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چکیده
سیر در جهان بعنوان یک ماده غذایی با خواص درمانی زیادی بر انسان طی قرنها شناخته شده است .هدف این مطالعه،
مقایسه اثر سمیت سلولی و ضد تکثیری عصاره آبی سیر بر سلولهای سرطانی سینه ( (M CF-7و غیر سرطانی طبیعی
( )L929میباشد .پس از کشت و تیمار سلولها با غلظتهای مختلف عصاره به مدت  48 ،24و 72ساعت ،مورفولوژی
سلولها توسط میکروسکوپ معکوس و اثر سمی عصاره با روش  5 ،4 - 3( M TTدی متیل تیازول  2یل  2 ،5دی فنیل
تترازولیوم) بررسی گردید .مشاهدات میکروسکوپی مبنی بر عدم تغییر در هر دو رده سلولی در  24ساعت بود .این تغییرات
پس از  48و  72ساعت در سلولهای سرطانی ظاهر و پس از  72ساعت تشدید شد و در سلولهای سالم تغییر چندانی
مشاهده نگردید .همزمان نتایج آزمون  M TTنشان داد که میزان مرگ در  24و  48ساعت در دوزهای باال معنا دار
( )P<0.001بود و در  72ساعت بسیار شدت یافت و میزان بقا به  %48در باالترین دوز رسید .در حالیکه در  24و  48ساعت
شاهد مرگ معناداری در سلولهای غیر سرطانی نبودیم اما در دوزهای باالی 4000میکروگرم بر میلیلیتر در  72ساعت
مرگ بصورت معنیدار ( )P<0.001افزایش یافت اما از  %19تجاوز نکرد .بنابراین ،عصاره آبی سیر اثر کشندگی بیشتری بر
سلولهای سرطانی سینه نسبت به سلولهای طبیعی دارد و میتوان از آن در پیشگیری از سرطان یا به عنوان ماده مکمل
در شیمی درمانی در آینده بهره جست.
کلیدواژهها :سلول سرطان سینه ،سلول فیبروبالست موش ،عصاره آبی سیر ،سمیت سلولی.

مقدمه
سرطان پستان شايع ترين بدخيمي نئوپالستيک زنان
در دنيا است و به عنوان مهمترين دليل مرگ ناشي از

سرطان خانمها مطرح ميباشد .شيوع ساالنه اين بدخيمي
در دنيا رو به افزايش است .اما ميزان شيوع آن در
کشورهاي دنيا متفاوت گزارش شده است [.]6,5
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سلولهاي ( MCF-7رده سلولي انساني سرطان

اثرات با استفاده از مدلهاي سرطاني در حيوانات

سينه) ,ردهسلولي بسيار مناسب براي مطالعات in vitro

مختلف و در مطالعات  ,in vitroبا کشت ردههاي

در مورد سرطان سينه محسوب مي شوند و براي اولين

سلولهاي سرطاني نشان داده شده است [ .]2از

بار در سال 1970از بافت سينه خانم  69ساله مبتال به

آنجايي که اغلب داروهاي شيمي درماني در کنار اثرات

سرطان سينه جداسازي شدند .سلولهاي MCF-7

درماني و سميتي که بر سلولهاي سرطاني دارند داراي

سلولهاي شبه اپي تليالي مشتق شده از سرطان پستان

اثر کشندگي و سوء نيز بر سلول هاي سالم نيز دارند.

هستند [.]12

بنابراين يافتن داروهايي که اثرات سوء کمتري بر

علي رغم تحقيقات بسيار در مورد سرطان و درمان

سلول هاي سالم داشته باشند در درمان سرطان مناسبتر

آن ,هنوز هم اين بيماري به عنوان يکي از بزرگ ترين

به نظر ميرسند .بنابراين بر آن شديم که در اين مطالعه به

مشکالت سالمت جوامع انساني مطرح ميباشد .با

بررسي مقايسه اي اثرات کشندگي عصاره آبي سير بر

توجه به اين که داروهاي شيميايي مورد استفاده در

روي سلول هاي سرطاني سينه رده  MCF-7و سلولهاي

درمان سرطان ,عالوه بر ايجاد مقاومت دارويي ,داراي

طبيعي و سالم فيبروبالست موش  L929بپردازيم.

