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Abstract: 
 

Background: Garlic (Allium sativum) belongs to the Liliaceae family and green tea 

(Camellia sinensis) belongs to the Theaceae family are widely used in folk medicine. 

Antibacterial, anticancer and antioxidant activity of these plants have been previously 

reported. This study aimed to investigate the cytotoxic activity of the extracts of garlic and 

green tea on breath cancer cell line (MCF-7) and HDF.  

Materials and Methods: Cytotoxicity of different concentrations (250,500,750 μg/ml) of 

garlic and green tea ethanolic extracts on MCF-7 and HDF cell lines were examined. The 

cell lines were grown in RPMI supplemented with 10% FBS, 1% penicillin and 

streptomycin. The cells were allowed to incubate at 37ºC in an atmosphere that contained 

5% CO2 and 95% humidity. The standard MTT assay was performed to estimate cell 

viability after treatment garlic and green tea extracts. 

Results: The results of the MTT assay showed that garlic extract had time and concentration 

dependent anticancer activities on the MCF- 7 cell line (P<0.01). But, any effect of green tea 

extract on MCF-7 and HDF cell lines showed.  

Conclusion: Results of this survey suggested that garlic extract has a good potential to 

control of cancer cells. 
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 مقدمه

 سرطان تصادفات، و عروقي - قلبي هایبيماری از پس

 به يطبيع حالت در .[1] باشدمي در ایران وميرمرگ عامل ومينس

 خواهد رخ نيز سلولي مرگ افزایش ،سلولي تکثير افزایش موازات

 در .گيرندمي قرار تعادل در یکدیگر با ود این کهطوریبه ،داد

 به هایيتوده وشوند مي خارج دقيق کنترل این از هاسلول ،سرطان

 یك از ،نئوپالسم یا سرطان درواقع .گرددمي تشکيل تومور نام

 ،است شده تغيير دستخوش آن تکثير مکانيسم که طبيعي سلول

 سرطان نوع ترینشایع سينه سرطان اکنونهم .[2] آیدمي وجودبه

  است. ایران در زنان بين در

 

واحد شهرکرد،  دامپزشکی، دانشکده میکروبیولوژی، آموزشی گروه ،دانشیار .1

 ایران شهرکرد، اسالمی، آزاد دانشگاه

 آزاد دانشگاهواحد شهرکرد،  بیوتکنولوژی، تحقیقات مرکز ،ارشد کارشناسی .2

 ایران شهرکرد، اسالمی،

 واحد دامپزشکی، دانشکده میکروبیولوژی، آموزشی گروه ،دکتری دانشجوی .3

 ایران شهرکرد، اسالمی، آزاد دانشگاه شهرکرد،

 مسؤول: نویسنده نشانی *

دانشگاه آزاد اسالمی،  شهرکرد، گروه آموزشی میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، 

 واحد شهرکرد

  03833361045 دورنویس:                                03833361045 :تلفن

 alisharifzadeh10@gmail.com الکترونيک: پست

 30/4/1399 نهایی: پذیرش تاریخ                              27/2/1398 :دریافت تاریخ

 

