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Abstract 

Background: Leukemiais a malignant and progressive disease of the Hematopoietic tissues of 
the body. Thepistaciaatlanticatreebase, the geographic inlarge areas ofthe Mediterraneanand 
theMiddle Eastisgrowing. K562Cell class is considered as laboratory model of chronic phase of human 
CML.wecompared thegrowthinhibitoryeffectsSUZIN asa chemicalcompared withpistaciaatlanticaas 
acombined Zn plantantioxidantcapacityinreducingcancer hasbeen studied. 

Materials and Methods: Pistachio nutaround Kermanwas collected.then they were dried in 
room temperature and extraction was performed for48 hours by maceration method.K562 Cell class 
wasincubatedinmediumRPMI-1640fortifiedwith10%(v/v)FBSand50%Streptomycin-Penicillin. 
Cytotoxiceffect of hydro- ethanolic extract ofpistaciaatlanticaagainst cancer cells K562 was evaluated 
in three interval by MTTmethod. Light absorbance by Eliza device was measured in wavelength 
540nm. Statistical analysis was performed using SPSS15software and ANOVA test. 

Results: Pistaciaatlanticain24h and inconcentration100μg/ml andSuzin in48h and in 
12.5μg/ml,72 h and in 50μg/ml induced growth inhibitionhalf of thecellswereK562.results obtained 
from changes in cell morphology influenced by hydro-ethanolic extract ofpistaciaatlanticaand 
SUZINsuggest abnormal transformation of cells that probably represents apoptosis and necrosis. 
Conclusion: Time and concentration against cytotoxiceffect of Pistaciaatlanticahave the combined 
effect. Whileiron supplementation,alonetimeisdue. Special concentration of pistaciaatlanticahaving 
high antioxidant capacitywith theSuzincan be considered as a potential target for inhibitingK562cells 
in treatment of blood cancer. 
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  چکیده
نظر  از پایه، پسته درختی دو .بدن است هاي خون ساز بدخیم بافت  لوسمی نوعی بیماري پیش رونده و:هدف زمینه و

 به عنوان مدل آزمایشگاهی فاز K562 رده سلولی. خاورمیانه رویش دارد حوزه مدیترانه و مناطق وسیعی از جغرافیایی در
اثرات مهاري رشد شربت روي به عنوان یک  مطالعه حاضر در .شود نظر گرفته می انسانی درلوسمی مزمن میلوئیدي  حاد

به عنوان یک ترکیب گیاهی با ظرفیت باالي آنتی  عصاره هیدرواتانلی دانه پسته مقایسه با ترکیب شیمیایی حاوي روي در
  . قرار گرفته استمورد بررسی ها، کاهش انواع سرطان اکسیدانی در

دماي اتاق خشک  در .آوري شد اطراف کرمان جمع دانه پسته از ،العه تجربی آزمایشگاهیطدر این م :ها روش و مواد
-1640محیط کشت   درK562رده سلولی  .ساعت انجام شد 48 گیري به روش خیساندن به مدت عصاره و گردید

RPMI، اثرسایتوتوکسیک  .شد سیلین انکوبه  پنی– استرپتومایسین صد در50و  درصد 10سرم جنین گاوي  غنی شده با
 .ارزیابی شد MTT سه فاصله زمانی توسط روش در K562هاي سرطانی  عصاره هیدرواتانولی دانه پسته برضد سلول

 SPSS نرم افزار ها بااستفاده از بررسی داده .گیري شد اندازهنانومتر  540طول موج  در جذب نوري توسط دستگاه االیزا
  . در نظر گرفته شد001/0ي نیز کمتر از دار معنی سطح .وآزمون توکی تست صورت گرفت یک طرفه آنالیز و 15نسخه 
 شربت روي در ولیتر  میکروگرم بر میلی 100غلظت  در ساعت و 24 عصاره هیدرواتانولی دانه پسته در با تیمار :ها یافته

 سبب مهار رشد نیمی از لیتر میکروگرم بر میلی 50غلظت  ساعت، 72 و لیتر میکروگرم بر میلی 5/12غلظت  ساعت، 48
شربت روي  عصاره پسته و تغییرات مورفولوژي سلولی تحت تاثیر نتایج حاصل از. شدند K562 هاي سرطانی سلول
  . باشد نکروز می و آپوپتوز باشدکه احتماال حاکی از می ها دهنده تغییرشکل غیرعادي سلول نشان

