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Abstract
Background and Aims: Cancer is the leading cause of death after cardiovascular diseases, and
accidents. Nowadays, researchers are increasing their efforts to use treatments with minimal side
effects and make an attempt to use traditional medicine and herbal remedies. AnbarNesara is a
seemingly worthless substance found in traditional medicine used in the treatment of many diseases.
The aim of the present study was to evaluate the cytotoxic effects of the smoke from the burning
of AnbarNesara on liver cancer cells and to investigate the genes expression changes of P53 and
CYP2E1.
Materials and Methods: In the current experimental study, first Anbarnsara was collected from
Dargaz region in spring and then the smoke from its fuel was collected in cold propyleneglycol. The
amount of smoke in the solvent was calculated. Then, liver cancer cell line (HEPG2) and normal
cell line were cultured. Cytotoxicity tests and morphological studies were performed and IC50 value
was calculated. RNA extraction, cDNA synthesis, and Real Time PCR were performed to evaluate
the expression of P53 and CYP2E1 genes. The results were analyzed using t-test and ANOVA at a
significance level of P <0.05.
Results: The results of morphological studies and toxicity test indicated that smoke from AnbarNesara
fuel at a concentration of 58.5 mg/ml increases cancer cell mortality (IC50=48.79) compared to that
in the control group (P <0.05). In the study of gene expression, while the concentration of 117 mg
increased the expression of CYP2E1 gene, the P53 gene increased at the concentration of 58.5 (P
<0.05).
Conclusion: The smoke from burning Anbarnsara seems to have a lethal effect on liver cancer cells.
Duration and concentration are significant in this effectiveness.
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چكيده:
سابقه و هدف :سرﻃان هﻤﭽنان مهﻢتریﻦ ﻋﻠت مرگ بﻌد از بیﻤاریهای ﻗﻠﺐ و ﻋروق و سوانﺢ است .امروزه تالش محققیﻦ برای بهرهگیری از درمانهایی با
حداﻗﻞ ﻋوارض ﺟانﺒی و اسﺘﻔاده از ﻃﺐ سنﺘی و داروهای گیاهی بیشﺘر شده است .ﻋنﺒرنسارا مادهای به ﻇاهر بیارزش ﺟای خود را در ﻃﺐ سنﺘی پیدا کرده و در
درمان بسیاری از بیﻤاریها کاربرد دارد .ایﻦ مﻄالﻌه باهدف ارزیابی اﺛرات ﺿد سرﻃانی دود حاﺻﻞ از سوخﺘﻦ ﻋنﺒرنسارا ،روی سﻠولهای سرﻃانی کﺒد و بررسی
تﻐییرات بیان ژنهای  P53و  CYP2E1انجام شد.
مواد و روش ها :در ایﻦ مﻄالﻌه تجربی ابﺘدا ﻋنﺒرنسارا از منﻄقه درگز ،در فﺼﻞ بهار ،ﺟﻤﻊآوری و سﭙﺲ دود حاﺻﻞ از سوخت آن در پروپیﻠﻦگﻠیﮑول سرد
ﺟﻤﻊآوری گردید .مقدار دود در حالل محاسﺒه گردید .رده سﻠولی سرﻃان کﺒد ) (HEPG2و رده سﻠولی نرمال کشت گردید .تست سﻤیت سﻠولی و مﻄالﻌات
مرفولوژی انجام و مقدار  IC50محاسﺒه شد .ﺟهت بررسی میزان بیان ژنهای  P53و  ،CYP2E1اسﺘﺨراج  ،RNAسنﺘز  cDNAو  Real Time PCRانجام
شد .نﺘایﺞ توسﻂ آزمونهای آماری  t-teﬆو  ANOVAدر سﻄﺢ مﻌناداری ) (P<0.05آنالیز گردید.
یافتهها :نﺘایﺞ بررسیهای مرفولوژیﮑی و تست سﻤیت بیانگر آن است که دود حاﺻﻞ از سوخت ﻋنﺒرنسارا در ﻏﻠﻈت  5/58میﻠیگرم در میﻠیلیﺘر سﺒﺐ افزایﺶ
مرگ و میر سﻠولهای سرﻃانی ) (IC50=48.79در مقایسه با گروه شاهد میگردد ) .(P<0.05در بررسی بیان ژن درحالیﮑه ﻏﻠﻈت  117میﻠیگرم باﻋﺚ افزایﺶ
بیان ژن  CYP2E1شد ،ژن  P53در ﻏﻠﻈت  5/58افزایﺶ نشان داد).(P<0.05
.
نتیجهگیری :به نﻈر میرسد دود حاﺻﻞ از سوخﺘﻦ ﻋنﺒرنسارا دارای اﺛر کشندگی بر سﻠولهای سرﻃانی کﺒد میباشد مدت زمان و ﻏﻠﻈت در ایﻦ اﺛربﺨشی
موﺛر است.
