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 با پرتو گاما دهيدتابش يهاسبز در موش يعصاره چا ياثر حفاظت پرتو يبررس
 

رزاق ، )M.Sc(1 يحامد زمان، )M.Sc(3 طلبعلم ليسه، )M.Sc(1 رهبر وايش ،)M.D(2 نيآئمهرسا مجد ،)M.Sc(1 کوروش صابر

  )Ph.D(*4 روزجاهيف يعابد
 رانيا زد،ي ،يصدوق ديشه يدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده پزشک ،يپزشک کيزيگروه ف -1

 رانيرشت، ا ،يراز مارستانيب الن،يگ يدانشگاه علوم پزشک ،يو آنکولوژ يوتراپيگروه راد -2

  رانياصفهان، اصفهان، ا يدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده پزشک ،يپزشک کيزيگروه ف -3

  رانيبابل، بابل، ا يدانشگاه علوم پزشک ،يراپزشکيدانشکده پ ،يولوژيراد يگروه تکنولوژ -4

 ده يچك
 يماه( و تک دوز عصاره چا کيهفته/ کيروزانه )به مدت  يمصرف خوراک  يياثر حفاظت پرتو يمطالعه بررس نيهدف ا هدف:

 .باشديگاما در موش م يسبز در برابر تابش پرتوها
 نيانجام گرفت. ا يگروه مساو 6گرم در  30تا  25با وزن  Balb/cموش نر بالغ از نوع  60يپژوهش بر رو نياها: مواد و روش

هفته و بدون  کيسبز به مدت  يعصاره چا لوگرميگرم بر کيليم 200مصرف روزانه  ده،يدها شامل کنترل، فقط تابشهگرو
 لوگرميگرم بر کيليم 200بعد از خوراندن  يدهعصاره، تابش لوگرميگرم بر کيليم 200 ياهفته کيبعد مصرف  دهيدتابش ،يدهتابش

 .سبز، بودند يعصاره چا لوگرميگرم برکيليم 800ساعت پس از خوراندن  2بعد از  يدهماه، و تابش کيبه مدت  سبز يعصاره چا
( و >001/0Pکاهش،  51%) MnPCEباعث کاهش تعداد  يبه طور معنادار يدهسبز قبل از تابش يخوراندن عصاره چا ها:يافته
MnNCE (28%  ،05/0کاهشP<و افزا ،)نسبت  شيPCE/PCE+NCE (12% 0001/0 ش،يافزاP<نسبت به گروه فقط تابش )دهيد 

را نشان  يريدوز تنها( کاهش چشمگ کي اي يسبز )متوال يچا ياکبا مصرف خور apoptotic cometsو  DNA in tail. درصد ديگرد
 (.>001/0Pداد )

داشت و  يمعنادار ييمحافظ پرتو تيخاص وستهيسبز  در هر دو حالت تک دوز و پ يعصاره چا يمصرف خوراک گيري:نتيجه
 .بود بارهکياز مصرف  ترشياثرات در حالت مصرف مداوم  ب نيا

  
مغز استخوان،  يهاسلول ،کامت آزمون ها،هسته زير يآزمون بررس ،ييکننده پرتوسبز، مواد محافظت يچاهاي کليدي: واژه

 هاموش
 

 مقدمه
در  ياگسترده يکننده کاربردهازهيوني يامروزه پرتوها

 گاهيکه جا يکنند، به طوريم فايا هايماريو درمان ب صيتشخ
 ياند. پرتوهاکرده دايپ يپزشک يدر کاربردها ياتيو ح يضرور

بوده و در  زانيوني يفوتون يو گاما از انوع پرتوها کسيا
گاما  يپرتوهادارند. از  ياو درمان کاربرد گسترده صيتشخ

مگاالکترون  33/1و  17/1با  ربها براآن يکه انرژ 60-کبالت
 ي)براک يو داخل يخارج يدر پرتودرمان باشد، معموالًيولت م

رغم داشتن يوها علپرت نيشود. استفاده از اي( استفاده ميتراپ
 زين يکيولوژيوبيراد يهابيآس جاديتواند باعث ايمهم، م ديفوا

 ديدر برهمکنش با بافت، تول رتوهاپ ني[. ا2،1شود ]
ه که ممکن است باعث شکست در آزاد نمود يهاکاليراد

و مرگ  ريناپذبرگشت ييهابيآس جادي، و اDNA يهارشته
 [.1] گردند يسلول

 کاليراد ي)جاروبگرها دانياکسيآنت تيکه خاص يمواد
کننده هستند کمک يسلول يهابيآس ميآزاد( دارند در ترم

با  ييپرتو يهامحافظ افتني يبرا ياديز قاتي[. تحق3،1]
 رياخ يهاسال در [.4،8] انجام شده است ياثرات جانب نيترکم

به  ييرتوپ يهاکنندهبا اثرات محافظت ياهيگ باتيعالقه به ترک
[. 4،9] است افتهي شيافزا نشان،ييپا تيباال و سم يبخشاثر ليدل

مختلف از  اهانيعصاره گ ييپرتو محافظت اثر قبل مطالعات در
است  يدانه انگور، قهوه، روغن کنجد، و زردچوبه بررس ليقب
 ييپرتو يکنندگمحدود اثر حفاظت قيتحق ني. چند[11،10،6،4]

