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قرا*2

 -1دانشجوی کبرشنبسی گروه زیست شنبسی ،دانشکده علوم پبیه ،دانشگبه جیرفت ،جیرفت
 -2استبدیبر گروه زیست شنبسی ،دانشکده علوم پبیه ،دانشگبه جیرفت ،جیرفت
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چکیده

نتایج و تحلیل

سرطبى یکی از هْوتریي عبهل هرگ ٍ هیر در جْبى است .سرطبى هعذُ چْبرهیي
سرطبى ضبیع در جْبى هیثبضذ .اهرٍزُ از رٍشّبی ضیوی رهبًی ٍ جراحی جْت
درهبى سرطبى استفبدُ هیگردد .اغلت ایي رٍشّب درای عَارض جبًجی ٍ اثر ثخطی
کوی ّستٌذ .اهرٍزُ استفبدُ از گیبّبى دارٍیی در درهبى سرطبى ثسیبر هَرد تَجِ
هحققیي قرار گرفتِ است .هتبثَلیتّبی ثبٍیِ گیبّبى دارای خَاظ درهبًی ثسیبری
هیثبضٌذ .ایي ترکیجبت ثب هْبر رادیکبلّبی آزاد ٍ کبّص استرض اکسیذاتیَ از ثرٍز
ثیوبریْبی ًبضی از آى جلَگیری هیکٌٌذ .گیبّبًی ًظیر آٍیطي ،کذٍی گرزی،
ثبرٌّگ ،خبرخسک ،زعفراى ٍ گلهحوذی کِ دارای هتبثَلیتّبی ثبًَیِای هبًٌذ
ترکیجبت فٌلی ،فالًٍَئیذی ،آلکبلَئیذی ،ترپٌَئیذّب ،استرٍئیذّب ،سبپًَیيّب هی
ثبضٌذً ،قص هْوی در درهبى ثیوبریْبی هختلف از جولِ سرطبى دارًذ .ثٌبثرایي ایي
هطبلعِ ثِ ثررسی ثرخی از گیبّبى دارٍیی ٍ ًقص هتبثَلیت ّبی آًْب در درهبى سرطبى
هعذُ پرداختِ است.

زعفراى

 Crocus sativus L.کروزینهب
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کلوبت کلیذی :سرطبى هعذُ ،گیبّبى دارٍیی ،هتبثَلیت ثبًَیِ

گل هحوذی

 Rosa damascenaکربوکسیلیک اسید ،میرسن و
 f.کورستین
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مقدمه
اهرٍزُ سرطبى ثِ عٌَاى یکی از هْوتریي هطکالت جَاهع ثطری هیثبضذٍ .
تعذاد هجتالیبى ثِ ایي ثیوبری رٍ ثِ افسایص است .سرطبى هعذُ ثعٌَاى چْبرهیي
سرطبى ضبیع دًیب هیثبضذ .ثب تَجِ ثِ ٍجَد درهبى ّبی هختلف اعن از ضیوی
درهبًی ٍ جراحی ،درهبى خبصی ثرای ایي ثیوبری ٍجَد ًذارد ٍ عَارض ًبضی از
دارٍّْبی ضیویبیی در درهبى ثیوبریّب ثسیبر ثبال است .اهرٍز هحقیقي ثِ دًجبل
رٍضی هٌبست ٍ اثر ثخص در درهبى سرطبى ّستٌذ ( .)1گیبّبًی کِ در هْبر
سرطبى ٍ تکثیر ثی رٍیِ سلَلی اثر ثخص هیثبضٌذ ،هَرد هطبلعِ ٍ ثررسی قرار
گرفتِ است .)2( .ثٌبثرایي ثب تَجِ ثِ خَاظ درهبًی گیبّبى ٍ ترکیجبت هَثرُ آًْب
ثِ ثررسی کبرثرد ثرخی از گیبّبى دارٍیی در درهبى سرطبى هعذُ اضبرُ ضذُ
است.
تکثیر ثیرٍیِ سلَلی کِ ًبضی از جْص شى کٌترل کٌٌذُ آى هیثبضذ ،هٌجر ثِ
تَلیذ تَدُ سلَلی هیگردد .یکی از شًْبی ثبزدارًذُ تکثیر سلَلیp53 ،هیثبضذ.
ایي شى در کرٍهَزٍم  17قرار داردٌّ .گبهی کِ ایي شى جْص هییبثذ ،ثبعث سٌتس
غیر هعوَل پرٍتئیي هیضَد .ثرخالف عولکرد طجیعی آىّ ،وِ شًْبیی کِ تحت
تأثیر ایي پرٍتئیي کبر هیکٌٌذ از ثیي هیرٍد .جْص شًی ٍ تَالیْبی جْص یبفتِ
در سرطبىّبی هختلف هتفبٍت است .عذم حسبسیت ثرای هْبر سیگٌبلْب،
اجتٌبة از هرگ ثرًبهِریسی ضذُ سلَلی ،احتوبل ًبهحذٍد تکثیر ،رگزایی،
تْبجن ثبفتی ٍ هتبستبزّ ،وگی هوکي است هٌجر ثِ ثذخیوی ٍ سرطبى ضَد .ثب
ایجبد رگ در اطراف تَدُ ٍ ّوچٌیي ًفَر ٍ گسترش آى در ثبفت ّبی دیگر ثبعث
ثرٍز هتبستبز هیگردد.
اهرٍزُ گیبّبى دارٍیی ثِ دلیل ًقص هحبفظتی آًْب در ثراثر عَاهل هخرة هَرد
تَجِ قرار گرفتِ است .ایي گیبّبى ًقص هْوی در سالهت جبهعِ دارًذ .ترکیجبت
گیبّی کِ دارای اثرات ضذ سرطبًی هیثبضٌذ ضبهل :آلکبلَئیذّب ،ترپٌَئیذّب (،)3
ترکیجبت فٌلی ،فالًٍَئیذّب ( ٍ )4گلیکَزیذّب ( )5هیثبضٌذ.

