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Abstract  
Background: Chronic myeloid leukemia (CML) is a malignant clonal disorder of 

hematopoietic stem cells which results in increase of myeloid cells, erythroid cells and platelets in the 
peripheral blood and hyperplasia in bone marrow. The research evaluates the cytotoxic effect of  
hydro-alcoholic extract of  M.polegium before flowering aerial organs on K562 cell line as a model of 
chronic myeloid leukemia. 

Materials and Methods: In this experimental trial, Leaves and stems of M. pulegium before 
flowering  collected from Afoos city and extraction using maceration method. K562 cells were 
cultured and treated with concentrations of extract (12.5-100 µg/ml)and different times(24,48,72 hour). 
Cytotoxicity of M. pulegium before flowering extract against K562 leukemia cells was estimated by 
the MTT test method. The absorbance was measured using an ELISA plate reader at 540 nm. Survey 
on data accomplished with the use of SPSS15 software and one-way ANOVA test analysis and Tukey 
test; and p <0.001 was considered significant. 

Results: hydro-alcoholic extract of  Mentha pulegium before flowering showed the highest 
cytotoxic effect (IC50=50 µg/ml) and 72 hour after treatment on K562 cell line .in other words, hydro-
alcoholic extract of  Mentha pulegium before flowering extracts a dose and time dependent cytotoxic  
effect on K562 cell line 

Conclusion: Considering the cytotoxic effect of  hydro-alcoholic extract of  M.polegium 
before flowering aerial organs on K562 cells, the plant can be considered as a potential candidate for 
further studies on CML treatment. 
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بررسی اثرسمیت سلولی عصاره هیدروالکلی گیاه پونه درمرحله قبل از 
  )K562(گل دهی برالین سلولی سرطان خون
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 چکیده
به  است که منجر هاي بنیادي خون ساز یک اختالل کلونال بدخیم سلول)CML(لوسمی میلوئیدي مزمن :زمینه وهدف
این  .شود  میاستخوان مغز هیپرپالزي در خون محیطی و ها در پالکت هاي اریتروئیدي و سلول هاي میلوئید، افزایش سلول

روي  مرحله قبل از گل دهی بر هاي هوایی گیاه پونه در سرطانی عصاره هیدروالکلی اندام ضد بررسی اثر تحقیق به منظور
  .مزمن صورت گرفته است به عنوان مدل لوسمی میلوئید K562الین سلولی

 با افوس جمع آوري و شهر پونه از) هساق برگ و(هاي هوایی اندام این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، در :ها روش و مواد
-5/12(هاي عصاره غلظت با کشت داده شد و K562 هاي سلول .استفاده از روش خیساندن عصاره گیري شد

سمیت سلولی  .گرفتند تحت درمان قرار)ساعت72 و 48، 24(هاي زمانی مختلف فاصله در و )لیتر میلی میکروگرم بر100
 استفاده از جذب با .شد برآورد MTTروش  استفاده از لوسمی با K562 هاي سلولگل دهی علیه  عصاره پونه قبل از

آنالیزیک  و 15 نسخه SPSS افزار استفاده ازنرم با ها بررسی داده .گیري شد اندازه نانومتر 540 طول موج دستگاه االیزا در
  .گرفته شد نظر در معنی دارp<0.001آزمون توکی تست صورت گرفت  و ANOVA طرفه
میکروگرم =IC50 50 در باالترین اثرسمیت سلولی را مرحله قبل از گل دهی، عصاره هیدروالکلی گیاه پونه در :ها یافته
مرحله قبل از  عصاره هیدروالکلی گیاه پونه در به عبارت دیگر، .خودنشان داد از تیمار، ساعت پس از 72 لیتر و برمیلی

  .داده است بروز خود ازK562 رده سلولی  را بردهی اثرسمیت سلولی وابسته به دوز وزمان گل
 ، K562مرحله قبل از گل دهی برالین سلولی هاي هوایی گیاه پونه در توجه به اثرسمیت سلولی اندام با :نتیجه گیري

