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Abstract 

Background: Correct use of cuminum cyminum and finding its different applications in 
medicine and industry necessitates a more clear understanding of this medicinal plant. This study deals 
with identifying the effects of the essential oil of this herbal plant on macrophages and tumor cell 
lines.  

Materials and Methods:Cuminum cyminum essential oil was extracted from its fruit, and its 
effects on peritoneal macrophages and LPS stimulated macrophages were examined. MTT assay was 
done for evaluation of macrophages viability and the amount of nitric oxide (NO) in culture supernant 
was measured by Griess Reagent. WEHI-164 mice fibrosarcoma cell line was cultured with different 
concentrations of cuminum cyminum and cytotoxicity level was evaluated by MTT assay. 

Results: The viability of macrophages and also, the amount of NO production in 50 and 500 
µg/ml cuminum cyminum essential oil was lower than that of the control group (p<0.001). MTT assay 
showed that cuminum cyminum essential oil in 50 and 500 µg/ml concentrations significantly inhibits 
tumor cells growth (p<0.001). 

Conclusion: Cuminum cyminum essential oil by having immune-modulatory properties can be 
used in treatment of many inflammatory and immunologic disorders. Also, it can be used as a 
therapeutic or complementary agent in tumor therapy.  
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  22-29، 1389، زمستان )53شماره پیاپی  (4، شماره 13                                      سال                                                                                      
  

  اثرات ایمونومدوالتوري و ضد توموري اسانس زیره سبز 
  

  4علی اکبر پورفتح الهدکتر ، 3مرتضی ستاريدکتر ، *2،  سعید دانشمندي1مانییندا سل

  
  دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانکمیته تحقیقات پزشکی، سی، شنادانشجوي کارشناسی ارشد باکتري  -1
 دانشجوي دکتراي ایمنی شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران-2
  شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانگروه باکتريدکتراي تخصصی باکتري شناسی،  ، دانشیار-3
  نی شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران گروه ایم، دکتراي تخصصی ایمنی شناسی، استاد-4
  

 21/11/88 ، تاریخ پذیرش 14/10/88تاریخ دریافت 
  چکیده

 همچنین یافتن کاربردهاي مختلف براي آن در طب و صـنعت نیازمنـد    زیره سبز استفاده صحیح از گیاه   :زمینه و هدف  
 اثر اسانس این گیاه بر روي ماکروفاژها تعیینلعه به در این مطا. باشد میی یتر این گیاه دارو شناخت عملکردهاي مشخص

  .پردازیم هاي توموري می و همچنین رده سلول
هـاي   زیره سبز از میوه آن تخلیص شد و در غلظت اسانسآزمایشگاهی  -در طی یک مطالعه تجربی   :مواد و روش ها   

 و 4( -3ن توانایی احیا آزمو. اثر داده شداکارید لیپوپلی سمختلف بر روي ماکروفاژهاي صفاقی و ماکروفاژهاي فعال شده با 
 براي بررسی میزان بقاء ماکروفاژهـا انجـام گرفـت و      تترازولیوم بروماید دي فنیل5 و   2)  یل -2- دي متیل تترازول       5

رده سـلولی فیبروسـارکوماي موشـی    . میزان تولید نیتریک اکساید در سوپ رویی کشت با معـرف گـریس سـنجیده شـد          
WEHI-164    هاي مختلف اسانس زیره سبز کشت داده شد و میـزان سیتوتوکسیـسیته بـا آزمـون       در مجاورت با غلظت

  . دگردی بررسی توانایی احیا
لیتر از   میکروگرم در میلی500 و 50هاي   در غلظت  نیتریک اکساید  میزان بقاء ماکروفاژها همچنین میزان تولید        :ها یافته

 50هاي   نشان داد که اسانس زیره سبز در غلظتتوانایی احیاآزمون ). p>001/0(بودترل اسانس زیره سبز کمتر از گروه کن
  ).p>001/0(گردد هاي توموري می  میکروگرم در میلی لیتر موجب مهار مشخص سلول500و 

هـاي التهـابی و    توانـد در بـسیاري از بیمـاري     اسانس زیره سبز با داشتن خـواص ایمونومـدوالتوري مـی           :نتیجه گیري 
  .کار گرفته شوده ایمونولوژیک همچنین به عنوان یک عامل در درمان تومورها و یا به صورت داروي کمکی ب

