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  چكيده
سه با ير سه ماه مانده در مقايق اثر سين تحقير است. در اييناز به مرور زمان در حال تغيهمچون آل ييها مير با داشتن آنزيس يمحتوا :زمينه

  قرار گرفته است. يمورد بررس Balb/cبروساركوما در موش يف يها سلول رشد ير تازه بر رويس
 يها سلولم شدند. يگروه، تقس 5به  يطور تصادف به inbred ماده Balb/c موش 40، تعداد يا مداخله ي عهن مطاليدر ا :ها مواد و روش
WEHI 164 يسرطانهاي  سلولق يه بعد از تزرحيوان تزريق شد. دو هفته قبل و سه هفت ي هسين ي يهدر زير پوست ناح ،cc 2/.  نرمال

ق شد. يها تزر به موش) IP( يق داخل صفاقيروش تزر ا سه ماه مانده بهير تازه يس يها از عصارهگرم بر كيلوگرم  يميل 20ا ي) NSن (يسال
سه يگر مقايكديبا  ANOVA آزمونو با  يريگ بار مساحت تومورها، اندازه كيهر دو روز  21ها، تا روز  سلولق يروز بعد از تزر 5

 شد. يريگ ز اندازهيها ن عصاره يدانياكس يو قدرت آنت يبات فنوليشدند. مقدار ترك

) در 63/35ر تازه (يس ييكارا بود. گرم بر گرم  يليم /89 ماندهر سه ماه يو در س گرم بر گرم يليم 61/12 ر تازهيكل در س فنولمقدار  :ها يافته
ر تازه را يكه س ييها تومورها در گروه ي هن اندازيانگي). مP>05/0شتر بود (يباكسيداسيون از  يريشگي) در پ2/10اه مانده (ر سه ميسه با سيمقا
برده در  نام يها گروه دار در يمعن ياختالفكه   اي به گونه دش يشتر ميبا گذشت زمان بافت كرده بودند، كوچكتر از گروه كنترل بود و يدر

سه با گروه كنترل يدر مقا يسرطان يها در مهار رشد سلول يرير سه ماه مانده، تأثيس قيتزر ).P=001/0ده شد (يد 21 و 19، 17 يروزها
  ).P=61/0نداشت (
ن اثر يا بروساركوما داشته باشد.ياز رشد ف جلوگيري در كنترل و ير، ممكن است نقش مهمينشان داد كه مصرف سها  يافته :گيري نتيجه

  شود. يه مير تازه توصين مصرف سيبنابرا ابد،ي يكاهش مگذشت زمان  بار يضد توموري س
 بروساركوماي، فري، سBalb/cموش ، يسرطان يها سلول واژگان كليدي:

ISMJ 2013; 16(1): 17-28 
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  مقدمه
از  يا نهيك در زميبروبالستيف يها سلول يميبدخ

باشد.  يبروساركوما ميجاد فيا يبرا يا كالژن، مقدمه
مال است يمزانش يها سلولاز  ييمنشأ ين تومور دارايا

 يايو فاس ت بزرگ استينها يص، بيكه در زمان تشخ
  ). 1كند ( ير ميعضله را درگ

بروساركوم استفاده يف يبرا يدرمان يها از روش يكي
 يها سلولع ياست، كه از رشد سر ياز پرتو درمان

 سببكند و مرگ آنها را  يم يري، جلوگيسرطان
مو، تهوع،  زشيهمچون ر ي). عوارض3و  1شود ( يم

ش احتمال ابتال به يافزاو  استفراغ، خارش پوست
معمول  يدرمان يها روش يامدهاياز جمله پ ،عفونت
) يدرمان يميو ش ي، قطع اندام، پرتو درماني(جراح

و  يرتهاجميست كه غا ين در حالي). ا4هستند (
شناخته شده  يامركي، يولوژيب يها ر بودن روشمؤث

و مؤثر در بررسي مورد  يها ). از جمله روش5است (
ستم يت سي(تقوايمني درماني ها،  درمان سرطان

  ).5) است (يمنيا
ستم يت سياهان مؤثر در تقوياز گ يكيرسد  ينظر م به
و  مركب يهاپياز ر، با داشتنير باشد. سياه سي، گيمنيا

قرار  1اسهيليل ي رهيس خود در تأدر ر ين چتريگل آذ
اه ين گيا موجود در يبات گوگرديترك ).6(گرفته است 
در كه  گردد حاصل مي ،2اي به نام آلئين از اسيد آمينه
د ين توليسيناز، آلي، تحت اثر آلشدن هنگام خرد

، ضد اسپاسم، آور خلط، معرق اثرات). 7د (ينما يم
 يگپايين آورندبودن،  ضدعفوني كننده، ضدويروس

