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Backgrond: Angiogenesis is an essential step in transmitting tumors from dormant to malignant. The use 
of some angiogenesis inhibitors can be effective in treating cancer. Some changes in cancer cells can be 
treated with plant extracts. Azerbaijanis belong to the mint family. Salvia species have been used in traditional 
Iranian medicine and in some other countries against various infections, inflammatory diseases, and cancer. 
The aim of the present study was to determine the anti-tumor effects of Maryam Goli Azerbaijani extract on 
colorectal 26 CT subcutaneous cancer in Balb / c mice.
Materials and Methods: In the current experimental study, 26 CT cells were injected to the right side of 18 
Balb / c mice to induce colon carcinoma. When the size of the tumor became (350 ± 50) mm cubic meters, 18 
mice were randomly divided into 3 groups, each group consisting of 6 mice: controls and alcoholic extracts 
were injected with 50 and 100 mg/kg. The group containing the aqueous extracts of the Azerbaijani Sage herb 
was injected on a daily basis for 14 days. To monitor the therapeutic effects, the parameters of the stopping 
rate in the growth of the tumor, the relative volume changes, and the doubling of tumor volume were evaluated. 
After sacrificing the animals at the end the 14th day, tumors were dissected for histological study. Data were 
analyzed using frequency distribution, mean, and standard deviation tables. The normality of quantitative 
variables was examined using the Kolmograph-Smirnov method (KS test) and to determine the difference 
between different groups, I-Whitney test was run in SPSS, v.16. Also, the graphs were plotted using Excele 
2007.
Findings:  Alcoholic extract Salvia atropatana reduced average relative size of tumors in the treatment group dose 50 mg/kg  
fom 1468 ± 78 to 900 ± 34 and the average relative size of the tumor at a dose of 100 mg/kg from 1468 ± 78 to 492 ± 78 
compared with the control group. Also, alcoholic extract with a dose of 100 mg / kg had the greatest effect. On the 14th day of 
treatment, there was a significant decrease in the mean tumor volume compared with the control group in the therapeutic group 
receiving alcohol extract with a dose of 50 mg / kg (P <0.01) and in the treatment group receiving the alcohol extract with a 
dose of 100 mg/kg (P<0.001).
Conclusion: It seems that the alcoholic extract of Salvia atropatana has an anti-angiogenesis activity and a 
significant inhibitory effect on tumor growth.
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آثار ضد توموری عصاره الکلی گیاه Salvia atropatana بر مدل زیر جلدی 
 Balb/c در موش  CT26 کارسینومای کولون

هدی رادمنش، مریم طهرانی پور* ،نسترن امین طاهری
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ســابقه و هــد  ف: آنژیوژنــز گامــی اساســی در انتقــال تومور هــا از حالــت خفتــه بــه بدخیــم اســت. اســتفاده از بعضــی فاکتورهــای مهارکننــده آنژیوژنــزی می توانــد 
بــرای درمــان رسطــان موثــر باشــد. بعضــی از تغییرهــای رخ داده در ســلول های رسطانــی می توانــد بــا اســتفاده از عصاره هــای گیاهــی، بهبــود یافتــه و درمــان شــود. 

ــاه مریــم گلــی آذربایجانــی متعلــق بــه خانــواده نعناســت. گونه هــای ســالویا در طــب ســنتی ایــران و در برخــی دیگــر از کشــور ها علیــه عفونت هــای مختلــف،  گی

درمــان بیامری هــای التهابــی و رسطــان بــه کار می رفتــه اســت. هــدف از ایــن مطالعــه تعییــن آثــار ضــد تومــوری عصــاره  الکلــی مریــم گلــی آذربایجانــی بــر مــدل 

رسطــان کولورکتــال26CT زیــر جلــدی در مــوش   Balb/cاســت.

مــواد  و روش هــا: در ايــن مطالعــه تجــريب ابتــدا ســلول های CT26 بــه پهلــوی راســت 18 رس مــوش Balb/c  بــرای القــای کارســینومای کولــون تزریــق شــد. زمانــی 
کــه انــدازه تومــور بــه )50 ± 350( میلی مرتمکعــب رســید، 18 رس مــوش بــه طــور اتفاقــی بــه 3 گــروه تقســیم شــدند )هــر گــروه شــامل 6 مــوش( ایــن گروه هــا شــامل 

ــی  ــم گل ــاه مری ــی گی ــز شــد. گــروه حــاوی عصاره هــای الکل ــر کیلو گــرم، تجوی ــا دوز 50 و 100 میلی گــرم ب ــک ب ــه تفکیــک هــر ی ــی ب ــرتل، عصاره هــای الکل گــروه کن

آذربایجانــی روزانــه بــه مــدت 14 روز تزریــق شــدند. بــرای پیگیــری آثــار درمانــی، پارامرتهــای میــزان توقــف در رشــد تومور،تغییرهــای حجــم نســبی و زمــان دوبرابــر 

ــا  ــا ب ــرای بررســی های بافت شناســی، اتوپســی شــدند. داده ه ــا ب ــان روز چهاردهــم، توموره ــا در پای ــس از کشــن حیوان ه ــی شــدند. پ ــا ارزیاب شــدن حجــم توموره

 )K-S test( اســتفاده از جدول هــای توزیــع فراوانــی، میانگیــن و انحــراف معیــار توصیــف شــد. نرمالیتــی متغیرهــای کمــی بــا اســتفاده از روش کوملوگــراف ـ اســمیرنوف

ــا اســتفاده از  و بــرای تعییــن اختــاف معنــاداری بیــن گروه هــای مختلــف از آزمــون مــن ـ ویتنــی  توســط نرم افــزار آمــاری )SPSS V .16( آزمــون شــد و منودارهــا ب

ــزار Excele 2007 رســم شــد. نرم اف

یافته هــا: عصــاره الکلــی گیــاه Salvia atropatana میانگیــن حجــم نســبی تومــور را در گــروه درمانــی بــا دوز mg/kg 50 در مقایســه بــا گــروه کنــرتل از 8641±63    
ــر  ــرم ب ــا دوز 100 میلی گ ــی ب ــن عصــاره الکل ــه 87±294 کاهــش داد. همچنی ــور را در دوز mg/kg 100 از 63±8641  ب ــن حجــم نســبی توم ــه 43 ± 009 و میانگی ب

کیلوگــرم بیشــرتین تاثیــر را داشــته اســت. بــه طــوری کــه در روز چهاردهــم درمــان كاهــش معنــاداري در ميانگــن حجــم تومورهــا نســبت بــه گــروه كنــرتل درگــروه 

درمــاين دریافت کننــده عصــاره الــكيل بــا دوز P>0/01( 50 mg/kg( و در گــروه درمــاين دریافت کننــده عصــاره الــكيل بــا دوز 50 mg/kg )P>0/001( مشــاهده شــد. 

