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Abstract 

Background and Objective: Cancer can spread to distant parts of the body through the lymphatic system or 

bloodstream. Angiogenesis is a fundamental step in the transition of tumors from a dormant state to a malignant. 

Some changes in cancerous cells can be improved and treated using herbal extracts. Salvia species in Iranian 

traditional medicine were used against various infections, inflammatory diseases.This study was done to evaluate the 

effect of aqueous extract of Salvia atropatana leaf on subcutaneous tumor model of CT26 colon carcinoma in Mice. 

Methods: In this experimental study, for the induction of colon carcinoma, 26CT cells were injected into 18 

BALB/c male Mice. Subcutaneous injection was done in the right side of the animal. When the size of the tumor 

was 50±350 mm3, 18 Mice were randomly allocated into 3 groups, including controls, aqueous extracts a 

breakdown of each dose 50 and 100 mg/kg/bw. The group containing the aqueous extracts of Salvia atropatana leaf 

was injected for 14 days, daily. 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 sacrificed the 

animals at the end the fourteenth day of the study, tumors were dissected for histological study. 

Results: The volume of tumors and the mean density of the number of vessels was significantly reduced in treated 

group 1 (50 mg/kg/bw of aqueous extracts of Salvia atropatana leaf) and treated group 2 (100 mg/kg/bw of aqueous 

extracts of Salvia atropatana leaf) in compared to control group (P<0.05). Reduction in density of cells and vascular 

sections was significantly reduced in treated group 1 (50 mg/kg/bw of aqueous extracts of Salvia atropatana leaf) 

and treated group 2 (100 mg/kg/bw of aqueous extracts of Salvia atropatana leaf) in compared to control group 

(P<0.05). 

Conclusion: Aqueous extracts of Salvia atropatana leaf has anti-angiogenesis activity and significant inhibitory 

effects on tumor growth in animal model. 
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 (Salvia atropatana) يگل ميمز هگيا بزگ يآب عصاره اثز

 BALB/c نضاد نز موش CT26 كولون كارسينوماي سيزجلدي تومور مدل يرو
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 چكيده

 گکا   يکک  آوصيًشوس .يابذ گسترش خًن جريان يا لىفاتيک سيستم طريك از بذن از ديرتري َاي لسمت بٍ تًاوذ مي سرطان هدف: و سمينه
ٍ  است. وعىا دٌخاوًا بٍ متعلك آرربايجاوي گلي مريم گياٌ است. بذخيم بٍ خفتٍ حالت از َا تًمًر لااوتم در اساسي  طک   در Salvia َکاي  گًوک
 بکر   آبکي  عصارٌ اثر هييتع مىظًر بٍ مطالعٍ ايه .است رفتٍ  کار بٍ سرطان ي التُابي َاي بيماري درمان ،مختلف َاي عفًوت عليٍ ايران سىتي
 ضذ. اوجا  BALB/c وصادور  مًش CT26 کًلًن کارسيىًماي زيرجلذي تًمًر مذل يري (Salvia atropatana) يگل ميمر گياٌ

ٍ  CT26 يَا سلًل کًلًن کارسيىًماي الماي مىظًر بٍ ضذ. اوجا  BALB/c وصادور  مًش سر 18 يري تجربي مطالعٍ ايه بزرسي: روش  بک
 طکًر  بٍ مًش سر 18 ؛رسيذ مترمکع  ميلي 350±50 بٍ تًمًر اوذازٌ کٍ زماوي ضذ. كيتسر َا مًش راست لًمبار ٍيواح در يرجلذيز صًرت
 مکار يت يَکا  گکريٌ  بٍصًرت وگرفت.  يماريگريٌ کىترل ت يم ضذوذ. برايتمس (ماريتگريٌ  دي ک گريٌ کىترل يي) ييتا 6 گريٌ 3 بٍ تصادفي

 ضکذ.  كيک تسر ريز 14 مکذت  بٍ يجاويآرربا يگل ميمر اٌيگ يآب عصارٌ بذن يزن گر  کيلً بر گر  ميلي 100 ي 50 ريزاوٍ  يترت بٍ دي  ي ايل
 يابيک ارز تًمًرَکا  حجکم  ضکذن  ديبرابکر  زمان ي وسبي حجم راتيتغي ،تًمًر رضذ در تًلف ميسان يپارامترَا ،رماويد اثرات پيگيري براي
 ضذوذ. اتًپسي ضىاسي بافت يابيارز يبرا تًمًرَا چُاردَم، ريز پايان در حيًاوات ضذن يلرباو از پس ذ.يگرد

 کاَص (5/322±2/5) کىترل گريٌ با سٍيمما در (9/174±5/7) دي  ماريت ،(3/216±7/14) ايل ماريت گريٌ در تًمًر وسبي حجم ها: هيافت
ٍ  وسکبت  مکار يت گکريٌ  دي در سطح ياحذ در عريق تعذاد داوسيتٍ مياوگيه در داري معىي يآمار اَصک (.>05/0P) افتي يدار يمعى يآمار  بک

 بتوسک  را ماريت گريٌ دي در عريق مماطع ي َا لًلس تراکم کاَص َيستًلًشيک وتايج هيَمچى (.>05/0P) ضذ مطاَذٌ کىترل گريٌ بٍ وسبت
 داد. وطان کىترل گريٌ بٍ

 ي آوصيکًشوس  آوتکي  فعاليکت يزن بذن  گر  کيلً بر گر  ميلي 100 ي 50 يدر ديزَا يجاويآرربا يگل ميمر گياٌ آبي َاي عصارٌ گيزي: نتيجه
 دادوذ. وطان CT26ٌ َاي کارسيىًماي کًلًن رد سلًل رضذ عليٍ يتًجُ لابل مُارکىىذگي اثرات

 آبي عصارٌآوصيًشوس ، رضذ تًمًر ، ،  CT26ي َا سلًل،  گلي مريم ها: واصه كليد
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 مقدمه
 تيشيه  مُي   اص ي ساييح  َيب   سيشعبن  اص يكي   ثضسگ سيدٌ سشعبن
 تييشيه ضييبي  كًلًسكتييب  سييشعبن اسيي   دو ييب دس ثييذم   تًمًسَييب 

 م شَيب   مشگ اص دسغذ 01 حذيد كٍ اس  گًاسش دستگبٌ سشعبن
 آن ثيشيص  اغل  عبمل ي دَذ م  امتػبظ مًد ثٍ سا سشعبن اص وبض 

 خىس   عبمل ثٍ تًخٍ ثب سشعبن ايه اس   وطذٌ ضىبمتٍ دق ق عًس ثٍ
ٍ  پستبن ي سيٍ سشعبن اص پس صوبن، ث ه دس  ضي ً   وظيش  اص سا سيً   ستجي

 گ يشد  مي   قيشاس  سيتب  پشي ي سيٍ سشعبن اص پس مشدان ث ه دسي  داسد
 56 ثيبي   سيه  ضيبمل  سيشعبن  ايه اغالح قبثل غ ش مغش عًامل ( 0)

 َييب  پًل يي  سيدٌ، التُييبث  ث مييبس  سييشعبن، م ل فييب سييبث ٍ سييب ،
 َسيتىذ   ثيضسگ  سيدٌ غ شپيًل ي   فيبم ل   سيشعبن  فبم ل ، آدوًمبتً 

 سيج،،  خغشاف يبي ،  مكيبن  ويظاد،  وظ يش  ديگش  مغش عًامل َمچى ه
 تأَيل،  يضع   ثذو ، تًدٌ ضبمع وظ ش پبتًلًطيك  ي ثبل ى  عًامل
 متبسيتبص  سيدٌ، ديًاسٌ وفًر يسع  م ضان تًمًس، اوذاصٌ تًمًس، دسخٍ
 ث يب   م ضان ثش و ض تًمًس پبتًلًطي، مشحلٍ ي لىف  غذد متبستبص ديس،