 دي 5 و 2) یـل -2- دي متیل تتـرازول    5 و   4(-3آزمون توانایی احیا    زیره سبز، ماکروفاژ،    آنتی تومور،    :کلیديواژگان  
 ، نیتریک اکساید فنیل تترازولیوم بروماید

  
  
  
  
 
 
 
 
  

  ایمنی شناسی گروه ، دانشکده پزشکی،تهران، دانشگاه تربیت مدرس :ده مسئولنویسن* 

Email: daneshmandi@modares.ac.ir    



 و همکاران          ندا سلیمانی                                                                      اثرات ایمونومدوالتوري و ضد توموري اسانس زیره سبز 
 

 24                                                                                                1389  ، زمستان4زدهم، شماره سی،  سال كمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارا

  مقدمه 
ــنتی از      ــب س ــتفاده در ط ــورد اس ــاهی م ــواد گی م
گذشته دور همواره مورد توجه بوده است و در حـال حاضـر          

ــرات جــانبی و ضــررهاي مختلــف مــواد  نیــز  ــه اث بــا توجــه ب
سنتتیتک، استفاده از مواد طبیعی جایگاه خاص خـود را دارا          

هـاي مختلفـی در    ی را بـه صـورت     یـ گیاهان دارو . )1(باشد می
ها براي تنظیم سیستم ایمنی و یا عوارض ناشی         درمان بیماري 

ــد    از بیمــاري ــا ض ــوري و ی ــد توم ــرات ض ــین اث ــا و همچن ه
هـاي   نحوه پاسخ بدن بـه ناهنجـاري      . اند کار برده ه   ب میکروبی

ی پاسخ سیـستم ایمنـی بـدن وابـسته          یمختلف به نحوه و توانا    
توانـد   است و درنتیجه عوامل مؤثر بر روي سیستم ایمنی مـی          

 از سـوي دیگـر      ؛)2(تعیین کننده نتیجه و برایند بیماري باشـد       
مان راهکارهاي درمانی و داروهاي سنتتیک مختلفی براي در       

شوند که با مـشکالت مـشخص و اثـرات     تومورها استفاده می 
جانبی بسیاري همراهند، از ایـن رو نیـاز بـه اسـتفاده از مـواد               
ــا اثــرات جــانبی کمتــر و عملکــرد مــؤثر ضــروري   طبیعــی ب

مطالعات گذشته خواص ضد توموري اجـزاء        . )4 ،3(نماید می
ــان دارو  ــف گیاهـ ــمختلـ ــشان دادهیـ ــرات   ی را نـ ــد و اثـ انـ

هــاي  نومــدوالتوري اجــزاء مختلــف گیــاهی در بررســیایمو
زیــره ســبز . )5 ،4(متعــددي مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت

)Cuminum cyminum (ی از خــانواده یــیــک گیــاه دارو
 سانتی متر اسـت کـه   15-50ارتفاع  با   (Apiaceae)آپیکاسه  

و در طـب سـنتی   بـوده  هایی بـا مـواد آروماتیـک      داراي میوه 
از .  سال مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت      200ایران بیش از    

هاي این گیاه در موارد مختلفی از جمله درمـان اسـهال،             میوه
 )7( همچنین به عنوان آنتی اکـسیدانت      )6(درد دندان و صرع     

تا کنون مطالعـات  .  استفاده شده است)8(و آنتی ترومبوتیک    
اي بر روي اثرات اسانس زیـره و اجـزاء آن بـر              قابل مالحظه 

هاي ایمنی و یا توموري صورت نگرفته اسـت، بـا      سلول روي
 در طب سنتی و امکان اسـتفاده     گیاه این توجه به کاربردهاي    

مفید آن به صورت بالینی و  درك مناسب از اثرات این گیاه      
 اثر اسـانس زیـره سـبز بـر         تعیینی، در این مطالعه ما به       یدارو

 بررسـی   روي بقاء و عملکرد ماکروفاژهاي صفاقی به منظـور        
پردازیم و اثرات ضـد تومـوري        اثر ایمونومدوالتوري آن می   

 را بر روي رده سـلولی تومـوري فیبروسـارکوماي موشـی         آن
  .یمینما بررسی می

  
  مواد و روش ها

هاي  دانه آزمایشگاهی -در طی یک مطالعه تجربی   
زیره سبز از گیاهان کشت شده در مرکز تحقیقات گیاهی در  