 وباشد مي زنان در وميرمرگ عامل ترینمهم سرطان این کهطوریبه

 در .[4،3] است داشته افزایشي روند گذشته دهه دو در آن فراواني

 درمان هدفمند، درمان پرتودرماني، درماني،شيمي هایروش بين

 روش پرکاربردترین درمانيشيمي جراحي، و ایمونولوژیك

 روش هایمحدودیت ترینبزرگ از .[2] گرددمي محسوب

 سرطاني هایسلول مقاومت ،سينه سرطان درمان در درمانيشيمي

 و هااسانس .[5] باشدميآن  جانبي عوارض و دارو به نسبت

 و کمتر جانبي عوارض جهت به دارویي گياهان هایعصاره

 ساخت ایبر باالیي ظرفيت دارای توانندمي هاآن طبيعي خاستگاه

 ،ترکيبات نوع ،حالل نوع ،تهيه روش باشند. دارویي ترکيبات

 یکدیگر با عصاره و اسانس خواص و اثر قدرت ،نگهداری شرایط

 یکدیگر با هایيتفاوت دارای عصاره و اسانس .است متفاوت

 درهستند،  بآ در محلول آبي هایعصاره کهطوریبه ؛هستند

 به اسانس .باشدمي اتانول و متانول غالباً ،اسانس حالل کهحالي

 ترکيبات ،نور معرض در قرارگيری صورت در و بوده حساس نور

 اسانس موارد غالب در کهآن رغمعلي .ندرومي بين از آن فرار

 ضدميکروبي خاصيت وباشد مي عصاره از ترقوی برابر چندین

 ایمني کنندگيتنظيم و ضدالتهابي خاصيت ولي ،دارد بيشتری

 Allium) علمي نام با (Garlic) سير .[6] است باالتر عصاره

sativum L.) سانانمارچوبه راسته به متعلق گياهي 

 خالصه:

 طب در Theaceae خانواده از (Camellia sinensis) سبز چای و Liliaceae خانواده از (Allium sativum) سير هدف: و سابقه

 مطالعه در است. شده گزارش غالباً گياهان این اکسيدانيآنتي و ضدسرطاني ،باکتریایياثرات ضد هستند وی کاربردهای زیادی دارا سنتي

 انسان پوست فيبروبالست سلول و (MCF7) انساني سينه سرطان سلولي رده بر سبز چای و سير هایعصاره سلولي يتسمّ فعاليت حاضر

(HDF) گرفت. قرار ارزیابي مورد  

 250 و 500 ،750) سبز چای و سير الکلي هایعصاره مختلف هایغلظت سلولي يتسمّ فعاليت توصيفي، بررسي این در :هاروش و مواد

 درصد 10 حاوی RPMI کشت محيط در سلولي هایرده گردید. بررسي HDF و MCF7 سلولي هایرده بر ليتر(ميلي هر در ميکروگرم

 اکسيددی درصد 5 حاوی گرادسانتي درجه 37 انکوباتور در و شد داده کشت استرپتومایسين و سيلينپني درصد 1 و گاوی جنين سرم

 و سير هایعصاره مجاورت در هاسلول زیستي توانایي برآورد برای MTT استاندارد روش از گرفت. قرار رطوبت درصد 95 و کربن

 شد. گرفته بهره سبز چای

 سلولي تراکم کاهش درصد 50 از بيش و ضدسرطاني فعاليت دارای زمان و غلظت برحسب سير عصاره ،MTT نتایج براساس :نتایج

همچنين عصاره چای سبز روی  .(>01/0P) نداد نشان خاصي اثر HDF سالم سلول روی کهحالي در باشدمي MCF7 سلولي رده عليه

  نداشت. يتسمّ اثر سالم یا و سرطاني سلولي هایرده از کدامهيچ

  است. برخوردار سرطاني هایسلول کنترل برای مناسبي پتانسيل از سير عصاره که است آن از حاکي تحقيق این از حاصل نتایج گیری:نتیجه

 سلولي يتسمّ ،سينه سرطان ،سبز چای ،سير کلیدی: واژگان

 342-349 صفحات ،1399 شهریور - مرداد ،3 شماره چهارم، و بيست دوره فيض، پژوهشي - علمي نامهدو ماه
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(Asparagales) پياز خانواده از و (Alliaceae) جنس باشد.مي 