واژگانكلیدی :رده سلولی  ،HepG2عنربنسارا ،ژن  ،P53ژن . CYP2E1
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مقدمه
سرﻃان بﻌد از بیﻤاريهاي ﻗﻠﺐ و ﻋروق و سوانﺢ ،با میزان  14درﺻد سومیﻦ ﻋﻠت
مرگ و میر در کشور ما بشﻤار میرود .اگر ﭼه سرﻃانها تا حدود  75درﺻد ﻗابﻞ
پیشگیري هسﺘند اما روز به روز در حال گسﺘرش مﯽباشند .مﻄالﻌات نشان دادهاند که
در ﻃول  10سال  -از  2000تا  -2010سرﻃانها فقﻂ به دلیﻞ تﻐییرات سنﯽ ﺟامﻌه
در کشورهاي در حال توسﻌه ،به میزان  71درﺻد رشد داشﺘه اند .سهﻢ ایران نیز در
بیﻦ کشورها بسیار زیاد است ،زیرا به سرﻋت در حال مسﻦ شدن است .درحالیﮑه در
سال  1385تﻌداد  70هزار مورد ﺟدید سرﻃان در کشور ﺛﺒت شده است ،ایﻦ رﻗﻢ در
سال  1395به  120هزار نﻔر رسیده است .با در نﻈر گرفﺘﻦ دورههاي بقاء نسﺒت به
سرﻃانهاي مﺨﺘﻠﻒ در حال حاﺿر حداﻗﻞ سیﺼدهزار بیﻤار سرﻃانﯽ در کشور زندگﯽ
مﯽکنند که در ده سال آینده به رﻗﻢ  600هزار نﻔر خواهند رسید ) .(1-2امروزه اﺛرات

داروها را بر روي بیﻤاريهاي سرﻃان مﯽ توان مدیریت و حﺘﯽ ﻋوارض ﺟوانﺒﯽ
آنها را پیﺶبینﯽ کرد .در سالهاي اخیر مﻄالﻌات مولﮑولﯽ اساس مﮑانیسﻢ تولید
سرﻃانها را توﺟیﺢ کرده است و هﻤﭽنیﻦ پیشرفتهای تﮑنولوژی در بیوانﻔورماتیﮏ
و ﻏربالگری مولﮑولی در شناخت زودرس سرﻃان به کﻤﮏ بشر آمده است .در دهه
اخیر نیز درمان شﺨﺼی انقالبی در درمان سرﻃان ایجاد کرده است .درمان شﺨﺼی
به مﻌنای به کارگیری دانﺶ ژنومیﮏ و دیگر مﻄالﻌات آزمایشگاهی برای انﺘﺨاب
درمان مناسﺐ برای یﮏ فرد بیﻤار است .توسﻌه روشهای نویﻦ توالییابی با بازده
باﻻ امﮑان ﻃﺒقه بندی زیرمجﻤوﻋههای مولﮑولی تومور ،شناسایی بیومارکرهای ﺟدید
و تولید داروهای هدفﻤند به منﻈور افزایﺶ اﺛربﺨشی درمان و کاهﺶ ﻋوارض ﺟانﺒی
آنرا فراهﻢ آورده است ) .(3-4سرﻃان کﺒد پنجﻤیﻦ بدخیﻤی شایﻊ و دومیﻦ ﻋﻠت
مرگ و میر ناشی از سرﻃان در ﺟهان است .ویﮋگیهایی با میزان باﻻی ﻋود و

 / 64مریﻢ کیﺨاآخر و هﻤﮑاران

گرفت و  24ساﻋت بﻌد محیﻂ کشت تﻌویﺾ شد .سﭙﺲ سﻠولها از نﻈر تﻌداد و تراکﻢ
زیر میﮑروسﮑوپ مﻌﮑوس بررسی گردیدند .ﺟهت انجام تست  MTTبه منﻈور به
دست آوردن  IC50در پﻠیت  96خانهای ،پﺲ از شﻤارش سﻠولی به هر ﭼاهﮏ پﻠیت،
تﻌداد  5000سﻠول اﺿافه گردید .ﺟهت کاهﺶ امﮑان خﻄا و افزایﺶ ارزش نﺘایﺞ،
برای هر نﻤونه  4تﮑرار در نﻈر گرفﺘه شد .سﭙﺲ پﻠیت به مدت  24ساﻋت داخﻞ
انﮑوباتور ﻗرار داده شد .تﻤامی ایﻦ مراحﻞ برای پﻠیتهای  48ساﻋﺘه و  72ساﻋﺘه
نیز انجام گرفت .هر سه پﻠیت  24ساﻋت پﺲ از کشت سﻠولی توسﻂ ﻏﻠﻈتهای
مﺨﺘﻠﻒ محﻠول دود حاﺻﻞ از ﻋنﺒرنسارا تیﻤار شدند .ﻏﻠﻈتهای مﺨﺘﻠﻒ بر حسﺐ
مقدار دود حﻞ شده در پروپیﻠﻦ و بﺼورت سریال دایﻠوشﻦ تهیه گردید .مﻄالﻌه میزان
تﮑﺜیر و مرفولوژی سﻠولها و هﻤﭽنیﻦ تست سﻤیت سﻠولی برای سه پﻠیت آماده شده
پﺲ از گذشت  48 ،24و  72ساﻋت از زمان تیﻤار انجام گردید .برای ایﻦ کار محیﻂ
روﺋی پﻠیت تﺨﻠیه و مقدار  18میﮑرولیﺘر  MTTﺟهت سنجﺶ سﻤیت سﻠولی به هر
ﭼاهﮏ اﺿافه شد .سﭙﺲ پﻠیت با فویﻞ آلومینیومی پوشانده و به مدت سه تا ﭼهار
ساﻋت انﮑوبه گردید .پﺲ از آن  MTTتﺨﻠیه و به هر ول  100میﮑرولیﺘر DMSO
اﺿافه شد .آنگاه پﻠیت در دسﺘگاه اﻻیزاریدر ﻗرار گرفت و میزان ﺟذب در ﻃول موج
 570نانومﺘر ﻗراﺋت گردید .ایﻦ ﻋﻤﻞ در مورد دو پﻠیت دیگر پﺲ از  48و  72ساﻋت
از تیﻤار ،انجام شد.
