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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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چكيده:
ســابقه و هــدف :آنژیوژنــز گامــی اساســی در انتقــال تومورهــا از حالــت خفتــه بــه بدخیــم اســت .اســتفاده از بعضــی فاکتورهــای مهارکننــده آنژیوژنــزی میتوانــد
ب ـرای درمــان رسطــان موثــر باشــد .بعضــی از تغییرهــای رخ داده در ســلولهای رسطانــی میتوانــد بــا اســتفاده از عصارههــای گیاهــی ،بهبــود یافتــه و درمــان شــود.
گیــاه مریــم گلــی آذربایجانــی متعلــق بــه خانــواده نعناســت .گونههــای ســالویا در طــب ســنتی ای ـران و در برخــی دیگــر از کشــورها علیــه عفونتهــای مختلــف،
درمــان بیامریهــای التهابــی و رسطــان بــه کار میرفتــه اســت .هــدف از ایــن مطالعــه تعییــن آثــار ضــد تومــوری عصــارهالکلــی مریــم گلــی آذربایجانــی بــر مــدل
رسطــان کولورکتــال 26CTزیــر جلــدی در مــوش Balb/cاســت.
مــواد و روش هــا :در ايــن مطالعــه تجــريب ابتــدا ســلولهای  CT26بــه پهلــوی راســت  18رس مــوش  Balb/cبـرای القــای کارســینومای کولــون تزریــق شــد .زمانــی
کــه انــدازه تومــور بــه ( )350 ± 50میلیمرتمکعــب رســید 18 ،رس مــوش بــه طــور اتفاقــی بــه  3گــروه تقســیم شــدند (هــر گــروه شــامل  6مــوش) ایــن گروههــا شــامل
گــروه کنــرل ،عصارههــای الکلــی بــه تفکیــک هــر یــک بــا دوز  50و  100میلیگــرم بــر کیلوگــرم ،تجویــز شــد .گــروه حــاوی عصارههــای الکلــی گیــاه مریــم گلــی
آذربایجانــی روزانــه بــه مــدت  14روز تزریــق شــدند .بـرای پیگیــری آثــار درمانــی ،پارامرتهــای میـزان توقــف در رشــد تومور،تغییرهــای حجــم نســبی و زمــان دوبرابــر
شــدن حجــم تومورهــا ارزیابــی شــدند .پــس از کشــن حیوانهــا در پایــان روز چهاردهــم ،تومورهــا ب ـرای بررس ـیهای بافتشناســی ،اتوپســی شــدند .دادههــا بــا
اســتفاده از جدولهــای توزیــع فراوانــی ،میانگیــن و انحـراف معیــار توصیــف شــد .نرمالیتــی متغیرهــای کمــی بــا اســتفاده از روش کوملوگـراف ـ اســمیرنوف ()K-S test
و ب ـرای تعییــن اختــاف معنــاداری بیــن گروههــای مختلــف از آزمــون مــن ـ ویتنــی توســط نرماف ـزار آمــاری ( )SPSS V .16آزمــون شــد و منودارهــا بــا اســتفاده از
نرماف ـزار  2007 Exceleرســم شــد.
یافتههــا :عصــاره الکلــی گیــاه  Salvia atropatanaمیانگیــن حجــم نســبی تومــور را در گــروه درمانــی بــا دوز  50 mg/kgدر مقایســه بــا گــروه کنــرل از 8641±63
بــه  009 ± 43و میانگیــن حجــم نســبی تومــور را در دوز  100 mg/kgاز  8641±63بــه  294±87کاهــش داد .همچنیــن عصــاره الکلــی بــا دوز  100میلیگــرم بــر
کیلوگــرم بیشــرین تاثیــر را داشــته اســت .بــه طــوری کــه در روز چهاردهــم درمــان كاهــش معنــاداري در ميانگــن حجــم تومورهــا نســبت بــه گــروه كنــرل درگــروه
درمــاين دریافتکننــده عصــاره الــكيل بــا دوز  )P>0/01( 50 mg/kgو در گــروه درمــاين دریافتکننــده عصــاره الــكيل بــا دوز  )P>0/001( 50 mg/kgمشــاهده شــد.

واژگانكلیدی :مریم گلی ،سلولهای ، CT26آنژیوژنز ،رشد تومور ،عصاره الکلی.
مقدمه
سرطان از مهمتریﻦ ﻋﻠﻞ مرگ و مﯿر در ﺟهان و سومﯿﻦ دلﯿﻞ مرگ در کشور
ایران است که روند آن رو ﺑه افﺰایﺶ است .آن ﭼه حتﯽ از مﯿﺰان مرگ و
مﯿر نﯿﺰ دردناكتر است ،رنﺞ ﻋاطﻔﯽ و ﺟسﻤانﯽ تﺤﻤﯿﻞ شده توسﻂ ایﻦ

نﺌوپالسمﻫاست) .(1آپوپتوز کﻠﻤهاى یونانﯽ و ﺑه مﻌنﯽ ﺑرگریﺰان است .اﻏﻠﺐ
مناﺑﻊ دو واژه آپوپتوز و مرگ ﺑرنامهریﺰي شده سﻠول را مترادف ﻫم ﺑه کار
ﺑرده ،ﻋدهاي دیگر نﯿﺰ آپوپتوز را مهمتریﻦ نوع مرگ ﺑرنامهریﺰي شده سﻠولﯽ
ﻗﻠﻤداد کردﻫاند) .(2واژه آنﮋیوژنﺰ ﺑه مﻌنﯽ ایﺠاد مویرگﻫاي ﺟدید از ﻋروق
موﺟود ﺑراي نﺨستﯿﻦ ﺑار توسﻂ مﺤققﯽ ﺑه نام ﻫرتﯿﮓ در سال  1935ﺑه کار
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نتیجهگیــری :بــه نظــر میرســد کــه عصــاره الکلــی گیــاه  ، Salvia atropatanaفعالیــت آنتــی آنژیوژنــز و آثــار مهارکنندگــی قابــل توجهــی علیــه رشــد تومــور
نشــان دادنــد.

 / 80ﻫدى رادمنﺶ و ﻫﻤﮑاران

مواد و روش ها
درایﻦ مﻄالﻌه تﺠرﺑﯽ از  18سر موش نر  Balb/cﺑا وزن ) 20-22گرم(
استﻔاده شد .ایﻦ حﯿوانﻫا از انستﯿتوپاستور تهران ﺧریداري و در شرایﻂ یﮑسان
و استاندارد  12ساﻋت نور و  12ساﻋت تاریﮑﯽ و درﺟه حرارت  23-25درﺟه
سانتﯽگراد در اتاق حﯿوانﻫاى دانشﮑده ﻋﻠوم پایه واحد مشهد نگهداري شدند.
ﻫنگام آزمایﺶ ،حﯿوانﻫا ﺑه آب و ﻏذاي کافﯽ دسترسﯽ داشتند و ﻏذاي ایﻦ
حﯿوانﻫا نﯿﺰ از شرکت ﺟوانه ﺧراسان تهﯿه شد .گﯿاه مریم گﻠﯽ آذرﺑایﺠانﯽ از
اطراف ﺑﺠنورد ﺟﻤﻊآوري و توسﻂ مرکﺰ ﻫرﺑاریوم دانشﮑده ﻋﻠوم پایه دانشگاه
آزاد مشهد ﺑه شﻤاره ﻫرﺑاریومی  9184تایﯿد شد .پﺲ از ﺧشﮏ کردن گﯿاه در
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مواد استفاده شده برای مطالعههای سلولی:

