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 مقدمه

) رایج ترین تومور بدخیم مغزي GBMگلیوبالستوما (

در افراد بزرگسال است. گلیوبالستوما در بین انواع 

تر ها نسبت به شیمی درمانی و پرتو درمانی مقاومسرطان

ي به علت بدخیمی، است. درمان گلیوما به میزان زیاد

ي ضد اروهاسرعت پیشرفت و مقاومت باال نسبت به د

–وجود سد خونیبه علت  همچنینسرطانی مشکل است. 

ي که دسترسی دارو را به محل تومور محدود میکند و مغز

عوامل درمانی که ایجاد شده  توسط  سمیت عصبی 

درمان گلیوما  سازد،ها را محدود میدوزهاي مصرفی دارو

به  کندمشکل روبرو می با ي ضد سرطانیداروها توسطرا 

ي این بیماران بین دوازده تا پانزده ماه بعد نرخ بقاکه طوری

ترین . سرطان مغز معمولی)3-1(از تشخیص اولیه است 

ي سال است. تومورها 40علت مرگ سرطانی در افراد 

-هاترین سرطاني همراه با سرطان پانکرانس از مشکلمغز

ي این موارد موجب . همه)4(شوند می ي انسانی محسوب

با توجه . )5(شود که درمان گلیوبالستوما مشکل باشد می

درمانی و  تومور گلیوبالستوم به شیمیباالي مقاومت به 

تومور توسط عملی نبودن برداشت کامل  و رادیوتراپی

توجه و نگرش  جراحی به دلیل ماهیت تهاجمی تومور،

ي نسبت به گیاهان دارویی با عوارض کمتر ایجاد جدید

شده است. یکی از گیاهانی که اخیراً به آن عنوان یک 

گزینه درمانی مورد توجه واقع شده است، گیاه زنجبیل 

 Zingiber علمی با نام از گیاهی است. زنجبیل

officinale  1945درسال  بار آید. اولینبه دست می  

Cotton  شیمیایی ساختارZingiber را بیان نمود. 