ــه رشــد تومــور  ــل توجهــی علی ــار مهارکنندگــی قاب ــز و آث ــی آنژیوژن ــت آنت ــاه Salvia atropatana ، فعالی ــی گی ــه عصــاره الکل ــه نظــر می رســد ک ــری: ب نتیجه گی
نشــان دادنــد.

واژگان کلید  ی: مریم گلی، سلول هایCT26  ، آنژیوژنز، رشد تومور، عصاره الکلی.

تاریخ پذیرش مقاله: 1399/5/7 تاریخ د ریافت مقاله: 1398/4/24   

مقد مه
سرطان از مهم ترین علل مرگ و میر در جهان و سومین دلیل مرگ در کشور 
و  مرگ  میزان  از  حتی  چه  آن  است.  افزایش  به  رو  آن  روند  که  است  ایران 
این  توسط  شده  تحمیل  جسمانی  و  عاطفی   رنج  است،  دردناك تر  نیز  میر 

نئوپالسم هاست(1). آپوپتوز کلمه اى یونانی و به معنی برگ ریزان است. اغلب 
کار  به  هم  مترادف  را  سلول  شده  برنامه ریزي  مرگ  و  آپوپتوز  واژه  دو  منابع 
سلولی  شده  برنامه ریزي  مرگ  نوع  مهم ترین  را  آپوپتوز  نیز  دیگر  عده اي  برده، 
عروق  از  جدید  مویرگ هاي  ایجاد  معنی  به  آنژیوژنز  واژه  کردهاند(2).  قلمداد 
کار  به   1935 سال  در  هرتیگ  نام  به  محققی  توسط  بار  نخستین  براي  موجود 
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رفت(3). آنژیوژنز یا رگ زایی، به معنی تشکیل مویرگ هاي جدید از عروق اولیه 
است که در حالت هاى مختلف پاتولوژیک از قبیل رشد تومور، متاستاز، آرتریت 
ترمیم  ارگان،  رشدونمو  مانند  فیزیولوژیک  فرآیندهاي  در  همچنین  و  روماتوئید 
فیزیولوژي  در  الزم  فرآیند  یک  آنژیوژنز  اساسا  دارد.  دخالت  مثل  تولید  و  زخم 
مهارکننده  و  کننده  القا  فاکتورهاي  بین  تعادل  که  صورتی  در  و  است  طبیعی 
می آید(4).  وجود  به  بیماري ها  برخی  بروز  براي  شرایط  خورد،  هم  بر  آنژیوژنز 
پولیپ، توده اي است که به داخل مجراي روده برجسته شده، ممکن است در اثر 
باشد،   Sessile پولیپ اینکه  یا  و  شود  پرانکوله  اصطالًح  به  یا  ساقه دار،  کشش 
یعنی ساقه مشخصی نداشته باشد(3). امروزه استفاده از عصاره هاى گیاهی به 
دلیل نداشتن آثار جانبی بر بافت هاى سالم راه درمانی مناسبی براى بسیارى از 
بیمارى هاست. امید است روزى بتوان با استفاده از عصاره هاى طبیعی از پیشرفت 
روند سرطان در افراد جلوگیرى کرد(5). گیاه مریم گلی آذربایجانی گیاهی علفی 
و چند ساله از خانواده نعناعیان است. ظاهري پر شاخه دارد و ارتفاع آن 30 تا 
60 سانتی متر است(6). این گیاه از روزگاران کهن مورد توجه خاص بوده و ابتدا 
به عنوان داروي مؤثر براي معالجه عوارض نیش حشرات، به عنوان ضد سم و 
همچنین داروي تونیک و مقوي براي تقویت روح و بدن و افزایش طول عمر 
به کار می رفته است. گونه هاي مختلف جنس سالویا نشان داده است که داراي 
خواص ضد باکتري، ضد قارچی، ضد توموري، آنتی اکسیدانتی و ضد التهابی بوده 
است(7). از گل هاي آن نیز در ساالد و برگ آن براي تهیه چاي که خاصیت ضد 
عفونی کننده و متعادل کننده خون را دارد، استفاده می شود. همچنین به واسطه 
میکروبی،  ضد  خواص  که  کامفر  و  سینئول  توجن،  نظیر  ترکیب ها  برخی  وجود 
آنتی اکسیدانتی و به احتمال ضد سرطانی دارند، در صنایع داروسازي از اسانس 
مریم گلی استفاده می شود(8). ترکیب ها و یا اجزاي اصلی تشکیل دهنده مهم 
رزین،  فالونوئیدها،  تانن ها،  تري ترپنوئیدها،  دي ترپن ها،  اسانس ها،  جنس،  این 
گونه هاي  تشکیل دهنده  اصلی  ترکیب  عالوه،  به  هستند.  فنول ها  و  ساپونین ها 
 Salvia)،سالویانولیک اسید است(9،10) . سالوینال، ترکیب جدا شده از دانشن
miltirrihiza) بازدارنده تشکیل میکروتوبول و داروي فعالیت ضد میتوزي در 
نشان  بازدارندگی  فعالیت  سرطانی  سلول  رشد  روي  است،  سرطانی  سلول هاي 
داده و در سلول هاي سرطانی انسان، مرگ سلولی را ایجاد می کند. سالوینال شاید 
در درمان سرطان هاي انسان مفید باشد به خصوص در بیمارانی که به دارو مقاوم 
هستند. بنابراین سالوینال می تواند به عنوان عامل دپلی مریزاسیون میکروتوبول 
گردن  و  سر  مثانه،  سینه،  سرطان  مانند  سرطان  انواع  درمان  در  و  شود  شناخته 
مصرف  در  طوالنی  سابقه  گلی  مریم  گیاه  که  جا  آن  از  می رود(11).   کار  به 
پزشکی داشته و ترکیب هاى عمده آن آثار فارماکولوژیکی بی نظیري مانند آثار 
آنتی توموریک، آنتی دیابتیک، آنتی باکتریال و آنتی اکسیدانتی و… داشته و باتوجه 
به اینکه تأثیر سمیت سلولی بعضی از گونه هاي مریم گلی بر بعضی از رده هاي 
گیاه  این  توموري  ضد  آثار  به  باتوجه  و  است  شده  گزارش  سرطانی  سلول هاي 
در  را  گیاه  این  آثار  تا  شدیم  آن  بر  بنابراین  نشده،  بررسی   in vivo صورت به 
سلول هاي دیسپالستیک در مدل تجربی کارسینوم کولون بررسی کنیم. بنابراین 
 Salvia هدف از انجام این پژوهش بررسی آثار ضد تومورى عصاره الکلی  گیاه
 Balb/c موش کولون26CT در  کارسینوماى  مدل زیرجلدى  atropatana  بر 

است که در دانشگاه آزاد مشهد در سال 1390 انجام شد.