 نظر مورد درمان سرطان لوسمی میلوئیدي مزمن در تواند به عنوان یک کاندید بالقوه براي مطالعات بیشتر در گیاه می
  .فته شودگر

  پونه لوسمی، خیساندن،  سمیت سلولی،: کلیديگانواژ
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  مقدمه
 Chronic myeloid(مزمنمیلوئیدي لوسمی 

Leukemia-CML( ترین بیماري پرولیفراتیو، شایع 

سلول بنیادي  ژنتیکی در تغییر  کلونال ناشی ازبیماري
 Break(BCRادغام ژن  ).1(توانه است ساز چند خون

Point Cluster Region(ژن و 22 روي کروموزوم 

ABL1 )Abelson murine Leukemia Viral 

Oncogene Homology(تیروزین  ،9 روي کروموزوم
ه خاصیت ب کند که منجر می کد فعالی را الحاقی بسیار کیناز

هاي مهم این  شاخصه از و شود می ها این سلول تکثیري بیشتر
 سه فاز درCML بالینی نظر از .شود لوسمی محسوب می

 ).1- 4(کند  نمود پیدا میبالستیک تسریع یافته و مزمن،

 مزمن و فاز نگه داشتن بیماران در ،CMLدرمان  هدف از

کردن کم  پیشرفت بیماري به فازهاي بعد و جلوگیري از
امروزه ایماتینیب  .داروهاي رایج است سمیت ناشی از

 اما شود مسیالت به عنوان خط اول درمان محسوب می

  ).5(استخوان است مغز تر پیوند درمان قطعی
 ضد نفخ، عمده به عنوان ضد گیاه پونه به طور

 به طور .)6(شود ایران مصرف می التهاب در ضد اسپاسم و

سرطان گردن  و اي درمان فیبروزسنتی جوشانده این گیاه بر
این حال هیچ تحقیق  با .گیرد استفاده قرارمی رحم مورد

سرطان  علمی مبنی برسمیت سلولی این داروي گیاهی در
  ).7(خون میلوئیدي مزمن گزارش نشده است

 قبیل سوپراکساید، ازهاي آزاد اکسیژن  رادیکال

 ولیدبدن ت هایی در پراکسیل مدام طی واکنش هیدروکسیل و

ها  فعالیت این مولکول ناشی از تخریب اکسیداتیو .شوند می
 ).8(شود هاي مزمن مثل سرطان می بیماري باعث ایجاد

گیاهان  وسیعی در ترکیبات فنلی انتشار سایر فالونوئیدها و
 جمله اثر فعالیت بیولوژیک متنوع این ترکیبات از دارند و

هاي  مله بیماريج از ها بررسی بسیاري از آنتی اکسیدانی در
 به طوري که اثر )9(سرطان بررسی شده است کرونري و

هاي  وسیله گیاهان علیه بیماريه شده ب حمایتی ایجاد
به اجزاي آنتی اکسیدان آنها نسبت داده شده  سرطان،

 از نام علمی منتا پولگیوم و این بین پونه با در ).10(است

 طبیعی در  طورموادي که به .باشد می )نعنا(خانواده المیاسه
 منتون، لیمونن، بتاپی نن، آلفایی نن، شامل دارند پونه وجود

 ها، فالونون هسپریدین، دیوسزمین، کاریوفیلن، پولگون،
ترکیبات  ).11(باشد چالکون می و فالونوئید ایزوفالون،

که به دلیل  باشند می ها آنتی اکسیدان پونه جزو در موجود
هاي آزاد موجب حذف  خاصیت به دام انداختن رادیکال

 ها پروتئین و DNA آسیب رسان به هاي فعال و اثرمولکول
فعالیت  مطالعات زیادي بر سال اخیر چند در .)12(شوند می

 جمله پونه انجام شده که در آنتی اکسیدان گیاهان دارویی از
آن مشاهده  باال در مقدار ترکیبات فنولیک با طی بررسی،

 ).13(اند کسیدانی گیاه بودهآنتی ا شده که مسئول عملکرد
روي دوالین سلول توموري فیبر سارکوما  مطالعات جامع بر