، اشتهاآور و صفراآور بودن به ضد ماالريا ،خون فشار
  . )9و  8، 6(نسبت داده شده است  ريس
دي آليل ، )10ارگانوسولفور ( باتيترك ير حاويس

                                                 
1 Liliaceae 
2 Alleine 
 

آليل  يدارياست. پا )12سلنيوم ( و )11(
 80 يدر دمادر سير تازه  موجود 3هاي تيوسولفينات

از  ياثر برخ ).13(درجه نشان داده شده است 
از انواع  يدر برخ ازيو پ ريسجات همچون يسبز

ل پاسخ يتعد ).15 و 14(ده است اثبات ش سرطان،
  T يها سلولر يش و تكثيافزابا ) 17و  16( يمنيا
)T-cell) (18(  يعيطب يها سلولو ) 20و  19كشنده( 

ت يش پاسخ حساسيافزا و نيز ،ريس ي هعصارق ياز طر
 لوگرم ازيگرم بر ك يليم 20با كاربرد دوز  يريتأخ

ابتال  ي نهيزم). 21(نشان داده شده است سير  ي هعصار
ا سرطان معده، با مصرف سير، يبه سرطان كولون و 

ر، نسبت داده يدان سياكس يكه به اثر آنت يابد ميكاهش 
  ).22- 24شده است (

علت مؤثر  هاي درماني جديد، به امروزه نياز به روش
هاي درماني موجود، كامالً مشهود  نبودن روش

 باشد. با توجه به اثرات ضد توموري و ضد مي
ها، به نظر  ازي سير در برخي از انواع سرطانمتاست
 باشد رسد كه اين ماده بر فيبروساركوم نيز مؤثر مي

اشكال ضد سرطاني بر اثر  ياديقات زيتحق يول. )10(
مانده باشد  يكه مدت زمان يريمختلف از جمله س

ن احتمال وجود دارد ياهمچنين صورت نگرفته است. 
ود را بر رشد خ يثر مهارار با گذشت زمان يكه س
  . )10( دهداز دست ب يسرطان يها سلول

ن اثر دو نوع يي، با هدف تعبررسين يابنابراين 
ر سه ماه مانده، بر ير تازه و سير، شامل سيس ي هعصار
 يها در موش WEHI 164 يساركوما برويرشد ف

ن با يانجام شد. همچن Balb/cنژاد  inbred ي هماد
ر بر سرطان و يس ياندياكس يتوجه به احتمال اثر آنت

آن،  يدانياكس يت آنتيبا ظرف يبات فنولين تركيارتباط ب

                                                 
3 Thiosulfinates 
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 يدانياكس يت آنتيو ظرف يبات فنوليزان تركيت ميدر نها
  شد. يريگ دازهان هر تازه و سه ماه مانديس
 

  ها  مواد و روش
  

  رياه سيگ يدروالكليه ي عصاره ي تهيه
ر سه يا سير تازه يس يها ه، بوتيا مداخلهبررسي ن يدر ا

شهر اصفهان، بعد از   دونيفر ي كاشت منطقه ماه مانده
استفاده  يريگ عصاره يز كردن، خرد (له) و برايتم

ر سه ماه مانده را خرد يا سير تازه يگرم از س 50د. يگرد
الكل  يس يس 400خته و مقدار ير يتريك ليو در بالن 

 24ت مد درجه، به آن اضافه و سپس به 96ك يليات
 ي هدهنده، قرار داده شد. عصار دستگاه تكان يروساعت 

ك يليمانده، الكل ات يباق ي هتفال يحاصل صاف و بررو
 يساعت رو 24مدت  به اخته و مجدديدرصد ر 70

 ي هدستگاه تكان دهنده، قرار داده شد و دوباره عصار
اول اضافه شد. بعد از  ي هدست آمده صاف و به عصار به

 40- 45 يدر دما ءر در خاليآن عصاره در دستگاه تقط
كه حجم  ير شد، تا زمانيتقط 70درجه و دور چرخش 

ن حالت يد. در ايه رسيك پنجم حجم اوليمانده، به  يباق
مانده در  يباق ي همخزن عصاره، از دستگاه جدا و عصار

درجه  50 يخته و در دمايبا وزن معلوم، ر يظرف پتر
). 25شد ( يريگ در دستگاه آون، خشك و وزن آن اندازه

ها تا  گرم بود. عصاره 3خشك حاصل،  ي هزان عصاريم
گراد،  يسانت ي هدرج - 70 يزمان استفاده، در دما