ن تهیه شد و توسط مرکز تحقیقـات      کیلومتري شمال تهرا   25
  .ید قرار گرفتیکشاورزي ایران مورد تأ

آوري شـسته و پـودر       هاي زیـره پـس از جمـع        دانه
 لیتر آب مخلوط شـد و  1 گرم از پودر حاصل در       50. گردید

ـ ) Clevenger(در دستگاه کلونجر     وسـیله  ه قرار داده شد تا ب
نس جدا   اسا (Hydrodistillation)گیري تقطیر آبی     عصاره

ــاز .گــــردد ــی گــ ــات موجــــود در آن در بررســ - ترکیبــ
دسـت  ه  اسـانس بـ   . )9(کروماتوگرافی گزارش گردیده است   

گـراد    درجـه سـانتی  4آمده جدا شد و تـا زمـان آزمـایش در       
  .نگهداري گردید

ــت  ــا  جه ــک ماکروفاژه ــشت و تحری ــازي، ک ــدا جداس  ابت
اي کـه از      هفتـه  6-8مـاده     (BALB/c)  بالب سی  هاي موش

ــستیتو ــداري شــدند ان ــران خری ــراي جداســازي .  پاســتور ای ب
-RPMIلیتـر محـیط کـشت      میلـی 10ماکروفاژهاي صفاقی،  

ها تزریق و سـپس      سرد به درون صفاق موش    ) سیگما (1640
 سر موش جدا گردیده و بـا هـم     5ماکروفاژها از   . کشیده شد 

ها پس از شستشو و شمارش به صورت        سلول. مخلوط گردید 
ــسیونی از  ــی 5/1×106سوسپان ــلول در میل ــیط    س ــر در مح لیت

RPMI     گرم در لیتر سدیم     2 : حاوي مواد مکملی به صورت 
ــی ــات،  ب ــوالر 2کربن ــی م ــامین، -L میل ــد در 100گلوت  واح

در میلــی لیتـــر   میکروگـــرم 100لیتــر پنـــی ســیلین،    میلــی 
 سرم جنین گـاوي در آمـده و بـه       درصد 10استرپتومایسین و   

 96انسیون درون هر پلیـت      میکرولیتر از این سوسپ    200مقدار  
گـراد و    درجه سانتی37 ساعت در    4به مدت   ) نانک(اي   خانه

CO2 5در زمـــان انکوباســـیون .  کـــشت داده شـــد درصـــد
. به ته پلیت چسبیدند)  ماکروفاژ درصد 95(هاي چسبان    سلول

هاي غیر چسبان با سه بار شستشو بـا          پس از انکوباسیون سلول   
RPMI 37 اسانس زیره سـبز    . ه شدند گراد شستشو داد    سانتی
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ــراي    ــد و ب ــسیون در آم ــه صــورت سوسپان ــایرود ب ــافر ت در ب
، 50، 500هـاي   تحریک ماکروفاژها در یک سري از غلظـت      

 میکروگرم در میلی لیتر اسانس زیـره       005/0 و   05/0،  5/0،  5
هر غلظت آنتی ژنی به صورت سه تـایی بـه         . سبز استفاده شد  

کروفاژهــا اضــافه اي کــشت ما  خانــه96هــاي پلیــت  چاهــک
د و یک گروه سلول ماکروفـاژ تحریـک شـده بـا بـافر           گردی

در سـري دوم کـشت   . عنوان کنترل کشت داده شد ه  تایرود ب 
و تحریک به صورت مشابهی انجام گرفت و عالوه بر آن بـه     

 میکروگرم در میلی لیتـر از لیپـوپلی         10ها میزان    همه چاهک 
ــاکارید  ــوان (Lipopolisacarid-LPS)س ــه عن ــرك  ب  مح

  .عمومی ماکروفاژها اضافه شد
در هنگام کشت ماکروفاژهـا نیتریـک اکـساید بـه          

نیتریـک اکـساید ناپایـدار    . شـود  درون محیط کشت آزاد می   
در . است و به سرعت به نیتریـت و نیتـرات تبـدیل مـی شـود            