مطالعات،  نيا در و [.12،15]اند سبز را گزارش نموده يچا
به صورت تک دوز  سبز يچا ينشان داده شد که مصرف خوراک

 28/2/1400 تاريخ پذيرش: 26/9/1399تاريخ دريافت:    razzaghabedi@gmail.com          09119070902 تلفن:نويسنده مسئول،  *

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

oo
m

es
hj

ou
rn

al
.s

em
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 10

http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-6805-fa.html


 1400آذر و دي (، 86 ي)پياپ 6، شماره 23جلد                                کومش

786 

 

باعث محافظت  يدهروزانه، قبل از تابش يوستهيپ اي يخوراک
 .گردديم ييپرتو

اثرات تک دوز  نيب ياسهيذکر شده، مقا نيشيمطالعات پ در
انجام نشده است.  يسبز به صورت خوراک يو روزانه چا

مصرف  ييپرتو يکنندگدر مطالعه حاضر، اثر حفاظت ن،يبنابرا
دوز تنها  کيسبز به صورت روزانه و در  يعصاره چا يخوراک

 هاهستهزير يگاما، توسط آزمون بررس يدر برابر تابش پرتوها
(Micronucleus assay) ييايو آزمون کامت قل (Alkaline 

comet  assay) مغز استخوان و  يهاسلول يبر رو بيبه ترت
 .شد سهيو مقا يموش بررس يطيخون مح

 
 هامواد و روش

بر  يکم -يپژوهش تجرب نيا. شيمورد آزما واناتيح
 يهاانجام گرفت. موش يگروه مساو 6موش در  60يرو

تا  25هفته و وزن  8تا  6با عمر  Balb/cنر بالغ از نوع  يسور
ها در موش نيشدند. ا يداريگرم از موسسه پاستور خر 30
ساعت  12گراد و يسانت درجه 22 ±2 يدر دما يمناسب طيشرا

استاندارد موش  يشده و غذا يرروز، نگهدادر شبانه ييروشنا
 يهاها قرار داده شد. پروتکلآن اريو آب به طور آزادانه در اخت

اخالق با کد  تهيتوسط کم يشگاهيآزما
"MUBABOL.REC.1391.4"  در  "97000659"و با شماره

 .ديگرد دييبابل تا يدانشگاه علوم پزشک
سبز طبق  يعصاره چا هيته. سبز يعصاره چا هيته روش

داده شد،  حيتوض [12]و همکاران  Zhaoکه در مقاله  يروش
 يداريسبز خر يچا يها. به طور خالصه، برگديانجام گرد

، خرد و در آب Camellia Sinensisنوع )) يشده از بازار محل
 100ساعت ) 8به مدت  گراديدرجه سانت 80 يمقطر در دما

آب مقطر استخراج شده( قرار  تريليليم 1000سبز با  يگرم چا
دور به مدت  1000در  وژيفيگرفتند. سپس با استفاده از سانتر

به  عيما ييچرخانده شد. در مرحله بعد قسمت باال قهيدق 30
 ياواپراتور چرخش يشده و بر رو لتريدست آمده ف

(Rotary Evaperator) RVO 200A) ،(INGOS ديگرد ريتبخ .
درجه  -18) زريتا زمان استفاده درون فر يعصاره پودر

شد. پودر به دست آمده جهت استفاده  ي( نگهدارگراديسانت
 قيرق نيها با نرمال سالموش ي)به صورت گاواژ( برا يخوراک

 .ديگرد
 يعصاره چا يهادانياکسيآنت تيفعال زانيم يبررس آزمون

 (DPPH) ليدرازيه ليکريپ ليفن يسبز با استفاده از د
اصالح  تيفعال اي DPPH radial scavengingآزمون  از

 يهادانياکسيآنت زانيم يبه منظور بررسآزاد،  يهاکاليراد
 يبه روش يسنج فيسبز با استفاده از ط يموجود در عصاره چا

،  استفاده [13]شده است  انيو همکارانش ب Cuendetکه توسط 
در  تريليليگرم بر ميليم 1سبز با غلظت  يشد. عصاره چا

 5محلول به محلول  نياز ا تيکروليشده و پنجاه م هيمتانول ته
اضافه شد. سپس به مدت  DPPHاز  %004/0متانول و  تريليليم

درجه  25-30اتاق ) يو در دما کياتاق تار کيدر  قهيدق 30
فرابنفش  -يسنج نورفيشد. از دستگاه ط ينگهدار( گراديسانت

و  ي، ساخت ژاپن( جهت بررسUV-3600مدل  مادزوي)برند ش
نانومتر  517با طول موج  سهيمحلول در مقا ثبت درصد جذب

 ايدرصد مهار  ش،يآزما جهينت ( استفاده شد.ي)با ظرف خال
 در 66±1/5% زانيرا به م DPPH تيفعال يسازيدرصد خنث

 نشان داد. تريليليگرم بر ميليم 1 غلظت
توسط  هاموش. شيمورد آزما يهاو گروه يدهتابش

، ساخت کشور کانادا( با Teratron 780) 60-چشمه کبالت
 يگر 3برابر با  يبا دوز تابش قهيبر دق يگريسانت 54آهنگ دوز 