  ).26شدند ( ينگهدار
ابتدا ر يس يها عصاره يدانياكس يقدرت آنتن ييتع يبرا

 5تر كلروفرم، يل يليم 5/0ش يآزما ي ك لولهيدر 
تر يل يليم 20)، گرم يليم 2/0تر بتا كاروتن (يل يليم
 40ن يتر توئيل يليم 2/0گرم) و  يليم 20د (يك اسينولئيل
 200(4)تاتيمونوپالم تانيلن سوربيات ياكس يپل(

                                                 
4 Polyoxyethylene monopalmitate 

ب شدند. سپس لوله در يگر تركيگديگرم) با  يليم
 10مدت  يگراد برا يدرجه سانت 50درجه حرارت 

منظور زدودن كلروفرم انكوبه شد. محلول  قه بهيدق
 تريل يليم 4ق و ير، رقير تقطحاصل با آب دو با

 aliquotsر يها به شكل ز ن محلول با نمونهياز ا
 2/0تر اتانول و يل يليم 2/0 ب شد. كنترل شامليترك
ح فوق بود. يه شده طبق توضيته ي تر از نمونهيل يليم

 2/0تر اتانول، يل يليم 15/0محلول تست شامل 
و ح فوق يه شده طبق توضيته ي تر از نمونهيل يليم

 470ر بود. در طول موج يس ي تر عصارهيل يليم 05/0
استاندارد و  ي كنترل مانند نمونه ينانومتر جذب نور
م ساعت ين ك وي و سپس با t=0 قهيعصاره در زمان دق

 ي درجه 50ها در  ثبت شد. نمونه t=90قه يفاصله در دق
ت يانكوبه شدند. فعال يگراد در بن مار يسانت
از  جلوگيري ها در نمونه ييس توانادان بر اساياكس يآنت

دان با ياكس يت آنتيشد. فعال يابيشستن بتا كاروتن ارز
  ).27(شد  يابير ارزياستفاده از فرمول ز

  
AA=100 [1-(Ao-At)/(Aoo–Aot)] 

  

Ao 0 قهينمونه در دق يجذب نور=t  90 قهيدقو=t 
 At Aoo and Aotنمونه در زمان  يجذب نور

ب در يترت كنترل به ي مونهدر ن ينده جذب نورينما
 بر ،كل يبات فنوليزان تركيم t=90و  t=0 قهيزمان دق

و بر 5و يوكالتيس- نيفول يسنج اساس روش رنگ
ابتدا  ).28(شد  يريگ اندازه ،كيدگاليحسب اس

، 50، 5، 5/12 يها استاندارد با غلظت يها محلول
ك در محلول يد گالياز اس 125ppmو  100، 25/65
 1/0ك ي ه شد. آنگاه از هريول تهمتان درصد 60
 تريل يليم 5/0 ش منتقل و به آنهايلوله آزما بهتر يل يليم

و اضافه يوكالتيس- نيگر فول واكنش درصد 10از محلول 

                                                 
5 Folin-Ciocalteu’s 
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از محلول تر يل يليم 4/0قه به آن يدق 8 يال 3و پس از 
ها  آنگاه لوله شد.اضافه  درصد 5/7م يكربنات سد

و پس  ينگهدار ،شگاهيماآز يقه در دمايدق 30مدت  به
له دستگاه اسپكتروفوتومتر در يوس زان جذب بهياز آن م

، شد يريگ و در سه تكرار اندازه نانومتر 765طول موج 
ها را  عصاره ي هخشك شد ي هنمون ازگرم  02/0سپس 

تر يل يليم 10حجم   كرده و به حل درصد 60در متانول 
زان يمو يوكالتيس -نياساس روش فول ده و بريرسان

محلول  ين تفاوت كه به جايبا ا .ن شدييتع ،فنول كل
از محلول عصاره اضافه شد. تر يل يليم 1/0 استاندارد

مقدار فنول  ،شده خواندهزان جذب يم اساس بر آنگاه
 دمدست آ هعصاره بگرم بر گرم  يليمكل برحسب 

)28.(  
 يها از موش ييتا 8گروه  5 يتجربپژوهش ن يدر ا

ماده، خالص و با  Balb/cنژاد  يشگاهيكوچك آزما
گرم،  20±2 يوزن ي هكسان در محدوديسن و جنس 

  وارد مطالعه شدند.زير شرح  به
 يها ق سلوليك، سه و پنج، قبل و بعد از تزري يها  گروه
ر تازه و يس ي ه، عصار6نيب نرمال ساليترت به يسرطان
  .افت كردنديرا دره ر سه ماه مانديس ي هعصار
ق يدو هفته قبل و سه هفته بعد از تزر رل)ك (كنتيگروه 
داخل صورت  هب نينرمال سال ،يسرطان يها سلول
دو و چهار، قبل از  يها . گروهداشتندافت يدر 7 يصفاق
ق ين و بعد از تزرينرمال سال يسرطان يها ق سلوليتزر