زمان به تنهایی  شربت روي، که در حالی در توأم دارد اثرسایتوتوکسیکی پسته اثر مقابل غلظت در زمان و :ريگی نتیجه
شربت روي با غلظت کم به عنوان یک هدف بالقوه  کنار در تواند می دارا بودن ظرفیت آنتی اکسیدانی باال پسته با .دارد اثر
  .سی شوددر درمان سرطان خون برر K562 هاي سلول مهار در

  شربت روي عصاره پسته، ،K562 سایتوتوکسیک، لوسمی، :واژگان کلیدي
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  مقدمه
 Chronic Myeloid) لوسمی میلوئیدمزمن

Leukemia-CML) ترین انواع لوسمی  یکی ازشناخته شده
برروي  ablاست که به دلیل یک جا بجایی دو طرفه ژن 

هاي  در سلول 22برروي کروموزم  bcrژن  و 9 کروموزم
 نتیجه این جابه جایی .آید وجود میه بنیادي چند توان ب

 کیلودالتون 210 وزن مولکولی با Bcr- Abl تشکیل هیبرید
الیت مداوم تیروزین کیناز که پروتئین و داراي فع
P210Bcr-Abl نیز رویه و باعث تکثیر بی کند و را کد می 

 یک فرآیند آپوپتوزیس،. )2، 1(گردد اختالل درآپوپتوز می
 یا ها تنظیم شده مرگ سلولی است که باعث حذف آسیب

هاي چند  ارگانیسم هاي ناخواسته بدون آسیب در سلول
ثابت نگاه داشتن شرایط  و  رشدسلولی به منظور کنترل
از طریق تغییرات ریخت  گردد و محیط داخل بدن می

متراکم شدن کروماتین  چروك خوردگی سلولی، شناسی از
رده  .)3(گردد تشکیل اجسام آپوپتوتیک مشخص می و

 CML به عنوان مدل آزمایشگاهی فاز حاد K562سلولی 
 ت عمده درمشکال یکی از. )4(شود نظر گرفته می انسانی در

 جمله لوسمی میلوئیدي مزمن، از ها درمان اغلب سرطان
هاي  سال در لذا .باشد هاي سرطانی می حذف تخصصی سلول

 هاي درگیر زمینه شناخت ژن اي در مطالعات گسترده اخیر،
حال انجام  هاي لوسمیک در نوزایی سلول خود و رشد در

 کار  به طور کلی داروهایی که در شیمی درمانی به.است
اما  .)5(شوند مهار رشد می روند منجر به القاء آپوپتوز و می

مقاومتی  هاي سالم و بر روي سلول اثرات جانبی این داروها
 از دهند، هاي سرطانی نسبت به آنها نشان می که سلول

  .)6(روند شیمی درمانی به شمار می مشکالت و موانع مهم در
هاي  وهشی هاي ترکیبی یکی از استفاده از درمان

این تحقیق به بررسی  در باشد لذا جدید درمان سرطان می
 K562اي اثرات شربت روي و پسته بر رده سلولی  مقایسه

  . پرداخته شده است
هاي بدن فلز روي داراي ششمین  بین کاتیون در

روي به عنوان قسمتی از قطعه  .)7(باشد رتبه فراوانی می
 روتئیندر پ هاي هورمونی و روي گیرنده انگشت،

(Annother Partner ARF-1)APA1اشکال   و دیگر
 .)9، 8(ژنی دخالت دارد پروتئینی در تنظیم تظاهر

 ایجاد از تواند عالوه براین روي به طور مستقیم می
جهش ژنی جلوگیري کند  نتیجه ایجاد در  وDNAشکاف 

 .)10(ابتال به سرطان شود بدین وسیله منجربه کاهش خطر و

درختی  Pistaciaatlanticaمی پسته با نام عل
حوزه  مناطق وسیعی از دوپایه است که از نظر جغرافیایی در

  .مدیترانه و خاورمیانه رویش دارند
 B1 ،B3، Eهاي  پسته بسیار مقوي و حاوي ویتامین

مواد چرب که شامل  مواد پروتئین، امالح مغذي شامل و
 اسید( لینولئیک اسید ،)9چرب امگا اسید(اولئیک اسید

 اسید استثاریک و اسید پالمتیک، اسید ،)6چرب امگا
پتاسیم  روي، فسفر، آهن، و )3اسید چرب امگا( لینولنیک

