  ساعت، در تمامي غلظت 01

ی سلولي داشته است و بـا افـزايش غلظـت    هر دو رده

اسانس، اين اثـرات ضدسـرطاني افـزايش چشـمگیری     

دهد که در اسانس گیاه  نشان ميها  پژوهشيافته است. 

ــول    ــر فن ــالي نظی ــت فع ــات زيس ــه ترکیب ــا و  رازيان ه

توانـد وجـود فعالیـت     فالوونوئیدها وجود دارد که مـي 

ه نمايد. به عنوان مثال ترکیـب  ضدسرطاني آن را توجی

شیمیايي آنتول که بیشترين درصد اسانس رازيانـه را  

بـه عنـوان    هـا  بررسـي دهـد، در برخـي از    تشـكیل مـي  

ترين جز ضد سـرطان اسـانس رازيانـه معرفـي     اصلي

های مولكولي نشـان   شده است. از سوی ديگر بررسي

هـای گیـاهي از طريـ  واکـنش بـا       دهد کـه اسـانس  مي

ل و ايجاد تغییر در غلظت سلول سـرطاني،  غشای سلو

تواند در تغییـر متابولیسـم سـلول سـرطاني نقـش      مي

دهـد  نشان مـي ها  پژوهشچنین اين  مهمي ايفا نمايد. هم

های گیاهي از جمله اسانس رازيانه با ايجـاد   که اسانس

های غشـايي،   های يوني و تخريب پمپ اختالل در کانال

شده که در نهايـت بـا    منجر به نشت کلسیم و پروتئین

بـر هـم زدن هـم ايسـتايي سـلول سـرطاني، مــرق آن       

(. در پـژوهش حاضـر   73ــ 71سلول را رقم خواهد زد)

اثر ضد سرطاني اسانس وابسته به غلظت بوده، يعنـي  

بــا افــزايش غلظــت اســانس، خــوا  ضدســرطاني آن 

 توان با توجه به اين ابد که اين نتیجه را ميي افزايش مي

غلظـت اسـانس، میـزان ترکیبـات ضـد      که بـا افـزايش   

سرطاني آن از جمله آنتول افزايش يافته، قابـل توجیـه   

، طالعي پرنیانکريمي مقدم، دانست. پژوهشگراني نظیر 

صورت جداگانه، اثـرات  ه پور هر کدام بطائب، اردکاني

ضد سرطاني ترکیبات گیاهي استفاده شده در پژوهش 

های مختلـف سـلولي، هماننـد پـژوهش     خود را، بر رده

                               حاضـــــر  وابســـــته بـــــه غلظـــــت گـــــزارش     

اين در حالي است که موسـايي   .(30ـ32و  73)اندنموده

و همكـاران، طـي پژوهشـي نشــان دادنـد کـه عصــاره      

های باال عامل محر  تقسـیم سـلولي    رازيانه در غلظت

نـده تقسـیم سـلولي    های پايین عامل بازدار و در غلظت

سـرطان   TuBOسرطاني کبـد و   HepG2در رده سلولي 

اثر دوگانه عصـاره رازيانـه در پـژوهش     پستان است.

موسايي، در پژوهش حاضـر  کـه از اسـانس رازيانـه     

توانـد بـه    مي اين امراستفاده شده است، مشاهده نشد. 

دلیــل تفــاوت در ترکیبــات تشــكیل دهنــده اســانس بــا  

 (.31عصاره باشد)

از ديگر نتايج پژوهش حاضر، بررسي فعالیـت  

اکسیداني اسانس رازيانـه بـود کـه بـر اسـاس آن       آنتي

اســانس رازيانــه در تمــامي    مشــخص گرديــد کــه  
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اکسـیدان   های مورد استفاده، دارای فعالیت آنتـي  غلظت

باشد. ايـن خاصـیت زيسـتي، مربـو  بـه ترکیبـات        مي

ل و فنولي موجـود در اسـانس رازيانـه از جملـه، آنتـو     

های  اين ترکیبات با دادن گروه (.33)باشد استراگول مي

های آزاد، منجر به ايجـاد   هیدروکسیل خود به راديكال

شـوند.   اکسیداني در اسانس رازيانـه مـي   خاصیت آنتي

های آزاد ترکیباتي هستند که بـه دلیـل کمبـود     راديكال

الكتــرون بــه شــدت واکــنش پــذير بــوده و همــواره از 

ــرون در   محصــوالت  ــال الكت ــره انتق ــته زنجی ناخواس

ه شـوند کـه اگـر در سـلول بـ      میتكندری محسـوب مـي  

توانند با  اکسیدان، مهار نشوند، مي وسیله ترکیبات آنتي

هـای نابجـا داده و    های زيستي واکـنش  اجزا و مولكول

ــلول    ــذيری در س ــران ناپ ــدمات جب ــه ص ــر ب ــا  منج ه

 (. 04ـ03گردند)

