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Abstract

Cancer is a complex disease and the second cause of death worldwide. Eight million individuals die from 
cancer every year. Essential oils are aromatic compounds that have various roles in plants and are also used 
to treat different disorders and complaints. In this paper, the anti-cancer effects of some aromatic plants and 
their essential oils are based on the results of research projects conducted in research papers. Medicinal and 
Aromatic Plant Division and project of "Study of essential oils in Iranian aromatic plants" as well as review 
and research papers were presented. Among chemical compounds, α-Bisabolol, α-Humulene, elemene, 
eugenol, b-caryophyllene, thymol, thymoquinone, geraniol, germacrone, Farnesol, Limonene, and Nerolidol 
exhibited anticancer activity. Some medicinal plants such as Thymus vulgaris, Juniperus spp, Matricaria 
chamomilla, Achillea santolina, Artemisia spp, Foeniculum vulgare, Curcuma spp, Zingiber spp, Carum carvi, 
Hypericum spp, Cymbopogon spp, Satureja spp, Salvia spp, and Mentha spp show remarkable anticancer 
activity.
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چکیده
سرطان از بیماری های پیچیده و دومین عامل مرگ ومیر در دنیا است. ساالنه  8 میلیون نفر در اثر ابتال به سرطان جان خود را از 
دست می دهند. اسانس ها از نظر شیمیایی دارای ترکیب های فرار معطری هستند که نقش های متفاوتی را در گیاهان ایفا می کنند و 
برخی از آنها در درمان بیماری های مختلف استفاده می شوند. در این مقاله، آثار ضدسرطانی تعدادی از گیاهان معطر و ترکیب های 
شیمیایی اسانس آنها با استفاده از نتایج تحقیقات انجام شده در بخش تحقیقات گیاهان دارویی، اجرای فاز 3 از طرح »بررسی 
ترکیب های متشکله اسانس گیاهان معطر ایران« و بررسی برخی مقاالت مروری و تحقیقاتی سایر محققان ارائه می شود. بررسی 
منابع مختلف با استفاده از مقاالت معتبر نشان می دهد، ترکیب های شیمیایی مانند آلفا-بیزابولل، آلفا-هومولن، المن، اوژنول، بتا-
کاریوفیلن، تیمول، تیموکینون، ژرانیول، ژرماکرون، فارنسول، لیمونن، نرولیدول فعالیت ضدسرطانی چشمگیری دارند. ترکیب های 
مشابه موجود در اسانس تعدادی از گیاهان دارویی همچون گونه های مختلف آویشن، بابونه، بومادران، درمنه، ریحان،  رازیانه، 
زردچوبه،  زنجبیل، زیره، سرو، گل  راعی، علف لیمو، مرزه، مریم گلی و نعنا نشان دهنده فعالیت ضدسرطانی آنهاست که در بررسی های 

تحقیقاتی تأیید شده  است. 

واژه های کلیدی: سرطان، گیاهان دارویی، ترکیب های شیمیایی، اسانس

تاریخ دریافت  1400/10/27            
تاریخ پذیرش 1401/03/12      
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 مقدمه
بیماری های  از  سرطان 

مل  عا مین  و د و  ه  پیچید
مرگ ومیر در دنیا است و ساالنه 

8 میلیون نفر در اثر ابتال به سرطان 
می دهند  دست  از  را  خود  جان 

اسانس ها   .)Andrade et al., 2018(
ازنظر شیمیایی متابولیت های ثانویه معطری 

هستند که  نقش های متفاوتی را در گیاهان 
ازجمله دفاع درمقابل موجودات گیاه خوار، 
حشرات، میکروارگانیسم ها و برهم کنش گیاهان 
دارند. براساس گونه گیاهی، مرحله رشد گیاه 
و روش های استخراج اسانس و ترکیب های 
می کند.  تغییر  گیاهی  اسانس های  شیمیایی 
اسانس ها از نظر شیمیایی به ترکیب های اکسیژن دار 
ترکیب های  می شوند.  تقسیم  هیدروکربنی  و 
کتون،   الکل،  آلدئید،  استر،  اکسیژن دار شامل 
فنل و ترکیب های اکسیده هستند. ترکیب های 
تشکیل  ایزوپرن  واحدهای  از  هیدروکربنی 
شده اند و شامل مونوترپن ها،  سزکوئی ترپن ها و 
 .)Blowman et al., 2018( دی ترپن ها هستند
ضدسرطانی  خواص  با  مرتبط  مقاله  اولین 
اسانس ها در سال 1960 چاپ شد و تا سال 
2014 بیش از 500 مقاله در این ارتباط تهیه 
از  و منتشر شد و خواص ضدسرطانی بیش 
100 اسانس از 20 خانواده گیاهی آزمون شد 
)Bayala et al., 2014(. در ایران نیز، گیاهان 
دارویی ضدسرطان، در پژوهش نجف پورنوایی 
و همکاران )1386( معرفی شده  است. براساس 
مطالعات انجام شده ترکیب های لیمونن، ژرانیول، 
آلفا-بیزابولل،   فارنسول،  تیمول،  تیموکینون، 
المن، بتا-کاریوفیلن، آلفا-هومولن،  نرولیدول،  
ژرماکرن و اوژنول خواص ضدسرطانی دارند، 
 درمجموع، اسانس های گیاهی می توانند به عنوان 
جایگزین، یا عامل مکمل در درمان انواع سرطان 
 .)Andrade et al., 2018( استفاده شوند 
شامل  متعدد  بر سرطان های  اسانس ها  آثار 
پوست  ، سرطان  نخاعی  مغزی  سرطان های 
استخوان، سرطان  ، سرطان  ، سرطان خون 
پستان، سرطان کولون، سرطان کلیه، سرطان 
تخمدان، سرطان  ریه، سرطان  کبد، سرطان 
لوزالمعده و سرطان پروستات تأیید شده  است 

 .)Bayala et al., 2014(

i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 72

 خاصیت ضدسرطانی ترکیب های شیمیایی اسانس
تعدادی  ابتدا، خاصیت ضدسرطانی  مقاله  این  در 
از ترکیب های شیمیایی اسانس شامل آلفا-بیزابولل، 
آلفا-هومولن، المن، اوژنول،  بتا-کاریوفیلن، تیمول، 
تیموکینون، ژرماکرون،  ژرانیول، فارنسول، لیمونن، 
نرولیدول بررسی می شود، سپس تعدادی از گیاهان 
دارویی مؤثر بر سرطان و ترکیب های شیمیایی 
اسانس آنها معرفی می شوند. در شکل 1 فرمول 
باز تعدادی از ترکیب های شیمیایی و در شکل 2 

تصاویر گیاهان آورده شده  است. 

)α-Bisabolol( آلفا-بیزابولول
 Matricaria این ترکیب از گیاه بابونه آلمانی
از  برخی  و   )A-1شکل(  chamomilla
گونه های صنوبر و درمنه استخراج می شود و بر 
سرطان های پانکراس، کبد، مغز، پستان و لوسمی 
 Cavalieri ؛Seki et al., 2011( مؤثر است
et al., 2004(. از میان گیاهانی که اسانس 
  Pycnocyla aucherana ،آنها بررسی شده

حاوی بتا-بیزابولول است.