رده سﻠولﯽ  CT26از انستﯿتو پاستور ایران تهﯿه و ﺑه مﯿﺰان ﻻزم تﮑﺜﯿر شد).(4

ایﻦ رده سﻠولﯽ دیﻔرانسﯿه نشده کارسﯿنوﻫاي کولون ،نﺨستﯿﻦ ﺑار ﺑا استﻔاده از
 Nنﯿترو  Nمتﯿﻞ اورتال در کولون موش  Balb/cایﺠاد و سﭙﺲ رده ﺧالﺺ
آن استﺨراج شده است) .(13در ایﻦ تﺤقﯿﻖ ،مﺤﯿﻂ کشت کامﻞ و آماده
 1640RPMIتهﯿه شد .ﺑراي کندن سﻠول ﻫا از کﻒ فالسﮏﻫاي کشت از
مﺤﻠول تریﭙسﯿﻦ ـ  EDTAآماده ،ساﺧته شرکت ﺑﯿوژن استﻔاده شد) .(13ﺑراى
تﻌﯿﯿﻦ تراکم سﻠولﯽ و درﺻد ﺑقاي سﻠولﻫاي تریﭙسﯿنه شده تریﭙان ﺑﻠو آماده،
استﻔاده شد) .(12ﺑراى فریﺰ کردن سﻠولﻫا از )دى متﯿﻞ سولﻔوکساید( آماده
استﻔاده شد).(13
ايجاد تومور در موشهاي Balb/c
زمانﯽ که سﻠولﻫا ﺑه ﺻورت تﮏ ﻻیه کامﻞ سﻄﺢ فالسﮏ را مﯽ پوشاندند،
سﻠولﻫا تریﭙسﯿنه شده و پﺲ از سه ﺑار شستوشو ،تﻌداد سﻠولﻫا و درﺻد
سﻠولﻫاي زنده ﺑه روش تریﭙان ﺑﻠو و ﺑا استﻔاده از ﻻم نﺌو ﺑار تﻌﯿﯿﻦ شد .سﭙﺲ
ﺑه ﻫر موش ،تﻌداد  1×10 6سﻠول CT 26در حﺠم  100مﯿﮑرولﯿتر سرم
فﯿﺰیولوژي تﺰریﻖ شد .تﺰریﻖ ﺑه ﺻورت زیر ﺟﻠدي در پهﻠوي راست حﯿوان انﺠام
شد .ﻗﺒﻞ از آن حﯿوانﻫا ﺑا تﺰریﻖ داﺧﻞ ﺻﻔاﻗی  10مﯿﻠیگرم ﺑر کﯿﻠوگرم زایالزیﻦ
) شرکت دارویی ﺑهﯿار سامان )XY 2% lazin ،و  50مﯿﻠیگرم ﺑر کﯿﻠوگرم
کتامﯿﻦ ) ( Rotex medica GmBHﺑﯿهوش شدند).(13

شرايط درمان :
ﺑراى تﺰریﻖ دوز درمانﯽ ﻻزم ﺑود وزن موش مﺤاسﺒه شود .از ایﻦ رو وزن موشﻫا
ﻫر روز ﻗﺒﻞ از تﺰریﻖ روزانه دوز درمانﯽ توسﻂ ترازوى دیﺠﯿتال اندازهگﯿري شد.
تﺰریﻖ دوزﻫاي درمانﯽ ﺑه ﺻورت داﺧﻞ ﺻﻔاﻗﯽ ﻫر روز و طﯽ  14روز انﺠام
شده )دوزﻫاي  50و  100مﯿﻠیگرم /کﯿﻠوگرم ﻋﺼاره الﮑﻠی( .ﺑه گروه کنترل
نﯿﺰ روزانه)  0/3سی سی( سرم فﯿﺰیولوژى ﺑه ﻫﻤان مﯿﺰان که گروهﻫاى درمانی
دریافت کرده ﺑودند تﺰریﻖ شد.
روزانه ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ تﺰریﻖ ،اﺑﻌاد تومور گروهﻫاي درمانﯽ و گروه کنترل ﺑا کولﯿﺲ
اندازهگﯿرى شد تا تﻐﯿﯿرﻫاى حﺠم تومور در دوره درمانﯽ مشﺨﺺ ارزیاﺑﯽ
شود).(13
ارزیابی حجم تومورها:
ﺑراي ارزیاﺑﯽ حﺠم تومورﻫا ﻗﺒﻞ و ﺑﻌد از درمان ،روزانه اندازهگﯿري اﺑﻌاد تومور ﺑا
کولﯿﺲ ﺑا دﻗت) 0/02مﯿﻠیمتر( انﺠام شد .ﻗﻄر ﺑﺰرگ ) ،(aﻗﻄر کوﭼﮏ ) (bو
ﺿﺨامت تومورﻫا ) (cدر نﻈر گرفته شده و ﺑا استﻔاده از راﺑﻄه ) ،(2حﺠم تومورﻫا
) (Vمﺤاسﺒه شد .ﺑراي کاﻫﺶ ﺧﻄا ،اندازهگﯿري اﻗﻄار سه ﺑار انﺠام و مﯿانگﯿﻦ
گﺰارش شد ) ﺧﻄاي زیر  5درﺻد مورد ﻗﺒول است(.
V=π/6 (a.b.c)c
)راﺑﻄه(2
ﺑراى مقایسه نهایﯽ ،نﺨستﯿﻦ روز درمان روز ﺻﻔر در نﻈر گرفته شد و حﺠم
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رفت) .(3آنﮋیوژنﺰ یا رگزایﯽ ،ﺑه مﻌنﯽ تشﮑﯿﻞ مویرگﻫاي ﺟدید از ﻋروق اولﯿه
است که در حالتﻫاى مﺨتﻠﻒ پاتولوژیﮏ از ﻗﺒﯿﻞ رشد تومور ،متاستاز ،آرتریت
روماتوﺋﯿد و ﻫﻤﭽنﯿﻦ در فرآیندﻫاي فﯿﺰیولوژیﮏ مانند رشدونﻤو ارگان ،ترمﯿم
زﺧم و تولﯿد مﺜﻞ دﺧالت دارد .اساسا آنﮋیوژنﺰ یﮏ فرآیند ﻻزم در فﯿﺰیولوژي
طﺒﯿﻌﯽ است و در ﺻورتﯽ که تﻌادل ﺑﯿﻦ فاکتورﻫاي القا کننده و مهارکننده
آنﮋیوژنﺰ ﺑر ﻫم ﺧورد ،شرایﻂ ﺑراي ﺑروز ﺑرﺧﯽ ﺑﯿﻤاريﻫا ﺑه وﺟود مﯽآید).(4
پولﯿﭗ ،تودهاي است که ﺑه داﺧﻞ مﺠراي روده ﺑرﺟسته شده ،مﻤﮑﻦ است در اﺛر
اﺻﻄالح پرانﮑوله شود و یا اینﮑه پولﯿﭗ  Sessileﺑاشد،
کشﺶ ساﻗهدار ،یا ﺑه
ً
(.
)
یﻌنﯽ ساﻗه مشﺨﺼﯽ نداشته ﺑاشد  3امروزه استﻔاده از ﻋﺼارهﻫاى گﯿاﻫی ﺑه
دلﯿﻞ نداشتﻦ آﺛار ﺟانﺒی ﺑر ﺑافتﻫاى سالم راه درمانی مناسﺒی ﺑراى ﺑسﯿارى از
ﺑﯿﻤارىﻫاست .امﯿد است روزى ﺑتوان ﺑا استﻔاده از ﻋﺼارهﻫاى طﺒﯿﻌی از پﯿشرفت
روند سرطان در افراد ﺟﻠوگﯿرى کرد) .(5گﯿاه مریم گﻠی آذرﺑایﺠانی گﯿاﻫﯽ ﻋﻠﻔﯽ
و ﭼند ساله از ﺧانواده نﻌناﻋﯿان است .ﻇاﻫري پر شاﺧه دارد و ارتﻔاع آن  30تا
 60سانتﯽ متر است) .(6ایﻦ 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 مﯽرفته است .گونهﻫاي مﺨتﻠﻒ ﺟنﺲ سالویا نشان دادهاست که داراي
ﺧواص ﺿد ﺑاکتري ،ﺿد ﻗارﭼﯽ ،ﺿد توموري ،آنتﯽاکسﯿدانتﯽ و ﺿد التهاﺑﯽ ﺑوده
است) .(7از گﻞﻫاي آن نﯿﺰ در ساﻻد و ﺑرگ آن ﺑراي تهﯿه ﭼاي که ﺧاﺻﯿت ﺿد
ﻋﻔونﯽ کننده و متﻌادل کننده ﺧون را دارد ،استﻔاده مﯽشود .ﻫﻤﭽنﯿﻦ ﺑه واسﻄه
وﺟود ﺑرﺧﯽ ترکﯿﺐﻫا نﻈﯿر توﺟﻦ ،سﯿنﺌول و کامﻔر که ﺧواص ﺿد مﯿﮑروﺑﯽ،
آنتﯽاکسﯿدانتﯽ و ﺑه احتﻤال ﺿد سرطانﯽ دارند ،در ﺻنایﻊ داروسازي از اسانﺲ
مریم گﻠﯽ استﻔاده مﯽشود) .(8ترکﯿﺐﻫا و یا اﺟﺰاي اﺻﻠﯽ تشﮑﯿﻞدﻫنده مهم
ایﻦ ﺟنﺲ ،اسانﺲﻫا ،ديترپﻦﻫا ،تريترپنوﺋﯿدﻫا ،تانﻦﻫا ،فالونوﺋﯿدﻫا ،رزیﻦ،
ساپونﯿﻦﻫا و فنولﻫا ﻫستند .ﺑه ﻋالوه ،ترکﯿﺐ اﺻﻠﯽ تشﮑﯿﻞدﻫنده گونهﻫاي
سالویانولﯿﮏ اسﯿد است) . (9،10سالوینال ،ترکﯿﺐ ﺟدا شده از دانشﻦSalvia)،
 (miltirrihizaﺑازدارنده تشﮑﯿﻞ مﯿﮑروتوﺑول و داروي فﻌالﯿت ﺿد مﯿتوزي در
سﻠولﻫاي سرطانﯽ است ،روي رشد سﻠول سرطانﯽ فﻌالﯿت ﺑازدارندگﯽ نشان
داده و در سﻠولﻫاي سرطانﯽ انسان ،مرگ سﻠولﯽ را ایﺠاد مﯽکند .سالوینال شاید
در درمان سرطانﻫاي انسان مﻔﯿد ﺑاشد ﺑه ﺧﺼوص در ﺑﯿﻤارانﯽ که ﺑه دارو مقاوم
ﻫستند .ﺑناﺑرایﻦ سالوینال مﯽتواند ﺑه ﻋنوان ﻋامﻞ دپﻠﯽمریﺰاسﯿون مﯿﮑروتوﺑول
شناﺧته شود و در درمان انواع سرطان مانند سرطان سﯿنه ،مﺜانه ،سر و گردن
ﺑه کار مﯽرود) .(11از آن ﺟا که گﯿاه مریم گﻠﯽ ساﺑقه طوﻻنﯽ در مﺼرف
پﺰشﮑﯽ داشته و ترکﯿﺐﻫاى ﻋﻤده آن آﺛار فارماکولوژیﮑﯽ ﺑﯽنﻈﯿري مانند آﺛار
آنتﯽتوموریﮏ ،آنتﯽدیاﺑتﯿﮏ ،آنتﯽﺑاکتریال و آنتﯽاکسﯿدانتﯽ و… داشته و ﺑاتوﺟه
ﺑه اینﮑه تﺄﺛﯿر سﻤﯿت سﻠولﯽ ﺑﻌﻀﯽ از گونهﻫاي مریم گﻠﯽ ﺑر ﺑﻌﻀﯽ از ردهﻫاي
سﻠولﻫاي سرطانﯽ گﺰارش شده است و ﺑاتوﺟه ﺑه آﺛار ﺿد توموري ایﻦ گﯿاه
ﺑه ﺻورت  in vivoﺑررسﯽ نشده ،ﺑناﺑرایﻦ ﺑر آن شدیم تا آﺛار ایﻦ گﯿاه را در
سﻠولﻫاي دیسﭙالستﯿﮏ در مدل تﺠرﺑﯽ کارسﯿنوم کولون ﺑررسﯽ کنﯿم .ﺑناﺑرایﻦ
ﻫدف از انﺠام ایﻦ پﮋوﻫﺶ ﺑررسﯽ آﺛار ﺿد تومورى ﻋﺼاره الﮑﻠی گﯿاه Salvia
 atropatanaﺑر مدل زیرﺟﻠدى کارسﯿنوماى کولون 26CTدر موش Balb/c
است که در دانشگاه آزاد مشهد در سال  1390انﺠام شد.