برای اسﺘﺨراج  ،RNAسﻠولها در شﺶ فالسﮏ مناسﺐ کشت داده شده و سﭙﺲ
تیﻤار شدند .یﮏ فالسﮏ به ﻋنوان کنﺘرل و فالسﮏهای تیﻤار شده با ﻏﻠﻈت ،IC50
دو ﻏﻠﻈت باﻻتر از  IC50و دو ﻏﻠﻈت پاییﻦتر از  IC50در نﻈر گرفﺘه شد .اسﺘﺨراج
 RNAﻃﺒﻖ دسﺘورالﻌﻤﻞ کیت )شرکت دنازیست( انجام شد .پﺲ از اسﺘﺨراج ،RNA
نﻤونهها از نﻈر کﻤیت و کیﻔیت با روش نانودراپ و ژل الﮑﺘروفورز مورد ارزیابی ﻗرار
گرفت .ﺟهت ارزیابی بیان ژنهای  P53و  ،CYP2E1سنﺘز  cDNAبا کیت شرکت
پارس توس انجام گردید .بر اساس پروتﮑﻞ کیت مراحﻞ به ﺻورت  15دﻗیقه نسﺨه
برداری مﻌﮑوس در دمای  37درﺟه سانﺘی گراد ،سﭙﺲ در دمای  85درﺟه سانﺘی
گراد به مدت پنﺞ ﺛانیه و در نهایت  10دﻗیقه در دمای ﭼهار درﺟه سانﺘی گراد ﻗرار
گرفت .پرایﻤرهای مورد نیاز با اسﺘﻔاده از نرم افزار الیگو  7ﻃراحی و از نﻈر کیﻔیت و
ﺻحت در  NCBI، BLASTگردید .پرایﻤرها به شرکت ژن فﻦآوران سﻔارش داده
شد و تهیه محﻠول کاری نیز پﺲ از دریافت آن ﺻورت گرفت .توالی پرایﻤرهای مورد
اسﺘﻔاده در پﮋوهﺶ در ﺟدول زیر آمده است.
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مﺘاسﺘاز ،تشﺨیﺺ پاییﻦ در مراحﻞ اولیه درمان و گزینههای درمانی کﻢ اﺛر در سرﻃان
کﺒد بویﮋه در نوع هﭙاتوسﻠوﻻر کارسینوما ،ایﻦ سرﻃان را بیﻤاری با پیﺶ اگهی ﺿﻌیﻒ
نشان میدهد ) .(5گرﭼه ﻋوامﻞ خارﺟی موﺛر بر سرﻃان مﺘﻌدد و گوناکون است اما
در بسیاری از موارد مﻤﮑﻦ است ﻋﻠﻞ ژنﺘیﮑی باﻋﺚ ایجاد سرﻃان شود ) .(6از ﺟﻤﻠه
ژنهای مهﻢ درگیر در سرﻃان کﺒد ژنهای  CYP2E1و  P53است.
سیﺘوکروم  P450E1آنزیﻤﯽ اﺻﻠﯽ است که نقﺶ ﻋﻤدهاي در فﻌالسازي و
سﻤیتزدایﯽ بسیاري از ژنوبیوتیﮏها ،سرﻃانزاها یا کارسینوژنها و داروها ایﻔا
مﯽکند .بیشﺘریﻦ توزیﻊ آن در بافت کﺒد و به میزان کﻤﺘر در بافتهاي شﺶ ،کﻠیه،
موکوس بینﯽ ،مﻐز اسﺘﺨوان ،ﻗﻠﺐ و مﻐز بیان مﯽشود ) .(7بررسﯽ انواع پﻠﯽمورفیسﻢ
در  CYP2E1به ﻋنوان یﮏ ﺿرورت اولیه خﻄر ابﺘال به انواع سرﻃان در ﺻورت
تﻤاس با ترکیﺒات کارسینوژن را نشان داده است .ایﻦ پﻠیﻤورفیسﻢ در افزایﺶ خﻄر
ابﺘالل به بیﻤاريهاي حاﺻﻞ از تﻤاس با مواد شیﻤیایﯽ و ایجاد انواع سرﻃان شامﻞ
