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چکیده
ترکیبات فیتوشیمیایی مولکولهای پیچیدهای هستند که در بخشهای مختلف گیاهان
یافت شده و دارای خواص دارویی یا فعالیت زیستی هستند و برای درمان انواع بیماریها مانند
سرطان ،التهاب و عفونتها کاربرد دارند .برخی از ترکیبات فیتوشیمیایی دارای خاصیت
ضدسرطانی به صورت تجاری در دسترس بوده و برای درمان سرطان مورد استفاده قرار می-
گیرند .برخی شواهد حاکی از تاثیر ترکیبات گیاهی طبیعی بر مسیر پیامرسانی آپوپتوزیس
(معمولترین روش مرگ برنامهریزی شده سلولی) میباشد که در ایجاد و تنظیم فرایندهای
درگیر در سرطان نقش مهمی را ایفا میکند .این تاثیر میتواند بر مسیر داخلی یا خارجی
آپوپتوزیس از طریق افزایش تولید گونههای فعال اکسیژن ،تغییر فعالیت پروتئینهای
پروآپوپتوتیک یا آنتیآپوپتوتیک و همچنین آنزیمهای کاسپاز باشد .بنابراین استفاده از مواد
فیتوشیمیایی برای تنظیم این مسیر پیامرسانی به عنوان راهکار امیدوارکنندهای در تکمیل و
کاهش عوارض جانبی شیمیدرمانی بیماری سرطان مطرح میباشد.

مقدمه
سرطان دومین عامل مرگ و میر در جهان است و در سال  ۲۰۱۸منجر به مرگ ۶/۹
میلیون نفر شده است و به عنوان تهدیدکننده سالمت عمومی در سراسر جهان شناخته میشود
( .)WHO, 2018شیمیدرمانی اساس درمان بسیاری از سرطانهاست و هدف آن کاهش اندازه
تومور و کشتن سلولهای سرطانی در محلهای اولیه ایجاد تومور و یا در محلهای متاستازی
است .مقاومت نسبت به مواد شیمیدرمانی مشکل اصلی این نوع درمان و در نهایت
محدودکننده کارایی داروهای ضدسرطان است ( .)Alfarouk et al., 2015تغییر در مسیر
آپوپتوزیس (معمولترین روش مرگ برنامهریزیشده سلولی) یک عامل اصلی مقاومت به
شیمیدرمانی است ( .)Thorburn et al., 2014بنابراین تنظیم فاکتورهای کلیدی در مسیر
آپوپتوزیس میتواند به عنوان روش درمانی جدید برای افزایش کارآیی شیمیدرمانی در نظر
گرفته شود .مواد فیتوشیمیایی (مولکول های پیچیده طبیعی گیاهی دارای خاصیت دارویی یا
فعالیت زیستی) به منظور جلوگیری از ابتال به سرطان و همچنین درمان این بیماری به صورت
گسترده مورد مطالعه قرار گرفته اند ( .)Sheikh et al., 2020برخی از ترکیبات فیتوشیمیایی
دارای خاصیت ضدسرطانی به صورت تجاری در دسترس بوده و برای درمان سرطان مورد
استفاده قرار می گیرند.