سایه ،ﺑرگ گﯿاه مریم گﻠﯽ آذرﺑایﺠانﯽ توسﻂ دستگاه ﺧردکننده آسﯿاب و پودر آن
تا زمان ﻋﺼارهگﯿري در ﺟاي ﺧشﮏ و ﺧنﮏ نگهداري شد .ﺑراي تهﯿه ﻋﺼاره
الﮑﻠﯽ اﺑتدا  50گرم پودر گﯿاه مریمگﻠﯽ آذرﺑایﺠانﯽ را داﺧﻞ کاﻏذ مﺨﺼوص
کارتوش ریﺨته و ﺑه ﻫﻤراه 450سی سی اتانول مﻄﻠﻖ ﺑه ﻋنوان حالل در
دستگاه سوکسﻠه ﺑا حرارت ) (45-50درﺟه سانتﯽگراد ﻗرار داده شد ،ﻋﻤﻞ ﻋﺼاره
گﯿري دو روز متوالﯽ ﺻﺒﺢ تا شﺐ ﺑه طول انﺠامﯿد .ﺑﻌد از ﻋﻤﻞ ﻋﺼارهگﯿري
ﺑراى حذف حالل ﺑه مدت  98ساﻋت 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 مﯽتوان ﺑراي مدتﻫا در فریﺰر  -20درﺟه
سانتیگراد نگهداري کرد.

آﺛارﺿدتومورىﻋﺼارهالﮑﻠیگﯿاهSalviaatropatanaﺑرمدلزیرﺟﻠدىکارسﯿنوماىکولونCT26درموش81/Balb

تومورﻫا نسﺒت ﺑه حﺠم آنﻫا در روز ﺻﻔر تﻌﯿﯿﻦ شد .ﺑا استﻔاده از حﺠم تومور در
روزﻫاي مورد ﺑررسﯽ؛ تﻐﯿﯿر نسﺒﯽ حﺠم تومور ) ( RVو درﺻد تﻐﯿﯿرﻫاى حﺠم
نسﺒﯽ تومورﻫا ) RVدرﺻد( از راﺑﻄه زیر ﺑه دست آمد).(14
RV=V/V0
راﺑﻄه )(3
R%RV = [ ( V-V0 )/V0 ]×100
راﺑﻄه )(4
که در ایﻦ راﺑﻄه  V ،و  V0حﺠم تومور ﺑه ترتﯿﺐ در روزﻫاي پﺲ از درمان و روز
شروع درمان ﻫستند). (23
پارامتر درﺻدتوﻗﻒ در رشد تومور ) ، (IRمﯿﺰان موفقﯿت پروتﮑﻞ درمانﯽ در
گروهﻫاي مﺨتﻠﻒ در روند کاﻫﺶ رشد تومورﻫا در روزﻫاي متوالﯽ پﺲ از درمان
را نسﺒت ﺑه گروه کنترل مﻄاﺑﻖ راﺑﻄه ) (5-2نشان مﯽدﻫد).(15
IR= [ (V control-V treated) / Vcontrol]l × 100
راﺑﻄه )(5
Vcontrol
 ،حﺠم نرمالﯿﺰه شده در ﻫﻤان روز در گروه
که در ایﻦ راﺑﻄه حﺠم
کنترل است و  ، V treatedنشاندﻫنده حﺠم نرمالﯿﺰه شده تومور مورد نﻈر در
گروه مورد نﻈر پﺲ از درمان است.
پﺲ از آن که حﺠم تومورﻫا ﺑه ) (350 50مﯿﻠیمتر مﮑﻌﺐ رسﯿد .حﯿوانﻫا ﺑه
طور تﺼادفﯽ در سه گروه ،ﻫرگروه شامﻞ ) 6سر( موش گروهﺑندي شدند که
دوگروه )گروه درمانﯽ یا تﯿﻤار( را تشﮑﯿﻞ مﯽدانند و گروه پنﺠم گروه کنترل را
شامﻞ شد که ﺑه شرح زیر است.
• گروه کنترل که فقﻂ تومور در آن القا شده ﺑود :شامﻞ  6سر موش Balb/c
• گروه تﯿﻤار الﮑﻠی  ) Aﻋﺼاره الﮑﻠی گﯿاه ﺑا دوز  50مﯿﻠیگرم /کﯿﻠوگرم(  :شامﻞ
 6سر موش Balb/c
• گروه تﯿﻤار الﮑﻠی  ) Bﻋﺼاره الﮑﻠی گﯿاه ﺑا دوز 100مﯿﻠیگرم /کﯿﻠوگرم(  :شامﻞ
 6سر موش Balb/c

مرحله شمارش مويرگها و رگها:
تخمين دانسيته تراكم عروق
ﺑراي تﺨﻤﯿﻦ دانسﯿته تراکم ﻋروق در واحد سﻄﺢ از فرمول زیر استﻔاده شد):( 16
Ln=2QA
)راﺑﻄه (5
 =Lnدانسﯿته تﻌداد ﻋروق در واحد سﻄﺢ را نشان مﯽدﻫد.
 = Qتﻌداد مقاطﻊ ﻋروق در مساحت  Aرا نشان مﯽدﻫد.