مواد  و روش ها
گرم)  20-22) وزن  با   Balb/c نر  موش  سر   18 از   تجربی  مطالعه  دراین 
استفاده شد. این حیوان ها از انستیتوپاستور تهران خریداري و در شرایط یکسان 
درجه   23-25 حرارت  درجه  و  تاریکی  ساعت   12 و  نور  ساعت   12 استاندارد  و 
سانتی گراد در اتاق حیوان هاى دانشکده علوم پایه واحد مشهد نگه داري شدند. 
این  غذاي  و  داشتند  دسترسی  کافی  غذاي  و  آب  به  حیوان ها  آزمایش،  هنگام 
از  آذربایجانی  گلی  مریم  گیاه  شد.  تهیه  خراسان  جوانه  شرکت  از  نیز  حیوان ها 
دانشگاه  پایه  علوم  دانشکده  هرباریوم  مرکز  توسط  و  جمع آوري  بجنورد  اطراف 
آزاد مشهد به شماره هرباریومی 9184 تایید شد. پس از خشک کردن گیاه در 

سایه، برگ گیاه مریم گلی آذربایجانی توسط دستگاه خردکننده آسیاب و پودر آن 
تا زمان عصاره گیري در جاي خشک و خنک نگهداري شد. براي تهیه عصاره 
مخصوص  کاغذ  داخل  را  آذربایجانی  مریم گلی  گیاه  پودر  گرم   50 ابتدا  الکلی 
در  حالل  عنوان  به  مطلق  اتانول  سی   450سی  همراه    به  و  ریخته  کارتوش 
دستگاه سوکسله با حرارت (50-45) درجه سانتی گراد قرار داده شد، عمل عصاره 
عصاره گیري  عمل  از  بعد  انجامید.  طول  به  شب  تا  صبح  متوالی  روز  دو  گیري 
براى حذف حالل به مدت 98 ساعت در انکوباتور با دماي   قرار داده شد. پس 
از حذف حالل عصاره خالص به دست آمد که میزان عصاره الکلی (14/1گرم) با 
بازده (28/2درصد) بود. این عصاره را می توان براي مدت ها در فریزر 20- درجه 

سانتی گراد نگه داري کرد.

مواد استفاده شده برای مطالعه های سلولی:
رده سلولی CT26 از انستیتو پاستور ایران تهیه و به میزان الزم تکثیر شد(4). 
این رده سلولی دیفرانسیه نشده کارسینوهاي کولون، نخستین بار با استفاده از 
خالص  رده  سپس  و  ایجاد   Balb/c موش  کولون  در  اورتال  متیل   N نیترو  N
آماده  و  کامل  کشت  محیط  تحقیق،   این  در  است(13).  شده  استخراج  آن 
از  کشت  فالسک هاي  کف  از  ها  سلول  کندن  براي  شد.  تهیه     1640RPMI
محلول تریپسین ـ EDTA آماده، ساخته شرکت بیوژن استفاده شد(13). براى 
آماده،  بلو  تریپان  شده  تریپسینه  سلول هاي  بقاي  درصد  و  سلولی  تراکم  تعیین 
آماده  سولفوکساید)  متیل  (دى  از  سلول ها  کردن  فریز  براى  شد(12).  استفاده 

استفاده شد(13). 

Balb/c ایجاد تومور در موش هاي
پوشاندند،  می  را  فالسک  سطح  کامل  الیه  تک  صورت  به  سلول ها  که  زمانی 
درصد  و  سلول ها  تعداد  شست وشو،  بار  سه  از  پس  و  شده  تریپسینه  سلول ها 
سلول هاي زنده به روش تریپان بلو و با استفاده از الم نئو بار تعیین شد. سپس 
سرم  میکرولیتر   100 حجم  در   CT سلول26   1×10  6 تعداد  موش،  هر  به 
فیزیولوژي تزریق شد. تزریق به صورت زیر جلدي در پهلوي راست حیوان انجام 
شد. قبل از آن حیوان ها با تزریق داخل صفاقی 10 میلی گرم بر کیلوگرم زایالزین 
( شرکت دارویی بهیار سامان، XY 2% lazin) و 50 میلی گرم بر کیلوگرم 

کتامین (Rotex medica GmBH ) بیهوش شدند(13).

شرایط درمان :  
براى تزریق دوز درمانی الزم بود وزن موش محاسبه شود. از این رو وزن موش ها 
هر روز قبل از تزریق روزانه دوز درمانی توسط ترازوى دیجیتال اندازه گیري شد. 
انجام  روز   14 طی  و  روز  هر  صفاقی  داخل  صورت  به  درمانی  دوزهاي  تزریق 
کنترل  گروه  به  الکلی).  عصاره  کیلوگرم  میلی گرم/   100 و   50 (دوزهاي  شده 
نیز روزانه( 0/3 سی سی) سرم فیزیولوژى به همان میزان که گروه هاى درمانی 

دریافت کرده بودند تزریق شد. 
روزانه قبل از عمل تزریق، ابعاد تومور گروه هاي درمانی و گروه کنترل با کولیس 
ارزیابی  مشخص  درمانی  دوره  در  تومور  حجم  تغییر هاى  تا  شد  اندازه گیرى 

شود(13).

ارزیابی حجم تومورها:
براي ارزیابی حجم تومورها قبل و بعد از درمان، روزانه اندازه گیري ابعاد تومور با 
کولیس  با دقت(0/02 میلی متر) انجام شد. قطر بزرگ (a)، قطر کوچک (b) و 
ضخامت تومورها (c) در نظر گرفته شده و با استفاده از رابطه (2)، حجم تومورها 
(V) محاسبه شد. براي کاهش خطا، اندازه گیري اقطار سه بار انجام و میانگین 

گزارش شد ( خطاي زیر 5 درصد مورد قبول است).
 V=π/6 (a.b.c)c                                           (2رابطه)

حجم  و  شد  گرفته  نظر  در  صفر  روز  درمان  روز  نخستین  نهایی،  مقایسه  براى 
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تومورها نسبت به حجم آن ها در روز صفر تعیین شد. با استفاده از حجم تومور در 
روزهاي مورد بررسی؛ تغییر نسبی حجم تومور (RV ) و درصد تغییرهاى حجم 

نسبی تومورها (RV درصد) از رابطه زیر به دست آمد(14).
 RV=V/V0                                              (3) رابطه

 R%RV = [ ( V-V0 )/V0 ]×100                                  (4) رابطه
V حجم تومور به ترتیب در روزهاي پس از درمان و روز 