ًبم فبرسی
آٍیطي
ثبرٌّگ

خبرخسک

ترکیجبت هَثر ثر سرطبى
ًبم علوی
هعذُ
 Thymus vulgarisترکیببت فنولیک ،تیمول و
 L.کبرواکرول

هٌبثع

آلکبلوئیدهب و
-7
لوتئولین

 Plantago major L.فالونوئیدهب،
ترپنوئیدهب،
گلوکوزید
 Tribulus terrestrisاستروئیدهب ،سبپونین
L.
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نتیجه گیری
اهرٍزُ سرطبى هْوتریي هطکل است ٍ تعذاد هجتالیبى ثِ ایي ثیوبری ثِ سرعت در
حبل افسایص است .درهبًْبی هتذاٍل سرطبى اغلت سلَلْبی سبلن را کِ ثبعث
ایجبد اثرات سوی ٍ جبًجی ثر ثیوبراى هیضًَذ ،از ثیي هیثرد .ثٌبثرایي ،اهرٍزُ
توبیل ثِ استفبدُ از گیبّبى ٍ ترکیجبت آًْب ثِ عٌَاى ضذ سرطبى ثبلقَُ ٍجَد دارد
کِ فعبلیتّبی سوی هستقین ثر رٍی سلَلّبی ثذخین دارد .گیبّبًی ًظیر آٍیطي
ثب ترکیجبت فٌَلیک ثبعث کبّص استرض اکسیذاتیَ ًٍیس هْبر آًسینّبی
سیکلَاکسیصًبز هیگردد .گیبُ دارٍیی ثبرٌّگ ثب ترکیت لَتئَلیي -7گلیکَزیذ ٍ
گیبُ خبرخسک ثب استرٍئیذّب از فرایٌذ آپَپتَز در سلَلّبی سرطبًی کجذ
جلَگیری هیکٌذ .گیبُ زعفراى ثب آًتَسیبًیي ثبعث هْبر سلَلّبی سرطبًی هی-
ضَد ٍ رضذ سلَلْبی کَلَرکتبل را ثذٍى تأثیر ثر رضذ دیگر سلَلْب هْبر هیکٌذ.
گل هحوذی کِ حبٍی کرثَکسیلیک اسیذ است ٍ رادیکبلّبی آزاد را از ثیي هی-
ثرد ٍ اثر آًتیاکسیذاًی در پیطگیری از سرطبى دارًذ .ثٌبثرایي استفبدُ از گیبّبى
دارٍیی ٍ ترکیجبت هَثر آًْب ،ثِ عٌَاى عَاهل طجیعی کن خطر ثب ثیطتریي اثرات
ضذ سرطبًی ٍ کوتریي هطکالت جبًجی ،از اّویت ٍیصُای ثرخَردار است.
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