ﻋدد ﺑه دست آمده  Aﻫﻤان مساحت فریم مرﺑﻌﯽ ﺑا اﺿالع دو سانتیمتر 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 ﺑاﻻ ﺑه ﻋنوان  Qگذاشته مﯽشود و ﺑدیﻦ
طریﻖ مﯽتوان تراکم مویرگﯽ را در واحد سﻄﺢ ،در ﺑافت تومور گروهﻫاي تﯿﻤار
متقاوت و در گروه کنترل ﺑه دست آورد.
تﺤﻠﯿﻞ آمارى دادهﻫا ﺑا استﻔاده از ﺟداول توزیﻊ فراوانی ،مﯿانگﯿﻦ و انﺤراف مﻌﯿار
توﺻﯿﻒ شد و حﺠم نسﺒی ،درﺻد تﻐﯿﯿر حﺠم نسﺒی ،درﺻد توﻗﻒ تومورﻫا و
زمان دو ﺑراﺑر شدن حﺠم تومورﻫا در ﻫر گروه ﺑا سﻄﺢ اطﻤﯿنان 95درﺻد مقایسه
شد .نرمالﯿتی متﻐﯿرﻫاى کﻤی ﺑا استﻔاده از روش کولﻤوگراف ـ اسﻤﯿرنوف )K-S
 (teﬆو ﺑراى تﻌﯿﯿﻦ اﺧتالف مﻌنادارى ﺑﯿﻦ گروهﻫاى مﺨتﻠﻒ از آزمون مﻦ ـ
ویتنی توسﻂ نرمافﺰار آمارى ) (16.SPSS Vآزمون و نﻤودارﻫا ﺑا استﻔاده از
نرمافﺰار  2007 Exceleرسم شد .ﻫنگامﯽ که حﺠم تومورﻫا ﺑه حدود )(350+50
مﯿﻠﯽمتر مﮑﻌﺐ رسﯿد ،حﯿوانﻫا ﺑه طور تﺼادفﯽ در گروهﻫاي درمانﯽ مﺨتﻠﻒ و
گروه کنترل ﻗرار گرفتند .در دوره درمان که  14روز ﺑود ،اندازه حﺠم تومورﻫا از
طریﻖ اندازهگﯿري ﺑا کولﯿﺲ )دﻗت  0/02مﯿﻠﯽمتر( مشﺨﺺ شد.
ﺑراى ﺑررسﯽ روند رشد تومورﻫا درگروه ﻫاي مﺨتﻠﻒ درمانﯽ و گروه کنترل ،نتایﺞ
درمانﻫا از ﭼند دیدگاه ﺑررسﯽ شدند:
ـ اندازه حﺠم تومورﻫا )(V
ـ حﺠم نسﺒﯽ تومورﻫا )(RV
ـ درﺻد تﻐﯿﯿر حﺠم نسﺒﯽ تومورﻫا )(%RV
ـ درﺻد توﻗﻒ رشد تومورﻫا )(%IR
ـ زمان  2ﺑراﺑر شدن حﺠم تومورﻫا )(T2
متﻐﯿرﻫاي اندازه حﺠم تومورﻫا و حﺠم نسﺒﯽ تومورﻫا در  14روز دوره درمان در
روز ﻫﻔتم و ﭼهاردﻫم درمان ﺑﯿﻦ گروهﻫاي درمانﯽ نسﺒت ﺑه گروه کنترل مقایسه
شد .ﻫﻤﭽنﯿﻦ درﺻد تﻐﯿﯿر حﺠم نسﺒی تومور و درﺻد توﻗﻒ رشد تومورﻫا در
14روز درمان ﺑﯿﻦ گروهﻫاى درمانی و گروه کنترل مقایسه شد .ﺑراى تﺨﻤﯿﻦ
زمان دو ﺑراﺑر شدن حﺠم تومورﻫا ﺑراى ﻫر موش از گروه کنترل و گروهﻫاى
درمانی تاﺑﻌی منﻄﺒﻖ ﺑر زمان دو ﺑراﺑر شدن حﺠم تومورﻫا نسﺒت ﺑه تﻐﯿﯿر حﺠم
نسﺒی آنﻫا ﺑرآورد شد.
ﺑراى مقایسه حﺠم تومورﻫا و حﺠم نسﺒﯽ و درﺻد تﻐﯿﯿرﻫاى حﺠم نسﺒﯽ تومورﻫا
ﺑﯿﻦ گروهﻫاي درمانﯽ و گروه کنترل و ﻫﻤﭽنﯿﻦ ﺑراى مقایسه درﺻد توﻗﻒ رشد
تومور ﺑﯿﻦ گروهﻫاي مﺨتﻠﻒ درمانﯽ ،در  14روز 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 آزمونﻫاي 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 میکند ،ﺑراى ﺑررسی تﻐﯿﯿرﻫاى آنﮋیوژنﺰ در
ﺑافت تومور در گروهﻫاى تﺤت درمان نسﺒت ﺑه گروه کنترل دانسﯿته تﻌداد ﻋروق
در واحد سﻄﺢ ) (Lnدر ﺑافت تومورى گروهﻫاى مﺨتﻠﻒ مﺤاسﺒه شد.
یافتهها
دانسﯿته تﻌداد ﻋروق در واحد سﻄﺢ شاﺧﺺ مناسﺒی ﺑراى ارزیاﺑی روند آنﮋیوژنﺰ در
گروهﻫاى درمانی نسﺒت ﺑه گروه کنترل است .ﺑراى مقایسه دانسﯿته تﻌداد ﻋروق
در واحد سﻄﺢ ،در گروهﻫاى درمانی نسﺒت ﺑه گروه کنترل از آزمون ANOVA
استﻔاده شد.
نتایﺞ حاﺻﻞ از اندازه حﺠم تومورﻫا درگروهﻫاى مﺨتﻠﻒ آزمایﺶ شده در نﻤودار
1و 2آمده است.
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روش نمونه برداري:
پﺲ از اتﻤام دوره درمان ،حﯿوان در مﻌرض ﺑﯿهوشﯽ ﻗرار گرفت .سﭙﺲ روي
تشﮏ تشریﺢ ﻗرار داده شد و از ناحﯿه پهﻠوي راست حﯿوان ﺑه فاﺻﻠه یﮏ
سانتﯽمتري از لﺒهﻫاي تومور ،پوست ﻫﻤراه ﺑا تﻤامﯽ ﺿایﻌات ﺑه طور کامﻞ
ﺑرداشته شد .سﭙﺲ حﯿوان در ﻗﻔﺲ نگهدارى و ﺑراى آزمون پﯿﺶ تست ﺑﻌدى
استﻔاده شد .سﭙﺲ تومور از آن ﺟدا شد و از ﻗسﻤتﻫاي سﻄﺤﯽ و ﻋﻤقﯽ تومور
ﺑرشﻫاي متﻌددي ﺑه اندازه)  8مﯿﻠﯽمتر( تهﯿه شده ،نﻤونهﻫا ﺑراى ﺟﻠوگﯿري
از اتولﯿﺰ ﺑافتﻫا و پایدار شدن ﻫر ﭼه ﺑﯿشتر آنﻫا در وﺿﻊ طﺒﯿﻌﯽ و سهولت
رنﮓآمﯿﺰي و سﺨت شدن ﺛاﺑت شدند .ﺑدیﻦ منﻈور نﻤونهﻫا در مﺤﻠول فرمالﯿﻦ
ﺑافري 10درﺻد) ،( Merkﺑه مﯿﺰان حدود  10ﺑراﺑر حﺠم نﻤونهﻫا ﻗرار گرفت .ﻫر
شﯿشه مﺨتﺺ یﮏ نﻤونه ﺑود و مشﺨﺼات تومور روي شﯿشه درج شد.
پﺲ از طی مراحی پاساژ ﺑافتی از ﺑافت ﺑرشﻫاى ساژیتال سریال ﭼهار مﯿﮑرونی
تهﯿه و ﺑا ﻫﻤاتوکسﯿﻠﯿﻦ و اﺋوزیﻦ رنﮓآمﯿﺰى شد .پﺲ از اتﻤام مراحﻞ رنﮓآمﯿﺰي
و ﺧشﮏ شدن ﭼسﺐ ،تﺼاویر مرﺑوط ﺑه ﻫر نﻤونه ﺑافتﯽ ﺑا استﻔاده از دورﺑﯿﻦ
دیﺠﯿتال که لنﺰ آن روي ﺑﺰرگنﻤایﯽ 4تنﻈﯿم شد ،تهﯿه شد .تﺼاویر ﺑا ﻋدسﯽ
شﯿﺌﯽ 40از ﺑرشﻫاي مناسﺐ ﻫر ﻻم تهﯿه شد .تﺼاویر روي مانﯿتور کامﭙﯿوتر
ﺑررسﯽ شد ،فریم مرﺑﻌﯽ ﺑا اﺿالع دو سانتیمتر روي تﺼویر سﻄﺢ مقﻄﻊ مورد
نﻈر ﺑه ﺻورت تﺼادفﯽ ﻗرار گرفت .تﻌداد مویرگﻫاي داﺧﻞ فریم ﺑا مﺠﻤوع
نﺼﻒ تﻌداد مویرگﻫایﯽ که ﺑر روي اﺿالع ﻗرار داشتند ،شﻤارش و ﺑه ﺻورت
تﻌداد کﻞ مویرگﻫاي مقﻄﻊ مﺤاسﺒه شدند).(59