 ( 0) داسوذ و ص كًلًسكتب  سشعبن ثٍ مجتال ث مبسان
 اغليت اسي     سييضان  ثيشگ  معىي   ثٍ ي اس  يًوبو  ٍكلم آپًپتًص

 َي   متشادف سا سلً  ٌضذ سيض  ثشوبمٍ مشگ ي آپًپتًص ٌياط دي مىبث 
 مييشگ وييً  تييشيه مُيي  سا آپًپتييًص و ييض ديگييش ا  عييذٌ  ثييشدٌ كييبس ثييٍ

ٍ  آوظيًطوض ياطٌ ( 2) اوذٌ كشد قلمذاد سلًل  ٌضذ سيض  ثشوبمٍ  معىي   ثي
 سيظ تً ثيبس  ايلي ه  ثيشا   مًخيًد  عيشي   اص خذيذ َب  مًيشگ ايدبد

ٍ  0996 سيب   دس Hertig وب  ثٍ مح     ييب  آوظييًطوض  ( 9) سفي   كيبس  ثي
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ٍ  عيشي   اص خذييذ  َب  مًيشگ تطك ل معى  ثٍ صاي  سگ  اسي   ايل ي
 متبسيتبص،  تًميًس،  سضيذ  قج يل  اص پبتًلًطيي،  مختلي   حبي  دس كٍ

 سضذ مبوىذ ف ضيًلًطي، فشآيىذَب  دس َمچى ه ي سيمبتًئ ذ آستشي 
 آوظييًطوض  اسبسيب   داسد  دمبل  مثل تًل ذ ي صم  تشم   اسگبن، ومً ي

 تعيبد   كٍ غًست  دس ي اس  عج ع  ف ضيًلًط  دس يص  فشآيىذ ي،
ٌ  ال يب   فبكتًسَب  ث ه ٌ  ي كىىيذ  ؛ميًسد  َي   ثيش  آوظييًطوض  مُبسكىىيذ

ٍ  َيب  ث ميبس   ثشمي   ثشيص ثشا  ضشايظ  پًل ي ،  ( 4) آييذ  مي   يخيًد  ثي
 اسي   ممكيه  ضيذٌ،  ثشخستٍ سيدٌ مدشا  دامل ثٍ كٍ اس  ا  تًدٌ

ٍ  يب ي ضًد پشاوكًلٍ اغغالحب  يب داس، سبقٍ كطص اثش دس  پًل ي   ايىكي
Sessile ( 9) ثبضذ وذاضتٍ مطخػ  سبقٍ يعى  ؛ثبضذ 

 ثيش   خيبوج  اثيشا   وذاضيته  خُ  ثٍ  بَ گ  َب عػبسٌ اص استفبدٌ
 َبسي    ميبس  ث اص  بس ثسي   ثيشا   مىبسيج   دسمبو ساٌ سبل   َب ثبف 

ٍ  چىيذ  ي علفي   گ بَ  (Salvia atropatana) مشي  گل   (6)  اص سيبل
ٍ  پيش  ظبَش اس ؛  (Labiatae) وعىبع بن مبوًادٌ  استفيب   ي داسد ضيبم

 ميًسد  كُيه  سيصگيبسان  اص گ بٌ ايه ( 4)اس   متش سبوت  51 تب 91 آن
 عيًاسؼ  معبلدٍ ثشا  مؤثش داسي  عىًان ثٍ اثتذا ي ثًدٌ مبظ تًخٍ
 م يً   ي تًو ي،  داسي  ى هَمچ ي س  ضذ عىًان ثٍ حطشا ، و ص
ٍ  عميش  عيً   افيضايص  ي ثذن ي سيح ت ًي  ثشا  ٍ   كيبس  ثي  اسي    سفتي
ٍ  اويذ  دادٌ وطيبن  Salvia خيىس  مختلي   َب  گًوٍ  ميًاظ  داسا  كي

  ثًدٌ ضذالتُبث  ي اكس ذاوت  آوت  ضذتًمًس، قبسذ، ضذ ضذثبكتش ،
ٍ  چيب   تُ ٍ ثشا  آن ثشگ ي سبيد دس و ض آن َب  گل اص ( 5)اوذ   كي

ٌ  متعيبد   ي كىىيذٌ  عفيًو   ضذ بغ  م ٌ  داسد سا ميًن  كىىيذ  اسيتفبد
ٍ  ثٍ َمچى ه ضًد  م   تيًخه،  وظ يش  َيب  تشك يت  ثشمي   يخيًد  ياسيغ

 احتمبي  ي اكس ذاوت  آوت  م كشيث ، ضذ مًاظ كٍ كبمفش ي س ىئً 
 گليي  مييشي  اسييبوس اص داسيسييبص  غييىبي  دس ؛داسوييذ سييشعبو  ضييذ

ٌ  تطك ل اغل  اخضا  يب ي تشك جب  ( 7) ضًد م  استفبدٌ  مُي   دَىيذ
 َييب، تييبوه تشپىًئ ييذَب، تييش  َييب، تييشپه د  َييب، اسييبوس خييىس، ايييه

ٍ  َسيتىذ   َب فىً  ي َب سبپًو ه سصيه، فاليوًئ ذَب،  تشك يت  عياليٌ،  ثي
ٌ  تطيك ل  اغل  ٍ  دَىيذ ً  َيب   گًوي  ( 9ي8) اسي   اسي ذ  بوًل ،يسيبل

 (Salvia miltirrihiza) داوطييه، اص ضييذٌ خييذا تشك ييت سييبلًيىب ،
 دس م تييًص  ضييذ فعبل يي  داسي  ي م كشيتًثييً  تطييك ل ثبصداسوييذٌ

 فعبل ي   سيشعبو   سيلً   سضيذ  سي  ثيش  ي اسي   سيشعبو   َيب   سلً 
 سيلًل   مشگ اوسبن سشعبو  َب  سلً  دس ي داضتٍ وطبن ثبصداسوذگ 

 مف يذ  اوسيبن  َيب   سيشعبن  دسميبن  دس ضبيذ سبلًيىب  كىذ  م  ايدبد سا
 سيبلًيىب   ثىيبثشايه مىذ  م بي داسي ثٍ كٍ ث مبساو  دس مػًظ ثٍ ؛ثبضذ

ٍ  م كشيتًثً  مشيضاس ًن دپل  عبمل عىًان ثٍ تًاوذ م   ي ضيًد  ضيىبمت
 كيبس  ثٍ گشدن ي سش مثبوٍ، ،پستبن سشعبن مبوىذ سشعبن اوًا  دسمبن دس

ٍ  5  ضذتًمًس اثش 2115 سب  دس َمكبسان ي Fiore ( 01سيد )  گًوي
  اوسبو مختل  ي متفبي   سشعبو  سلًل  َب سدٌ  سي سا Salvia اص

   مبغيي  داسا گًوييٍ 5 هيييا اص گًوييٍ 6 كييٍ دادوييذ وطييبن ي  ثشسسيي

 وطيبن  2117 سيب   دس َمكيبسان  ي Hogan ( 00) َسيتىذ   ضذتًمًس
 مُيبس  ثبعي   (Salvia خيىس  بٌ ي گ جيب   تشك اص) ذ ي فاليوًئ كٍ وذداد
 دس َمكيبسان  ي Bian ( 02) ضًد  م كًلًن  سشعبو  َب سلً  ش تكث

 دس ًطوضيييآوظ مُييبس ثبعيي  I ًنى تبوطيي كييٍ كشدوييذ بن ييث 2118 سييب 
 ( 09) ضًد  م اوسبن  ى خى  بل وذيتلا  َب سلً 

Hawas جييب  تشك كييٍ دادوييذ وطييبن 2119 سييب  دس َمكييبسان ي 
 اثشگزاضيته  ثيب  ذ اس ه خىاسبلً ، كبفئ مبوىذ Salvia بٌ گ اص حبغل

