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چکیده
علیرغم پیشرفت های سه دهه گذشته در درمان سرطان (شیمی درمانی  ،پرتودرمانی و  ،)...مقاومت به شیمی درمانی هنوز به عنوان یک
معضل اصلی در درمان بیماران مبتال به سرطان است .هدف از این تحقیق بررسی مقایسه ای عصاره های هیدروالکلی رزماری ،اسپند و قهوه
بر مهار رشد سلول های رده سلولی سرطان پستان انسان ( )MCF7در مقایسه با سلول فیبروبالست پوست انسان ( )HDFوتعیین میزان
مهار رشد این عصاره ها بر باکتری های بیماری زای جداشده از مواد غذایی بود .در این تحقیق اثر عصاره های هیدروالکلی رزماری ،اسپند و
قهوه با غلظت های متفاوت  250و  120و  60میکروگرم در هر میلی لیتر) بر رده های سلولی MCF7و  HDFبررسی گردید .رده های
سلولی در محیط کشت  RPMIحاوی 10درصد  FBSو 1درصد پنی سیلین و استرپتومایسین کشت داده شده و در انکوباتور  37درجه
سانتیگراد حاوی  5درصد دی اکسید کربن و 95درصد رطوبت قرار گرفت .از روش استاندارد MTTبرای برآورد توانایی زیستی سلول ها در
مجاورت عصاره های فوق بهره گرفته شد .هم چنین از روش  MICنیز برای تعیین حداقل غلظت مهاری عصاره ها بر باکتری های
استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی جدا شده از مواد غذایی استفاده گردید .بر اساس نتایج  ،MTTعصاره های رزماری ،اسپند و قهوه
بر حسب غلظت و زمان دارای فعالیت ضدسرطانی بر علیه رده سلولی  MCF7می باشد .در حالی که روی سلول سالم  HDFاثر خاصی
نشان ندادند .هم چنین عصاره های این گیاهان در غلظت های مختلف دارای اثر مهاری بر رشد باکتری های بیماریزای جداشده از مواد
غذایی بود .با توجه به یافته های این تحقیق می توان پیشنهاد نمود که عصاره این گیاهان با غلظت مناسب قابلیت استفاده به عنوان یک
مکمل غذایی مناسب برای مهار رشد سلول های سرطانی و مهار رشد باکتری های بیماریزای جدا شده از مواد غذایی را دارا می باشد.
کلید واژه ها :رزماری ،اسپند ،قهوه ،رده سلول سرطانی ،باکتری بیماری زا.

مقدمه
در تمام جهان سرطان یکی از معضالت اساسی محسوب

 .)1388سرطان پستان از شایع ترین انواع سرطان در بین

می شود .هر ساله بیش از  10میلیون موارد جدید

زنان بوده که علیرغم پیشرفت های بسیار در مورد

سرطان شناسایی و بیش از  20میلیون نفر در دنیا با

تشخیص زود هنگام و درمان مناسب این بیماری هنوز

تشخیص سرطان زندگی می کنند (.)Petersen., 2009

هم جان عده زیادی از زنان را در معرض خطر قرار داده

بروز ساالنه سرطان ها در ایران حدود  70000مورد و

است ( .)Erkan et al., 2008در کشور ما نیز آمارسرطان

مرگ و میر در حدود  30000نفر است و با توجه به

پستان در حال افزلیش بوده ودر مقایسه با سایر نقاط

افزایش امید به زندگی و افزایش درصد سالمندی در

دنیا  ،در زنان جوان (حداقل یک دهه زودتر از زنان سایر

کشور انتظار می رود که در دهه های آینده میزان بروز

کشورها) بیشتر مشاهده می گردد (محقی و همکاران

آن به طور قابل توجهی افزایش یابد (حیدری و همکاران،

 .)1390،بر اساس آمار منتشره از وزارت بهداشت و درمان
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هم اکنون سرطان پستان شایع ترین سرطان در بین زنان