آن است که خانواده المیاسه  لوسمیک مونوسیت حاکی از و
به این خانواده متعلق است به صورت  که منتاپولگیوم نیز

این  سیتوتوکسیکی قوي بر زمان اثر وابسته به غلظت و
که تاکنون  توجه به این  با.)14(دوالین سلولی داشته است

مرحله  سرطانی گیاه پونه در ضد زمینه اثر مطالعه جامعی در
و هاي لوسمی صورت نگرفته  مدل قبل از گل دهی بر

 انتخاب گیاهان دارویی دقت زیادي در چنین محققان در هم
هدف  کنند، نمی )گل دهی رویشی و(مرحله زندگی گیاهان

یت سلولی عصاره هیدروالکلی سم تعیین اثر مطالعه حاضر از
 رده سلولی بر )رویشی(دهی گل پونه در مرحله قبل از

K562 به عنوان مدلی ازCML سرطانی  ضد اثر تا باشد می
براي اولین  مقدماتی و درمان این نوع لوسمی به طور آن در

  .ارزیابی قرارگیرد مورد بار
 سلولی در تکثیر و سنجش میزان بقا این راستا در

امري  ها، روي سلول سرطانی بر داروهاي ضد میزان اثرتعیین 
هاي متعددي  این خصوص روش رسدکه در مهم به نظرمی

هاي رنگ  روش ازتر  بیشامروزه  ).15(شده است استاندارد
 دقت کافی در به کارگیري و سنجی به خاطر سهولت در

سنجی  روش رنگ .)16(شود استفاده می حصول نتایج،
 Methyl Thiazol(ازول تترازولیوماحیاي نمک متیل تی

Tehrazzolium-MTT (قابل  حساس و سریع، بسیار
 .هاي سلولی است گیري براي پرولیفراسیون همه رده اندازه
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قدرت آنزیم  اساس ارزیابی این روش،
فاکتورهاي  یکی از ).17(دهیدروژنازمیتوکندریایی است

نان هاي زنده است که براي اطمی سلول تعداد MTT در موثر
مواجهه  را با تریپان بلو ها هاي زنده، سلول سلول درصد از

که اساس بررسی سمیت سلولی  توجه نمود باید .نماید می
تغییرات ها مشاهده  سلول دارو یا گیاهان دارویی بر

 . )18(باشد مورفولوژیکی آنها می
 

  ها روش و مواد
 ،انجام مطالعه تجربی آزمایشگاهی حاضر به منظور

ایران  پاستور انستیتو از 1391 مهر در K562 لی سلوالین
به آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه فالورجان انتقال  و تهیه شد

 RPMI محیط کشت  سلولی ازالیناین  براي رشد .یافت

1640)Bia ideaسرم جنین گاوي که غنی شده با) ایران 
 FBS-Fetal Bovine Serum( )Bia idea( درصد10

میکروگرم  100(هاي استروپتومایسین کآنتی بیوتی و )ایران
سیناژن  لیتر، میلی بر واحد 100(پنی سیلین و )لیتر میلی بر

محیط کشت سلولی  ها در سلول .استفاده شد ،بود )تهران
 ، دي اکسید کربندرصد 5داخل انکوباتور تحت شرایط 

  .گرفتند قرار گراد درجه سانتی 37 دماي و درصد 95 رطوبت
 خرداد له قبل از گل دهی درمرح گیاه پونه در

 توسط هر .مزارع افوس اصفهان برداشت شد از 1391 سال
 تایید فالورجان کد واحد باریوم گیاه شناسی دانشگاه آزاد

هاي هوایی شامل  اندام جمع آوري، بار هر از بعد .گرفت
 ،سرما نور و از دور مرحله رویشی، ساقه پونه در برگ و

این  ت آنتی اکسیدانی دربراي حفظ ترکیبا .خشک شدند
 گرم از 01/0 ابتدا .روش خیساندن انتخاب شد گیاه،

 C 0006(ترازوي دیجیتال با هاي خشک شده را عصاره
به  حل کرده وبافر فسفات  با وزن کرده و )ژاپن