 کهنيا ليبه دل يگر 3به کل بدن تحت تابش قرار گرفتند. تابش 
کشنده  ريدوز غ کيبه عنوان  يدهچند روز پس از تابش يدر ط

خسارت  ايسلول  ريرات مرگ و مييحال تغ نيباشد و در عيم
 ديانتخاب گرد شود،يحساس به سرعت مشاهده م يهادر اندام

[14.] 
 10) يگروه مساو 6در  يموش به صورت تصادف 60تعداد  

وه کنترل(: شدند. گروه اول )گر يبندموش در هر گروه( طبقه
سبز، آب خالص  يعصاره چا يگروه به جا نيا يهاموش

سبز  ينشدند. گروه دوم: عصاره چا يدهکردند و تابش افتيدر
به  فتهه کيروزانه به مدت  لوگرميگرم بر کيليم 200 زانيبه م

 يدهتابش يداده شد ول يگروه به صورت خوراک نيا واناتيح
گروه روزانه به مدت  نيا يهاصورت نگرفت. گروه سوم: موش

کردند  افتيسبز، آب خالص در يعصاره چا يهفته به جا کي
 يگر 3به اندازه  60گاما کبالت  يهفته با پرتوها يو در انتها

گروه  نيا يهاقرار گرفتند. گروه چهارم: موش يدهمورد تابش
 200هفته )روزانه  کيسبز به مدت  يبعد از خوردن عصاره چا

هفته مورد  يوزن بدن موش(، در انتها لوگرميگرم بر کيليم
( قرار گرفتند. گروه پنجم: در 60کبالت  -يگر 3) يدهتابش

سبز به مدت  يها بعد از خوراندن عصاره چاگروه موش نيا
وزن بدن موش(،  لوگرميبر ک مگريليم 200ماه )روزانه  کي

گروه، عصاره  نيا يهاشدند. گروه ششم: به موش يدهتابش
وزن بدن موش  لوگرميگرم بر کيليم 800 زانيبز به مس يچا

 قرار گرفتند. يدهساعت تحت تابش 2خورانده شد و بعد از 
و  Huبنابر مطالعه  لوگرميگرم بر کيليم 200 غلظت

اند که نشان داده يمقاله مرور کيکه در  [15]همکارانش 
خطر يسبز در انسان ب يگرم از برگ چا 10 يال 9مصرف حدود 

غلظت  نياز ا زين يگريمقاالت د نيچنباشد، انتخاب شد. هميم
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. [16،18] اند ها به صورت روزانه استفاده نمودهموش يبر رو
به صورت  لوگرميگرم بر کيليم 800 غلظت از حاضر، مطالعه در

 چيها مورد استفاده قرار گرفته و هدر موش يتک دوز خوراک
[. 20،19گزارش نشده است ]ها موش ياز آن بر رو يتياثر سم

 يمختلف از چا يهاکه غلظت [21] گريد يادر مطالعه نيچنهم
 شيموش مورد آزما يبر رو يتياثر سم يسبز را به منظور بررس

 گونهچيه لوگرم،يگرم بر کيليم 2500قرار داده بود، تا غلظت 
 موش گزارش نشده است.  يرو يتياثر سم

ها بر هستهزير يبررس آزمون. هاهستهزير يبررس آزمون
 حيمغز استخوان موش به روش توض تيتروسيار يهاسلول يرو

. [14] ديو همکاران انجام گرد Krishnaداده شده در پژوهش 
به طور خالصه، مغز استخوان خارج شده به صورت 

 Fetal يگاو نيدرآمده و همراه با سرم جن ونيسوسپانس

bovine serum (FBS) ها قرار داده شد. سلول وژيفيدرون سانتر
 قهيدق 10 يبرا قهيدور بر دق 1000 سرعت با وژيفيعمل سانتر با

 يرهايبه دست آمدند. اسم گراديدرجه سانت 4 يدر دما
(Smears)  درآمده  ديمغز استخوان آماده شده، به صورت اسال
 توسط ماده رهاياسم نياتاق قرار داده شدند. ا يو در دما

 May-Greunwald/Giesma  ساعت خشک شدن  24پس از
آزمون، با روش  نيشدند. در ا يزيآمرنگ آزاد يدر هوا

و  يها به رنگ نارنجNCE ،يها به رنگ آبPCE ،يزيآمرنگ
هر گروه از  يشود. برايم دهيهسته سلول به رنگ بنفش د

ها و MnPCEدرصد  نييبه منظور تع PCE 8000 وانات،يح
MnNCE افزار در نظر گرفته شد. از نرمهاImageJ  8/1)نسخه ،

ها و ( جهت شمارش تعداد سلولکايسالمت آمر يمل سهموس
محاسبه نسبت  نيچنو هم رهايدرصد متغ نييتع

PCE/PCE+NCE با و بدون  يياثرات پرتو نييبه منظور تع
 .ديسبز در هر گروه استفاده گرد يمصرف عصاره چا

گروه با  هر يهاموش يدهساعت از تابش 24از  پس
 10و  100برابر با  بيبه ترت نيالزيو زا نيکتام يداروها بيترک