 سير دارد. گونه 300 از بيش که باشدمي سير خانواده این معروف

 حتي و مترسانتي 40تا 20 ارتفاع به ایساقه دارای و علفي گياهي

 تشکيل را گياه متورم و زیرزميني قسمت که، آن بالب است. بيشتر

 غشاهای در محصور و متورم قطعه 10 تا 5 از مرکب ،دهدمي

 سفيد به متمایل خاکستری رنگدارای  واست  ظریف و نازک

 (Camellia sinensis) علمي نام با سبز چای .[7] باشدمي

 رده دانگان،نهان شاخه از سبز هميشه ای،دولپه پایه،یك ياهيگ

 جنس و Theaceae  خانواده ،فرالز گوتي راسته ،اهایدولپه

Camellia تئين ،تئوفيلين ،کافئين از طبيعي منبع یك چای .است 

 یا و هاکربوهيدرات چربي، بدون تقریباً اما ست،هااکسيدانآنتي و

 باشدمي گس و تلخ کمي است مطلوب طعمي دارایکه  پروتئين

 هایسلول رشد رمها و آپوپتوز القای باعث گياهان از برخي .[8]

 در ثرؤم گياهان جمله از سبز چای و سير .[9] گردندمي سرطاني

 از برخي در پياز و سير مفيد اتاثر .ندباشمي ایمني سيستم تقویت

 به ابتال زمينه کاهش .[11،10] است شده یيدأت هاسرطان انواع

 شده اثبات قبالً سيرتوسط  نيز بزرگ روده سرطان و معده سرطان

 و [13،12] هالنفوسيت روی ميتوژني اثر با ایمني پاسخ تنظيم .است

 خيریأت حساسيت پاسخ افزایش و [15،14] ذاتي کشنده هایسلول

 هااکسيدانآنتي .[16] است شده داده نشان سير عصاره ردمو در نيز

 ثرا علت ترینمهم ،فالنوئيدی ترکيبات با هاآن ارتباط و

 در فالنوئيدها ضدسرطاني اثر .گرددمي محسوب سير بازدارندگي

 .[17] است شده گزارش نيز پروستات سرطان سلولي هایرده

 سرطان گسترش در که را آروماتوز آنزیم نيز سبز چای عصاره

 سبز چای هایفنلپلي .[18] دماینمي مهار ،کندمي ایفا کليدی نقش

 آن متاستاز از پروستات سرطاني هایسلول رشد مهار بر عالوه نيز

 پيشرفت سبز چای همچنين .[19] کندمي جلوگيری هابافت سایر به

 دکننمي مهار هامينآپلي سطح کاهش طریق از را روستاتپ سرطان

 اکسيدانآنتي ،گاالت گالوکاتچيناپي جمله از هاکاتچين .[20]

 است سرطان از پيشگيری خاصيت با سبز چای در دموجو دیگر

 مری، هایطانرس در اکسيدانآنتي این ضدتوموری اثرات .[21]

 است رسيده اثبات به پانکراس و بزرگ روده ریه، پوست،

 SKBR3 رده پستان سرطان سلول بر سبز چای عصاره .[23،22]

 وباشد مي مهاری اثر دارای زمان، و دوز به وابسته صورتبه نيز

 اهميت به توجه با .[24] گرددمي آپوپتوز وقوع افزایش باعث

 دهه دو در بيماری این فراواني افزایش و کشور در سينه سرطان

 سبز چای و سير اتانولي عصاره اثرات مورد در تاکنون ،گذشته

 Michigan Cancer) سينه سرطاني سلول رده روی

Foundation-7: MCF7)، بنابراین  است. نگرفته صورت تحقيق

 عصاره سایتوتوکسيك آثار و ضدسرطاني خاصيت تحقيق این در

 عنوانبه بتوان تا گردید مقایسه یکدیگر با بومي سبز چای و سير

 با یا و گرفت بهره آن از داروها سایر کنار در حمایتي درمان یك

 جدید داروهای سنتز در کارگيریبه و آن ثرهؤم مواد استخراج

 برداشت. بيماری این درمان در کوتاه هرچند گامي

 

