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کیوKB) و(Hela حنجرهومرحدهانهیسرطانسلولردهدويروییدارودودینوعکیتوتوکسیسیابیارز
MTTروشبه) L929(نرمالرده

4يرضا قنادیعل، 3انیرینا میم، 2یمهرسا صارم، 1يآبادیعلیحجت صادق

.رانیاصفهان، اان، هاصفی، دانشگاه علوم پزشکي، دانشکده داروسازییدارویمی، گروه شاستاد-1
.رانیااصفهان، اصفهان، ی، دانشگاه علوم پزشکي، دانشکده داروسازییت علوم داروقای، مرکز تحقيداروسازيدکترا-2
.رانیااصفهان، اصفهان، یاه علوم پزشکدانشگ، یمولکولیپزشکيدکترايدانشجو-3
.رانیااصفهان، اصفهان، یوم پزشکعل، دانشگاه ي، دانشکده داروسازيفارماکوگنوزاستاد، گروه-4

56مسلسل / 92تابستان/ 3شماره / دهم پانزدوره / یافته 

19/4/92: ، پذیرش مقاله10/2/92: دریافت مقاله
 یکـی از ایـن دودهـاي       . گـردد دود طبی حاصله از منابع طبیعی سالمتی بخش در بسیاري از کشورهاي دنیا استفاده مـی               :مقدمه

-درمان بیمـاري يانه ایران برایعنبر نسارا در طب سنتی و عام. است» عنبر نسارا«ارویی، دود ناشی از سوختن سرگین االغ ماده با نام        د
.هاي واژینال کاربرد داردهاي عفونی باکتریایی و ویروسی، تومورها و کیست

   آوري و توسـط دسـتگاه      جمـع  1390تابستان   یان اصفهان ط  در این مطالعه، سرگین االغ ماده از شهرضا در است         : هامواد و روش
حـالل  . هگزان که توسط آب و یخ احاطه شده بود، جمع آوري گردیـد            -nآب و    يحاو يالولهدود حاصله در    . طراحی شده، سوزانده شد   

، 2/0،  25/0،  3/0،  4/0، غلظـت هـاي      MTTبـه روش     یت سـلول  یانجام آزمون سـم    يدر مجاورت هوا تبخیر و از نمونه خشک شده برا         
ن غلظت هـا پـس از       یا یت سلول یاثر سم . تهیه شد  DMSO،  %1لیتر محیط کشت حاوي     گرم در میلی  میلی% 325و  % 625،  1/0،  125/0
ين درصد سـلول هـا     ییق تع یاز طر  L929و یک رده سلولی نرمال      ) Helaو   KB(ساعت انکوباسیون روي دو رده سلولی سرطانی         48

.زنده بررسی گردید
 گـرم  یلیم2/0معادل يدر غلظت هاالذکرفوقهاي سلولی دود ناشی از سوختن عنبر نسارا روي ردهدهدیمنتایج نشان :هایافته

.ا کمتر اثر کشنده داردی
  اسـت کـه آثـار سیتوتوکـسیک مـشاهده شـده را       يدود دارویی عنبر نسارا، حاوي ترکیبات فرار متعدد  :گیريبحث و نتیجه

.آن را مشخص خواهد نمودمؤثرهها ترکیبات مطالعات بیشتر روي این نمونه. ه آنها نسبت دادبتوانیم
یت سلولی، درمان سرطان، سمییعنبر نسارا، دود دارو: هاي کلیديواژه ،MTT , KB, Hela, L929.

چکیده
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مقدمه
هاي قلبی سرطان دومین علت مرگ و میر بعد از بیماري

در سال . رهاي توسعه یافته استدر میان جمعیت اغلب کشو
هاي آمریکا به دلیل ومیردرصد کل مرگ23حدود 2002

این نرخ باالي مرگ و ). 1(ابتال به سرطان اتفاق افتاده است 
میر، اهمیت تحقیق و پژوهش در قلمرو پیشگیري و درمان را 

. انکارناپذیر کرده است
ي هاي بنیاداز طرفی درمان سرطان به دلیل محدودیت

. استدیگر يتر از درمان بیماري هادر انجام کار بسیار مشکل
محدودیت، کشتن یا غیرفعال کردن سلول هاي نیترمهم

