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P-13-01
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

ماده بررسی اثر عصاره هیدرو الکی تاناستوم برروند رشد تومور در سرطان پستان موش

BALB/C

حیدریه نسرین ،امانیندا 

گروه فیزیولوژي جانوري قم ،دانشگاه آزاداسالمی ،واحد قم،دانشکده علوم، ،ایران

.استداراي خواص بیو لوژیکی قابل توجهی گیاه این. یکی از گونه هاي داورئی است)بابونه گاوي(گیاه داروئی بانونه کبیر:مقدمه
و آزمایش )دریافت کننده حالل اسالین(کنترل -2دست نخورده -1دراین تحقیق موشهاي ماده به دسته تقسیم کردیم :مواد و روش ها

توموري نمودن به این . میلی گرم بر کیلو گرم،قرارگرفتنند)25و50و75(در یافت کننده دوزهاي مختلف عصاره هیدرو الکلی تاناستوم (
ترتیب نمودن بود که تحت شرایط استریل تومورهاي ازیک موش با سرطان خود به خودي سینه جدا و به قطعات  پنج میلمتري تقسیم 

نها پیوند زده و با کلیپس ابتدا موشها بیهوش شده و از طریق جراحی قطعات توموري در زیر پوست ناحیه پهلوي راست آ. شدند
و حالل روزي یکبار به ) کد گرفته توسط هر باریوم دانشگاه (دوزهاي مختلف عصاره هیدرو الکلی تا ناستوم . مخصوص بخیه شد

. مدت یک ماه از طریق زیر صفاقی بالفاصله بعد از توموري کردن تزریق شد
گیاه توانایی قابل مالحظه اي در تخفیف درد  دارد و حتی اثر آن در کاهش نشان می دهند که عصاره آبی  و گل ایننتایج :یافته ها

درد موثرتر از سدیم سالیسیالت می باشد و پیشنهاد شده که عصاره گیاه می تواند در کاهش درد از تا ثیر مرکزي برخوردار باشد 
براساس نتایج و مطالعه می توان گفت  که مصرف روزانه عصاره هیدرو الکلی تاناستوم که با دوزهاي مختلف ترزیق کردیم :نتایج

. باعث تقویت پاسخ ایمنی عیه تومور شده و این عصاره هیدرو الکلی تاناستوم یک عامل حمایت در درمان سرطان سینه موثر است

درو الکلی تاناستوم،رشد تومور،موشسرطان پستان ،عصاره هی:کلمات کلیدي
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