مساحت = Aاز مساحت مرﺑﻌﯽ ﺑا اﺿالع دو سانت متر ﺑه دست مﯽآید ،اﺑتدا ﻻزم
است درشت نﻤایﯽ کﻞ ﺑا استﻔاده از ﻻم مﯿﮑرومتري مﺤاسﺒه شود :درشتنﻤایﯽ
کﻞ که ﺑا استﻔاده از ﻻم مﯿﮑرومتري ﺑه دست مﯽآید ﺑراﺑر ﺑا  500است .
) 2درشتنﻤایﯽ کﻞ /ﻫر ﺿﻠﻊ مرﺑﻊ( =A
)راﺑﻄه (6

 / 82ﻫدى رادمنﺶ و ﻫﻤﮑاران

مﯿﺰان حﺠم تومورﻫا در ﻫﻔتﻤﯿﻦ روز درمان در گروهﻫاي درمانﯽ دریافتکننده
ﻋﺼاره الﮑﻠﯽ ﺑا دوز  50 mg/kgو  100 mg/kgو گروه کنترل در نﻤودار )(1
نشان داده شده است .طﺒﻖ ایﻦ نﻤودار در روز ﻫﻔتم درمان حﺠم تومورﻫا در
گروهﻫاي درمانﯽ دریافتکننده ﻋﺼاره الﮑﻠﯽ نسﺒت ﺑه گروه کنترل کاﻫﺶ پﯿدا
کرده است و گروه درمانﯽ دریافتکننده ﻋﺼاره الﮑﻠﯽ دوز  100 mg/kgکاﻫﺶ
حﺠم ﺑﯿشتري نسﺒت ﺑه گروه درمانی دریافتکننده ﻋﺼاره الﮑﻠﯽ ﺑا دوز mg/kg
 50داشته است.
آزمون آمارى نشان مﯽدﻫد که در روز ﻫﻔتم درمان ،کاﻫﺶ مﻌناداري در مﯿانگﯿﻦ
حﺠم تومورﻫا نسﺒت ﺑه گروه کنترل درگروه درمانﯽ دریافتکننده ﻋﺼاره الﮑﻠﯽ
ﺑا دوز  (P<0/01) 50 mg/kgو در گروه درمانﯽ دریافتکننده ﻋﺼاره الﮑﻠﯽ دوز
 (P<0/001) 100 mg/kgمشاﻫده مﯽشود.
مﯿﺰان حﺠم تومورﻫا در ﭼهاردﻫﻤﯿﻦ روز درمان در گروهﻫاي درمانﯽ دریافتکننده

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

زیر آورده شده است.
مﯿﺰان حﺠم نسﺒﯽ تومورﻫا در ﻫﻔتﻤﯿﻦ روز درمان در گروهﻫاي درمانی
دریافتکننده ﻋﺼاره الﮑﻠی ﺑا دوز  ،50 mg/kgدوز mg/kg100و گروه کنترل
در نﻤودار ) (3نشان داده شده است .طﺒﻖ ایﻦ نﻤودار در روز ﻫﻔتم درمان حﺠم
نسﺒﯽ تومورﻫا درگروهﻫاي درمانﯽ دریافتکننده ﻋﺼاره الﮑﻠﯽ ﺑا دوز 50 mg/kg
و mg/kg100کاﻫﺶ پﯿدا کرده است و گروه درمانی دریافتکننده ﻋﺼاره الﮑﻠی
ﺑا دوز  100 mg/kgکاﻫﺶ حﺠم ﺑﯿشترى نسﺒت ﺑه گروه درمانی دریافتکننده
ﻋﺼاره الﮑﻠی ﺑا دوز  50 mg/kgداشته است.
آزمون آمارى نشان مﯽدﻫد که در روز ﻫﻔتم درمان کاﻫﺶ مﻌناداري در مﯿانگﯿﻦ
حﺠم نسﺒﯽ تومورﻫا نسﺒت ﺑه گروه کنترل در گروه درمانﯽ دریافتکننده ﻋﺼاره
الﮑﻠی ﺑا دوز  ( P<0/001 ) 50 mg/kgو گروه درمانﯽ دریافتکننده ﻋﺼاره
الﮑﻠی ﺑا دوز  (P<0/001 ) 100 mg/kgمشاﻫده مﯽشود.
مﯿﺰان حﺠم نسﺒﯽ تومورﻫا در ﭼهاردﻫﻤﯿﻦ روز درمان در گروهﻫاي درمانﯽ

نﻤودار ) :(3ﻫﺤﺠم نسﺒﯽ تومورﻫا ) (RVدر روز ﻫﻔت پﺲ از درمان )ﻋﺼاره الﮑﻠی (

نﻤودار ) : (2حﺠم تومورﻫا ): (Vدر روز ﭼهارده ﺑر حسﺐ گروهﻫا

نﻤودار ) : (4حﺠم نسﺒﯽ تومورﻫا ) (RVدر روز ﭼهارده پﺲ از درمان )ﻋﺼاره الﮑﻠﯽ( ﺑر حسﺐ گروهﻫا
*** P<0/001
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)(2