0
که در این رابطه ، V و 

شروع درمان هستند(23) . 
در  درمانی  پروتکل  موفقیت  میزان   ،  (IR) تومور  رشد  در  درصدتوقف  پارامتر 
گروه هاي مختلف در روند کاهش رشد تومورها در روزهاي متوالی پس از درمان 

را نسبت به گروه کنترل مطابق رابطه (2-5) نشان می دهد(15). 
IR= [ (V control-V treated) / Vcontrol]l × 100          (5) رابطه

که در این رابطه حجمVcontrol ، حجم نرمالیزه شده در همان روز در گروه 
کنترل  است و V treated ، نشان دهنده حجم نرمالیزه شده تومور مورد نظر در 

گروه مورد نظر پس از درمان است. 
پس از آن که حجم تومورها به (50   350) میلی متر مکعب رسید. حیوان ها به 
که  شدند  گروه بندي  موش  سر)   6) شامل  هرگروه  گروه،  سه  در  تصادفی  طور 
دوگروه (گروه درمانی یا تیمار) را تشکیل می دانند و گروه پنجم گروه کنترل را 

شامل شد که به شرح زیر است. 

 Balb/c گروه کنترل که فقط تومور در آن القا شده بود:  شامل 6 سر موش •
• گروه تیمار الکلی A ( عصاره الکلی گیاه با دوز 50 میلی گرم/ کیلوگرم) : شامل 

Balb/c 6 سر موش
• گروه تیمار الکلی B ( عصاره الکلی گیاه با دوز100 میلی گرم/ کیلوگرم) : شامل 

Balb/c 6 سر موش

 روش نمونه برداري:
روي  سپس  گرفت.  قرار  بیهوشی  معرض  در  حیوان  درمان،  دوره  اتمام  از  پس 
یک  فاصله  به  حیوان  راست  پهلوي  ناحیه  از  و  شد  داده  قرار  تشریح  تشک 
کامل  طور  به  ضایعات  تمامی  با  همراه  پوست  تومور،  لبه هاي  از  سانتی متري 
برداشته شد. سپس حیوان در قفس نگه دارى و براى آزمون پیش تست بعدى 
استفاده شد. سپس تومور از آن جدا شد و از قسمت هاي سطحی و عمقی تومور 
جلوگیري  براى  نمونه ها  شده،  تهیه  میلی متر)   8 اندازه(  به  متعددي  برش هاي 
سهولت  و  طبیعی  وضع  در  آن ها  بیشتر  چه  هر  شدن  پایدار  و  بافت ها  اتولیز  از 
رنگ آمیزي و سخت شدن ثابت شدند. بدین منظور نمونه ها در محلول فرمالین 
بافري10 درصد(Merk )، به میزان حدود 10 برابر حجم نمونه ها قرار گرفت. هر 

شیشه مختص یک نمونه بود و مشخصات تومور روي شیشه درج شد. 
پس از طی مراحی پاساژ بافتی از بافت برش هاى ساژیتال سریال چهار میکرونی 
تهیه و با هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزى شد. پس از اتمام مراحل رنگ آمیزي 
دوربین  از  استفاده  با  بافتی  نمونه  هر  به  مربوط  تصاویر  چسب،  شدن  خشک  و 
عدسی  با  تصاویر  شد.  تهیه  شد،  تنظیم  بزرگنمایی4  روي  آن  لنز  که  دیجیتال 
شیئی40 از برش هاي  مناسب هر الم تهیه شد. تصاویر روي مانیتور کامپیوتر 
بررسی شد، فریم مربعی با اضالع دو سانتی متر روي تصویر سطح مقطع مورد 
مجموع  با  فریم  داخل  مویرگ هاي  تعداد  گرفت.  قرار  تصادفی  صورت  به  نظر 
نصف تعداد مویرگ هایی که بر روي اضالع قرار داشتند، شمارش و به صورت 

تعداد کل مویرگ هاي مقطع محاسبه شدند(59).

مرحله شمارش مویرگ ها و رگ ها: 
تخمین دانسیته تراکم عروق 

براي تخمین دانسیته تراکم عروق در واحد سطح از فرمول زیر استفاده شد(16 ):
Ln=2QA                                     (5 رابطه)

Ln= دانسیته تعداد عروق در واحد سطح را نشان می دهد. 
Q = تعداد مقاطع عروق در مساحت A را نشان می دهد. 

مساحت =A از مساحت مربعی با اضالع دو سانت  متر به دست می آید، ابتدا الزم 
است درشت نمایی کل با استفاده از الم میکرومتري محاسبه شود: درشت نمایی 

کل که با استفاده از الم میکرومتري به دست می آید برابر با 500 است . 
 A= (درشت نمایی کل/ هر ضلع مربع) (رابطه 6)                           2

عدد به دست آمده A همان مساحت فریم مربعی با اضالع دو سانتی متر است که 
تعداد مقاطع عروقی روي صفحه مانیتور، در آن شمارش شده است. 

با توجه به تعداد تصاویر تهیه شده و عروق شمارش شده در فریم مربعی، میانگین 
مقاطع عروقی محاسبه شده و در فرمول باال به عنوان Q گذاشته می شود و بدین 
طریق می توان تراکم مویرگی را در واحد سطح، در بافت تومور گروه هاي تیمار 

متقاوت و در گروه کنترل به دست آورد.
تحلیل آمارى داده ها با استفاده از جداول توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار 
و  تومورها  توقف  درصد  نسبی،  حجم  تغییر  درصد  نسبی،  حجم  و  شد  توصیف 
زمان دو برابر شدن حجم تومورها در هر گروه با سطح اطمینان 95درصد مقایسه 
 K-S) شد. نرمالیتی متغیرهاى کمی با استفاده از روش کولموگراف ـ اسمیرنوف
ـ  من  آزمون  از  مختلف  گروه هاى  بین  معنادارى  اختالف  تعیین  براى  و   (test
از  استفاده  با  نمودارها  و  آزمون   (16.SPSS V) آمارى  نرم افزار  توسط  ویتنی 
نرم افزار Excele 2007 رسم شد. هنگامی که حجم تومورها به حدود (350+50) 
میلی متر مکعب رسید، حیوان ها به طور تصادفی در گروه هاي درمانی مختلف و 
گروه کنترل قرار گرفتند. در دوره درمان که 14 روز بود، اندازه حجم تومورها از 

طریق اندازه گیري با کولیس (دقت  0/02 میلی متر) مشخص شد. 
براى بررسی روند رشد تومورها درگروه هاي مختلف درمانی و گروه کنترل، نتایج 