توان میـزان نیتریـت را در محـیط کـشت مطـابق بـا             نتیجه می 
در ایــن روش از . ود ســنجش نمــ)10( و ناتــانروش  اســتوور

 سـاعت از کـشت   48پـس از  . شود معرف گریس استفاده می  
 بـا  1 بـه  1ی کشت برداشته و به میزان      یماکروفاژها، سوپ رو  

آزمـایش  (اي مخلوط شـد     خانه 96معرف گریس و در پلیت      
 دقیقـه   15پـس از    ).  تایی انجـام گرفـت     3ها به صورت     نمونه

 540 مـوج   در طول(Optical Density-OD)میزان جذب 
 Multiنانومتر به کمک دستگاه قرائت جـذب میکروپلیـت   

Scan بــراي محاســبه غلظــت نیتریــت از . گیــري شــد انــدازه
از محلـول نیتریـت     )  میکـرو مـوالر    1-200(نمودار استاندارد   

  .)11(گردیداستفاده ) NaNO2(سدیم 
- دي متیل تترازول    5 و 4(-3 توانایی احیاء    آزمون

 بـر اسـاس احیـاء    تترازولیوم برومایـد   دي فنیل    5 و   2)  یل -2
[3-(4, 5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5- 

Diphenyltetrazolium Bromide -MTT]  ــد مــی  باش
که نشان دهنده فعالیت متابولیـک داخـل سـلولی اسـت؛ هـر              

 بیـشتر  MTTها بیشتر باشـند میـزان احیـاء     چقدر تعداد سلول  
 ســاعت کــشت  48پــس از . )12(خواهــد بــود و بــالعکس  

ــا  ــر 20ماکروفاژه  Phosphate Buffered)  میکــرو لیت

Saline-PBS)  5        میلی گرم در میلی لیترMTT) به ) مرك
گراد   درجه سانتی 37 ساعت در    4ها اضافه و به مدت       چاهک

ی کشت به آرامـی     یپس از انکوباسیون محیط رو    . انکوبه شد 
 HCl  درصـد 5نول  میکرو لیتـر ایزوپروپـا    100برداشته شد و    

هـاي فرمـازان    ها اضـافه شـد تـا کریـستال     به چاهک ) اسیگم(
میـزان  . تشکیل شده حل گردند و سـبب ایجـاد رنـگ شـوند     

دسـت  ه  نتایج بـ  .  نانومتر خوانده شد   540ها در    جذب چاهک 
 Stimulation Index)آمده بـر حـسب انـدکس تحریـک     

SI)  محاسبه گردید . SI    هر تست به جذب     540 میزان جذب 
  .شدبا می کنترل منفی 540

ــلولی فیبروســارکوماي     در ایــن مطالعــه از رده س
رده سـلولی از مرکـز    .  اسـتفاده گردیـد    WEHI-164موشی  

تحقیقـات پاسـتور ایــران تهیـه گردیــد و در شـرایط مناســب     
 سـرم جنـین     درصـد  10  کامـل حـاوي    RPMIمحیط کشت   

ــاوي ــشت و در در (Fetal Calf Serum-FCS) گ  37 ک
هداري شـد تـا تعـداد       نگ درصد   CO2 5گراد و    درجه سانتی 

  .مناسب حاصل گردد
 به تعداد WEHI-164ها  پس از رسیدن سلول

ها شمارش شده و سوسپانسیونی به تعداد  مناسب، سلول
 حاوي مواد RPMIلیتر در محیط   سلول در میلی5×104

 میلی 2 گرم در لیتر سدیم بی کربنات، 2 : مکملی به صورت
 100لیتر پنی سیلین،   واحد در میلی100گلوتامین، -Lموالر 

 سرم  درصد10لیتر استرپتومایسین و  میکروگرم در میلی
 میکرولیتر از این 200جنین گاوي در آمده و به مقدار 

کشت داده ) نانک(اي   خانه96سوسپانسیون درون هر پلیت 
 درجه 37 ساعت در 24هاي توموري به مدت  سلول. شد

 به پایداري  نگهداري شدند تا درصدCO2 5گراد و  سانتی
، 5/0، 5، 50، 500هاي  الزم کشت دست یابند، سپس غلظت

لیتر اسانس زیره سبز   میکروگرم در میلی005/0 و 05/0
ی بر روي یسوسپانسیون شده در بافر تایرود به صورت سه تا