الکلی جهت عصاره گیری و استخراج عوامل ضدمیکروبی

بوده به شکلی که حدود 25درصد کل سرطان های زنان

در گیاه مناسب تر است (قربانپور و همکاران.)1395 ،

را شامل شده و پس از سرطان ریه دومین سرطان کشنده

رزماری ( )Rosmarinus officinalisازجمله گیاهان

محسوب می گردد  .طبق اعالم نظر کارشناسان از هر

دارویی با بوته ای معطر و از خانواده نعناعیان بوده که در

هشت زن ایرانی یک نفر شانس ابتال به سرطان پستان را

بیشتر مناطق دنیا از جمله نواحی مختلف کشور پرورش

دارا می باشد .تا کنون درمان قطعی سرطان به جهت

داده می شود و یکی از گیاهانی است که خاصیت آنتی

پیچیدگی مکانیسم و وجود عوامل متعدد در شکل گیری

اکسیدانی باالیی داشته ودر دو دهه اخیر خواص

آن یافت نشده و مصرف داروهای ضدسرطان مرسوم نیز

ضدسرطانی آن نیز مورد توجه قرار گرفته است (همتا و

منتج به ایجاد مقاومت دارویی در سلول های سرطانی

همکاران .)1390،علیرغم آن که بیشترین عصاره در برگ

شده است ( .)Siegel et al., 2013متاسفانه بسیاری از

های این گیاه وجود دارد ولی ساقه وگل گیاه نیز حاوی

داروهای ضدسرطان بر سلول های طبیعی بدن نیز اثر

مقادیر کمی عصاره می باشند .ترکیبات پلی فنلی و

کشندگی دارند ،مضاف بر آن که بسیاری از داروهای

ترینوئیدی موجود در گیاه شامل رزمارینیک اسید،

شیمیایی باعث مشکالت گوارشی ،کلیوی و  ....می گردند

کافئیک اسید ،کارنوسول کارنوسونیک اسید ،کامفور

(.)Holohan et al., 2013

پولگون 1و-8سینول و ایزوبورنیل استات بوده که در مهار

گیاهان دارویی به علت همراه داشتن ترکیبات مفید

رادیکال های آزاد نقش ایفا می کنند ( Terpinc et al.,

دیگری همراه با ترکیبات دارویی ،از عوارض جانبی

.)2009

کمتری نسبت به داروهای شیمیایی برخوردارند .برخی

قهوه ( )Coffeeنیز یکی از منابع آنتی اکسیدان است که

از گیاهان دارویی می توانند اثرات خود را در مراحل

در پیشگیری از انواع سرطان موثر است  .نوشیدن چندین

مختلف رشدسلول های سرطانی اعمال نموده ویکی از

فنجان قهوه در روز خطر ابتال به سرطان روده را کاهش

گزینه های جدی برای پیشگیری و یا درمان سلول های

می دهد  .براساس نتایج محققان میزان ابتال به سرطان

سرطانی محسوب گردند .از عوامل اصلی در سرطان،

روده در افرادی که چهار فنجان قهوه در روز مصرف می

استرس اکسیداتیو ناشی از رادیکال های آزاد بوده و این

نمایند 15 ،درصد کمتر از سایرین می باشد .

در حالی است که این گیاهان غالبا حاوی ترکیبات آنتی

نوشیدن قهوه میتواند خطرسرطان پروستات مهاجم

اکسیدان می باشند ( .)Karimoi et al., 2006در طی

وپیشرونده رانیزکاهش دهد .هم چنین احتمال ابتال به

 5دهه گذشته مطالعات زیادی روی اثرات گیاهان دارویی

سرطان های پیش رونده در مردانی که زیاد قهوه می

برانواع سرطان صورت گرفته است .عصاره برخی از این

نوشند 60 ،درصد کمتر از مردانی است که اصال مصرف

گیاهان در کنترل سلول های سرطانی مؤثر می باشد

نمی کنند (.)Bruck et al., 2001

(.)Terpinc et al., 2009

اسپند ( )Peganum harmalaنیز گیاهی بدون کرک

عالوه بر خاصیت آنتی اکسیدانی و اثر ضدسرطانی،

است که در مناطق مختلف آسیا و برخی مناطق مختلف

عصاره برخی از گیاهان دارویی دارای مواد مؤثری بر

ایران یافت می شود .دانه های اسپند در طب سنتی ایران

علیه میکروب ها ازجمله باکتری ها بوده که برحسب

کاربرد داشته و ازپودر دانه های آن در درمان تومورهای

اقلیم جغرافیایی ،روش عصاره گیری و  ....میزان اثر

جلدی و زیر جلدی استفاده شده است .اثرات ضد

متفاوت میباشد ( .)Oliveria et al., 2019از میان

میکروبی ،ضدقارچی ،ضدتوموری و مهار کننده فعالیت

حالل های آبی ،هیدروالکلی ،کلروفرم و  ....حالل های
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مونوآمینواکسیدازی از جمله اثرات دیگر دانه های اسپند