درمان ها از چند دیدگاه بررسی شدند:
(V) ـ اندازه حجم تومورها

(RV) ـ حجم نسبی تومورها
(%RV) ـ درصد تغییر حجم نسبی تومورها

 (%IR) ـ درصد توقف رشد تومورها
(T

2
ـ زمان 2 برابر شدن حجم تومورها (

متغیرهاي اندازه حجم تومورها و حجم نسبی تومورها در 14 روز دوره درمان در 
روز هفتم و چهاردهم درمان بین گروه هاي درمانی نسبت به گروه کنترل مقایسه 
در  تومورها  رشد  توقف  درصد  و  تومور  نسبی  حجم  تغییر  درصد  همچنین  شد. 
تخمین  براى  شد.  مقایسه  کنترل  گروه  و  درمانی  گروه هاى  بین  درمان  14روز 
زمان دو برابر شدن حجم تومورها براى هر موش از گروه کنترل و گروه هاى 
درمانی تابعی منطبق بر زمان دو برابر شدن حجم تومورها نسبت به تغییر حجم 

نسبی آن ها برآورد شد.    
براى مقایسه حجم تومورها و حجم نسبی و درصد تغییرهاى حجم نسبی تومورها 
بین گروه هاي درمانی و گروه کنترل و همچنین براى مقایسه درصد توقف رشد 
تومور بین گروه هاي مختلف درمانی، در 14 روز ابتدا توسط آزمون کولوموگراف 
ـ اسمیرنوف مشخص شد که متغیر داراى توزیع غیر نرمال است. سپس  مقایسه 
دو گروهی از آزمون من ـ ویتنی از سري آزمون هاي غیر پارامتریک استفاده شد. 
همچنین با توجه به اینکه آنژیوژنز عامل مهمی در رشد تومور بوده و به تغذیه، 
تکثیر و گسترش بافت تومور کمک می کند، براى بررسی تغییرهاى آنژیوژنز در 
بافت تومور در گروه هاى تحت درمان نسبت به گروه کنترل دانسیته تعداد عروق 

در واحد سطح (Ln) در بافت تومورى گروه هاى مختلف محاسبه شد. 

یافته ها
دانسیته تعداد عروق در واحد سطح شاخص مناسبی براى ارزیابی روند آنژیوژنز در 
گروه هاى درمانی نسبت به گروه کنترل است. براى مقایسه دانسیته تعداد عروق 
 ANOVA در واحد سطح، در گروه هاى درمانی نسبت به گروه کنترل از آزمون

استفاده شد.
نتایج حاصل از اندازه حجم تومورها درگروه هاى مختلف آزمایش شده در نمودار 

1و2 آمده است.
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82 /  هدى رادمنش و همکاران

میزان حجم تومورها در هفتمین روز درمان در گروه هاي درمانی دریافت کننده 
عصاره الکلی با دوز mg/kg 50 و mg/kg 100 و گروه کنترل در نمودار (1) 
در  تومورها  حجم  درمان  هفتم  روز  در  نمودار  این  طبق  است.  شده  داده  نشان 
گروه هاي درمانی دریافت کننده عصاره الکلی نسبت به گروه کنترل کاهش پیدا 
کرده است و گروه درمانی دریافت کننده عصاره الکلی دوز mg/kg 100 کاهش 
 mg/kg حجم بیشتري نسبت به گروه درمانی دریافت کننده عصاره الکلی با دوز

50 داشته است. 
آزمون آمارى نشان می دهد که در روز هفتم درمان، کاهش معناداري در میانگین 
حجم تومورها نسبت به گروه کنترل درگروه درمانی دریافت کننده عصاره الکلی 
با دوز 50 mg/kg (P<0/01) و در گروه درمانی دریافت کننده  عصاره الکلی دوز 

100 mg/kg (P<0/001) مشاهده می شود. 
میزان حجم تومورها در چهاردهمین روز درمان در گروه هاي درمانی دریافت  کننده 

عصاره الکلی با دوز mg/kg 50 و mg/kg 100 و گروه کنترل در نمودار (2) 
نشان داده شده است. طبق این نمودار در روز چهاردهم درمان، حجم تومورها 
در گروه هاي درمانی دریافت کننده عصاره الکلی نسبت به گروه کنترل کاهش 
 100 mg/kg پیدا کرده است و گروه درمانی دریافت کننده عصاره الکلی با دوز
کاهش حجم بیشتري نسبت به گروه درمانی دریافت کننده عصاره الکلی با دوز 

mg/kg 50 داشته است. 
در  معناداري  کاهش  درمان،  چهاردهم  روز  در  که  می دهد  نشان  آمارى  آزمون 
دریافت کننده  درمانی  درگروه  کنترل  گروه  به  نسبت  تومورها  حجم  میانگین 
دریافت کننده  درمانی  گروه  در  و   (P<0/01)  50  mg/kg دوز  با  الکلی  عصاره 

عصاره الکلی با دوز 100 mg/kg (P<0/001) مشاهده می شود.
با استفاده از K-Stest مشخص شد که حجم تومورها در دوره درمان داراي توزیع 
غیر نرمال هستند  و با استفاده از آزمون من ـ ویتنی حجم تومور بین گروه هاي 

مختلف به صورت دو به دو پس از دو هفته دوره درمان مقایسه شد. 
نسبت  تومورها  حجم  درمیانگین  را  معناداري  کاهش  ویتنی  ـ  من  آزمون  نتایج 
(P<0/001) B و گروه درمانی (P<0/01) A به گروه کنترل در گروه درمانی

نشان می دهد. 
نتایج حاصل از اندازه حجم نسبی تومورها در گروه هاى مختلف در نمودارهاى 

زیر آورده شده است.
درمانی  گروه هاي  در  درمان  روز  هفتمین  در  تومورها  نسبی  حجم  میزان 
دریافت کننده عصاره الکلی با دوز mg/kg 50، دوزmg/kg100 و گروه کنترل 
در نمودار (3) نشان داده شده است. طبق این نمودار در روز هفتم درمان حجم 
 50 mg/kg نسبی تومورها درگروه هاي درمانی دریافت کننده عصاره الکلی با دوز
و mg/kg100کاهش پیدا کرده است و گروه درمانی دریافت کننده عصاره الکلی 
با دوز mg/kg 100 کاهش حجم بیشترى نسبت به گروه درمانی دریافت  کننده 

عصاره الکلی با دوز mg/kg 50 داشته است.
آزمون آمارى نشان می دهد که در روز هفتم درمان کاهش معناداري در میانگین 
حجم نسبی تومورها نسبت به گروه کنترل در گروه درمانی دریافت کننده عصاره 
عصاره  دریافت کننده  درمانی  گروه  و   (  P<0/001  )  50  mg/kg دوز با  الکلی 