 يديور قيوزن بدن موش به صورت تزر لوگرميگرم بر کيليم
و  يگردن يهاستون مهره ييجاهشده و با روش جاب هوشيب

 يآزمون بررس ي[. هر دو ران برا4قطع نخاع کشته شدند ]
 200حدود  نيچنموش خارج شدند. همها از بدن زهستهير
 يطيمح يهانمودن موش از سلول يخون قبل از قربان تريکروليم

 يبررس يبرا يدهساعت پس از تابش 24و  2بدن از دم موش، 
 يآورجمع يهاشد. خون يآورکامت جمع نيدر آزمون آلکال

 يدارنگه يتا زمان بررس خچاليشده با کمک ماده ضد انعقاد در 
 .دنديگرد

کامت  نيانجام آزمون آلکال روش. کامت نيآلکال آزمون
خون  تيلنفوس يهادر سلول DNA  يهابيآس يبررس يبرا

 رفتيو همکارانش صورت پذ Kumarبا کمک مطالعه   يطيمح
در آگاروز  يسلول خون 5000. به طور خالصه، حدود [22]
حل شد.  ونيبه صورت سوسپانس نييذوب پا ي( با دما%7/0)

از آگاروز  هيال کيکه  ييدهاياسال يها بر روسلول نيسپس ا
 زيو فر ينشان هيها، الآن يذوب متوسط بر رو ي( با دما1%)

استفاده  با دهايقرار داده شدند. اسال هيال کيشده، به صورت 
ثابت و سپس بر  قهيدق 15در مدت زمان  %70از محلول اتانول 

 DNA زانيم نييتع يبرا صفحه داغ، خشک شدند. کي يرو
 25) ميديپروپ ديديبا  قهيدق 10به مدت  دهاياسال ده،يدبيآس
و با استفاده از  دنديگرد يزيآم( رنگتريليليگرم در ميليم
، آلمان( ستميس)متا Metafer 4فلورسنت خودکار  کروسکوپيم

مورد مشاهده قرار گرفتند. ماژول  ،يينمابرابر بزرگ 203با 
MetaCyte يهادنباله زيآنال يبرا DNA  .استفاده شد

اسکن شده محاسبه  يهسته 1000مربوط به حداقل  يپارامترها
مهاجرت  DNAمقدار  يريگاندازه يبرا DNA in tailو درصد

 apoptotic ريمتغ يدرصدها يريگاندازه يکرده محاسبه شد. برا

comets60از % شيکه ب ييها، کامت DNA  در دم داشتند به
 DNA يشدند. درصدها يبندطبقه apoptotic cometsعنوان 

in tail  وapoptotic comets ساعت پس  24و  2 يهادر زمان
 از تابش گاما محاسبه شدند.

 نيانگيشده به صورت م يآورجمع يهاداده. يآمار زيآنال
افزار با استفاده از نرم يآمار زياند. آنالارائه شده اريمع يو خطا

SPSS 16  شرکت(IBMانجام شد. کايمتحده آمر االتي، ا )
 Turkey's( و one-way ANOVA) انسيوار زيآزمون آنال

HSD آزمون  يرهايمربوط به متغ يهاداده سهيمقا يبرا
و نسبت  MnNCEو  MnPCE زانيشامل م ههستزير

PCE/PCE+NCE ييايآزمون کامت قل يرهايمتغ نيچنو هم 
 يهاگروه در apoptotic cometsو  DNA in tail شامل درصد

تر از کم P-value ريمختلف مورد استفاده قرار گرفتند. مقاد
مورد  يهاگروه نيبه عنوان شاخص تفاوت معنادار ب 05/0

  .شد فتهدر نظر گر يبررس
 

 نتايج
 يطيو خون مح مغز استخوان يهاگاما بر سلول رتابشيتاث
تنها )بدون مصرف عصاره(  يدهکه تابش يگروه در. موش

 شيانجام شده بود، افزا يگر 3 زانيگاما به م يتوسط پرتوها
ها نسبت به گروه MnNCEو  MnPCE زانيدر م يمعنادار

در تعداد  شيافزا ني(. ا>00001/0P) ديکنترل، مشاهده گرد
بود.  ترشيب NCE يهانسبت به سلول PCE يهاهستهزير

گروه، به طور  نيدر ا PCE/PCE+NCE بتنس نيچنهم
(. >00001/0P) افتينسبت به گروه کنترل کاهش  يمعنادار
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 ييايآزمون کامت قل جيآورده شد. نتا 1در جدول  جينتا اتييجز
و  DNA in tailدر مقدار درصد ديشد شيدهنده افزانشان

apoptotic comet  در  يدهساعت پس از تابش 24و  2در
(. در 2و 1 يها( )شکل>001/0Pبا گروه کنترل بود ) سهيمقا

نشان داده  ييايآزمون کامت قل رياز تصاو ييهانمونه  3شکل 
 شد.