تومور در حضور سلول هاي طبیعی، بدون بروز سمیت بر 
از این رو بسیاري از محققین درصدد . هاستسلولگونهنیا

ت استخراج ترکیبا). 2(اند تهیه دارو از منابع طبیعی برآمده
هاي گیاهی تاریخچه طوالنی در شده از گیاهان و یا عصاره

درمان و یا پیشگیري از ابتال به سرطان دارند، تا جایی که 
گیاه به صورت اختصاصی براي درمان سرطان 3000بیش از 
گرچه ترکیبات طبیعی سالمتی بخش ). 3(اندرفتهبه کار 

رند ولی برخی از آنها عمدتاً در گیاهان دارویی مختلف وجود دا
امروزه روغن شتر . توان در حیوانات نیز جستجو نمودرا می

حاصله از زالو ) هیرودین(مرغ و محصوالت ضد انعقاد 
عسل که محصول ). 5،4(کاربردهاي وسیعی پیدا کرده است 

فرآوري شده توسط زنبور عسل است و طی تحقیقاتی اثر ضد 
است نیز از این موارد سرطانی آن بررسی و به اثبات رسیده

مواد دفعی و ادرار حیواناتی نظیر فیل، شتر، ). 7،6(باشد می
از ترکیبات طبیعی مورد يگریگاو و االغ ماده مثال هاي د

). 9،8(استفاده هستند 
کشور دنیا، استفاده از دودهاي طبی 50در بیش از 

مرسوم است و مصرف آن در طب سنتی و بین عوام پذیرش 

از جمله این دودها، دود حاصل از سوزاندن . دنسبی دار
). 10(االغ ماده است ن سرگی

در فرهنگ بومی مردم مناطق مختلفی از ایران خصوصاً 
هاي مرکزي از سرگین االغ ماده و سوختن آن استفادهاستان

این مصرف که بیشتر به صورت بخور . آیددارویی به عمل می
» عنبر نسارا«د یا بخور دوژهیودر فضاي بسته است با نام 

عمدتاً از دود حاصله از این ترکیب طبیعی . مشهور است
حیوانی در درمان برخی از بیماري هاي ویروسی و میکروبی، 
بیماري هاي آلرژیک، تسکین عالئم سرماخوردگی و درمان 

هاي خیم خصوصاً کیستهاي خوشبعضی از تومورها و کیست
برخی از این . گرددتفاده میموجود در اندام تناسلی زنان اس

اثرات در منابع طب گذشته نیز ذکر شده و تعدادي از آنها تنها 
در طب مردمی نقاط مختلف ایران ذکر شده است و کاربرد 

). 11-13(درمانی دارد 
هاي مختلفی مورد محصوالت دفعی حیوانات از جنبه

بعضی مطالعات که روي مواد . اندبررسی محققین قرار گرفته
دفعی یا زاید حیوانات مختلف انجام گرفته نشان داده است که 
میزان مواد جامد فرار موجود در فضوالت االغ بیشتر از بز و 

در حالی که گاز تولید شده از فضوالت بز بیشتر . گاو بوده است
اند مطالعات دیگر نشان دادهبعضی). 14(باشد از گاو و االغ می

ي فعالیت اکسیداتیو قابل هایی از فضوالت دارابخشکه 
توجهی بوده است که عمدتاً به میزان فلزات واسطه موجود در 

هاي مختلف ارزیابی و روش). 15(شود آنها نسبت داده می
هاي تعیین مقدار ترکیبات گلوکوکورتیکوئیدي و متابولیت

. ها انجام شده استوابسته به آن نیز در مورد سرگین اسب
رکیبات مؤثره و آثار دارویی عنبر نسارا شاید بتوان بخشی از ت

). 16(را نیز مرتبط با این ترکیبات دانست 
هاي ها و روشبا توجه به این که بسیاري از توصیه

دارویی روي عنبر نسارا به صورت تجربی و عملی بوده است و 
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منابع علمی معتبر و بسیار اندکی در این زمینه وجود دارد 
دود ناشی از این یت سلولیاثر سمبنابراین در این مطالعه

