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ABSTRACT
Background & objectives: Allium cepa has anti-cancer, anti-oxidant and anti-inflammatory
properties due to flavonoid compounds. Allium cepa can prevent the onset and progression of
cancer by removing free radicals. In this study, the preventive effect of Allium cepa in
preventing the proliferation of breast cancer cells in BALB/c mice was evaluated.
Methods: In the present study, Female BALB/c mice at 6–7 weeks of age were subjected to
the abdominal mammary gland subcutaneous injection with 5×106 viable 4T1 cells. Eight
mice were placed in 3 groups: healthy group, the patient without treatment and the
experimental group. The experimental group received Allium cepa root juice, three weeks
before induction of disease. Daily, each mouse in the experimental group received 0.1 ml /
100 g BW / day fresh Allium cepa root juice. Seven weeks after induction, the mice were
exposed to deep anesthesia. During the test, the mice were weighed every other day and after
the appearance of the tumor, by the end of the seventh week, the volume of the tumor was
measured using digital caliper and the tumor mass was removed and weighed. The spleen was
removed from the body and cultured in 1640-RPMI medium containing 10%, FBS, and
ELISA test was used to measure IFN-γ and IL-4 levels. Data analysis was performed using
SPSS software version 18. One-way variance analysis was used to assess the difference
between the groups and, if it was significant, Tukey's post hoc test was employed to
determine the differences between the groups. Also, p-value less than 0.05 were considered as
the level of significance for examining the hypothesis test and deciding whether or not
to reject the hypothesis.
Results: The weight of mice in all three groups increased and tumor weight and tumor
volume decreased significantly in the experimental group compared to the patient group
(sham) (p<0.001, p<0.0001 respectively). In the experimental group, compared with the
patient group, the levels of IFN-γ (p<0.001) and IL-4 levels decreased significantly (p<0.001).
Conclusion: Based on the results of this study, the use of Allium cepa can prevent and reduce
the growth and proliferation of cancer cells and disease progression in breast cancer mouse
model.
Keywords: Allium cepa; Breast Cancer; BALB/c Mice; Interferon-Gamma (IFN-γ);
Interleukin-4 (IL-4)
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BALB/cسرطان پستان در موش مدل برAllium cepaپیشگیرانه اثرات 
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parisakerishchi@yahoo.comپست الکترونیک: 02146896000فاکس: 02146896000* نویسنده مسئول. تلفن: 

30/02/1398پذیرش: 30/11/1397دریافت: 

مقدمه
هـا  در زنان سرطان پستان یکـی از مهمتـرین سـرطان   

باشد که مرگ و میر ناشی از آن در نتیجه متاستاز می
چنـد  فرآینديسرطان. ]1[باشد این نوع سرطان می

طوالنی مدت است ولـی که شروع آناي بودهمرحله
و درمـان بـه   تشـخیص  دارد.ادامه سریع و پیشرونده 

کردن گستردگی تواند زمینه را براي محدودقع میمو
ــد.     ــراهم کن ــاري ف ــن بیم ــه ای ــتال ب ــل اب ــدف اص ی ه

چکیده
به واسطه ترکیبات فالونوئیدي عالوه بر خاصیت آنتی اکسیدانتی و ضدالتهابی، داراي خاصـیت  Allium cepaزمینه و هدف: 
کند. در این مطالعه هاي آزاد از شروع و پیشرفت سرطان جلوگیري میحذف رادیکالباAllium cepaباشند. ضدسرطانی می

مـورد ارزیـابی قـرار    BALB/cهاي سرطان پستان در مـوش مـاده   ري از تکثیر سلولدر جلوگیAllium cepaاثر پیشگیرانه 
گرفت.

اي) مبتال به سرطان پستان بوسیله تزریق زیرجلـدي رده  هفته6-7ماده(BALB/cي هادر تحقیق حاضر از موشروش کار:
الم، بیمـار بـدون درمـان و گـروه     سر موش در سه گروه: س8) به ناحیه غدد پستانی شکم استفاده شد. 4T1سلولی موشی (

کردنـد. آب  را دریافـت  Allium cepaسه هفته قبل از القاء بیماري آب ریشه گروه پیشگیريقرار گرفتند. پیشگیريتجربی 
ml/100gBW/day) بصورت روزانه به هر سر موش در گروه تجربی پیشـگیري بـه مقـدار    Allium cepaریشه پیاز قرمز (

به طور یـک  در طی مدت آزمایشها تحت بیهوشی عمیق قرار گرفتند.هفته پس از القاء بیماري موش7خورانده شد. 1/0
گیري و اندازهدیجیتالیحجم تومور توسط کولیس هفتم ها توزین و به دنبال پیدایش تومور تا پایان هفته روز در میان موش

حـاوي  RPMI-1640یز از بدن خارج و در محـیط کشـت   تومور نیز بعد از خروج از بدن توزین گردید. طحال نتودهوزن 
10 %FBS گیري مقادیر و جهت اندازهشدقرار دادهIFN-γوIL-4آزمایشELISA .ها تجزیه و تحلیل دادهصورت گرفت

و در ها از تحلیل واریانس یک طرفـه  براي ارزیابی اختالف بین گروه.صورت گرفتSPSS-18با استفاده از نرم افزار آماري 
صورت معنادار بودن آن جهت تعیین اختالفات بین گروهی از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. همچنین براي بررسی آزمون 