 اثرات آنتی Zingiberها نشان داده است که بررسی

علت بو و طعم  .)7, 6(عصبی دارد  و حفاظت اکسیدانی

، Zingerone ،Shogaolsتند زنجبیل ناشی از 

Gingerols و paradol  درصد  3است و به طور کلی

 . Zingerone )8( دهدوزن زنجبیل تازه را تشکیل می

ي و خواص آنتی باکتریالی دارد. زنجبیل اثرات ضد درد

ي خاصیت ضد سرطانی، ضد آنژیوژنز، ضد دارا

 ها. بررسی)11-9( باشدآترواسکلروزي و ضد التهابی می

وکاهش  گلوتامات مونوسدیم افزایش دهد کهمی نشان

 گرددمی عصبی ایجاد آسیبي موجب ي مغزهامونو آمین

. بررسی ها نشان داده اند که زنجبیل با اثر بر مونو )12(

 ي کندتواند از آسیب عصبی جلوگیري میي مغزهاآمین

در یک مطالعه مشخص شد که زنجبیل و ترکیب  .)13(

6-gingerol هاي ي آپپوتوز در رده سلولآن موجب القا

. در یک بررسی مشخص )14( شودسرطانی اندومتریال می

ي زنجبیل داراي فعالیت ضد سرطانی و ضد شد که عصاره

. )15( داردالتهابی در سرطان کبد در موش هاي صحرایی 

ي صحرایی که با استفاده از هااز موش C6هاي رده سلول

ها تومور گلیوما القا شده بود، ان نیتروزومتیل اوره در آن

ي آستروسیتی دارند بدست آمد. این رده سلولی مورفولوژ

-GFAP,Sي گلیالی مثل هاو به خاطر داشتن مارکر

100B ي به عنوان مدل در نوروبیولوژي به میزان زیاد

مورد بررسی   in-vitro ي بررسی در شرایطلیوما براگ

ي اخیر در زمینه . با وجود بهبودها)16(گیرند قرار می

هاي دارویی و پاسخ به درمان ،ي مغزيدرمان تومورها

ي را به هایی زیادن گلیومایی هنوز چالشدرمان بیمارا

دنبال دارد. لذا پژوهش زیر با هدف بررسی اثر ضد 

ي هاتوموري عصاره هیدروالکی زنجبیل بر رده سلول

 پردازد.می C6 يگلیوما

 هاروشمواد و 
تهیه شده را ابتدا به  زنجبیل تازه گرم ریزوم گیاه 500

 ،ده و رنده شدپوست ریزوم کن قطعات کوچکی درآورده و

آن را در سایه قرار داده تا کامال خشک شود. پس از  سپس

صورت پودر در  خشک شدن توسط آسیاب برقی ریزوم به

درصد قرار  80روز در الکل  12مدت  آمد. پودر ریزوم به

داده شد تا تمام مواد موثره آن در الکل حل و خارج گردد. 

کاغذ صافی بعد از گذشت زمان فوق محتویات ظرف را از 

در حرارت اتاق خشک دست آمده  گذرانده و محلول به
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. عصاره خشک وزن شد و در محیط )17( شد

DMEMF12  تهیه شد. این محلول از فیلتر دو دهم

ي به منظور استریل شدن عبور داده شد. سپس میکرومتر

 1000و  800، 500، 200، 100غلظتي از هارقت

 در میلی لیتر تهیه شد.میکروگرم 

 کشت سلول

(کد  از انستیتوپاستور تهران  C6يي گلیوماهاسلول

C575سپس در محیط  .ي شد) خریدارDMEMF12 

درصد و پنی سیلین  10با سرم جنین گاوي 

درجه سانتی  37درصد در انکوباتور  1سین یاسترپتوما

درصد قرار  5درصد و دي اکسید کربن  90گراد و رطوبت 

ها  با درصد، سلول 80گرفتند. پس از رسیدن به تراکم 

 EDTAاتیلن دي آمین  تترا استیک اسید –تریپسین

 ر ن منتقل و سپس در دوتریپسینه شده و به لوله فالکو

RPM 1500  دقیقه سانتریفوز شدند. سپس  5به مدت

سی محیط کشت اضافه شد. به به رسوب سلولی یک سی

ها در سوپانسیون منظور بررسی درصد زنده ماندن سلول

ي حاصل، شمارش سلولی با مخلوط شدن نسبت مساو

ها تریپان بلو و سوپانسیون سلولی انجام شد. سپس سلول

سلول در هر چاهک کشت  104خانه با تراکم  96پلیت  در

ها در معرض ساعت سلول 72و   48، 24داده شد. بعد از 

-ي ذکر شده از عصاره قرار گرفتند و نمونه سلولهاغلظت

ي کنترل که تیمار عصاره را دریافت نکرده بودند در نظر ها

 گرفته شد. 