)α-Humulene(  آلفا-هومولن
رازک  گیاه  در   )B-1 )شکل  آلفا-هومولن 
Humulus lupulus به میزان 36درصد و در 
گونه های Salvia به میزان 15درصد وجود دارد 
و بر سرطان کولون، ریه، پروستات و پستان مؤثر 
است )Legault & Pichette, 2008(. نتایج 
گیاهان  اسانس  پیرامون  انجام شده  تحقیقات 
معطر ایران نشان داد، گونه های گیاهی شامل 
 Teucrium melissoides، Pycnocycla
spinosa، Nepeta glomerulosa،Dittrich�

 Achillea filipendulina و ia graveolens
حاوی آلفا-هومولن هستند، بنابراین می توانند 
بر سرطان کولون، ریه، پروستات و پستان مؤثر 
 Stachys باشند. ترکیب آلفا-هومولن در گونه
Marrubium as� ،)24/9درصد( lantata
Lan� 16/9درصد( و در گونه( tracanicum
tane camara )10/8درصد( شناسایی شد.

)elemene( المن
مشتقات المن شامل آلفا، بتا، گاما و دلتا المن 
است که در میان این ترکیب ها بتا-المن )شکل 
نشان  را  آثار ضدتوموری  بیشترین   )C-1
می دهد. بتا-المن رشد سلول ها را در مراحل 

مختلف چرخه سلولی G1 و G2 متوقف می کند 
و بازدارنده رشد تومور از طریق القای مرگ 
آثار  بتا-المن  است.  برنامه ریزی شده سلولی 
از جمله  مختلف  بر سرطان های  ضدسرطانی 
نخاعی،  مغزی  کبد،  سرطان  ریه،  سرطان 
سرطان معده، سرطان پوست و سرطان تخمدان 
 Liu et al., 2010, ؛Li et al., 2005( دارد
انجام شده  تحقیقات  نتایج   .)2011, 2012
پیرامون اسانس گیاهان معطر ایران نشان داد، 
 Lantana camera، گونه های گیاهی شامل
 Humulus lupulus، Nepeta bracteata،
 Lallemantia peltata، Cymbopogon
Bunium badghayzi حاوی  و   olivieri
بتا-المن هستند و می توانند بر ضدسرطان های 
مختلف از جمله سرطان ریه، سرطان کبد، مغزی 
نخاعی، سرطان معده، سرطان پوست و سرطان 
تخمدان مؤثر باشند. بتا-المن به میزان 5/3درصد 
در گونه Humulus lupulus و 5/1درصد در 

گونه Lallemantia peltata شناسایی شد.
 

)eugenol(  اوژنول
اوژنول )شکل D-1( در ساقه و برگ میخک 
)90درصد(،   Syzygium aromaticum
Cinnamomum zey� دارچین  برگ های 
 Ocimum lanicum )80درصد( و ریحان 
basilicum  )20درصد( وجود دارد. اوژنول در 
القای آپوپتوزیس در سلول های پوست، لوسمی، 
 Ghosh et( معده، کولون و پستان نقش دارد

.)al., 2005

)β-caryophyllene( بتا-کاریوفیلن
بتاکاریوفیلن )شکل E-1( در جوانه های میخک 
 caryophyllata و Syzigium aromaticum
 Cannabis به میزان 75درصد و Eugenia
sativa  و Piper nigrum به میزان 35درصد 
وجود دارد و بر ضدسرطان پروستات و پستان 
مؤثر است )Park et al., 2011(. نتایج تحقیقات 
انجام شده در مورد اسانس گیاهان معطر ایران نشان 
داد، گونه های گیاهی شامل گونه های متعددی از 
Salvia bracte� مثل )Salvia )جنس سالویا 
 Humulus و برخی گونه های دیگر مثل  ata
بتا-کاریوفیلن دارند.  باالیی  lupulus مقدار 
 Humulus بتا-کاریوفیلن )25/3درصد( در گونه

lupulus در ایران شناسایی شد.
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شکل 1- فرمول باز  ترکیب های شیمیایی

A: آلفا-بیزابولل، B: آلفا-هومولن، C: بتا-المن، D: اوژنول، E: بتا-کاریوفیلن، F: تیمول،  G: تیمو کینون، H: ژرانیول، I: ژرماکرون، J: فارنسل، K: لیمونن، L: نرولیدول

)Thymol( تیمول
Lami� در اعضای خانواده )F-1  تیمول )شکل

aceae مانند مرزنجوش، آویشن و مرزه یافت 
می شود و در سرطان های پوست، استخوان، مغز 
و نخاع، ریه، سینه، خون، کبد و کولون مؤثر است 

 El Babili et al.,؛Satooka, 2012 & Kubo(
 Trachyspermum 2011(. تیمول در گونه
 Thymus kotschyanus هیبرید ،copticum
 T. migricus )60درصد(،   trautveteri
)60درصد(، T. vulgaris )70درصد( شناسایی 

Http://pdb.rifr-ac.)  (G-2 )شکل  شد 
ir). نتایج تحقیقات انجام شده در مورد اسانس 
داد، همه گونه های  نشان  ایران  گیاهان معطر 
بومی آویشن در ایران درصد باالیی تیمول در 
اسانس خود دارند که از میان آنها آویشن دنایی 
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اسانس  در  تیمول  90درصد  با حدود 
برخی  به عالوه  است.  شاخص  بسیار 
Satureja mu� مثل مرزه   گونه های 
tica و Satureja spicigera هم در 
حاوی  گل دار خود  اسانس سرشاخه 

میزان زیادی تیمول هستند.

)Thymoquinone( تیموکینون 
نه  سیاهدا در   )G -1 )شکل  کینون  تیمو 
در  و  24درصد  میزان  به   Nigella sativa
Carum carvi وجود دارد. این  زیره  سیاه 
ترکیب از اکسیداسیون تیمول و کارواکرول به 
وجود می آید و مرگ برنامه ریزی شده سلولی 
را در سلول های سرطانی کولون القا می کند. 
و  پوست  کبد،  ریه،  سرطان  در  تیموکینون 
 .)Attoub et al., 2013( پستان مؤثر است

)Geraniol( ژرانیول
ژرانیول )شکلH-1( ترکیب عمده برخی از 
گونه های رز، Cymbopogon martini )به 
-25( و شمعدانی عطری  85درصد(  میزان 

50درصد(، علف  لیمو )30درصد( و تعدادی 
ژرانیول  است.  دارویی  گیاهان  گونه های  از 
سرطان  ازجمله  متعددی  سرطان های  بر 
پروستات، کلیه، کبد، کولون، پانکراس، پستان، 
 100 µM دهان و پوست مؤثر است. در غلظت
بازدارنده تکثیر سلول های سرطانی کشت شده 
تومور  است. همچنین می تواند حجم  کولون 
را در غلظت mg/kg 150به میزان 26درصد 
 .)Carnesecchi et al., 2004( کاهش دهد
ژرانیول موجب توقف چرخه سلولی در غلظت
برنامه ریزی شده  القای مرگ  و   0/25 µM  
سلولی در غلظت mg/kg 60 در سلول های 
 Kim et al.,( می شود  پروستات  سرطانی 
معطر  گیاهان  اسانس  بررسی  در   .)2011
ایران، کموتیپ ژرانیول در تعدادی از گیاهان 
 Thymus گونه های  در  و  ایران  دارویی 
 T. هیبرید  50درصد(،   /5 (  eriocalyx
kotschyanus trautveteri )50/4درصد(،  
 T. و  )60/1درصد(   T.  kotschyanus

lancifolius )60/4درصد( شناسایی شد.