اثرات جانبي نيز ميباشند ,مطالعه و بررسي عواملي با
منشاء طبيعي ,مانند ترکيبات به دست آمده از گياهان
که اثرات مضر کمتري دارند ,يکي از مهمترين اهداف
تحقيق در حوزه درمان سرطان ,تالش براي يافتن

مواد و روشها
اين مطالعه از نوع تجربي است و به روش زير
انجام شد.

داروهاي مؤثرتر با عوارض جانبي با استفاده از
گونههاي بومي رايج ميباشد [.]19,13

تهیه و آماده سازی عصاره آبی سیر

سير با نام علمي  , Allium sativumگياهي از راسته

ابتدا سير توسط چاقو خرد شده و  100گرم از آن

مارچوبه سانان از تيره نرگسيان و زير تيره پيازيان و سرده

در يک بشر  250ميليليتري ريخته شد و به آن 100

والک است .سير يکي از مهم ترين گونههاي خانواده

ميليليتر آب مقطر اضافه گرديد .مخلوط مذکور توسط

 Alliaceaeميباشد [ .]11در حال حاضر به عنوان

دستگاه هموژنايز همزده شد .براي جدا کردن ناخالصي

جلوگيريکننده و درمانکننده بيماريهاي قلبي عروقي

ابتدا از پارچه توري و سپس کاغذ صافي واتمن

بهوسيله کاهش فشار کلسترول خون ,عامل ضد

استفاده شد .مايع صاف شده درون پليتهاي شيشهاي

باکتري و پيشگيري کننده سرطان استفاده ميشود.

به صورت اليه نازک ريخته شده و در آون سه شب

امروزه اشکال دارويي سير به شکل قرص ,کپسول,

قرار داده شدند تا خشک شوند .جهت تهيه غلظتهاي

شربت و روغن موجود ميباشند [.]20,4

آزمايش ,مقدار مورد نظر از عصاره خشک را وزن

مطالعات اپيدميولوژيک نشان داده اند که ارتباط

نموده و در کمي محيطکشت حل شد و سپس با همان

معکوسي ميان مصرف سير و بروز سرطان وجود دارد.

محيط کشت به حجم مناسب رسانده شد و در پايان

اثرات ضد سرطاني ترکيبات موجود در سير مربوط به

عصاره توسط فيلتر ميکروبي  0/22ميکروني استريل

اثرات مهاري و سميت سلولي مستقيم آنهاست و اين

شد و تا زمان استفاده در دماي  4درجه سانتي گراد
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نگهداري شد.
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بر رده سلولهاي سرطان سينه ( )MCF-7و سلولهاي
سالم فيبروبالستي موش از روش MTT Assayاستفاده

کشت و پاساژ سلولی

شد .در اين روش فعاليت متابوليکي سلولها مورد

در اين مطالعه رده سلولي سرطاني سينه  MCF-7و

سنجش قرار مي گيرد .اين ماده از نمکهاي تترازوليوم

سلولهاي سالم فيبروبالست موش در پاساژ دوم از

به رنگ زرد و محلول در آب بوده که توسط آنزيمهاي

بانک سلولي انستيتو پاستور ايران تهيه شد .سلولهاي

دهيدروژناز موجود در ميتوکندري احيا شده به فرم

سرطاني و سلولهاي فيبروبالستي موش به ترتيب

کريستالهاي فورمازان غير محلول در سلولهاي زنده

توسط محيطکشت  RPMI-1640و  DMEMحاوي

رسوب مينمايد .اين کريستالها به رنگ بنفش بوده و

 ,%10FBSپن/استرپ  ,%1جنتامايسين  %0/001و

ميزان توليد کريستال غير محلول متناسب با فعاليت سلول

آمفوتريسين  %0/001در دماي  37درجه سانتي گراد,

ميباشد ,از طرفي سلول هايي که از نظر متابوليکي فعال

رطوبت  %95و  %5 CO2کشت داده شدند .پس از آن

هستند روند احياي  MTTرا انجام داده که به عنوان

که کف فالسکها حدود  %80پر شدند ,سلولها

سلول زنده در نظر گرفته ميشود .پس از طي مراحل زير

توسط  Trypsin/EDTAپاساژداده شدند و از تريپان

جذب نوري محلول حاصله با دستگاه اسپکتروفتومتر در

بلو و الم نئوبار براي شمارش سلولي و ارزيابي حيات

طول موج  570نانومتر قرائت ميشود.