 پسته از فیبر باالیی برخورداراست که عالوه بر. وکلسیم است
 کند، می را در دستگاه گوارش زیاد که حرکات غذا این

 با. )11(است موثر هاي سرطانی نیز درجلوگیري از بیماري
روي و پتاسیم در پسته  فسفر، توجه به وجود ترکیبات آهن،

 عدم بررسی دقیق این گیاه بر لوسمی، به صورت گیاهی و
در این تحقیق هدف مقایسه اثرات شربت سوزین به عنوان 

عصاره هیدرواتانلی پسته  یک ترکیب شیمیایی حاوي روي و
به عنوان یک ترکیب گیاهی حاوي روي و دیگر عناصر 

  .باشد  میK562هاي   بر زیستایی سلولضروري،
  

  مواد و روش ها
رده سلولی در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی 

K562 محیط . ایران تهیه شد پاستور از بانک سلولی انسیتو
 RPMI1640کشت مناسب براي این رده سلولی محیط 

  سرم جنین گاوي درصد10 همراه با )سیگماشرکت (
(Fetal Bovine Serum-FBS) ) 1 و )سیگماشرکت 

شرکت (  استرپتومایسین-آنتی بیوتیک پنی سیلیندرصد 
 چاهکی و 6ظروف کشت  ها در این سلول .بود )سیگما

رطوبت کشت داده  درصد 95 و  Co2 درصد5 انکوباتور با
  .شدند
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هاي  از باغ atlanticapistaciaپسته با نام علمی 
 آزاد هر بار یوم دانشگاه آوري و در اطراف کرمان جمع

 001/004/063زیرگونه با کد  فالورجان درحد گونه و
در این تحقیق روش تهیه عصاره به شیوه . شناسایی شد

 گرم از عصاره خشک شده 01/0ابتدا . خیساندن انجام شد
وزن کرده و  )ژاپن C0006( ترازوي دیجیتال دانه پسته را با

 و  شدلیتر رسانده میلی 10به حجم  با بافر فسفات حل کرده و
 با لیتر میکروگرم بر میلی 100، 50، 25 ،5/12هاي  غلظت

  .روش کسري رقت ازعصاره تهیه شد
با در  شربت روي از شرکت الحاوي تهیه و

به کمک  عنوان محلول استوك استاندارد،ه نظرگرفتن آن ب
 100،50،20،5/12 هاي غلظت آب دیونیزه استریل،

تهیه کرده وبر رده صورت سریالی ه لیتر ب میلی میکروگرم بر
  . اثر داده شد K562سلولی 

سلول در  2×104سوسپانسیون سلولی به غلظت 
اولین  در .)12(لیتر تهیه شد وبه ترتیب زیر عمل گردید میلی

 میکرولیتر محیط کشت به 200 خانه 96 ردیف دو پلیت
 میکرو 180ردیف دوم هر پلیت در .عنوان بالنک ریخته شد

 میکرولیترمحیط کشت به عنوان 20ی ولیتر سوسپانسیون سلول
میکرولیتر 20در ردیف سوم هرپلیت .کنترل منفی ریخته شد

مرحله  در .دوکسوروبسین به عنوان کنترل مثبت افزوده شد
از   میکرولیتر20ساعت انکوبه کردن 24 از بعد، بعد

شربت  و هاي مختلف عصاره هیدرواتانولی دانه پسته غلظت
اي چهارم تا دوازدهم هر پلیت ه روي به ترتیب به ردیف

داده  قرار انکوباتور  ساعت در48ها به مدت  پلیت .اضافه شد
ها را از انکوباتور بیرون آورده  این مدت پلیت بعد از. شدند

با محیط جدید عوض  از محیط رویی را  میکرولیتر160و 
اضافه گردید و به  MTT میکرولیتر 20ها  کرده به چاهک

پس از سه . نکوباتور قرار داده شدندمدت سه ساعت در ا
  میکرولیتر از محیط رویی را به آرامی برداشته و180ساعت،

به  )دي متیل سولفواکسید( DMSOمیکرولیتر  150
  .هاي فورامازون حل شود ها اضافه کرده تا کریستال چاهک

االیزا جذب نوري محلول با استفاده از دستگاه 
 ،48 ،24 سه فاصله زمانیدر  نانومتر540طول موج  درریدر 

  .ساعت خوانده شد 72
ها سه بار تکرار  در تحقیق حاضر کلیه آزمایش

خطاي ±نتایج به صورت میانگین سه بار تکرار  گردید و
نرم  استفاده از ها با بررسی داده. استاندارد نمایش داده شد