دریافتکننده ﻋﺼاره الﮑﻠی ﺑا دوز  50 mg/kgو  100 mg/kgو گروه کنترل در
نﻤودار ) (4نشان داده شده است .طﺒﻖ ایﻦ نﻤودار در روز ﭼهاردﻫم درمان حﺠم
نسﺒﯽ تومورﻫا در گروهﻫاي درمانﯽ دریافتکننده ﻋﺼاره الﮑﻠﯽ ﺑا دوز mg/kg
 50و  100 mg/kgنسﺒت ﺑه گروه کنترل کاﻫﺶ پﯿدا کرده است و گروه درمانی
دریافتکننده ﻋﺼاره الﮑﻠی ﺑا دوز  100 mg/kgکاﻫﺶ حﺠم ﺑﯿشترى نسﺒت ﺑه
گروه درمانی دریافتکننده ﻋﺼاره الﮑﻠی ﺑا دوز  50 mg/kgداشته است.
آزمون آمارى نشان مﯽدﻫد که در روز ﭼهاردﻫم درمان ،کاﻫﺶ مﻌناداري در
مﯿانگﯿﻦ حﺠم نسﺒﯽ تومورﻫا نسﺒت ﺑه گروه کنترل در گروه درمانﯽ دریافتکننده
ﻋﺼاره الﮑﻠی ﺑا دوز  (P<0/001) 50 mg/kgو ﻋﺼاره الﮑﻠی ﺑا دوز 100 mg/kg
) (P<0/001مشاﻫده مﯽشود.
ﺑا استﻔاده از  K-S Teﬆمشﺨﺺ شد که حﺠم نسﺒﯽ تومورﻫا در دوره درمان
داراي توزیﻊ ﻏﯿرنرمال ﻫستند و ﺑا استﻔاده از آزمون مﻦ ـ ویتنﯽ حﺠم نسﺒﯽ ﺑﯿﻦ
گروهﻫاي مﺨتﻠﻒ ﺑه ﺻورت دو ﺑه دو پﺲ از دو ﻫﻔته دوره درمان مقایسه شد.
نتایﺞ آزمون مﻦ ویتنﯽ کاﻫﺶ مﻌناداري را در مﯿانگﯿﻦ حﺠم نسﺒﯽ تومورﻫا
نسﺒت ﺑه گروه کنترل در گروه درمانﯽ  (P<0/01 ) Aو گروه درمانﯽ B
) (P<0/001نشان مﯽدﻫد.
نتایﺞ حاﺻﻞ از درﺻد تﻐﯿﯿرﻫاى حﺠم نسﺒﯽ تومورﻫا در گروهﻫاى مﺨتﻠﻒ در
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ﻋﺼاره الﮑﻠﯽ ﺑا دوز  50 mg/kgو  100 mg/kgو گروه کنترل در نﻤودار
نشان داده شده است .طﺒﻖ ایﻦ نﻤودار در روز ﭼهاردﻫم درمان ،حﺠم تومورﻫا
در گروهﻫاي درمانﯽ دریافتکننده ﻋﺼاره الﮑﻠﯽ نسﺒت ﺑه گروه کنترل کاﻫﺶ
پﯿدا کرده است و گروه درمانﯽ دریافتکننده ﻋﺼاره الﮑﻠی ﺑا دوز 100 mg/kg
کاﻫﺶ حﺠم ﺑﯿشتري نسﺒت ﺑه گروه درمانﯽ دریافتکننده ﻋﺼاره الﮑﻠﯽ ﺑا دوز
 50 mg/kgداشته است.
آزمون آمارى نشان مﯽدﻫد که در روز ﭼهاردﻫم درمان ،کاﻫﺶ مﻌناداري در
مﯿانگﯿﻦ حﺠم تومورﻫا نسﺒت ﺑه گروه کنترل درگروه درمانﯽ دریافتکننده
ﻋﺼاره الﮑﻠﯽ ﺑا دوز  (P<0/01) 50 mg/kgو در گروه درمانﯽ دریافتکننده
ﻋﺼاره الﮑﻠﯽ ﺑا دوز  (P<0/001) 100 mg/kgمشاﻫده مﯽشود.
ﺑا استﻔاده از  K-Steﬆمشﺨﺺ شد که حﺠم تومورﻫا در دوره درمان داراي توزیﻊ
ﻏﯿر نرمال ﻫستند و ﺑا استﻔاده از آزمون مﻦ ـ ویتنﯽ حﺠم تومور ﺑﯿﻦ گروهﻫاي
مﺨتﻠﻒ ﺑه ﺻورت دو ﺑه دو پﺲ از دو ﻫﻔته دوره درمان مقایسه شد.
نتایﺞ آزمون مﻦ ـ ویتنﯽ کاﻫﺶ مﻌناداري را درمﯿانگﯿﻦ حﺠم تومورﻫا نسﺒت
ﺑه گروه کنترل در گروه درمانﯽ  (P<0/01) Aو گروه درمانﯽ (P<0/001) B
نشان مﯽدﻫد.
نتایﺞ حاﺻﻞ از اندازه حﺠم نسﺒی تومورﻫا در گروهﻫاى مﺨتﻠﻒ در نﻤودارﻫاى

ﺑر حسﺐ گروهﻫا
*** P<0/001

آﺛارﺿدتومورىﻋﺼارهالﮑﻠیگﯿاهSalviaatropatanaﺑرمدلزیرﺟﻠدىکارسﯿنوماىکولونCT26درموش83/Balb

نﻤودارﻫاى زیر آمده است .مﯿﺰان درﺻد تﻐﯿﯿرﻫاى حﺠم نسﺒﯽ در دوره درمان
درگروهﻫاي درمانﯽ و گروه کنترل در نﻤودار ) (5نشان داده شده است .طﺒﻖ
ایﻦ نﻤودار در دوره درمان تﻐﯿﯿرﻫاى حﺠم نسﺒﯽ تومورﻫا در گروهﻫاي درمانﯽ
دریافتکننده ﻋﺼاره الﮑﻠﯽ نسﺒت ﺑه گروه کنترل کاﻫﺶ حﺠم داشته است .گروه
درمانﯽ دریافتکننده ﻋﺼاره الﮑﻠﯽ ﺑا دوز  100 mg/kgکاﻫﺶ حﺠم ﺑﯿشتري
نسﺒت ﺑه گروه درمانﯽ دریافتکننده ﻋﺼاره الﮑﻠﯽ ﺑا دوز  50 mg/kgداشته است.
ﺑا استﻔاده از  K-Steﬆمشﺨﺺ شد که درﺻد تﻐﯿﯿرﻫاى حﺠم نسﺒﯽ تومورﻫا
در دوره درمان داراي توزیﻊ ﻏﯿر نرمال ﻫستند و ﺑا استﻔاده از آزمون مﻦ ـ ویتنﯽ
درﺻد تﻐﯿﯿرﻫا ،حﺠم سنﯽ ﺑﯿﻦ گروهﻫاي 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
تومورﻫا نسﺒت ﺑه گروه کنترل در گروه درمانی  (P<0/01) Aو گروه درمانی B
) (P<0/001نشان مﯿدﻫد.

نتایج هیستولوژیک:
شﮑﻞ)(1تا شﮑﻞ)(3ﻋﮑﺲﻫاى مرﺑوط ﺑه ﺑرشﻫاى ﺑافتی نﻤونهﻫاى گروه
کنترل و گروهﻫاى درمانی مﺨتﻠﻒ است .ﻋﮑسهاى گروهﻫاى درمانی کاﻫﺶ
تراکم سﻠول ﻫا و مقاطﻊ ﻋروق ،نسﺒت ﺑه گروه کنترل را نشان میدﻫد.

شﮑﻞ :1ﺑرش ﺑافتی سرطانی کولورکتال زیر پوستی در گروه کنترل ،فﻠﺶ رگ ﺧونی را
نشان میدﻫد)درشتنﻤایی  ، 1600رنﮓ آمﯿﺰى ﻫﻤاتوکسﯿﻠﯿﻦ و اﺋوزیﻦ(

نﻤودار ) :(5درﺻد تﻐﯿﯿر حﺠم نسﺒﯽ تومورﻫا ) (%RVدر طﯽ ﭼهارده روز دوره درمان
ﺑر حسﺐ گروهﻫا

نﻤودار ) : (6دانسﯿته تﻌداد ﻋروق در واحد سﻄﺢ ) (lnﺑر حسﺐ گروهﻫا

شﮑﻞ  :3ﺑرش ﺑافتی سرطانی کولورکتال زیر پوستی در گروه درمانی ﻋﺼاره الﮑﻠی
ﺑا دوز 50مﯿﻠی گرم  /کﯿﻠوگرم ،فﻠﺶ رگ ﺧونی را نشان میدﻫد درشتنﻤایی ،1600
رنﮓ آمﯿﺰى ﻫﻤاتوکسﯿﻠﯿﻦ و اﺋوزیﻦ