 هابررسی زنده ماندن سلول

 MTT  روش ها ازماندن سلولي سنجش زنده برا

assay استفاده شد . MTT یک نمک تترازولیم محلول در

ي دهیدروژناز میتوکندریایی که فقط هامیآنزآب است. در اثر 

محلول،  MTT، در حلقه باشندیمي زنده فعال هاسلولدر 

ي آبی رنگ فورمازان غیر شکستی ایجاد شده و به بلورها

سلولها بعد از کاشت  بطـور خالصـه .شودمیمحلول تبدیل 

 48، 24 يتـایی در زمانها 96در هر ول پلیـت  104به تعداد

محـیط  ،پس از اضافه کردن عصاره به سلولهاساعت  72و 

با  MTTکـشت رویـی دور ریخته شد و سلولها در محلول

 100به میزان   PBS در میلی لیتر/گـرممیلـی 5غلظت 

و پـس از  ندساعت قرار گرفت 4مدت  بهمیکرولیتر به هر ول 

 DMSO میکرولیتر 100 رمازان توسطومحلول سازي ف

(Dimethylsulfoxid)   نانومتر  570جذب نوري در

 (USA 2000 fax stat).د  توسط دستگاه خوانده ش

 آنالیز آماري

و SPSS نتایج آماري با اسـتفاده ازنرم افزار آماري

 .بدست آمد )Two-Way( واریانس دوطرفهآنـالیز 

 هایافته
 ،ي تحت اثر عصارهي تومورهاسلول داد، نشان نتایج

ي تحت اثر سلولها ي را نشان دادند.رفتار وابسته به دوز

و وابـسته  آشکاري بسیار ي مختلف تفاوتهاعصاره در روزها

با افزایش زمان و  د.بـا یکـدیگر نـشان دادن را بـه دوزي

سـلولی بـسیار واضح بود و این  افزایش دوز تغییـر شـکل

ساعت مشاهده  72تا زمان  توموري يتغییرات در سلولها

ي جذب ا اندازه گیرب  MTT گردید. نتایج سنجش رنگ

ر اساس غلظت عصاره مورد استفاده در ب OD ينـور

بـصورت رسـم نمـودار  ي سلولیبقامقایـسه بـا میزان 

اثر عصاره نسبت  ي زنده تحتدرصد سلولها .بدسـت آمـد

اي دریافت نکرده بودند با استفاده بـه سـلولهایی که عصاره

 : از فرمول ذیل محاسبه گردید

100 ₓ  جذب نوري کنترل / جذب نوري سلول هاي )

  میزان بقاي سلولی =تیمارشده  ) 

ها عصاره، درصد بقاي سلول افزایش دوز با و تدریج به

 عصاره تأثیر بدون يي تومورهاسلول اما کاهش یافت

 نشان نتایج يآمار آنالیز .نشان ندادند را مشخصی تغییرات

-ي سلولدرصد بقا ساعته 24 زمان انکوباسیون در که داد

 میکروگرم در میلی لیتر ) 1000تا  0دوز (از  افزایش ها با

 41/ 32به 36/95یافت به طوریکه درصد بقا از  کاهش

ي معنی دار بود آمار کاهش یافت که این اختالف از نظر
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ساعته نیز  48. در دوره انکوباسیون )>0001,0(1جدول 

ي هاي زیستی سلولبا افزایش دوز عصاره، درصد بقا

-کاهش یافت که از نظر آمار 40 /26به  03/93توموري از

 72در انکوباسیون  1جدول .)>0001,0( دار بودي معنی

 /25ي زیستی از ساعته نیز با افزایش دوز عصاره درصد بقا

ي معنی دار کاهش یافت که از نظر آمار 26/ 24 هب 90

ي به این ترتیب آنالیز آمار 1جدول  .)>0001,0(بود 

ي هر سه زمان ها و برانشان داد که در تمام غلظت

غلظت  .1جدول  )>0001,0(دار بود اختالف معنی

ي هاي سلول) برا  (IC50هامهارکنندگی رشد سلول

 33/733ساعت به ترتیب  72و  48و 24ي براي تومور

  میکروگرم بر میلی لیتر بود. 25/532،   118/611،

 

 

ي ): نمودار تاثیر عصاره هیدروالکی زنجبیل بر روA-C( 1شکل
و  48،24ي مختلف پس از هابا غلظت  C6يي گلیوماهاسلول

 دهد.را نشان می MTTساعت با روش  72
  MTTروش استفاده ي مختلف  باهازمان  در C6 گلیوماي هايسلول تکثیر بر زنجبیل، گیاه عصاره مختلف يهاغلظت تأثیر .1 جدول