 ًميًس ت  م ثذم دبديا اص DNA ت آس ي -a0 461 p تًكشي  س  سي
ٍ  گلي   مشي  گ بٌ كٍ آودب اص ( 04) كىذ  م  ش خلًگ  عيًيو   سيبث 

 اثييييشا  آن عمييييذٌ تشك جييييب  ي داضييييتٍ پضضييييك  مػييييشف دس
 تًمًسيييي،، آوتييي  اثيييشا  مبوىيييذ وظ يييش  ثييي  فبسميييبكًلًطيك 

 اييه  ثٍ ثبتًخٍ ي داضتٍ اكس ذاوت  آوت  ي ثبكتشيب  آوت  ديبثت ،، آوت 
ٍ  اص ثعضي   سلًل  سم   اثش كٍ  اص ثعضي   ثيش  گلي   ميشي   ب َي  گًوي
 ايه ثٍ ثبتًخٍ ي (06) اس  ضذٌ گضاسش سشعبو  َب  سلً  َب  سدٌ
ٌ  ايه ضذتًمًس  اثشا  كٍ ٍ  گ يب  ثشسسي   ميًسد  in vivo غيًس   ثي

ٌ  ايه مغبلعٍ ؛اس  وگشفتٍ قشاس  آثي  ثيشگ   ثٍ مىظًس تع  ه اثش عػيبس
 صيشخليذ   تًميًس  مذ  سي  (Salvia atropatana) گ بٌ مشي  گل 

  اودب  ضذ BALB/cمًش وظاد  CT26 كًلًن س ىًمب كبس

 بزرسي روش
  ذاسيمش BALB/cوظاد وش سش مًش  08ايه مغبلعٍ تدشث  سي  

ٍ داوطيگبٌ آصاد  يي داوطيكذٌ عليً  پب  دس  تُيشان  پبسيتًس  اوست تً اصضذٌ 
 اودب  ضذ  ياحذ مطُذ  اسالم

َ يًاويب  آصمب  ح  پشيتكل كيبس ثيش سي    ذ يي   گشديي سعب  طيگب
 ي تيبسيك   - ويًس  سيبع   02 اسيتبوذاسد  ي يكسبن ضشايظ سدَب  مًش
 وگُيذاس   ح ًاوب  اتب  دس گشاد سبوت  دسخٍ 29-26 حشاس  دسخٍ
  ذاسيي )مش كيبف   غزا  ي آة ثٍص يًاوب  دس عً  آصمب ح ضذوذ 

  داضتىذ دستشس  اص ضشك  خًاوٍ مشاسبن(
 دسي  آيس  خمي   ثدىيًسد  اعيشاف  اص آرسثبيدبو  گل  مشي  گ بٌ

 ي ضىبسيب  0992ً  يياحذ مطُذ ثب ضمبسٌ َشثبس اسالم  آصاد طگبٌداو
ٌ  كيشدن  مطي،  اص پيس  ضذ  ٍ  دس گ يب ٌ  ثيشگ  سيبي  گلي   ميشي   گ يب

 تيب  آن پيًدس  ي آسي بة  كيبمال   مشدكىىذٌ دستگبٌ تًسظ آرسثبيدبو 
 ثيشا   گشديذ  وگُذاس  مى، ي مط، خب  دس گ ش  عػبسٌ صمبن
 م غش آة حال  وً  ثب (Soxhelt) سًكسلٍ سيش اص آث  عػبسٌ تُ ٍ

ٌ  عميل  سيبع   8 گزض  اص پس ( 01) گشديذ استفبدٌ  گ يش   عػيبس
 گشفي    غيًس   حال  حزف آث  عػبسٌ اص پبيبن دس ي ضذ متًق 

  دميب  ثيب  اوكًثيبتًس  دس آميذٌ  دس  ثٍ عػبسٌ حال  حزف مىظًس ثٍ
 يس لٍ ايه ثٍ ي ضذ دادٌ قشاس سبع  72 مذ  ثٍ گشاد  دسخٍ سبوت 46

ٌ  حيال   حزف اص پس ضذ  مط، ي تغل ظ كبمال  آث  عػبسٌ  عػيبس
 ثييبصدٌ ثييب گييش 7/02 آثيي  عػييبسٌ م ييضان آمييذ  دسيي  ثييٍ مييبلع

ثيب   فشييضس  دس َيب  ميذ   ثيشا   تًان م  سا عػبسٌ ايه ثًد  دسغذ4/26



 CT26 كولوى كارسينوهاي زيرجلدي توهور هدل بر يجانيآذربا ين گليه هرگيا برگ آبي عصاره اثر / 01

 (77 پي در )پي 0 شواره / 38 دوره / 0011بهار  / گرگاى پسشكي علوم دانشگاه علوي هجله

 كشد  وگُذاس  گشاد سبوت  سخٍد 21  مىف  دمب
 تشيييبن  ،تشييس ه، RPMI 1640ظ كط   ، محCT26  سدٌ سلًل

مًسد استفبدٌ قشاس   مغبلعب  سلًل  ثشا سًلفًكسبيذ مت ل د ي  ثلً
 گشفتىذ 

 يص  م ضان ثٍ ي ضذ تُ ٍ ايشان پبستًس اوست تً اص CT26  سدٌ سلًل
 وطييذٌ ديفشاوسيي ٍ سييلًل  سدٌ ايييه ( 4) گشفيي  قييشاس تكث ييش مييًسد

 ايستيب   مت يل  N و تيشي  N اص استفبدٌ ثب ثبس ايل ه كًلًن، كبسس ىًَب 
(N-nitroso-N-methyl urethane) ش ميييً كًليييًن دسBALB/c 

 ( 01) اس  ضذٌ استخشاج آن مبلع سدٌ سيس ي ايدبد
 تً اوسييت دس كييٍ اسيي  مح غيي  RPMI 1640 كطيي  محيي ظ

Roswell pank Memoria ٍآم ىٍ اس ذَب  كل ٍ حبي  ي ضذٌ سبمت 
ٌ  ي كبميل  كطي   محي ظ   (01) اسي   مًسدو يبص  َيب   ييتبم ه ي  آميبد

RPMI 1640 ٍ ُديذگش ت  

 محلييً  اص كطي   َيب   فالسي،  كي   اص َيب  سيلً   كىيذن  ثيشا  
 ( 01) گشديذ استفبدٌ (ث ًطن ضشك  سبم ) آمبدٌ EDTA تشييس ه

ٌ  تشييس ىٍ َب  سلً  ث ب  دسغذ ي سلًل  تشاك  تع  ه  ثشا  ضيذ
ٌ  ميًسد  آمبدٌ ثلً يبنيتش  كيشدن  فشييض   ثيشا  ( 8) گشفي   قيشاس  اسيتفبد

 (DMSO Dimethyl Sulfoxide) ذيسًلفًكسب ل مت  د اص َب سلً 
 ( 01) ضذ استفبدٌ آمبدٌ

 غيًس   ثٍ َب سلً  كٍ صمبو : BALB/c هاي موش در تومور ايجاد
ٌ  تشييس ىٍ َب سلً  ؛پًضبوذوذ سا فالس، سغح كبمل ييٍ ت،  ي ضيذ
ٌ  َيب   سيلً   دسغيذ  ي َيب  سيلً   تعذاد ،ضستطً ثبس 9 اص پس ٍ  صويذ  ثي

 ثيب  ًاويب   ح  گشدييذ  تع  ه وئًثبس ي  اص استفبدٌ ثب ي ثلً تشييبن سيش
 )ضيشك   هيي الصيصا ليًگش   ك ثيش  گيش    ل م 01  غفبق دامل قيتضس

 ثييش گييش   ليي م 61 يدسغييذ  lazin (XY 2 سييبمبن، بس ييثُ ييي داسي
 ( 01) ضييذوذ ُيًش  ث (Rotex medica GmBH) ه كتيبم  ليًگش   ك