سلول استفاده شد و سلول هاي سرطاني و سالم به

پس از گذشت  48,24و 72ساعت از تيمار

طور جداگانه با تراکم  5000سلول در هر چاهک در 6

سلولهاي سرطاني و غيرسرطاني در پليتهاي

پليت  96خانهاي جداگانه کشت شدند .پس از گذشت

جداگانه توسط عصاره ,محيط کشت هر پليت خالي و

 24ساعت و چسبيدن سلولها به کف چاهکهاي

به هرچاهک  100µlمحيط تازه حاوي  20µlاز محلول

پليت ,سلولها تحت مجاورت با غلظت هاي ,20 ,10

رنگي  5ميليگرم بر ميليليتر  MTTاضافه شد .پليتها

 30و  40ميکروگرم بر ميليليتر عصاره آبي سير قرار

به مدت  3- 4ساعت در دماي  37درجه سانتي گراد

گرفتند و براي هر گروه يک رديف از چاهکهاي

انکوبه شدند .سپس محتويات داخل چاهکها را با

پليت را به عنوان رديف کنترل در نظر گرفته شد و

سمپلر خالي شد و  DMSO100µlبه هر خانه اضافه

توسط محيطکشت بدون عصاره تيمار شدند .تغييرات

گرديد تا فورمازان حاصل حل گردد .پليتها را به

مورفولوژيکي و خصوصيات عمومي سلولها با

مدت  10دقيقه روي شيکر گذاشته تا رنگ محيط به

استفاده از ميکروسکوپ معکوس پس از گذشت ,24

رنگ صورتي مايل به ارغواني درآيد .سپس ميزان

 48و  72ساعت مورد ارزيابي قرار گرفت .عمل فوق

جذب را در هر خانه توسط دستگاه االيزا ريدر در

الذکر با سه بار تکرار انجام گرفت.

طول موج  570نانومتر قرائت شد.

بررسی اثر سمیت عصاره سیر توسط آزمون MTT

آزمونهای آماری

جهت سنجش بقاي سلولي و اثر کشندگي عصاره

دادههاي حاصل از آزمون  ,MTTبا استفاده از
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نرمافزار آماري  Prism 5نسخه  Demoو آزمون تي

و فقط در  72ساعت شاهد تغييرات جزئي در دوزهاي

تست جهت مقايسه ميزان بقاي سلولهاي سرطاني و

باالي  8000ميکروگرم بر ميليليتر بوديم و اين

غيرسرطاني در غلظتهاي مختلف در بازههاي زماني

تغييرات در مقايسه با سلول هاي سرطاني بسيار کمتر

 48 ,24و  72ساعت تجزيه و تحليل شدند و نتايج به

بود (تصوير .)1

صورت ميانگين  ±انحراف معيار حاصل از  3تکرار
گزارش و به صورت نمودار ترسيم شدند .همچنين
تفاوتها بين گروههاي مورد بررسي در سطح
 P<0.001معني دار در نظر گرفته شدند.