در نظر گرفته شد.>05/0pداري ها، سطح معنیگیري در مورد پذیرش و یا رد فرضیهها و تصمیمفرضیه
در پیشـگیري و وزن تومور و حجم تومـور در گـروه تجربـی    ها در هر سه گروه روند افزایشی داشت: وزن موشهایافته

پیشگیري در مقایسه . در گروه تجربی >001/0p<,0001/0(pداري یافت (به ترتیب مقایسه با گروه بیمار (شم) کاهش معنی
است.یافته>p)001/0داري (کاهش معنیIL-4) و سطح >001/0p(افزایشIFN-γبا گروه بیمار مقادیر

توانـد  مـی به صورت پیشگیرانه و قبل از بروز بیماريAllium cepaمصرف اساس نتایج حاصل از این تحقیق : برگیرينتیجه
سرطان پستان را کاهش دهد.مدل هاي هاي سرطانی و پیشرفت بیماري در موشرشد و تکثیر سلول

Balb/c، سرطان پستان، موش (Allium cepa)اکی)، پیاز خورIL-4(4)، اینترلوکین IFN-γ: اینترفرون گاما (هاي کلیديواژه
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هـاي  روشسـرطان توسـط   يپیشگیردرپژوهشگران
کردن، مهار کند،مواد طبیعی یا سنتتیکغیرتهاجمی و با 

.]2[باشدیمیزایانکردن فرایند سرطمعکوسو یا
تشـخیص و  طبیعـی توانـایی   در شـرایط  سیستم ایمنـی  

وضـعیت  در نتیجـه را داردی سـرطان يهاسلولحذف 
ــتم ایم ــیسیس ــور  ن ــراف توم ــیمیایی اط ــیط ش در مح

تواند تاثیر بسیار مهمـی در تشـخیص، پیشـرفت و    می
هـایی  ها واسـطه . سایتوکاینداشته باشددرمان تومور

هـاي سیسـتم ایمنـی اعمـال اثـر      هستند که در واکنش
ط بهبــودي، پیشـرفت، جلــوگیري از  کـرده و در شـرای  

تواننـد یـک نشـانگر    پیشرفت و در مرحله درمانی مـی 
زیستی مناسبی جهت بررسی وضـعیت بیمـاري باشـند    

سـطح کـه  دهـد محققین نشان می. نتایج مطالعات ]3[
کاهش ي اطراف تومور هاسلولدر ها یتوکاینابعضی س

و سـبب یافته است که منجر به تضعیف سیستم ایمنـی  
ــت ــو   گس ــدن ت ــدخیم ش ــتاز و ب ــور، متاس دهرش توم
هــاي غیرتهــاجمی و اســتفاده از روش.]4[گــرددمــی

ها طبیعی جهت پیشگیري از سرطانءداروهایی با منشا
ست توجه محققین را بـه خـود جلـب کـرده     اهامدت

-است. گیاهان از دیرباز جاي خود را در علوم دارویـی 
شامل (Alliumدرمانی بازکرده اند. گیاهانی از جنس 

در تنظـیم فشـار   موسیر) ، پیازچه وپیاز،سیرهاي گونه
ــاروري مــردان و التهابــات گوارشــی مــورد   خــون، ناب

.]5[اند مطالعه قرار گرفته
مصـرف  پریاز یکی از سبزیجات در کشورهاي شرقی، پ

فالونوئیـد  يحـاوي مقـادیر  Allium cepa.باشـد مـی 
سـبت  پیازهاي قرمز نو محققان گزارش کردنداست

به پیازهاي سفید از ترکیبات فنلی بیشـتري برخـوردار   
اکسیدانی آنها باال ظرفیت تام آنتیکهبطوريباشند می

هـاي  رادیکـال دام انداختنبه و توانایی زیادي در بوده
.]6[دارند آزاد

، 2، کـامفرول 1کوئرستیندارايAllium cepaهمچنین 
ــک  ــید گالی ــتین3اس ــوده4و میرس ــه دب ارايدر نتیج

1 Quercetin
2 Kaempferol

آلرژیـک  ویروسی و ضدضد، ضدباکتریاییهايفعالیت
بـه  کـه عالوه فالونوئیدهاي موجود در پیاز ه بهستند.

صورت گلیکوزیدهایی از کوئرستین و کامفرول حضور 
و داشـته پراکسیداسیون لیپیـدها را  توانایی مهاردارند

هاي کننده رادیکالآوري، جمعتاکسیدانبه عنوان آنتی
باشـند میهاي دو ظرفیتی الت کننده کاتیونآزاد و ش

هــاي هــاي آزاد از جملــه گونــهنســبت بــه رادیکــالو
ـ توانو مـی بـوده پذیر اکسیژن فعال واکنش د آنهـا را  ن

. ایــندنــمهــار و از اثــرات مخــرب آنهــا جلــوگیري کن
بـه عنـوان یـک    Allium cepaترکیبات باعث شده که 

-9[رار بگیرد مورد توجه محققان قبیشتر گیاه دارویی 
هايسلولرا نیز بر روي رده Alliumمحققین اثر .]7

تجمـع  . ]10[بررسی کردنـد  K562وHelaسرطانی
آسـیب سـلولی   سبب ROSهاي فعال اکسیژن رادیکال