سنجش حداقل غلظت بازدارندگی باکتریایی عصاره ها

می باشد(.)Ganz et al., 2009

به روش میکروبراث دایلوشن()MIC

مطالعه حاضر با هدف ارزیابی مقایسه ای اثر ضد

در این آزمایش ابتدا  ،چند پرگنه از کشت تازه باکتری

سرطانی و ضدباکتریایی عصاره های هیدروالکلی رزماری،

های بیماریزای جداشده از مواد غذایی در تحقیقات قبلی

اسپند و قهوه صورت پذیرفت تادر تحقیقات آتی بتوان از

(استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی) به محیط

این عصاره ها به عنوان مکمل های غذایی بهره گرفت.

کشت مولر  -هینتون براث منتقل و پس از گرمخانه
گذاری  ،کدورتی معادل با نیم مک فارلند تهیه گردید.

روش کار

حساسیت باکتری ها نسبت به عصاره آماده شده با

آماده سازی عصاره های گیاهی

استفاده از روش رقیق سازی در میکروپلیت به شکل

در این بررسی نمونه های گیاهان دارویی رزماری ،دانه

جداگانه برای هر باکتری بررسی شد  .در این آزمایش

اسپند وقهوه تهیه و سپس توسط کارشناس هرباریوم

ابتدا رقت های مختلف عصاره  ،در محیط مولر هینتون

مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد مورد

براث در میکروپلیت ها تهیه و سپس  100میکرولیتر

شناسایی و نمونه هرباریومی آن به شماره 3414،3454

سوسپانسیون باکتری با کدورت نیم مک فارلند بود به

و  33504به ترتیب در هرباریوم مرکزتحقیقات ثبت

چاهک ها اضافه گردید .سپس آزمایشات مشابه برای

ونگهداری گردید .نمونه ها ی رزماری با آب مقطر شسته

کنترل مثبت (محیط کشت حاوی باکتری و بدون

و به قطعات کوچک تر خردشد .سپس نمونه های اسپند

عصاره) و کنترل منفی (محیط کشت دارای عصاره و

و قهوه نیز به صورت جداگانه توسط آسیاب خانگی پودر

بدون باکتری( نیز انجام شد .میکروپلیت ها سپس به

گردید 50 .گرم از هریک از پودرها را به صورت مجزا در

مدت  24ساعت در گرمخانه در دمای  37درجه

بالن ریخته و به آن  400میلی لیتر اتانول  96درجه

سانتیگراد گرمخانه گذاری گردید .کمترین رقت از

افزوده تا  24ساعت در دستگاه شیکر با دور  160دور در

عصاره که کدورتی در آن مشاهده نشد ،به عنوان حداقل

دقیقه تکان بخورد .عصاره حاصل از این مرحله صاف و

غلظت مهارکنندگی گزارش گردید.

مجددا روی مقادیر باقیمانده اتانل  70درجه اضافه

کشت رده های سلولی  MCF7وHDF

ومرحله قبل تکرار گردید .عصاره های جمع آوری شده

رده های سلولی فوق از بانک سلولی انستیتو پاستور ایران

در این دو مرحله در دستگاه تقطیر در خال در دمای 45

تهیه و در محیط RPMI-1640حاوی  10درصد سرم

درجه سانتیگراد و با شرایط  70دور در دقیقه تا زمانی

جنین گاوی (1 ،)FBSدرصد آنتی بیوتیک های پنی

که حجم باقیمانده به یک پنجم حجم اولیه برسد تقطیر

سیلین و استرپتومایسین کشت داده شدند .فالسک های

و پس از آن محتویات مخزن به داخل پتری دیش منتقل

کشت سلول در این مرحله در انکوباتور دارای 5درصد

و در دمای  50درجه سانتی گراد در آون خشک گردید

دی اکسید کربن و95درصد رطوبت در دمای  37درجه

 .از عصاره حاصله با فسفات بافر سالین ( )PBSرقت های

سانتیگراد نگهداری و هر سه روز یک بار محیط کشت

 120 ، 250و  60میکروگرم بر میلی لیتر تهیه و با

تعویض می گردید.

