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 دهیچك
  خواص به تنها تحقيقات از بسياری در هستند. ضدسرطان خواص با داروییهای ترکيب از غنی منبعيان عنعنا خانواده گياهان     

 و ارزیابی هدف با مطالعهاین  است. نشده توجهی سالم یهاسلول بر آنها يتسمّ به و است شده پرداختهها ترکيباین  سرطانی ضد

 Origanum و .Origanum vulagare L شامل (يانعنعنا )خانواده مرزنجوش جنس از گونه دو اسانس یسمّ هایاثر مقایسه

majorana L. سرطانی سلول رده بر BCL-1 شرایط در نرمال ذاتی( )ایمنی ماکروفاژ و اکتسابی( )ایمنی لنفوسيت و In vitro طراحی 

 GC.MS و GCهای با دستگاهها اسانس ناليزآ سپس شد. آماده آب با تقطير روش با روغنی اسانس و تهيه گياهان نمونه است. شده

 داده کشت ساعت 24 مدت بهها اسانس مختلف یهاغلظت با نرمال ماکروفاژ و لنفوسيت ،BCL-1 سرطانی سلول رده .گردید انجام

 تنوع GC.MS نتایج شد. نيتعي LDH و MTT سنجش طریق از روغنی یهاتأثير اسانس تحت سلولی مسموميت و سلولی حيات شد.

 01/0-1 غلظت محدوده در اسانس دو .باشدمی مشترک جزء 12 دارای تنها که طوریبه ،دهدمی نشان را اسانس دو هایترکيب

  اسانس 50IC) شودمی BCL-1 سرطانی سلول رشد مهارموجب  (majorana O. 30-82% و vulgare O. 47-79%) درصد

vulgare O.: 01/0% 50 وIC اسانس majorana O.: 03/0%.) ایمنی یهاسلول حياتی فعاليت (%1) غلظت باالترین در اسانس دو هر 

 و لنفوسيت بر یسمّ اثر اسانس دو آزمایش مورد یهاغلظت از یکهيچ LDH آزمون نتایج به توجه با همچنين .دهندنمی کاهش را

 داشتن برعالوه زیرا ،باشندمی سرطان درمان برای مناسبی کاندید O. majorana و O. vulgare گياهان اسانس .نداشتند ماکروفاژ

 .کنندمین ایجاد آسيبی ایمنی سيستم نرمال یهاسلول در قوی، ضدسرطانی خاصيت

 

 .ماکروفاژ لنفوسيت، ،BCL-1 ،سرطانضد ،Origanum کلیدی: هایواژه
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 مقدمه
 مکمل هایدرمان عنوانبه گياهی هایترکيب از استفاده

 گياهان است. کرده پيدا جهانی گسترش مدرن پزشکی در
 بسياری در سنتی صورتبه (Lamiaceae)يان عنعنا خانواده

 گياهی داروی و خوراکی عنوانبه ایران ازجمله کشورها از
 و Lvulgare  Origanum. گونه .شوندمی استفاده

.L majorana Origanum باشندمی خانواده این از دو هر 
 ضدسرطانی ویژگی ازجمله متنوع دارویی خواص با و

Mombeini ؛ et al. Morshedloo ,2018اند )شده شناخته

2009, et al. 2013؛., et alTeixeira .) به توجه با 
 تفکيک اوقات گاهی گونه، دو این مرفولوژیک هایشباهت

 مقاالت در و بوده دشوارن امحقق برخی برای گياه دو این
 نام با majorana Origanum و vulgare Origanum گياه

 et Jeddi؛  et al.Noori ,2015) شوندمی معرفی مرزنجوش

2018., al 2018؛, .et al Sotoudeh.) 

 دنيا شایع هایسرطان از لوسمی و لنفومسویی  از
با وجود  .گيردمی را نفر هزاران جان ساالنه که باشدمی

 یک به نياز همچنان اما مختلف، درمانی هایشيوه کارآمدی
Hashemi-) دارد وجود کمتر عوارض با جدید داروی

2007, et al.Bahremani ). اصلی مشکالت از یکی 
 سالم یهاسلول بر آنها منفی عوارض ضدسرطان داروهای

 سرطانی ضد خواص تحقيقات از بسياری در .باشدمی
 احتمالی( مثبت یا )و منفی آثار گرفتن نظر در بدون هاترکيب

 ,Han & Parker) شودمی بررسی سالم یهاسلول بر آنها

 اثر ارزیابی کنار در پس (. et al.Begnini ,2014؛ 2017
 فعاليت و سلولی آسيب بررسی ،گياه دو این سرطانی ضد

 که ماکروفاژ و لنفوسيت مثل ایمنی سيستم یهاسلول حياتی
 آسيب و کنندمی ءایفا را اصلی نقش سرطان با بدن مقابله در
 سرطانی یهاسلول بيشتر پيشروی به منجر هاسلول این به

 .( ,2018Gonzalez) اشدب کارآمد دتوانمی شود،
 اکتسابی ایمنی یهاسلول اصلی گروه هالنفوسيت

 و شده فعال بيگانه، ژنآنتی شناسایی دنبالبه که باشندمی
 طریق از عمدتاًها سلول این پاسخ .کنندمی تکثير به شروع

 شودانجام می بادیآنتی توليد و سایتوکاین ترشح
(2018Sigvardsson, .) از وسيعی طيف ذاتی، ایمنی در 

