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Backgrond: Fertility refers to a couple›s ability to have children. Sex hormones are secreted by the gonads 
and are one of the important factors involved in the reproductive process. Basil (Ocimum basilicom L.) is an 
annual aromatic plant of the mint family, has antibacterial, anticonvulsant, hypoglycemic, hypoallergenic, 
improved immune response, antioxidant and anti-depressant properties. Therefore, the aim of this study was 
to investigate the effect of hydroalcoholic extract of basil leaves on sex hormones (estradiol, progesterone, 
prolactin) in rats, which was performed at Mashhad Azad University in 2016.
Materials and Methods: This experimental study was performed on 24 female Wistar rats weighing approximately 
230-200 g were randomly divided into four groups and were treated with extract of basil (100,250, and 500 
mg / kg, respectively).Extract was fed by using gavage method to the rats in 7 consecutive days and then every 
female rats were placed inside the separated cages for mating. Mated rats were considered as positive samples 
by observing vaginal plaque To evaluate the changes in sex hormones (estrogen, progesterone and prolactin), 
blood samples were obtained from orbital sinus in three stages and were sent to the laboratory. Quantitative 
data were analyzed by using ANOVA, T-Test,Post hos and minitab softwares at significance level of P <0.05.
Findings:  The hydroalcoholic extract of green basil leaves increased the hormone estradiol and progesterone in the pre-
pregnancy stage and also the prolactin hormone in the two stages before pregnancy and pregnancy (p100 = 0.005), (p250 = 0) 
and (p500 = 0.003). Estradiol decreased in the experimental groups of 250 and 100 mg / kg (p250 = 0.041) (p100 = 0.033) and 
also the level of progesterone at a dose of 250 mg / kg in pregnancy (p250 = 0.0).
Conclusion: The use of basil hydroalcoholic extract seems to have a dose-dependent effect on sex hormone 
levels.
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On sex hormones (estradiol, progesterone, prolactin) in female 
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مقاهل ژپوهشی

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی برگ ریحان).Ocimum basilicum L( بر 
هورمون های جنسی)استرادیول، پروژسترون، پروالکتین( در موش صحرایی ماده

مرضیه رادکانی، مریم طهرانی پور* ، جینا خیاط زاده

گروه زیست شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، ایران

چكيده:

نویسند ه مسئول: دکتر مریم طهرانی پور
maryam_tehranipour@mshdiau.ac.ir الکترونیک:  پست 

ــد  ف: بــاروری بــه توانایــی زوج هــا بــرای بچــه دار شــدن گفتــه می شــود. هورمون هــای جنســی از گنادهــا ترشــح و یکــی از عوامــل مهــم دخیــل در  ســابقه و ه
فرآینــد تولیــد مثــل محســوب می شــوند. ریحــان )Ocimum basilicom L.( گیاهــی معطــر یــک ســاله ازخانــواده نعناعیــان، دارای فعالیــت ضــد باکرتیایــی، ضــد تشــنج، 

کاهنــده قنــد و چربــی خــون، بهبــود پاســخ ایمنــی، خاصیــت آنتی اکســیدانی و ضــد افرسدگــی اســت. بنابرایــن هــدف از ایــن مطالعــه، بررســی  اثــر عصــاره هیدروالکلــی 

بــرگ ریحــان بــر هورمون هــای جنسی)اســرتادیول، پروژســرتون، پروالکتیــن( در رت اســت کــه درســال  95 در دانشــگاه آزاد مشــهد انجــام شــد.

مــواد  و روش هــا: در ايــن مطالعــه تجــريب، 24 رت مــاده نــژاد ویســتار بــا وزن تقریبــی230 -200 گــرم بــه طــور تصادفــی بــه چهــار گــروه شــاهد و تیــار بــا 
عصــاره هیدروالکلــی گیــاه ریحــان)500mg/kg ،100،250( تقســیم شــدند. عصــاره بــه روش گاواژ در هفــت روز متوالــی بــه رت هــای مــاده خورانــده شــد و پــس از آن 

ــا مشــاهده پــاک واژینــال بــه عنــوان  هــر رت مــاده در مجــاور یــک رت نــر در قفســه های جداگانــه بــرای جفت گیــری قــرار گرفتنــد. رت هــای جفت گیــری کــرده ب

منونــه مثبــت در نظــر گرفتــه شــدند. بــرای بررســی میــزان تغییرهــای هورمون هــای جنســی )اســرتوژن، پروژســرتون و پروالکتیــن( در ســه مرحلــه )قبــل از تیــار، بعــد 