سرﻃان دسﺘگاه گوارش ،سر و گردن ،ریه ،کﻠورکﺘال ،دهان ،مري و پسﺘان نقﺶ
دارد ) .(8ایﻦ آنزیﻢ هﻤﭽنیﻦ مسﺌول فﻌالیت مﺘابولیﮑی ترکیﺒات پیﺶ سرﻃانزا
)پروکارسینوژن( به ترکیﺒات سرﻃانزا )کارسینوژن( مﯽباشد .بر هﻤیﻦ اساس وﺟود
پﻠیﻤورفیسﻢهاي ژنﺘیﮑﯽ ایﻦ آنزیﻢ مﯽتواند منجر به تﻐییر فﻌالیت آن در برابر
ترکیﺒات سرﻃانزاي شیﻤیاﺋﯽ و یا ﻃﺒیﻌﯽ شود .براي روشﻦ شدن اهﻤیت پﻠیﻤورفیسﻢ
آن بررسﯽهاي گوناگونﯽ در مورد فارماکوژنﺘیﮏ آنزیﻢهاي فاز اول مﺘابولیسﻢ کننده
مواد سﻤﯽ و داروﺋﯽ انجام شده است .ژن  CYP2E1نقﺶ ﻋﻤده در مﺘابولیسﻢ،
فﻌالسازي ،سﻤیتزاﺋﯽ و سﻢزدایﯽ برخﯽ از ترکیﺒات با وزن مولﮑولﯽ کﻢ مانند اتانول،
اسﺘﻦ ،داروهایﯽ مانند اسﺘامینوفﻦ ،ایزونیازید ،بیهوش کنندههاي فﻠورینه و شﻤاري از
ترکیﺒات پروکارسینوژن مانند بنزن ،اسﺘیرن ،اورتان و اکریﻠونیﺘریﻞ دارد و به هﻤیﻦ
ﻋﻠت در سﻢ شناسﯽ مورد توﺟه ﻗرار گرفﺘه است).(9
تﻐییرات در ژن سرکوب کننده تومور  ،P53درﻏالﺐ انواع مﺨﺘﻠﻒ سرﻃان یافت
شده و به ﻋنوان نشانگرهاي مولﮑولی سرﻃان منجر به شایﻊتریﻦ آنومالیها در
تومورهاي انسانی شده و یﮑی از بیشﺘریﻦ بیومارکرهایی است که در سرﻃانهاي
انسان مﻄالﻌه شده است .در واﻗﻊ فﻌال شدن ایﻦ بیومارکر از ﻃریﻖ ایجاد نقایﺼی
در ترمیﻢ  DNAو فرآیند آپوپﺘوزیﺲ هﻤراه با افزایﺶ در بی ﺛﺒاتی ژنی منجر به
تجﻤﻊ موتاسیونها میشود .بر اساس مﻄالﻌات ،می توان با تشﺨیﺺ پروتﺌیﻦ P53
به روش ایﻤونوهیسﺘوشیﻤیایی از آن به ﻋنوان یﮏ ابزار ﻗابﻞ اﻋﺘﻤاد ﺟهت نشان
دادن تﻐییرات سﻄﺢ ژن  P53اسﺘﻔاده کرد ).(10
ﺟدول  : 1توالی پرایﻤرهای مورد اسﺘﻔاده
ایﻦ مﻄالﻌه با هدف بررسی تاﺛیرات دود حاﺻﻞ از
'FORWARD 5'- 3
'REVERSE 5'- 3
GENE Name
سوخت ﻋنﺒرنسارا بر روی تﮑﺜیر و زیسﺘایی سﻠولهای
P53
CATCTGGCCTTGAAACCAC
AAACTACCAACCCACCGAC
سرﻃانی کﺒد نسﺒت به سﻠولهای نرمال و هﻤﭽنیﻦ
بیان ژنهای  CYP2E1و  P53انجام گردید .ﺟهت
CYP2E1
GCTCCATGAAGAAATTGACA
CATCTCTTGCCTATCCTTG
GAPDH
TGACTTCAACAGCGACACC
ﺟﻤﻊآوری دود حاﺻﻞ از سوخﺘﻦ ﻋنﺒرنسارا از پروپیﻠﻦ TTGCTGTAGCCAAATTCGTT
گﻠیﮑول به ﻋنوان حالل اسﺘﻔاده گردید.