یافتهها
بررسی و مقایسه تغییرات مورفولوژیکی سلولها
گروه تيمار و کنترل در هر دو گروه سلولي از نظر
ظاهري و مورفولوژيک توسط ميکروسکوپ معکوس

تصویر  - 1عکس میکروسکوپی مربوط به بازه زمانی 72

ارزيابي شدند .تغيير در مورفولوژي سلول هاي سرطاني

ساعت تیمار با غلظت  12000میکروگرم بر میلی لیتر عصاره

در مقايسه با گروه کنترل (بدون تيمار با عصاره) در

آبی سیر .الف  -سلول های سرطانی  MCF-7گروه کنترل،

بازه زماني  48ساعت در دوزهاي 1000ميکروگرم بر

ب  -سلول های سرطانی

MCF-7

در حال آپوپتوز ،ج -

ميليليتر مشاهده شد و اين تغييرات ظاهري به طور

سلول های طبیعی فیبروبالست موش  L929گروه کنترل و د -

چشم گيرتر در  72ساعت پس از تيمار مشهود بودند.

سلول های طبیعی فیبروبالست موش  L929تیمار شده.

در حاليکه ما تغييرات ظاهري خاصي در  24ساعت
مشاهده ننموديم .بنابراين ميتوان گفت که رابطه

مقایسه سمیت سلولی عصاره

مستقيمي بين مدت زمان تاثير عصاره و شدت تغييرات

مقايسه ميانگين ميزان بقاء سلولهاي سرطاني با

وجود دارد و با افزايش غلظت و زمان تيمار

سلول هاي طبيعي غير سرطاني تيمار شده با عصاره

مورفولوژي سلول ها تغيير مي يابد .بطوريکه در

سير توسط آزمون  MTTنشان داد که سير از همان 24

غلظت هاي باال سلول ها از حالت دوکي خارج شده و

ساعت اول در دوزهاي  8000 ,4000و 12000

گرد مي شوند ,درون سلول وزيکوله و هسته تيره رنگ

ميکروگرم بر ميليليتر اثر کشندگي معناداري ()P<0.001

مي شود .همچنين اتصاالت و ارتباطات بين سلول ها

در مقايسه با سلول هاي طبيعي بر سلول هاي سرطاني

گسسته و سلول ها از کف چاهکها جدا ميشوند.

داشت در حاليکه هيچ اثر سمي بر سلول هاي نرمال

قابل ذکر است که تغييرات مورفولوژيک در سلولهاي

نداشت .پس از گذشت  48ساعت اثر کشندگي عصاره

طبيعي  L929نسبت به سلول هاي کنترل حتي در

بر سلول هاي سرطاني در دوز هاي پايين تر يعني 1000

غلظت هاي باالي عصاره يعني  8000و 12000

ميکروگرم بر ميليليتر پديدار شد و ميزان زنده ماني در

ميکروگرم بر ميلي ليتر در  24و  48ساعت ديده نشد

اين غلظت به  %80رسيد که از نظر آماري اين
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کشندگي معنادار بود اما همچنان اثر معناداري بر زنده
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سير بر روي سلول هاي سرطاني سين ه رده MCF-7

ماني سلول هاي غير سرطاني نداشت ( .)P<0.001پس
از گذشت  72ساعت شاهد کشندگي بيشتر عصاره
حتي بر سلول هاي نرمال در سطح معنادار P<0.001

بوديم .به طوري که ميزان بقا به  %48در سلولهاي
سرطاني در باالترين دوز (دوز  12000ميکروگرم بر
ميليليتر) رسيد اما م يزان بقاء همچنان در سلولها
طبيعي باال و حدود  %81در باالترين دوز (دوز 12000
ميکروگرم بر ميليليتر) بود ,و ميزان مرگ را نتوانست
به  %50برساند .همچنين ( IC50غلظتي که در آن نيمي
از سلول ها زنده باشند) دوز  8000ميکروگرم بر
ميليليتر پس از  72ساعت تيمار در سلولهاي
سرطاني تعيين گرديد (( .)P<0.001تصوير .)2

بحث
در عصر امروزي استفاده از سير به عنوان يک
عامل ضد سرطان از دهه  1950آغاز گرديد و مشخص
گرديد که عصاره هاي حاوي تيوسولفينات بهدست
آمده از سير رشد سلول هاي توموري را مهار ميکنند.
چنين يافته هايي در کنار مطالعات اپيدميولوژيک تاييد
کننده اثرات شيمي درماني و ضدسرطاني سير بود [.]3
مطالعات تجربي در زمينه سرطانزايي پيشنهاد کرده اند
که اجزاي موجود در سير آغاز تومورزايي را در انواع
مختلف سرطان از جمله کلورکتال ,پوست و ششها
مهار ميکند [ .] 21همچنين در مطالعات قبلي گزارش