 هاروش و مواد

  گياهي هایعصاره سازیآماده

 و سير دارویي گياهان هاینمونه ،توصيفي بررسي این در

 توسط سپس وشد  تهيه گيالن و همدان مزارع از سبز چای

 آزاد دانشگاه دارویي گياهان تحقيقات مرکز هرباریوم کارشناس

 نمونهو قرار گرفت  شناسایي مورد شهرکرد واحد اسالمي

 سير مورد در ترتيببه 3405 و 3404 هایشماره به آن هرباریومي

 و ثبت دارویي گياهان حقيقاتت مرکز هرباریوم در سبز چای و

 مقطر آب با سپس ،گرفته سير هاینمونه پوست گردید. نگهداری

 چای و سير هاینمونهبعد  شد. خرد ترکوچك قطعات به و شسته

 گرم 50 .گردید پودر خانگي آسياب توسط جداگانه صورتبه سبز

 400 آن به ،ریخته بالن در مجزا صورتبه را پودرها از یك هر از

 با شيکر دستگاه در ساعت 24 تا یمافزود درجه 96 اتانول ليترميلي

 مرحله این از حاصل عصاره .بخورد تکان دقيقه در دور 160 دور

 و شد اضافه درجه 70 لواتان ماندهباقي مقادیر روی مجدداً و صاف

 دو این در شدهآوریجمع هایعصاره .گردید تکرار قبل مرحله

 با و گرادسانتي درجه 45 دمای در خأل در تقطير دستگاه در مرحله

 پنجمیك به ماندهباقي حجم کهزماني تا دقيقه در دور 70 شرایط

 داخل به مخزن محتویات آن از پس شد. تقطير ،برسد اوليه حجم

 آون در گرادسانتي رجهد 50 دمای در و شد منتقل دیش پتری

دست به عصاره از گردید. خشك روز چند عرض در کامل طوربه

 بر ميکروگرم 750 و 500 ،250 هایرقت سالين بافر فسفات باآمده 

 استریل ميکروني 22/0 فيلترهای از استفاده با وشد  تهيه ليترميلي

 استریل هایميکروتيوب در شدهرقيق هایعصاره نهایت در گردید.

  .[25] شد نگهداری فریزر در ،مصرف زمان تا

  HDFو MCF7 سلولي هایرده کشت

 HDF (Human Dermal و MCF7 سلولي هایرده

Fibroblasts) و شدند تهيه ایران پاستور انستيتو سلولي بانك از 

 از 21870-025 کاتالوگ شماره به RPMI-1640 محيط در

 درصد 10 افزودن از پس و گرفتندقرار  GiBco سازنده شرکت

 و سيلينپني هایبيوتيكآنتي درصد 1 ،(FBS) گاوی جنين سرم

 هایفالسك .شدند داده کشت گلوتامين درصد 2 و استرپتومایسين

 اکسيددی درصد 5 دارای انکوباتور در مرحله این در سلول کشت
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 نگهداری گرادسانتي درجه 37 دمای در رطوبت درصد 95 و کربن