استفاده از فیلترهای  0/22میکرونی استریل گردید .در

ارزیابی سمیت سلولی با روش MTT

نهایت عصاره های رقیق شده در میکروتیوب های

در این مرحله از فالسک هایی که با تراکم  80درصد پر

استریل تا زمان مصرف در فریزر نگهداری شدند .

شده بودند  ،استفاده گردید .ابتدا محیط کشت از سطح
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سلول ها برداشته شده و با افزودن  1میلی لیتر تریپسین

بنفش رنگ فورمازان که در آب غیر محلول می باشد

به مدت  3دقیقه و سپس اضافه کردن همین حجم

تبدیل نمود.

محیط به منظور خنثی کردن اثر تریپسین ،همه سلول

در مرحله بعد محیط را خالی نموده و به هر چاهک 200

ها از کف فالسک جدا گردید .این سوسپانسیون سلولی

میکرولیتر  DMSOاضافه و به مدت  20دقیقه جهت

در  1200دور در دقیقه به مدت  5دقیقه سانتریفوژ شد

حل کردن تکان داده شد تا کریستال های فورمازان حل

 .مایع باالی رسوب دور ریخته و به رسوب  1میلی لیتر

گردد.در مرحله آخر با طول موج 492وسپس 630

محیط کشت اضافه گردید  .با برداشتن  10میکرولیتر از

نانومتر در دستگاه االیزا ریدر جذب نوری قرائت گردید.

شیرابه سلولی و افزودن همین مقدار تریپان بلو در سطح

در نهایت درصد زنده بودن سلول ها پس از تقسیم جذب

الم نئوبار ،تعداد سلول های زنده شمارش گردید .تعداد

نوری( )ODسلول های تیمار نسبت به سلول های شاهد

 10/000سلول از این سوسپانسیون سلولی پس از

در عدد 100ضرب و محاسبه گردید .نتایج حاصل با

محاسبه به هر چاهک از میکرو پلیت های  96چاهکی

استفاده از نسخه  22نرم افزار آماری SPSSمورد تجزیه

افزوده و 180میکرولیترمحیط کشت به آن اضافه گردید.

و تحلیل قرار گرفت.