مغز استخوان و  يهاسلول يسبز بر رو يعصاره چا ريتاث
روزانه  يخوراک مصرف. يدهموش بدون تابش يطيخون مح

به مدت  لوگرميگرم بر کيليم 200سبز به مقدار  يعصاره چا
معنادار در  راتييتغ جاديباعث ا يدههفته، بدون تابش کي

MnPCE ،MnNCE  و نسبتPCE/PCE+NCE با  سهيدر مقا
 DNA in tail يدرصدها نيچن(. هم1گروه کنترل نشد ) جدول 

مصرف روزانه  تيسم عدمدهنده نشان زين apoptotic cometsو 
بود  يطيخون مح يهاسلول يسبز بر رو يه چاعصار
 (. 2و  1 يها)شکل
سبز  يبه همراه مصرف روزانه عصاره چا يدهتابش ريتاث

مغز استخوان و خون  يهاسلول يهفته بر رو کيبه مدت 
سبز به طور روزانه  يعصاره چا يخوراک مصرف. موش يطيمح

باعث کاهش تعداد  يدههفته قبل از تابش کيبه مدت 
MnPCE( 0001/0هاP< و )MnNCE( 03/0هاP< و )

 سهيدر مقا PCE/PCE+NCE (0001/0P<)در نسبت  شيافزا
سبز، شده  يشده بدون مصرف عصاره چا يدهبا گروه تابش
سبز  باعث  يچا ف، مصر2و 1 يها(. طبق شکل1است )جدول

با  سهيدر مقا apoptotic comet و DNA in tailکاهش درصد 
 (. >001/0P) ديگرد يدهگروه تابش

سبز  يبه همراه مصرف روزانه عصاره چا يدهتابش ريتاث
مغز استخوان و خون  يهاسلول يماه بر رو کيبه مدت 

ماه )قبل  کيسبز به مدت  يعصاره چا خوراندن. موش يطيمح
( و >0001/0Pها )MnPCE( باعث کاهش تعداد يدهاز تابش

MnNCE( 03/0هاP<و افزا )در نسبت  شي
PCE/PCE+NCE (0001/0P<) با گروه فقط  سهيدر مقا

گروه کاهش  نيدر ا نيچن(. هم1)جدول  ديشده گرد يدهتابش
با گروه  سهيمقا در apoptotic cometو  DNA in tailدرصد 
در  ترقيدق جينتا (.>0001/0Pبه همراه داشته است ) يدهتابش
 قابل مشاهده است. 2و  1 يهاشکل

سبز  يبه همراه مصرف روزانه عصاره چا يدهتابش ريتاث
مغز  يهاسلول يبر رو يدهساعت قبل از تابش 2 بارکي

سبز  يعصاره چا يتک دوز خوراک مصرف. استخوان موش
وزن بدن موش( دو ساعت قبل از  لوگرميگرم بر کيليم 800)

( و >0001/0Pها )MnPCEباعث کاهش مقدار  يدهتابش
MnNCE( 03/0هاP<و افزا )در نسبت  شي

PCE/PCE+NCE (0001/0P<) با گروه فقط  سهيدر مقا
، درصد 2و 1 يها(. طبق شکل1)جدول ديگرد يدهتابش

DNA in tail  وapoptotic comet ،2 ساعت پس  24 ساعت و
کاهش  يدهبا گروه تابش سهيگروه در مقا نيدر ا يدهاز تابش
 (. >01/0Pداشته است ) يريچشمگ
که  يدر گروه يي، اثرات محافظت پرتو4توجه به شکل  با

 ييهابا گروه سهيسبز داشتند در مقا يعصاره چا بارهکيمصرف 
 يهفته/ماه(، در اکثر پارامترها کيداشتند ) وستهيکه مصرف پ
 يمغز استخوان و هم برا يهاسلول يهم برا يمورد بررس

 .تر بودکم ،يطيخون مح يهاسول
 

در گروههای مختلف موش مورد آزمایش در این  PCE/PCE+NCEو نسبت  MnPCE ،MnNCEمقادیر میانگین به همراه انحراف معیار   -1جدول 

 به تنهایی. تابش دهیعالمت * نشاندهنده اختالف معنادار گروه ها با گروه  نشاندهنده وجود اختالف معنادار با گروه کنترل. #عالمت تحقیق. 

 نوع گروه گروه
 ها به ازای MnNCEتعداد 

 PCEسلول  1000 

 ها به ازای MnPCEتعداد 

 PCEسلول  1000 
PCE/PCE+NCE % 

 29/52±83/0 60/4±57/0 32/3±53/0 کنترل 1

 94/51±85/0 77/4±61/0 22/3±41/0 عصاره چای سبز به تنهایی 2

 1/37±70/#07 1/19±47/#81 1/7±28/#06 به تنهایی تابش دهی 3

 1/47±06/02* 0/6±68/24* 0/4±29/42* تابش دهیعصاره چای سبز )روزانه به مدت یک هفته(+ 4

 0/48±95/12* 0/6±74/12* 0/3±31/93* تابش دهیعصاره چای سبز )روزانه به مدت یک ماه(+ 5

 0/42±76/31* 0/9±77/45* 0/5±36/69* تابش دهی(+تابش دهیعصاره چای سبز )دو ساعت قبل از  6
 MnPCE= Micro-nucleated polychromatic erythrocytes; MnNCE= Micro-nucleated normochromic erythrocytes 
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. ارتفاع نمودارها، مقدار میانگین تابش دهی( بعد از 24hساعت ) 24( و 2hساعت ) 2مختلف مورد بررسی های در گروه DNA in tailمقایسه درصد  .1شکل 