 011 حد  دس CT26 سلً  0×015 تعذاد(، =08n) مًش َش ثٍ سيس
 خليذ   صييش  غيًس   ثٍ تضسيق ضذ  تضسيق ف ضيًلًط  سش  م كشيل تش

 گشديذ  اودب  ح ًان ساس  لًمجبس ٍ وبح دس
ٍ  آن اص پيس  : درماني هاي گزوه ٍ  تًمًسَيب  حدي   كي  961±61 ثي

ٌ  9 دس تػيبدف   عًس ثٍ ح ًاوب  ؛سس ذ مكعت متش  ل م  ي تيب  5 گيشي
   ضذوذ  ت سش يثٍ ضشح صمبس(  ، گشيٌ كىتش  ي دي گشيٌ تي)

 سيش  تيش   ل  ل م 9/1 سيصاوٍعمل آمذ   تًمًس ثٍ  ال بيٌ كىتش : گش
ٍ  م ضان َمبن ثٍ ف ضيًلًط  ٌ  كي ويذ؛  كشد دسيبفي   دسميبو   َيب   گيشي

 ق ضذ يتضس
ثييٍ حديي    (: دس اثتييذا تًمييًسA  مييبس آثيي مييبس اي  )ت گييشيٌ ت

داميل  ق يي سيص تضس 04ثيٍ ميذ    داضيتىذ    مكعيت  متيش  م ل  61±961
 گيش    لي  م 61 ثب ديص  دبويآرسثب    گليمش گ بٌ آث  عػبسٌ  غفبق

 اودب  ضذ سيص  04  يصن ثذن ع لًگش  ك ثش
ثييٍ حديي    (: دس اثتييذا تًمييًسB  مييبس آثيي مييبس دي  )ت گييشيٌ ت

داميل   قيي سيص تضس 04داضيتىذ  ثيٍ ميذ      مكعيت  متيش  م ل  61±961
 گش  م ل  011ثب ديص   دبويآرسثب    گليمش گ بٌ آث  عػبسٌ  غفبق

 سيص اودب  ضذ  04  صن ثذن عي ك لًگش ثش 
 يصنكيٍ   ثيًد  يص  دسميبو   ديص تضسييق  ثيٍ مىظيًس   :درمان شزايط

ق سيصاويٍ ديص  يي َب قجيل اص تضس  مًش سي ايه اص  گشدد محبسجٍ َب مًش
 ه ضذوذ يتًص سبم  طاپه( AND) تب  ديد  ثب تشاصي  دسمبو

ٌ  تًمًس اثعبد تضسيق عمل اص قجل سيصاوٍ ٌ  ي ميبس  ت َيب   گيشي  گيشي
دس  تًميًس  حدي   تغ  يشا   تيب  گشدييذ   ش ي گ اوذاصٌ كًل س ثب تش كى

 ( 05) گشدد اسصيبث  مطخع دسمبو  ديسٌعً  
گيشيٌ   دس تًمًسَب سضذ سيوذ ثشسس   ثشا: تومورها رشد يابيارس

ٌ  پيىح  اص دسميبن  وتيبيح ميبس اي  ي دي ،   ت َيب   گشيٌكىتش  ي   دييذگب
 دسغيذ ، (RV) بتًمًسَ وسج  حد ، (V) تًمًسَب حد  اوذاصٌضبمل 

 تًمًسَيب  سضيذ  تًق  دسغذ، (%RV) تًمًسَب وسج  حد  تغ  شا 
(IR%)  َب تًمًس حد  ضذن ثشاثش 2 صمبني(T2)  قيشاس  ثشسسي   ميًسد 
 گشفتىذ 

 04 عي   تًمًسَيب  وسيج   حدي   ي تًمًسَب حد  اوذاصٌ متغ شَب 
ٌ  ثي ه  دسميبن  چُيبسدَ   ي َفيت   سيص دس دسمبن ديسٌ سيص  َيب   گيشي

 تغ  يشا   دسغذ َمچى ه گشديذ  م بيسٍ كىتش  گشيٌ ثٍ وسج  مبس ت
 دسميبن  سيص04 عي   تًمًسَب سضذ تًق  دسغذ ي تًمًس وسج  حد 

 صمبن تخم ه  ثشا گشديذ  م بيسٍ كىتش  گشيٌ ي مبس ت َب  گشيٌ ث ه
 ي كىتييش  گييشيٌ اص مييًش َييش ثييشا  تًمًسَييب حديي  ضييذن ثشاثييش دي

 تًمًسَيب  حدي   ضيذن  شثشاثي  دي صمبن ثش مىغجق تبثع  مبس ت َب  گشيٌ
 گشديذ  ثشآيسد آوُب وسج  حد  تغ  شا  ثٍ وسج 

 اسصيبث   ثشا مىبسج  ضبمع سغح ياحذ دس عشي  تعذاد داوس تٍ
ٍ  وسيج  مبس  ت َب  گشيٌ دس آوظيًطوض سيوذ ٌ  ثي  ثيب اسي     كىتيش   گيشي
ٌ  تًميًس  سضيذ  دس مُ  عبمل ي، آوظيًطوض كٍ ايه ثٍ تًخٍ ٍ  ي ثيًد  ثي

 ثشسسي    ؛ ثيشا كىيذ  مي   كم، تًمًس ثبف  گستشش ي تكث ش تغزيٍ،
ٌ  ثٍ وسج مبس  ت َب  گشيٌ دس تًمًس ثبف  دس آوظيًطوض تغ  شا   گيشي

 تًميًس   ثبفي   دس (Ln) سغح ياحذ دس عشي  تعذاد داوس تٍ ،كىتش 
 گشديذ  محبسجٍ مختل  َب  گشيٌ

 سيصاوييٍ دسمييبن، اص ثعييذ ي قجييل تًمًسَييب حديي  اسصيييبث  ثييشا 
 اوديب   متيش   لي  م 12/1 دقي   ثيب  كيًل س  ثيب  ميًس تً اثعبد گ ش  اوذاصٌ
 (c) تًمًسَيب  ضيخبم   ي (b) كًچي،  قغش (،a) ثضسگ قغش ذ يگشد

ٌ  ثيب  ي ضذ گشفتٍ وظش دس  (V) تًمًسَيب  حدي   ،،يي ساثغيٍ   اص اسيتفبد
 ،قجيً (  ميًسد  دسغيذ  6 صييش  )مغب  مغب كبَص ثشا  ضذ  محبسجٍ

 ضذ  گضاسش م بوگ ه ي اودب  ثبس سٍ اقغبس گ ش  اوذاصٌ
 V=π/6 (a.b.c) کيرابطٍ 

ٍ  وظش دس غفش سيص دسمبن سيص ه ايل وُبي ، م بيسٍ مىظًس ثٍ  گشفتي
  گشدييذ  تع  ه غفش سيص دس آوُب حد  ثٍ وسج  تًمًسَب حد  ي ضذ

 حد  وسج  تغ  ش ،ثشسس  مًسد سيصَب  دس تًمًس حد  اص استفبدٌ ثب
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 تًمًسَييب وسييج  حديي  تغ  ييشا  دسغييذ ي)ساثغييٍ دي(  (RV) تًمييًس
(RV%) ( 05) آمذ دس  ثٍ سٍ ساثغٍ اص 
 RV=V/V0 رابطٍ دي

 RV= [(V-V0) / V0]% ×100 رابطٍ سٍ

 اص پس سيصَب  دس تشت ت ثٍ تًمًس حد  V0 ي V ساثغٍ، ايه دس
 ( 07اس  ) دسمبن ضشي  سيص ي دسمبن

 مًف  يي  م ييضان (،IR) تًمييًس سضييذ دس تًقيي  دسغييذ پييبسامتش
 تًمًسَب سضذ كبَص سيوذ دس مختل  َب  گشيٌ دس دسمبو  پشيتكل

ٍ  وسيج   سا دسميبن  اص پس متًال  سيصَب  دس ٌ  ثي  مغيبثق  كىتيش   گيشي
 ( 08) دَذ م  وطبن چُبس ساثغٍ
 IR= [(V control-V treated) / Vcontrol] × 100 چُاررابطٍ 