  .گردید تعویض کشت محيط بار یك روز سه هر و شدند

  MTT روش با سلولي يتسمّ ارزیابي

 درصد 80 سلولي تراکم با هایيفالسك از ،مرحله این در

 پر سلول از آن کف درصد 80 تا که هایي)فالسك گردید استفاده

 با و شد برداشته هاسلول سطح از کشت محيط ابتدا .باشد( شده

 کردن اضافه سپس و دقيقه 3 مدتبه تریپسين ليترميلي 1 افزودن

 هاسلول همه ،تریپسين اثر کردن خنثي منظور به محيط حجم همين

 1200 در سلولي سوسپانسيون این .گردیدند جدا فالسك کف از

 رسوب باالی مایع .شد سانتریفوژ يقهدق 5 مدتبه دقيقه در دور

 .گردید اضافه کشت محيط ليترميلي 1 رسوب به و شد ریخته دور

 همين افزودن و سلولي سوسپانسيون از ميکروليتر 10 برداشتن اب

 شمارش زنده هایسلول تعداد ،نئوبار الم سطح در بلوتریپان مقدار

 از پس سلولي سوسپانسيون این از سلول 000/10 تعداد .گردید

 180 وشده  افزوده چاهکي 96 هایپليت از چاهك هر به محاسبه

 20 بعد مرحله در .گردید اضافه آن به کشت محيط ميکروليتر

 به آب در محلول یهاعصاره مختلف هایغلظت از ميکروليتر

 مرسوم هایغلظت براساس ،تحقيق این در .گردید اضافه هاچاهك

 سبز چای و سير اتانولي هایعصاره دارویي، گياهان سایر مورد در

 هایسلول به ليترميلي بر ميکروگرم 750 و 500 ،250 هایغلظت با

MCF7 و HDF عنوانبه هاسلول از دیگری گروه شد. اضافه 

 آب افزودنفقط با  و گياهي هایعصاره افزودن بدون شاهد،

 چهار در آزمایش هر و گرفتند قرار آزمایش مورد عصاره جایبه

 ،ساعت 72 و 48 ،24 هایزمان گذشت از پس شد. انجام تکرار

 مقدار سپس گردید. عویضت جدید محيط با هاسلول روی محيط

 ساعت 4 وشد  اضافه چاهك هر به MTT محلول ميکروليتر 20

 این در .گردید گذاریگرمخانه دار،2CO انکوباتور در تاریکي در

 زنده هایسلول ميتوکندری ژنازودهيدر سوکسينات آنزیم مدت

 که فورمازان رنگبنفش هایکریستال به را MTT زردرنگ محلول

 محيط بعد مرحله در .کندمي تبدیل، باشدمي غيرمحلول آب در

 DMSO ميکروليتر 200 چاهك هر به و خالي

(Dimethylsulfoxide) تکان دقيقه 20 مدت به و شد اضافه 

 با آخر مرحله در .گردد حل فورمازان هایکریستال تا شد داده

 موجود ریدر االیزا دستگاه در نانومتر 630 سپس و 492 موج طول

 جذب ،استاندارد کار روش مطابق بيوتکنولوژی تحقيقات مرکز در

 از پس هاسلول بودن زنده درصد نهایت در .گردید قرائت نوری

 هایسلول به نسبت تيمار هایسلول (OD) نوری جذب تقسيم

 از استفاده با حاصل نتایج .شد محاسبه ،100 عدد در ضرب شاهد

 مستقل t آزمون از استفاده با SPSS آماری افزارنرم 22 نسخه

(05/0P<) گرفت قرار تحليل و تجزیه مورد. 

 