و (Hela)فرآورده روي رده سلول هاي سرطانی دهانه رحم 
با توجه به نوع کاربرد درمانی محلی آن و یک (KB)حنجره 

.شدیبررسL929رده سلولی نرمال 

هامواد و روش
عنبر نساراي حاصل از االغ ماده که به تازگی وضع حمل 

از یکی از مزارع جنوب شهرضا 1390نموده بود در بهار سال 
دود حاصل از سوختن عنبر نسارا نیز با استفاده از . تهیه گردید

گاهی که قبالً طراحی شده بود تغییرات جزیی در دست
). 17(به دست آمد ) 1شکل(

از نمونه خرد gr100در هر مرحله سوزاندن عنبر نسارا 
. داده شدحرارتگرادیسانتدرجه 300و داخل بالن تا دماي 

) دقیقه5پاف در هر 1(جریان اکسیژن به صورت غیر مستمر 
از دهانه خروجی دود حاصله به . در این سیستم برقرار گردید

لیتر میلی120هگزان و - nلیتر میلی80بشري حاوي مخلوط 
بشر فوق توسط ظرفی حاوي آب و یخ . گردیدآب مقطر وارد 

ثابت گرادیسانتدرجه 0-4دما در محدوده (احاطه شده بود 
و روي استیرر قرار داشت که باعث اختالط ) شدنگه داشته می

. گردیدهگزان و آب مقطر می-nمدام 
پس از سوزاندن یک کیلوگرم نمونه در دفعات مکرر و 

هگزان، محلول حاصله در -nآوري دود آن در حالل جمع
خیر روز قرار گرفت تا حالل آن تب4معرض هواي آزاد به مدت 

، 25/0، 3/0، 4/0هاي غلظتاز نمونه کامالً خشک شده،. گردد
لیتر گرم بر میلیمیلی0312/0و 0625/0، 1/0، 125/0، 2/0

يبراRPMI1640در DMSOحالل یک درصد 
.  هاي سیتوتوکسیک تهیه گردیدبررسی

يد و جمع آوریشده و نحوه تولیاز دستگاه طراحییشما. 1شکل
نبر نساراعییدود دارو

مطالعات بیولوژیک
سلول هاي سرطانی اپیدرموئید حنجره :هاي سلولیرده

(KB) دهانه رحم ،(Hela) و سلول نرمال(L929) از
سلول ها در محیط کشت . ایران خریداري شدتو پاستوریانست

RPMI1640 سیلینپنی% 1سرم جنین گاو، % 10حاوي -
صد گلوتامین در1و NaHCO3درصد 2/0استرپتومایسین، 

محیط کشت آماده شده قبل از . موالر کشت داده شد2
4میکرون استریل و در دماي 22/0استفاده توسط فیلتر 

).18(شد نگهداري میگرادیسانتدرجه 
ارزیابی اثرات : MTTبررسی اثر سیتوتوکسیک به روش 

هاي سلولی مورد مطالعه با سایتوتوکسیک عنبر نسارا روي رده
,4)ز سنجی، با استفاده اروش رنگ 5-dimethylthiazol-2-

yl)-2, 5 biphenyl tetrazolium bromide) در مقایسه
بر پایه قدرت MTTش یاساس آزما. با گروه کنترل انجام شد

آنزیم سوکسینات دهیدروژناز میتوکندریایی براي تبدیل نمک زرد 
ر به کریستال هاي فورمازان بنفش رنگ غیMTTمحلول در آب 

به عنوان حالل DMSOمحلول در آب است که با افزودن 
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دترجنت، حل و رنگ حاصل توسط روش اسپکتروفتومتري 
). 19(شود گیري میاندازه

از سوسپانسیون سلولی l180براي انجام این آزمون، 
)cell/ml1045 (خانه ریخته شد و به مدت 96یت در پل

درجه 37کوباسیونشرایط مناسب ان(ساعت انکوبه گردید 24
از l20سپس ) CO2% 5هوا، % 95، گرادیسانت

48ها افزوده و پلیت به مدت هاي مورد مطالعه به سلولغلظت
. ساعت دیگر در همان شرایط انکوبه شد