 سيص َميبن  دس ضذٌ وشمبل ضٌ حد  ،Vcontrol حد  ساثغٍ ايه دس
ٌ  بنوط V treated ي اس  كىتش  گشيٌ دس ٌ  حدي   دَىيذ ٌ  وشميبل ض  ضيذ

  اس  دسمبن اص پس وظش مًسد گشيٌ دس وظش مًسد تًمًس
 معيشؼ  دس ح يًان  دسمبن، ديسٌ اتمب  اص پس: يبزدار نمونه روش
 تطيشيح  تط، سي  سيس گشف   قشاس (هيالصيصاه ي  كتبم) ث ًُض 

 ييي، فبغييلٍ ثييٍ ح ييًان ساسيي  لًمجييبس وبح ييٍ اص ي ضييذ دادٌ قييشاس
 عيًس  ثٍ ضبيعب  تمبم  ثب َمشاٌ پًس  تًمًس، َب  جٍل اص متش  سبوت 
 َيب   قسيم   اص ي گشدييذ  خذا آن اص تًمًس سيس ضذ  ثشداضتٍ كبمل

ٍ  متيش  م لي   8 اوذاصٌ ثٍ متعذد  َب  ثشش تًمًس عم   ي سغح   تُ ي
 ضيذن  پبييذاس  ي َيب  ثبفي   اتيًل ض  اص خليًگ ش    ثيشا  َب ومًوٍ ذ يگشد

 ضيذن  سيخ   ي آم يض   سوي   سًُل  ي عج ع  يض  دس ث طتش َشچٍ
دسغذ  01  ثبفش فشمبل ه محلً  دس َب ومًوٍ مىظًس ثذيه ضذوذ  ثبث 

(Merk)، ٍحدي   ثشاثش 01 حذيد م ضان ث  ٍ  َيش   ىيذ گشفت قيشاس  َيب  ومًوي
ٍ  سي  تًميًس  مطخػيب   ي ثيًد  ومًوٍ ي، مختع ض طٍ  دسج ض طي
 ضذ 

 ب يسيش  تب يسيبط   َب ثشش ثبف  اص  ثبفت پبسبط  مشاح  ع اص پس
  وذضيذ   ض ي آم سو  ائًصيه ي ه ل َمبتًكس ثب ي ضذ ٍ تُ  كشيو م 4

 تػيبييش  چسيت،  ضيذن  مطي،  ي آم يض   سوي   مشاحل اتمب  اص پس
ٍ  ديد تب  ديسث ه اص استفبدٌ ثب ثبفت  ومًوٍ َش ثٍ مشثًط  ثيش  آن لىيض  كي

ٍ  ٌ ثًد؛ضذ تىظ   4ثضسگىمبي  سي   عذسي   ثيب  تػيبييش  گشدييذ   تُ ي
 مبو تًس سي  ثش تػبييش ضذ  تُ ٍ ي  شَ مىبست َب  ثشش اص 41ض ئ 

 سي  ثيش  متيش   سيبوت  2 اضيال   ثيب  مشثعي   فيشي    ضيذ  ثشسس  كبمي ًتش
 تعيذاد  گشفي    قشاس تػبدف  غًس ٍ ث وظش مًسد م غ  سغح تػًيش

 ثيش  كٍ َبي  مًيشگ تعذاد وػ  مدمً  ثب فشي  دامل َب  مًيشگ
 كيل  دتعيذا  غيًس  ٍ ثي  ي گشدييذ  ضمبسش ؛داضتىذ قشاس اضال  سي 

 ( 09) ضذوذ محبسجٍ م غ  َب  مًيشگ
ٍ  تخمي ه  ثشا : ها رگ و ها مويزگ شمارش مزحله  تيشاك   داوسي ت

 ( 05ضذ ) استفبدٌ Ln=2QAفشمً   اص سغح ياحذ دس عشي 
Ln; ٌسطح ياحذ در عريق تعذاد داوسيتٍ وطان دَىذ 

Q ; ٌمساحت در عريق مماطع تعذاد وطان دَىذ A 

ٍ  متيش   سيبوت  2 اضيال   بثي  مشثعي   مسيبح   اص A مسبح   دسي   ثي
 ي  اص اسييتفبدٌ ثييب كييل ومييبي  دسضيي  تييب اسيي  يص  اثتييذا  آيييذ ميي 

  گشدد محبسجٍ (611)ثشاثش ثب  م كشيمتش 
 A;  مربع ضلع َر/  کل درضتىمايي2 پىجرابطٍ 

mm2 4-1016  ;0016/0  ;2(500  /mm 20 ; )A 

ٍ  عذد  اضيال   ثيب  مشثعي   فيشي   مسيبح   َميبن  A آميذٌ  دسي   ثي
ٍ  سي  ثش عشيق  م بع  تعذاد كٍ اس  متش  سبوت 2  دس ميبو تًس  غيفح

  اس  ضذٌ ضمبسش آن
 فشي  دس ضذٌ ضمبسش عشي  ي ضذٌ تُ ٍ تػبييش تعذاد ثٍ تًخٍ ثب

ٍ  عشيق  م بع  م بوگ ه مشثع ، ٍ پيىح   فشميً   دس ي گشدييذ  محبسيج  ثي
 دس سا ميًيشگ   تيشاك   تيًان  مي   عشييق  ثيذيه  ضذ  گزاضتٍ Q عىًان
ٌ  تًمًس ثبف  دس غح،س ياحذ ٌ  دس ي بي في مت ت ميبس  َيب   گيشي  گيشي

ٍ  َيش  دس  آيسد دس  ثٍ كىتش   َيب   قسيم   اص ضيمبسش  ثيبس  24 ومًوي
  ضذ اودب  تًمًس ثبف  متعذد

  افيضاس آميبس   َيب ثيب اسيتفبدٌ اص ويش      دادٌ :يل آم ار ي  ه و تحليتجش
SPSS-16 ثيب  َب دادٌ  آمبس ل تحلل ضذوذ   ٍ ي تحليتدض  ٌ  اص اسيتفبد

 حد  ي ضذ   تًغ بس مع اوحشاف ي ه بوگ م ، فشاياو  يتًص اي خذ
 دي صمبن ي تًمًسَب تًق  دسغذ ، وسج حد  شا   تغ دسغذ ، وسج

 دسغيذ  96 ىيبن  اعم سيغح  ثيب  گشيٌ َش دس تًمًسَب حد  ضذن ثشاثش
 كشيسكب  آصمًن ثًدن داس معى  ثٍ تًخٍ ثب گشف   قشاس سٍيم ب مًسد

ٍ  ا ثش ييتى  مه آصمًن يال س، ٌ  م بيسي ٍ  وظيش  دس َيب  گيشي  ضيذ   گشفتي
ٍ )  كمي   شَب متغ  ت وشمبل  ي وسيج   حدي   ي تًمًسَيب  حدي   م بيسي

ٌ  ثي ه  تًمًسَب وسج  حد  تغ  شا  دسغذ ٌ  ي ميبس  ت َيب   گيشي  گيشي
ٌ  ثي ه  تًمًس سضذ تًق  دسغذ م بيسٍض  و ي كىتش   ميبس  ت َيب   گيشي

ٌ  ثب (سيص 04 ع  ه  ي  تع شوًف اسيم  – كًلميًگشاف  سيش اص اسيتفبد
 آصمًن اص مختل   َب گشيٌ ه ث  داس  معى امتالف ه  تع  ضذ  ثشا

ٍ   ثيشا  استفبدٌ ضذ   تىيي مه ٍ  م بيسي  ياحيذ  دس عيشي   تعيذاد  داوسي ت
 ANOVA آصمًن اص كىتش  گشيٌ ثٍ وسج مبس  ت َب  گشيٌ دس سغح،