 و 50 ،25 ،5/12 هاي غلظت و رسانده شد لیتر میلی10حجم
یک  هر روش کسري رقت از با لیتر میلی میکروگرم بر 100

  .تهیه شد ها عصاره از
مرحله قبل   در پونهبررسی اثرات به منظور

 سلول در 105 تعداد K562 هاي سلول ظاهر دهی بر ازگل

 بعد .داده شد قرار ) دانماركSurface(چاهکی 96 ظروف
، 25، 5/12(پونههاي متفاوت  غلظت با ها ساعت سلول 24 از

، 24اصل زمانی براي فو )لیتر میلی میکروگرم بر 100  و50
تغییرات ریخت شناسی  .شدند ساعت تیمار 72 و 48

 دهی با گل مرحله قبل از شده با پونه در هاي تیمار سلول
 ) آلمانHm-Lux(میکروسکوپ نوري معکوس استفاده از

 مورد)نشده هاي تیمار سلول(هاي کنترل نمونه قیاس با در
 و رشد ر بپونه چنین براي بررسی اثر هم .ارزیابی قرارگرفت

 هموسایتومتر زیستایی سلولی ازآزمون دفع رنگ تریپان بلو و
 هر سلول در 2×104 تعداد براي این منظور .استفاده شد
 24 از بعد .داده شد چاهکی قرار 96 ظروف چاهک در

میکروگرم  100تا 5/12(پونه هاي مختلف از ساعت غلظت
اعت س 72 تا 24 هاي چاهک براي زمان به هر )لیتر میلی بر

 چاهک با هاي هر سلول بازه زمانی تعداد هر در .اضافه شد
 Merck(رنگ تریپان بلو و الم هموسایتومتر استفاده از

ها حداقل سه  این آزمایش .گرفت شمارش قرار مورد)آلمان
 ادامه جهت بررسی اثر در .مستقل انجام شد مرتبه به طور

 MTT آزمون از K562 هاي سلول کشندگی پونه بر
نمک تترازولیوم به واسطه فعالیت میتوکندریایی  .اده شداستف

هاي زنده به بلورهاي فورمازان که جذب متفاوتی  سلول
چاهک  هر سلول در 104به این منظور .شوند می احیا دارند

هاي متفاوت پونه  ساعت غلظت 24 پس از بارگذاري شد،
فواصل  یک از رسیدن هر فرا با و دهی اضافه شد گل قبل از

 ) مالزيSigma(نمک تترازولیوم میکرولیتر از 20 انیزم
ساعت میزان جذب  24 گذشت پس از .اضافه گردید

دستگاه  استفاده از نشده با تیمار شده و هاي تیمار نمونه
تحقیق  در .خوانده شد) آمریکاStatfix-2100(االیزا

نتایج  وگردید  تکرار حداقل سه بار ها کلیه آزمایش حاضر
نمایش  خطاي استاندارد ± تکرار گین سه باربه صورت میان

نرم  از ها تحلیل آماري داده براي تجزیه و .داده شد
تی  آزمون وآنووا  یک طرفه آنالیز و 15 نسخه SPSSافزار

گرفته  نظر در 001/0سطح معنی داري کمتر از و استفاده 
  .شد
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  ها یافته
 )OD(نتایج جذب نوري MTTبر اساس آزمون 

 میکروگرم بر 100 و 50، 25، 5/12 هاي حسب غلظت بر
میزان بقاي سلولی  مقایسه با لیتر پونه قبل ازگل دهی در میلی

 .دست آمده ساعت ب 72و  48، 24در به صورت رسم نمودار
مرحله قبل  الزم به توضیح است بازه انتخابی غلظت پونه در

مقاالت  سرطانی آن در مبناي اثرات ضد از گل دهی بر
 چنین مطالعات اولیه صورت گرفته در هم مختلف و

بقاي  درصد گر بیان 1نمودار  .آزمایشگاه بوده است
 گل با پونه قبل از با تیمار از بعد K562 هاي سلول

 )لیتر میلی میکروگرم بر 100 تا 5/12(هاي متفاوت غلظت
نمودار این  که در طور همان .باشد هاي مختلف می براي زمان