حالل بدون دارو به عنوان کنترل منفی و دوکسوروبیسین به 
ب هر عنوان کنترل مثبت در نظر گرفته شد و در نهایت میزان جذ

ELISA Plate Readerچاهک با استفاده از دستگاه 

سلول ها در مقایسه با کنترل منفی يگیري شد و درصد بقااندازه
دود عنبر نسارا IC50هم چنین به منظور تعیین . تعیین گردید

با غلظت هاي MTTش یهاي سلولی مورد مطالعه، آزماروي رده
لیتر تکرار م بر میلیگرمیلی1/0و 125/0، 15/0، 175/0، 2/0

. گردید
: يل آماریتحل

ين بر رشد سلول هایدود سرگياثر مهاریبررسيبرا
يبه دست آمده توسط روش آماريهاو نرمال، دادهیسرطان

ANOVAها ن غلظتیانگیتفاوت م. ل شدیو آزمون دانکن تحل
اما . دار در نظر گرفته شدیمعن>05/0Pبا گروه کنترل در سطح 

دار نشان یتفاوت معنین سه رده سلولیها بن غلظتیگانیم
.ندادند

هایافته
ساعت انکوبه کردن 48پس از MTTج آزمون ینتا

کاهش درصد سلول ا ش غلظت نمونه بین بود که افزایانگر ایب
ن حداکثر یبنابرا. داردیزنده در هر سه رده هم بستگيها

لظت زنده در هر سه رده با غيکاهش درصد سلول ها

g/ml400توان می1با توجه به نمودار؛ لذا دیجاد گردیا
گفت تأثیر سایتوتوکسیک عنبر نسارا از الگوي وابسته به مقدار 

.کندپیروي می

يروییمختلف دود دارويک غلظت هایتوتوکسیاثر س.1نمودار
,Hela.یسلوليهارده KB , L929

يریجه گیبحث و نت
شده يآوردود جمعيهش اثر مهارن پژویج حاصل از اینتا

-یو نرمال را نشان میسرطانيهالرشد سلوياز عنبر نسارا رو
يهاب در غلظتی، اثر ترکMTTج آزمون یبر اساس نتا. دهد

g/ml200به طوري که میزان بقا در . شودیو باالتر مشاهده م
. رسددرصد می10به کمتر از g/ml200غلظت هاي بیشتر از 

يهان غلظتینمونه بIC50حاصل از آزمون، يهادادهبا توجه به 
g/ml200-100د آن، آزمون یمحاسبه و تائيبود و برا
MTTو 175، 150، 125، 100يهابا غلظتg/ml200
.آمده است2ج حاصله در نمودار ینتا. تکرار شدمجدداً 

يهاردهيرویید دارومختلف دويهاغلظتIC50نییتع.2نمودار
,Helaیسلول KB , L929 .Error barيدر هر نقطه خطا
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ش مجزا نشان یآزما3ها را درجذب(Mean ± SD)ن یانگیم
P*)(دهدیم < 0.05.

ک و ازت و یاز مواد ارگانيادیر زیشامل مقادیوانیمدفوع ح
وان یشده توسط حخورده یاهیاز مواد گيادیر زیمقاد

یاست که غلظت مواد سمين نکته ضروریتوجه به ا). 20(است 
مواد مصرف شده و هضم مواد ریتحت تأثدر مدفوع یو اساس

از ترکیبات یتواند منبع غنیقت مدفوع میدر حق. استییغذا
). 21(طبیعی با اثرات متفاوت از جمله سیتوتوکسیک باشد 

طبیعی نیز مورد بررسی دود حاصله از سایر ترکیبات 
مثالً در طی مطالعاتی نشان داده شده . محققین قرار گرفته است

د یاره شامل اساز سوزاندن خاكیدود ناشیاصلياست که اجزا
دیک، اسیلیکاپردیک، اسیریبوتدیاسک، ید استیک، اسیفرم
وکسال، یفنول، گالیمتوکسيک، دیرنیژیسدیک، اسیلیوان

4و 3استون و لیاستيد، دیاکتانال، استالدهفورفورال، متانول،
جزء 200ش از یشود که این دود بین هستند و گفته میبنزوبر
). 22(دارد 