 وآزمون آنووایک طرفه  آنالیز و 15نسخه  SPSS افزار
  نیز کمتر ازداري  سطح معنی.تتوکی تست صورت گرف

  . در نظر گرفته شد001/0
  یافته ها

 MTT )(Methylبراساس آزمون 

ThiazolTehrazzolium نتایج نوري)OD(  برحسب
لیتر دانه  میکروگرم بر میلی 100 ،50، 25، 5/12هاي  غلظت
 ،24شربت روي در مقایسه با میزان بقاي سلولی در  پسته و

 K562هاي  مهار رشد سلول. د ساعت به دست آم72، 48
 از یک بار تیمار با عصاره هیدرواتانولی پسته با بعد

) میکروگرم بر میلی لیتر100 تا 5/12(هاي متفاوت  غلظت
رشد عصاره  اثرات مهار. باشد هاي مختلف می براي زمان

 24 بعد از K562هاي  هیدرواتانولی دانه پسته بر روي سلول
 وابسته به زمان افزایش صورت ساعت مشاهده شده و به

ساعت به بیشترین میزان خود  72 یافت به طوري که در
میکروگرم بر میلی  100به عنوان مثال در غلظت . رسد می

به  ها سلول ساعت رشد 72، 48، 24هاي  از زمان بعد ولیتر 
این  .یابد کاهش می درصد 84 و 70، 47ترتیب به میزان 

باشد به طوري  ه غلظت میچنین به صورت وابسته ب اثرات هم
عصاره  ساعت تیمار با 72 که به عنوان نمونه بعد از

 100 ،50 ،25 ،5/12 هاي غلظت هیدرواتانولی دانه پسته در
به ترتیب به  K562هاي  سلول رشد لیتر، میکرو گرم بر میلی

  .شود مهار می درصد 84 و 83 ،82 ،80میزان 
 درسته پ  تیمار شده باK562هاي  سلول درصد بقاء

 ساعت برابر با 24 ومیکروگرم بر میلی لیتر  100 غلظت
53IC50= )ها  غلظتی از تیمار که در آن پنجاه درصد سلول

 ساعت به 48 در ،)روند در محیط کشت از بین می
99/30IC50=20/16 ساعت به 72 در  وIC50=  کاهش

  .است یافته
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شربت سوزین وابسته ولی اثرات سایتوتوکسیکی 
تیمار شده با  K562هاي  درصد بقاء سلول. ستبه زمان ا

 24 ومیکرولیتر در میلی لیتر  5/12شربت سوزین در غلظت 
 48گذشت  است که این مقدار با =113IC50 ساعت برابر با

 =86/35IC50 ساعت به 72 در و =86/52IC50ساعت به 
عصاره هیدرواتانولی پسته نسبت به شربت  .کاهش یافته است
 با کنترل اثر سایتوتوکسیکی بیشتري بر روي در مقایسه

 ).2 و 1نمودار(داشته است K562هاي  زیستایی سلول
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 ) ساعت24،48،72(بررسی اثر سایتوتوکسیکی زمان . 1نمودار 
 بر درصد بقـاء    Pistaciaatlanticaدرعصاره هیدرواتانولی دانه  

  K562سلول هاي 

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

0 20 40 60 80 100

%
S

u
r
v

iv
a

l

Cocentration  of  Suzin drop (µg/ml)

24h

48h

72h

  
 ) ساعت 24،48،72(بررسی اثر سایتوتوکسیکی زمان     . 2نمودار

  K562درشربت روي بر درصد بقاءسلول هاي 
 ).>p 01/0(معنی دار بودن را نشان می دهد*

**)001/0 p<.(  
میزان بقاي  روز، 3دهد که در طول  نتایج نشان می

چنین آنالیز آماري  هم .به کاهش است  روK562 سلول
ر زمان د .)>001/0p(نتایج بودداري   معنیههندنشان د ها داده
 ساعت بقاي سلولی شروع به کم شدن کرده است که 24
 به ثبت 72 در زمان K562بقاي سلول  ترین درصد کم