ر تازه و يس ي هب عصاريبه ترت يسرطان يها سلول
  فت كردند.ايرا در ر سه ماه ماندهيس ي هعصار

تو پاستور تهران يبروساركوما از انستيف يسلول ي هرد
 FCS درصدحاوي ده  DMEMط يه و در محيته

 ن در انكوباتوريسين و استرپتومايليس يپن يحاو
CO2  داده گراد كشت يدرجه سانت 37 يدر دمادار 

                                                 
6 Normal Saline 
7 Intrapritoneal 

درصد،  80شد، با پرشدن سطح فالسك تا سطح 
هر گروه  يها د. به موشيها انجام گرد سلولپاساژ 
 يبروساركومايف يتومور سلولپانصد هزار تعداد 

WEHI 164وان يح ي هنيس ي هير پوست ناحي، در ز
). تومورها از روز پنجم بعد 30و  29د (يق گرديتزر

شدند.  يريگ ، اندازهيسرطان يها سلولق ياز تزر
ت قس با ديك كوليقطر تومور با استفاده از  ي هانداز

نوبت هر دو روز  9سه هفته در ت باال، در طول مد
ن مساحت يانگيم ي هشد. محاسب يريگ بار اندازه كي

قطر تومور در دو جهت  يريگ ق اندازهيتومور از طر
 4م به عدد يجمع شد و حاصل آن تقس ،عمود بر هم

د و سرانجام، ضرب عدد حاصله يو به توان دو رس
ش ين آزمايان اي). در پا29انجام گرفت ( 14/3در 

  .ها با قطع نخاع كشته شدند موش
 ي هنيس ي هيسپس ناح ها قطع نخاع شده، موش ،انيدر پا
 يغ جراحيكه تومور رشد كرده بود با ت يلها در مح موش

از آنها  يمتر يليم 2تا  1كوچك  يها برش داده شد و تكه
 يها ه شده از بافتيته يها برداشته شد. سپس، برش

 يجداگانه در پترطور  مربوط به هر گروه، به يتومور
آن نوشته شده بود  يكه نام و كد هر موش رو ييها شيد

 24مدت  درصد بود، به 10ن يمحلول فرمال يو حاو
 ي هيه مراحل كار و تهيانجام بق يساعت قرار داده شد. برا

 يشگاه مركزيها به آزما ن نمونهي، ايكروسكوپيم يها الم
 ي هيتهر مراحل مربوط به يشهركرد، منتقل شدند و سا

، تحت نظر متخصص مربوطه يكروسكوپيم يها الم
  رفت.يصورت پذ

  
  يساز ، آغشتهيريثابت كردن، آبگ

 يها در داخل محلول يمتر يليم 2تا  1كوچك  يها تكه
وند با يل پيدل ها به ن محلوليثابت كننده، قرار گرفتند. ا

ها شده و از انهدام  ميرفعال شدن آنزيها، باعث غ نيپروتئ
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كنند. ثابت  يم يريها جلوگ ها و بافت سلول ساختمان
دوازده  يكساتور كه دارايكس) كردن توسط دستگاه في(ف

 10ن ي، فرمالدرصد 10ن يب شامل فرماليترت ظرف، به
 90، الكل درصد 80، الكل درصد 70، الكل درصد
 100، الكل درصد 100، الكل درصد 90الكل  ،درصد
انجام شد. در ن جامد است، يپاراف ،8لولي، گزدرصد
منظور خارج كردن آب درون  ، بهيريآبگ ي همرحل
 70درصد،  50ب در الكل يترت ها را به ها، نمونه بافت

م تا آب بافت جذب يدرصد خالص قرار داد 90درصد و 
ن آن شود، سپس نمونه را در يگزيالكل شده و الكل جا

م تا آن هم يلول قرار داديبه نام گز يداخل محلول
، نمونه را در يساز كل شود. در مرحله آغشتهن اليگزيجا

م تا به داخل بافت، نفوذ ين مذاب قرار داديداخل پاراف
  ).31كند (

  

  نازك يها برش ي هيته
ن، يشده با پاراف يريگ قالب يها ن مرحله نمونهيدر ا

كرون برش يم 10تا  5ضخامت  كروتوم بهيتوسط م
  ).31داده شد (

  

  يزيآم رنگ
 يزيآم مول بودن روش رنگل ساده و معيدل به

، انتخاب و يزيآم ن نوع رنگين، ايائوز - نيليهماتوكس
  ).31انجام شد (

  

ه شده از يته يهاالم يشناسبافت يهايژگيو يبررس
  يتومور يهانمونه
ر نظر ي، زيتومور يهاه شده از نمونهيته يهاالم

و مطالعه قرار گرفتند و  يمورد بررس يص پاتولوژمتخص
 .آنها، گزارش شد يكيمورفولوژ يهاو تفاوتها يژگيو