 را نشان می دهد.
 غلظت*انکوباسیون/ ساعت 24 ساعت 48 ساعت P 72 کل

38/1 ± 25 /90 
79/5 ± 65 /85 

047/0    
0,0001< 

38/1 ± 25 /90 
19/1 ± 06 /78 

01/1 ± 03 /93 
.95/ .± 56 /88 

61/2 ± 036 /95      
251/0 ± 33 /90 

0 
100 

79/12 ± 23 /74 0,0001< 92/1 ± 27 /57 32/1 ± 10 /82 13/1 ± 31 /83 200 
25/5 ± 45 /56 0,0001< 27/0 ± 50 /85 18/1 ± 55 /75 26/1 ± 62 /75 500 
41/4 ± 26 /44 0,0001< 99/0 ± 59 /42 18/1 ± 40 /26 21/0 ± 49 /94 800 
03/3 ± 23 /30 0,0001< 57/0 ± 24 /26 55/0 ± 04 /32 61/0 ± 41 /32 1000 

0,0001< 0,0001 <** 0,0001< 0,0001< 0,0001< p 

  غلظت و زمان متقابل اثر مقایسه** است، لیتر میلی بر گرم میکرو حسب بر عصاره غلظت * است؛ شده گزارش معیار انحراف ± میانگین حسب بر مقادیر

 گیرينتیجهبحث و 
امروزه مشخص شده است که تعداد زیادي از گیاهان 

ي خاصیت ضد سرطانی هستند. از جمله این گیاهان، دارا

در  ايگستردهزنجبیـل بطـور  گیاهل است. گیاه زنجبی

یک  .گرفته استرژیــم غــذایی افــراد در دنیــا قرار

ریشه گیاه زنجبیل در  ماده فعال از نظرفارماکولوژیک

 .است  gingerolحـــاوي که باشداولئورزینی می

ي از تکثیر سلولها يجلوگیرهمچنین تاثیر این مواد بر 

ي بسیار. )21-18(ش شده است گزارســرطان انــسانی 

و اکسیدانی آنتی خاصیتبه خاطر داشتن  از گیاهــــان

دخالت دارند.  ضد سرطانیي هادر فعالیت یضد التهاب

 و با التهاب نزدیکی بسیار ارتباط تومور گسترش چون

خواص ضـد  يدار ی کهاتاسترس اکسیداتیو دارد، ترکیب

به عنوان تواند می باشندمیالتهـابی یـا آنتـی اکسیدانی 

. )22( ضد سرطانی در نظر گرفته شوند ي با خاصیتمواد

 شدهجدا  نوع آنتی اکسیدان از ریزوم زنجبیل 50بیش از

 يدارا که استترین آنها عمده -gingerol  6 که است

این  .استاکسیدانی قابل توجهی مزه تندي و خاصیت آنتی

سیــستم  را با مهار ي سوپر اکسیدهاتولید آنیون ترکیب

 ی کهاتترکیب .)23(دهدرا کاهش میگــزانتین اکسیداز 

 باشندمیخواص ضـد التهـابی یـا آنتـی اکسیدانی  يدار

ضد سرطانی در نظر گرفته عامل  به عنوان یکمیتواند 

ي این ماده بر در مطالعه دیگري اثر مهار .)22( شوند

 تجمعسـبب  بررسی شد که این ماده آراشیدونیک اسید
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و  B2 الکتهـــا و تـــشکیل ترومبوکـــسانپ