الکلی با دوز 100 mg/kg ( P<0/001) مشاهده می شود.  
درمانی  گروه هاي  در  درمان  روز  چهاردهمین  در  تومورها  نسبی  حجم  میزان   

دریافت کننده عصاره الکلی با دوز mg/kg 50 و mg/kg 100 و گروه کنترل در 
نمودار (4) نشان داده شده است. طبق این نمودار در روز چهاردهم درمان حجم 
 mg/kg نسبی تومورها در گروه هاي درمانی دریافت کننده عصاره الکلی با دوز
50 و mg/kg 100 نسبت به گروه کنترل کاهش پیدا کرده است و گروه درمانی 
دریافت کننده عصاره الکلی با دوز mg/kg 100 کاهش حجم بیشترى نسبت به 

گروه درمانی دریافت کننده عصاره الکلی با دوز mg/kg 50 داشته است.
در  معناداري  کاهش  درمان،  چهاردهم  روز  در  که  می دهد  نشان  آمارى  آزمون 
میانگین حجم نسبی تومورها نسبت به گروه کنترل در گروه درمانی دریافت کننده 
 100 mg/kg و عصاره الکلی با دوز (P<0/001) 50 mg/kg عصاره الکلی با دوز

(P<0/001) مشاهده می  شود. 
با استفاده از K-S Test مشخص شد که حجم نسبی تومورها در دوره درمان 
داراي توزیع غیرنرمال هستند و با استفاده از آزمون من ـ ویتنی حجم نسبی بین 
گروه هاي مختلف به صورت دو به دو پس از دو هفته دوره درمان مقایسه شد. 

تومورها  نسبی  حجم  میانگین  در  را  معناداري  کاهش  ویتنی  من  آزمون  نتایج 
 B درمانی  گروه  و   (P<0/01  )  A درمانی  گروه  در  کنترل  گروه  به  نسبت 

(P<0/001) نشان می دهد. 
در  مختلف  گروه هاى  در  تومورها  نسبی  حجم  تغییرهاى  درصد  از  نتایج حاصل 

نمودار (1) حجم تومورها (V)  در روز هفت بر حسب گروه ها 
 ** P<0/01 و *** P<0/001

نمودار (2) : حجم تومورها (V) :در روز چهارده بر حسب گروه ها 

نمودار (3): هحجم نسبی تومورها (RV) در روز هفت پس از درمان (عصاره الکلی )
بر حسب گروه ها 
*** P<0/001

نمودار (4) : حجم نسبی تومورها (RV) در روز چهارده پس از درمان (عصاره الکلی) بر حسب گروه ها
*** P<0/001
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نمودارهاى زیر آمده است. میزان درصد تغییرهاى حجم نسبی در دوره درمان 
طبق  است.  شده  داده  نشان   (5) نمودار  در  کنترل  گروه  و  درمانی  درگروه هاي 
این نمودار در دوره درمان تغییرهاى حجم نسبی تومورها در گروه هاي درمانی 
دریافت کننده عصاره الکلی نسبت به گروه کنترل کاهش حجم داشته است. گروه 
درمانی دریافت کننده عصاره الکلی با دوز mg/kg 100 کاهش حجم بیشتري 
نسبت به گروه درمانی دریافت  کننده عصاره الکلی با دوز mg/kg 50 داشته است. 
تومورها  نسبی  حجم  تغییرهاى  درصد  که  شد  مشخص   K-Stest از  استفاده  با 
در دوره درمان داراي توزیع غیر نرمال هستند و با استفاده از آزمون من ـ ویتنی 
درصد تغییرها، حجم سنی بین گروه هاي مختلف به صورت دو به دو پس از دو 

هفته دوره درمان مقایسه شد. 
نتایج آزمون من ـ ویتنی کاهش معناداري را در میانگین تغییرهاى حجم نسبی 
 B و گروه درمانی (P<0/01) A تومورها نسبت به گروه کنترل در گروه درمانی

(P<0/001) نشان میدهد.

 

نتایج آنژیوژنز:
مویرگ هاى شمارش شده (∑Q) و محاسبه دانسیته تراکم عروق (Ln) در گروه 
کنترل آورده شده است. در هر نمونه 24 بار شمارش از قسمت هاى متعدد بافت 

تومور انجام شده است.
دریافت کننده  درمانی  گروه هاى  و  کنترل  گروه  در  عروق  تعداد  دانسیته  میزان 
شده  داده  نشان   (6) نمودار  در   100mg/kgو  50mg/kg دوز با  الکلی  عصاره 
درمانی  گروه  در  سطح  واحد  در  عروق  تعداد  دانسیته  نمودار  این  طبق  است. 
دوز با  الکلی  عصاره  به  نسبت   100mg/kg دوز  با  الکی  عصاره  دریافت کننده 
mg/kg  50  کاهش بیشترى نسبت به گروه کنترل داشته است. نتیجه تست 
ANOVA کاهش معنادارى را در میانگین دانسیته تعداد عروق در واحد سطح 
دوز  با  الکلی   عصاره  دریافت کننده  درمانی  گروه  در  کنترل   گروه  به  نسبت 
با دوز 100  الکلی  عصاره  دریافت کننده  درمانی  50mg/kg (P<0/05) و گروه 

50mg/kg (P<0/01) نشان می دهد. 

نتایج هیستولوژیک:
گروه  نمونه هاى  بافتی  برش هاى  به  مربوط  شکل(3)عکس هاى  شکل(1)تا 
کاهش  درمانی  گروه  هاى  عکسهاى  است.  مختلف  درمانی  گروه هاى  و  کنترل 

تراکم سلول ها و مقاطع عروق، نسبت به گروه کنترل را نشان می دهد.

شکل 3: برش بافتی سرطانی کولورکتال زیر پوستی در گروه درمانی عصاره الکلی 
با دوز 50میلی گرم / کیلوگرم، فلش رگ خونی را نشان می دهد درشت نمایی 1600، 

رنگ آمیزى هماتوکسیلین و ائوزین

شکل 4: برش بافتی سرطانی کولورکتال زیر پوستی در گروه درمانی عصاره الکلی  با 
دوز 100 میلی گرم / کیلوگرم، فلش رگ خونی را نشان می دهد درشت نمایی 1600، 

رنگ آمیزى هماتوکسیلین و ائوزین

نمودار (5): درصد تغییر حجم نسبی تومورها (RV%) در طی چهارده روز دوره درمان 
بر حسب گروه ها

نمودار (6) : دانسیته تعداد عروق در واحد سطح (ln) بر حسب گروه ها

شکل1: برش بافتی سرطانی کولورکتال زیر پوستی در گروه کنترل، فلش رگ خونی را 
نشان می دهد(درشت نمایی 1600 ، رنگ آمیزى هماتوکسیلین و ائوزین)
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84 /  هدى رادمنش و همکاران