نوبت  9پس از  ها، دادهل يتحله و يتجزبه منظور 
 SPSSافزار با استفاده از نرمگروه  5در  گيرياندازه

)SPSS Inc،Chicago، Il، USA(  و  5/11ويرايش
                                                 
8 Xylol 

آزمون دست آمده از  هر بيبا توجه به نرمال بودن مقاد
 د.ش استفاده) ANOVA (32 يرامتراپ
  

  ها يافته
 WEHI 164 يسرطان يها سلولج حاصل از رشد ينتا

ر تازه يس ي هافت كننديدر يها در گروه Balb/cدر موش 
، 17 ين مساحت تومورها، در روزهايانگينشان داد كه م

، نسبت به يسرطان يها سلولق يبعد از تزر 21 و 19
ن يهمچن .)P=001/0(افته است يگروه كنترل، كاهش 

 يها ر تازه (گروهيس ي هافت كننديدر يها روهگ ي هسيمقا
ك از يچ يگر نشان داد كه در هيكديدوم و سوم) با 

ن دو ين ايب يدار ي، تفاوت معنيمورد بررس يروزها
ن مساحت يانگيم ي هسيمقا ).P=64/0( گروه، وجود ندارد
افت يدر يها چهارم و پنجم (گروه يها تومورها، در گروه

ه ماه مانده) با گروه كنترل تفاوت ر سيس ي هعصار ي نندهك
 يها گروه ي هسي). مقاP=61/0را نشان نداد ( يدار يمعن

ر يس ي هعصار ي هافت كننديدر يها چهارم و پنجم (گروه
دوم و  يها ن با گروهيگر و همچنيكديسه ماه مانده) با 

ر تازه) نشان داد كه در يس ي هافت كننديدر يها سوم (گروه
ن آنها يمساحت تومور، ب يريگ اندازه يك از روزهاي چيه

  ).1. (نمودار )P=7/0وجود ندارد ( يتفاوت
  

  
  

 يها (تومور) در گروه يسرطان يها اختالف روند رشد سلول )1نمودار
 ر سه ماه مانده يخام و س ي ر تازهيس ي هكنند افتيدر

  )يسرطان يها ق سلوليبعد از تزر ي (هم در طول كل دوره و هم در دوره
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چهارم و پنجم، اختالف  يها گروه اول با گروهن يب
 ي سهين مقاي). همچنP=06/0وجود نداشت ( يدار يمعن

مساحت تومورها در دو گروه چهارم و پنجم اختالف 
ن يب ي). از نظر آمارP=06/0را نشان نداد ( يدار يمعن

ر تازه) با يس ي هافت كننديدوم و سوم (در يها گروه
ر سه ماه يس ي هافت كننديرچهارم و پنجم (د يها گروه

). نقاط P=06/0وجود نداشت ( يدار يمانده) اختالف معن
مساحت تومور در  Mean±SE صورت رسم شده به

  هستند. يريگ اندازه يروزها
 زانيشان داده شد كه من 9نولئاتيبتا كاروتن لطبق مدل 
)، 63/35ر تازه (يس ي هدر عصار يدانياكس يقدرت آنت

 )P>05/0( ) بود2/10ر سه ماه مانده (يس ي هشتر از عصاريب
زان فنول موجود در يم ي هسين مقاي. همچن)2نمودار (

شتر يب ر تازهيبات در سين تركيزان ايها نشان داد كه م عصاره
ر سه ماه مانده يس ي عصارهاز گرم بر گرم  يميل) 61/12(
  ).3(نمودار  )P>05/0( بودگرم بر گرم  يميل ) 89/2(

  
  

 روش بتاكاروتن ي سير به اكسيداني دو نوع عصاره رزيابي فعاليت آنتي) ا2نمودار
ي سير  )، بيشتر از عصاره63/35سير تازه ( ي هدر عصار اكسيداني قدرت آنتي ميزان

  ) بود.2/10سه ماه مانده (
  

  
  ي سير ) محتواي فنولي دو نوع عصاره3نمودار 

بيشتر از سير سه ماه مانده ر گرم گرم ب يميل) 61/12ميزان تركيبات فنولي سيرتازه (

  .بودگرم بر گرم  يميل) 89/2(

                                                 
9 β-carotene- linoleate 

 يمربوط به مقاطع بافت يكروسكوپير ميتصاو 1- 5 اشكال
، در يموش يها تومورها در نمونه يحاصل از بررس

  مورد مطالعه هستند. يها گروه
  

  
 هايي كه قبل و بعد از ) مقطع ميكروسكوپي از نمونه بافت توموري، در موش1 شكل

  ).X400نمايي (بزرگ دريافت كردندهاي سرطاني نرمال سالين  تزريق سلول
ريزي و نكروز بسيار كم در نواحي مركزي تومور، درصد  پرخوني، خون