  نتایج

 سلولي رده بر سبز چای و سير هایعصاره سلولي يتسمّ ثيرأت

 MCF7 سرطاني

 بر سير از حاصل عصاره سلولي يتسمّ به مربوط نتایج

 نشان آزمایش این نتایج .گردید محاسبه MCF7 سرطاني سلول

 تحت انسان سينه سرطان سلولي رده یهاسلول تعداد که دهدمي

 باسيونانکو زمان سه هر در سير عصاره مختلف هایغلظت با تيمار

 به نسبت غلظت( )براساس گروه سه هر در ساعت 72 و 48 ،24

 ،t آزمون کاربرد با آماری آناليز .است یافته کاهش کنترل گروه

 با تيمار تحت هایسلول در سلولي تراکم هرچند که داد نشان

 ترپایين کنترل، گروه به نسبت ليترميلي بر ميکروگرم 250 غلظت

 انکوباسيون هایزمان از کدامهيچ در اما ،بود (درصد 50 از )کمتر

 مورد در آماری بررسي نتایج .نبود دارمعني تراکم اختالف این

 در تراکم کاهش که داد نشان ليترميلي بر ميکروگرم 500 غلظت

 48 زمان در فقط شاهد، گروه به نسبت تيمار تحت هایسلول

 در و (>01/0P) بود دارمعني درصد 99 احتمال با ساعت

 در آماری آناليز نبود. دارمعني غلظت، این به مربوط دیگر هایزمان

 دارمعني ثيرأت یدؤم ليترميلي بر ميکروگرم 750 غلظت خصوص

(05/0P<) روی بر انکوباسيون هایزمان تمام در سير عصاره 

 در آماری آناليز بود. شاهد گروه به نسبت سرطاني هایسلول

 گروه دو سلولي تراکم برسبز  چای عصاره ثيرأت خصوص

 چند هر که است این یدؤم شاهد، و تيمار MCF7 هایسلول

 تيمار گروه در ليترميلي بر ميکروگرم 250 غلظت در سلولي تراکم

 سطح در اختالف ميزان این اما ،بود ترپایين شاهد گروه به نسبت

  750 و 500 هایغلظت مورد در نگرفت. قرار داریمعني

 تراکم ميانگين شاهد، و تيمار گروه دو در ليترميلي بر ميکروگرم

 نشد. مشاهده داریمعني اختالف و بود هم به نزدیك تقریباً سلولي

 به وابسته سلولي يتسمّ سبز چای عصاره برخالف سير عصاره

 افزایش با که طوریبه رد،دا سينه سرطاني هایسلول روی بر دوز

 .شودمي بيشتر فعاليت این عصاره تغلظ

 سلولي رده بر سبز چای و سير هایعصاره سلولي يتسمّ ثيرأت

 HDF طبيعي

 بر سير از حاصل عصاره سلولي يتسمّ به مربوط نتایج

 آناليز از پس آزمایش این نتایج گردید. بررسي HDF هایسلول

 تراکم ميانگين تفاوت که داد نشان مستقل، t آزمون روش با آماری

 از کدامهيچ در سير عصاره و کنترل هایگروه بين سلولي
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 همچنين و ليترميلي بر ميکروگرم 750 و 500 ،250 هایغلظت

 دارمعني ساعت 72 و 48 ،24 انکوباسيون هایزمان از کدامهيچ

 هایسلول بر سبز چای عصاره يتسمّ ميزان ثيرأت نتایج نبود.

HDF، آماری آزمون از استفاده با t گردید. ارزیابي مستقل 

 هایزمان و هاغلظت درسبز  چای عصاره در سلولي تراکم ميانگين

 ترپایين کنترل به نسبت تيمار گروه در هرچند ،انکوباسيونمختلف 

 .نبود دارمعني هاتفاوت این اما بوده،

 مانيزنده توانایي درصد بررسي

 نمونه از غلظتي بيانگر که هانمونه 50IC مقدار نهایت در

 ،شودمي سرطاني هایسلول رشد مهار درصد 50 موجب که است

 تيمار از حاصل نتایج .(ليترميلي بر ميکروگرم 430) شد محاسبه

 ليترميلي بر ميکروگرم 750 و 500 ،250 هایغلظت با هاسلول

 درصد و شد محاسبه ساعت 72 و 48 ،24 هایزمان در هاعصاره

 2 و 1 شماره نمودارهای در و تعيين هاعصاره زیستي توانایي

 شود،مي مالحظه 1 شماره نمودار در که طورهمان .گردید ترسيم

 زمان و غلظت متغيرهای هب سير عصاره زیستي توانایي درصد

 انکوباسيون، زمان و غلظت افزایش با که شکلي بهباشد، مي وابسته

  یابد.مي کاهش توجهي قابل شکل به سلولي مانيندهز توانایي

 

 
 مختلف هایزمان افقی، محور و (لیترمیلی بر میکروگرم )برحسب سیر عصاره مختلف هایغلظت مانیزنده توانایی درصد عمودی، محور -1 شماره نمودار

 میکروگرم 500 غلظت خاکستری گروه عصاره، لیترمیلی بر گرم 250 غلظت نارنجی هایگروه و عصاره صفر غلظت نمبیّ ،رنگآبی کنترل گروه) انکوباسیون

 درصد عمودی محور و عصاره با سلول مجاورت زمان افقی محور .باشد(می عصاره لیترمیلی بر میکروگرم 750 غلظت زردرنگ گروه و عصاره لیترمیلی بر

 بود دارمعنی درصد 99 احتمال با ساعت 48 زمان در کنترل و شاهد گروه اختالف 500 تظغل در تنها مستقل t آزمون در دهد.می نشان را مانیزنده توانایی

(01/0P<.) بود دارمعنی درصد 95 احتمال با هازمان تمام در کنترل و شاهد گروه تفاوت نیز 750 غلظت در (05/0P<.) 

