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الف

چکیده فارسی
درمان سرطان از لحاظ تکنولوژی به سهه رش :یهی د درمهاند ،پرتودرمهاند ش ررایهد تیمهیی مهدیهود ش
یی ددرماند عبارتاست از استفاده از مولکولهای دارشید با خاصهیت درمهان سهرطانی ایهش رش :از سهالهای
 0491ش در درمان لنفوم با استفاده از نیترشژن موستارد آغاز یدی اطالعات مورود نشان مددهند در سال 8112
دشازده میلیون مورد ردید سرطان یناساید ش در سرتاسر رهان هفت میلیون مورد مرگ رخ داده استی پیشبیند
مدیود ایش میزان تا سال  8102به دش برابر افزایش یابدی یافتش دارشهاید که در درمان ایهش عارضهه ارزانتهر ش
موثرتر بایند از نیازهای سالمت رهاند است به ه یش دلیل تال :بهرای یهافتش دارشههای ردیهد توریههپهییر
مدبایدی
آپوپتوز ناقص یا غیرموثر یکد از مشخصههای اکتمابد سهلولههای سهرطاند اسهت ش یکهد از سهازشکارهای
پیشنهادی برای میاشمت دارشید سلولهای سرطاند محموب مدیود ش یافتش ترکیبات یی یاید با مکانیزم الیای
مرگ سلولد از راه آپوپتوز هدف مهی ش رشزآمد مراکز تحیییات سرطان است ش یهامل مزایهای فهراشان ش امیهد
بخشد در طراید دارشهای ضدسرطان با تاثیر بهتر ش عوارض ک تر در میایمه با دارشهای رایج مدباید.

طب سنتد ایران با پیشینه درخشان ،گنجینه اطالعاتد ارزی ندی در زمینه رمتجوی ترکیبات بیواکتیو به یه ار
مدرشدی بنابرایش مدتوان با مطالعه مشاهدهها ش تجربیات پیشینیان به سرنخهاید بهرای یهافتش ترکیبهات بها اثهر
ضدسرطاند از منشاء طبیعد امیدشار بودی
در ایش پایاننامه منابع مکتوب قابل اتکاید در زمینه تحیییات مرتبط با طب سنتد اسالمد-ایراند معرفد یده ش
تعدادی از مفاهیی طب سنتد از ر له سرطان ،خنازیر ،قرشح خبیثه به آنچه امرشزه به عنهوان سهرطان یهناخته
مدیود مرتبط یده استی بهعالشه فهرستد از نامهای گیاهان دارشید مورد مصرف در درمان ایش بی هاری تهیهه
یده ش برخد از نظر خاصیت س یت سلولد برای اشلیش بار در آزمون MTTمورد بررسد قرار گرفتهاندی در نتیجه
مطالعه فعلد ش در میان گیاهان مورد آزمون ،عصاره متانولد ش فرکشهش متهانولد گیهاه )Drimiamaritima(L.

Stearnبهههههههههههههها  1/42(IC50ش  2/26( ،)1/09ش  8/66( ،)0/08ش  1/8( ،)1/60ش  )1/40ش ( 0/94ش
μg/mL)0/62به ترتیب در ردههای سلولد  A-549 ،HT-29 ،Hep-G2 ،MCF-7ش MDBKاثهر سه د نشهان
دادندی ه چنیش با توره به نتهایج آزمونههای  Annexin V ،TUNELش  Caspase 3عصهاره ش فراکشهش فهو ،
بهعنوان ن ونههای موثر که قادر به الیای س یت ش مرگ سلولد از راه الیای آپوپتوز بر ضد رده سهلولدMCF-7

همتند معرفد گردیدندی در نتیجه ایش پایان نامه ش با در نظر گهرفتش نتهایج پهشهشههای انجهام یهده ،سهرنخهای
مناسبد برای یرشع فرآیند  Drug discoveryدر زمینه سرطان فراهی آمده استی
واژگان کلیدی :سرطان ،طب سنتد ،آپوپتوز
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Abstract
Cancer treatment, technologically, has been divided into three branches: chemotherapy,
radiotherapyand surgery. Chemotherapy is to treat cancer using chemotherapeutic agents.
This route of cancer therapy has been started since 1940s by using nitrogen mustardto cure
lymphoma. The present information have showed that in the year 2008 twelve million people
have beenoverwhelmed by cancer and seven million deaths have been recorded around the
world. Forecasts have predictedthat the number would be doubled by 2036. Finding new
inexpensive more potent medicationswith fewer side effects is an important necessity for the
world health which is approximately inevitable.
Inefficient or incomplete apoptosisis one of the acquired hallmarks of cancer cells and one of
the mechanisms which is accused for cancer multiple drug resistance. To induce apoptosis is
an important and current aim of the cancer research institutions and involves so many
anticipating benefits toward more efficient and less side effects regarding current cancer
chemotherapeutic agents.Iranian Traditional Medicine (ITM) with its illustrious background
could be enumerated as a valuable data bank in the field of exploring bioactive compounds
from natural products so studying the experiences and descriptions of ITM toward finding
anti-cancer agents’ hints could be also anticipating.
This study, using experiences and descriptions of ITM in the field of cancer or what had been
called or related to cancer, has introduced some medicinal plants containing cytotoxic agents
and demonstrated the apoptosis induction ability of one selected medicinal plant.
Regarding the outcomes of the presentresearch, some ITM referenceshave been introducedand
some ITM terminologies such as “Saratan, Khanazir and Ghoroohe Khabise” have been
determined which could be related to what is called cancer today. Besides, a list of ITM
medicinal plant names which had been used to cure cancer and related diseases,has been
constructed and the cytotoxic activity of some of these species has been assessed byMTT
assay for the first time. Among the tested species Urginea matitima L.extract and methanol
fraction demonstrated the most cytotoxic activity with IC50 values of (0.98 and 0.34), (8.65
and 1.32), (2.55 and 0.53), (0.2 and 0.93) and (1.47 and 1.56)in MCF-7 , Hep-G2, HT-29, A549 and MDBK cells, respectively. Moreover, the above mentioned extract and fraction
haveproved to possess apoptotic potential in MCF-7 cells based on the results of TUNEL,
Annexin V and Caspase 3 assays. The results of the present study,could be considered as
suitable clues in the field ofcancer drug discovery.
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