ا مشتقات آنها یبات و ین ترکیاز اياریک بسیاثر سیتوتوکس
از ین مطالعات مربوط به دود ناشیا. شده استیبررسییبه تنها

چ یاي هس بررسی کتابخانهکه براسایسوزاندن چوب است در حال
ن در منابع یدرخصوص مواد موجود در دود سرگيامطالعه

بات یسم و ذکر ترکیه مکانیمختلف یافت نگردید و لذا امکان توج
.ن دود در حال حاضر وجود نداردیک ایتوتوکسیس

يز در مقاله خود درباره دودهایزاده و همکاران نمحقق
درخصوص یاطالعات اندکن نکته اشاره دارند کهیبه ایطب
).17،10(وجود دارد یطبين دودهایب ایترک

اثر یبررسيبرایپژوهشیط) 1389(ن و همکاران یپرو
آن را به یکیوتیبین االغ، اثر آنتیدود سرگیکروبیضد م

وان نسبت یاهان مصرف شده توسط حیو گییب مواد غذایترک
حاصل از سوزاندن اند که دود افتهیاز طرفی آنها در. اندداده

در حد و اندازه خود یکروبیوان فاقد اثرات ضد میخوراك ح
را يگریبات دین مورد احتماالً وجود ترکین است که ایسرگ

از فعل و یکند که ممکن است ناشین مطرح میدر سرگ
يهاکیوتیپروبیوان و حتیستم گوارش حیانفعاالت داخل س

). 22(موجود در آن باشد 
ز یدرولین است که هیگنین، لید موجود در سرگاز جمله موا

رشد یکنندگمهاریژگیبات با ویترکیل برخیشکآن موجب ت
ف، یضعيدهایز به طور عمده اسیدرولین هیدر اثر ا. شودیم

شود که احتماالً یل میتشکیبات فنلیا ترکیو یبات فورانیترک
ن یاز ایکین به یاز سوختن سرگیک دود ناشیاثرات سیتوتوکس

). 23،22(باشد یسه گروه مواد مرتبط م
ا یاه یک گیل مواد موجود در یموجب تبدیحرارت ده

شتر یو امکان جذب بشودیمیکروسکوپیز میريفرآورده به اجزا
سم نفوذ دود ین مورد به مکانیا). 10(کند ین مواد را فراهم میا

.اشاره داردیشده به داخل سلول ها به نوعيآورجمع
سم یمطرح است، اما مکانيات متعددین گرچه فرضیرابناب

آن هنوز یبات اصلین و ترکیدود سرگیاثر ضد سرطانیواقع
کند یان میر بیانکارناپذین شواهد تجربیبنابرا. روشن نشده است

. توانند رشد سلول ها را مهار کنندیب میکه عوامل موجود در ترک
يسلول هايتنها رورا کهيبات موثریکه بتوان ترکیدر صورت

نمود، ییشناسایعیطبيهاموثر باشند بدون اثر بر سلولیسرطان
. ب استفاده بیشتري نمودین ترکیاییدارویتوان از اثر احتمالیم

يانجام مطالعات بعديباز براين مطالعه، بستریج اینتا
مانند یطبيانواع مختلف دود هایدر خصوص اثر ضد سرطان

ییاهان دارویو انواع گیسوزاندن محصوالت داماز یدود ناش
يگرینده مطالعات دیدر آگرددیمشنهاد یپ؛ لذا را فراهم نمود

یطبيموجود در انواع دودهامؤثرهمواد ییبه منظور شناسا
يهافرآوردهن یاز ایو عملینیانجام داد تا امکان استفاده بال

.و در دسترس فراهم گرددیعیطب
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ینتشکر و قدردا
مصوب یقاتیق طرح تحقین مطالعه از طریانجام ايهانهیهز

اصفهان به شماره یدانشگاه علوم پزشکیمعاونت پژوهش
ییحسن عاليسندگان از زحمات آقاینو. دیگردنیتأم188075

که در فراهم نمودن دستگاه و ییدارویمیشگاه شین آزمایتکنس
نمودند تشکر و يارین پژوهش یایدود ما را در طيجمع آور

.ندینمایمیدانقدر
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