هاي آماسي  شود، در اطراف عروق، سلول شدگي ناچيز در تومور ديده مي نكروز
  شود. اي به تعداد كم ديده مي هسته تك

  

  

  
  

هايي كه در طول  وپي از نمونه بافت توموري، در موش) مقطع ميكروسك2 شكل
هاي سرطاني نرمال سالين و در طول دوره بعد از تزريق  ي قبل از تزريق سلول دوره

  ). X 400نمايي  (بزرگ دريافت كردندهاي سرطاني سير تازه خام را  سلول
نكروز  حيهيپودرم، خونريزي در نوا ي پرخوني، ادم، اتساع عروق لنفاوي در ناحيه

درصد دچار نكروز شده بود و ميزان  70ميزان  تومور به شده مشاهده شد، تقريباً
  زيادي انعقاد داخل عروقي منتشر مشاهده شد.

  

  
هايي كه در طول كل  ) مقطع ميكروسكوپي از نمونه بافت توموري در موش3 شكل

 ت كردنددريافهاي سرطاني) سير تازه خام را  دوره (قبل و بعد از تزريق سلول
   ).X 400نمايي  (بزرگ

  ها درصد، مشاهده ماكروفاژها و نوتروفيل 80تا  75ميزان نكروز شدگي 
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ق يقبل از تزر ي كه در طول دوره ييها ، در موشينمونه بافت تومور )4 شكل
بعد از  ي ر سه ماه مانده را در دورهيس ي ن و عصارهينرمال سال يسرطان يها سلول

  ).X 400 يينما (بزرگ كردند افتيدر ،يانسرط يها ق سلوليتزر
نكروز، ادم  يزير ن نابالغ و خو يها بروبالستيف ي هديچيدرهم پ يها حضور دسته

  ده شد.يد يار كميبس يزان نكروزشدگيو م يآماس يها و تراوش سلول

  

  
  

هايي كه در طول  بافت توموري در موش ي ) مقطع ميكروسكوپي از نمونه5 شكل
ي سير سه ماه مانده را  هاي سرطاني عصاره بعد از تزريق سلولي قبل و  دوره

   ).X 400نمايي  (بزرگ دريافت كردند
شود  هاي آماسي ماكروفاژ و نوتروفيل ديده مي در اطراف مناطق نكروز شده سلول

ميزان كم) و نكروز بسيار كمي  كه دال بر انعقاد داخل عروقي منتشر است (به
  شود. مشاهده مي

  

  بحث
تازه  ريس ي هعصارر يتأث يبررس ،كنوني ي همطالع هدف

 WEHI164 يبروساركومايبر رشد ف و سه ماه مانده،
ن يانگيج نشان داد كه مينتا بود. Balb/cدر موش 

ر يس ي هافت كننديدر يها مساحت تومورها، در گروه
 يها سلولق يبعد از تزر 21 و 19، 17 يتازه، در روزها

افته است يرل، كاهش ، نسبت به گروه كنتيسرطان
)001/0=P(يها ن مساحت تومورها، در گروهيانگي. م 
ر سه ماه مانده، نسبت به يس ي هعصار ي هافت كننديدر

  .)P=61/0(را نشان نداد  يدار يكنترل كاهش معن
 ياه افت عصارهين شكل اثر دريكه بد يمشابههاي  بررسي

 مابروساركويفر تازه را بر رشد ير سه ماه مانده و سيس
 ير بر روياه سيكند، صورت نگرفته است، اما اثر گ يبررس

شده  يمختلف، بررس يها ها به شكل از انواع سرطان يبرخ
در  ر و كاهش ابتال به سرطان معدهين مصرف سيب كه

  ). 24ده شده است (يد يمثبت ي رابطه انسان
 كاهش و همكاران) Steinmetz( نمتزياست ي عهمطال

مصرف  يها ييكايكولون را، در آمرخطر ابتال به سرطان 
لر يما ي ه). در مطالع23ر، نشان داده است (يس ي هكنند

)Miller () و بلمانBelmon اثر مثبت ) وهمكاران
 ). در15 و 14(، نشان داده شد ازيو پ ريس ضدسرطان

 ) و همكارانMoriokaو موريوكا () Lau(الئو  ي همطالع
ه شده نشان داد، ريس با مصرف يمنيپاسخ ا يكنندگ ليتعد

  ). 17 و 16(است 
 Tيها سلولر يش و تكثيافزابا ر يس ي هعصار مصرف

)T-cell) (18 ( كشنده يعيطب يها سلولو است 
)NK( يها بدن تحت اثر پروتئين يدر سيستم ايمن 