هاي توموري اضافه و یک گروه با بافر تایرد به عنوان  سلول
ساعت دیگر  48کنترل منفی کشت و پلیت کشت به مدت 

پس از طی شدن زمان الزم، به محیط کشت . انکوبه شد
 MTT) لیتر  میکروگرم در میلیPBS 5( میکرو لیتر 20ییرو

گراد   درجه سانتی37 ساعت در 4اضافه و به مدت ) مرك(
ی کشت به آرامی یپس از انکوباسیون، محیط رو. انکوبه شد
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 HCl د درص5 میکرولیتر ایزوپروپانول 100 برداشته شد و
هاي فرمازان  ها اضافه شد تا کریستال به چاهک) سیگما(

میزان . تشکیل شده حل گردند و سبب ایجاد رنگ شوند
دست ه نتایج ب.  نانومتر خوانده شد540ها در  جذب چاهک

 میزان SI .محاسبه گردیداندکس تحریک آمده بر حسب 
  .باشد می کنترل منفی 540 هر تست به جذب 540جذب 

ــا  ــانگین  داده ه ــورت می ــه ص ــار  ب ــراف معی و انح
هاي  ها در غلظت هاي آزمون گزارش شد و آنالیز آماري داده     

مختلف اسانس زیره سبز با استفاده از آزمون آنالیز واریـانس     
ــک ــه  ی ــوکی    (ANOVA)طرف ــون ت ــال آن آزم ــه دنب  و ب

)Tukey ( ــد ــی گردی ــا  . بررس ــایج ب ــورت  p≥05/0نت ــه ص  ب
  .دار تفسیر گردید معنی

  
  هایافته 

نتایج آزمون بقـاء ماکروفاژهـاي مواجهـه شـده بـا           
هاي مختلـف اسـانس زیـره سـبز در حـضور و غیـاب               غلظت
LPS    آزمـون آمـاري در   .  نـشان داده شـده اسـت   1 در شکل

حـاکی از آن اسـت کـه      ) هـا  نشان از تعداد سلول    (SIمقایسه  
هاي مواجهه شده با اسانس زیـره سـبز و         بقاء سلولی در گروه   

) p=015/0(باشـد  می کمتر از گروه کنترل      LPSعدم حضور   
 LPS میکروگرم در میلی لیتر 10 و در سري تحریک شده با

  ). p=165/0 (باشد میتفاوتی بین گروه هاي مختلف ن
 

  
براي میزان بقاء ماکروفاژهاي مواجهه ) SI(اندکس تحریک . 1شکل 

یافته با غلظت هاي مختلف اسانس زیره سبز به صورت انحراف 
 حاکی از آن است که تفاوت بین ANOVAآزمون . میانگین±معیار

 میکروگرم در میلی لیتر در گروه هاي LPS 10 سري تحریک شده با 
، و در مورد سري )p=165/0(مختلف از نظر آماري معنی دار نیست 

  ).p=015/0(باشد   تفاوت ها معنی دار میLPSبدون 

ر مقادیر نیتریک اکساید تولیدي از ماکروفاژها د
 2هاي مختلف اسانس زیره سبز در شکل  مواجهه با غلظت
 که میزان تولید نیتریک دهد مینتایج نشان . آورده شده است

 میکروگرم در میلی لیتر 10اکساید در سري مواجه شده با 
LPS به طور مشخصی باالتر از سري مواجهه نیافته با LPS 
ر دو  که در هدهد میبررسی آماري نشان ). p>001/0(است 

 500 و 50هاي  سري، ماکروفاژهاي تحریک شده با غلظت
هاي  لیتر از اسانس زیره سبز کمتر گروه میکروگرم در میلی

  ). براي هر دوp>001/0(باشد میدیگر و گروه کنترل 
  

  
  

تولیدي از ماکروفاژهاي مواجه ) NO(میزان نیتریک اکساید . 2شکل
 LPS 10ضور و غیاب یافته با غلظت هاي متفاوت اسانس سبز در ح

میزان تولید . میانگین±میکروگرم در میلی لیتر به صورت انحراف معیار
 LPSنیتریک اکساید در هر دو سري تحریک شده و عدم تحریک با 

 میکروگرم در میلی لیتر از اسانس 500 و 50در مواجهه با غلظت هاي 
 p>001/0(باشد  زیره سبز کمتر گروه هاي دیگر و گروه کنترل می