شﮑﻞ  :4ﺑرش ﺑافتی سرطانی کولورکتال زیر پوستی در گروه درمانی ﻋﺼاره الﮑﻠی ﺑا
دوز  100مﯿﻠی گرم  /کﯿﻠوگرم ،فﻠﺶ رگ ﺧونی را نشان میدﻫد درشتنﻤایی ،1600
رنﮓ آمﯿﺰى ﻫﻤاتوکسﯿﻠﯿﻦ و اﺋوزیﻦ
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نتایج آنژیوژنز:
مویرگﻫاى شﻤارش شده )∑ (Qو مﺤاسﺒه دانسﯿته تراکم ﻋروق ) (Lnدر گروه
کنترل آورده شده است .در ﻫر نﻤونه  24ﺑار شﻤارش از ﻗسﻤتﻫاى متﻌدد ﺑافت
تومور انﺠام شده است.
مﯿﺰان دانسﯿته تﻌداد ﻋروق در گروه کنترل و گروهﻫاى درمانی دریافتکننده
ﻋﺼاره الﮑﻠی ﺑا دوز  50mg/kgو 100mg/kgدر نﻤودار ) (6نشان داده شده
است .طﺒﻖ ایﻦ نﻤودار دانسﯿته تﻌداد ﻋروق در واحد سﻄﺢ در گروه درمانی
دریافتکننده ﻋﺼاره الﮑی ﺑا دوز  100mg/kgنسﺒت ﺑه ﻋﺼاره الﮑﻠی ﺑا دوز
 50 mg/kgکاﻫﺶ ﺑﯿشترى نسﺒت ﺑه گروه کنترل داشته است .نتﯿﺠه تست
 ANOVAکاﻫﺶ مﻌنادارى را در مﯿانگﯿﻦ دانسﯿته تﻌداد ﻋروق در واحد سﻄﺢ
نسﺒت ﺑه گروه کنترل در گروه درمانی دریافتکننده ﻋﺼاره الﮑﻠی ﺑا دوز
 (P<0/05) 50mg/kgو گروه درمانی دریافتکننده ﻋﺼاره الﮑﻠی ﺑا دوز 100
 (P<0/01) 50mg/kgنشان میدﻫد.
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بحث
ﻋﺼاره الﮑﻠی گﯿاه  Salvia atropatanaمﯿانگﯿﻦ حﺠم نسﺒی تومور
رادر گروه درمانی ﺑا دوز  50 mg/kgدر مقایسه ﺑا گروه کنترل از
 1468±36ﺑه  900 ± 34و مﯿانگﯿﻦ حﺠم نسﺒی تومور را در دوز
 100 mg/kgاز  1468±36ﺑه  492±78کاﻫﺶ داد  .ﻫﻤﭽنﯿﻦ ﻋﺼاره
الﮑﻠی ﺑا دوز  100مﯿﻠی گرم ﺑر کﯿﻠوگرم ﺑﯿشتریﻦ تاﺛﯿر را داشته است  .ﺑه
طورى که در روز ﭼهاردﻫم درمان ،کاﻫﺶ مﻌناداري در مﯿانگﯿﻦ حﺠم
تومورﻫا نسﺒت ﺑه گروه کنترل درگروه درمانﯽ دریافت کننده ﻋﺼاره
الﮑﻠﯽ ﺑا دوز  (P<0 /01 ) 50 mg/kgو در گروه درمانﯽ دریافت کننده
ﻋﺼاره الﮑﻠﯽ ﺑا دوز  (P<0 /001 ) 100 mg/kgمشاﻫده شد .
ﺑسﯿارى از گﯿاﻫان ﺧاﺻﯿت فارماکولوژیﮏ و ﺑﯿوشﯿﻤﯿایی شامﻞ ﺧاﺻﯿت
آنتی اکسﯿدانتی و ﺿدالتهاﺑی داشته که ﺑه نﻈر می رسد در فﻌالﯿت ﻫاى
آنتی کارسﯿتوژنﯿﮏ و آنتی موتاژنﯿﮏ دﺧالت دارند  .ﺑا توﺟه ﺑه ایﻦ که
پﯿشرفت تومور ارتﺒاط ﺑسﯿار نﺰدیﮑی ﺑا التهاب و استرس اکسﯿداتﯿو دارد،
ترکﯿﺒی که ﺧواص ﺿدالتهاﺑی یا آنتی اکسﯿدانتی داشته ﺑاشد ،می تواند
یﮏ ﻋامﻞ آنتی کارسﯿنوژن ﺑاشد ) .(17
نتایﺞ حاﺻﻞ از مﻄالﻌه ﻫاى مﺨتﻠﻒ نشان داده است که ترکﯿﺐ ﻫاى
ﻋﺼاره ﻫاى آﺑی و الﮑﻠی ایﻦ ﺟنﺲ داراى ﺧاﺻﯿت آنتی اکسﯿدانتی،
ﺿد التهاﺑی ) 17 ،16و (18و ﺿد تومورى ﻫستند و ﻫﻤﭽنﯿﻦ سﺒﺐ القاى
آپوپتوز می شوند و ﺑه ایﻦ طریﻖ از رشد و تﮑﺜﯿر سﻠول ﻫاى سرطانی
متﻌدد ﺟﻠوگﯿرى می کنند )  18و19و.(20
تﺤقﯿﻖ ﻫاى دانشﻤندان نشان می دﻫد که ترکﯿﺐ ﻫاى ﻋﺼاره ﻫاى
گونه ﻫاى مﺨتﻠﻒ ایﻦ گﯿاه دارى آﺛار آنتی اکسﯿدانتی و ﺿد التهاﺑی ﺑوده
است )  .(21ﻫﻤﭽنﯿﻦ ﺑا اﺛر گذاشتﻦ روى مﮑانﯿسم ﻫاى مﺨتﻠﻒ سﻠول
سرطانی از رشد و تﮑﺜﯿر و ﺑدﺧﯿﻤی آن ﻫا ﺟﻠوگﯿرى می کند  .تﺤقﯿﻖ ﻫا
در سال  2006نشان داده که ﻋﺼاره ﻫاى الﮑﻠی پنﺞ گونه از ایﻦ گﯿاه
ﺑا دوزﻫاى مﺨتﻠﻒ روى رشد و تﮑﺜﯿر مﺤﯿﻂ ﻫاى کشت سﻠول ﻫاى
سرطانی متﻌدد نﻈﯿر گﻠﯿﺒوﺑالستوما )-05 MG,T 98 G,U-DBTRG
 ، (87 MGکولورکتال کارسﯿنوما ) ، (29 -WiDr, HTآدنوکارسﯿنوماى
پروستات ) (MDA,Pca 2 bآدنوکارسﯿنوماى آندومتریوم )-HEC
 (1 Aو لﯿنﻔوﺑالست  (B (CIRاﺛر گذاشته و نتایﺞ نشان داده که
ﻋﺼاره ﻫاى الﮑﻠی ایﻦ ﺟنﺲ یﮏ منﺒﻊ حﯿاتی ﺿد تومورى مﺤسوب
می شود )  .(22در ﻫﻤﯿﻦ راستا تﺤقﯿقی دیگر در ﺟنوب آفریقا نشان داد
که ﻋﺼاره ایﻦ گﯿاه توانسته است آﺛار مهارکنندگی روى رشد و تﮑﺜﯿر
سﻠول ﻫاى سرطانی متﻌدد نﻈﯿر آدنوکارسﯿنوماى سﯿنه ) ، (7 -MCFآدنو
کارسﯿنوماى کولون ) (29 -HTو گﻠﯿﺒوﺑالستوما ) (268 -SFﺑگذارد ) 23
( .ایﻦ یافته ﻫا می تواند توﺟﯿهی در ارتﺒاط ﺑا آﺛار آنتی توموریﮏ ﻋﺼاره
الﮑﻠی ایﻦ گﯿاه ﺑاشد )  .(22ﻫﻤﭽنﯿﻦ آزمایﺶ دیگرى نشان داده است
که ﻋﺼاره ﻫاى آﺑی و الﮑﻠی گونه اى از سالویا  Salvia trilobaﻗادر
است تقسﯿم سﻠولی را در سﻠول ﻫاى سرطانی آدنوکارسﯿنوماى سﯿنه
)  (MCF 7کاﻫﺶ دﻫد )  .(18در سال  2009نﯿﺰ آﺛار ﺿد تومورى در دو
گونه از سالویا ﻋﻠﯿه سﻠول ﻫاى سرطانی مالنوماى انسانی )  (M 14تﺄیﯿد
شد  .در مﺠﻤوع ،ایﻦ تﺤقﯿﻖ ﻫا نشان داد که ﻋﺼاره ﻫاى آﺑی و الﮑﻠی
ایﻦ گﯿاه ﺑا اﺛر روى رده ﻫاى سﻠول ﻫاى سرطانی متﻌدد ﻗادر ﺑه مهار
رشد ایﻦ سﻠول ﻫاست که در ایﻦ تﺤقﯿﻖ ﻫم شاﻫد کاﻫﺶ سرﻋت رشد
سﻠول ﻫاى تومور کارسﯿنوماى کولون موش  Balb/cدر گروه ﻫاى
درمانی ﺑا ﻋﺼاره ﻫاى آﺑی و الﮑﻠی گﯿاه مریم گﻠی آذرﺑایﺠانی در مقایسه
ﺑا گروه کنترل ﺑوده ایم ) .(23
در سال  2010نﯿﺰ تﺤقﯿﻖ ﻫا نشان داده که اسﮑارﺋول ،دیگر ترکﯿﺐ
موﺛر ایﻦ گﯿاه ﺑا اﺛر گذاشتﻦ روى سﯿستم ﺑدن موﺟود زنده ،اندازه تومور
سﻠول سرطانی سﯿنه را کاﻫﺶ می دﻫد و رشد آن را متوﻗﻒ می سازد
که ایﻦ تﺤقﯿﻖ نشان می دﻫد در  18روز دوره درمان حﺠم تومورﻫا که