بحث
تومور  نسبی  حجم  میانگین   Salvia atropatana گیاه  الکلی  عصاره 
از  کنترل  گروه  با  مقایسه  در   50  mg/kg دوز  با  درمانی  گروه  رادر 
دوز  در  را  تومور  نسبی  حجم  میانگین  و   900  ±  34 به      1468±36
mg/kg 100 از 36±1468  به 78±492 کاهش داد. همچنین عصاره 
به  است.  داشته  را  تاثیر  بیشترین  کیلوگرم  بر  میلی گرم   100 دوز  با  الکلی 
حجم  میانگین  در  معناداري  کاهش  درمان،  چهاردهم  روز  در  که  طورى 
عصاره  دریافت کننده  درمانی  درگروه  کنترل  گروه  به  نسبت  تومورها 
دریافت کننده  درمانی  گروه  در  و   (P<0 /01)  50  mg/kg دوز  با  الکلی 

شد. مشاهده   (P<0 /001)  100  mg/kg دوز  با  الکلی  عصاره 
خاصیت  شامل  بیوشیمیایی  و  فارماکولوژیک  خاصیت  گیاهان  از  بسیارى 
هاى  فعالیت  در  می رسد  نظر  به  که  داشته  ضدالتهابی  و  اکسیدانتی  آنتی 
که  این  به  توجه  با  دارند.  دخالت  موتاژنیک  آنتی  و  کارسیتوژنیک  آنتی 
دارد،  اکسیداتیو  استرس  و  التهاب  با  نزدیکی  بسیار  ارتباط  تومور  پیشرفت 
می تواند  باشد،  داشته  اکسیدانتی  آنتی  یا  ضدالتهابی  خواص  که  ترکیبی 

باشد(17). کارسینوژن  آنتی  عامل  یک 
ترکیب هاى  که  است  داده  نشان  مختلف  مطالعه هاى  از  حاصل  نتایج 
آنتی اکسیدانتی،  خاصیت  داراى  جنس  این  الکلی  و  آبی  عصاره هاى 
القاى  سبب  همچنین  و  هستند  تومورى  ضد  و  17و18)   ،16) ضد التهابی 
سرطانی  سلول هاى  تکثیر  و  رشد  از  طریق  این  به  و  می شوند  آپوپتوز 

و19و20). می کنند(18  جلوگیرى  متعدد 
عصاره هاى  ترکیب هاى  که  می دهد  نشان  دانشمندان  تحقیق هاى 
بوده  ضد التهابی  و  آنتی اکسیدانتی  آثار  دارى  گیاه  این  مختلف  گونه هاى 
سلول  مختلف  مکانیسم هاى  روى  گذاشتن  اثر  با  همچنین  است(21). 
تحقیق ها  می کند.  جلوگیرى  آن ها  بدخیمی  و  تکثیر  و  رشد  از  سرطانی 
گیاه  این  از  گونه  پنج  الکلی  عصاره هاى  که  داده  نشان   2006 سال  در 
سلول هاى  کشت  محیط هاى  تکثیر  و  رشد  روى  مختلف  دوزهاى  با 
 -05MG,T98G,U-DBTRG) گلیبوبالستوما  نظیر  متعدد  سرطانی 
آدنوکارسینوماى   ،(29-WiDr, HT) کارسینوما  کولورکتال   ،(87MG
-HEC) آندومتریوم  آدنوکارسینوماى   (MDA,Pca2b) پروستات 
که  داده  نشان  نتایج  و  گذاشته  اثر   (B (CIR لینفوبالست  و   (1A
محسوب  تومورى  ضد  حیاتی  منبع  یک  جنس  این  الکلی  عصاره هاى 
داد  نشان  آفریقا  جنوب  در  دیگر  تحقیقی  راستا  همین  در  می شود(22). 
تکثیر  و  رشد  روى  مهارکنندگی  آثار  است  توانسته  گیاه  این  عصاره  که 
آدنو   ،(7-MCF) سینه  آدنوکارسینوماى  نظیر  متعدد  سرطانی  سلول هاى 
 23 بگذارد(   (268-SF) گلیبوبالستوما  و   (29-HT) کولون  کارسینوماى 
عصاره  آنتی توموریک  آثار  با  ارتباط  در  توجیهی  می تواند  یافته ها  این   .(
است  داده  نشان  دیگرى  آزمایش  همچنین  باشد(22).  گیاه  این  الکلی 
قادر   Salvia triloba سالویا  از  گونه اى  الکلی  و  آبی  عصاره هاى  که 
سینه  آدنوکارسینوماى  سرطانی  سلول هاى  در  را  سلولی  تقسیم  است 
دو  در  تومورى  ضد  آثار  نیز   2009 سال  در  دهد(18).  کاهش   (MCF7)
تأیید   (M14) انسانی  مالنوماى  سرطانی  سلول هاى  علیه  سالویا  از  گونه 
الکلی  و  آبی  عصاره هاى  که  داد  نشان  تحقیق ها  این  مجموع،  در  شد. 
مهار  به  قادر  متعدد  سرطانی  سلول هاى  رده هاى  روى  اثر  با  گیاه  این 
رشد  سرعت  کاهش  شاهد  هم  تحقیق  این  در  که  سلول هاست  این  رشد 
گروه هاى  در   Balb/c موش  کولون    کارسینوماى  تومور  سلول هاى 
مقایسه  در  آذربایجانی  گلی  مریم  گیاه  الکلی  و  آبی  عصاره هاى  با  درمانی 

بوده ایم(23). کنترل  گروه  با 
ترکیب  دیگر  اسکارئول،  که  داده  نشان  تحقیق ها  نیز   2010 سال  در 
تومور  اندازه  زنده،  موجود  بدن  سیستم  روى  گذاشتن  اثر  با  گیاه  این  موثر 
می سازد  متوقف  را  آن  رشد  و  می دهد  کاهش  را  سینه  سرطانی  سلول 
که  تومورها  حجم  درمان  دوره  روز   18 در  می دهد  نشان  تحقیق  این  که 

درمان  تحت  تومورهاى  حجم  اندازه  بود  شده  اندازه گیرى  کولیس  توسط 
مطابق  می تواند  یافته ها  این  بود.  داده  کاهش  کنترل  گروه  به  نسبت  را 
با  درمانی  گروه هاى  در  که  باشد  تحقیق  این  در  آمده  دست  به  نتایج  با 
.(24 دارد(  معنادارى  کاهش  کنترل  گروه  به  نسبت  تومور  حجم  گیاه  این 