در مرحله بعد  20میکرولیتر از غلظت های مختلف

نتایج

عصاره ها به چاهک ها اضافه گردید .در این تحقیق ،

سنجش حداقل غلظت بازدارندگی ()MIC

عصاره های رزماری  ،اسپند و قهوه با غلظت های  60و

عصاره های استخراج شده از عصاره رزماری ،اسپند و

 120و  250میکروگرم برمیلی لیتر به سلول های

قهوه در آزمایش میکروبی علیه دو نوع باکتری گرام

 MCF7و  HDFاضافه شد .گروه دیگری از سلول ها به

مثبت (استافیلوکوکوس اورئوس) وگرام منفی (اشریشیا

عنوان شاهد ،بدون افزودن عصاره های گیاهی ،مورد

کلی) مورد آزمایش قرار گرفته و مشخص گردید که

آزمایش قرار گرفتند و هر آزمایش در چهار تکرار انجام

عصاره گیاه اسپند ،رزماری و قهوه به ترتیب تا غلظت

شد .پس از گذشت زمان های 48 ،24و  72ساعت،

های 120میکروگرم در هر میلی لیتر 250 ،میکروگرم در

محیط روی سلول ها تعویض گردید .سپس مقدار 20

هر میلی لیتر و 120میکروگرم در هر میلی لیتر برعلیه

میکرولیتر محلول  MTTبه هر چاهک اضافه و  4ساعت

اشریشیاکلی و تا رقت های  60میکروگرم در هر میلی

در تاریکی در انکوباتور  Co2دار ،گرمخانه گذاری شد .در

لیتر 120 ،میکروگرم در هر میلی لیتر و 250میکروگرم

این مدت آنزیم سوکسینات دهیدرژناز میتوکندری سلول

در هر میلی لیتر برعلیه استافیلوکوکوس اورئوس موثر

های زنده  ،محلول زرد رنگ  MTTرا به کریستال های

واقع شده است (جدول1و.)2

جدول -1نتیجه  ODآزمون تعیین حساسیت میکروبی ( )MICعصاره های رزماری  ،اسپند و قهوه بر باکتری های E.Coli
کنترل منفی

کنترل مثبت

قهوه

اسپند

رزماری

0.106

0.202

0.185

0.164

0.176

±0.003224

±0.083156

±0.006218

±0.006341

±0.006218

0.101

0.210

0.121

0.118

0.165

±0.003114

±0.083190

±0.006330

±0.006218

±0.006218

0.107

0.208

0.118

0.113

0.116

±0.003310

±0.083284

±0.005141

±0.005117

±0.005099
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جدول -2نتیجه  ODآزمون تعیین حساسیت میکروبی ( ) MICعصاره های رزماری ،اسپند و قهوه بر باکتری های S.aureus
کنترل منفی

کنترل مثبت

قهوه

اسپند

رزماری

0.146

0.383

0.215

0.164

0.256

±0.003317

±0.023994

±0.006218

±0.005358

±0.006328

0.151

0.394

0.198

0.118

0.165

±0.003265

±0.022591

±0.006330

±0.006194

±0.006541

0.148

0.386

0.118

0.113

0.116

±0.003290

±0.023885

±0.005215

±0.005112

±0.005099

غلظت (میکروگرم
درمیلی لیتر)
60
120
250

تاثیر سمیت سلولی عصاره های رزماری ،اسپند و قهوه بر

 60میکروگرم برمیلی لیتر در گروه تیمار نسبت به گروه

رده سلولی سرطانی MCF7

شاهد پایین تر بود اما این میزان اختالف درمورد اسپند

نتایج مربوط به سمیت سلولی عصاره حاصل از رزماری

برخالف قهوه در سطح معنی داری قرار نگرفت .در مورد

بر سلول سرطانی  MCF7محاسبه گردید .آن چه که

غلظت های  120اسپند نیز برخالف قهوه مجددا در دو

نتایج این آزمایش نشان می دهد  ،این است که تعداد

گروه تیمار و شاهد ،میانگین تراکم سلولی تقریبا نزدیک

سلول های رده سلولی سرطان پستان انسان تحت تیمار

به هم بوده واختالف معنیداری مشاهده نشد .آنالیز

با غلظت های مختلف عصاره رزماری در هر سه زمان

آماری در خصوص غلظت میکروگرم برمیلی لیتر 250

انکوباسیون  24و  48و  72ساعت در هر سه گروه (بر

اسپند و قهوه موید تاثیر معنی داری ( )p<0.05این

اساس غلظت) نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است.

عصاره ها در تمام زمان های انکوباسیون بر روی سلول

آنالیز آماری با کاربرد آزمون  ، tنشان داد که هر چند

های سرطانی نسبت به گروه شاهد بود.

تراکم سلولی در سلول های تحت تیمار با غلظت 60

عصاره رزماری مشابه عصاره های اسپند و قهوه سمیت

میکروگرم برمیلی لیتر نسبت به گروه کنترل ،پایین تر

سلولی وابسته به دوز بر روی سلول های سرطانی پستان

(حدودا کمتراز 50درصد) بود اما در هیچکدام از زمان

داشت به طوری که با افزایش غلظت عصاره این فعالیت

های انکوباسیون این اختالف تراکم معنی دار نبود  .نتایج

بیشتر گردید .