هﻤﭽنیﻦ ﺟهت انجام ریﻞ تایﻢ ،پروفایﻞ دمایی  PCRدر مﺨﻠوط نهایی به حجﻢ 12
میﮑرولیﺘر به ﺻورت یﮏ ﭼرخه با  95درﺟه سانﺘی گراد به مدت  30ﺛانیه و سﭙﺲ40 ،
مواد و روش ها
ﻋنﺒرنسارای مورد اسﺘﻔاده در ایﻦ مﻄالﻌه تجربی از اﻻغ مادهای که به تازگی زایﻤان ﭼرخه با  95درﺟه سانﺘی گراد برای پنﺞ ﺛانیه و  60درﺟه سانﺘی گراد بﻤدت  30ﺛانیه
کرده بود ،در فﺼﻞ بهار از منﻄقه ﻗﻠﻌه مینای درگز ﺟﻤﻊآوری گردید .سﭙﺲ  100گرم ﺻورت گرفت .رونوشتهای اخﺘﺼاﺻی تﮑﺜیر یافﺘه نیز توسﻂ پروفایﻞ منحنی تﮑﺜیر
از ﻋنﺒرنسارای ﺟﻤﻊ آوری شده با اسﺘﻔاده از دسﺘگاه ﻃراحی شده در آزمایشگاه سوزانده که در انﺘهای هر  PCRانجام می گرفت ،تﺼدیﻖ گشت .میزان بیان نسﺒی ژنهای
و دود حاﺻﻞ در  1-2سیسی پروپیﻠﻦ سرد به ﺻورت محﻠول ﺟﻤﻊآوری گردید) .(11مورد نﻈر نیز به وسیﻠه تﻔاﺿﻞ میانگیﻦ  Ctژنهای  GAPDHبه ﻋنوان ژن کنﺘرل
دودگیری تا آنجا ادامه پیدا کرد که رنﮓ شﻔاف پروپیﻠﻦ به رنﮓ ﻗهوهای تیره تﺒدیﻞ و  CYP2E1و  ،P53به دست آمد .میزان تﻐییرات بیان ژنها نیز با اسﺘﻔاده از فرمول
شد .سﭙﺲ مقدار وزن دود حﻞ شده در یﮏ میﻠیلیﺘر محﻠول )بر حسﺐ میﻠیگرم( از ΔΔCT-2محاسﺒه شد .آنالیز آماری تﻤامی داده های کﻤی حاﺻﻞ در گروههای
تﻔاﺿﻞ وزن یﮏ میﻠیلیﺘر محﻠول حاوی دود با یﮏ میﻠیلیﺘر پروپیﻠﻦگﻠیﮑول بدست تیﻤار شده نسﺒت به گروه شاهد ،با آزمون  One Way Anova، t-teﬆو آزمون
آمد .در ایﻦ تحقیﻖ از سﻠولهای سرﻃانی کﺒد انسان ) (HepG2اسﺘﻔاده گردید .ایﻦ تﻌقیﺒی دانت در سﻄﺢ مﻌناداری  0,05>pتجزیه و تحﻠیﻞ گردید و میزان IC50
سﻠولها در ﻇاهر شﺒیه سﻠولهای سنگﻔرشی با  55کروموزوم بوده که بسیاری از محاسﺒه گردید .ﺟهت آنالیز آماری از نرم افزار  22-SPSSو ﺟهت رسﻢ نﻤودارها از
پروتﺌیﻦهای پالسﻤایی مانند آلﺒومیﻦ و ترانسﻔریﻦ را ترشﺢ میکنند و به ﻋنوان مدل نرم افزار  EXCELاسﺘﻔاده شد.
مناسﺒی ﺟهت مﻄالﻌه سﻤیت سﻠولی و پیدا کردن مواد سرﻃانزای کﺒدی و مﻄالﻌات
دارویی مورد اسﺘﻔاده ﻗرار میگیرد ) .(12رده سﻠولی  HepG2و  L929به ﺻورت یافته ها
فریز شده از انسﺘیﺘو پاسﺘور تهیه و سﭙﺲ در محیﻂ کشت  DMEMحاوی  FBSو تﻐییرات مرفولوژیﮑی سﻠولهای سرﻃانی و نرمال تیﻤار شده با ﻏﻠﻈتهای مﺨﺘﻠﻒ
آنﺘی بیوتیﮏ داخﻞ انﮑوباتور  CO2دار با دمای ˚ ،C37رﻃوبت  %90و  %5 CO2ﻗرار دود ﻋنﺒرنسارا توسﻂ میﮑروسﮑوپ مﻌﮑوس مورد بررسی ﻗرار گرفت .سﻠولهای
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سرﻃانی تیﻤار نشده دوکی شﮑﻞ هسﺘند که در اﺛر مواﺟه با دود و بسﺘه به ﻏﻠﻈت
آن ،سﻠولها دﭼار مرگ و میر سﻠولی شدند .هﻤﭽنیﻦ دود ﻋنﺒرنسارا در ﻏﻠﻈت 58/5
میﻠیگرم در میﻠیلیﺘر بیشﺘریﻦ میزان مرگ و میر نسﺒت به گروه شاهد را ایجاد کرده
است .ﻋالوه بر آن در ﻏﻠﻈت  0/34میﻠیگرم در میﻠیلیﺘر نیﻤی از سﻠولهای سرﻃانی
تیﻤار شده دﭼار مرگ و میر سﻠولی شدند .شﮑﻞ  1میزان مرگ و میر سﻠول های
 HepG2تیﻤار شده با دود را در مقایسه با گروه شاهد نشان می دهد .هﻤﭽنیﻦ نﻤودار
 1میزان تاﺛیر ﻏﻠﻈتهای مﺨﺘﻠﻒ دود ﻋنﺒرنسارا بر زیسﺘایی سﻠولهای سرﻃانی پﺲ
از  48 ،24و  72ساﻋت در تست سﻤیت سﻠولی را نشان میدهد.

ﻏﻠﻈتهای مﺨﺘﻠﻒ افزایﺶ میزان بیان ژن نسﺒت به کنﺘرل دیده میشود .بیشﺘریﻦ
میزان بیان ژن مربوط به سﺘون  ،5یﻌنی ﻏﻠﻈت  117میﻠیگرم میباشد .ایﻦ نﺘایﺞ
نشان میدهد که دود در باﻻتریﻦ میزان ﻏﻠﻈت موﺟﺐ تحریﮏ بیان ژن شده است.