در رابطـه بـا   و همكـاران   ای صمدیدر مطالعه

، HepG2بررسي سمیت عصاره رازيانه بر رده سـلولي  

های باال، طـي   گزارش نمودند که اين عصاره در غلظت

تواند تقسیم سـلولي   ساعت، مي 27و  01، 70های  زمان

(. کـاممي و  00های سرطاني کبد را کاهش دهـد)  سلول

 Allium affineهمكاران اثر فراکسیون بوتانولي اسـانس  

Ledeb  هــای سـرطاني پســتان و تخمــدان   را بـر ســلول

 فراکسـیون بررسي نموده و به اين نتیجه رسـیدند کـه   

 سايتوتوکسـیک  اثـرات  دارای .affine A    گیاه بوتانولي

 ويـژه  هبـ  بررسـي  مـورد  سرطاني های سلول روی بر

ای در مطالعـه  (.01اسـت)  تخمـدان  سرطان سلولي رده

ضمن بررسـي اثـر عصـاره    الهه امیني و همكاران نیز 

Lippia citriodora  بر رده سلوليA2780  سرطان تخمدان

 Lippiaبه اين نتیجه رسـیدند کـه عصـاره الكلـي بـرق      

citriodora  بــا دارا بــودن مرفیــت القــای آپوپتــوزيس و

  A2780های سرطاني کادهرين در سلول E-بازيابي بیان

هـای سـرطان    قادر به مهـار پتانسـیل تهـاجمي سـلول    

(. تمــامي نتــايج شکــر شــده هماننــد  02)خمــدان اســتت

هـای ضـد تومـوری     پژوهش حاضر، دلیلي بر ويژگـي 

ترکیبــات اســتخراج شــده از گیاهــان اســت. پرنیــان و 

ه همكاران در پژوهشي نشان دادند که عصاره عشقه ب

هـای   توانـد  تكثیـر سـلول    صورت وابسته به غلظت مي

در  چنـین  (. هـم 31)کندکولون را کنترل  HT29سرطاني 

گـزارش نمودنـد کـه     طائب پـور و همكـاران   ایمطالعه

ه تواند ب ، ميArtemisia absintyhuimعصاره هیدروالكلي 

صورت وابسته به غلظت منجر به کـاهش زنـده مـاني    

(. نتــايج 32سـرطان پســتان شـود)   MCF-7هــای  سـلول 

پژوهش پرنیان و پـژوهش طائـب پـور، هماننـد نتـايج      

هـای ضـد تومـوری     ويژگييیدی بر أپژوهش حاضر ت

باشـد. سـعیده    ترکیبات استخراج شـده از گیاهـان مـي   

ــمیت عصــاره       ــام و همكــاران، س ــدنگ نیــک فرج خ

absinthium Artemisia    را بررسي کرده و به اين نتیجـه

صورت وابسته به غلظـت،  ه اند که اين عصاره برسیده

در (. 1کند) را مهار مي A2780های سرطاني  رشد سلول

نیز گزارش نمودند کـه   و همكاران ی اسماعیليامطالعه

 Centaureaهـای هــوايي گیــاه  عصـاره متــانولي انــدام 

albonitens Turrill صورت وابسته به غلظت زنـدماني  ه ب

ــلول ــرطاني   سـ ــای سـ ــاهش   MCF-7هـ ــتان را کـ پسـ

، اکثـر  شـد گونه که در باال مشـخص   همان (.02دهد) مي
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حاصـل از  های انجام شده در راسـتای نتـايج    پژوهش

يیـدی بـر پتانسـیل ضـد     أباشد که ت پژوهش حاضر مي

                          توموری باالی ترکیبات گیاهي است.