)Germacrone( ژرماکرون
درصد(   10 تا   2(  )I-1 )شکل  ژرماکرون 

 )Curcuma longa ( زردچوبه  گونه  در 
موجب  و  دارد  وجود  زنجبیل  خانواده  از 
گ  مر ی  لقا ا و  لی  سلو خه  چر قف  تو
تا   50 غلظت  در  سلولی  برنامه ریزی شده 
 .)Zhong et al., 2011( 200 می شود µM
 Teucrium ژرماکرون )5/6درصد( در گونه
 polycephalum subsp polycephalum
و )5درصد( در گونه T. chamaedrys از 
شناسایی  ایران  دارویی  گیاهان  گونه های 

شده  است.

)Farnesol( فارنسول
در  ژرانیول  همانند   )J-1 )شکل  فارنسول 
بازدارنگی  است.  مفید  پانکراس  سرطان 
در   20  g/kg غلظت  در  تومور  رشد  کامل 
 Burke( مشاهده شد  هفته ای   5 دوره  یک 

.)et al., 1997

)Limonene( لیمونن
اسانس های  بیشتر  در   )K-1 شکل( لیمونن 
گیاهی وجود دارد. حدود 90درصد اسانس 
لیمونن  را    Citrus و گونه های جنس  لیمو 
بر ضدسرطان های  لیمونن  می دهد.  تشکیل 
کبد،  پستان،  لوسمی، سرطان  نوروبالستوما، 
مؤثر  اندام ها  سایر  و  پوست  شش، سرطان 
است. استفاده از 0/2میلی لیتر لیمونن دو بار 
در هفته در یک دوره هشت هفته ای موجب 
کاهش عالئم در سرطان روده و شش به میزان 
 Wattenberg, 1991 &( 33درصد می شود
ایران  لیمونن در گیاهان دارویی   .)Coccia
شامل کموتیپ های Pimpinella affinis به 
 Nepeta میزان 70/8درصد و 90/5درصد و
40/1درصد  میزان  به   heliotropifolia

شناسایی شده است. 

)Nerolidol( نرولیدول
 Melaleuca در گونه )L-1 نرولیدول )شکل
گونه  در  و  )25درصد(   quinqueneruva
Artemisia chamaemelifolia )22درصد( 
سزکوئی ترپن  یک  ترکیب  این  دارد.  وجود 
ضد  بر  ضدتومور  فعالیت  که  است  الکلی 
سلول های سرطانی ریه و کولون در غلظت های 
 Sylvestre et al.,( 66 دارد µg/ml 46 و

 .)2007

سرطان های  بر  مؤثر  معطر  گیاهان   
مختلف

گونه های مختلف آویشن
تحقیقات متعددی پیرامون ترکیب های شیمیایی 
اسانس گونه های آویشن )شکل A-2( در ایران 
انجام شده است که نشان دهنده مقدار باالیی 
از تیمول به عنوان یک ترکیب ضدسرطان در 
اسانس این گونه هاست. ترکیب عمده اسانس 
گونه های T. kotschyanus، T. persicus و 
T. pubescens شامل تیمول و در گونه های 
تیمول،   T. serphyllum، T. Carnosus
عمده  ترکیب های  پاراسیمن  و  گاما-ترپینن 
اسانس در مرحله پیش  از گل دهی و گل دهی 
بودند )سفیدکن و عسکری، 1381(. ترکیب های 
T. Kotschyanus شامل  اسانس  شیمیایی 
کارواکرول و تیمول بود که تحت تأثیر روش 
تقطیر و دوره رشد گیاه قرار گرفت )سفیدکن 
 T. و بیدگلی، 1381(. در اسانس جمعیت های
migricus، ترکیب های تیمول، گاما-ترپینن و 
پاراسیمن شناسایی شد )یاوری و همکاران، 
کارواکرول در  تیمول و  ترکیب های   .)1389
و   T. kotschyanus نمونه های کشت شده 
T.vulgaris مشاهده شد )کاوه و همکاران، 
1392(. در گونه T. eriocalyx کموتیپ تیمول 
شناسایی شد )کلوندی و همکاران، 1393( و 
در گونه T. daenesis تیمول ترکیب  عمده 
اسانس بود )میرزا و همکاران، 1394(. براساس 
مطالعات انجام شده، اسانس تعدادی از گونه های 
را  آثار ضدسرطانی   )A-2 )شکل  آویشن 
 T. نشان دادند. آثار ضدتومور اسانس گونه
vulgaris حاوی ترکیب های عمده پارا-سیمن 
با  تیمول )39/76درصد(  و  )43/10درصد( 
MDA- و   MCF-7 سلول های  از  استفاده 
MB-231 ارزیابی شد. اسانس ها آثار مرگ 
برنامه ریزی شده  اولیه و ضدتکثیر سلولی را 
نشان دادند )Kubatka et al., 2019(. در 
و  سمیت سلولی  غلظت های  دیگری  مطالعه 
فعالیت ضدتکثیر سلولی اسانس T. vulgaris با 
 MCF-7، و سلول های MTT استفاده از آزمون
H460 و MOlT-4 ارزیابی شد. ترکیب های 
)36/7درصد(،  تیمول  شامل  اسانس  عمده 
پارا-سیمن )30درصد(، گاما-ترپینن )9درصد( 
این  نتایج  است.  )3/6درصد(  کارواکرول  و 
مطالعه نشان داد، اسانس در یک مسیر وابسته 
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تومور  تکثیر سلول های  بازدارنده  به غلظت 
.)Niksic et al., 2021( است

گونه های مختلف بابونه
مطالعات انجام شده در گونه های بابونه ایران 
ترانس  آلفا-بیزابولل،  ترکیب های  داد،  نشان 
کامازولن در  فارنسول، سیس-بتا-فارنزن و 
 Matricaria chamomilla جمعیت های گونه
)شکل B-2( وجود دارد )جایمند و رضایی، 
 a1381(. همچنین در گونه M. recutita و 
 ،A ترکیب های آلفا-بیزابولن اکسید M. aurea
آلفا-بیزابولل اکسید A و کامازولن شناسایی 
شد )جاللی و همکاران، 1387(. ترکیب های 
آلفا-  ،B اکسید  آلفا-بیزابولول  بتا-فارنزن، 
اکسید  آلفا-بیزابولول  و  کامازولن  بیزابولول، 
 M. recutita کشت شده  نمونه های  در   A
رقم پرسو شناسایی شد )عبادی و همکاران، 
 ،M. chamomilla گونه  اسانس   .)1389
ترکیب های  دارای   chamomilla واریته 
)35/74درصد(،   A اکسید  آلفا-بیزابولون 
)19/07درصد(،   A اکسید  آلفا-بیزابولول 
سیس-بتا-فارنزن )6/63درصد( و کامازولن 
)6/46درصد( آثار سمیت ضعیف سلولی بر 
 LnCap و سلول های Hela ضد سلول های