 آنها ترینمؤثر و مهمترین که شوندمی فعال هاسلول
 مختلف یهاروش به ماکروفاژها .باشندمی ماکروفاژها

 با یناسایتوک ترشح و ADCC و تنفسی انفجار ازجمله
 et alSchiller ,.کنند )می مقابله سرطان و خارجی عوامل

 بررسی (. et alXaus ,.2001؛  ,2004Dranoff؛ 2006
 دتوانمی لنفوسيت و ماکروفاژ سلول گروه دو این وضعيت

 بر گياهیورده آفر یک خواص بررسی برای خوبی شروع
  باشد. اکتسابی و ذاتی ایمنی سيستم پاسخ

 دو هایاسانس آثار مقایسه و بررسی ما مطالعه هدف
 سرطانی یهاسلول بر .majorana O و .vulgare O گونه
 و ذاتی ایمنی سيستم نرمال یهاسلول و BCL-1 رده

 باشدمی vitro In شرایط در ماکروفاژ( و )لنفوسيت اکتسابی
 خواص نتایج گياهی، گونه دو آثار تفاوت بررسی برای و

 مقایسه یکدیگر با .majorana O و .vulgare O اسانس
 مناسب غلظت با هاترکيب مواقع از بسياری در .شوندمی

 نيز منفیاثر  و عوارض نظر، مورد بيولوژیک فعاليت برای
 سلولی حيات سنجش کنار در منظور همين به دارند،

 اثر و سلولی آسيب ،MTT روش به ماکروفاژ و لنفوسيت
 .کنيممی بررسی LDH روش به را هااسانس یسمّ

 

 هاروش و مواد

 گیاهی وردهآفر تهیه

 کلکسيون و رویشی مناطق از مطالعه مورد یهاگونه
 دانشگاهی جهاد دارویی گياهان پژوهشکده دارویی گياهان

 یهانمونه سازیآماده از پس و تهيه (1397 سال )در کرج
 فلورهای و شناسایی کليدهای توسط استاندارد، هرباریومی

 نهایت در گرفت. قرار دقيق شناسایی و ارزیابی مورد معتبر
 هرباریوم در ووشر() استنادی هرباریومی یهانمونه

 (IMPH) دانشگاهی جهاد دارویی گياهان پژوهشکده
 کد با .vulgare O گياه گردید. نمایه مؤثر و معتبر صورتبه

 هرباریومی کد با .majorana O گياه و (7093) هرباریومی
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 پژوهشکده در گياهان از گيریاسانس شدند. معرفی (7094)
 و آب با تقطير روش به کرج دانشگاهی جهاد دارویی گياهان
 et Ghasemi Dehkordi)شد  انجام کلونجر دستگاه توسط

2003 ,.al 2018؛ ,et al. Zhang). 

 

  اسانس آنالیزاستخراج و 

استخراج اسانس به روش تقطير با آب )دستگاه 
 پس گياهان اسانس .انجام شد ساعت 4 کلونجر( به مدت

 تجزیه کروماتوگرافی گاز هایدستگاه با سازیآماده از
 نوع از شده استفاده (GC)ی کروماتوگراف گاز دستگاه شد.

6890 Agilent ی داخل قطر متر، 30 طول به ستون با
 نوع از کرومتريم 25/0 هیال ضخامت و مترميلی 25/0

5BPX .دهندهتشکيل هایترکيب شناسایی برای بود 
 مقدار به بود شده رقيق هگزان-n توسط که نمونه اسانس،

ی دمای برنامه شد. قیتزر GC/MS دستگاه به ميکروليتر 1
  آونی یابتدای دما د:یگرد ميتنظ ذیل صورتهب ستون

  مدت به دما نیا در توقف و گرادسانتی درجه 50
 هر در گرادیسانت درجه 3ی حرارت انیگراد قه،يدق 5
 بابعد  و گرادسانتی درجه 240 تا دما شیافزا قه،يدق

 درجه 300 تا دما شیافزا قه،يدق هر در درجه 15 سرعت
  پاسخ زمان و دما نیا در توقف قهيدق 3 و گرادسانتی

 گرادسانتی درجه 250 قیتزر اتاقکی دما بود. دقيقه 75
 عنوانبه وميهل گاز از و بود 35 به 1 اسپيليت صورتهب

 قهيدق در ليترميلی 5/0 )فلو( انیجر سرعت با حامل گاز
 مدل استفاده مورد (MS)ی جرم نگارفيط د.یگرد استفاده
5973 Agilent ولت، الکترون 70 ونيزاسيونی ولتاژ با 
 درجه 220 ونيزاسيونی منبعی دما و EI ونيزاسيونی روش
 500 تا 40 از هاطيف اسکن محدوده بود. گرادسانتی
 chemstation استفاده مورد افزارنرم گردید. تنظيم نانومتر

با استفاده از  اسانس هایترکيب نوعی یشناسا بود.
GC/MS دستگاه از استفاده با هاترکيب درصد و GC 

 ,Adams؛ Stauffer McLafferty & ,1989شد ) تعيين

2007). 
 