اکسـیدانتی بـه واسـطه سیسـتم     شود سیستم آنتـی می
در برابـر  مقاومـت بـدن و دفـاع   منجـر بـه  آنزیمـی 

امـا  .]11[شـود  آزاد مـی هـاي آسیب ناشی از رادیکال
ــی ــرات آنت ــیدانتی اث ــه Allium cepaاکس ــوط ب مرب

مقـادیر  .باشدیعنی کوئرستین می،فالونویید اصلی آن
باالي ترکیبات فنولی و بخصوص کوئرستین به عنـوان  

هـاي  اکسیدانتی استخراج شـده از بخـش  ترکیبات آنتی
. فالونوئیـدها ]12[باشـد خوراکی پیاز قابل توجـه مـی  

دارايضـدالتهابی، واکسـیدانتی آنتیخاصیتبروهعال
تقویـت بـا عملاینکهباشندمیخاصیت ضدسرطانی

زا وعوامـل سـرطان  حـذف ویتاکسـیدان سیستم آنتی
کنـد  مـی جلوگیريسرطاناز شروعآزاديهارادیکال

ایـن اهمیـت مختلـف بررسی مطالعاتهمچنین،.]13[
.دهـد مـی نشانپیشرفت سرطانمهاردرراترکیبات
مــرگوســلولیســلول، تکثیــرنظیــر رشــدمراحلــی
ــزيبرنامــه ــدمــیســلولشــدهری ــأثیرتوان تحــت ت

روي طریقاینازفالونوئیدها. گیردقرارفالونوئیدها
دهنـد  مـی نشـان راخـود کننـده پیشگیرياثرسرطان

]14،15[.

3 Gallic Acid
4 Myricetin
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عملکـرد دقیـق مکانیسـم مختلـف، مطالعاتبا بررسی
. اسـت نشـده شناساییهنوزهاوئیدضدسرطانی فالون

مختلـف مسـیرهاي رويتوانندمیفنولیپلیترکیبات
وتکثیرنتیجه فرآیندهايدروگذارندتأثیرپیامانتقال

ــأثررامتاســتازوســلولیتمــایز مســیرهاي.کننــدمت
ــر ورشــدهمزمــانکنتــرلدرســلولیســیگنالی تکثی

تند هسـ دخیـل بـدخیم وسـالم يهـا سلولدرسلولی
بعضی ،E ،Cيهاویتامینشامل همچنین پیاز .]16،17[

هـا، پکتـین،   ، پروسـتاگالندین Bهاي خانوادهاز ویتامین
اسـیدهاي چـرب و اسـیدهاي آمینـه     بعضیآدنوزین،
ــروري ــیض ــد م ــد در  .]11[باش ــات جدی در مطالع

inشرایط vitroسـرطان بـر روي کوئرسـتین ثـرات ا
احتمـال داده  سـت و گرفتـه ا سینه مورد بررسی قرار 

تغییرات اپـی طریقازآنسرطانیضداثراتشودمی
.]18[شود میاعمالژنتیک

و نقش بسیار مهمی در تنظیم پاسخ ایمنیهایتوکایناس
نـد. اداشـته هـاي مختلـف   در بـروز یـا مهـار بیمـاري    

مورد نیاز بدن در مقابله با تومور، يهامهمترین پاسخ
شـده از  تولیـد IFN-γوکاینسایتبهمربوطيهاپاسخ

ترشح و تولید شده ازIL-4، همچنینTh1هاي سلول
افـزایش سـطح بیـان    .باشـد مـی Th2هـاي لنفوسـیت 

يهــاســلولباعــث افــزایش تکثیــرIL-4ســایتوکاین
ــو ــدن   ريتوم ــا در ب ــترش آنه ــده و گس و ]19[ش

از وداشتهيضد تکثیرخاصیتIFN-γیتوکاینی مثلاس
جملـه  ازکنـد. جلوگیري میريتومويهاسلولتکامل 

ي هـا سلولتقویت عملکرد یتوکایناساین يعملکردها
گذشــته، گیاهــان در.]20[باشــد مــیطبیعــیهکشــند

دسترسـی و عـوارض جـانبی    دارویی به علت سـهولت 
پزشـکی بـراي درمـان    اي در علمکمتر، از جایگاه ویژه

ه بـه  توجبا،اندهاي رایج بشري برخوردار بودهبیماري
پیـاز خـوراکی   ریشـه اکسیدانی درموثر آنتیترکیبات 

بوسیلهرود میانتظارAllium cepaبا نام علمیقرمز
ــل ــیعوام ــیدانتیآنت ــد و  در اکس ــاهش رش ــت ک جه

تومور، نقش حمـایتی را در درمـان سـرطان    گسترش 
دهـد پیـاز سـبب    مطالعات نشان میپستان ایفا نمایند.