بررسی آماری در مورد غلظت  120میکروگرم برمیلی

تاثیر سمیت سلولی عصاره های رزماری ،اسپند و قهوه بر

لیتر نشان داده که کاهش تراکم در سلول های تحت

رده سلولی طبیعیHDF

تیمار نسبت به گروه شاهد  ،فقط در زمان  48و 72ساعت

نتایج مربوط به سمیت سلولی عصاره حاصل از رزماری

با احتمال 99درصد معنیداربود ( . )p<0.01آنالیز آماری

بر سلول های  HDFنیز به عنوان گروه شاهد بررسی

در خصوص غلظت  250میکروگرم برمیلی لیتر موید

گردید .نتایج این آزمایش پس از آنالیز آماری با روش

تاثیر معنی دار ( )p<0.05عصاره رزماری در تمام زمان

آزمون  tمستقل ،نشان داد که تفاوت میانگین تراکم

های انکوباسیون بر روی سلول های سرطانی نسبت به

سلولی بین گروه های کنترل وعصاره رزماری درهیچ

گروه شاهد بود.

کدام ازغلظت های 250،120و 60میکروگرم برمیلی لیتر

آنالیز آماری در خصوص تاثیر عصاره اسپند و قهوه بر

همچنین هیچ کدام از زمان های انکوباسیون  48 ،24و

تراکم سلولی دو گروه سلول های  MCF7تیمار و شاهد

 72ساعت معنیدارنبود.نتایج تاثیر میزان سمیت عصاره

نیز ،موید این است که هر چند تراکم سلولی در غلظت
18
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اسپند و قهوه بر سلول های  ،HDFبا استفاده از آزمون

نمودار  -2مقایسه اثر سایتوتوکسیک

آماری  tمستقل ارزیابی گردید.میانگین تراکم سلولی

عصاره اسپند بر سلولهای سرطانی

درعصاره اسپند درغلظت ها و زمان های انکوباسیون
مختلف هرچند در گروه تیمار نسبت به کنترل باالتر

80
کنترل

60

60اسپند

40

120اسپند

20

بوده ،اما این تفاوت ها معنیدارنبود.
بررسی درصد توانایی زیستی
در نهایت مقدار  IC50نمونه ها که بیانگر غلظتی از نمونه

250اسپند

است که موجب 50درصد مهار رشد سلول های سرطانی

0
72

48

درصد توانائی زیستی

100

24

زمان (ساعت)

می شود محاسبه ونتایج حاصل از تیمار سلول ها با
غلظت های  60و  120و  250میکروگرم برمیلی لیتر

نمودار  -2درصدتوانایی زیستی غلظت های مختلف عصاره

عصاره ها در زمان های  24و  48و  72ساعت محاسبه

اسپند (میکروگرم برمیلی لیتر) در زمان های مختلف

ودرصد توانایی زیستی عصاره ها تعیین ودر نمودارهای

انکوباسیون (کنترل مبین غلظت صفر عصاره می باشد).

1و 2و 3ترسیم گردید.
نمودار  -3مقایسه اثر سایتوتوکسیک

همانطور که در نمودار ها مالحظه می شود ،درصد توانایی

عصاره قهوه بر سلولهای سرطانی

زیستی عصاره ها با متغیر های غلظت و زمان وابسته بوده
زیستی به شکل قابل توجهی کاهش می یابد.

80

نمودار  -1مقایسه اثر سایتوتوکسیک

کنترل

60

عصاره رزماری بر سلولهای سرطانی

60قهوه

40

120قهوه

20

100

کنترل

60

60رزماری

40

120رزماری

20

250رزماری

درصد توانائی زیستی

80

250قهوه

درصد توانائی زیستی

به شکلی که با افزایش غلظت و زمان انکوباسیون ،توانایی

100

0
72

48

24

زمان (ساعت)

نمودار  -3درصد توانایی زیستی غلظت های مختلف عصاره
قهوه (میکروگرم برمیلی لیتر) در زمان های مختلف
انکوباسیون (کنترل مبین غلظت صفر عصاره می باشد).

0
24 48 72
زمان (ساعت)

بحث
براساس نتایج این تحقیق قهوه نسبت به رزماری واسپند

نمودار  -1درصدتوانایی زیستی غلظت های مختلف عصاره

اثر سایتو توکسیک بیشتری برسلول های سرطانی پستان

رزماری (میکروگرم برمیلی لیتر) در زمان های مختلف

( )MCF7دارا می باشد  .اثرات سایتوتوکسیک القا شده

انکوباسیون (کنترل مبین غلظت صفر عصاره می باشد).