  ).1جدول (رسیده است

  
   در حضور غلظت هاي مختلف دانه پسته و شربت رويK562مقایسه درصدرشد سلول هاي . 1جدول 

 48درصد بقاء در   ساعت 24درصد بقاء   غلظت  
  ساعت

 72درصد بقاء در 
  درصد بقاء کل p  ساعت

5/12 44/0±59/65  15/0±97/34 98/2±15/20 001/0< 13/20±23/40 

00/25 11/0±79/64 35/0±49/34 66/2±45/18 001/0< 43/20±25/39 

00/50 36/0±40/63 16/0±25/32 12/3±83/17 001/0< 23/20±83/37 
00/100 21/0±15/53 06/0±99/30 07/3±20/16 001/0< 18/16±45/33 

 پسته
 
 

p 001/0<  001/0< 479/0 001/0<* 884/0 
5/12 27/1±31/113  31/2±86/52 93/9±86/35 001/0< 63/35±34/67 
00/25 03/1±87/120 59/3±79/73 54/2±39/52 001/0< 42/30±35/82 
00/50 15/15±84/177 84/2±35/115 62/6±86/75 001/0< 31/45±01/123 
00/100 10/3±12/215 19/31±50/164 94/9±69/103 001/0 04/51±11/161 

 شربت روي
 
 
 

p 001/0< 001/0< 001/0< 013/0* 001/0< 
  . انحراف معیار آمده است±نتایج به صورت میانگین

  
هاي  براي بررسی تغییرات مورفولوژیکی سلول

K562غلظت  ولی پسته درعصاره هیدرواتان  تیمار شده با
 )1شکل (  ساعت72 و 48زمان  ،میکروگرم بر میلی لیتر100

 زمان ، میکروگرم بر میلی لیتر5/12غلظت  شربت روي در و
 میکروسکوپ معکوس با از ،)2شکل ( ساعت72 و 48

  . استفاده شد400درشت نمایی 
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براي مشخص شدن نوع مرگ سلولی و بررسی این 
روي سبب القاي مرگ به شربت  موضوع که آیا پسته و

به میکروسکوپ  نیاز شوند یاخیر، طریق آپوپتوز یا نکروز می

است که نیاز به  DNAآزمون قطعه قطعه شدن  فلورسنت و
 .بررسی مولکولی دارد

 

                          
         ج                                                    ب                                                     الف         

عصاره هیدرواتانولی  میکروگرم بر میلی لیتر 100 تیمار با غلظت K562هاي  سلول : ب-K562.1هاي نرمال گروه کنترل سلول :الف. 1شکل 
 72ه هیدرواتانولی دانه پسته بعد از عصار  میکروگرم بر میلی لیتر100 تیمار باغلظت K562هاي  سلول: ج-1. ساعت  48 از دانه پسته بعد

  ) معکوسمیکروسکوپ ،400درشت نمایی . (ساعت

                        
  ج                                                                   ب                                                    الف                      

 48 از شربت روي بعد میکروگرم بر میلی لیتر 5/12غلظت   تیمار باK562هاي  سلول : ب-K562.2 هاي نرمال گروه کنترل سلول :فال. 2شکل
،میکروسکوپ 400درشت نمایی( .ساعت 72 از شربت روي بعد میکروگرم بر میلی لیتر 5/12غلظت   تیمار باK562 هاي سلول: ج-2. ساعت 

 )معکوس

  
  بحث

 بسیار درك سلولی کشت هاي وشر از استفاده
 هاي سلول برروي دارویی  گیاهان و داروها تاثیر از تري عمیق

 و ها چه تاکنون روش اگر. آورد می پدید طبیعی و سرطانی
داروهاي متعددي براي درمان مبتالیان به سرطان خون به 
کار گرفته شده است اما با توجه به وجود مقاومت دارویی 

ي در جهت یافتن ترکیبات موثري که ا هاي گسترده تالش
پتانسیل تومور کشی بیشتري داشته باشند و قادر به غلبه بر 

طب گیاهی  .جریان است مقاومت دارویی باشند در
ترین شکل درمان است که از سوي بشر شناخته شده  قدیمی

استفاده از این  .باز مورد استفاده قرار گرفته است از دیر و
ها سابقه دارد و یک جزء مهم   تمدنتمامی روش درمانی در

  .رود در پیشرفت علم پزشکی رایج به شمار می
در مطالعه حاضر نشان داده شد که عصاره 

سبب  هیدرواتانولی پسته به صورت وابسته به غلظت و زمان،

 به عنوان مدلی K562هاي  سلول درصد در 80مهار رشد، تا 
ظت و زمان که غل به طوري شود،  میCMLبراي فاز بالست 