ده و ترکیبــات آلــی ي ســم زدا شــهــاافــزایش آنــزیم
، ]21[سولفوره آن اثر حفاظتی در برابر سرطان دارد 

بیشتر این خـواص در کـل بخـش غـده اي گیـاه قـرار       
Allium cepaپیشگیرانه گرفته است جهت بررسی اثر

ــر روي  ــتال و ريتومــويهــاســلولتکثیرب ــزان اب و می
بــا عامــل جهــهمواهنگــام در بــدنبیمــاريپیشــرفت

بـه  IL4وIFN-γقـادیر مسـنجش کننده بیماري،القا
هـاي ي بـدن مـوش  هـا در بافتعنوان نشانگر زیستی 

BALB/c ارزیـابی  مـورد  پستان ماده مبتال به سرطان
.قرار گرفت

کارروش
ء باشــد. القــاتجربــی مــی-ايمطالعــه از نــوع مداخلــه
ــق رده  ــا تزری ــاري ب ــلولی بیم ــده از 4T1س ــه ش تهی

جلدي بـه شـکم در   یربه صورت زپاستور تهرانانستیتو
بـا  Fadpad)#8(پستانی آخرین غددناحیه نزدیک به

. گرفـت انجـام  BALB/cبه موش مـاده  5×106رقت 
سر موش (با سن شش تا هفـت هفتـه) و میـانگین    24

ــور و mean±SD(40/0±29/17(وزن  ــرایط نـ در شـ
اپتیموم و مناسب در حیوانخانه بخش يرطوبت و دما

پروتکل ایـن تحقیـق   ي شدند. تحقیقاتی دانشگاه نگهدار
ــر ــین ب ــوانین ب ــاس ق ــات  اس ــورد حیوان ــی در م الملل

آزمایشگاهی اجرا و در کمیته اخالق دانشگاه به تصویب 
حیوانات پس از یـک هفتـه نگهـداري، بـه طـور      رسید.

گروه تعریف گردیدنـد کـه عبارتنـد از:    3تصادفی در 
گروه کنترل سالم طبیعی، گـروه بیمـار بـدون درمـان     

ءهفته قبل از القـا 3و گروه تجربی پیشگیري که (شم)
بیماري، آب پیاز را با جیره غـذایی دریافـت کردنـد و    

هفته پس از القا بیماري ادامه یافـت. در هـر   7درمان 
در این مطالعه از گروه، هشت سر موش قرار گرفت.

اسـتفاده شـد کـه    )Allium cepa(پیـاز قرمـز   ریشـه 
و امل با آب معمولیبصورت روزانه پس از شستشو ک

ــســپس آب مقطــر،  ــا پروت نهاديــــکل پیشـمطــابق ب
Yang HS 2006   بـه هـر سـر    .]22[آبگیـري شـدند

پیـاز  ml/100gBW/day1/0موش در گروه تجربـی  
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آبگیري شده به صورت یـک نوبـت در روز خورانـده    
شد. به گروه کنترل (سالم) و گروه بیمار بدون درمان 

شـد. در  یولـوژي داده  (شم) حجم مشـابهی سـرم فیز  
تمام طول مدت آزمایش به طـور یـک روز در میـان    

ها توزین گردیدند. به دنبال پیدایش تومـور تـا   موش
و بعد طول و عرض دحجم تومور درهفتمپایان هفته 

شد و مطـابق  گیري میتوسط کولیس دیجیتالی اندازه
حجم تومور و انـدازه  )2010(و همکاران 1جونزروش 

.]23[ور در هر موش به دست آمد نهایی توم
هـا تحـت   مـوش بیمـاري، تمـامی   ءهفته القـا 7بعد از 

و mg/Kg100(کتـامین گرفتنـد  بیهوشی عمیق قـرار  
، سـپس تومـور و   اخل صـفاقی) دmg/Kg10زایالزین،

خـارج شـدند. تومـور بـا     تحت شرایط اسـتریل طحال 
قطعه قطعهها طحالوترازوي دیجیتالی توزین گردید 

حـاوي  RPMI-1640حـیط کشـت  مml2درشـده و 
10%،FBSلیتـري لـه   میلـی 2ا استفاده از ته سرنگ ب

بافـت حاصـل   گردیدنـد. تجمعات بافتی حذفوشده
ی بـه  ـجهت تهیه سوسپانسیون سـلولی از تـوري سیمـ   

پس از سـانتریفیوژ  .شدمتر عبور دادهمیلی2/0قطر 
ـ سپسو200و بـا سـرعت  هـدقیق10به مدت  ون ـانسی

هـاي  بـه منظـور حـذف گویچـه    ، ی بدست آمدـسلول
کننــدهافر لیزبــml5ســرخ، بــه رســوب ســلولی   

دقیقــه ضــمن 5. بعــد از شــدافــزوده ACK)(بــافر
بـار دیگـر بـه    هـا  نمونـه ، کشتمحیط ml10افزودن

انتریفیوژ ســـ200و بـــا ســـرعتمـــدت ده دقیقـــه
کشــت . ســپس رســوب ســلولی در محــیطگردیدنــد

RPMI-164010اوي ح %FBSت سوسپانسیون حالبه
و هـا سـلول پـس از فرآینـد شـمارش    شد.در آورده

آمیـزي بـا   بوسـیله رنـگ  هـا سـلول تعیین زنده بودن 
cell/mlد، سوسپانسـیون سـلولی بـه تعـدا    تریپان بلو

در هـا سـلول ایـن  گردیـد. هر نمونه تهیـه از 1×106
در ســاعت 72بــه مــدتخانــه 24هــاي کشــت پلیــت

1 Jones

. پس از طی شدندکشت دادهCO25%انکوباتور حاوي 
سـوپرناتانت .شـد آوري رویی آنها جمعاین مدت مایع