تصویر  - 2بررسی اثر غلظت های مختلف عصاره آبی سیر بر
میزان بقای سلولهای سرطانی  MCF-7و سلولهای

شده است که پودر سير در رژيم غذايي تومورهاي

فیبروبالستی طبیعی موش  L929توسط آزمون  .MTTالف -

پستاني را مهار ميکند [ ] 16و عصاره سير شيوع

 24ساعت پس از تیمار ،ب  48 -ساعت پس از تیمار و ج -

سرطان دهانه رحم را کاهش ميدهد [.]9

 72ساعت پس از تیمار .نتایج بصورت میانگین  ±انحراف از

ما در اين مطالعه از عصاره آبي سير به عنوان يک
منبع بالقوه درماني براي بررسي اثرات ضد سرطاني

معیار گزارش شده است *** .نشان دهنده تفاوت معنیدار
میان میزان بقای سلول های سرطانی و طبیعی در سطح
 p<0.001است.
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اثر عصاره آبی سیر ( ) Allium sativum L.بر زنده مانی سلولهای سرطانی سینه ( ) MCF-7و سلول های غیر سرطانی فیبروبالست موش ( / ) L929حسن زاده و همکاران

استفاده نموديم .همچنين جهت مقايسه اثر سميت

حنجره نوع  )HEP-2( SCCو سلول هاي غير سرطاني

عصاره بر سلول هاي نرمال از سلول هاي طبيعي

 L929مورد بررسي قرار گرفت .غلظت هاي mg/ml

فيبروبالست موش رده  L929استفاده شد.

10 ,8 ,4 ,1 ,0/5و  12از عصاره آبي سير در محيط

يافته هاي ما در اين تحقيق پيشنهاد مي کنند که

کشت ,روي سلول ها اثر داده شد و پس از 48 ,24و72

مرگ سلول هاي سرطاني تيمار شده با عصاره آبي سير

ساعت,

ايجاد شده با

بصورت وابسته به دوز و وابسته به زمان عمل ميکند.

ميکروسکوپ معکوس ارزيابي گرديد .همچنين با

بطوريکه دوزهاي پايين در  24ساعت اثري بر

آزمون  MTTاثر اين غلظت هاي عصاره بر درصد

کشندگي سلول هاي سرطاني نداشت و دوزهاي باالتر

سلول هاي زنده هر دو رده سلولي در زمان هاي مذکور,

از  4000ميکروگرم بر ميليليتر به طور معناداري باعث

از نظر کمي بررسي شد .نتايج نشان داد که غلظتهاي

القاء آپوپتوز در اين سلول ها شد .همچنين در  48و 72

10 ,8و  mg/ml12عصاره ,پس از  24ساعت موجب

ساعت به غير از  500ميکروگرم بر ميليليتر که پايين

تغييرات مورفولوژيک در هر دو رده سلولي ميشود و

ترين غلظت عصاره بود ,بقيه غلظت ها باعث القاء

اين تغييرات پس از  48و  72ساعت تشديد مي گردد.

مرگ سلولي در سلول هاي سرطاني  MCF-7شدند.