  ).براي هر دو
  

هاي مختلف اسانس زیره  پس از اثر دادن غلظت
 به WEHI-164هاي فیبروسارکوماي  سبز بر روي سلول

ها با استفاده از   ساعت، میزان زنده بودن سلول48مدت 
MTTمیزان سیتوتوکسیسیته بر .  مورد سنجش قرار گرفت

) SI(هاي توموري به صورت اندکس تحریک  روي سلول
 دهد می نشان آنوا آزمون . نشان داده شده است 3در شکل 

دار  هاي مختلف از نظر آماري معنی که تفاوت بین گروه
آزمون تعقیبی حاکی از آن است که ). p>0001/0(است

هاي  هاي توموري در مواجهه با غلظت میزان زنده بودن سلول
لیتر از اسانس زیره سبز کمتر   میکروگرم در میلی500 و 50
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 براي هر p>001/0(باشد میدیگر و گروه کنترل هاي  گروه
  ).دو
  

  
میزان سیتوتوکسیسیته غلظت هاي مختلف اسانس زیره سبز : 3شکل 

میانگین ± به صورت انحراف معیارWEHI-164بر روي رده سلولی 
 50میزان سیتوتوکسیسیته در غلظت هاي ). SI(براي اندکس تحریک 

 زیره سبز بیشتر از گروه هاي  میکروگرم در میلی لیتر از اسانس500و 
  ). براي هر دوp>001/0(باشد  دیگر و گروه کنترل می

  
  بحث

ها و تنظیم  مشتقات گیاهی به منظور تعدیل کننده
به کار گرفته هاي مختلف  هاي سیستم ایمنی در بیماري کننده

 همچنین از خواص ضد توموري آنها در موارد درمانی ؛شده
  زیره سبزمیوه گیاه. )13 ،1(ستتومورها استفاده گردیده ا

هاي ضروري است که چندین مطالعه بر روي  حاوي روغن
با توجه به . )15 ،14(خواص مختلف آن انجام گرفته است

اثرات وکاربردهاي زیره سبز در طب سنتی و مطالعات 
گذشته، در این مطالعه ما اسانس زیره سبز را بر روي 

 و بدون LPS ماکروفاژها در دو سري تحریک شده با
 اثر دادیم و نتایج نشان داد که در سري LPSتحریک با 

هاي متفاوتی از اسانس زیره  ماکروفاژهایی که تنها با غلظت
سبز مواجه شده بودند، میزان بقاء و رشد سلولی در دوزهاي 

 داري معنیطور ه ب) لیتر  میکروگرم در میلی500 و 50(باالتر 
 در این سري میزان تولید از گروه کنترل کمتر شده بود و

 از نظر داري معنینیتریک اکساید نیز در همین دوزها کاهش 
تواند به علت کاهش در   این کاهش می؛دهد میآماري نشان 

هاي فعال و یا اثر   رشد ماکروفاژها و تعداد کمتر سلول
اسانس زیره سبز بر روي عملکرد ماکروفاژهاي موجود باشد 

 به عنوان فعال کننده LPS با در سري ماکروفاژهایی که
هد که د  نشان میMTTعمومی تحریک شده بودند، آزمون 

هاي مختلف تفاوتی را با  میزان بقاء و رشد سلولی در گروه
 میکروگرم در 500 و 50، لیکن دوزهاي دهد میهم نشان ن

میلی لیتر از اسانس زیره سبز سبب مهار مؤثر فعالیت 
اکساید شده است که با توجه ماکروفاژها در تولید نیتریک 

به تعداد سلول فعال مشابه، کاهش تولید نیتریک اکساید 
حاکی از مهار فعالیت و عملکرد ماکروفاژها توسط اسانس 

ها   در مورد اثر زیره سبز بر روي سلول. زیره سبز خواهد بود
و سیستم ایمنی مطالعه قابل توجهی صورت نگرفته است؛ 

گر در یک مطالعه نشان داده شد لیکن در مورد گیاهان دی
که اسانس دارچین داراي خواص ضد التهابی مشخصی است 
که این اثر را با کاهش تولید نیتریک اکساید و 

انجام  LPS از ماکروفاژهاي فعال شده با E2پروستاگلندین 
، همچنین این جزء دارچین داراي اثرات ضد دهد می