اپندرف توزیع شده و تا زمان هاياز هر نمونه در لوله
ـ گن-C20˚دمـاي یـزا در  االانجـام آزمایشـات   هداري ــ

از کیـت  IL-4وIFN-γنجشـــ هت سـدند. جـ ــــ ش
ق پروتکل هر دو کیت اسـتفاده  االیزا مخصوص و مطاب

. براي هر نمونه سـه  (eBioscience, Germany)شد
.تکرار در نظر گرفته شد

هـا  یتوکایناهاي غلظت سبراي تعیین نحوه توزیع داده
گردیـد.  اسمیرنوف اسـتفاده  -از آزمون کولموگروف
ــل داده ــه و تحلی ــزار  تجزی ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس ــا ب ه

براي ارزیابی اخـتالف  .گرفتصورت SPSS-18آماري
صورت از تحلیل واریانس یک طرفه و درهابین گروه

معنادار بودن آن جهت تعیین اختالفات بین گروهـی از  
همچنـین بـراي   .شـد آزمون تعقیبـی تـوکی اسـتفاده    

هـا و تصـمیم گیـري در مـورد     بررسی آزمون فرضیه
>05/0pداريها، سطح معنـی پذیرش و یا رد فرضیه

ــر گر ــد. در نظ ــه ش ــدن  فت ــرات وزن ب ــادیر تغیی مق
ها، حجم تومـور، وزن تومـور و تغییـرات سـطح     موش

گزارش گردید.mean±SEMها به صورتسیتوکاین

هایافته
سـه گـروه سـالم، مبـتال     ها: هـر توده وزن بدن موش

ءبدون درمان، گروه پیشگیري که سه هفته قبل از القا
ـ     ، ت کردنـد تومور، آب پیاز را بـا جیـره غـذایی دریاف

روند افزایش توده وزن بدن را نشان دادنـد اگـر چـه    
این روند سرعت کمتري نسـبت  (شم) در گروه بیمار

بــه دو گــروه کنتــرل ســالم طبیعــی و گــروه تجربــی  
پیشگیري ارائه داد. همچنین هر سه گروه بعـد از القـا   

در مقایسه با قبل از القـا افـزایش   4T1ي ردههاسلول
داري ها را بطـور معنـی  دن موشمیانگین توده وزن ب
).1ارائه دادند (نمودار 
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ي بـا گـروه   دارمعنـی و گروه تجربی پیشگیري اخـتالف وزن  (شم) بیماري در گروه بیمارءها. پس از القاتغییرات میانگین توده وزن بدن موش.1نمودار 
هـاي ابتـدا و قبـل از القـا مشـاهده      سه گروه پس از القا نسـبت بـه هفتـه   کنترل سالم مشاهده نگردید. روند افزایش میانگین توده وزن بدن در هر

ـ گده مــی ــبیماري مـشاهـءروع آزمایـش و القاــبـت به هفته ابتدا قبل از شـــدار نسروه روند افزایـش معنـیــدر هر گـ.ودــشـمی رددــ
(*p<0.05, ** p<0.001, *** p<0.0001)ها به صورتدادهmean±SEMارائه گردیده است(n=8).

حجم تومور: در پایان هر هفته حجم تومور در گـروه  
کـاهش  (شـم)  تجربی (پیشگیري) نسبت به گروه بیمار

گـروه  یافته است اما از هفته سوم به بعد در مقایسه با
شــود داري مشــاهده مــیکــاهش معنــی(شــم) بیمــار

که در هفته سوم، چهـارم، پـنجم و   بطوري.)2(نمودار 
ششم میانگین حجم تومور در گروه تحـت درمـان بـه    

بـدون  (شم)داري در مقایسه با گروه بیمارطور معنی
درمان همان هفته کاهش یافته است. ایـن کـاهش در   

هاي چهارم به و در هفته>05/0pهفته سوم در سطح

در مقایسه پیشگیريبعد کاهش حجم تومور در گروه 
ــم)      ــان (ش ــدون درم ــار ب ــروه بیم ــا گ ــطحب در س

0001/0p<.مشاهده گردید
ءتوده وزن تومور: در پایـان هفتـه هفـتم پـس از القـا     

هـا تـوزین   بیماري، تومور پس از خروج از بدن موش
گردید. توده وزن تومور در گروه پیشگیري نسبت به 

دهـد داري را نشان مـی کاهش معنی(شم) گروه بیمار
)001/0p<() 3نمودار(.

بدون درمان همان هفته کاهش (شم)ي در مقایسه با گروه بیماردارمعنین حجم تومور در گروه تجربی پیشگیري از هفته سوم به طور میانگی.2نمودار 
***, p< 0.05*)یافت  p< 0.0001)ها به صورت دادهmean±SEMاندارائه شده.(n=8)
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: در گـروه تجربـی   (IFN-γ)سنجش اینترفـرون گامـا  
در مقایسـه بـا گـروه    اینترفرون گاماپیشگیري مقادیر

داري یافتـه  بـدون درمـان افـزایش معنـی    (شم) بیمار
ــت ــادیر >p).001/0(اس ــلولدر IFN-γمق ــاس ي ه

دار به طور معنی(شم) طحال گروه بیمار بدون درمان
اســتنســبت بــه گــروه ســالم طبیعــی کــاهش یافتــه  