 BCL1 یسرطان سلول رده یهاسلول کشت

 از شده جدا 551C کد با b1B5clone 1BCL رده سلول
 فعال شکل به B لنفوسيت سلولی رده أمنش با موش لوسمی

 ایران پاستور انستيتو سلولی بانک از فالسک یک در و
 هود زیر استریل شرایط در کشت مراحل همه شد. خریداری

 کشت رویی محيط ابتدا .گردید انجام (Flow ICN) المينار
  با فالسک کف به چسبيده یهاسلول و خارج سلول

 شد. داده شستشو RPMI (BioIDEA)-1640 ليترميلی 5
 فالسک کف از هاسلول کردن جدا و چسبندگی حذف برای
RPMI- محيط دقيقه 2 از پس و تریپسين ليترميلی 2 ابتدا

 اضافه فالسک به FBS (BioIDEA) %10 حاوی 1640
  دمای در دقيقه 10 مدت به را سلولی سوسپانسيون شد.

 سانتریفوژ rpm 1500 دور با گرادسانتی درجه 8-10
(SIGMA) آمده بدست سلولی رسوب روی و کرده  
 سيلينپنی %1 و FBS %10 حاوی RPMI-1640 ليترميلی 5

 2×410 تعداد .گردید اضافه (BioIDEA) استرپتومایسين
 پليت شد. داده کشت ایخانه 96 پليت چاهک هر در سلول

 و گرادسانتی درجه 37 دمای با (Biotek-n) انکوباتور در
5% 2CO ساعت 24 از بعد ،سازگاری منظوربه گرفت. قرار 

 شد. اضافه هااسانس
 

 ماکروفاژ کشت و جداسازی

 و طحال از ماکروفاژ و لنفوسيت یهاسلول استخراج
 پژوهش در اخالق اصول رعایت با سالم موش صفاق حفره

 12 تا 8 تقریبی سن با سالم نر سوری هایموش .انجام شد
 حيوانات آزمایشگاه از گرم 30-25 تقریبی وزن و هفته

 برای هفته یک مدتبه و خریداری )عج( هللابقيه دانشگاه
 شاهد دانشگاه حيوانات آزمایشگاه در محيط با سازگاری

 استخراج منظوربه ،موش کردن بيهوش از بعد گرفتند. قرار
 صفاق داخل به سرد سالين نرمال ليترميلی 10 ماکروفاژ

 آمده بدست ایمنی یهاسلول حاوی مایع و گردید الواژ
  با مرتبه 2 آمده بدست سلولی رسوب سپس شد. سانتریفوژ
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1640-RPMI یهاسلول کل درصد و تعداد .شد شستشو 
DNA ) بلو تریپان یکسانی ميزان کردن ترکيب با زنده

biotech) نئوبار الم از استفاده با سلولی سوسپانسيون و 
  پليت چاهک هر در سلول 4×510 تعداد و شمارش

 در ساعت 2 مدت به پليت شد. داده کشت ایخانه 96
 قرار 2CO %5 و گرادسانتی درجه 37 دمای با انکوباتور

 محيط صفاقی، یهاسلول دیگر حذف برای سپس ،گرفت
  پليت کف به چسبيده ماکروفاژهای و خارج کشت رویی

 درجه 37 دمای ا)ب گرم سالين نرمال با آرامی به مرتبه 2
 RPMI-1640 محلول آخر در شد. داده شستشو (گرادسانتی
 از هاچاهک و شد اضافه چاهک هر به FBS %10 حاوی

 INVERT ميکرسکوپ با سلول تعداد بودن یکنواخت نظر
 .( et al.Doyle ,1995) شدند بررسی
 

 لنفوسیت کشت و طحال سازیآماده

 استریل شرایط در موش طحال لنفوسيت، تهيه منظوربه
 و RPMI-1640 تزریق روش با آن یهاسلول و شد خارج

 یهاگلبول حذف برای شد. استخراج پنس با کردن خرد
 (Merck) آمونيوم کلرید حاوی که ليزکننده بافر از قرمز
 بود، موالر 17/0 (erckM) تریس %10 با موالر 16/0

 ليز فرایند سازیخنثی برای دقيقه 2 از پس و شد استفاده
 سانتریفوژ از پس .گردید اضافه FBS نسبت همان به سلولی،

 حاوی RPMI-164 محلول سلولی، سوسپانسيون ایجاد برای
10% FBS زنده، یهاسلول شمارش از پس و شد اضافه 

 داده کشت خانه 96 پليت چاهک هر در سلول 2×510 تعداد
  (. et alPozzolini ,.2003؛  et alYaraee ,.2011) شد

  و .vulgare O اسانس کشت، پایانی مرحله در
majorana O. به مجزا طوربه %1-001/0 نهایی غلظت در 

 اضافه ماکروفاژ و لنفوسيت و BCL-1 سلول هایچاهک
 درجه 37 دمای با انکوباتور در ساعت 24 مدتبه و شدند
 هر ازای به چاهک 5) گرفتند قرار 2CO %5 و گرادسانتی
 با سازیترقّ که شودیادآوری می .شد( گرفته نظر در حالت
 ،شده ذکر یهاغلظت تمام و انجام شده RPMI کشت محيط

 .باشدمی چاهک در اسانس نهایی غلظت
 

 MTT آزمون با سلول حیاتی فعالیت سنجش

 هایترکيب با هاسلول مجاورت ساعت 24 از پس
 مارکر نوعی که متابوليکی فعاليت ميزان بررسی برای گياهی،
 .شد انجام MTT آزمون شودمی محسوب زنده یهاسلول