توسط این عصاره با زمان و غلظت ارتباط مستقیم داشته
به طوری که قابلیت زیست پذیری سلول ها با افزایش
غلظت بیشتر وبا افزایش زمان کاهش می یابد .بنابراین
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می توان نتیجه گرفت که عصاره اتانولی قهوه ممکن است

رادیکال های آزاد  ،سلول ها را از آسیب اکسیداتیو و

اثرات قابل توجهی دردرمان سرطان پستان داشته باشد.

مرگ سلولی در امان نگاه می دارد .فیتو استرول ها ،

قهوه هرچند بهترین منبع برای دریافت آنتی

فالونوئیدها  ،کاروتنوئیدها و ترینوییدها ترکیبات

اکسیدان در بدن نیست اما براساس یافته های برخی

شیمیایی دارای خواص آنتی اکسیدانی در این گیاهان

محققین در پیشگیری از انواع سرطان موثر است .

بوده که ضمن جذب رادیکال های آزاد و تحریک دستگاه

کارشناسان نوشیدن چندین فنجان قهوه را در روز برای

ایمنی مسیرهای متابولیک مرتبط با گسترش سرطان را

جلوگیری از سرطان روده توصیه کردند.دو نوع چربی در

نیز مهار می کند (.)González et al., 2014

دانه های قهوه وجود دارد که خاصیت محافظت از کبد

در مورد عصاره اسپند نیز در این تحقیق اثرات مهار رشد

در برابر خطر ابتال به سرطان را دارد .هم چنین کافئین

سلول های سرطانی مشاهده گردید  .در تحقیقات مشابه

قهوه نیز در کاهش خطر ابتال به سرطان پوست موثر می

نیز اثرات عصاره آلکالوئیدی اسپند بر کاهش تکثیر

باشد ( .)Bruck et al., 2001محققین نشان دادند که

سلولی سلول های سرطانی کبد و پوست بررسی گردیده

مصرف قهوه میتواند بر روی سیستم بدنی بدن اثر

است (فروزنده و همکاران  . )1393،تاثیر مواد موثره اسپند

گذاشته و احتمال ابتال به سرطان سینه را کاهش دهد.

نیز بر رده های سلولی سرطانی مقاوم به دارو نیز تحقیق

در این مطالعات خانمهای یائسه با مصرف دو فنجان قهوه

شده است ( Hussam .)Ishida et al., 1999در سال

در روز خطر ابتال به سرطان را تا حدود  30درصد و

 2010و  Hamsaدر سال  2011اثرات سیتو توکسیک

خانمهایی که پیش از یائسگی هستند با مصرف منظم 3

این عصاره را بر سرطان حنجره و مالنوم پوست بررسی

تا  4فنجان در روز خطر ابتال به سرطان را تا  38کاهش

نمودند .هم چنین تحقیقات مشابهی در مورد سلول های

میدهند .ارتباط بسیار نزدیک پیشرفت سرطان با التهاب

سرطانی گردن رحم اپی تلیال گردن رحم و روده نیز

و استرس اکسیداتیو از یک سو و دارا بودن خواص آنتی

انجام گردیده است ( Hussam et al., 2010., Hamsa

اکسیدانی و ضد التهابی در قهوه باعث شده است تا این

 .)et al., 2011هارمول و مشتقات آلکالوئیدی این گیاه

گیاه به عنوان عوامل ضد بدخیمی سلولی مطرح گردد.

با ممانعت از تقسیم سلولی از رشد سلول های لوسمیک

نتایج این تحقیق در مورد عصاره رزماری نیز با نتایج سایر

ممانعت وبرخی مشتقات دیکر از عملکرد آنزیم

محققین همخوانی دارد به طوری که تجویز خوراکی

توپوایزومراز ممانعت می نماید .آلکالوئیدهای تجمع یافته

عصاره رزماری از طریق افزودن به آب آشامیدنی توانسته

در دانه گیاه عمده ترین ترکیب فعال آن بوده که اثر

است اندازه تومور را در موش سوری کاهش دهد  .هم

ضدسرطانی داشته واین اثر در رده های سلولی متعددی

چنین افزایش بیان پروتئین های پیش آپوپتوزی از جمله

بررسی گردیده است ( .)Jimenez et al., 2008در

 BAXنیز در مورد رزماری گزارش گردیده است

خصوص اثر ضدمیکروبی این عصاره های گیاهی نیز

( .)Moore et al., 2016., Petiwala et al., 2014اثر

تاکنون تحقیقات وسیعی صورت پذیرفته است.

