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مطالعه ی اثر ضد سرطانی عصاره ی خشک شده ی میوه 

بر روی مدل حیوانی سرطان اکبالیوم االتریوم ی گیاه 

 معده در موش بزرگ آزمایشگاهی

 

 چکیده:

سرطان های مری و معده بخش قابل توجهی از سرطان های ناحیه ی فوقانی دستگاه گوارش  هدف:

سرطان معده به عنوان چهارمین سرطان شایع دنیا شناخته شده است. مطالعات نشان  را تشکیل می دهند.

داده اند، افزایش پایداری در وقوع کارسینومای سلول سنگ فرشی ناحیه ی فوقانی معده در جریان می 

گیاه اکبالیوم االتریوم به عنوان یک گیاه وحشی با خاصیت دارویی به طور گسترده ای در درمان باشد. 

هدف از این مطالعه بررسی اثرات  انواعی از بیماری ها در طب عامیانه و سنتی به کار گرفته شده است.

ضد سرطانی عصاره ی خشک شده ی میوه ی گیاه اکبالیوم االتریوم بر روی سرطان معده ی القا شده با 

 حرایی می باشد.و محلول کلرید سدیم اشباع در موش ص (MNU)نیتروزاوره  Nمتیل  Nترکیب شیمیایی 

گروه کنترل سالم، گروه تقسیم شدند:  6موش های صحرایی نر از نژاد ویستار به  مواد و روشها:

هفته  20م هفته ای دو بار برای از عصاره ی میوه ی گیاه اکبالیوم االتریو mg/kg 10کنترل دارو که به میزان 

و محلول کلرید سدیم اشباع دریافت کرد، گروه  MNUدریافت کرد، کنترل سرطان که جهت القای سرطان 

گیاه از عصاره ی  mg/kg 10ه تحت پیشگیری با و محلول کلرید سدیم اشباع ک MNUدریافت کننده ی 

و محلول  MNUگروه دریافت کننده ی  برای بیست هفته قرار گرفت، ،بار در هفته 2 ،اکبالیوم االتریوم

برای  ،بار در هفته 2 ،گیاه اکبالیوم االتریوماز عصاره ی  mg/kg 1 ه تحت پیشگیری باکلرید سدیم اشباع ک

از  و محلول کلرید سدیم اشباع MNUو گروه سیس پالتین که عالوه بر دریافت  بیست هفته قرار گرفت

. برای القای سرطان، موش های صحرایی در تحت درمان با سیس پالتین قرار گرفت 35تا  20هفته ی 

در روزهای صفر و چهارده طرح از طریق لوله  جز گروه های کنترل سالم و کنترل اکبالیومتمام گروه ها به 

و هفته ای دو بار برای بیست هفته محلول  MNUاز ترکیب شیمیایی  mg/kg 10گذاری داخل دهانی 

 اع دریافت کردند. در پایان هفته ی بیست موش ها بعد بیهوشی کشته و بافت معده موردکلرید سدیم اشب



 و
 

به روش االیزا ارزیابی  Cytokeratin18 (m30, m65)و  1بررسی پاتولوژیک و از نظر بیومارکرهای نیترین

 قرار گرفت.

عدد  5وقوع سرطان معده در کل موش های باقی مانده از گروه کنترل سرطان مشاهده گردید )نتایج: 

 mg/kgدر گروه تحت پیشگیری با  Cyt18 (m30)و  1موش اولیه(. سطح بافتی بیومارکر های نیترین 10از 

 نسبت به گروه های کنترل سالم و سرطان به طور معنی داری افزایش یافته بود. 10

عصاره ی میوه ی گیاه اکبالیوم االتریوم، به صورت  mg/kg 10نتایج نشان داد که دوز نتیجه گیری: 

 اشباعو محلول کلرید سدیم  MNUکارسینومای سلول سنگ فرشی القا شده با شدت پیشگیری می تواند 

  .دکن تضعیفموش های صحرایی  را در

 

 

، اکبالیوم االتریوم، ، گاواژMNUسرطان معده، کارسینومای سلول سنگ فرشی،  کلمات کلیدی:

 18، سایتوکراتین1نیترین
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 اختصارات عنوان

N  متیلN نیتروزاوره MNU 

Netrin1 Ntn1 

Cytokeratin 18 Cyt18 

Squamous cell carcinoma SCC 

Milligram mg 

kilogram kg 