.)Mahdavi et al., 2020( نشان داد

 گونه های مختلف بومادران 
ترکیب های شیمیایی اسانس گونه های مختلف 
شناسایی   )C -2 )شکل  یران  ا بومادران 
بیابانی  بومادران  گونه های  در  شده  است، 
 A.( بومادران زرد ،)Achillea albicaulis(
 A.( زاگرسی  بومادران  و   )beibersteinii
8،1-سینئول،  ترکیب های   )filipendula
گزارش شد  بورنئول  و  لیمونن  پارا-سیمن، 
)جایمند و رضایی، 1379؛ واعظ شهرستانی و 
سفیدکن، 1397(. در گونه بومادران کوهستانی 
کامفور،  ترکیب های   )A. vermicularis(
ال  ترانس-p-منت-2-ان-1  8،1-سینئول، 
و سابینن در اندام های گل و برگ شناسایی 
شد )جایمند و رضایی، b1381؛ محمود زاده 
 A. گونه  در   .)1394 همکاران،  و  حسینی 
بتا- ترکیب های 8،1-سینئول،   eriophora

اندام های گل و برگ  پینن و آلفا-توژن، در 
به  تقطیر  مختلف  از روش های  استفاده  با  و 

در   .)1383 و رضایی،  )جایمند  آمد  دست 
 )A. millefolium( گونه بومادران هزاربرگ
آلفا-پینن،  1،8-سینئول،  شیمیایی  تیپ های 
لیمونن شناسایی شد  و  کامفور  پارا-سیمن، 
)خیری و همکاران، 1391؛ قنبری و سوری،  
1393(. در گونه A. nobilis ترکیب های سیس 
کریزانتنول و آلفاتوژن در اندام های گل و برگ 
)عظیمی و همکاران، 1394(.  شناسایی شد 
اسانس گونه A. santolina )شکل C-2( با 

ترکیب های کامفور )17/1درصد(، اسپاچولنول 
فعالیت  )7/3درصد(،  بورنئول  )7/3درصد(، 
سمیت سلولی بر ضد سلول های MCF-7 را 
در یک مسیر وابسته به غلظت نشان می دهد. 
µg/ 120 اسانس در غلظت های 30، 60 و

ml زنده مانی و تکثیر سلول ها را در مقایسه 
 Afkhami &( با سلول های کنترل کاهش داد

.)Zare, 2021

گونه های مختلف درمنه
تعدادی  اسانس  در  شیمیایی  ترکیب های 
 )D -2 )شکل  یران  ا درمنه  گونه های  از 
 Artemisia گونه  در  شناسایی شده  است. 
السینیاتافورانون ای،  ترکیب های   persica
ارتودوگالسیااکسیدسی، ترانس پینوکاروئول، 
پینوکارون، آلفا-پینن، 1،8-سینئول در نمونه 
رویشگاهی شناسایی شد )رامک و سفیدکن، 
ترکیب های   A. aucheri گونه  در   .)1387
لینالول، ژرانیول  آلفا-سیترال،  ژرانیل استات، 
و Z-سیترال شناسایی شد )محبوبی و قاضیان 
گونه  سمیت  سلولی  آثار   .)1388 بیدگلی، 
بتا-توژن  شیمیایی  ترکیب  با   A. persica
 A. turcomanica )75/23درصد( و گونه 
8،1-سینئول  شیمیایی  ترکیب های های  با 

و  )15/55درصد(  کامفور  )19/23درصد(، 
سلول های  بر  )15/53درصد(  فیلی فوفلون 
 A. برای گونه    IC50 با شاخص   MCF-7
A. turco� 0/15 و گونه persica µg/ml
 Nikbakht( 0/1 ارزیابی شد manica µg/ml
et al., 2014(. فعالیت سمیت سلولی اسانس 
شیمیایی  ترکیب های  با   A. indica گونه 
ژرماکرن   ، 42درصد( /1 ( آرتمیزیاکتون 
6درصد(،  /1 ( بورنئول  8درصد(،  /6 (  B
بر  )4/8درصد(  سیس-کری سانتنیل استات 
ضد سلول های سرطانی THP1 )سلول های 
سرطانی خون(،  A549 )سلول های سرطانی 
و  کبد(  سرطانی  )سلول های   Hep2 ریه(، 
Caco-2 )سلول های سرطانی کولون( ارزیابی 
به  وابسته  رشد  بازدارندگی  اسانس  و  شد 
 µg/ml 25 10 تا IC50 غلظت را با شاخص
نشان داد )Rashid et al., 2013(. فعالیت 
شامل   A. jordanica گونه  سمیت سلولی 
اندوبورنئول  و  )63/40درصد(  برنیل استات 
 Coca2، 17/75درصد( بر ضد سلول های(
شد  ارزیابی   HepG2 و   Hela، MCF7

 .)Jaradat, 2021(

ریحان 
Ocimum ba� گونه شیمیایی   ترکیب های 

مطالعات  در   )E-2شکل( ایران   silicum
 O. گونه  در  شده  است.  شناسایی  مختلف 
basilicum کشت شده در دو مطالعه جداگانه 
ترکیب های ژرانیال، ژرانیول، متیل کاویکول 
و کارواکرول، لینالول و لیمونن شناسایی شد 
و  مومنی منفرد  و همکاران، 1392؛  )عبادی 
 O. همکاران، 1397(. آثار ضدسرطانی گونه
basilicum در مطالعات مختلف تأیید شده 
 است. آثار ضدتومور گونه O. basilicum با 
ترکیب های عمده لینالول، اوژنول، اوکالیپتول، 
بر  گاما-کادینن  و  ترانس-آلفا-برگاموتن 
 MDA-MB231، سلولی  ضددودمان های 
 Aburjai( تأیید شد   MCF-7، U-87-MG
 O. basilicum اسانس   .)et al., 2020
دارای ترکیب های شامل اوژنول، ایزواوژنول 
و لینالول بر ضد سلول های سرطانی سلول های 
 ،FemX Hela، سلول های سرطانی پوست 
سلول های سرطانی خون K562 و سلول های 
سرطان تخمدان SKOV3 مؤثر بود و ترکیب 

تحقیقات 
متعددی پیرامون

اسانس  شیمیایی  ترکیب های   
 )A-2 )شکل  آویشن  گونه های 
که  است  شده  انجام  ایران  در 
نشان دهنده مقدار باالیی از تیمول 
به عنوان یک ترکیب ضدسرطان 