توسﻂ کولﯿﺲ اندازه گﯿرى شده ﺑود اندازه حﺠم تومورﻫاى تﺤت درمان
را نسﺒت ﺑه گروه کنترل کاﻫﺶ داده ﺑود  .ایﻦ یافته ﻫا می تواند مﻄاﺑﻖ
ﺑا نتایﺞ ﺑه دست آمده در ایﻦ تﺤقﯿﻖ ﺑاشد که در گروه ﻫاى درمانی ﺑا
ایﻦ گﯿاه حﺠم تومور نسﺒت ﺑه گروه کنترل کاﻫﺶ مﻌنادارى دارد ) .(24
دانشﻤندان آمریﮑا نشان داده اند که ترپنﺌول حاﺻﻞ از ﻋﺼاره گونه اى
از سالویا  Salvia libanoticaﺑا فﻌال نﻤودن مسﯿر آﺑشارى کاسﭙازى
سﺒﺐ القاى آپوپتوز در سﻠول ﻫاى سرطانی کولون انسان )(116 -HCT
می شوند و ﻫﻤﭽنﯿﻦ اشاره داشتند که مهم تریﻦ مسﯿر آنﺰیﻤی موﺛر،
آنﺰیم کاسﭙاز  3 -است )  . (14از دیگر ترکﯿﺐ ﻫاى موﺛر در ایﻦ گﯿاه
می توان فالونوﺋﯿدﻫارا نام ﺑرد  .فالونوﺋﯿد ﻫا ترکﯿﺐ ﻫاى دیگرى از
ایﻦ ﺟنﺲ ﻫستند که روى رشد سﻠول ﻫاى سرطانی اﺛر می گذارند و
اﺛر مهارى روى ﭼرﺧه سﻠول دارند  .تﺤقﯿﻖ ﻫا در سال  2007نشان
داده که فالونوﺋﯿدﻫا روى ﭼرﺧه سﻠول در فاز  M/G 2اﺛر می گذارند و
ﺑدیﻦ طریﻖ از تﮑﺜﯿر سﻠول ﻫاى سرطانی ﺟﻠوگﯿرى می کنند )  .(18در
ایﻦ راستا ،تﺤقﯿﻖ دیگرى نشان داده که ایﻦ ترکﯿﺐ ﻫا ﺑه واسﻄه آﺛار
آنتی اکسﯿدانتی ﻗوى که دارند ﺑه حذف رادیﮑال ﻫاى آزاد در ﺑسﯿارى
از سﻠول ﻫاى آسﯿﺐ دیده و تومورى کﻤﮏ می کنند )  .(22مﻄالﻌه ﻫا در
سال  2011نﯿﺰ نشان می دﻫد که فالونوﺋﯿدﻫا داراى اﺛر سﯿتوتوکسﯿﮑی
روى رده سﻠولی سرطانی انسانی )  (Colo 250ﻫستند )  .(25از دیگر
ترکﯿﺐ ﻫاى ایﻦ ﺟنﺲ منوتوپﻦ ﻫا را می توان نام ﺑرد  .ایﻦ ترکﯿﺐ ﻫا ﺑا
اﺛر روى مسﯿرﻫاى سﯿگنالی ژن و مهار ﭼرﺧه سﻠولی در فاز رشد
سﻠول ﻫاى سرطانی دﻫانی ) (HNSCCرا مهار می کنند ) 23و.(24
کاریوفﯿﻠﯿﻦ و آلﻔا کاریوفﯿﻠﯿﻦ نﯿﺰ که گروه دیگرى از ترپﻦ ﻫا ﻫستند،
داراى آﺛار ﺿد تﮑﺜﯿرى در سﻠول ﻫاى سرطانی ﻫستند )  . (25ایﻦ یافته ﻫا
می تواند توﺟﯿهی در ارتﺒاط را ﺑا آﺛار آنتی توموریﮏ گﯿاه مریم گﻠی
آذرﺑایﺠانی در ایﻦ تﺤقﯿﻖ ﺑاشد ﺑه طورى که در دوره درمان ﺑا ﻋﺼاره
الﮑﻠی ایﻦ گﯿاه سرﻋت رشد مدل تومورى در گروه ﻫاى تﺤت درمان در
مقایسه ﺑا گروه کنترل کاﻫﺶ پﯿدا کرده است .
ترکﯿﺐ دیگر در ﺟنﺲ سالویا دى ﻫﯿدروتانشﯿون  Iاست که تﺤقﯿﻖ
ﻫا نشان می دﻫد که ایﻦ ترکﯿﺐ ﻗادر است ﺑر اتﺼال ،مهاﺟرت و ﺑﻠوغ
سﻠول ﻫاى اندوتﻠﯿال اﺛر گذاشته و آنﮋیوژنﺰ را مهار کند ) .(26
تﺤقﯿﻖ دیگر در سال  2009نشان داده که ﻋﺼاره الﮑﻠی گﯿاه Salvia
 plebeiaنﯿﺰ داراى آﺛار آنتی آنﮋیوژنﯿﮏ است  .ﻋﺼاره الﮑﻠی ایﻦ گﯿاه ﺑا
کاﻫﺶ سﻄﺢ نﯿتریﮏ اکساید در ﺑافت تومورى آنﮋیوژنﺰ را مهار می کند
ﺑه طورى که نﺨستﯿﻦ مرحﻠه در آنﮋیوژنﺰ اتساع رگی در پاسخ ﺑه نﯿتریﮏ
اکسﯿد است و ﻋﺼاره گﯿاه سالویا ﺑا کاﻫﺶ سﻄﺢ نﯿتریﮏ اکساید در
ﺑافت تومورى سﺒﺐ کاﻫﺶ آنﮋیوژنﺰ می شود ) .(26
در سال  2010نﯿﺰ دانشﻤندان دریافتند که دانشﻦ ﻫا آنﮋیوژنﺰ را در
سﻠول ﻫاى سرطانی مالنوما مهار می کنند ایﻦ ترکﯿﺐ سﺒﺐ مهار
آنﮋیوژنﺰ می شود ) .(27
مﻄالﻌه ﻫایت دیگر نشان می دﻫد که ﻋﺼاره الﮑﻠی گﯿاه Salvia
 Officinalisدر آﺋورت رت از مهاﺟرت سﻠول ﻫاى اندوتﻠﯿال ﺟﻠوگﯿرى
می کنند و آنﮋیوژنﺰ را در آن مهار می کند )  .(28در مﺠﻤوع ﺑا توﺟه
ﺑه تﺤقﯿﻖ ﻫاى انﺠام شده ﺧواص آنتی توموریﮏ ایﻦ گﯿاﻫان از اﺑﻌاد
گوناگون ﺛاﺑت شده است که ﺑه طور ﺧالﺻه می توان گﻔت ﻋﺼاره ﻫاى
الﮑﻠی و یا آﺑی ایﻦ گﯿاه ﺑا اﺛر روى فاکتورﻫاى متﻔاوت از ﺟﻤﻠه
پروتﺌﯿﻦ ﻫاى  ، Baxمسﯿر سﯿگنالﯿنﮓ  MPAK-ERKاوروکﯿناز
فﻌال کننده پالسﻤﯿنوژن و تاﺛﯿر روى فازﻫاى مﺨتﻠﻒ ﭼرﺧه سﻠول مهار
سنتﺰ  DNAداراى آﺛار آنتی توموریﮏ ﻫستند  .ﺑه طور کﻠی می توان
گﻔت ترکﯿﺐ ﻫاى ﻋﺼاره الﮑﻠی گﯿاه سالویا ﺑا اﺛر ﺑر متالوپروتﺌازﻫاى
ﺧارج سﻠولی ،نﯿتریﮏ اکسﯿد ،رشد سﻠول ﻫاى اندوتﻠﯿایی  VEGFو
 FGFسﺒﺐ مهار آنﮋیوژنﺰ می شوند  .مﻄالﻌه ﻫاى انﺠام شده ﻫﻤسو ﺑا
نتایﺞ تﺤقﯿﻖ ﻫاى ایﻦ مﻄالﻌه است .
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