از تیــار و بــارداری( عمــل خون گیــری از ســینوس چشــمی رت هــا انجــام و بــه آزمایشــگاه ارســال شــد. آنالیــز داده هــای کمــی بــا اســتفاده از نرم افــزارminitab  و بــا 

ــاداری P >0/05 انجــام شــد. آزمون هــایANOVA  و post hos در ســطح معن

ــارداری و همچنیــن هورمــون پروالکتیــن را در  ــل از ب ــه قب ــاه ریحــان ســبز، هورمــون اســرتادیول و پروژســرتون را در مرحل ــا: عصــاره هیدروالکلــی بــرگ گی یافته ه
p (. میــزان هورمــون اســرتادیول در گروه-هــای تجربــی mg/kg 250 و 100 

500
p( و)0.003=

250
p( و )0=

100
دو مرحلــه قبــل از بــارداری و بــارداری افزایــش داد)0.005=

.)p
250

p(و همچنیــن ســطح هورمــون پروژســرتون بــا دوز mg/kg 250 در بــارداری کاهــش یافــت) 0.0=
250

=0.041( )p
100

=0.333(

نتیجه گیری: به نظر می رسد که استفاده از عصاره هیدروالکلی ریحان تاثیر وابسته به دوز در سطح هورمون های جنسی دارد.

واژگان کلید  ی: گیاه ریحان سبز).ocimum basilicum L(، عصاره هیدروالکلی، اسرتادیول، پروژسرتون، پروالکتین

تاریخ پذیرش مقاله: 1399/6/29 تاریخ د ریافت مقاله: 1398/5/13   

مقد مه
عوامل دخیل در نابارورى در انسان عفونت میکروبی 25 درصد، عوامل هورمونی، 
نقش  امروزه  است.  درصد   25 ناشناخته  عوامل  و  درصد   50 محیطی  و  ژنتیکی 
به  و  اشریشیاکلی  و  نایسریاگنوره  کالمیدیاتراکوماتیس،  جمله  از  باکترى  چند 
درنهایت  و  تناسلی  سیستم  در  اختالل  ایجاد  در  اورولیتیکم  اوروپالسما  احتمال 
محور  تاثیر  تحت  جنسی  غدد  فعالیت  است(1-5).    رسیده  اثبات  به  نازایی 
دوران  در  گنادوتروپین ها  میزان  می شود.  کنترل  گناد  هیپوفیز-  هیپوتاالموس- 
قبل  تا  تولد  زمان  از  است(6).  متفاوت  بلوغ)  و  نوزادى  زندگی(جنینی،  مختلف 

شروع  با  می مانند.  باقی  خاموش  حالت  در  بیش  و  کم  هورمون ها  این  بلوغ  از 
بلوغ افزایش نامنظم و ضربان دارى در آن ها مشاهده می شود. ترشح هورمون ها 
در این دوره براى توسعه صفات ثانویه جنسی ضرورى است. کاهش در میزان 
مربوط  بلوغ  از  پیش  تا  تولد  از  پس  نیز  و  باردارى  نیمه  از  پس  گنادوتروپین ها 
سیستم  این  شدن  حساس تر  و  منفی  فیدبکی  مکانیسم هاى  بودن  روشن  به 
است. هسته سلول هاى اصلی هورمون آزاد کننده گنادوتروپین ها در دو منطقه از 
هیپوتاالموس واقع شده اند. یک دسته از آن ها در قسمت قدامی هیپوتاالموس 
به خصوص در هسته استریاترمینالیس و در ناحیه پیش بصرى  و دسته دیگر در 

هسته هاى قوسی و هسته هاى پرى ونتریکوالر  قرار گرفته اند(7-9).
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کدام  هیچ  است.  آن ها  موفق  مثل  تولید  الزمه  افراد  طبیعی  آندوکرینی  شرایط 
از سیستم هاى آندوکرینی در مهره داران به پیچیدگی سیستم تولید مثل نیست. 
یافته  به وسیله ترکیب کروموزومی تخم لقاح  اگرچه جنسیت ژنتیکی یک فرد 
تعیین می شود، ولی مسیرى که در آن گناد ها براى به وجود آوردن تخمدان  یا 
بیضه تمایز می یابند به هورمون هایی بستگی دارد که به وسیله خود آن ها ترشح 