 در K562 بقاي سلول  درصدترین بیش شود مشاهده می
ساعت  24 زمان در و لیتر میلی میکروگرم بر 5/12 غلظت

 50 غلظت در K562 بقاي سلول ترین درصد کم.بوده است
 . به دست آمدساعت 72 زمان در لیتر و میلی میکروگرم بر

 50نشان دهندهنمودار این  در نتیجه جالب توجه دیگر

IC50=آن  عصاره که در زغلظتی ا(لیتر میلی میکروگرم بر
 72 و) روند بین می محیط کشت از ها در سلول پنجاه درصد

 100 غلظت به طوري که در ،بوده است تیمار ساعت پس از
 غلظت از ،K562 بقاي سلول درصد لیتر میلی میکروگرم بر

که  دهد نتایج نشان می .بود بیشتر لیتر میلی میکروگرم بر 50
پونه قبل  شده با هاي تیمار میزان بقاي سلول روز، 3 طول در
به ویژه تفاوت بارزي  سلول کنترل، مقایسه با دهی در گل از
نمودار (نشان داده است لیتر میلی میکروگرم بر 50 غلظت در
1.(  
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24h

48h

72h

هاي  فاصله پونه با اي متفاوت ازه غلظت ها با سلول .K562 هاي بقاي سلول درصد گل دهی بر مرحله قبل از اثرات پونه در .1 نمودار
 .گرفت ارزیابی قرار مورد آزمون دفع رنگ تریپان بلو شمارش سلولی و استفاده از با ها میزان بقاي سلول و ساعت تیمار 72 و 48، 24زمانی

  .نمایش داده شده است خطاي استاندارد ± مستقل نتایج به صورت میانگین سه تکرار
  

میزان بقاي  روز، 3 طول که در دهد نتایج نشان می
به کاهش گذاشته  هاي مختلف رو غلظت در K562 سلول
 ها چنین آنالیزآماري مربوط به نتایج همه داده هم .است
001/0<p داري در که سطح معنی دهد نشان می را 

پونه قبل از گل دهی  به عبارت دیگر .شود نظرگرفته می

 يها سلول در) سرطانی ضد(سیتوتوکسیکی باعث اثر
K562 که البته بهترین خاصیت سمیت سلولی در شود می 

ساعت پس  72و لیتر میلی میکروگرم بر 50 غلظت پایین یعنی
ساعت بقاي سلولی  24زمان  در .کرده است بروز تیمار از

بقاي  ترین درصد شروع به کم شدن کرده است که کم
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 در .ساعت به ثبت رسیده است 72 زمان در K562 سلول
تمامی  ها بقاي سلولی کم شده است ولی در تمام غلظت

ترین  کم لیتر، میلی میکروگرم بر 50 غلظت هاي تیمار، زمان
  ).1 جدول(استداشته  بقاي سلولی را درصد

  
  گل دهی هاي مختلف پونه قبل از غلظت حضور در K562 هاي سلول رشد مقایسه درصد .1 جدول

 غلظت گیاه
 انحراف ±میانگین (

  )استاندارد
 ساعت24 بقا دردرصد

 انحراف ±میانگین (
  )استاندارد

 ساعت48درصد بقا در

 انحراف ±میانگین (
  )استاندارد

 ساعت72درصد بقا در
P 

 انحراف ±میانگین (
 )استاندارد

 درصد بقا کل

5/12  95/90 ± 47/2  45/77 ± 75/2  33/63 ± 60/0  0001/0 *** 24/77 ± 11/12  

25 08/89 ± 88/3  04/73 ± 63/2  29/60 ± 21/1  0001/0 *** 14/74 ± 73/12  

50 86/61 ± 86/3  48/56 ± 03/0  41/50 ± 41/0  008/0 ** 25/56 ± 54/05  

100 91/78 ± 41/0  22/63 ± 05/1  62/55 ± 48/0  0001/0 *** 92/65 ± 30/10  

  
  پونه

  قبل از گل دهی
 
 