 احيای نتيجه در فورومازان رنگ بنفش یهاکریستال تشکيل
MTT و تنفسی زنجيره هایآنزیم بودن فعال دهندهنشان 

MTT ( DNA محلول ست.هاسلول بودن زنده برای معياری

biotech) به شد. آماده ليترميلی در گرمميلی 5 غلظت با 
 اضافه چاهک هر به ،سلولی سوسپانسيون حجم %10 ميزان

 درجه 37 دمای با انکوباتور در ساعت 4 مدت به پليت و
 را پليت ساعت 4 از پس گرفت. قرار 2CO 5% و گرادسانتی

 و برداشته آرامی به کشت رویی محيط و کرده سانتریفوژ
 کرده، رسوب فورومازان هایکریستال حل برای

 و گردید اضافه (HCl موالر 04/0) (Merck) ایزوپروپانول
Biotek ) ریدر ميکروپليت دستگاه با چاهک هر رنگ ميزان

USA) شد خوانده 492 موج طول در (., et alYaraee 

 (. alet Pozzolini ,.2003؛ 2011
  گياه اسانس احتمالی مداخله بررسی منظوربه

vulgare O. و majorana O. محلول با MTT، ها اسانس ابتدا
 گروه عنوانبه RPMI-1640 و درصد 01/0-1 یهاغلظت با

 گردید. اضافه هاچاهک به MTT محلول سپس ،شد تهيه کنترل
 رویی محيط و گرفت قرار انکوباتور در ساعت 4 مدت به پليت

 ميزان شد. اضافه ایزوپروپانول نهایت در و برداشته آرامی به
 492 موج طول در ریدر ميکروپليت دستگاه با نوری جذب

 دو یهاغلظت از یکهيچکه  دهدمی نشان نتایج شد. خوانده
 در تداخل ایجاد موجب .majorana O و .vulgare O اسانس
 .شودمین MTTآزمون 

 

 (Fold Increase) فعالیت ایندکس

 و نوری جذب ميانگين صورتبه MTTآزمون  نتایج
Increase Fold است شده گزارش. Increase Fold معنی به 
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 گروه به نسبت نمونه گروه در حياتی فعاليت افزایش ميزان
 .آیدمی بدست زیر رابطه از که باشدمی کنترل

 

 
 

 (Growth Inhibition) رشد مهار

 (growth inhibition) رشد مهار درصد همچنين
 با که گياهی اسانس با مجاورت اثر در سرطانی یهاسلول
 زیر فرمول طریق از است شده سنجيده MTT آزمون

 .شودمی محاسبه

 
 

50IC (Concentration Inhibitory) 
50IC سلول مير و مرگ %50 ایجادکننده غلظت معنی به 

1-BCL مختلف یهاغلظت يتسمّ محاسبه با که باشدمی 
 .شودمی تعيين نمودار رسم و گياهی اسانس
 

 LDH آزمون با اسانس یتسمّ میزان سنجش

 که است سيتوزولی پایدار آنزیم کی دهيدروژناز الکتات
 عنوانبه و شودمی آزاد سلولی ءغشا به آسيب نتيجه در

 ميزان سنجش است. مطرح سلولی مرگ حتی و آسيب مارکر
 انجام پروتکل قبط LDH آزمون با گياهی وردهآفر يتسمّ
 ساعت 24 ساعت( 18 حداقل) از پس منظوربدین .شد

 .vulgare O اسانس مختلف یهاغلظت با هاسلول مجاورت
 ميکروليتر 50 و شد سانتریفوژ پليت .majorana O و

 دیگر تيپل به و برداشته چاهک هر کشت رویی محلول
 mix Reaction محلول ميکروليتر 50سپس گردید. منتقل
 دقيقه 90 مدت به شد. اضافه آنها به LDH (ROCH) کيت

 نوری جذب ميزان و نگهداری اتاق دمای و نوربی محيط در
 نانومتر 492 موج طول در ریدر ميکروپليت دستگاه با

 تریتون با مرده یهاسلول گروه برای آزمون این شد. خوانده
100 (biotech DNA) مثبت کنترل عنوانبه %5 غلظت با 

 کنترل عنوانبه اسانس بدون سالم یهاسلول و (100%)
 FBS %10 حاوی RPMI-1640 کشت محيط و (0%) پایين

 منظور )به اسانس کنترل و گراند( )بک منفی کنترل عنوانبه
 .شد انجام نيز (LDHآزمون  با هاترکيب تداخل اثر حذف
 شودمی گزارش سلولی مسموميت درصد صورتبه نتایج

(2007 ,et al.Stockinger ).  