در اسانس این گونه هاست. 
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شکل 2- تصویر تعدادی از گیاهان دارویی
A: Thymus spp., B: Matricaria chamomilla, C: Achillea santolina, D: Artemisia spp., E: Ocimum basilicum, F: Foeniculum vulgare,

G: Curcuma spp. 
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D E F



77 طبیعت ایران/ جلد 7، شماره 4، پیاپی 35، مهر - آبان  1401

 Zarlaha( ایزواوژنول مؤثرتر از اوژنول بود
اسانس  آثار ضدسرطانی   .)et al., 2014
O. basilicum دارای ترکیب های استراگول 
)75/45درصد(، 8،1-سینئول )7/56درصد(، 
ل  نتو نس آ ا تر  ، ) صد ر 5د /0 1 ( ل  لو لینا
متیل اوژنول )3/48درصد(  و  )3/72درصد( 
بر ضد سلول های سرطانی خون HL60 تأیید 

.)Mahmoud, 2013( شد

رازیانه
 Foeniculum vulgare رازیانه  گیاه  در 
ترکیب های عمده اسانس شامل ترانس آنتول،  
8،1-سینئول  و  استراگول  فنچون،  لیمونن، 
و  رضایی  )سفیدکن،1380؛  شد  شناسایی 
رازیانه  آثار ضدسرطانی  همکاران، 1380(. 
)شکل F-2( در مطالعات مختلف تأیید شده 
 F. vulgare اسانس  عمده  ترکیب   است. 
شامل ترانس-آنتول به میزان )36/8درصد( 
بر ضد  اسانس  فعالیت سمیت سلولی  دارای 
نی  سرطا سلول های  (  Hela سلول های 
)سلول های   Caco2 سلول های   ، رحم(
سرطانی بدخیم روده(، MCF-7 )سلول های 
 CCRF-CEM پستان(،  بدخیم  سرطانی 
 IC50 با   )T لمفوسیت  )سلول های سرطانی 
Sharop-( تأیید شد   210 mgL-1 تا   30

شیمیایی  ترکیب های   .)ov et al., 2017
ال-فنچون  )80/63درصد(،  ترانس آنتول 
و  استراگول )3/67درصد(  )11/57درصد(، 
 F. vulgare لیمونن )2/68درصد( در گونه
فعالیت ضدسرطانی اسانس بر ضد سلول های 
سلول های  و   )MDA-Mb( پستان  سرطانی 
 μg/mL 10 IC50 با )Hela( سرطانی رحم
دارد )Akhbari et al., 2019(. ترکیب های 
آنتول  شامل   F. vulgare اسانس  عمده 
)55/33درصد( و استراگول )11/57درصد( 
اسانس  فعالیت ضدسرطانی  و  شناسایی شد 
 IC50 با شاخص MCF-7 بر ضد سلول های
 El-Garawani et( شد  تأیید   220±5/7
اسانس سه  عمده  ترکیب های   .)al., 2019
کرمان،  استان های  از   F. vulgare جمعیت 
 گلستان و آذربایجان  شرقی شامل ترانس آنتول 
)49/64 تا 78/68 درصد(،  فنچون )8/4 تا 
10/5 درصد(،  لیمونن )5/6 تا 6/70 درصد( 
بر ضد سلول های  آثار سمیت سلولی  دارای 

.)Ghasemian et al., 2020( است MCF-7

گونه های زردچوبه
Curcuma )شکل  گونه های مختلف جنس 
گونه  از  دارند.  آثار ضدسرطانی  نیز   )G-2
مختلفی  ترکیب های   Curcuma longa
ازجمله بتا-سزکوئی فالندرن، آلفا-کورکومن، 
آر-تورمرون، آلفا-تورمرون، بتا-تورمرون و 
گاما-تورمرون جدا شد. ترکیب بتا-سزکوئی 
بر  آثار ضدتقسیمات سلولی  دارای  فالندرن 
سلول های  خون،  سرطانی  سلول های  ضد 
سرطانی مغز استخوان و سلول های سرطانی 
کورکومین  ترکیب شیمیایی  با  که  بود  کولون 
 .)Tyagi et al., 2015( مقایسه است  قابل 

فعالیت ضدسرطانی ترکیب های اصلی اسانس 
شامل   C. aromatica گونه  جمعیت های 
یزوالنجیفولن  سیکلوا 9-فرمیل  دهیدرو-
)2/66-36/83 درصد(، ژرماکرون )4/31-
16/53 درصد(، آر-تورمرون )17/69-2/52 
)2/62-18/38 درصد(،  تورمرون  درصد(، 
آرمانتین )0/75-13/26 درصد(، بتاسزکوئی-
فالندرن )0/33-11/32 درصد(، آر-کورکومن 
سلول های  بر ضد  درصد(   10/52-0/29(
داده شد  نشان  پروستات  و  پوست  سرطانی 

.)Xiang et al., 2017(

گونه های زنجبیل 
 Zingiber آثار ضدسرطانی گونه های جنس
)شکل H-2( در تعدادی از مطالعات اثبات شده 

نانوفرموالسیون  فعالیت سمیت سلولی   است. 
اسانس Zingiber ottensii  دارای ترکیب های 
سابینن  )25/21درصد(،   Zerumbone
)23/35درصد(، ترپن-4-ال )15/97درصد( 
 A549،  MCF-7، Hela، بر ضد سلول های
 Panyajai( نشان داده شد K562، ZOEO
 Z. officinale اسانس گونه .)et al., 2022
فعالیت سمیت سلولی مؤثری بر ضد سلول های 
 IC50 داد. شاخص  نشان   EAC و   DLA
و   )11  μg/mL(  DLA سلول های  برای 
(μg/mL 18( بود.  EAC برای سلول های
همچنین اسانس این گونه سمیت سلولی بر ضد 
(μg/mL 41) و سلول های   L929 سلول های
داد.  نشان   )100  μg/mL از  )بیش   Vero
تیمار تومورها با اسانس زنجبیل در غلظت

به طور   1000  mg/kg و   500  mg/kg  
معنی داری حجم تومورها را به میزان 54/4 
 Jeena( درصد و 62/4 درصد کاهش داد
et al., 2015(. در مطالعه دیگری اسانس 
μg/( مؤثری  فعالیت سمیت سلولی  زنجبیل 
mL 129/9( بر ضد سلول های Hela نشان 