)0001/0p<( نمودار)4.(
ـ  :(IL-4)4سنجش اینتـر لـوکین   4وکین ـسـطح اینترل

(IL-4) در گروه تجربی پیشگیري در مقایسه با گروه
)، >001/0p(ي یافته اسـت دارمعنیکاهش (شم)بیمار

در گروه بیمار بدون درمانIL-4در صورتیکه سطح
ــم)  ــه(ش ــزایش   در مقایس ــالم اف ــرل س ــروه کنت ــا گ ب

همچنین بین گروه ).>001/0p(داري یافته استمعنی
ــی پیشــ  ــتالف   تجرب ــی اخ ــالم طبیع ــرل س گیري و کنت

).5شود (نمودار داري مشاهده نمیمعنی

. میانگین وزن تومور در گروه تجربی پیشگیري در مقایسـه با 3نمودار 
(p< 0.001**)ي یافتــه اســت  دارمعنـی کاهـش (شـم) گروه بیمار

(n=8).اندارائه شدهmean±SEMها به صورت داده

.4T1بیماري توسط رده سـلولی  ءپس از القاIFN-γمقادیر. 4ر نمودا
در گروه پیشگیري در مقایسـه بـا گـروه بیمـار    IFN-γمیانگین مقدار

همچـنین (p<0.001**)داري یافتافزایش معنی(شـم)بدون درمان
نسـبـت به گــروه کنــترل   (شـم) در گـروه بیـمـارIFN-γمقادیر

ـ   در (p<0.0001###)داري یافتــه اســت  یسـالـم کاهـــش معـنـ
در گـروه پیشـگیري و   IFN-γداري در سـطح  که اختالف معنیصورتی

ارائـه  mean±SEMها به صـورت  دادهگروه کنترل مشاهده نگردید، 
(n=8).اندشده

بـر  .4T1پس از القا بیماري توسط رده سـلولی IL-4مقادیر.5نمودار 
در گروه پیشگیري در مقایسه با گروه IL-4یرروي نمودار کاهش مقاد

در هر گروه IL-4همچنین(p<0.001**)شودمشاهده می(شم) بیمار
-دار مشاهده مینسبت به گروه کنترل سالم افزایش معنی(شمبیمار

.)p< 0.001##(شود
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بحث
خاصـیت درمـانی  با یگیاهگونه 3000بیش از تاکنون

ــرطان  ــزارشضدس ــت گ ــده اس ــاي .]24[ش داروه
ــرطانی ضد ــهس ــاهی ک ــابع گی ــایی  واز من ــابع دری من

. امروزه نظر محققین بـر روي  ]25[انداستخراج شده
پیشگیري، کاهش اثرات گیاهانی با ارزش دارویی، جهت

. در آسـیا،  معطوف شـده اسـت  درد و درمان سرطان
از بیماران مبتال به سرطان تمایل به درصد 40بیش از 

از ایـن رو . براي درمان دارنداهان سنتیاستفاده از گی
گیاهـــان و برخـــی از ســـرطانی اثـــرات ضدهمطالعـــ
بنظـر  براي محققین ضروري گزارشاتینمودنفراهم

سلولی پیشرفت علومدیگر طرفاز. ]27،26[رسد می
ر علوم پزشکی سـبب شـده   و مولکولی و کاربرد آن د

هاي تشخیص و پیشگیري منجر به معالجـه است که راه
مبتالیان به سرطان فراهم شود. همچنـین نشـانگرهاي   
زیسـتی کــه شــاخص نــوع خاصــی از بیمــاري ســرطان  
هستند در تشخیص و شناخت درجات مختلف ابـتال بـه   

اي برخـوردار هسـتند. سـطح    سرطان از اهمیت ویـژه 
هـاي التهـابی و ضـد التهـابی بوسـیله     تولید سایتوکاین

TCD4+ مبتالیـان بـه   در مراحل مختلف ابتال و درمان
ــی  ــر م ــتخوش تغیی ــرطان دس ــادل  س ــظ تع ــود. حف ش

ضد التهـابی Tيها، سلول(Th1)التهابیTيهاسلول
(Th2)هــاي مترشــحه از و تنظــیم ســطح ســایتوکاین

بـر عملکـرد و تنظـیم سیسـتم     Th2وTh1يهاسلول
که سبب گسترش، یا سـبب  ایمنی تاثیر گذاشته بطوري

شـود. گـزارش   ي سرطانی مـی هاسلولسرکوب رشد 
هـا متعاقـب   است تغییر ترشح بعضی از سایتوکاینشده

ي ایمنی در محیط تومـور منجـر   هاسلولکاهش تکثیر 
.]29،28[شود هاي ایمنی میبه کاهش پاسخ

نشـان داد کـه نســبت   و همکـاران  1کونتیسـلو مطالعـه 
تومور کاهش یافتـه و  محیطدرTh1/Th2ي هاسلول

و کـاهش نسـبت   Th2به سـمت Th1با شیفت سلول
Th1/Th229[گردد سبب گسترش تومور می[.