 

cytotoxicity(%) =
 exp. value − low control

high control − low control
× 100 

 

 آماری وتحلیلتجزیه

 افزارنرم وسيلهبه هاداده آماری وتحليلتجزیه
24SPSS شاپيرو آزمون نتایج به توجه با .شد انجام-

 و بوده برخوردار نرمال توزیع از هاداده تمام ویلک
 تحليل هایآزمون با هاداده آماریتحليل وتجزیه

 مقادیر .گردید انجام ANOVA طرفهیک واریانس
Pvalue شد. گرفته نظر در دارعنیم 05/0 کمتر 

 

 نتایج

 شد. گيریاندازه آنها حجم گيریاسانس فرایند اتمام از پس
 ليترميلییک  .vulgare O گياه برگ پودر گرم 425 هر ازای به

 گياه برگ پودر گرم 400 هر ازایبه و (0%/25) اسانس
 majorana O.، 5/1 آمد. بدست (0%/37) اسانس ليترميلی 

 نرماال  طياف  کماک  باا  اساانس  هاای ترکيبی یشناسا
  آن سهیمقا بعد مرحله در و آنهای بازدار شاخص و هاآلکان
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ی هافيط همچنين و مرجع هایکتاب در موجود هایداده با
 در نتایج که نطورهما .انجام شد استاندارد هایبيترکی جرم

  و .vulgare O اسانس دو است داده نشان 1 جدول
majorana O. تنوع .باشندمی متفاوتی هایترکيب دارای 

 هبود .majorana O از بيشتر .vulgare O اسانس در ءاجزا
 مشترک یکدیگر با ترکيب 12 در تنها اسانس دو این است.

 سابينن،  شامل مشترک هایترکيب مهمترین .باشندمی
 .باشدمیلينالول و  اُل-4-ترپينن ترپينن،-گاما

 

 O. majorana و Origanum vulgare گونه دو روغنی اسانس دهندهتشکیل هایترکیب -1 جدول

 شاخص بازداری ترکیب نام ردیف
(RI) 

O. vulgare 

)%) 
O. majorana 

)%) 

1 2E-hexenal 872 3/0 - 

2 -thujene 937 4/0 4/0 

3 -pinene 945 3/0 7/0 

4 sabinene 987 3/9 7/5 

5 -pinene 992 - 8/0 

6 1-octen-3-ol 999 2/1 - 

7 myrcene 1003 7/1 5/1 

8 1-octanol 1015 3/0 - 

9 -terpinene 1032 2/1 1/7 

10 p-cymene 1042 8/3 3 

11 limonene 1045 0/1 6/1 

12 -phellandrene 1047 - 3/2 

13 eucalyptol 1048 6/1 - 

14 trans--ocimene 1052 5/7 - 

15 -cis-osimene 1062 9/3 - 

16 -terpinene 1075 3/3 6/12 

17 cis-sabinene hydrate 1089 - 0/2 

18 terpinolene 1101 6/0 7/2 

19 linalool 1119 6/1 7/1 

20 trans-sabinene hydrate 1122 - 7/8 

21 trans-para-menth-2-en-1-ol 1145 - 2/2 

22 terpineol 1164 - 2/1 

23 terpinen-4-ol 1206 3/5 4/35 

24 myrtenol 1214 3/0 - 

25 -terpineol 1220 8/0 5/6 
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 ... -1 جدولادامه 

 شاخص بازداری ترکیب نام ردیف
(RI) 

O. vulgare 

)%) 
O. majorana 

)%) 

26 cis-piperitol 1233 - 9/0 

27 pulegone 1263 2/0 - 

28 linalyl acetate 1265 - 4/0 

29 cumin ajdehyde 1270 4/0 - 

30 E-anethole 1314 3/0 - 

31 carvacrol 1319 3/0 - 

32 -cubebene 1394 2/0 - 

33 -bourbonene 1403 6/2 - 

34 -elemene 1408 7/0 - 

35 caryophyllene 1440 - 1 

36 E-caryophyllene 1442 3/9 - 

37 -humulene 1478 1/1 - 

38 alloaromadendrene 1482 7/0 - 

39 germacrene D 1505 4/10 - 

40 -amorphene 1513 2/0 - 

41 bicyclogermacrene 1519 2/1 9/0 

42 -farnesene 1523 3/4 - 

43 -bisabolene 1528 3/0 - 

44 -cadinene 1537 2/0 - 

45 -cadinene 1541 6/1 - 

46 cis-calamenene 1546 4/0 - 

47 spathulenol 1608 6/3 - 

48 caryophyllene oxide 1613 6/7 - 

49 viridiflorol 1624 8/0 - 

50 isoaromadendrene epoxide 1634 4/0 - 

51 -muuroloal 1675 4/0 - 

52 -cadinol 1687 3/1 - 

53 hexahydrofarnesyl acetone 1861 3/0 - 

 total identificd  3/92 4/98 
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 و O. vulgare هایاسانستأثیر  تحت سلولی مسمومیت

O. majorana سرطانی سلول رده بر BCL-1 

 درصد( 1 و 1/0 ،01/0) روغنی اسانس مختلف یهاغلظت اثر

vulgare O. و majorana O. 1 سرطانی سلول رده بر-BCL به 
 کنترل گروه به نسبت رشد مهار ميزان و سنجيده MTT روش

 است.شده محاسبه

 

 

 
  ؛BCL-1 یسرطان سلول رده رشد مهار بر O. majorana و O. vulgare روغنی اسانس اثر -1 شکل

 LDH آزمون هایداده براساس ب: ،MTT آزمون هایداده براساس الف:
 است. شده گزارش (SD) معيار انحراف ميانگين صورتبه هاداده شد. گرفته نظر در تکرار( بار 5) چاهک 5 غلظت هر برای و بوده سلول 2×410 حاوی چاهک هر

 نتایج MTT آزمون در .باشدمی کنترل گروه به نسبت آماری تفاوت دهندهنشان ، است. شده گرفته نظر در آماری اریدمعنی سطح عنوان به 05/0 از کمتر P مقدار