  shogaolو Gingerol شد.    D2 پروستاگالندین

لیپو اکسیژناز و -5بـا مهار کردن مسیرموجود در زنجبیل 

پروستاگالندین سنتتاز از بیوسـنتز لوکوترینهـا و 

-عصاره همچنین .)24( کنندممانعت میپروسـتاگالندینها 

  -6 و  paradol به دلیل ترکیبات زنجبیـل ي

gingerol   مؤثر بوده مهـار سرطان پوست در موش در

است. عالوه بر این گزارش شده است که این دو ترکیب از 

-تحریک اولیه تومور در مدل موشی تومور جلوگیري می

سرطان درکاهش   Gingerol ماده خاصیت .)19( دنکن

 و جلوگیري از زخم معده و مهار در سیستم گوارش زایی

 رشـد سلولهاي سرطان کولون انسان گزارش شــده است

مراحل  در Gingerol . عالوه بر این اثرات )26, 25(

کولـون که موجب کاهش بـروز تومـور  سرطان زاییاولیه 

خـوراکی  اثر مهاري تجویز .نیز گزارش شده استشد، 

نیز بر تومـور تخمـدان  جبیل در موش عصاره آبی زن

 در Gingerol اثـر مهـاري .)28, 27(گزارش شده است 

تحریـک  با احتمال از متاستاز سرطان ریه جلوگیري

پیشنهاده عملکـرد سیـستم ایمنـی میزبـان در موش 

  Gingerolگزارش شده است که  همچنین. )29(است 

اراي اثـر آنتی آنژیوژنیک بوده و مانع از رشـد تومـور و د

   Hep2 يسلولها زنجبیل در .)30( گرددمتاسـتاز آن می

ش باعث ایجاد آپوپتوز سلولهاي سرطان تخمـدان در مو و

 این مطالعه مشخص گردید که عصاره . در)31( شده است

الکلی تهیه شده از ریزوم زنجبیل اثر کشندگی بـر  هیدرو

است.  این نتیجه در  داشــته  C6هاي گلیومايسلول

راستا با نتایج قبلی است که نشان دادند عصاره الکی 

صورت وابسته به دوز و زمان موجب اثرات  زنجبیل به

 هاي سرطان کبد شدسیتوتوکسیتی بر علیه رده سلول

از زنجبیل در درمان تومورهاي مغزي لذا استفاده  .)32(

 ي در اثبات آن ومطالعات بیشترتواند پیشنهاد شود اما می

. الزم اسـتتوموري ي هـانحوه تاثیر این ماده بر سـلول

دوز  وقدرت ، نکات ارزشمند و حایز اهمیت این مطالعه

نه تنها مطالعات  بود که هیدروالکی زنجبیل يعصارهمؤثر 

ي بسیار بر سلولها عالوه بر این کرد،را تایید میپیشین 

 ي نیز مؤثر واقع شد. بدخیم تومور

 تشکر و قدردانی
بودجــه ایــن تحقیــق از محــل اعتبــارات 

معاونت ) A-10-1837-2(گرنت پژوهشی ي طرحهــا

پرداخت شده  لرستانپژوهشی دانـشگاه علـوم پزشـکی 

 .گردداست که بدینوسیله قدردانی می

http://pajouhesh.lums.ac.ir/admin_atcl_pfile.php?a_code=A-10-1837-2&slc_lang=fa&sid=1
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Abstract 

Background: Glioblastoma (GBM) is the most common malignant brain tumor in adults. Ginger 
has anti-tumor, anti-fungal, insecticidal, and anti-cancer properties. However, its anti-tumor effects 
on the C6 glioma cell line have not been examined. Hence, the anti-tumor effect of its hydro 
alcoholic extract has been investigated in the present study. 
Materials and Methods: The hydro alcoholic extract of ginger was prepared. After the cultivation 
and proliferation of C6 glioma cells, they were exposed to concentrations of 100 to 1000 μg / ml for 
24, 48 and 72 days, and the cell viability was determined by MTT method. Finally, the obtained 
data were analyzed using the one-way analysis of variance model. 
Results: The results of MTT test showed that the hydroalcoholic extract of ginger could have dose 
and time-dependent anti-tumor effect on tumor cells. The highest percentage of cell death was 
observed with the increasing concentration of the extract and the extention of the incubation period 
up to 72 hours. The inhibitory concentration of cells growth (IC50) for tumor cells obtained for 24, 
48, and 72 hours were 500.25, 611.118, and 733.33μg / ml respectively.  
Conclusion: Since the hydroalcoholic extract of ginger in a dose and time-dependent manner 
inhibited the growth of C6 glioma cell lines, this extract might be effective in the treatment of brain 
tumors. 
Keywords: ginger, extract, antitumor, C6 glioma, glioblastoma. 
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