1 Conticello

حیوانـات  بـر روي  و همکـاران  2اوبـل اي که مطالعهرد
کاهشکهانجام دادند مشخص شدآزمایشگاهیمدل

ـ و در نتیجـه کـاهش س  Th1يهـا سـلول فعالیت  طحــ
IFN-γآدنوکارسینومارشد تومورهايافزایشباعث

.]30[شود می
دري ایمنـی هاسلولشدنفعالباعثTh1ي هاسلول

شـوند.  میتوموررشدمهارو منجر بهاطراف تومور
سیتوتوکسـیک  Tهـاي مکانیسم عمل توسط لنفوسـیت 

CTL3ي فعـال شـده  هـا سـلول گردد.توجیه میTh1

تواند شده که میCTLفعالیت و تقویتتحریکسبب
به واسـطه  IFN-γهايسبب آپوپتوز شود. سایتوکاین

ســـبب تقویـــت خاصـــیت CTLي فعـــالهـــاســـلول
.]31[شود توموري میضد

IFN-γ ي تومور نقـش مهمـی   هاسلولدر توقف رشد
ي تومـوري میـزان آن   هـا سـلول داشته و در پیرامون 

توانـد  مـی IFN-γیابد، در نتیجه درمان بـا میکاهش
ي سرطانی و پیشرفت بیماري را متوقف هاسلولتکثیر 
.]33،32[کند 

کـــه ســـایتوکاینی مترشـــحه از IL-4میـــزان ســـطح
رشـد، تکثیـر و متاسـتاز    در،باشـد میTh2يهاسلول
یابد. ایجـاد تعـادل در   ي سرطانی، افزایش میهاسلول

توانـد منجـر بـه    مـی Th2وTh1يهـا سـلول فعالیت 
.]35،34[بهبودي گردد 

ــه ــر در مطالع ــدریان اي دیگ ــاراحی ــاهده ن و همک مش
ي هـا سـلول (PC3يهاسلولکوئرستین براثر کردند

سـیگنالی  هايپروتئینسرطان پروستات) سبب کاهش 
pAKTفعالیـت ایـن امـر منجـر بـه کـاهش     ،شودمی

يهـا سـلول ءبقااز و شدهآپوپتوز وTh1هاي سلول
PC3 یکی کهبه همین علت کوئرستین د.وشمیکاسته

بـه عنـوان   است هاي موجود در پیاز اکسیدانتاز آنتی
ــاده ســودمن ــک م د در درمــان ســرطان پروســتات ی

ــده ــنهاد ش ــت پیش ــا. ]36[اس ــاران در4اولیوری و همک

2 Oble
3 Cytotoxic T Lymphocyte
4 Oliveira
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و کوئرستین Allium cepaگزارش کردندمطالعه اي 
Allium.کنندگی سیستم ایمنی را دارندخاصیت تنظیم

cepaسطح تغییر باIL-4 بر روي مسیر سیگنالیNF-

B ئوسـیت  تي اسهـا سـلول تاثیر گذاشته و از تخریب
.]37[کند حت حاالت التهابی جلوگیري میت

عصـاره آبـی و   اثـر همتا و همکاران در مطالعـه خـود  
ـ در شAllium ascalonicumالکلی موسـیر  رایط ـــــ

in vitro  4را بر روي رده سـلولیT1   مـورد بررسـی
عصـاره داراي اثـر   قرار دادند و گزارش کردنـد ایـن  

تان ي سـرطان پسـ  هـا سـلول وي رسیتوتوکسیسیتی بر 
و ترکیب عصاره آبی و الکلـی بـا   بودهموش صحرایی 

کربوپالتین و همچنین ترکیب عصاره الکلی با تاکسـول  
شد سیتوتوکسیسیتی این داروها خاصیت باعث افزایش 

]38[ .
اثرات پیاز بصورت خوراکی را نیز و همکارانجعفرپور

inعملکرد مسیر سیگنالی انسولین در شرایطبر vitro

ان مبتال به سرطان پسـتان مطالعـه کردنـد و    در بیمار
مصرف پیاز، جهت کاهش قند خـون و  گزارش کردند 

مقاومت به انسولین در بیماران مبتال به سرطان پستان 
در طول شیمی درمانی موثر و سـودمند بـوده اسـت   

Alliumعصـــاره اي دیگـــر اثـــر در مطالعـــه.]39[

jesdianum ي هـا سلولبر روي رشدK562وHela ،
ــد بررســی و ــاهمشــخص گردی Alliumعصــاره گی

jesdianumــرات ضد ــوده و دوز داراي اث ســرطانی ب
آن سـمیت نوع سلول بر روي میـزان  عصاره، زمان و

.]10[داردبسزایی تاثیر
در گروه تجربـی  IFN-γدر مطالعه پیش رو نیز سطح

Alliumبیمـاري  ءپیشگیري که سه هفتـه قبـل از القـا   

cepaراکی (گاواژ) دریافت کرده بودند را بصورت خو
نسبت به گروه بیمار (شم) افزایش یافته بود، همچنین 

در گروه تجربـی نسـبت بـه گـروه بیمـار      IL-4سطح 
دهـد کـه بـا نتـایج مطالعـات      روند کاهشی را ارائه می
کند. فوق الذکر مطابقت می

پیشنهاد کردندنیز در مطالعه ايو همکاران کریشچی
بر روند رشد تومور Allium cepaدگی اثرات بازدارن

اکسـیدانتی  بواسطه اثرات سینرژیسـتی ترکیبـات آنتـی   
هـاي تحـت درمـان    بر روي موشچون فالوونوئیدها 