.)Santos et al., 2016( داد

گونه های زیره
مختلف  گونه های  در  شیمیایی  ترکیب های 
شده  شناسایی   )I -2 )شکل  ایران  زیره 
 است. ترکیب های عمده در نمونه کشت شده 
شامل   Cuminum cyminum سبز  زیره  
کومینیل آلدئید، P-منتا-1،4-دی ان-7-ال، 
گاما-ترپینن، P-منتا-1،3- دی ان-7- ال 
و بتا-پینن شناسایی شد )احمدی، 1379(. 
در زیره  سیاه کشت شده، ترکیب های کارون 
 .)1380 )احمدی،   شد  شناسایی  لیمونن  و 
القا کننده   C. carvi اسانس  نانوامولسیون 
شاخص  با  سلولی  برنامه ریزی شده  مرگ 
μg/mL IC50 12/5 بر سلول های سرطانی 
 Khatamian et( HT-29 هستند  کولون 
زیره  اسانس  نانوامولسیون   .)al., 2019
 سیاه فعالیت ضدسرطانی بر ضد سلول های 
 IC50 با شاخص )TUBO( سرطانی پستان
 MTT 31/25 با استفاده از آزمون μg/mL
دارد )خاتمیان، 1398(. کارون در غلظت های 
زنده مانی  میزان   100  mg/l- 1 از  باالتر 
 Aydin( سلول های سرطانی را کاهش می دهد

 Curcuma  longa گونه  از   
بتا- ازجمله  ترکیب های مختلفی 
سزکوئی فالندرن، آلفا-کورکومن، 
آلفا-تورمرون،  آر-تورمرون، 
بتا-تورمرون و گاما-تورمرون جدا 
شد. ترکیب بتا-سزکوئی فالندرن 
آثار ضدتقسیمات سلولی  دارای 
بر ضد سلول های سرطانی خون، 
سلول های سرطانی مغز استخوان 
و سلول های سرطانی کولون بود که 
با ترکیب شیمیایی کورکومین قابل 

مقایسه است
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J K L

ادامه شکل 2- تصویر تعدادی از گیاهان دارویی
H: Zingiber spp., I: carum carvi , J: Juniperus spp., K: Hypericum spp., L: Cymbopogon spp.
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.)2015 ,.et al

گونه های سرو
ضدسرطانی  آثار  و  شیمیایی  ترکیب های 
ایران   Juniperus گونه های  از  تعدادی  در 
)شکل J-2( مطالعه شده  است، ترکیب های 
ترنس-وربنول، سیس- لیمونن،  آلفا-پینن، 
در  المول  و  گاما-المن  وربنون،  وربنول، 
برگ گونه Juniperus excelsa شناسایی 
 .)1381 میرزا،  و  شانجانی  )صالحی  شد 
ترکیب های   J. horizontalis گونه  در 
میرسن،  و  بورنیل استات  لیمونن،  سابینن، 
میوه  و  برگ  سانس  ا عمده  ترکیب های 
آلفا-  .)1391 همکاران،  و  )احسانی  بودند 

  J. excelsa گونه  در   (%73/27( پینن 
سرطانی  سلول های  ضد  بر  سمیت سلولی 
و   )IC50=0.084 µg /ml )  MCF-7
 MDA-MB-231 (IC50=0.09 سلول های
 T47-D (IC50=0. 124 و   ( µg /ml
 Khanavi et( شد  داده  نشان   )µg /ml
گونه  مختلف  اندام های  در   .)al., 2018
آلفا-پینن،  ترکیب های   J. oxycedrus
میرسن، لیمونن و ژرماکرن D شناسایی شد. 
 )IC50=19.1ppm( MCF-7ا سلول های 
اسانس  به   )IC50=35.1ppm(  K562 و 
سلول های  و  دادند  نشان  حساسیت  برگ 
به   )IC50=30 .8ppm )  SH-SY5Y
 Najar et al.,( اسانس میوه حساس بودند
و  آلفا-پینن  شیمیایی  ترکیب های   .)2020
 J. oxycedrus بتا-میرسن در برگ و میوه
آثار ضدسرطانی بر ضد سلول های سرطانی 

.)El-Abid et al., 2019( پستان دارند

گونه های گل راعی
 Hypericum perforatum در اسانس گونه
سابینن  )65درصد(،  آلفا-پینن  ترکیب های 
)8درصد(، بتا-پینن )7درصد( و ترانس اوسیمن 
)4درصد( شناسایی شد )باباخانلو و همکاران، 
Hyper� 1377(. اسانس تعدادی از گونه های

icum )شکل K-2( دارای آثار ضدسرطانی 
کارواکرول  میرتنول،  ترکیب های  هستند، 
 Hypericum هیدروسل  در  آلفا-پینن  و 
 veronense زیرگونه   perforatum
دارای فعالیت ضدسرطانی بر ضد سلول های 

)سلول های سرطانی رحم(،   Hela سرطانی 
کولون(  سرطانی  )سلول های   HCT116
استخوان(  سرطانی  )سلول های   U20S و 
اسانس  .)Vuko et al., 2021 ( است 

ترکیب های  رای  دا   H hircinum L .
cis-β-guaiene، δ-se-  سزکوئی ترپن
است،    linene، (E)-caryophyllene
بر  سرطانی  سلول های  ضدتکثیر  لیت  فعا
ما  ستو بال گلیو نی  طا سر ی  ل ها سلو ضد 
پروستات  سرطانی  سلول های   ،)T98G (
سنگفرشی  سرطانی  سلول های   ، )PC3 (
پوست  سرطانی  سلول های  و   )A431 (
 MTT آزمون  از  استفاده  با   )B16F1 (
.)Quassinti et al., 2013( گزارش شد 

علف لیمو
گونه  در  شناسایی شده  شیمیایی  ترکیب های 
Cymbopogon olivieri )شکل L-2( شامل 
پی پریتون، دی هیدرو-اوسیمن، ترانس آلفا-

و  )رضایی  شد  شناسایی  المول  و  کادینول 
اسانس  آثار سمیت سلولی  جایمند، 1380(. 
 C. گونه  مختلف  و ساقه جمعیت های  برگ 
citratus بر دودمان های مختلف سلول های 
ترکیب  مهم ترین  شد.  ارزیابی  ریه  سرطانی 
این گونه سیترال )61/20  اسانس  شیمیایی 
ترکیب های  سایر  بود.  درصد(   70/46 تا 
اپی- والریانول،  کمفن،  شناسایی شده شامل 
نوع سلول های  به  بسته  است.  آلفا-مورولل 
آثار  گیاهی  گونه  جمعیت های  و  سرطانی 
آثار  شد،  مشاهده  متفاوتی  سمیت سلولی 
مرگ  لقای  ا شامل  اسانس ها  سیتوکسیک 
چرخه  توقف  و  سلولی  برنامه ریزی شده 
آثار   .)Trang et al., 2020( بود  سلولی 
ضدتومور اسانس گونه C. citratus و ترکیب 
شیمیایی کارواکرول در موش های ماده مبتال 
به سرطان سینه )القا شده با ترکیب شیمیایی 
 (7,12-dimethylbenz-[α]-anthracene)
(DMBA( ارزیابی شد. کارواکرول در غلظت 
mg/kg 100 موجب کاهش معنی دار اندازه 
 .)Rojas-Armas et al., 2020( تومور شد
ترکیب عمده اسانس C. giganteus شامل 
-8.)7(1-Mentha ،)لیمونن )19/33درصد
Mentha- ،)17/34درصد( dien-2-ol cis

dien-2-ol trans-8,(7)1 )13/95درصد(، 

 trans-Mentha-2,8-diene-para-ol
Mentha-2,8-di-  ، 13درصد( /91 (

و  )8/10درصد(   ene-1-ol, cis-para
citratus گونه  اسانس  شیمیایی  ترکیب 
نرال  و  )48/18درصد(  ژرانیال  .C شامل 
بر  آثار ضدسرطان  دارای  )34/37درصد( 
سرطان پروستات و سرطان های مغزی نخاعی 
اسانس  داد،  نشان  مطالعه  این  نتایج  است، 
این دو گونه به ویژه ترکیب شیمیایی سیترال 
 Bayala et( دارای آثار ضدسرطان هستند