ساعت از تیمار  72لیتر بعد از  میکروگرم بر میلی100بهینه، 
چنین تصاویر به دست آمده از میکروسکوپ  هم .باشد می

 نشان داد که مکانیسم عملکرد X400معکوس با بزرگنمایی 
هاي  در سلول پسته احتماال از طریق القاي آپوپتوز و نکروز

K562شود  می.  
ر اثر سایتوتوکسیکی غلظت اثر توأم ب زمان و

عصاره هیدرواتانولی دانه پسته دارد که این اثر به ترکیبات 
 امالح ها و ویتامین موجود در این گیاه از جمله فالونوئیدها و

گردد که داراي خواص آنتی  مخصوصا روي بر می
با توجه به این  .هستند ها اکسیدانی قوي براي درمان بیماري

هاي  نی پسته بر سلولموضوع که خواص آنتی اکسیدا
K562  حائز اهمیت است و چنین اثراتی از پسته در مورد
  .هاي دیگر نیز مشاهده شده است سرطان
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اي نشان داده شد که  در مطالعهبه عنوان مثال 
گیري از ابتال   موجود در پسته نقش مهمی در پیشEویتامین 

احتماال  . سرطان ریه داردبه ویژه ها به بسیاري از سرطان
خصوص ه ها ب مکانیسم عملکرد پسته، تجمع آنتی اکسیدان

هاي سرطانی است که به دلیل از دست   در سلولEویتامین 
آوري  در خود جمع رفتن مکانیسم کنترل هموستازیس

هاي سرطانی مانع  ها در سلول تجمع آنتی اکسیدان. کنند می
این  .شود انجام واکنش اکسیداتیو در جهت انرژي می از

هاي سرطانی و  ت سبب افزایش آهنگ مرگ سلولتغییرا
 .)13(شود کاهش پرولیفراسیون سلولی و تمایز آن می

توانند   میEها از جمله ویتامین  چنین آنتی اکسیدان هم
هاي آزاد را از بین ببرند وموجب کاهش اثرات  رادیکال

  .)14(آسیب رسان آنها شوند
تواند نقش مهمی را در درمان سرطان  روي می

طبیعی را هاي  تواند سلول  این که روي میبه ویژهفا کند ای
اثرات مضر داروهاي ضد سرطان واشعه محافظت در مقابل 

  .)15(کند
شربت روي به عنوان یک مکمل، برخالف خود 

هاي  بقاء سلول غلظت باال درصد صورت خالص دره روي ب
K562طوري که شربت روي در غلظت ه ب.  را افزایش داد

نسبت به دانه پسته،  )ساعت 48( شت زمان بیشترکم و با گذ
افزایش  دهد و هاي سرطانی راکاهش می سلول نیمی از

  .اثري عکس برجاي گذاشت غلظت روي،
در مقایسه دانه پسته با شربت روي کمترین درصد 

غلظت   براي دانه پسته و100غلظت  ،K562هاي  سلول بقاء
 جالب آن ي ولیتر براي شربت رو میکروگرم بر میلی 5/12

 براي پسته وشربت K562هاي  که بیشترین درصد بقاء سلول
 میکروگرم 100 براي پسته و5/12(روي حالت عکس دارد

  ). لیتر براي شربت روي بر میلی
  

  نتیجه گیري
از آنجا که اختالل در فرآیند آپوپتوز یکی از 

باشد، القاي  هاي سرطانی می هاي رایج در سلول نقص
هاي مورد توجه  ند به عنوان یکی از استراتژيتوا آپوپتوز می

پسته با دارا بودن ظرفیت آنتی . در درمان سرطان به شمار آید
تواند در کنار شربت روي در غلظت کم به  اکسیدانی باال می

 مطرح K562هاي  عنوان یک هدف بالقوه در مهار سلول
 براي مطالعات بیشتر دراین زمینه براي کار با حیوانات. گردد

تعمیم آن براي  در صورت مثبت بودن نتایج، آزمایشگاهی و
 .گردد درمان سرطان خون پیشنهاد می

 
  تشکر وقدردانی

این مقاله حاصل پایان نامه دوره کارشناسی ارشد 
باشدکه تمام هزینه این پژوهش توسط  فاطمه کیخائی می

بدین وسیله از همه افرادي که . اینجانب تامین شده است
راي این پژوهش در دانشگاه قهدریجان فراهم زمینه را ب

 .آید قدردانی به عمل می اند صمیمانه تشکر و کرده
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