دس وظيش گشفتيٍ    16/1َب كمتيش اص   آصمًن  داس  سغح معى ضذ استفبدٌ
 ضذوذ 

 ها يافته
ميًسد مغبلعيٍ     َيب  گشيٌ دس تًمًسَب وسج  حد  تغ  شا  دسغذ
  ، وطبن دادٌ ضذٌ اس يدس خذي  

 دس دسميبن  سيص َفتم ه دس تًمًسَب حد  مع بس  مغب ي م بوگ ه
ٍ   ،ي ومًداس دس كىتش  گشيٌمبس ي  دي گشيٌ ت   عيًس  آمذٌ اسي   ثي

 اي  ميبس  تٌ گيشي  دس تًمًسَيب  حد ه  بوگ م دسمبن َفت  سيص دسكٍ 
(16/1P<ي گييشيٌ ت ) (  110/1مييبس ديP<)  كىتييش  گييشيٌ ثييٍ وسييج 

وسج  ثٍ گيشيٌ  مبس دي   ت گشيٌ ه كبَص حد  دسي  ي ابفي كبَص
  (>16/1P) طتش ثًد مبس اي  ث ت
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 دسمبن سيص چُبسدَم ه دس تًمًسَب حد  مع بس  مغب ي م بوگ ه
ٌ  دس  آميذٌ اسي     ،يي ميبس ي گيشيٌ كىتيش  دس وميًداس      ت َيب   گيشي
ٍ   ًسع ثٍ  دس تًمًسَيب  حدي  ه  بوگ ي م دسميبن  چُيبسدَ   سيص دس كي

ٍ  وسيج  ( >10/1Pميبس دي  )  ( ي گيشيٌ ت >16/1Pمبس اي  ) ٌ تگشي  ثي
ٌ  ه كبَص حدي  دس يي ا بف ي كبَص كىتش  گشيٌ ميبس دي    ت گيشي

  (>16/1P) طتش ثًد مبس اي  ث وسج  ثٍ گشيٌ ت
 
 
 
 
 
 
 

پس از  14ي  7 ممايسٍ اوذازٌ حجم تًمًرَا در ريز:  1 ومًدار
مار ايل ي يت يَا گريٌ. (n;6) ( با گريٌ کىترليدرمان )عصارٌ آب

 100ي  50 ي  با ديزَايبٍ ترت يافت کىىذٌ عصارٌ آبيدي  در
 .لًگر  يزن بذنيگر  بر ک يليم

 .ٍ ضذٌ استيمعيار ارا يخطا±وتايج بٍ صًرت مياوگيه
* 05/0P< ،** 001/0P< ،*** 01/0P< 

 
 
 
 
 
 
 
 

پس از درمان  14ي  7تًمًرَا در ريز  يوسبممايسٍ حجم :  2 ومًدار
مار ايل ي دي  يت يَا گريٌ. (n;6) ( با گريٌ کىترلي)عصارٌ آب

گر   يليم 100ي  50 ي  با ديزَايبٍ ترت يافت کىىذٌ عصارٌ آبيدر
 لًگر  يزن بذنيبر ک

 .ٍ ضذٌ استيمعيار ارا يخطا±وتايج بٍ صًرت مياوگيه
* 05/0P< ،** 001/0P< 

 
 سيص ه َفتميي دس تًمًسَييب وسييج  حديي  مع ييبس  مغييب ي م ييبوگ ه

 آميذٌ اسي     2مبس ي گشيٌ كىتيش  دس وميًداس    ت َب  گشيٌ دس دسمبن
 دس تًمًسَيب   وسيج  حدي  ه  بوگ ي م دسميبن  َفت  سيص دسكٍ   عًس ثٍ

ٍ  وسيج  ( >110/1Pمبس دي  ) ( ي گشيٌ ت>16/1Pمبس اي  ) ٌ تگشي  ثي
ميبس   تگيشيٌ   دس  كبَص حد  وسج هيا ي بف ي كبَص كىتش  گشيٌ

 ( >16/1P)طتش ثًد  مبس اي  ث دي  وسج  ثٍ گشيٌ ت
 سيصه  چُيبسدَم  دس تًمًسَب وسج  حد  مع بس مغب  ي م بوگ ه

آميذٌ اسي      2مبس ي گشيٌ كىتيش  دس وميًداس    ت َب  گشيٌ دس دسمبن
 تًمًسَيب   وسيج  حدي  ه  بوگ م دسمبن چُبسدَ  سيص دسكٍ   عًس ثٍ

 وسيج  ( >110/1Pمبس دي  ) ( ي گشيٌ ت>16/1Pمبس اي  ) ٌ تگشي دس

ٌ  دس  ه كيبَص حدي  وسيج   يي بفي  ي ا ي كبَص كىتش  گشيٌ ثٍ  گيشي
 ( >16/1P) طتش ثًد مبس اي  ث مبس دي  وسج  ثٍ گشيٌ ت ت

 ديسٌ عي    وسيج  حدي   تغ  يشا   دسغيذ  مع بس  مغب ي م بوگ ه
 ميذٌ اسي    آ 9وميًداس   دس كىتيش   گشيٌ ي مبس ت َب  دسگشيٌ دسمبن

ٌ گيشي  دس تًمًسَب وسج  حد  تغ  شا  دسمبن ديسٌ ع كٍ   عًس ثٍ
ٍ  وسج ( >110/1Pمبس دي  ) ( ي گشيٌ ت>10/1Pمبس اي  ) ت ٌ  ثي  گيشي

ٌ  ه (  َمچى>16/1Pوطبن داد ) كبَص كىتش   بفي  يدس دسميبو   گيشي
 ٌ ٌ  كىىيذ  ث طييتش  حدي   كيبَص  mg/kg/bw011 ديص ثييب آثي   عػيبس
 ديص ثييب آثيي  عػييبسٌ كىىييذٌ بفيي يدس دسمييبو  گييشيٌ ثييٍ وسييج 

mg/kg/bw61 وطبن داد (16/1P< ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ممايسٍ درصذ تغييرات حجم وسبي تًمًرَا طي چُاردٌ  : 3 ومًدار
افت کىىذٌ عصارٌ يمار ايل ي دي  دريت يَا گريٌ. ريز ديرٌ درمان

 لًگر  يزن بذنيگر  بر ک يليم 100ي  50 ي  با ديزَايبٍ ترت يآب
 .ٍ ضذٌ استيمعيار ارا يخطا±ًرت مياوگيهوتايج بٍ ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

متر  يليتٍ تعذاد عريق در ياحذ سطح )ميسٍ داوسي: مما 4ومًدار 
 يخطا±وتايج بٍ صًرت مياوگيه. (n;6مختلف ) يَا مربع( در گريٌ

 .ٍ ضذٌ استيمعيار ارا
* 05/0P< 

 
 
 
 
 
 
 
 کىترلدر گريٌ  يرپًستيکًلًرکتال ز يسرطاو يبرش بافت : 1 ضکل

 .دَذ يرا وطان م يفلص ر  خًو
 اتًکسيليه ي ائًزيهَم يسيروگ آم،  x 40بسر  ومايي 
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مار با يتدر گريٌ  يرپًستيکًلًرکتال ز يسرطاو يبرش بافت : 2ضکل 
 لًگر يک برگر   يليم 50با ديز  يجاويآرربا يم گليمر يصارٌ آبع

 .دَذ يرا وطان م يفلص ر  خًو
 هيه ي ائًزيلياتًکسَم يسيروگ آم،  x 40 ييبسر  وما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مار بايتدر گريٌ  يرپًستيکًلًرکتال ز يسرطاو يبرش بافت:  3ضکل 
 لًگر يک برگر   يليم 100با ديز  يجاويآرربا يم گليمر يعصارٌ آب

 .دَذ يرا وطان م يفلص ر  خًو
 هيه ي ائًزيلياتًکسَم يسيروگ آم،  x 40 ييبسر  وما

 
ٍ  مع يبس  مغب  ي م بوگ هًخٍ ثٍ وتبيح آوظيًطوض، ثب ت  تعيذاد  داوسي ت
آمذٌ اس   ثٍ عيًس    4َب  مًسد مغبلعٍ دس ومًداس ٌ گشي دس عشي 