P 0001/0 *** 0001/0 *** 0001/0 *** 0001/0 *** 001/0 ** 

001/0<p ***،    ٠١/٠<**p 

  :نتایج مورفولوژیکی
 هاي تیمار روي سلول ررسی تغییرات ظاهري برب

نشان دهنده تغییرات ریخت  دهی، گل پونه قبل از شده با
شده نسبت به کنترل  هاي تیمار سلول شناسی مشخصی در

هم خوردگی  بر تکه تکه شدن کروماتین و 1 شکل در .بود
 لیتر میلی میکروگرم بر=IC50 50 در ها شکل کروي سلول

دیده سیتوتوکسیکی  ترین اثر ظتی که بیشغل یعنی دقیقا در

به طوري که  ).1 شکل(نمایش داده شده است ،شود می
تحلیل  منفرد، دسته جمعی یا این غلظت به طور ها در سلول

پیگمانه شدن  کاهش سیتوپالسم و واکویله شده و رفتگی و
 اثر گر این نتایج بیان .کنترل نشان دادند مقایسه با را در

 رده سلول اه دارویی پونه قبل ازگل دهی برسمیت سلولی گی
K562باشد  می. 

 
     گروه کنترل  

    
  
  
  
  

لیتر پونه  میکروگرم بر میلی 50 ها با غلظت  سلول .گل دهی گیاه پونه قبل از شده با هاي تیمار سلول شده در تغییرات ظاهري ایجاد .1 شکل
 مطالعه قرار  موردHM-LUX آنها با استفاده از میکروسکوپ معکوس ي درساعت و تغییرات ظاهر 72 گذشت قبل از گل دهی پس از

   )400×درشت نمایی(هم خوردگی شکل سلول توجه شود بر به تکه تکه شدن کروماتین و. گرفت
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  بحث
 هاي کشت سلولی درك بسیار روش استفاده از

روي  گیاهان دارویی بر داروها و تاثیر تري از عمیق
تغییراتی  اثرات و .آورد می پدیدطبیعی   وهاي سرطانی سلول

مرحله قبل  که ترکیبات مختلف مانند عصاره گیاه پونه در
 بر )این تحقیق مورد بررسی قرارگرفتند که در(ازگل دهی

قابل بررسی کشت سلولی  فضاي کنترل شده و ها در سلول
اثرات  مکانیسم و تر شناسایی دقیق نمایند، می ایجاد

فاکتورهاي مختلف  چنین اثرات آنها بر هم وبیولوژیکی آنها 
این امکانات شناسایی  .سازد پذیر می امکان داخل سلولی را

انفعاالت داخل سلولی طی  فعل و فرایندها و چه بهتر هر
سازد که  ممکن می درمان سرطان با گیاهان دارویی را

  ).19(گردد هاي درمانی منجر تواند به ارتقاي روش می
ترین کاندیداهاي سنتز  مهم ازحال یکی  به هر

به  سمی و گیاهان دارویی داراي اثر سرطان، داروهاي ضد
روي کشت  بر که سمیت آنها سمیت سلولی هستند،ویژه 

ترکیبات با منشا  سوي دیگر از .گیري باشد سلولی قابل اندازه
تداخالت دارویی  عوارض جانبی و گیاهی به علت فراوانی،

سنتز  ه داروسازان به منظورامروزه کانون توج کمتر،
هاي صعب العالج مثل  درمان بیماري داروهاي نوین در

 و نمودار اجمالی به جدول، نظر با ).20(باشند می ها سرطان
که عصاره  کرد توان ادعا نتایج می  ارائه شده درشکل

 دهی داراي اثر گل مرحله قبل از هیدروالکلی گیاه پونه در
 لولی سرطانی خون میلوئیدروي الین س سمیت سلولی بر

توجه  پژوهش حاضر با در .بوده است )K562(مزمن انسانی
گذشت زمان  با غلظت پایین عصاره پونه، که حتی در به این

باالترین خاصیت سمیت سلولی  گروه کنترل، مقایسه با در
سرطانی  نشان دهنده حضور ترکیبات ضد کرده است، بروز