سﻄﺢ مﻌناداری  0,05>pدر نﻈر گرفﺘه شده است.

نﻤودار  : 3میزان بیان ژن  CYP2E1بر حسﺐ ﻏﻠﻈتهای مﺨﺘﻠﻒ دود ﻋنﺒر
نسارا .سﺘون  :1ﻏﻠﻈت  ،mg/ml 7/11سﺘون  :2ﻏﻠﻈت  ،mg/ml 25/29سﺘون
 :3ﻏﻠﻈت  ،mg/ml 5/58سﺘون  :4ﻏﻠﻈت  ،75mg/ml/87سﺘون  :5ﻏﻠﻈت
 .mg/ml 117سﻄﺢ مﻌناداری  0,05>pدر نﻈر گرفﺘه شده است.
شﮑﻞ  :1مرفولوژی سﻠولهای سرﻃانی تحت تاﺛیر دود ﻋنﺒرنسارا .سﻤت راست
سﻠولهای شاهد با مرفولوژی دوکی شﮑﻞ و سﻤت ﭼﭗ سﻠولها تحت تاﺛیر دود
ﻋنﺒرنسارا با مرفولوژی تﻐییر یافﺘه را نشان میدهد.

نﻤودار  :1میزان زیسﺘایی سﻠولهای سرﻃانی برحسﺐ زمانهای مواﺟه با دود
ﻋنﺒرنسارا) .دو سﺘاره نشان دهنده سﻄﺢ مﻌناداری  0/01و سه سﺘاره نشان دهنده
سﻄﺢ مﻌناداری  0/001میباشد(.
نﻤودار  2نﺘایﺞ ریﻞتایﻢ ژن  P53را نشان میدهد .در ﻏﻠﻈتهای مﺨﺘﻠﻒ افزایﺶ
میزان بیان ژن نسﺒت به کنﺘرل دیده میشود .اما بیشﺘریﻦ میزان بیان ژن مربوط به
سﺘون  ،3یﻌنی ﻏﻠﻈت  58/5میﻠیگرم در میﻠیلیﺘر می باشد .سﻄﺢ مﻌناداری 0,05>p
در نﻈر گرفﺘه شده است.

نﻤودار  -3نﺘایﺞ ریﻞتایﻢ را در بررسی بیان ژن  CYP2E1نشان می دهد .در
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نﻤودار  : 2میزان بیان ژن  P53برحسﺐ ﻏﻠﻈتهای مﺨﺘﻠﻒ دود ﻋنﺒرنسارا.
سﺘون  :1ﻏﻠﻈت  ،mg/ml 7/11سﺘون  :2ﻏﻠﻈت ،mg/ml 25/29سﺘون :3
ﻏﻠﻈت  ،mg/ml 5/58سﺘون  :4ﻏﻠﻈت  ،75mg/ml/87سﺘون  :5ﻏﻠﻈت 117
 .mg/mlسﻄﺢ مﻌناداری  0,05>pدر نﻈر گرفﺘه شده است.

بحث
نﺘایﺞ حاﺻﻞ از ایﻦ پﮋوهﺶ اﺛر مهارکنندگی دود ﺟﻤﻊ آوري شده از ﻋنﺒرنسارا
بر روي رشد سﻠولهاي سرﻃانی را نشان داد .از آنجایی که از دیدگاه پﮋوهشی
و ﻋﻠﻤی ،سودمندی روشهای سنﺘی و داروﺋی باید از نﻈر آزمایشگاهی و
بالینی مورد تایید ﻗرار گیرند ،و با توﺟه به اسﺘﻔاده وسیﻊ از ﻋنﺒرنسارا توسﻂ
ﻋﻤوم ﺟامﻌه در درمان بﻌﻀی از بیﻤاریها ،و با توﺟه به اینﮑه تاکنون در
زمینه اﺛربﺨشی دود ﻋنﺒرنسارا بر سﻠولهای سرﻃانی کﺒد مﻄالﻌهای ﺻورت
نگرفﺘه است ،لذا در ایﻦ پﮋوهﺶ تالش شده است که اﺛربﺨﺶ بودن یا نﺒودن
ایﻦ ماده مورد بررسی ﻗرار گیرد )  .(13نﺘایﺞ مرفولوژی و تست سﻤیت سﻠولی
نشان داد در ﻏﻠﻈت  58 /5میﻠیگرم بر میﻠیلیﺘر حدود نیﻤی از سﻠولها از بیﻦ
رفﺘه اند)  .(IC50هﻤﭽنیﻦ در هﻤیﻦ ﻏﻠﻈت بیشﺘریﻦ میزان بیان ژن  P53و در
ﻏﻠﻈت  117بیشﺘریﻦ میزان بیان ژن  CYP2E1مشاهده شد .در تحقیقی در
دانشگاه ﻋﻠوم پزشﮑی شهید بهشﺘی اﺟزاء ﻋنﺒرنسارا با اسﺘﻔاده از دسﺘگاه GC-
 MSاز یﮑدیگر ﺟدا شدند .ایﻦ اﺟزاء شامﻞ هگزان ،اسید اسیﺘیﮏ ،آکونیﺘیﻦ،
بﺘاکاروتﻦ و دی مﺘیﻞ آمیﻦ بوده است که هﻤگی خواص آنﺘی اکسیدانی ،آنﺘی
باکﺘریال ،ﺿد ﻗارچ و ﺿد الﺘهابی هسﺘند )  .(14هﻤﭽنیﻦ در مﻄالﻌه ﻋزیزی
و هﻤﮑاران اﺛر آناس )دود ﻋنﺒرنسارا حﻞ شده در پروپیﻠﻦگﻠیﮑول( بر سﻄﺢ