آنتی اکسیدانی عصاره رزماری در سلول های سرطانی

(.)Santoyo et al., 2006; Da Silveira et al., 2014

کولون و لوسمی نیز نشان داده شده است  .هم چنین اثر

هرچند که به شکل مرسوم از دود اسپند برای ضدعفونی

ضد سرطانی این عصاره بر رده های مختلف سلول های

استفاده می گردد ولی اثر عصاره اسپند برباکتری های

سرطان کولون ،پانکراس ،پروستات ،ریه ،مثانه و کبد نیز

بیماریزا نیز بررسی گردیده است ( Abdulridha et al.,

بیان شده است .در مدل های حیوانی نیز اثر ضدسرطانی

 .)2019این اثرهم درمورد دانه اسپند و هم در مورد برگ

بررسی گردیده است .آنتی اکسیدان ها با از بین بردن

آن نشان داده شده است (.)Iranshahy et al, 2019
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هم چنین در مورد رزماری نیز بررسی های مشابهی

مقایسه خواص ضد سرطانی عصاره های هیدرو الکلی این

وجود دارد ( .)Oliveria et al.,2019در تحقیق حاضر

عصاره ها بر سلول های سرطانی پستان به همراه اثر

نیز مشابه نتایج سایر محققین تمامی عصاره ها البته در

ضدباکتریایی بر باکتری های بیماریزای با منشا غذایی

غلظت های متفاوت دارای فعالیت مهاری در مقابل

صورت نگرفته بود این تحقیق صورت پذیرفت تا بتوان

باکتری های بیماریزای جداشده از مواد غذایی نشان داده

در تحقیقات آتی از این عصاره ها به عنوان نگهدارنده

شده است به شکلی که در برخی تحقیقات قابلیت

مواد غذایی برای همه مردم وبه خصوص بیماران مبتال

استفاده از این عصاره ها به عنوان نگهدارنده مواد غذایی
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Abstract
Despite significant advances in radiation therapy and cancer treatments in the past 30 years,
resistance to chemotherapy is a major obstacle in the recovery of patients with cancer.
Resistance to chemotherapy drugs inhibits the recovery process. This study aims to evaluate
the anticancer activity of the hydroalcolic extracts of Rosemary, Peganum, and Coffee on
growth inhibition of MCF-7 cell line and determine the rate of growth inhibition of pathogenic
bacteria isolated from food. We examined cytotoxicity effects of three different concentrations
(60,120,250 μg/ml) of Rosemary, Peganum, and Coffee extracts on MCF-7and HDF cell lines.
The cell lines were grown in RPMI supplemented with 10% FBS, 1% penicillin, and
streptomycin. The cells were allowed to incubate at 37ºC in an atmosphere that contained 5%
CO2 and 95% humidity. The standard MTT assay was performed to estimate cell viability after
treatment by Rosemary, Peganum, and Coffee extracts. The extracts were also used with MIC
on Staphylococcus aureus and E. coli bacteria isolated from food. The results of the MTT assay
showed that the Rosemary, Peganum and Coffee extracts had time-and concentration-dependent
anticancer activities on the MCF-7cell line compared to HDF cells statistically significant
(p<0.01). As the Rosemary extract had more effect on the control of cell proliferation than the
other two extracts. Also, these extracts at different concentrations had an inhibitory effect on
food pathogenic bacterial growth. Our results have suggested that these plants extract is a
potential candidate, either alone at pre-determined doses, for the dietary supplement suitable
for the inhibitory effect on food pathogenic bacterial growth and cancer cell lines.
Keywords: Rosemary, Peganum, Coffee, cancer cell line, pathogenic bacteria.
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