 و 19( ك هستنديفعاليت سايتوتوكس يمختلف دارا
، مصرف يغضنفر ي همطالعهمراه است. در  )20

گرم بر  يليم 20خام با دوز  ي هر تازيس ي هعصار
 يعيطب يها سلولت يش فعاليافزامنجر به لوگرم يك

  ).33( شد Balb/cدر موش  ه،كشند
نشان داد كه  ) و همكارانLeonardلئونارد ( ي همطالع
 ييجات فراوانند و توانايها و سبز وهيها در م دانياكس يآنت
توانند آنها را  يآزاد را دارند و م يها كاليكردن راد يخنث

در مطالعات ). 34( ل كننديتبد ،ضرر يب يها به مولكول
 ،التهاب ضد، دانياكس يآنت ،ميكروبيضدگوناگون اثرات 

، 13(ر نشان داده شده است يس و ضدسرطان زترومبو يآنت
  ).36و  35، 21
 ياز اثرات ضدسرطان يرسد حداقل قسمت ينظر م به
آن باشد.  يدانياكس ياز اثرات آنت يتواند ناش ير، ميس

 كه هشان داد) و همكاران نLonzotti( يالنزات مطالعه
 يبرهايهمچون ف ير به عوامليساكسيداني  آنتيت يفعال
ها  فنول يوم و پليژه سلنيو به ،ها كروالمانتيم ،يا هيتغذ
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 ي ه). مطالع37( دارند يدانياكس يكه اثر آنت وابسته است
ت يفعال يرو بر) و همكاران Pignatti( يپيگنات

ها و  حاصل از برگ يآب يها عصاره ينداياكس يآنت
دان ياكس يت آنتينشان داد كه فعال ،ريس يازهايپ

مرتبط  ،فنول كل آنها يبا محتوا ،ير وحشيس يها گونه
   ).38( است

ر يس دانياكس يت آنتيفعال، باالتر بودن بررسي كنونيدر 
موجود  ينولبات فيل باال بودن تركيدل به تازه، احتماالً
ر سه ماه مانده است كه اعمال يسه با سيدر آن در مقا

ر تازه را يشتر از جانب سيب يدانياكس يت آنتيخاص
 ر،يموجود در س يها دانياكس يآنت كند. يفراهم م

آزاد را دارند و  يها كاليكردن راد يخنث ييتوانا
 ل كننديتبد ،ضرر يب يها توانند آنها را به مولكول يم
 يدانياكس يم با اثر آنتياند، رژ العات نشان دادهمط ).34(

وع تومورها، يمحدود، منجر به كاهش ش يباال و كالر
 ).39شود ( يو و آپوپتوز ميداتياكس آسيبكاهش 

زان فنول يم يحاصل از بررسهاي  يافتهه به جبا تو
ر سه ماه يسي  هزان آن در عصاريا و كم بودن مه عصاره

رسد  ينظر م ر تازه، بهيس ي هسه با عصاريمانده در مقا
 ر سه ماه مانده دريس ي هر عصاريكه احتماالً كاهش تأث

حاضر، به  ي هاز رشد تومورها در مطالعجلوگيري 
ر سه ماه مانده مرتبط يس يدانياكس يت آنتيكاهش خاص

رسد كه  ينظر م ، بهيبوده باشد. با توجه به مطالعات قبل
مدت زمان سه  يبرار ي، با ماندن سكنوني ي هدر مطالع

 يبات فنوليترك ياز سو يدانياكس يماه، اعمال اثر آنت
ن نوع يخاطر كاهش آنها، كم شده و ا وجود در آن بهم
 يرا برا يدانياكس يآنتويژگي ر، قدرت اعمال يس

ن مدت زمان ياز رشد تومورها را در اجلوگيري 
  ر تازه، از دست داده باشد.يسه با سيدر مقا، ماندن

ر يس ي افت كنندهيدر يها روز باال در گروهوجود نك
ر سه ماه مانده را يكه س ييها  وهسه با گريتازه در مقا

ر تازه يسبيشتر اثر  نشان دهنده   ،اند افت كردهيدر
ارتباط  ياز رشد تومورها است. بررس يريدر جلوگ

ا ي يضدسرطانهاي  ويژگير و يس يها ان عصارهيم
ست كه اجزاء ا نيدهنده ا ، نشانير سلوليتكث

قدرت بالقوه  ير دارايمشتق از سارگانوسولفور 
 ييايميوشيب يها سمي). مكان40هستند ( يضدتومور

اعمال شده از  يو ضدتومور يرياثرات ضدتكث
 اند.  ناشناخته مانده ،ن اجزاءيا يسو

دها يل سولفياند كه آل نشان داده يوانين مدل حيچند
ل يد، آليولفس يد، تريل سولفيآل يژه ديطور و هب
ها  توكروميت سيل فعاليد و آجوئن بر تعديسولف ليمت