در . )16(ست اHpG2توموري بر روي رده سلولی توموري 
اي دیگر نشان داده شد که مشتقات گیاهی از گروه  مطالعه

موجب مهار تولید ) Hibiscus cannabinus(بابونه 
هاي فعال  مدیاتورهاي التهابی نیتریک اکساید، واسطه

 و همچنین مهار در بیان E2اکسیژن، پروستاگلندین 
 گردیده 86CD و 80CDهاي کمک تحریکی  ملکول

ه بر اثرات این اسانس بر روي ماکروفاژها، ما عالو. )17(بود
هاي توموري  در این مطالعه اسانس سبز را بر روي سلول

 اثر دادیم تا اثرات ضد WEHI-614فیبروساکوماي موشی 
توموري این جزء گیاهی را مورد ارزیابی قرار دهیم، نتایج 

 حاکی از آن است که اسانس زیره سبز در MTTآزمون 
 میکروگرم در میلی لیتر داراي 500 و 50دوزهاي باالتر 

 که باشد میهاي توموري  خواص مؤثر در مهار رشد سلول
 در یک تحقیق، اثر آنتی .باشد میاین اثر وابسته به دوز 

توموري اجزاء تخلیص شده زیره سبز نشان داده شده 
هاي توموري  اجزاء گیاهی براي مهار سلول. )18(است

در یک مطالعه بر . گیرند کار می ههاي متعددي را ب مکانیسم
 عصاره گیاهی نشان داد که جزء گیاهی موجب مهار 8روي 
 و در )3(هاي رده کارسینوم هپاتوسلوالر گردید سلول

 Paenoiae)  پانویا ردیکساي دیگر عصاره گیاهی مطالعه

Redix) هاي توموري   القاء آپوپتوزیس در سلولمنجربه
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 ؛)19(شد 53P به مسیر کبدي از طریق مسیر غیر وابسته
همچنین نشان داده شد که جزء گیاهی به صورت وابسته به 

 و همچنین کاهش DNAدوز موجب قطعه قطعه شدن 
هاي توموري گردیده   در سلولC-myc و 2Bclهاي  پروتئین

 بتوان  شایدنتایج گویاي این مطلب خواهد بود که. )20(بود
ري و یا به از اسانس سبز به عنوان یک داروي ضد تومو

 ؛عنوان داروي کمکی و مکمل در درمان تومور استفاده کرد
که اسانس موجب مهار ماکروفاژها نیز  لیکن با توجه به این

بایست به عملکرد ایمونومدوالتوري آن نیز  شده است می
این اثر اسانس مشابه با عملکرد بسیاري دیگر از . توجه شود

شوند و  ستفاده میداروهایی است که براي سرکوب تومور ا
هاي ایمنی نیز  به طور همزمان و ناخواسته موجب مهار سلول

بایست با مطالعات  براي رفع این مشکالت می. گردند می
 تعیین دقیق میزان ، تغلیظ ، خلوص اجزاء اسانس سبز،بیشتر

دوز قابل استفاده همچنین مطالعه اثر آن بر روي دیگر اجزاء 
 از آن در راهکارهاي درمانی تالش نمود تا سیستم ایمنی 

  .استفاده نمود
  

  نتیجه گیري
اسانس زیره سبز به صورت وابسته به دوز داراي 
خواص ایمونومدوالتوري بر روي ماکروفاژها به عنوان یکی 
از اجزاء ایمنی سلولی است و موجب مهار عملکرد این 

 از سوي دیگر اسانس زیره سبز داراي ؛گردد ها می سلول
 و امکان استفاده باشد میوموري وابسته به دوز اثرات ضد ت

نماید، لیکن اثر  ی مطرح مییآن را به عنوان مکمل دارو
کار گیري آن ه ایمونومدوالتوري آن عاملی ناخواسته در ب

  .سازد  نیاز به مطالعات بیشتر را ضروري میو باشد می
  

  تشکر و قدردانی
 نویسندگان از گروه ایمنی شناسی و گروه باکتري

شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس که همکاري 
هاي این  هزینه. نماید میرا اند، کمال تشکر  داشتهالزم را 

طرح توسط گروه باکتري شناسی و گروه ایمنی شناسی 
  .دانشگاه تربیت مدرس تأمین گردید
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