 
 افقی، محور و (لیترمیلی بر میکروگرم )برحسب سبز چای عصاره مختلف هایغلظت مانیزنده توانایی درصد عمودی، محور -2 شماره نمودار

 لیترمیلی بر گرم 250 غلظت نارنجی هایگروه و عصاره صفر غلظت نمبیّ رنگ،آبی کنترل گروه) سرطانی هایسلول انکوباسیون مختلف هایزمان

 افقی محور .باشد(می عصاره لیترمیلی بر میکروگرم 750 غلظت زردرنگ گروه و عصاره لیترمیلی بر میکروگرم 500 غلظت خاکستری گروه عصاره،

 گروه تفاوت نیز ساعت 48 زمان در تنها مستقل t آزمون در دهد.می نشان را مانیزنده توانایی درصد عمودی محور و عصاره با سلول مجاورت زمان

 (>05/0P) .بود دارمعنی درصد 95 احتمال با کنترل و شاهد
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  بحث

 ترکيبات از استفاده در طوالني سابقه دارای ما کشور

 ،بودن دردسترس و ارزان .است دارویي گياهان ویژهبه طبيعي

 هایفعاليت و فمختل هایمتابوليت محتویات ،کمتر جانبي عوارض

 این از وزافزونر استفاده هایعلت جمله از بيولوژیکي متنوع

 از پس وميرمرگ علت دومين سرطان .باشدمي محصوالت

 متعددی هایجهش .است جهان در عروقي - قلبي هایبيماری

 گردد.مي آپوپتوز و مرگ هایمحرک به هاسلول شدن مقاوم باعث

 القاکننده هایعصاره یا شيميایي ترکيبات از استفاده جهت همين به

 .[26] شودمي محسوب سرطان درماني اهداف از سلولي مرگ

 چای و سير هایعصاره سيتوتوکسيك اثرات متعددی هایبررسي

 .است داده نشان سرطاني سلولي هایرده از برخي در را سبز

 هایسلول مانيزنده توانایي بررسي در حاضر تحقيق براساس

MCF-7 و HDF آزمون از استفاده با MTT چشمگير کاهش 

 عصاره مورد در پستان سرطان هایسلول مانيزنده توانایي درصد

 در تحقيقي سبز چای مورد در هرچند است. شده داده نشان سير

 ،بود نگرفته صورت (MCF7) پستان سرطان سلولي رده این مورد

 سایر نتایج با (A. sativum) سير از آمدهدستبه نتایج ولي

 مانيزنده توانایي درصد در صرفاً و داشت خوانيهم نمحققا

 متفاوت کشت محل و سير( بودن مانده یا )تازه گياه سن برحسب

 روی ریمها اثرات تواندمي که داد نشاننيز  سبز چای باشد.مي

 آنزیم مهار طریق از مهاری اثر این .باشد داشته پروستات سرطان

 هيدرودی به تستوسترون تبدیل عامل که ردوکتاز آلفا -5

 .گيردمي انجام ،است پروستات( کارسينوژن )عامل تستوسترون

 رشددهنده فاکتورهای و هاآنزیم سایر ،هم موش در همچنين

 [28،27] گرددمي مهار عصاره این توسط پروستات سرطان

 سرطان به غالباً سبز چای عصاره مورد در قيقاتتح کهآن رغمعلي

 در مختلف اشکال به سير گياه اثر وليشده،  ودمحد پروستات

 کاهش و سير مصرف بين است. گردیده مطالعه هاسرطان از برخي

 به ابتال خطر کاهش و سير مصرف و [29] معده سرطان به ابتال

 بر سير ثيرأت .است شده دیده داریيمعن ارتباط [30] کولون سرطان

 است شده یيدأت نيز پروستات رطانس سلولي سيکل توقف

 عصاره مورد در سينه سرطان پيشرفت مهاری اثر همچنين .[32،31]