هم زمان نتايج آزمون  MTTنشان داد که همه

اين نتيجه بيانگر آن بود که با دادن زمان بيشتر به

غلظت هاي عصاره موجب کاهش معنيدار تعداد

دوزهاي پايين تر نيز مي توان قدرت القاء آپوپتوز توسط

سلول هاي زنده  Hep-2و  L929مي گردد .بطوريکه

سير را بر سلول هاي سرطاني سينه مشاهده نمود .با

پس از  72ساعت کاهش درصد سلولي نسبت به

اين وجود باالترين مرگ سلولي را در  72ساعت

سلول هايي که تحت تاثير عصاره نبودند در سطح

مشاهده نموديم ,بهطوريکه ( IC50غلظتي از عصاره

 P<0.001معنيدار بود که نتايج اين تحقيق با پزوهش

که  %50سلول ها زنده باشند) در  72ساعت و براي

حاضر مطابقت دارد [.]7

تغييرات

مورفولوژيک

غلظت  1000ميکروگرم بر ميليليتر تعيين شد .همچنين

چندين مکانيسم براي تفسير اثرات ضد سرطاني

در بازه زماني  24و  48ساعت هيچ گونه مرگ

سبزيجات تيره  Alliumو ترکيبات ارگانوسولفوره

معناداري در سلول هاي نرمال  L929که تحت تيمار با

موجود در آنها شناخته شده است .اين مکانيسمها

عصاره سير قرار گرفته بودند مشاهده نگرديد .طبق

شامل مهار جهش از طريق مهار متابوليسم ,مهار

نتايج تنها در غلظتهاي  1000ميکروگرم بر ميليليتر

تشکيل تجمعات  ,DNAحذف راديکال هاي آزاد ,تاثير

و باال در  72ساعت مرگ معنادار را در سلولهاي

بر تکثير سلولي و رشد تومور مي باشند .اگرچه شواهد

نرمال فيبروب الستي مشاهده نموديم ولي اين ميزان

زيادي براي تاييد انجام اين مکانيسم ها توسط ترکيبات

مرگ به  %50هرگز نرسيد .بنابراين مي توان گفت که

ارگانوسولفوره سير وجود دارد ,با اين وجود تحقيقات

سير بر خالف سلول هاي سرطاني ,اثر کشندگي بسيار

بيشتري براي يافتن ارتباط بين اين مکانيسمها با

کمي بر سلول هاي نرمال دارد.

خاصيت ضدسرطاني اين ترکيبات در حيوانات

در تحقيق حاج زاده و همکاران در سال  1384اثر
مهاري عصاره آبي سير بر رشد سلولهاي سرطان

آزماي شگاهي الزم ميباشد [.]18
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اثرات بيولوژيکي سير به ترکيبات ارگانوسولفوريک

موجود در سير فوايد ضدسرطاني دارند [ .]3کاراساکي

آن مانند آليسين (دي آليل تيوسولفات) مربوط ميشود که

و همکارانش گزارش نمودند که بعد از تيمار

جزء اصلي و فعال عصاره سير تازه ميباشد .اين ماده

سلول هاي لنفوماي هيستوکيستيک ( )U937با دوزهاي

بسيار ناپايدار است و تحت يک واکنش شيميايي تبديل

مختلف لکتين سير به مدت  72ساعت ,نزديک به %30

به دي آليل سولفيد ,دي آليل دي سولفيد ,دي آليل تري

سلول ها دچار آپوپتوز مي شوند با نتايج اين تحقيق

سولفيد ,آليل متيل سولفيد ,دايتين و آجوئن ميشود [.]1

قرابت دارد .آنها فرض کردند که لکتين با اتصال به

آليسين مي تواند بهراحتي به درون وزيکولها يا

غشاء سلول هاي سرطاني اثرات سمي خود را اعمال

سيتوپالسم گلبول هاي قزمز خون انتشار يابد و دو اليه

ميکنند [ .]10مهار مستقيم رشد سلول هاي سرطاني در

ليپيدي مانع نفوذ آليسين و انتشار نميشود [ .]14اين

کشت بافت در سارکوما و همچنين در ردههاي

ويزگي موجب مي شود که آليسين در سيستم هاي

سلول هاي سرطاني از قبيل سرطان معده ,کلون ,مثانه و

بيولوژيکي به سرعت به بخش هاي مختلف سلولي نفوذ

پروستات اثبات شده است [.]1

کند و اثرات بيولوزيکي اش را اعمال کند .به اين ترتيب,
اهميت آليسين به عنوان يک ملکول زيستي موثر نه تنها