 .است شده گزارش تيسمّ درصد صورتبه LDH آزمون در و رشد مهار درصد صورتبه
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 اساانس  ماورد  در ،شودمی دیده 1 شکل در که همانطور
 مهاار  ظرفيات  افازایش  شااهد  غلظت افزایش با گياه دو هر

 است نحویبه آثار این هستيم. BCL-1 سرطانی سلول رشد
 موجاب  اساانس  دو هار در  ،%1 غلظت یعنی باال دوز در که

 در و شاود مای  BCL-1 سرطانی سلول از %80 حدود مرگ
  اسااانس و .vulgare O اسااانس (0%/1) تاارپااایين غلظاات

majorana O. ساالول رده رشااد %67 و %70 ترتيااببااه 
 نظر از که (%07 به نزدیک) کنندمی مهار را BCL-1 یسرطان
 کمتارین  در حتای  (.>05.0Pvalue) هساتند  دارمعنی آماری

  اساانس  و %47 تاا  .vulgare O اساانس  (0%/01) غلظات 
majorana O. سرطانی سلول حياتی فعاليت %30 حدود تا 

 .یابدمی کاهش اسانس( )بدون کنترل گروه به نسبت
 گروه در BCL-1 سرطانی یهاسلولکه  است توجه قابل

 اندنکرده دریافت را روغنی یهااسانس از یکهيچ که کنترل
 در .اناد داشاته  چشمگيری تکثير و رشد ساعت 24 طول در

  اسااانس باارای شااده محاساابه 50IC مياازان ،آزمااون ایاان
vulgare O. اساانس  برای و %01/0 غلظت majorana O. 

 .vulgare O اساانس  ترتيب این به .باشدمی %03/0 غلظت
 موجب تریپایين غلظت در .majorana O اسانس به نسبت
 .شودمی BCL-1 سرطانی یهاسلول از %50 مرگ

 مجاور BCL-1 سرطانی سلول در LDH آزمون نتایج
 دندهمی نشان .majorana O و .vulgare O اسانس با شده

 در .majorana O و .vulgare O اسانس %1 غلظت که
 است شده LDH آزادسازی افزایش موجب سرطانی سلول

 باالترین و باشدمی ومير مرگ %50 برابر فرمول، طبق که
 آماری نظر از که شودمی دیده غلظت همين در يتسمّ
 کمتر یهاغلظت در .vulgare O اسانس .باشدمی داریمعن

 %37 و %25 وميرمرگ باعث ترتيببه %01/0 و %1/0 یعنی
 آماری لحاظ از نيز دو هر که شودمی سرطانی یهاسلول

  اسانس اما (.>0.05Pvalue) باشدمی داریمعن
majorana O. منجر (%01/0 و 0%/1) کمتر یهاغلظت در 

 این که شودمی سرطانی یهاسلول از %20 حدود مرگ به
 (.1 شکل) باشدمین دارمعنی يتسمّ ميزان

 

 
 MTT آزمون در جذب میزان اساس بر ماکروفاژ حیاتی فعالیت بر O. majorana و O. vulgare روغنی اسانس اثر -2 شکل

 معيار انحراف ميانگين صورتبه هاداده و بوده سلول 2×510 حاوی چاهک هر شد. اضافه هاچاهک به %1 تا %001/0 یهاغلظت در ساعت 24 مدت به سانسا

(SD) مقدار است. شده گزارش P است. شده گرفته نظر در آماری داریمعنی سطح عنوانبه 05/0 از کمتر   
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بر فعالیت  O. majoranaو  O. vulgareاثر اسانس 
 حیاتی ماکروفاژ 

سلول در هر چاهک کشت  2×510ماکروفاژها با تراکم 
ی مختلف دو هاغلظت ساعت با 24مدت داده شدند و به

 .گردیدندمجاور  .majorana O و .vulgare Oاسانس 
ا بتکثير یا تحریک فعاليت ماکروفاژها در نتيجه مواجهه 

و افزایش  MTTاسانس روغنی، منجر به احيای بيشتر 
 .شودمیميانگين جذب نوری 

 مختلف یهاغلظتر يثتأ تحت ماکروفاژها حياتی فعاليت
 نسبت بارزی تفاوت .majorana O و .vulgare O اسانس

 ترلکن گروه مشابه ثابت شرایط یک و ندارند کنترل گروه به
  اسانسکه  دهدمی نشان نتایج این .کنندمی ایجاد

vulgare O. اسانس و majorana O. تکثير و رشد 
 یسمّ اثر و دهندنمی قرار تأثير تحت را نرمال ماکروفاژهای

 .(2 شکل) ندارند هاسلول این بر دارییمعن
  اسانس %01/0 غلظتتأثير  تحت ماکروفاژ فعاليت

majorana O.، افزایش کنترل گروه برابر 19/1 ميزان به 
 غلظت در .vulgare O اسانس همچنين است. یافته
 کنترل( گروه برابر 13/1) کنندگیفعال اثر بيشترین 001/0%

 آماری لحاظ به مقادیر این اما است. داشته ماکروفاژ بر را
  .باشندمین داریمعن

 یهاغلظت تمامی در ،LDH آزمون نتایج به توجه با
 اماکروفاژه وميرمرگ ميزان (%1 تا 0%/001) آزمایش مورد

