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بررسي تاثیر گیاهان دارویي بر روی رده سلولي سرطان سینه
دینب بهرامی ایوانکی ،1اطمه صالحی ،مهناد عابدینی ،عاطفه مل
دانشگاه علوم پزشکی ومدمات بهداشتی درمانی دن ان
1
نویتنده مت و

محمد

مقدمه :رطان ینه شایعترین رطان در دنان  40تا 44اله می باشد .در ایران این رطان کمتر اد ن اط دیگر آ یا ا ا؛
اما طی دهه امیر شیو این رطان رشد با یی داشته ،به طور که پن مین عامل مرا و میر ناشی اد رطان در بین دنان
ایرانی گزارن شده ا ا .رون ها درمانی متفاوتی برا درمان رطان وجود دارد؛ شیمی درمانی یتتمی

یکی اد این

رون ها ا؛اما این رون درمانی من ر به برود عوارض جانبی غیر اابل تحمل می گردد .هد اد پژوهن حاضر تعیین تاثیر
گیاهان دارویی بر رو رده لولی رطان ینه می باشد.
روش کار :اط عات حاصل اد این مطالعه مرور با جتت و کلید واژگان مشخر در کتب و بان

ها اط عاتی همچون

 web of science ,science direct, Scopusبد ا آمده ا ا.
نتایج  :گیاهان دارویی منابو بال وه ا اد ترکیبات ضد رطانی هتتند ،بنابراین دارا ن ن بتیار مهمی در پیشگیر و
درمان رطان می باشند.گیاهان می توانند یتتم ایمنی را ت ویا نموده و باعث تامیر یا پیشگیر اد شرو

رطان گردند،

ع وه بر این عوارض جانبی داروها رای ضد رطان را کاهن یا اد واو آنها پیشگیر می کنند .در دمینه رطان ینه،
گیاهانی نظیر دیتون ،دا

بز ،ویا ،ا درس درمتی ن ره ا  ،کما و ا دند دارا مواص یتوتوکتیتیتی می باشند ،که

همگی جزء گیاهان بومی کشور عزیزمان ایران هتتند.
بحث و نتیجه گیری :برمی گیاهان بومی کشورمان دارا

مواص ضد رطان ینه می باشند ،بنابراین در درمان و

پیشگیر اد رطان ینه می توانند مورد توجه ارار گیرند.
کلمات کلیدی کلیدی :رطان ینه ،گیاهان دارویی
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