ترکیبات آنتی  دیگر ها و نایزوفالو قوي مثل فالونوئیدها،
 در .مرحله قبل ازگل دهی بوده است پونه در در آکسیدانی،

گیاهان  نوزده عصاره متانولی از اي توسط بادیسا مطالعه
خانواده المیاسه جمع آوري شده از نقاط مختلف یونان براي 

 مورد ارزیابی فعالیت سیتوتوکسیکی علیه میگوآب شور
بار میگوي آب  آزمون مرگ گرفتند که در بررسی قرار

که خاصیت سیتوتوکسیکی  اي بود نمونه گیاه پونه تنها شور،
 در نشان داد لیتر میلی میکروگرم بر IC50=3/347 را در

هاي  غلظت در را IC50 هاي باقی مانده حالی که تمام نمونه
  ).21(لیتر نشان دادند میلی میکروگرم بر 1000 از باالتر

آزمایشات  با هش حاضرپژو نکته قابل تامل در
غلظتی  در IC50 حاضر،مطالعه  این است که در بادیسا،

 تواند به علت انتخاب درست در شدکه میحاصل  تر پایین
سرطانی  گیري براي استخراج کامل ترکیبات ضد نوع عصاره
شده در  نوع رده سلولی کار چنین تفاوت در هم این گیاه و

  پژوهش حاضر درنوآوري طرف دیگر از .پژوهش باشد دو
 انتخاب مرحله زندگی گیاه پونه بوده است که در

 انتخاب گیاهان دارویی با هاي محققین دقت در پژوهش
گل  قبل از(آن قرار دارند رشد که در اي از توجه به مرحله

اي است که به آن توجهی  مسئله )گل دهی از بعد دهی،
  .شود نمی

 اي دیگر حاجی قاسمی اثر مطالعه در
نام منتا سپیکاتا را روي  وکسیکی گونه دیگري از نعنا باسیتوت

دوالین سلول توموري فیبر سارکوما ولوسمیک مونوسیت 
 براي رده سلولی فیبرسارکوما IC50 که بررسی کرد

براي   IC50لیتر و میلی میکروگرم بر 77/4، 5/4، 97/63
میکروگرم  84/4 3/5، 6/5 رده سلولی لوسمیک مونوسیت

 72 و 48، 24هاي  گذشت زمان به ترتیب پس از رلیت میلی بر
شباهت نزدیکی بین پژوهش  ).22(دست آمده ساعت ب

 دو هر زیرا در دارد با مطالعه حاجی قاسمی وجود حاضر
اند خاصیت  پژوهش گیاهان متعلق به خانواده المیاسه توانسته

هاي سلولی  الین در را )سیتوتوکسیکی(سمیت سلولی
 زمان مشخص بروز و بسته به دوزالگویی وا مختلف در

این مطالعه باعث انتخاب پونه قبل از  عواملی که در از .دهند
است که میزان آلفا ترپینه آل که یک الکل آن گل دهی بود 

 بیشتر برابر 20 الی 10پونه ایرانی  در باشد، مونوترپنی می
پونه  کم پولگون در تفاوت مهم دیگر مقدار .بوده است

توجه به سمی بودن  با .کشورهاست به سایرایرانی نسبت 
پولگون برتري مصرف پونه ایرانی نسبت به کشورهاي 

این  دست آمده دره نتایج ب ).23(است دیگرکامال بارز
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ارتباط مستقیم  هاي قبلی مبنی بر گزارش توافق با تحقیق در
  ).24(فعالیت آنتی اکسیدان است اجزاي فنولیک با

بین میزان ترکیبات فنلی کاتالینیک ارتباط مثبتی 
قدرت  و شوند گیاهان یافت می که به صورت گسترده در

که این  بیان کردند و آنتی اکسیدانی گزارش کردند
 مقایسه با هاي گیاهی در طریق عصاره از ترکیبات بیشتر

این  در این رو از ).25(قابل استخراج است اسانس آنها
ل دهی گرفته پونه قبل ازگ پژوهش عصاره هیدروالکلی از

 در .ترکیبات آنتی اکسیدانی بیشتري استخراج شود تا شد
ه عصاره ب انجام شده بود که توسط کامکار اي دیگر مطالعه