تـوان نتیجـه گرفـت    . بـا ایـن توصـیف مـی    ]40[است 
به عنوان مکمـل  )Allium cepa(مصرف پیاز خوراکی 

ــار از  ــه سرش ــت ک ــانی از آن جه ــدهادرم وفالونوئی
و بــه بـوده  وزیـدهایی از کوئرسـتین و کــامفرول   گلیک

ــا ، تاکســیدانعنــوان آنتــی ــه دام انــداختن و مهــارب ب
توانـد  مـی ،]7-9[هـاي آزاد  و رادیکـال اکسیژن فعـال  

اثــرات ســودمندي در جهــت مهــار رشــد و پیشــرفت 
ي توموري بخصـوص سـرطان پسـتان داشـته     هاسلول
باشد. 

Alliumدهـد مصـرف  نتایج این تحقیق نیز نشان مـی 

cepa     ءدر گروه پیشگیري کـه سـه هفتـه قبـل از القـا
هفته بعد از آن سـبب کنتـرل رشـد    7تومور و سپس 

کـه وزن و حجـم تومـور از هفتـه     تومور شده بطوري
کـاهش  (شم) سوم نسبت به گروه بیمار بدون درمان

و IFN-γداري یافـت. همچنـین سـبب افـزایش    معنـی 
نتیجـه منجـر   شد و درIL-4داري سطحکاهش معنی

.ي تومور پستانی شـد هاسلولبه کاهش رشد و تکثیر 

هـاي لنفوسیتبا فعال شدنتومورها علیهایمنیپاسخ
T سایتوتوکسیک)CTL(هايو لنفوسیتT  کمکـیTh

ــایتوکاین   ــد س ــیله تولی ــا و بوس ــت ماکروفاژه و فعالی
ي تومـوري  هـا سـلول توسـط  MHC Iافزایش بـروز 

سیسـتم ازتومورهـا ارفـر . در بحـث ]31[گـردد می
مهـم بـوده   IL-4ماننـد Th2ي هـا سلولایمنی نقش 

،]41[شـود مـی که باعث سرکوب پاسخ ایمنی بطوري
ــع  ــارAllium cepaدر واق ــبب مه ــخ  س ــیفت پاس ش

شده که در پیشرفت و Th2به سمتTh1يهاسلول
که نسبتي سرطانی نقش داشته بطوريهاسلولتکثیر 

Th1/Th2اگرچــه ســنجش چنــد .بــدیاافــزایش مــی
ــه     ــی در زمین ــیل داروئ ــایی پتانس ــه تنه ــایتوکاین ب س

دهد و نیاز به مطالعات پیشگیري و درمانی را ارائه نمی
و مشاهدات گسترده در زمینـه اثـرات مولکـولی ایـن     

کننـده  ترکیبات بر روي سیستم ایمنی و عوامل کنتـرل 
Alliumباشد، ولی همانطور که اشاره شد بیماري می
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cepa حاوي فالوونوئیدها و ترکیبات فنلی بوده که هر
تواننـد پتانسـیل بـاالیی جهـت کـاهش      کدام از آنها می

هاي آزاد مخرب و کاهش اسـترس اکسـیداتیو   رادیکال
توقع داشت اثرات پیشگیرانه توانپس می.داشته باشند

ــد ــی و ض ــود توموري ناش ــدهاي موج در از فالونوئی
Allium cepaتري نسبت به هاد مناسبتواند پیشن، می

یــک فالونوئیــد ماننــد کوئرســتین در ترکیــب صــرفاً
پیشگیري و جلوگیري از ابتال به سرطان پستان باشد. 

نتیجه گیري
حاوي ترکیبات فالوونوئیدي Allium cepaاز آنجا که

هـاي  و فنلی با پتانسیل قوي در جهت کـاهش رادیکـال  
باشـد، در  آزاد مخرب و کاهش استرس اکسیداتیو می

ــدتوموري   ــگیرانه و ض ــرات پیش ــه اث ــودنتیج در موج
Allium cepaتواند به واسـطه اثـر سینرژیسـتیک    می

ایـن ترکیبـات باشــد و مطالعـه اثـر هــر کـدام از ایــن      

ترکیبات فنلـی و فالوونوئیـدي و آنتـی اکسـیدانتی در     
Allium cepa      بـه تنهـایی و اثـرات سینرژیسـتیک ایـن

افـت در زمینـه پیشـگیري و    تواند یک رهیترکیبات می
جلوگیري از ابتال به سرطان پستان باشد.

و قدردانیتشکر
رو حاصل بخشی از طرح پژوهشی مصـوب  مقاله پیش

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شـهر قـدس تحـت عنـوان     
ــاز خـــوراکی« بـــر ســـطوح Allium cepaاثـــر پیـ

BALB/cي ضد التهابی در مـوش مـاده  هاسایتوکاین

بــه شــماره قــرارداد   » ن پســتانمبــتال بــه ســرطا  
وســیله نویســندگان از باشــد. بــدین/دپ مــی305/94

ــاوري دانشــگاه آزاد   ــرم پژوهشــی و فن معاونــت محت
ي طرح را فراهم هااسالمی واحد شهر قدس،که هزینه

.نماینداند قدردانی و سپاسگزاري مینموده
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