(، >001/0Pباشد )ساعت می 2ها در دهنده وجود اختالف معنادار بین گروه اند. عالمت * نشانو انحراف معیارها به صورت خطوط ارور بار نمایش داده شده

باشد دهنده معناداری اختالف در بین دو گروه می نشان Oو عالمت  >001/0Pباشد )می 24ها در اختالف معنادار بین گروهدهنده وجود  نشان #عالمت 

(001/0P< .)Control .گروه کنترل :GT تابش دهی: گروه مصرف کننده عصاره چای سبز بدون  .IR شده به تنهایی.  تابش دهی: گروهIR+GT (2h):  تابش

بعد از مصرف روزانه عصاره چای سبز به مدت  تابش دهی: IR+GT (7d). تابش دهیساعت قبل از  2ف یک دوز تنها از عصاره چای سبز بعد از مصر دهی

 بعد از مصرف روزانه عصاره چای سبز به مدت سی روز. تابش دهی: IR+GT (30d)هفت روز. 
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ارتفاع نمودارها مقدار  دهی. ( بعد از تابش24hساعت ) 24( و 2hساعت ) 2های مختلف مورد بررسی در گروه Apoptotic cometمقایسه درصد  -2شکل 

باشد ساعت می 2ها در دهنده وجود اختالف معنادار بین گروه اند. عالمت * نشانمیانگین و انحراف معیارها به صورت خطوط ارور بار نمایش داده شده

(001/0P< عالمت ،)# می 24ها در دهنده وجود اختالف معنادار بین گروه نشان(  001/0باشدP< و عالمت )O دهنده معناداری اختالف در بین دو  نشان

 IR+GT دهی شده به تنهایی.  : گروه تابشIRدهی.   : گروه مصرف کننده عصاره چای سبز بدون تابشGTگروه کنترل.  :Control(. >001/0Pباشد )گروه می

(2h): دهی.  ساعت قبل از تابش 2دهی بعد از مصرف یک دوز تنها از عصاره چای سبز  تابشIR+GT (7d)دهی بعد از مصرف روزانه عصاره چای سبز  : تابش

 دهی بعد از مصرف روزانه عصاره چای سبز به مدت سی روز.  : تابشIR+GT (30d)به مدت هفت روز. 
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 ( گروه تابشدیده تنهاc( گروه کنترل b( گروه کنترل aنمونه هایی از تصاویر آزمون کامت قلیایی  .3شکل 
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)مصرف روزانه به مدت یک هفته/ماه  تابش دهیهای مصرف کننده عصاره چای سبز به همراه در گروه مقایسه درصد متغیرهای مختلف رادیوبیولوژیکی .4شکل 

اند. عالمت * (. ارتفاع نمودارها مقدار میانگین و انحراف معیارها به صورت خطوط ارور بار نمایش داده شدهتابش دهیساعت قبل از  2و مصرف یک دوز تنها 

ساعت قبل  2بعد از مصرف یک دوز تنها از عصاره چای سبز  یتابش ده :IR+GT (2h)(.  >05/0Pباشد )ها  میدهنده وجود اختالف معنادار بین گروه نشان

بعد از مصرف روزانه عصاره چای  تابش دهی: IR+GT (30d)بعد از مصرف روزانه عصاره چای سبز به مدت هفت روز.  تابش دهی: IR+GT (7d).تابش دهیاز 

 سبز به مدت سی روز. 

 
 گيریبحث و نتيجه

 يعصاره چا ييمحافظ پرتو تيگذشته خاص قاتيدر تحق
روز قبل از  نيو چند يسبز به صورت تک دوز خوراک

 ني[. اما ا24،23قرار گرفته است ] دييمورد تا يدهتابش
اند. نشده سهيمقا گريدکيسبز با  يمصرف عصاره چا يهاروش

عصاره  ييدر مطالعه حاضر، اثر محفاظت پرتو ب،يترت نيبد
 ي( بر روي)تک دوز و متوال يصورت خوراک هسبز ب يچا

 سهيو مقا يگاما مورد بررس يموش در مقابل پرتوها يهاسلول
و  يفنوليپل يمحتوا يدانياکسيآنت تيخاص قرار گرفت.

گاما اثبات  يبا پرتوها يدهسبز در تابش يعصاره چا ينيکاتچ
نسبت به  يکآسان بودن روش خورا لي. به دل[25]شده است 

 ندهيآ قاتيتا بتوان در تحق د،يروش انتخاب گرد نيا يقيتزر

نموده  ديتول ياهيگ يهابا منشا عصاره ييمحافظ پرتو ،ييدارو
نشان داده  نيچناستفاده نمود. هم يو از آن به صورت خوراک

باعث  يسبز به صورت خوراک يشده است که مصرف عصاره چا
 انيسبز در جر يمربوط به چا هادانياکسيآنت زانيم شيافزا

 .[26]شود يخون م
در مقابل  PCE يهاسلول تيحساس زانيکه م ييجاآن از
، [1] است ترشيب NCE يهانسبت به سلول زانيوني يپرتوها