گونه اى  عصاره  از  حاصل  ترپنئول  که  داده اند  نشان  آمریکا  دانشمندان 
کاسپازى  آبشارى  مسیر  نمودن  فعال  با   Salvia libanotica سالویا  از 
 (116-HCT) انسان  کولون  سرطانی  سلول هاى  در  آپوپتوز  القاى  سبب 
موثر،  آنزیمی  مسیر  مهم ترین  که  داشتند  اشاره  همچنین  و  می شوند 
گیاه  این  در  موثر  ترکیب هاى  دیگر  از   . است(14)   3- کاسپاز  آنزیم 
از  دیگرى  ترکیب هاى  فالونوئید ها  برد.  نام  فالونوئیدهارا  می توان 
و  می گذارند  اثر  سرطانی  سلول هاى  رشد  روى  که  هستند  جنس  این 
نشان   2007 سال  در  تحقیق ها  دارند.  سلول  چرخه  روى  مهارى  اثر 
و  می گذارند  اثر   M/G2 فاز  در  سلول  چرخه  روى  فالونوئیدها  که  داده 
در  می کنند(18).  جلوگیرى  سرطانی  سلول هاى  تکثیر  از  طریق  بدین 
آثار  واسطه  به  ترکیب ها  این  که  داده  نشان  دیگرى  تحقیق  راستا،  این 
بسیارى  در  آزاد  رادیکال هاى  حذف  به  دارند  که  قوى  آنتی اکسیدانتی 
در  مطالعه ها  می کنند(22).  کمک  تومورى  و  دیده  آسیب  سلول هاى  از 
سیتوتوکسیکی  اثر  داراى  فالونوئیدها  که  می دهد  نشان  نیز   2011 سال 
دیگر  از  هستند(25).   (Colo250) انسانی  سرطانی  سلولی  رده  روى 
با  ترکیب ها  این  برد.  نام  می توان  را  منوتوپن ها  جنس  این  ترکیب هاى 
رشد  فاز   در  سلولی  چرخه  مهار  و  ژن    سیگنالی  مسیرهاى  روى  اثر 
(23و24).  می کنند  مهار  را   (HNSCC) دهانی  سرطانی  سلول هاى 
هستند،  ترپن ها  از  دیگرى  گروه  که  نیز  کاریوفیلین  آلفا  و  کاریوفیلین 
یافته ها  .این  هستند(25)  سرطانی  سلول هاى  در  تکثیرى  ضد  آثار  داراى 
گلی  مریم  گیاه  توموریک  آنتی  آثار  با  را  ارتباط  در  توجیهی  می تواند 
عصاره  با  درمان  دوره  در  که  طورى  به  باشد  تحقیق  این  در  آذربایجانی 
درمان در  گروه هاى تحت  تومورى   در  مدل  رشد  این گیاه سرعت  الکلی 

است.  کرده  پیدا  کاهش  کنترل  گروه  با  مقایسه 
تحقیق  که  است   I هیدروتانشیون  دى  سالویا  جنس  در  دیگر  ترکیب 
بلوغ  و  مهاجرت  اتصال،  بر  است  قادر  ترکیب  این  که  می دهد  نشان  ها 

کند(26).  مهار  را  آنژیوژنز  و  گذاشته  اثر  اندوتلیال  سلول هاى 
 Salviaگیاه الکلی  عصاره  که  داده  نشان   2009 سال  در  دیگر  تحقیق 
با  گیاه  این  الکلی  عصاره  است.  آنتی آنژیوژنیک  آثار  داراى  نیز    plebeia
می کند  مهار  را  آنژیوژنز  تومورى  بافت  در  اکساید  نیتریک  سطح  کاهش 
نیتریک  به  پاسخ  در  رگی  اتساع  آنژیوژنز  در  مرحله  نخستین  که  طورى  به 
در  اکساید  نیتریک  سطح  کاهش  با  سالویا  گیاه  عصاره  و  است  اکسید 

می شود(26). آنژیوژنز  کاهش  سبب  تومورى  بافت 
در  را  آنژیوژنز  دانشن  ها  که  دریافتند  دانشمندان  نیز   2010 سال  در 
مهار  سبب  ترکیب  این  می کنند  مهار  مالنوما  سرطانی  سلول هاى 

آنژیوژنز  می شود(27).
 Salvia گیاه  الکلی  عصاره  که  می دهد  نشان  دیگر  مطالعه هایت 
جلوگیرى  اندوتلیال  سلول هاى  مهاجرت  از  رت  آئورت  در   Officinalis
توجه  با  مجموع  (28).در  می  کند  مهار  آن  در  را  آنژیوژنز  و  می کنند 
ابعاد  از  گیاهان  این  آنتی توموریک  خواص  شده  انجام  تحقیق هاى  به 
عصاره هاى  گفت  می توان  خالصه  طور  به  که  است  شده  ثابت  گوناگون 
جمله  از  متفاوت  فاکتورهاى  روى  اثر  با  گیاه  این  آبی  یا  و  الکلی 
اوروکیناز   MPAK-ERK سیگنالینگ  مسیر   ،  Bax پروتئین هاى 
مهار  سلول  چرخه  مختلف  فازهاى  روى  تاثیر  و  پالسمینوژن  فعال کننده 
می توان  کلی  طور  به  هستند.  آنتی توموریک  آثار  داراى   DNA سنتز 
متالوپروتئازهاى  بر  اثر  با  سالویا  گیاه  الکلی  عصاره  ترکیب هاى  گفت 
و   VEGF اندوتلیایی  سلول هاى  رشد  اکسید،  نیتریک  سلولی،  خارج 
با  همسو  شده  انجام  مطالعه هاى  می شوند.  آنژیوژنز  مهار  سبب   FGF

است.   مطالعه  این  تحقیق هاى  نتایج 
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نتیجه گیري
مریم  گیاه  الکلی  عصاره هاى  با  درمان  تحت  گروه هاى  که  می رسد  نظر  به 
گلی روند رشد تومورها و دانیسته تعداد عروق در واحد سطح در مقایسه با 
عروق  دانسیته  وکاهش  می دهند  کاهش  معنادارى  طور  به  را  کنترل  گروه 

است. تومور  رشد  روند  کاهش  در  موثر  عاملی 

تشکر و قد رد انی
بود.  ارشد  کارشناسی  درجه  اخذ  براي  پایان نامه  حاصل  مقاله  این 
دانشگاه  علوم  دانشکده  زیست شناسی  گروه  همکاران  همه  از  بدینوسیله 
و  نخعی   دکتر  خانم  سرکار  گروه  مدیریت  مشهد،  واحد  اسالمی  آزاد 
بی  همکاري هاي  براى  سعیدي  دکتر  آقاي  علوم  دانشکده  محترم  ریاست 

می شود. قدردانی  و  تشکر  دریغ شان 
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