.)al., 2018

گونه های مختلف مرزه
ی  نه ها گو ر  د نس  سا ا یی  شیمیا کیب  تر
شد.  شناسایی   )M-2 )شکل  مرزه  مختلف 
 S. گونه  در  گاما-ترپینن  و  کارواکرول 
1380؛  احمدی،   و  )میرزا   hortensis
کارواکرول   ،)1384 همکاران،  و  عباسی 
جمع آوری شده   S. rechingeri گونه  در 
 ،)1384 همکاران،  و  )عباسی  رویشگاه  از 
ترکیب های  به عنوان  کارواکرول  و  ترپینن 
عمده اسانس در گونه S. laxiflora در مرحله 
قبل و بعد از گل دهی )تیموری و همکاران، 
1381(، ترکیب های پارا-سیمن، کارواکرول 
در نمونه رویشگاهی و تیمول، پارا-سیمن و 
کارواکرول در نمونه جمع آوری شده از مزرعه 
شد  شناسایی   S. bachtiarica گونه  در 
)احمدی و همکاران، 1388(. ترکیب عمده 
S. rechin� 46/5درصد( گونه )پارا-سیمن 
سرطانی سلول های  تکثیر  بازدارنده   geri
Vero   (µg /ml  6 /15) ،  SW480 
( µ g / m l  1 2 5 ( ،  M C F 7  ( µ g /
m l  6 /15 ) ،  JET3  (µg /m l250 (
 Arman( در یک مسیر وابسته به غلظت بود 
اسانس  عمده  ترکیب های   .)et al., 2021
شامل   pisidica زیرگونه   S. montana
و  متیل اتر  کارواکرول  کارواکرول،  تیمول، 
ضد  بر  را  سمیت سلولی  آثار  بتا-لینالول 
سلول های Hela و MDA-MB453 باارزش 
داد  نشان   72/3  µg/ml و   63/5  IC50
اسانس   .)Kundaković et al., 2014(
کارواکرول  دارای   S. khusiztanica
بر  )1/2درصد(  لیمونن  و  )92/87درصد( 
ضد سلول های Vero، SW480، MCF-7 و 
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JET 3، در یک مسیر وابسته به غلظت بازدارنده 
تکثیر سلول های سرطانی با شاخص IC50 تا
.)Yousefzadi et al,. 2014( 125 است µg/ml 

گونه های مختلف مریم گلی
ترکیب شیمیایی در تعدادی از گونه های مریم گلی 
ایران )شکل N-2( شناسایی شد. ترکیب های 
بتا-کاریوفیلن، اسکالرئول،  هگزیل اکتانوئات 
 S. atropatana و بی سیکلوژرماکرن در گونه
)میرزا، 1381( ترکیب های بتا-کاریوفیلن، گاما-

مورولن و بی سیکلو ژرماکرن در مرحله پیش  از 
 S. bracteata گل دهی و گل دهی کامل در گونه
)هوشیدری و همکاران، 1385( و ترکیب های 
شیمیایی بی-سیکلوژرماکرن، آلفا-پینن، سابینن 
 S.  Lachnocalyx گونه  در  بتا-پینن  و 
)میرزا و باهر نیک، 1386( شناسایی شد. در 
گونه S. officinalis ترکیب های آلفا-توجون،  
کامفور و بتا-توژن در مراحل پیش  از گل دهی، 
گل دهی و پس از گل دهی شناسایی شد )میرزا 
 S. officinalis و همکاران، 1389(. اسانس
دارای ترکیب های آلفا-توژن، 1،8-سینئول و 
کامفور در غلظت μg/mL 100 و 200 موجب 
کاهش زنده مانی سلول های MCF-7 )سلول های 
سرطانی پستان(، سلول های Hela )سلول های 
سرطانی رحم(، سلول های LNCap )سلول های 
 Privitera et al.,( شدند )سرطانی پروستات
S. offi� اسانس  ترکیب های عمده   .)2019

بورنئول،  آلفا-توژن، کامفور،  cinalis شامل 
گاما-مورولن و اسکالرئول فعالیت بازدارندگی 

رشد و القای مرگ برنامه ریزی شده سلولی را 
بر ضد سلول های سرطانی پوست نشان دادند 
)Russo et al., 2013(. فعالیت ضدسرطانی 
اسانس S. officinalis شامل آلفا-توژن، 8،1- 
سینئول و کامفور بر ضد سلول های سرطانی 
کولون تأیید شد )Luca et al., 2020(. در 
گونه S. verticillata ترکیب های بتا-کاریوفیلن 
)24/7درصد(،  گاما-مورولن )22/8درصد(، 
لیمونن )8/9درصد(، آلفا-هومولن )7/8درصد( 
ترکیب های   S. santolinifolia و در گونه 
لیمونن شناسایی شد  و  بتا-پینن  آلفا-پینن، 
اسانس   .) Sefidkon & Khajavi, 1999(
S. verticillata دارای ترکیب های شیمیایی 
ترانس-کاریوفیلن )24/40درصد(، بتا-فالندرن 
آلفا-هومولن )8/61درصد(،  )9/08درصد(، 
بی سیکلوژرماکرن )6/32درصد(، اسپاچولنول 
فعالیت  بتا-پینن )5درصد(  )5/89درصد( و 
HT- سمیت سلولی بر ضد سلول های سرطانی
29 و Coca2 )سلول های سرطانی کولون(، 
NIH- T47D )سلول های سرطانی پستان(، 

فیبروبالست جنین موش(  3T3 )سلول های 
نشان داد و بیشترین فعالیت سمیت سلولی بر 
 Khosravi( بود   Coca2 سلول های  ضد 
 S. اسانس گونه .)Dehaghi et al., 2014
sclarea فعالیت ضدسرطانی بر ضد سلول های 
Hela در یک مسیر وابسته به غلظت و در 
 100 ،75 ،50 ،25 μg/mL غلظت های مختلف
  ± 69/01( IC50 و 125 با میانگین شاخص
 .)Durgha et al., 2016( نشان دادند )80/0