بیان سایﺘوکایﻦ الﺘهابی  8 -ILدر رده سﻠولی  29 -HTالقا شده توسﻂ لیﭙوپﻠی
ساکارید) (LPSمورد بررسی ﻗرار گرفت .نﺘایﺞ ایﻦ مﻄالﻌه بیانگر افزایﺶ
بیان  8 -ILدر سﻠول های تحت تیﻤار با  LPSو کاهﺶ مﻌنادار آن در سﻠول
های تیﻤار شده با  LPSبه هﻤراه آناس بود که می تواند دلیﻠی بر خاﺻیت
ﺿد الﺘهابی آناس باشد )  .(11مﻄالﻌه ﻋزیزی و هﻤﮑاران نزدیﮏ تریﻦ مﻄالﻌه
با توﺟه به ترکیﺐ آناس و بررسی بیان ژنها ،با مﻄالﻌه ما میباشد .در
مﻄالﻌه ما تﻐییرات بیان ژن در سﻠولهای سرﻃانی مورد بررسی ﻗرار گرفت
و نﺘایﺞ نشان داد که دود دارویی بیان ژنها را افزایﺶ میدهد .در آزمایﺶ
دیگری از دود ﻋنﺒرنسارا بﻌنوان دهان شویه اسﺘﻔاده شد ،نﺘایﺞ نشان دهنده
مهار رشد میﮑروبها ،باکﺘریهای اسﺘرپﺘوکوکوس موتانﺲ و اسﺘرپﺘوکوکوس
سالیواریوس بود ،یﻌنی دود ﻋنﺒرنسارا هﻤانند دهانشویه کﻠرهگزیدیﻦ ﻋﻤﻞ
کرده بود )  .(15پرویﻦ و هﻤﮑاران در مﻄالﻌهای با هدف مقایسه خواص
ﺿد میﮑروبی دود حاﺻﻞ از دانههای اسﭙند و سرگیﻦ بر روی سودوموناس
آﺋروژینوزا و اسﺘافیﻠوکوکوس اورﺋوس دریافﺘند که اسﺘافیﻠوکوکوس اورﺋوس
نسﺒت به دود سرگیﻦ و اسﭙند و سودوموناس آﺋروژینوزا نسﺒت به سرگیﻦ
حساس بودند ،با افزایﺶ زمان دود دهی ،ﻗﻄر هاله ﻋدم رشد در موارد حساس
بزرگﺘر شده و به ﻋﺒارت دیگر اﺛرات ﺿد میﮑروبی دود افزایﺶ می یافت ) .(16
محقﻖ زاده و هﻤﮑاران ،در مﻄالﻌه دیگری با ﻋنوان ارزیابی سیﺘوتوکسیﮏ
دود ناشی از ﻋنﺒرنسارا روی دو رده سﻠول سرﻃان دهانه رحﻢ و حنجره و یﮏ
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رده نرمال دریافﺘند که دود ناشی از سوخﺘﻦ ﻋنﺒرنسارا روی ردههای سﻠولی
فوق الذکر در ﻏﻠﻈت مﻌادل  2میﻠیگرم یا کﻤﺘر اﺛر کشنده دارد )  .(17ﻃالﺒی
و هﻤﮑاران در سال  1396در مﻄالﻌهای با مقایسه خواص ﺿد میﮑروبی دود
حاﺻﻞ از ﻋﺼاره مسﺘقیﻢ ﻋنﺒرنسارا با آنﺘی بیوتیﮏهای رایﺞ برروی باکﺘری
آسینوباکﺘر بومانی دریافﺘند که میانگیﻦ هاله ﻋدم رشد باکﺘری تحت اﺛر با
ﻋنﺒرنسارا به ﻃور مﻌناداری بیشﺘر از هاله ﻋدم رشد آنﺘی بیوتیﮏ انﺘﺨابی
بود )  .(18ﻋنﺒرنسارا سرگیﻦ ماده اﻻغ است که در فﺼﻞ بهار ﺟﻤﻊآوری
میشود ،برخی مﻌﺘقدند اولیﻦ پشگﻞ کره اﻻغ بﻌد از تولد است .ایﻦ ماده
را مانند اسﭙند دود کرده و دود ناشی از آن را اسﺘنشاق مینﻤایند .ایﻦ ماده
در ﻇاهر بی ارزش ،که به نﻈر میرسد تنها میتواند به ﻋنوان کود حیوانی
کاربرد داشﺘه باشد ،مدت هاست که ﺟای خود را در ﻃﺐ سنﺘی پیدا کرده و در
درمان بسیاری از بیﻤاری ها به خﺼوص بیﻤاری های ﻋﻔونی کاربرد دارد ) .(17
بهﺘریﻦ زمان ﺟﻤﻊآوری ﻋنﺒرنسارا در فﺼﻞ بهار است ،اﻻغ ماده در فﺼﻞ بهار
از بهﺘریﻦ گیاهان داروﺋی تﻐذیه میکند و دود کردن آن در واﻗﻊ یﻌنی دود