 در .majorana O و .vulgare O گياه اسانس با شده مواجه
 از یکهيچ دیگر عبارتبه .باشدمی درصد صفر محدود
 بر .majorana O و .vulgare O اسانس یهاغلظت

 ندارند. یسمّ اثر نرمال ماکروفاژهای
 

 فعالیت بر O. majorana و O. vulgare اسانس اثر
  لنفوسیت حیاتی

 رنگ احيای برای آنها توانایی با هاسلول حياتی فعاليت
MTT هاسلول تعداد هرچهکه  طوریبه دارد. مستقيم رابطه 
 از ،شودمی ءاحيا MTT رنگ از بيشتری مقادیر شود، بيشتر

 MTT آزمون در جذب افزایش موجب سلولی تکثير رواین
 اسانس مختلف یهاغلظت ساعت 24 مجاورت اثر .شودمی

 بر (%1 تا 001/0%) .majorana O و .vulgare O روغنی
  .شودمی دیده 3 شکل در نرمال لنفوسيت حياتی فعاليت

 
 MTT آزمون در جذب میزان براساس لنفوسیت حیاتی فعالیت بر O. majorana و O. vulgare روغنی اسانس اثر -3 شکل

 معيار انحراف ميانگين صورت به هاداده و بوده سلول 2×510 حاوی چاهک هر شد. اضافه هاچاهک به %1 تا %001/0 یهاغلظت در ساعت 24 مدت به اسانس

(SD) مقدار است. شده گزارش P است. شده گرفته نظر در آماری داریمعنی سطح عنوانبه 05/0 از کمتر  باشدمی یکدیگر با اسانس دو داریمعن تفاوت دهندهنشان. 
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در  .majorana Oو  .vulgare Oکلی اسانس  طوربه
ها تغييری در فعاليت حياتی لنفوسيت %1تا  %001/0غلظت 
. همچنين باشدمیو نتایج مشابه گروه کنترل  کندمیایجاد ن

در  .majorana Oاسانس  تأثيرفعاليت لنفوسيت تحت 
افزایش پيدا کرده است و  %01/0و  %001/0ی هاغلظت

 تا 01/0 برابرطبق فرمول ایندکس فعاليت این افزایش 
اما مقادیر ذکر شده به لحاظ  باشدمیبرابر گروه کنترل  08/1

 . باشدمیندار یآماری معن
ی مختلف این دو اسانس هاغلظتای که بين در مقایسه

 باشد،میحائز اهميت  %01/0است، نتایج غلظت  انجام شده
 اسانس  MTT آزمونداری در نتایج یزیرا اختالف معن

vulgare O.  با اسانسmajorana O. ها وجود بر لنفوسيت
 .(3 شکل) (=0.002Pvalueدارد )

که با هدف بررسی  LDH آزمونبه نتایج  توجهبا 
بر  .majorana O و .vulgare Oی اسانس خواص سمّ

، ميزان مرگ و مير سلولی در تمام شد انجامها لنفوسيت
. این نتایج باشدمیدرصد  صفردر محدوده  هاغلظت
ی ها و غيرسمّدهنده عدم آسيب سلولی در لنفوسيتنشان

 .استبودن این دو اسانس 
 

 بحث
 هایترکيب ترینمؤثر به تا تالشند این بر محققان امروزه
 یهاسلول بر منفی اثر کمترین که گياهیأ منش با ضدسرطان

 از بسياری درالبته  یابند. دست باشند، داشته را سالم
 یهاسلول بر ضدسرطانی هایترکيب که آثاری به تحقيقات

 مورد در است. نشده توجهی گذارندمی ایمنی سيستم نرمال
  و .vulgare O گياه ضدميکروبی و اکسيدانآنتی خواص

majorana O. است انجام شده بسياری مطالعات ( Rahimi

2019Farrokhi, &  2017؛ ,et al.López -Leyva ؛Noori 

2015, et al.) خواص مقایسه و بررسی ما مطالعه هدف اما 
 بر .majorana O و .vulgare O گونه دو یهااسانس یسمّ
 نرمال ایهسته تک یهاسلول و BCL-1 سرطانی رده

  vitroin شرایط در لنفوسيت( و )ماکروفاژ ایمنی سيستم
  است. بوده

 غلظت دو هر ،تحقيق این در شده ارائه نتایج به توجه با
 يتسمّ .majorana O و .vulgare O اسانس (%1/0 و 1%)

 و داشته BCL-1 یسرطان سلول رده بر ایمالحظه قابل
 .شودمی داریمعن طوربه سرطانی یهاسلول رشد مهار باعث
 عنوانبه هااسانس این کارآمدی یيدأت در که دیگری نکته

 یهاسلول بر آنها اثر است، اهميت حائز سرطان ضد ترکيب
 که است مطلب این بيانگر نتایج .باشدمی ایمنی سيستم نرمال

 دارییمعن يتسمّ اسانس دو هر %001/0 تا %1 یهاغلظت
 در الگو این تکرار و شباهت اند.نداشته هالنفوسيت بر

 نتایج همچنين .باشدمی نتایج صحت بر يدیأیت ماکروفاژ،
 در سلولی آسيب وجود عدم دهندهنشان LDH آزمون
 اسانس دو این با شده مجاور ایمنی سيستم نرمال یهاسلول