ٌ  دس سيغح  ياحيذ  دس عشي  تعذاد داوس تٍكٍ  َيب  ت ميبس اي  ي    گيشي
ٍ  وسيج   مسبي  عًس ثٍ ت شيجب دي   ٌ  ثي وطيبن داد   كيبَص  كىتيش   گيشي

(16/1P< ) 
ٍ  ثيبفت   َيب   ثشش، تًلًطيَ س وتبيح ٌ  َيب   ومًوي  ي كىتيش   گيشي

 َيب   عكيس وطيبن دادٌ اسي      0-9َيب    ت ميبس دس ضيكل   َب  گشيٌ
ٍ  وسيج  سا  عيشي   م بع  ي َب سلً  تشاك  كبَصت مبس،  َب  گشيٌ  ثي
 وطبن داد  كىتش  گشيٌ

 بحث
 تعيذاد  تٍ داوسي  ي تًمًسَب سضذ سيوذه مغبلعٍ، يح ايثب تًخٍ ثٍ وتب

 آثي   َيب   عػبسٌ ثب دسمبن تح  َب  گشيٌ دس سغح ياحذ دس عشي 
 كيبَص  داس   معىي  عًس ثٍ كىتش  گشيٌ ثب م بيسٍدس  گل  مشي  گ بٌ

 وطبن دادوذ 
  َب عػبسٌ جب  تشك دادٌ وطبن مختل  مغبلعب  اص حبغل حيوتب

ي   ضييذالتُبث ، ذاوت اكسيي  آوتيي   مبغيي  داسا بٌ ييگ هيييا  آثيي
 ي ضذٌ آپًپتًص ال ب  ثبع  ه َمچى ( 09ي08ي05َستذ )  ضذتًمًس

  ش خليًگ  متعيذد   سيشعبو   َيب  سيلً   ش تكث ي سضذ اص قيعش هيا ثٍ
ٌ  جب  تشك ( 09-20) كىىذ  م ٍ   َيب  عػيبس  بٌ ي گ مختلي    َيب  گًوي

 ( 21) َسيتىذ   ضيذالتُبث  ي  ذاوت اكسي   آوتي  اثشا   داس مشي  گل 
 اص  سيشعبو  سلً  مختل   َب س  مكبو  سي گزاضته اثش ثب ه َمچى
ي  Tangٍ مغبلعي  كىيذ    مي   ش خليًگ  آوُيب   م ثيذم  ي ش تكث ي سضذ

  ىًمب كبسسي   َيب  سيلً    سي II-A ىًن تبوط كٍداد  وطبنَمكبسان 
  ش خليًگ  آن سضيذ  اصگزاضيتٍ ي   اثيش  (H29, SW480) سدٌ كًلًن

 اثيش  ثب ت تشك هيا كٍ داد وطبني َمكبسان  Leeمغبلعٍ   (22) كىذ  م
  َييب سييلً  دس آپًپتييًص ال ييب  عيي ثب Cyclin-D1 ي Bcl-xl  سي

 اثيشا  ي َمكيبسان   Gongه مغبلعيٍ     َمچىي (05) گشدد  م  سشعبو
ٍ  دادٌ وطيبن وميًدٌ ي   بن ي ث سا ت ي تشك هيا اص  گشيد  ضذتًمًس  كي

 ال يب  ثبعي   9 – كبسييبص   يآويض   سي گزاضته اثش ثب IIA ي I ىًن تبوط

 ريز 14 ير طمعيار درصذ تغييرات حجم وسبي تًمً يخطا يمياوگيه :  1جذيل 
 لًگر  يزن بذنيگر  بر ک يليم 100ي  50 يبا ديزَا يجاويآرربا يم گلياٌ مريگ يمار با عصارٌ آبيکىترل ي ت يَا در گريٌ

 ريز
 اريه ي اوحراف معياوگيم

 يجاويآرربا يم گلياٌ مريگ يعصارٌ آب ىترلک
 لًگر  يزن بذنيگر  بر ک يليم 50ديز 

 يجاويآرربا يم گلياٌ مريگ يعصارٌ آب
 لًگر  يزن بذنيگر  بر ک يليم 100ديز 

0 0 0 0 
1 4/9±8/25 8/2±8/16 0/3±3/12 

2 5/12±2/50 0/4±7/30 4/2±8/19 

3 8/9±1/76 4/6±3/53 8/7±3/40 

4 8/9±8/97 4/5±8/69 7/7±6/58 

5 6/9±3/125 0/10±2/84 0/6±3/67 

6 0/9±9/144 5/9±0/103 4/6±3/80 

7 4/9±3/168 2/9±7/130 2/5±9/86 

8 2/9±6/180 6/10±7/143 2/6±8/100 

9 0/12±4/211 2/12±9/151 9/5±7/110 

10 0/8±1/238 2/11±9/162 9/8±6/132 

11 5/5±4/272 6/11±5/173 1/7±1/145 

12 7/5±2/295 5/13±2/197 1/8±4/162 

13 2/5±322 7/14±3/216 5/7±9/174 
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 (07) ضًوذ  م اوسبن كجذ سشعبن  َب سلً  كط  ظ مح دس آپًپتًص
 سضييذ  سي I ىًن تبوطيي كييٍ دادٌ وطييبني َمكييبسان  Shiمغبلعييٍ  ي

ٍ  اثيش  پشيسيتب    سيشعبو   َيب  سلً   آپًپتيًص  ال يب   ثبعي   ي گزاضيت
  َيب  سلً  سضذ  سي A ىبص ايسيك  يآوض كبَص ثب مبدٌ هيا ضًد   م

ٍ  اسي    مي يآوض A ىيبص  ايسيك  گيزاسد   مي  اثيش  پشيستب   سشعبو  كي
 ( 29) ذبثي ي  مي  صيافيضا  پشيسيتب    بوسيشع   َيب  سلً  دس آن ضان م

 چُيبس  تًميًس،  سضيذ   كىىيذگ  مُيبس   اثشا ي َمكبسان  Chen  مغبلعٍ
 جيب   تشك هيا  داسد قشاس  بثياسص مًسد سا مبوًادٌ هيا اص مُ  ت تشك

 ًن يتًتبوطي يكش ي ًن ذسيتبوط َ  د ،IIA طىًن تبو ،I طىًن تبو ضبمل
  سيلًل  سدٌ  سي  ذگمُبسكىىي  اثيش  ت ي تشك چُيبس  هيي ا تمب   ثًدوذ

(SPC-A-1) َمييٍ اص ًن ذسيتبوطيي َ  د آوُييب بن ييم اص امييب ؛داسوييذ 
 كٍ داد وطبن ق تح  هيا حيوتب مدمً  دس اس   ثًدٌ مؤثشتش جب  تشك

  يليي ؛ضييًد  ميي  ك تًتًكسيي س صيافييضا ثبعيي   ك آسيمييبت حل ييٍ
 ( 24) داسد  طتش ث مغبلعب  ثٍ بص و آن عمل س  مكبو

 گزاضته اثش ثب II ىًن تبوط كٍ داد وطبنبسان ي َمك Sertelمغبلعٍ 
 فيبص  دس  سلًل چشمٍ تًق  ي  آپًپتًص ى  گىبل س  شَب مس  سي

G2/M دس معييذٌ  سييشعبو  َييب سييلً  سضييذ اص in vivo ي in vitro 
 ( 4) كىذ  م  ش خلًگ
 هيي ا  ثيشد  ويب   تيًان   مي  سا َب مىًتًپهبٌ،  ه گي  اجب تشك گشيد اص