کردن دهها گیاه داروﺋی به ﺻورت هﻤزمان ،ایﻦ دود هیﭽگونه اﺛر سوﺋی ندارد
و الﺒﺘه بوی آن بسیار ناخوشایند است .در ﻃﺐ سنﺘی ایﻦ ماده را مانند اسﭙند
دود کرده و دود ناشی از آن را در اتاق پراکنده میساخﺘند و مﻌﺘقد بودند ایﻦ
دود خاﺻیت میﮑروبکشی و ﺿدﻋﻔونی کنندگی دارد .برخی از خواص ذکر
شده برای ﻋنﺒرنسارا شامﻞ درمان سرماخوردگی یا برونشیت ،خارش پوست،
ﻋﻔونتهای واژینال ،بواسیر ،درد دندان ،تسهیﻞ زایﻤان ﻃﺒیﻌی ،کاهﺶ حجﻢ
و زمان خونریزی سیﮑﻞ ماهیانه ،تقویت کننده تارهای ﺻوتی ،بندآوردن خون
دماغ ،درمان آسﻢ ،برﻃرف کننده زخﻢهای ﭼرکیﻦ ،درمان ﺻرع و درمان آفت
دهان میباشد )  .(19با توﺟه به هﻤه ایﻦ مﻄالﺐ و نیز تالش محققیﻦ برای
بهرهگیری از درمانهایی با حداﻗﻞ ﻋوارض ﺟانﺒی و اﺛرات سوء داروهای
شیﻤیایی ،اسﺘﻔاده از ﻃﺐ سنﺘی و داروهای گیاهی بﺨﺼوص در سالهای
اخیر شیوع بیشﺘری در بیﻦ محققیﻦ یافﺘه است .ایﻦ مﻄالﻌه تجربی نیز با
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به نﻈر میرسد دود حاﺻﻞ از سوخت ﻋنﺒرنسارا سﺒﺐ ﻋدم تﮑﺜیر و افزایﺶ
مرگ سﻠولهای سرﻃانی در مقایسه با سﻠولهای نرمال شده است .بنابرایﻦ
میتوان نﺘیجه گرفت که دود ﻋنﺒرنسارا احﺘﻤاﻻ میتواند بر اساس ﻏﻠﻈت و
زمان دارای اﺛر کشندگی بر روی سﻠول های سرﻃانی کﺒد انسان باشد .
تشکر و قدر دانی
بدیﻦ وسیﻠه از هﻤراهی گروه زیست شناسی و هﻤﭽنیﻦ هﻤﮑاران در پﮋوهشﮑده
خوارزمی دانشگاه آزاد اسالمی تشﮑر و ﻗدردانی میگردد.
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هﻤیﻦ رویﮑرد انجام گردید و از نﺘایﺞ حاﺻﻞ از آن نیز اﻃالﻋات ارزشﻤندی
به دست آمده است .در ایﻦ مﻄالﻌه بیان ژن  CYPبررسی گردید که ﻃﺒﻖ
نﻤودار  2در ﻏﻠﻈت  117میﻠی گرم افزایﺶ بیان دیده شد .بر ﻃﺒﻖ مﻄالﻌات
ﻗﺒﻠی ایﻦ ژن نقﺶ ﻋﻤدهای در مﺘابولیسﻢ ترکیﺒات با وزن مولﮑولی کﻢ مﺜﻞ
اتانﻞ دارد )  .(9شاید ﻋدم بیان ژن در ﻏﻠﻈتهای کﻤﺘر دود در ایﻦ پﮋوهﺶ
مربوط به ﭼگالی و وزن مولﮑولی ماده موﺛره باشد ،لذا به نﻈر میرسد باید
مﻄالﻌات بیشﺘری با ﻏﻠﻈتهای مﺘنوعتری در ایﻦ خﺼوص ﺻورت گیرد .بر
خالف ژن  ، CYPژن  P53در ﻏﻠﻈت  IC50دارای بیشﺘریﻦ بیان است و با
افزایﺶ ﻏﻠﻈت میزان بیان آن کاهﺶ مییابد .ژن  P53روی بازوی کوتاه
کروموزوم شﻤاره  17ﻗرار دارد و یﮏ سرکوب کننده تومور را کد میکند که
در بیشﺘر سرﻃانهای انسانی دﭼار ﺟهﺶ میشود .ویﮋگی بارز ایﻦ ﺟهﺶها
ایﻦ است که با پراکندگی زیاد بر روی بیﺶ از  200کدون مﺨﺘﻠﻒ روی
میدهند)  .(20با توﺟه به نقﺶ ایﻦ ژن به ﻋنوان یﮏ تومورساپرسور ،بنابرایﻦ
هﻤسویی میزان بیان ژن با مرگ سﻠولی در ایﻦ پﮋوهﺶ دیده میشود .ایﻦ
به مﻌنای اﺛربﺨشی دود حاﺻﻞ از ﻋنﺒرنسارا بر بیان ژن و محدودیت تﮑﺜیر
سﻠول سرﻃانی است .
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