مکانیسم مولکولی آپوپتوزیس در سرطان
آپوپتوزیس یک مسیر مرکزی است که با مسیرهای داخلی و خارجی در ارتباط میباشد
( .)Elmore, 2007با این حال ،مسیرهای داخلی و خارجی میتوانند از مسیر اجرایی مشترک
استفاده کنند ( .)Goldar et al., 2015برای شروع فرایند آپوپتوزیس از طریق مسیر خارجی ،این
سیر از پیامهای خارج سلولی مانند لیگاند  Fasو لیگاند فاکتور نکروز تومور ( )TNFاستفاده می-
کند .این لیگاندها با دومن خارج سلولی گیرندههای مرگ ( )DRبرهمکنش میدهند .در نهایت
آنزیمهای کاسپاز وارد عمل میشوند که بر حسب نوع مشارکت و درگیری در مسیرهای پیام-
رسانی آپوپتوزی به انواع شروعکننده (شامل کاسپازهای  ۹ ،۸ ،۲و  )۱۰و اجرایی (شامل
کاسپازهای  ۶ ،۳و  )۷تقسیمبندی میشوند .پروتئینهای خانواده  Bcl-2عامل مرگ سلولی از
طریق مسیر داخلی هستند .این خانواده پروتئینی شامل پروتئینهای پروآپوپتوزی (مانند ،Bax
 Puma ،Bad ،Bid ،Bakو  )Noxaو آنتیآپوپتوزی (مانند  Bcl-2و  )Bcl-Xمیباشد
(.)Ghobrial et al., 2005
شکل  -۱مسیر خارجی مستقل از
میتوکندری ( )aو مسیر داخلی وابسته به
میتوکندری ( )bآپوپتوزیس و ارتباط دو مسیر
از طریق کاسپاز  .۸فاکتور فعال کننده پروتئاز
آپوپتوزیس ( ،)Apaf-1دومن مرگ مرتبط با
 ،)FADD( Fasدومن مرگ مرتبط با گیرنده
فاکتور نکروز تومور ( .)TRDDشکل برگرفته
از .Biag et al., 2016

مواد فیتوشیمیایی تاثیرگذار بر مسیر آپوپتوزیس در سرطان
آنجلیسین موجود در عصاره گیاه  :Angelica polymorpha Maximکاهش بیان
پروتئین های آنتی آپوپتوزی ( Bcl-2 ،Bcl-xLو )Mcl-1و القای آپوپتوزیس ( Rahman et
.)al., 2016
اوریدونین دی ترپنوئید جداسازی شده از گیاه  :Rabdosia rubescensفعالسازی
کاسپاز  ،۳کاهش بیان  Bcl2و افزایش بیان .)Zhang et al., 2006( Bax
کوکورمین یک پلی¬فنول مشتق شده از ریزوم زردچوبه  :Curcuma longaافزایش
نفوذپذیری لیزوزومها ،تولید گونههای فعال اکسیژن ،استرس شبکه اندوپالسمی و افزایش
نفوذپذیری غشای میتوکندری وابسته به پروتئین .)Khaket et al., 2020( BID
پیپرین ،یک آلکالوئید استخراج شده از فلفل سیاه ( :)Piper nigrumافزایش مقدار
گونه¬های فعال اکسیژن منجر به توقف چرخه سلولی در مرحله  G1و آپوپتوزیس ( Fofaria
.)et al., 2014
پینوستروبین (-۵هیدروکسی-۷-متوکسی فالونول) یک فالونوئید موجود در کاج سفید،
مریم گلی و زنجبیل :توقف چرخه سلولی ،القای مسیر آپوپتوزیس و مرگ سلول¬های سرطانی
(.)Jaudan et al., 2018

نتیجه گیری
طی قرنهای متمادی ،گیاهان به عنوان دارو برای درمان انواع بیماریهای انسانی مورد
استفاده قرار گرفتهاند .در سالهای اخیر ،عالقه عمومی نسبت به گیاهان دارویی و تحقیقات علمی
بر روی مواد فیتوشیمیایی جهت استفاده از آنها در دزمان بیماریهای مختلف از جمله انواع
سرطان افزایش یافته است .برخی از این مواد (مانند پاکلیتاکسل ،پینوستوربین ،پینوسمبرین،
پیکنوژنول) به صورت تجاری تولید شده و به عنوان عامل کمکی در شیمیدرمانی مورد استفاده
قرار میگیرند .ترکیبات مورد بررسی در این مقاله با القای مسیر آپوپتوزیس (از طریق افزایش بیان
و فعالیت پروتئینهای پروآپوپتوزی و آنزیمهای کاسپاز ،کاهش بیان پروتئینهای آنتیآپوپتوزی)
منجر به مرگ سلولهای سرطانی می شوند.
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