 MTT آزمون نتایج یيدأت و تکميل در یافته این .باشدمی
  .است ارزشمند

 بر .majorana O و .vulgare O اسانس دو اثر مقایسه در
 در است. بوده داریمعن %01/0 غلظت در تفاوت ها،لنفوسيت

  اسانس به نسبت .majorana O اسانس غلظت این
vulgare O. با است. کرده عمل ترمؤثرها سلول سازیفعال در 

 یهاسلول احتمالی سازیفعال اثر که موضوع این به توجه
 وجود .majorana O اسانس %01/0 غلظت در ایمنی سيستم

 هایلنفوسيت تقویت در گياه این مشتقات از استفاده دارد،
 مانند هستند مبتال اکتسابی ایمنی ضعف به اغلب که بيمارانی

 ها،سرطان انواعهمانند  هاییبيماری درمان و سالمندان
 پاتولوژی که AIDS و اوليه ایمنی نقص عفونی، هایبيماری

 شود واقع مفيد دتوانمی ،باشدمی ایمنی سيستم نقص پایه برآنها 
(2012., et alYang  2018؛Rubio & Schmidt,  ؛et Luu 

2018, al. 2018؛., et alBomken  2007؛., et alArvin .) 

 سرطانی و نرمال یهاسلول برها اسانس اثر نتایج یندبرآ از
 اسانس غلظت ترینمؤثر که کرد استدالل توانمی ایمنی سيستم

vulgare O. و majorana O. 1 تا %1/0 محدوده در% 
 سرطانی سلول مرگ غلظت، محدوده این در زیرا ،باشدمی
1-BCL کاهش اما کند،می پيدا افزایش چشمگيری طوربه 

 اثر و باشدمین توجه قابل ماکروفاژ و لنفوسيت حياتی فعاليت
  شرایط در ما نتایج نهایت در .شودمین دیده دارییمعن یسمّ
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vitroin  ویژگی ،محققان دیگر نتایج با راستاهم سلول کشت بر 
 ,Han & Parker) کندمی يدأیت را گياهان این ضدسرطانی

 اگرچه (. et al.Yaraee ,2016؛  et al.Begnini, 2014؛ 2017
 باشدمی باالیی تنوع دارای گياهان در ضدتوموری هایترکيب

 ،هااسانس GC.MS آناليز نتایج و ما مشاهدات به توجه با اما
 وجود دليلبه است ممکن گياه دو این ضدسرطانی خاصيت

  ترپينن،-سابينن، گاما مانند مشترک اصلی هایترکيب
؛  et alElansary ,.2018) باشدلينالول  و اُل-4-ترپينن
2016 ,.et alIwasaki  2016؛ ,.alet Shapira  ؛ ,.et alGu 

 هر سرطانی ضد ویژگی .( et alNakayama., 2017؛ 2010
 شده یيدأت و بررسی مشابه مقاالت در هاترکيب این از یک

 بر تحقيقات دیگران با همسو مطالعهاین  نتایج رواین از است.
 کيدأت مذکور هایترکيب حاوی گياهان ضدسرطانی خواص

  سطح در تحقيقات انجام مستلزم نتایج این از اطمينان کند.می
vivoin  اسانس و باشدمی آزمایشگاهی حيوان بر vulgare O. 

 دتوانمی %1 تا %1/0 غلظت محدود در .majorana O و
 بعدی مطالعات در بکارگيری برای غلظت ترینمؤثر عنوانبه

 سلول بين متفاوت اثر ایجاد با گياه دو این اسانس شود. مطرح
 یهاسلول اختصاصی مرگ به منجر سالم سلول و سرطانی
 برای مناسبی کاندید عنوانبه دتوانمی رواین از ،شودمی سرطانی
 .شود گرفته نظر در سرطان درمان حوزه در تروسيع تحقيقات
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Abstract 
   Plants from the fam. lamiaceae are the rich sources of medicinal compounds with the 

anticancer properties. In many studies, only the anticancer properties of these compounds have 

been investigated and their toxicity on the healthy cells has not been addressed. The present 

study was designed to evaluate and compare the toxic effects of Origanum vulgare L. and  

O. majorana L. essential oils on the cancer cells line BCL-1 and normal lymphocytes and 

macrophages under in vitro conditions. The plant samples essential oils were extracted using the 

hydro-distillation method and analyzed by GC and GC/MS. The cancer cells line BCL-1 and 

normal lymphocytes and macrophages were cultured with the various concentrations of 

essential oils for 24h. The viability and cells toxicity under the influence of essential oils were 

determined by the MTT and LDH assays. The GC/MS results showed that the two essential oils 

had only 12 common components. Both essential oils inhibited the growth of cancer cells line 

BCL-1 (O. vulgare, 47-79% and O. majorana, 30-82%) at a concentration of 0.01-1%  

(O. vulgare essential oil IC50: 0.01% and O. majorana essential oil IC50: 0.03%). The essential 

oils at the highest concentration (1%) did not decrease the immune cells viability. Also, 

according to the LDH test results, none of the concentrations of both essential oils had a toxic 

effect on the normal lymphocytes and macrophages. Overall, based on the present study results, 

the O. vulgare and O. majorana essential oils could be recommended as good candidates for the 

cancer treatment because they had no cytotoxic effect on the normal immune system cells in 

addition to having the strong anticancer properties. 
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