می شود(10).
   سیستم عمده اى از کنترل اعمال جنسی هم در زن و هم در مرد با ترشح هورمون 
از هیپوتاالموس شروع می شود که این هم به نوبه خود غده هیپوفیز را تحریک 
و وادار به ترشح هورمون هاى دیگرى می کند که روى غدد جنسی اثر گذاشته و 
سبب ترشح هورمون هاى جنسی و فعالیت آن ها می شود(4). مطالعه هاى متعدد 
همچون  فیزیولوژیک  پدید هاى  اکثر  در  جنسی  هورمون هاى  دخالت  از  حاکی 
از  هورمونی  اعمال  که  آنجا  از  است.  حرکتی  فعالیت  و  اضطراب  درد،  حافظه، 
می شود  میانجی گرى  مغز  متعدد  مراکز  و  نوروترانسمیترى  سیستم هاى  طریق 
دو  است(11).  متفاوت  جنس ها  بین  کیفی  و  کمی  طور  به  آن ها  آثار  همواره  و 
نوع هورمون جنسی تخمدان ها، استروژن  و پروژستین ها هستند که مهم ترین 

استروژن، هورمون استرادیول  و مه مترین پروژستین، پروژسترون است(12).
عمومی  داروى  و  تقویت کنندگی  آثار  داراى  سنتی  طب  در  ریحان  گونه هاى     
براى درمان سوء هاضمه، نفخ، نبود اشتها و انگل هاى روده اى استفاده می شده 
است. از زمان هاى قدیم به عنوان داروى ادرار آور مفید مورد توجه بوده و گاهی 
اوقات در ترمیم زخم نیز استفاده می شده است. به طور کلی ریحان به عنوان گیاه 
دارویی استفاده شده در طب سنتی به اثبات رسیده و طبق مونوگراف کمیسیون 

دارویی سازمان بهداشت جهانی داراى رتبه دوم درمانی است(16). 
اسانس  و  حلقوى  ترکیب هاى  منبع  نعناع  خانواده  گیاهان  سایر  همانند  ریحان 
و  ضد قارچی  ضد باکتریایی،  ضد انگلی،  عملکرد  و  است  حشرات  دافع  که  است 
ضدزخم زایی  فعالیت  سبب  گیاه  در  موجود  فالونوئید هاى  دارد.  آنتی اکسیدانی 
 20 را  پادتن  تولید  ایمنی  سیستم  تحریک  با  ریحان  می شود.  گوارش  دستگاه 
ریحان  از  میالدى  یازدهم  قرن  در  دلیل  همین  به  و  می دهد  افزایش  درصد 
مخلوطی می ساختند که در درمان تومور هاى سرطانی استفاده می شد. در گیاه 
درمانی از عصاره ریحان در مارگزیدگی براى خشک کردن محل گزش استفاده 

می شده است(17).
   در منابع دیگرى از ریحان به عنوان کاهنده قندخون، تحریک کننده سیستم 
عصبی و اثر محافظتی در برابر تشعشع یاد می شود. آثار دارویی این گیاه ممکن 
است به دلیل حضور فعال ترکیب هایی مانند فالونوئیدها و پلی فنل ها باشد(17-
15).امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژى و صنعتی شدن زندگی انسان و استفاده 
روز افزون از وسایل ماشینی و بی توجهی به پیامد هاى منفی این پیشرفت بر 
سالمتی، آسیب هاى زیادى از جمله موتاسیون هاى ژنی ایجاد کرده که متأسفانه 
بتواند  که  ریحان  مانند  طبیعی  مواد  از  استفاده  بنابراین  داشته،  تاثیر  بارورى  بر 
و  شده  آن  در  جنسی  هورمون هاى  تنطیم  سبب  و  کرده  کمک  فرد  بارورى  به 
عوارض جانبی نیز نداشته باشد، اهمیت فراوانی دارد. بنابراین تصمیم بر آن شد 
تا از این گیاه که حاوى فالونوئید ها و ترکیب هاى فنلی بوده و همچینین خواص 
آنتی اکسیدانی و اثر افزایش فعالیت سیستم ایمنی آن نیز به اثبات رسیده است، 
براى بارورى و تنظیم هورمون هاى جنسی در انجام آزمایش هایی استفاده کنیم. 
امید است راه گشایی براى مشکالت بارورى و نبود تعادل هورمون هاى جنسی 

باشد. این مطالعه در سال 95 در دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد انجام شد.