کشور ايران با برخورداری از شراي  اقلیمي و 

جغرافیايي متنو ، دارای فلور غني از گیاهـان دارويـي   

توانـد مـاده اولیـه بسـیاری از داروهـا را       است که مـي 

کـه   از سوی ديگـر بـا توجـه بـه ايـن      (.01نمايد)فراهم 

بخشي از ترکیبات گیاهي دارای اثـرات ضـد تومـوری    

قابــل تــوجهي هســتند و در بســیاری از مــوارد دارای  

اثرات جانبي کمتری نسبت بـه داروهـای رايـج درمـان     

باشند، رويكـرد جوامـع بشـری نسـبت بـه       سرطان مي

ه نظـر  اسـت، بنـابراين بـ    کـرده تغییـر  گیاهان دارويي 

هـای   رسد که محققان حوزه دارو بايـد در پـژوهش   مي

ای به ايـن منـابع ارزشـمند خـدادادی     خود، توجه ويژه

داشته باشند. پژوهش حاضر اگرچه منتهـي بـه نتـايج    

ارزشمندی در حوزه ترکیبـات ضـد تومـوری گیاهـان     

ها دارای نـواقص و   شد، اما همانند بسیاری از پژوهش

شناسايي ترکیبـات اسـانس    باشد. عدم هايي مي کاستي

گیاه رازيانه مورد استفاده در پـژوهش، عـدم بررسـي    

مكانیسم سلولي ضد توموری اسانس و عـدم مقايسـه   

ــه در    ــي اکســیداني اســانس رازيان ــت آنت ــزان فعالی می

ــیدان   ــي اکس ــا آنت ــه ب ــه   مقايس ــنعتي از جمل ــای ص ه

های پژوهش حاضر است که انجـام و برطـرف    کاستي

اير پژوهشگران اين حـوزه توصـیه   کردن آنها را به س

  شود. مي

 

 گیری نتیجه

در پژوهش حاضر، ضمن بررسي اسانس بذر 

سـرطان پسـتان و    MCF-7های سـلولي  رازيانه بر رده

A2780  سرطان تخمدان، مشخص گرديد که اين اسانس

های باال اثرات ضد توموری مناسبي  ويژه در غلظته ب

ويژه پسـتان دارد.  ه های سرطاني تخمدان و ب بر سلول

صـورت  ه چنین معـین شـد کـه اسـانس رازيانـه بـ       هم

ــز     ــیداني نی ــي اکس ــت آنت ــت از فعالی ــه غلظ ــته ب وابس

برخوردار است. بنابراين، با توجه به نتـايج حاصـل از   

تواند، کانديدای  پژوهش حاضر، اسانس بذر رازيانه مي

های بیشـتر در زمینـه ترکیبـات     مناسبي برای پژوهش

 شد.ضد سرطاني با

 

 تشكر تقدير و 

پژوهش حاضر حاصل پايان نامه کارشناسـي  

ــد  ــته ارشـ ــي رشـ ــت شناسـ ــد زيسـ ــا کـ اخالالال   بـ

IR.SSU.RSI.REC.1398.038  علــم و هنــر يــزد دانشــگاه

بــدين وســیله مراتــب قــدرداني خــود را از باشــد.  مــي

همكاری علمـي شـرکت دانـش بنیـان زيسـت فنـاوران       

ــد    ــرکت محمـ ــد آن شـ ــگر ارشـ ــر و پژوهشـ فردانگـ

 داريم.  زاده اعالم مي مجدی
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Abstract 
Background & aim: Due to the presence of high amounts of compounds with antioxidant and 
cytotoxic properties in Foeniculum vulgare mill seed essential oil, the aim of the present study was 
to determine and investigate the antioxidant and antiproliferative activity of fennel seed essential oil 
on MCF-7 breast cancer cell line and A2780 ovarian cancer cell line. 
 

Methods: The present experimental study was conducted in 2018. First, Foeniculum vulgare mill 
seed essential oil was extracted by distillation in water and using a Clevenger. At that point, MCF-7 
and A2780 cancer cells were cultured and propagated, and the cytotoxicity of the essential oil in 
concentrations of 10, 25, 50, 100, 125, 250 and 500 μg / ml for 24 and 48 hours based on 
colorimetric test (MTT). Furthermore, the antioxidant activity of the essential oil at concentrations of 
1, 0.7, 0.5, 0.2 and 0.08 mg/ml was investigated using the free radical scavenging test (DPPH). 
Collected data were analyzed using the statistical test of two-way analysis of variance and using 
Graph Pad Prism statistical software. 
 

Results: The results of the present study indicated that Foeniculum vulgare mill seed essential oil 
significantly reduced the growth of MCF-7 and A2780 cancer cells compared to the control group in 
many concentrations used (especially high concentrations) within 24 and 48 hours. The toxicity of 
the essential oil was higher for MCF-7 cell line in all concentrations except 10 μg / ml within 24 
hours, and in 48 hours, the essential oil was more toxic for MCF-7 cell line in all concentrations. 
The IC50 of the essential oil during 24 and 48 hours for MCF-7 was 94.3 and 61.7 μg/ml, 
respectively, while the essential oil had no IC50 for the A2780 cell line. It was as well found that 
fennel seed essential oil had antioxidant activity in all concentrations used in a concentration-
dependent manner. 
 

Conclusion: The results of the present study indicated that Foeniculum vulgare essential oil in 
different concentrations can have significant anti-proliferative effects on MCF-7 breast cancer and 
A2780 ovarian cancer cell lines. 
 

Keywords: Foeniculum vulgare mill essential oil, Anti-proliferative, Antioxidant, A2780 cell line, 
MCF-7 cell line 
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