لینالول )19درصد(، بتا-سدرن )14/64درصد(، 
عمده  ترکیب های  )13/33درصد(  بتا-المن 
اسانس S. macrosiphon آثار سمیت سلولی 
 MCF-7، MDA-MB231 بر ضد سلول های
 )0/15 μg/mL( IC50 با شاخص T47D و
نشان داد )Eftekhari et al., 2017(. ترکیب 
شیمیایی اسانس گونه S. verbenaca دارای 
ترکیب های هگزا دکانوئیک اسید )23/1درصد( 
)در نمونه رویشگاه( و هگزا هیدروفارنزیل استون 
)9/7درصد( )در نمونه کشت شده( آثار مرگ 
رشد  بازدارنده  و  سلولی  برنامه ریزی شده 
پوست  سلول های سرطانی  بر ضد  سلول ها 
.)Russo et al., 2015( داد  نشان   M14

گونه های مختلف نعنا
ترکیب های شیمیایی اسانس در گونه های مختلف 
نعنا )شکل O-2( در ایران شناسایی شده  است. 
در گونه M. longifolia ترکیب های پیپریتون، 
8،1-سینئول،  پیپریتنون در برگ و گل )جایمند 
 M. piperita و همکاران، 1380( در گونه 
ترکیب های ایزومنتول، ایزومنتون،  بتا-اوسیمن، 
کارواکرول و پولگون )جایمند و همکاران، 1381( 
M. piperita ترکیب های منتول،  و در گونه 
منتون، منتوفوران شناسایی شد )میرزا و همکاران، 
M. longi� 1389(. نانو فرموالسیون اسانس گونه
 600 µg/ml در غلظت M. pulegium و folia
باعث کاهش زنده مانی دودمان های سلول های 
پولگون  شد.  10درصد  میزان  به  سرطانی 
)47/6درصد(، 8،1-سینئول )12/6درصد(، 

M N O

 M: Satureja spp,  N: Salvia spp,  O: Mentha spp ,  ادامه شکل 2- تصویر تعدادی از گیاهان دارویی
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 منتوفوران )4/6درصد( و لیمونن )3/9درصد( 
در گونه M. longifolia و پولگون )69درصد(، 
 M. ترانس سیکلوهگزانون )9/4درصد( در گونه
Ke-( ترکیب های عمده اسانس بودند pulegium
 M. نانوامولسیون اسانس .)lidari et al., 2022
piperita دارای ترکیب های منتول )31درصد(، 
منتون )22/1درصد(، کمفن )7درصد(، منتوفوران 
فعالیت  ایزومنتون )5/8درصد(  و  )6درصد( 
ضدسرطانی بر ضد سلول های سرطانی پستان 
 Abedinpour( داد  نشان  از گذشت24  بعد 
et al., 2021(. فعالیت ضدسرطانی اسانس  
اکسیژنی  M. spicata دارای مونوترپن های 
مونوترپن های هیدروکربنی  )67/2درصد( و 
 T47D، سلول های  ضد  بر  )20/8درصد( 
HCT116 و MCF-7 با شاخص بازدارندگی 
اسانس از 279 تا μg/mL 975 ارزیابی شد 

.)Bardaweel et al., 2018(

 بحث و نتیجه گیری
مختلف  گونه های  شیمیایی  ترکیب های 
آویشن در مطالعات مختلف شناسایی و آثار 
T. vul�  ضدسرطانی تعدادی از آنها از جمله گونه 

garis تأیید شده  است. مطالعه آثار ضدسرطانی 
سایر گونه های آویشن ایران پیشنهاد می شود. 
ترکیب های اسانس تعدادی از گونه های بابونه 
 M. ایران نیز شناسایی و آثار ضدسرطانی گونه
chamomilla، واریته chamomilla ثابت شده 
 است. مطالعه آثار ضدسرطانی سایر گونه های 
بابونه نیز، توصیه می شود. ترکیب های شیمیایی 
تعدادی از گونه های بومادران ایران در طرح های 
تحقیقاتی شناسایی شده و آثار سمیت سلولی 
Achillea santolina نشان داده شد.  گونه 
بومادران  آثار ضدسرطانی گونه های  بررسی 
ایران نیز پیشنهاد می شود. شناسایی ترکیب های 
شیمیایی اسانس تعدادی از گونه های درمنه ایران 
 Artemizia انجام و آثار ضدسرطانی گونه های
 A. و persica، A. turcomanica، A. indica
jordanica تأیید شده  است. ترکیب های شیمیایی 
اسانس گونه Ocimum basilicum در مطالعات 
مختلف شناسایی و آثار ضدسرطانی آن تأیید شده 
 است. شناسایی ترکیب های شیمیایی اسانس گونه 
Foeniculum vulgare در مطالعات مختلف 
اسانس  آثار ضدسرطانی  تأیید شده  است و 
F. vulgare در چند مطالعه ثابت شده  است. 

آثار ضدسرطانی اسانس گونه های زردچوبه و 
زنجبیل در مطالعات مختلف تأیید شده  است. 
ترکیب های شیمیایی اسانس زیره  سبز و زیره 
 سیاه شناسایی و آثار ضدسرطانی آنها ثابت شده 
 Juniperus است. ترکیب های شیمیایی اسانس 
excelsa و J. horizontalis شناسایی و آثار 
 J. oxycedrus و J. excelsa ضدسرطانی
تأیید شده  است. ترکیب شیمیایی اسانس گونه 
Hypericum perforatum شناسایی و فعالیت 
ضدسرطانی تعدادی از گونه های این جنس تأیید 
شده  است. ترکیب های شیمیایی اسانس گونه 
آثار  و  Cymbopogon olivieri شناسایی 
این جنس  از گونه های  تعدادی  ضدسرطانی 
مشخص شده  است. ترکیب های شیمیایی تعدادی 
از گونه های مرزه ایران شناسایی و مطالعات آثار 
 Satureja rechingeri، ضدسرطانی گونه های
S. montana، S. khusiztanica انجام شده 
 است. مطالعه آثار ضدسرطانی سایر گونه های 
مرزه توصیه می شود. ترکیب های شیمیایی اسانس 
گونه های مختلف مریم گلی ایران شناسایی شده 
 است. آثار ضدسرطانی و سمیت سلولی گونه های 
S. sclarea، S. verticillata، S. officina�

 lis، S. macrosiphon، S. verbenaca
تأیید شده است. بررسی آثار ضدسرطانی سایر 
گونه های مریم گلی نیز پیشنهاد می شود. شناسایی 
ترکیب های شیمیایی اسانس گونه های مختلف 
نعنا در ایران انجام و آثار ضدسرطانی گونه های 
 M. longifolia، M. pulegium، M. piperita،

M. spicata نشان داده شده  است. 
درمجموع در این مقاله آثار ضدسرطانی 
برخی از ترکیب های شیمیایی اسانس و تعدادی 
از گیاهان دارویی ضدسرطان معرفی شده  است. 
این مقاله براساس مطالعات انجام شده در مؤسسه 
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و نتایج حاصل از 
اجرای فاز 3 طرح »بررسی ترکیب های متشکله 
اسانس گیاهان معطر ایران« تدوین شده  است، در 
پایان پیشنهاد می شود از گیاهان معرفی شده در این 
مقاله در مطالعات آثار ضدسرطانی اسانس های 

گیاهی استفاده شود. 
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 .Cuminum cyminum L. اسانس زیره  سبز
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