مواد  و روش ها
در این مطالعه تجربی ریحان سبز خوراکی پس از جمع آورى توسط کارشناس 
مربوطه شناسایی و کد هرباریوم9725 به آن اختصاص یافت. برگ هاى آن از 
پودر  برقی  آسیاب  وسیله  به  و  خشک  درسایه  و  تفکیک  گیاه  قسمت هاى  سایر 
شد و سپس عصاره گیرى انجام شد. 60 گرم از پودر گیاه داخل کاغذ صافی و 
 96) اتانول  الکل  و  آب  گرفت،  قرار  درشکل  سوکسله  دستگاه  فالسک  داخل 
بالن  داخل  الکل  سی  و250سی  آب  سی  سی   250 مساوى  نسبت  به   ( درصد 

دستگاه سوکسله ریخته شد. درجه حرارت دستگاه تنظیم و به مدت 18 ساعت 
عصاره گیرى انجام شد. با اتمام فرآیند دستگاه سوکسله، عصاره هیدروالکلی تهیه 
شده به پلیت منتقل کرده و در انکوباتور خشک می شود. پس از مدت زمان دو 
روز عصاره خشک شد. عصاره خشک شده جمع آورى و در درون یخچال نگه 
دارى شد(18). در کل بازده خشک عصاره هیدروالکلی 9/5 گرم به دست آمد. 
وزن  براساس  که  شد  استفاده  موش ها  گاواژ  براى  عصاره  از  گرم   7/14 میزان 
موش ها، میلی گرم دوزعصاره قابل گاواژ محاسبه شد. در این تحقیق از 24 رأس 
رت ماده نژاد ویستار درحدود سه ماهه با وزن تقریبی 230 – 200 گرم استفاده 
شد. رت ها از دانشکده پزشکی مشهد خریدارى و در شرایط استاندارد 12 ساعت 
نور و 12 ساعت تاریکی و دماى 24 – 20 درجه و رطوبت مناسب در قفس هاى 
مخصوص با امکان دسترسی به آب و غذا نگه دارى شدند. تغذیه رت ها توسط 
غذاى استاندارد فشرده (از شرکت جوانه خراسان) و آب انجام شد. رت ها از چند 
روز قبل از تحقیق در دانشکده علوم دانشگاه آزاداسالمی واحد مشهد نگه دارى 
شدند و سپس به طور تصادفی به چهار گروه شاهد، تجربی دوز 100 ، 250 و 

mg/kg  500  تقسیم شدند. در هر گروه شش رت در نظر گرفته شدند. 

روش گاواژ : 
قبل از انجام کار، سوزن مخصوص گاواژ از شرکت « رهاآوران نوین » تهران 
گروه ها  سایر  و  شدند  گاواژ  فیزیولوژى  سرم  توسط  شاهد  گروه  شد.  خریدارى 
این  به  گاواژ  شدند.  گاواژ  متوالی  روز  مدت هفت  به  شده،  تعیین  دوز  اساس  بر 
 0/cc5 2متصل و  cc صورت انجام شد که سوزن مخصوص گاواژ به سرنگ
عصاره وارد سرنگ و سپس پوست پشت گردن رت در فاصله بین دو گوش به 
وسیله دو انگشت گرفته شد و رت را بلند کرده و از کناره سمت راست دهان رت، 
سوزن موازى و روى زبان حرکت کرده تا به حلق برسد، سپس سوزن کمی باال 
و سمت سر رت حرکت داده شده و وارد مرى می شود. بدین ترتیب عصاره وارد 

معده جانور می شود(19).

جفت گیری :
جداگانه  قفس هاى  در  رت  هر  گاواژ،  دوره  اتمام  و  روز  هفت  گذشت  از  پس 
مخصوص در مجاورت رت-هاى نر براى جفت گیرى قرار گرفتند. صبح هر روز 
قفس ها براى مشاهده پالك واژینال (پالك جفت گیرى) بررسی شده و رت هایی 
که جفت گیرى کرده بودند از رت هاى نر جدا شده و در قفس هاى جداگانه قرار 

گرفتند. 

خون گیری :
تانک  در  و  خارج  قفس  از  رت ها  باردارى،  نیمه  در  و  تیمار  از  بعد  تیمار،  از  قبل 
مخصوص بیهوشی قرار داده شدند و به وسیله لوله موئینه از سینوس چشمی رت 
خون گیرى به عمل آمد و میزان هورمون هاى جنسی در قبل و بعد از دادن عصاره 
(قبل باردارى) و در دوران باردارى (نیمه باردارى) اندازه گیرى شد(20 ). پس از 
طی دوره باردارى (21-19) روز، رت ها زایمان کرده و تعداد فرزندان سالم، تعداد 

فرزندان متولد شده و تعداد فرزندان نر و ماده شمارش شد. 