 ترشيحاضر ب يمطالعه جيها طبق نتاشده در آن جاديا راتييتغ
ها و MnPCEتعداد  ق،يتحق نيا جيطبق نتا ،يبود. در حالت کل

MnNCE ها کاهش و نسبتPCE/PCE+NCE شيافزا 
سبز نسبت  يبا مصرف عصاره چا يدهرا هنگام تابش يمعنادار

تنها(،  يدهاند )تابشعصاره را مصرف نکرده نيکه ا يبه گروه
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که اثرات  نيمحقق ريسا يهاافتهيحاصله، با  جينشان داد. نتا
 يهامونهمختلف در ن يهاسبز به صورت يچا ييحفاظت پرتو

 [.14-26،12]اند، مطابقت دارد نموده يبررس يوانيح
برابر با  يدوز [27]و همکارانش  Leeتوسط  يادر مطالعه 

ساعت قبل از  24وزن بدن موش  لوگرميگرم بر کيليم 1000
ها نشان دادند که عصاره شد. آن قيها تزربه موش يدهتابش

در  ييپرتو يکنندگسبز باعث اثر حفاظت يچا يفنوليپل
 لطحا يهاي(، کلون%15تا  هابيروده )کاهش آس يهاسلول
شوند. يبرابر( م 10)تا  يسلول يبرابر( و بقا 4بقا تا  شي)افزا
عصاره  ياثرات حفاظت [22]و همکارانش  Kumar نيچنهم
روز قبل از قرار گرفتن در معرض  3سبز که به مدت  يچا

 يخون يهابود، در سلولها خورانده شده به موش يپرتودرمان
 يچا يهافنوليها پلها اثبات کردند. بر طبق مطالعات آنآن

و آپوپتوز به  يپرتو ويداتياکس يهابيسبز باعث کاهش آس
-Nrf2 ريمس قيردوکس از طر تيوضع يابيبا کمک باز بيترت

ERK انيو کاهش ب Bax [22]شوند يم. 
 يسبز بر رو يکه اثر عصاره چا گريد قاتيتحق در
 يبررس يوانيح يهانمونه يهاميو آنز يخون انسان يهانمونه
عصاره بود. به عنوان مثال،  نيا يکننده اثر حفاظتدييتا زين شد،
 يسبز بر رو ياثرات عصاره چا [28]و همکارانش  يداور
 يپرتوهابا  يدهفرد سالم که تحت تابش 5 يخون يهانمونه

 يقرار گرفته بود، مورد بررس (يگريسانت 200) 60-گاما کبالت
سبز به  يگرم عصاره چا 4ها مصرف آن جيقرار دادند. طبق نتا

 يهاتيها در لنفوسزهستهير ريروز باعث کاهش چشمگ 5مدت 
 3سبز  يعصاره چا يياثر محافظ پرتو نيچن. همديگرد يخون

مقدار بود. در  نيترشيآن، ب يساعت بعد از مصرف خوراک
، اثر [29]  و همکارانش Dasتوسط  يگريد يامطالعه

کبد و  ،يکبد يهاميآنز يبر رو يچا نيکاتچيها و اپفنوليپل
-کبالت يگاما ياز پرتوها يگر 5ها که تحت تابش موش ضهيب

 قيتحق نيقرار گرفت. در ا يقرار گرفته بودند، مورد بررس 60
وزن بدن موش  لوگرميگرم بر کيليم 100 زانيبه م نيکاتچياپ

ها خورانده شد و بعد از به آن يدهروز قبل از تابش 3به مدت 
و کبد  ضهيبافت ب ،يکبد يهاميآنز يدهساعت از تابش 24

 ق،يتحق نيا جيقرار گرفتند. بر اساس نتا يها مورد بررسموش
سبز به طور  يموجود در چا نيکاتچيروزه اپ 3مصرف 

 .[29] کاهش گاما را  وپرت يهابيآس يريچشمگ
 هادانياکسياز آنت يعيوس فيسبز با داشتن ط يچا عصاره

عصاره در  نيا يدانياکسيآنت تيفعال زانيم قيتحق نيکه در ا
 -آزاد  يهاکاليجاروب نمودن راد

2O  2وO2H   با استفاده از
در مطالعات  نيچنقرار گرفت. هم يمورد بررس DPPHآزمون 

سبز  يچا يدانياکسيآنت تينشان داده شده است که فعال يقبل

  رينظ ياهانياز عصاره گ ترشيب کساني يهادر غلظت
Phyllanthus emblica L. ،Punica granatum ،

Cinnamomum cassia ،Ginko bilobaياوالنگ، چا ي، چا 
 نيچنباشد. هميم Aspalathus linearis ايسرخ  يو چا اهيس

 بزس يچا يدانياکسيآنت تينشان داده شد که فعال گرياز طرف د
باشد يم کسانيخالص در غلظت  کياسکورب ديتر از اسکم

سبز  يعصاره چا يدانياکسيآنت تيفعال ي. هدف از بررس[30]
بودن روش استخراج عصاره  حياز صح نانياطم ق،يتحق نيدر ا
عصاره ساخته شده  يدانياکسيآنت تياز فعال نانيسبز و اطم يچا