  ).42 و 41رند (اثر گذا
و  يحاصل از مطالعات كشت سلول يها بر اساس داده

ر از يس هكنند جلوگيريان اثرات يب يبرا يوانيح
 يها سميان مكانيارائه شده كه به ب ييها هيسرطان، نظر

   اند از جمله: ن اثرات پرداختهيا يكل
ش سطوح يافزا يبرا يديدها مانند كليل سولفيآل ) اس1

داز يون پراكسيل و گلوتاتيدريون سولفيدرونزاد گلوتات
ها و  ني، پروتئيكيها ماده ژنت مين آنزيكنند. ا يعمل م

و يداتيحاصل از استرس اكس يها بيدها را از آسيپيل
  كنند. يحفظ م

 يهازا حد واسط حاصل از سرطان يها تي) از متابول2
  كنند.  يمجلوگيري  ييايميش
  كنند.  يك ميرا تحر يمنيا يها ) پاسخ3
 يسلول چرخه ردهندهييحد واسط كه تغ يها تيمتابول) 4

  كنند. يزه ميهستند را متابولآپوپتوزي  يو فاكتورها
و  يم چرخه سلوليها تنظ سمين مكانين ايدر ب

دارند و  يت قابل توجهيك اهميآپوپت يها گناليس
اساس و  يشگاهيرسد كه در مطالعات آزما يم نظر به
ن اثرات يگرچه ا .ر باشديس يه اثرات ضدسرطانيپا

د شدن را يت تجديقابل يكشت سلول يها در مدل
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د شده يكأ، تيوانيانجام مطالعات حبنابراين دارند و 
 يكه به بررس يآت ياست. انجام مطالعات

اه ين گير اجزاء مشتق از ايمرتبط با سا يها سميمكان
ز ين ،پردازد يفوق، م يندهايفرا يو اثرگذار بر رو

  رسد. ينظر م به يضرور
ن ياست اما ا ياديزدارويي اثرات  ير دارايرچه سگ

ابند. ي ير مييگوناگون تغفرايندهاي اثرات تحت 
 ينشان داد كه عصاره الكلپژوهش ن ياهاي  يافته

است و گذشت زمان  يقو يدانياكس يآنت ،ر تازهيس
ر اثرگذار يس يدانياكس يت آنتيند بر خاصتوا يم

 يوانير تازه در مدل حيس يباشد. قدرت ضدتومور

ت يكمتر و خاص يشدگ زان نكروزيبا م
 يكه مدت يريسه با سيباالتر آن در مقا يدانياكس يآنت

 .ه استيمانده، قابل توج

  

 يو قدردانسپاس 
نامه كارشناسي ارشد استخراج  انين مقاله از پايا

دانند از  يسندگان مقاله بر خود الزم مينواست. ده يگرد
 يدانشگاه علوم پزشك يمعاونت محترم پژوهش

را بررسي ن يشهركرد كه بودجه الزم جهت انجام ا
 ند.ينما يقدردان ند،فراهم نمود
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Abstract 
Background: Garlic components may change due to its enzymes activity such as alliance. In this research 
the effect of three months old garlic on the growth of WEHI-164 fibrosarcoma cells was examined in 
comparison with fresh garlic in Balb/c mice.  
Material and Methods: In this interventional study 40 female inbred Balb/c mice were designated into 5 
groups. WEHI-164 cells were injected subcutaneously in the chest of animal. Two weeks before and three 
weeks after injection of cancer cells, 0.2 cc of normal saline or 20 mg/kg extracts of fresh or three months old 
garlic was injected intraperitoneally (IP) to mice. Five days after cells’ injection until day 21, every other 
day, and the mean size of tumors was measured and compared with each other, using ANOVA test.  The 
antioxidant potential of extracts and the amount of total phenolic were also measured.  
Results: The amount of phenolic compounds in fresh garlic extract was 12.61mg/g and in three months old 
garlic was 2.89 mg/g. The efficiency of fresh garlic (35.63) was further compared with three month old garlic 
(10.2) in prevention of oxidation (p<0.05). The mean size of tumors in groups which received fresh garlic 
was smaller than that of control group. This tumor size was increased by time, so that a significant difference 
in mention groups could be seen on days 17, 19 and 21 (p=0.001). Injection of 3-months old garlic had no 
effect on inhibition of growth of cancer cells compared to control group (P=0.61).  
Conclusion: Findings showed that garlic consumption might have important role in control and prevention 
of fibrosarcoma growth. But along with time the beneficial effect of garlic on cancer cells is reduced. 
Therefore, fresh garlic consumption is recommended. 
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