  سلًل چشمٍ مُبس ي P53ن ط  گىبل س  شَب مس  سي اثش ثب جب  تشك
 مُيبس  سا (HNSCC)  دَيبو   سيشعبو   َيب  سيلً   سضيذ  G1/Sص فب دس
 اص  گييشيد گييشيٌ ،ه ل ًفيآلفبكييبس ي ه ل ًفيكييبس  (26) كىىييذ  ميي

  (25) َسيتىذ   سيشعبو   َيب  سلً  دس  ش ضذتكث اثش  داسا، َب تشپه
 بٌ ي گ ،يتًمًس  آوت اثشا  ثب استجبط دس  ُ تًخ تًاوذ  م َب بفتٍي هيا

 ديسٌ  ع كٍ  عًس ثٍ مغبلعٍ حبضش ثبضذ  دس  دبويآرسثب  گل  يمش
 CT26  تًميًس  ميذ   سضيذ  سشع  بٌ گ هيا  آث ي عػبسٌ ثب دسمبن

 بف  ي كبَص كىتش  گشيٌ ثب سٍيم ب دس دسمبن تح   َب گشيٌ دس
 ت ي تشك گيش يد اسيكبسئً ،  وطبن داد كٍ ي َمكبسان Jungٍ مغبلع

ٌ  صويذٌ  مًخيًد  ثيذن  سيت   س  سي گزاضته اثش ثب بٌ گ هيا مًثش  اويذاص
 متًقي   سا آن سضيذ  ي دَذ  م كبَص سا پستبن  سشعبو سلً  تًمًس

ٍ  وطيبن  ق تح  هيا د سبص  م  حدي   دسميبن  ديسٌ سيص 08  عي  داد كي
ٌ  س كيًل  تًسيظ  كٍ تًمًسَب ٌ  ؛ثيًد  ضيذٌ   ش ي گ اويذاص  حدي   اويذاص
ٍ  وسج  سا دسمبن تح   تًمًسَب ٌ  ثي  ثيًد  دادٌ كيبَص   كىتيش  گيشي

ٍ  حيوتيب  ثب مغبثق تًاوذ  م َب بفتٍي هيا(  27) مغبلعيٍ   دس آميذٌ  دسي   ثي
 وسيج   تًميًس  حد  بٌ گ هيا ثب  دسمبو  َب گشيٌ دس كٍ ثبضذ حبضش

 بف  ي  داس  معى كبَص كىتش  گشيٌ ثٍ
اسيي     فىييًل كييٍ اسيي  ذ اسيي ، ييسصمبسو گييشيد مييًثش ت ييتشك

 ضيييييبمل Salvia اص ديگًويييييٍ  آثييييي عػيييييبسٌ  سي  يييييب  تح 
Salvia Fruticosa  يSalvia officinalis ت ي تشك هيا كٍ دادٌ وطبن 

 دس آپًپتييًص ال ييب  ثبعيي  ي اسيي  عػييبسٌ هيييا  اغييل جييب  تشك اص

ٌ  (HCT-15, CO115)  اوسيبو  كًليًن   ىًمب كبسسي   َيب  سلً   ضيذ
 اثيش  ي كىيذ   مي  مُيبس  سا ERK ًن السي يفسفش ت تشك هيا ( 27) اس 
 ميبو   قيي عش هيا ثٍ ي داسد MAPK-ERK ى  گىبل س ش مس ثش  مُبس
 ش مسيي هيييا  عييبد حبليي  دس ضييًد   ميي  سييشعبو  َييب سييلً  ش ييتكث

 ديبد يا سيجت  ي كىذ  م لٍيفسفش سا َستٍ دس  ثشداس وسخٍ  فبكتًسَب
 مُيبس  ثبعي   ش مسي  هيي ا مُيبس  ثب ت تشك هيالزا   ضًد  م  سلًل  ث ب

 Salvia  آثي  سٌعػب هيثىبثشا  (24) ضًد  م  سشعبو  َب سلً  ش تكث
  ش خليًگ   سشعبو  َب سلً  ش تكث اص ى ، گىبل س ش مس هيا مُبس ثب
  تًميًس  مذ  سضذ ثش بٌ گ هيا اثش  ثشا  ُ تًخ َب بفتٍي هيا  كىذ  م

CT26   مطيخع مغبلعيٍ حبضيش    دسميبن  04 سيص دس اثيش  هيا كٍاس 
ٌ  بٌ ي گ هيا ثب دسمبن تح  گشيٌ دس كٍ  عًس ثٍذ  يگشد  حدي   اويذاص

 ديص ثب  دسمبو گشيٌ دس ؛اس  تًمًسَب سضذ ضان م بوگش ث كٍ َبتًمًس
 گشيٌ ثٍ وسج   داس  معى عًس ثٍ يصن ثذن لًگش  كثش  گش   ل م 011

 ش مسيي مُييبس عليي  ثييٍ تًاوييذ  ميي دييٍ وت هيييا بفيي  ي كييبَص كىتييش 
ٌ  جيب   تشك گف  تًان  م  كل عًس ثٍ ثبضذ  ى  گىبل س   آثي  عػيبس
 ذ، اكسي  ،يتش و ، سلًل مبسج  ًپشيتئبصَبمتبل ثش اثش ثب Salvia بٌ گ

 ًطوضيييآوظ مُييبس ثبعيي  FGF ي VEGF ي ب اوييذيتل  َييب سييلً  سضييذ
 اثيش   تًان ثيٍ عيذ  ثشسسي     ه مغبلعٍ ميا  َب  ياص محذيد ضًوذ   م

ٌ  َ يذسيالكل   عػييبسٌ تًمًسيي،  آوتي    ي Salvia atropatana گ يب
 مييًاد ال ييب  اص قجييل گ ييبٌ ايييه الكليي  ي آثيي  َييب  عػييبسٌ تضسيييق

 اضبسٌ ومًد  َب مًش ثٍ كبسس ىًطن

 گيزي نتيجه
 ثييب دسمييبن تحيي   َييب گييشيٌ كييٍ داد وطييبن مغبلعييٍه يييح ايوتييب
گيش  ثيش     لي  م 011ي  61  )ديصَيب   گلي   يمش بٌ گ  آث  َب عػبسٌ

ليًگش    گيش  ثيش ك    لي  م 011لًگش  يصن ثذن( ثيٍ مػيًظ ديص    ك
 تٍ داوس ي CT26ٌ سد كًلًن كبسس ىًمب  َب  سلً  سضذ سيوذيصن، 
ٍ يم ب دس سغح ياحذ دس عشي  تعذاد ٌ  ثيب  سي ٍ  سا كىتيش   گيشي  عيًس  ثي

سسييذ كييٍ  ميي  وظييش ثييٍ چىيي ه سي ايييه اص  دادوييذ كييبَص  داس  معىيي
 ي گسيتشش  سضيذ،  ميبو   ي آوظييًطوض  مُبس ثبع  گ بٌه يا َب  عػبسٌ
 ضًد  م  تًمًس متبستبص

 قدرداني و تشكز

ٌ  وبمٍ پبيبن حبغل م بلٍ ايه  سادميىص  َيذ   ميبو   (4577 )ضيمبس
ٍ  دس اسضيذ  كبسضىبس  دسخٍ امز  ثشا  اص خيبوًس   ف ضيًليًط   سضيت

ه مغبلعيٍ دس  يي اذٌ م بليٍ   چك ثًد  مطُذ ياحذ اسالم  آصاد داوطگبٌ
دس ض  ييومطييُذ ي  0991سييب    كييبسثشد  ًلييًط ث  الملليي ه كىگييشٌ ثيي
داوطيگبٌ آصاد مغيشح     عليً  پضضيك    المللي  ه ىبس ثي  ه سم چُبسدَم

 داوطكذٌ ضىبس  صيس  گشيٌ َمكبسان َمٍ اص يس لٍ يهثذ ضذٌ اس  
 َمكييبس  مييبعشٍ ثيي مطييُذ ياحييذ اسييالم  آصاد داوطييگبٌ علييً 

   ي ومب م  قذسداو  ي تطكش دسيغطبن ث 
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