آنالیز آماری : 
براى آنالیز آمارى داده ها از آزمون Anova و post Hoc با سطح معنا دارى 0,05 

>P استفاده شد و براى رسم نمودار از نرم افزار Excell استفاده شد.

یافته ها
نتایج مربوط به بررسی تغییرهای هورمون های جنسی:

نشان   ( باردارى  از  (قبل  تیمار  از  بعد  را  استرادیول  هورمون  نمودار(1)سطح 
افزایش  هورمون  این  شاهد،  گروه  به  نسبت  تیمار  گروه  سه  هر  در  می دهد. 
نتیجه   .(p250=0)  (p500=0,001)  (p100=0)است معنا دار  افزایش  این  و  داشته 
اینکه مصرف عصاره هیدروالکلی برگ ریحان سبز سبب افزایش میزان هورمون 

استرادیول می شود.
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نمودار (1)  میزان سطح سرمی ESTRADIOL قبل از باردارى در گروه هاى مختلف
P≤0.001=***

در نمودار (2) میزان هورمون استرادیول در نیمه باردارى را نشان می دهد. در دو 
معنادارى  کاهش  هورمون  این  سطح  در  شاهد  به  نسبت  تیمار 100و250،  گروه 
مشاهده شد (p250=0) ( p100=0). در گروه تیمار500، سطح هورمون نسبت به 

شاهد کمی افزایش داشته، که این افزایش معنا دار نبوده و p500=0,581 است.
 

باردارى  از  قبل  مرحله  در  تیمار  از  بعد  را  پروژسترون  هورمون  میزان  نمودار3 
نمایش می دهد. درهرسه گروه تیمار100 ،250 و500 افزایش میزان این هورمون 
 (p250=0,041)است معنا دار  افزایش  این  و  است  مشهود  شاهد  گروه  به  نسبت 
عصاره  که  کرد  نتیجه گیرى  چنین  می توان  پس   .(p500=0)(p100=0,033)
هورمون  افزایش  سبب  باردارى  از  قبل  مرحله  در  سبز  ریحان  هیدروالکلی 

پروژسترون می شود.

می دهد.  نشان  باردارى  نیمه  در  را  پروژسترون  هورمون  میزان  نمودار(4) 
درگروه هاى تیمار شده با عصاره هیدروالکلی گیاه نسبت به گروه شاهد میزان 

این هورمون کاهش داشته است، ولی این کاهش در گروه ها ى تیمار 100 و 500 
نسبت به گروه شاهد معنا دار نیست (p100=0,360)(p500=0,756). ولی در گروه 

تیمار 250 معنا دار بوده و p250=0,0 است.
بارداى   از  قبل  مرحله  در  تیمار  از  بعد  را  پروالکتین  هورمون  میزان   (5) نمودار 

نشان می دهد. در هر سه گروه تیمار نسبت به گروه شاهد میزان این هورمون 
 .(p100=0,139) افزایش داشته که این افزایش در گروه تیمار 100 معنا دار نیست
 .(p500=0,001)(p250=0,0) است  معنا دار   500 و   250 تیمار  گروه هاى  در  ولی 
سبب  باالتر   دوزهاى  در  سبز  ریحان  برگ  هیدروالکلی  عصاره  اینکه  نتیجه 

افزایش سطح سرمی هورمون پروالکتین می  شود.

نمودار(6)میزان هورمون پروالکتین را در باردارى نمایش می دهد. این هورمون 
افزایش  این  و  داشته  افزایش  شاهد  گروه  به  نسبت  تیمار  گروه  سه  هر  در 

نمودار (2) میزان هورمون استرادیول در باردارى در گروه هاى مختلف
P≤0.001=***

نمودار (3) میزان هورمون پروژسترون قبل از باردارى در گروه هاى مختلف
P≤0.001=***, P≤0.005=*

نمودار (4) میزان هورمون پروژسترون در باردارى در گروه هاى مختلف
P≤0.001=***

نمودار (2) میزان هورمون استرادیول در باردارى در گروه هاى مختلف
P≤0.001=***

نمودار(6) میزان هورمون پروالکتین در باردارى درگروه هاى مختلف
P≤0.001=***, P≤0.01=**
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22 /  مرضیه رادکانی و همکاران

چنین  می توان  است.   (  p500=0,003)و  (p250=0)  (p100=0,005) است  معنادار 
نتیجه گیرى کرد که استفاده از عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ریحان سبز با روش 

گاواژ در باردارى، سطح سرمی هورمون پروالکتین را باال می برد.

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 
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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 

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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