 یيدأت زمان گذشت با مهاری اثر کاهش و شدهتخمير سير متانولي

 توانایي با سير در موجود هایاکسيدانآنتي .[33] است گردیده

 اجزای و هافنولپلي ،آزاد هایرادیکال کردن خنثي

 سير ضدتوموری ترکيبات اجزای ترینمهم از اورگانوسولفوره

 هایگونه که اندداده نشان مختلف مطالعات .[34-36] باشندمي

 گياهي دارویي ترکيبات غني منابع از یکي Allium جنس مختلف

 سولفوری ترکيبات و فالونوئيدها ساپونيني، استروئيدهای ویژهبه

 با ثانویه هایمتابوليت جمله از ترکيبات این تمامي کههستند 

 کاهش جمله از متعددی اثرات و دینآمي شمار به گياهي ارزش

 ضدميکروبي، اثرات فشارخون، کاهش کلسترول، کاهش قندخون،

 ميان از .[38،37] باشندمي دارارا  ضدسرطاني و ضداسپاسمي

 گياهان از شدهاستخراج هایساپونين از بسياری یادشده ترکيبات

 اثرات دارای سرطاني سلولي هایرده روی بر آليوم جنس

 هایساپونين توسط آپوپتوز القای .[40،39] اندبوده سایتوتوکسيك

 ضدتوموری عملکرد و [42،41] مختلف منابع از شدهاستخراج

 جمله از ،[44،43] سرطاني هایسلول تکثير مهار دليلبه هاساپونين

 این ضدسرطاني اثرات مورد در پيشنهادی هایمکانيسم ترینمهم

 خانواده اعضایدیگر  که است ذکر به الزم البته باشد.مي ترکيبات

 دنباشمي کبد سرطان هایسلول بر درماني اثر دارای نيز پياز مثل

 ضدسرطاني خواص مورد در ایمطالعه تاکنون که جاآن از .[45]

 سينه سرطاني هایسلول بر سير اتانولي عصاره و سبز چای عصاره

 ضدسرطاني اثرات بررسي به مطالعه این در ،بود نگرفته صورت

 نتایج براساس شد. پرداخته سير اتانولي عصاره و سبز چای عصاره

 باعث که غلظتي حداقل و سبز چای عصاره اثر فقدان ،تحقيق این

 سير عصارهتوسط  سينه سرطاني هایسلول درصد 50 مهار

 این توسط القاشده سایتوتوکسيك اثرات .گردید تعيين ،شودمي

 قابليت که طوریبه رد،دا تناسبم ارتباط غلظت و زمان با عصاره

 زمان افزایش با و بيشتر غلظت افزایش با هاسلول پذیریزیست

  .یابدمي کاهش

 

 گیرینتیجه

 سير اتانولي عصاره که گرفت نتيجه توانمي بنابراین

 ؛باشد داشته سينه سرطان درمان در توجهي قابل اثرات تواندمي

 تنبرون و تندرون صورتبه تکميلي هایآزمایش انجام که هرچند

 تترکيبا مقایسه ضرورت وشود مي پيشنهاد ،بعدی تحقيقات در

 و مختلف نواحي در شدهکشت سيرهای مختلف انواع در ثرهؤم

 ینهگز بهترین یافتن منظور به هاآن مانيزنده توانایي درصد بررسي

  .گرددمي آشکار بعدی مطالعات برای

 

 قدردانی و تشکر

 مرکز يسرئ دوستي، دکتر آقای جناب از مقاله نویسندگان

 ما که شهرکرد واحد اسالمي آزاد دانشگاه بيوتکنولوژی تحقيقات

 تشکر و تقدیر کمال نمودند، یاری تحقيق این رساندن ثمر به در را

 دارند. را
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