نتیجهگیری

واکنشپذيري بااليي با تيول هايي با وزن ملکولي باال و

عصاره آبي سير به صورت وابسته به دوز باعث

پايين و فعاليت آنتي اکسيداني فوق العادهاي دارد بلکه

القاء مرگ سلولي در رده سلول هاي سرطاني سينه

نفوذ بسيار بااليي در غشاهاي زيستي دارد [ .]15آليسين

کشت شده ( )MCF-7ميشود .ما دريافتيم که باالترين

باعث مهار تکثير سلول هاي سرطاني پستان ,اندومتر

مرگ سلولي  72ساعت پس از تيمار با عصاره آبي

رحمي و کلون ميشود [ .] 8يکي ديگر از مشتقات

سير حاصل ميشود .همچنين اين عصاره اثر سميت بر

محلول درآب سير- S ,آليل مرکاپتو سيستئين است که

سلول هاي نرمال فيبروبالستي موش ( )L929اما اين

مي تواند رشد سلولي را مهار کند و چرخه سلولي را در

کشندگي بسيار کم بود و پس از  72در باالترين

فاز  Mمتوقف ک ند و باعث القاء آپوپتوز در رده سلول

غلظتها ( 12000و  8000ميکروگرم بر ميليليتر)

هاي  HT29شود [ .]17فعال شدن  JNK1و Caspase-3

 %19مرگ را در اين سلول ها به دنبال داشت .در

و دپليمريزه شدن ميکروتوبول ها نقش مهمي در آپوپتوز

حاليکه  IC50براي سلول هاي سرطاني در غلظت 8000

القاء شده توسط  - Sآليل مرکاپتوسيستئين دارد [.]21

ميکروگرم بود.

جلوگيري از تغييرات بدخيمي در نتيجه مهار

در مجموع چنين به نظر ميرسد که استفاده از

کارسينوژن ها توسط تاثير سير روي آنزيم هاي سيتوکروم

دوزها و مدت زمان مصرف سير مي تواند روي

 , P450فعاليت آنتي اکسيداني و سم زدايي است .در واقع

سلول هاي سرطاني اثر سمي داشته باشد و اين اثرات

ترکيبات سولوفوري سير اين اعمال را انجام ميدهند [.]1

بر سلول هاي سالم بسيار کمتر خواهد بود و مي توان

در چندين پژوهش نشان داده شده است که

با تحقيقات بيشتر و دقيق تر از سير و ترکيبات سولفوره

ترکيبات سولفوري محلول در آب و محلول در چربي

محلول در آب موجود در سير به عنوان يک مکمل در
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شيمي درماني جهت حذف انتخابي سلول هاي سرطاني
.در آينده استفاده نمود
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اسالمي واحد اردبيل به سبب مساعدت و همکاري در
.انجام اين پژوهش تشکر صميمانه دارند
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Abstract
Garlic has been known worldwide as a dietary constituent with many pharmacological effects in
humans for centuries. The aim of this study was to compare the cytotoxicity effect of the aqueous
extract of garlic on breast cancer cells (MCF-7) and non-cancerous normal cells (L929). After culture
and treatment of cells with different concentrations of extract for 24, 48 and 72 hours, the cell
morphology was investigated by invert microscopy and the toxic effect of the extract was determined
by MTT (3- 4, 5 dimethylthiazole 2-yl 5,2-diphenyl tetrazolium). Microscopic observations showed no
change in both cell lines within 24 hours. These changes appeared after 48 and 72 hours in cancerous
cells and increased after 72 hours, but no significant changes were observed in healthy cells. At the
same time, the results of MTT showed that the mortality rate was significant at high doses at 24 and 48
hours (P <0.001), and in 72 hours it was very intense and survival rate reached 48% at the highest
dose. However, at 24 and 48 hours, we did not see significant death in non-cancerous cells, but at
higher doses of 4000 μg/ml in 72 hours, death increased significantly (P <0.001) but did not exceed
19%. Therefore, aqueous extract of garlic has a greater effect on breast cancer cells than normal cells,
and can be used to prevent cancer or as a supplement to chemotherapy in the future.
Keywords: Breast Cancer Cell, Mouse Fibroblast Cell, Aqueous Extract of Garlic, Cytotoxicity.