سبز  يچا يدانياکسينتآ تيفعال زانيباشد. در مطالعه حاضر ميم
 يمورد بررس يقبل قاتيامر در تحق نينشد، چرا که ا يابيارز

نشان داده شد که مقدار  نيچنهم. [31،33]قرار گرفته است 
 يايقو يبستگ، همDPPHسبز در  يچا يدانياکسيآنت تيفعال
 . [31]ها در عصاره دارد کل فنول زانيبا م

موش و  يبر رو يقيسبز هم به صورت تزر يچا مصرف
قرار  يموش و انسان مورد بررس يبر رو يخوراکهم به صورت 

 يخوراک مصرف که شد داده نشان و [24-19،26]گرفته است 
 شيسبز را در خون افزا يغلظت مواد موثر چا زيسبز ن يچا

سبز،  يچا يآسان بودن مصرف خوراک لي. به دل[19]دهد يم
مرتبه  کي ايمدت  يروش مصرف )طوالن نيا قيتحق نيا رد

مطالعه  جيقرار گرفت. طبق نتا ي( مورد بررسيدهقبل از تابش
 نيشده ب يابيارز يدر پارامترها يحاضر، اختالف معنادار

 نيا لينشد. دل دايروز پ 30و  7سبز در  يچا يمصرف متوال
 يچا رهاز جذب مشابه عوامل مؤثر عصا يد ناشتوانيموضوع م

ثابت شد  رايمصرف روزانه ذکر شده باشد، ز يهاسبز در روش
 يموجود در خون حاصل از عصاره چا يدانياکسيآنت تيکه فعال

ها به حداکثر در موش يهفته مصرف خوراک کيسبز پس از 
 .[34]رسد يخود م

به  ييسبز به عنوان محافظ پرتو ياز عصاره چا استفاده
تواند اثرات تابش يم يخوراک يصورت تک دوز و مصرف متوال

به  يخون يهامغز استخوان موش و سلول يگاما را بر رو
 ريحاضر، تأث يمطالعه يهاافتهيبکاهد. طبق  يصورت معنادار
( با غلظت يدهماه قبل از تابش کي ايهفته  کيمصرف مداوم )

گرم بر يليم 800نسبت به تک دوز  لوگرميبر ک گرميليم 200
ساعت قبل( قابل توجه بود. قابل  2) يدهقبل از تابش لوگرميک

هفته/ ماه( تفاوت  کي) يمتوال يهامصرف نيذکر است که ب
روز قبل  7 يمصرف خوراک نيوجود نداشت، بنابرا يداريمعن

 .شوديم شنهاديپ يدهاز تابش
 تشكر و قدردانی

اثر  يبررس"با عنوان  يقاتيمقاله حاصل طرح تحق نيا
 يدهتابش يشگاهيآزما يهاسبز بر موش يچا ييحفاظت پرتو
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به شماره  1398در سال  "60-گاما کبالت يشده توسط پرتوها
 "MUBABOL.REC.1391.4" و کد اخالق "97000659"

 .بابل ثبت شده است يدر دانشگاه علوم پزشک
 

  مشاركت و نقش نويسندگان
داده ها و نگارش  يکوروش صابر و حامد زماني: جمع آور

 يو بررس ج،ينتا ريو تفس زيمهرسا مجدآئين: آنال .نسخه اول مقاله
داده ها، و  يشيوا رهبر و سهيل علم طلب: جمع آور. يينها
 يو طراح دهيرزاق عابدي فيروزجاه: ا. جينتا ريو تفس زيآنال

. يينها يو بررس ج،ينتا ريسو تف زيداده ها، آنال ييمقاله، جمع آور
همه نويسندگان نتايج را بررسي نموده و نسخه نهايي مقاله را 

 تاييد نمودند.
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Introduction: The aim of this study was to investigate the radiation protective effect of daily oral consumption 

(for one week/one month) and single oral dose of green tea extract against gamma irradiation in mice. 

Materials and Methods: This study was performed on 60 adult male Balb/c mice weighing 25 to 30 gr in 6 equal 

groups. These groups include control, only irradiated, daily consumption of 200 mg/kg of green tea extract for one 

week and without irradiation, irradiated group after consumption of 200 mg/kg extract for one week, irradiation after 

200 mg/kg oral consumption of green tea extract for one month, and irradiation 2 hours after eating 800 mg/kg of 

green tea extract. 

Results: The results demonstrated that the oral consumption of green tea extract before irradiation significantly 

decreased MnPCE (51% decrease, P<0.0001) and MnNCE (28% decrease, P<0.05), and increased PCE/PCE + NCE 

ratio (12% increase, P<0.0001) compared to the only-irradiated group. The percentage of DNA in tail and apoptotic 

comets decreased significantly with consuming green tea extract (continues or single dose) (P<0.001). 

Conclusion: Oral consumption of green tea extract in both single and continuous doses had radiation protection 

significantly, and these effects were more in the case of continuous consumption than single consumption. 

 

Keywords: Green Tea, Radiation-Protective Agents, Micronucleus Tests, Comet Assay, Bone Marrow Cells,  

Mice. 
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