ه آب ب متانول و طی استخراج با  درپونه دست آمده از
 ترپنوئیدها و فالونوئیدها ي داشتن ترکیبات فنولیک، واسطه

  جلوگیري ازبه قادر آنتی اکسیدانی داشته و عملکرد
 مقایسه با روغن آفتابگردان در درثانویه  اکسیداسیون اولیه و

 نیز پژوهش حاضر در ).26(باشد آنتی اکسیدان سنتزي می
تمامی  مرحله قبل ازگل دهی در عصاره هیدروالکلی پونه در

 خود سیتوتوکسیکی از اثر زمان کمتر، حتی در ها، غلظت
ه شده ئمکانیسم ارا امقایسه این پژوهش ب که با نشان داد

مثل  نقش ترکیبات آنتی اکسیدانی پونه، توسط ازبن،
این گیاه  خاصیت سیتوتوکسیکی در بروز در فالونوئیدها
 حد کالرك بیان بیش از زیرا لو و .شود اثبات می

لنفوم  هاي لوسمی و اغلب سرطان در را p گلیکوپروتئین
ست پمپ داخل غشایی ا p گلیکوپروتئین گزارش کردند،

باعث و است  MDR2  وMDR1 کننده آن ژن کدکه 
 شیمی ايمقاومت دارویی متقاطع نسبت به داروه ایجاد

 که فالونوئیدها تحقیقات ازبن نشان داد ).27(شود درمانی می
 دومین گلیکوپروتئین ترمینال از C قسمت مستقیم با به طور

p ن نقل این گلیکوپروتئی حمل و از و کنند می ارتباط برقرار
چنین مانع  هم فالونوئیدها .کنند جلوگیري می عرض غشا از

 شوند تري فسفات به آدنوزین دي فسفات می تبدیل آدنوزین
فعال  غیر پروتئین را این گلیکو طریق مکانیسم رقابتی، از و

 بروز اثر هاي این محققین، توجه به یافته با ).28(سازند می
 احتماال در له نیزاین مقا سمیت سلولی توسط عصاره پونه در

پونه بوده  در ه شده فالونوئیدهاي موجودئمکانیسم ارا اثر
  .است

ترکیبات  دیگر و توجه به ترکیبات فالونوئید با
این مقاله که  پژوهش در گیاه مورد آنتی اکسیدانی در

این  بنابر خاصیت سمیت سلول سرطانی آن به اثبات رسید،
ترکیبات  سازي سایرجدا مکانیسم دقیق مولکولی این اثرات،

 مقایسه ترکیبات موجود نیز عصاره گیاه و موثره موجود در
 .شود هاي مختلف گیاه توصیه می بخش در

  
  گیري نتیجه

سرطانی گیاه  ضد سمیت سلولی و توجه به اثر با
 50(غلظت پایین گل دهی در مرحله قبل از پونه در

هاي سرطان خون  سلول رشد بر )لیتر میلی میکروگرم بر
روي  تحقیق بر شود می پیشنهاد میلوئیدي مزمن انسان،

 دست آمده دره دوز ب کلینیکی این گیاه دارویی در کاربرد
کنار داروهاي شیمی  درمان حتی در جهت پیشگیري و

 in vivoدرمانی در این نوع شایع سرطان، به صورت
  .هاي بعدي قرارگیرد دستمایه پژوهش

  
  قدردانی و تشکر

 الهه اصالنی با پایان نامه کارشناسی ارشداین مقاله حاصل 

عنوان بررسی سیتوتوکسیکی عصاره هیدروالکلی گیاه پونه 
 در 17230509902007 ثبت کد با  K562بررده سلولی

فالورجان می باشدکه تمام  اسالمی واحد دانشگاه آزاد
 .هزینه این پژوهش توسط نویسنده مسئول تامین شده است

بدین وسیله مراتب  زم می داندال نویسنده مسئول برخود
این پژوهش راهنماي  تمامی عزیزانی که در از را خود تشکر

 .نماید ابراز بنده بوده اند،
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