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چکیده
سرطان به تکثر غیر طبیعی و خارج از کنترل سلول های بدن گفته میشود .تغییرات ژنومی ،از جمله جهش ،تغییر تعداد کپی و بازسازی ها در
ساختار ژنوم ،از نشانه های سرطان هستند .در دهه گذشته ،پیشرفت های انقالبی در تکنولوژی ژنوم از جمله توالی نسلها همراه با پیشرفت
های ابزارهای تحلیلی ،به درک بهتر مکانیسم های پاتوژنز سرطان انجامید  .محققان توانستد با توصیف دقیقتر طبقه بندی های سرطان ،پیش
بینی نتایج در بیماران مبتال به سرطان ،انتخاب درمان های موثر سرطان به کنترل و درمان آن کمک کنند .غیر از موارد مذکور درمان با
گیاهان هم به روشی رایج برای مهار سرطان و در بعضی موارد درمان آن در برخی کشورها رایج شده است.برخی ازگیاهان نقش محافظتی و
درمانی در سرطان دارند و برخی دیگر نیز اثرات جانبی ناشی از شیمی درمانی و رادیوتراپی را کاهش میدهند و به عالوه از نظر اقتصادی هم
مقرون به صرفه هستند .برخی ترکیبات طبیعی دریایی و عناصر معدنی نیز با توانایی مهار تومور شناخته شده اند .مقاله حاضر مروری بر برخی
گیاهان و ترکیبات گیاهی ضد سرطان در دنیا داشت و مهمترین مکانیزمهای اثر آنها را معرفی کرد.
در بسیاری از کشورها طب سنتی مواد طبیعی متعددی برای انواع سرطان شناسایی شده است که از جمله آنها میتوان اشاره کرد به ،ترکیبات
فالونوئیدی پلیفنولیک مانند کوئرستین ،اسکوتلیا بایکالنزیس ،سیر ،کورکومین است .مکانیسم اثر ضدسرطانی اغلب این مواد مربوط به خاصیت
آنتی اکسیدانی و مهار رشد سلولهای توموری آنها است .بسیاری از این مواد به طور سنتی در مناطق مختلفی از جهان کاربرد دارند.

مقدمه
سرطان به گروهی از بیماریها اطالق می گردد که مشخصه اصلی آنها ،رشد سلولی تنظیم نشده ،و تهاجم می باشد .توانایی ایجاد
پیامهای رشد خود مختار ،فراراز پیام های مهاری رشد ،گریز از مرگ برنامهریزی شده ی سلولی ،توان همانند سازی نامحدود ،رگ
زایی ،تهاجم و متاستاز از عواملی هستند که برای سرطان زایی ضرورت دارند .سرطانها دارای انواع مختلفی هستند و درصد شیوع
آنها نیز با هم متفاوت است ( رئیسی و همکاران.)1400،از آنجایی که مقاومت به مرگ سلولی و عدم وجود تعادل بین تقسیم سلولی و
مرگ سلولی ،منجر به عدم کنترل تکثیر سلول های توموری میشود ،هم اکنون توجه ها به سوی شناسایی ترکیبات درمانی که قادر به
مهار تکثیر سلولهای توموری باشند ،جلب شده است که از جمله این ترکیبات استفاده از قرص ها و ترکیبات شیمیایی است که در موقع
شیوع و تهاجم سرطان برای اهداف درمانی و کنترل بیماری تجویز میشود(.(Yalcin and Ata ,.2021شیمی درمانی امروزه یکی از
درمان های رایج سرطان است که دارای عوارضی همچون خستگی ،حالت تهوع ،استفراغ ،کاهش سلول های خون ،ریزش مو ،زخم
های دهانی و درد میباشد .تحقیقات به عمل آمده نشان دهنده آن است که استفاده از گیاهان دارویی هنگام شیمی درمانی میتواند از
تاثیرات مخرب و عوارض نابجای آن جلوگیری کند ) .(Shariat et al., 2021اما به طور کلی در سال های اخیر ترجیح مردم بر
استفاده از داروهای گیاهی به جای شیمی درمانی به دلیل عوارض مخرب شیمی درمانی معطوف شده است .نتایج بررسی های علمی
روی گیاهان دارویی برای درمان بسیاری از بیماریها از جمله سرطان امیدوارکننده بوده و نشان داده است که گیاهان قادرند به علت
داشتن خواص آنتی اکسیدانی سمیت داروها را کاهش دهند).(Yu et all .,2119مقاله حاضر مروری بر مهمترین مواد طبیعی
ضدسرطان در دنیا داشت و مهمترین مکانیزمهای اثر آنها را معرفی کرد .برای یافتن مستندات مرتبط با نگارش این مقاله مروری از
PubMedو Scholar Googleاطالعاتی پایگاههای باکاربرد کلمات کلیدی انگلیسی و فارسی گیاهان ضد سرطان anti(plants
)،cancerآنتی اکسیدان ( (،antioxidantسرطان ( )cancerطی سالهای 2016تا 2021استفاده شد.

 .1-1کوئرستین( )Quercetin

کوئرستین فالونولی می باشد که به طور عمده در سبزیجات و میوه ها به فرم گلیکوزید وجود دارد و از انواع پلی فنل و فالونول های موجود
در قهوه است .فالونول ها منحصرا در گیاهان یافت می شوند ( .(Ying et al.,2021) .این ماده در خواص آنتی اکسیدانی ضد سرطان ،ضد
ویروس ،ضد التهاب نقش دارد .همچنین ،کوئرستین با رادیکالهای آزاد مقابله کرده و به تقویت جریان مواد مغذی در رگهای خونی کمک
میکند( سلیمانی مهرنجانی و همکاران (،)1400،جباری و همکاران .)1400،مطالعات نشان داده است که خاصیت آنتی اکسیدانی کوئرستین یه
این صورت است که که باعث حفظ سطح سرمی گلوتاتیون ،کاهش سطح سرمی مالون دی آلدئید ،کاهش متابولیسم نیتریک اکسید ،کاهش
تشکیل سوپراکسید ،کاهش آزادسازی واسطه های اکسیدانی و التهابی می شود (ابراهیمی و همکاران .)1399،به طور کلی مطالعات شیمیایی
روی کوئرستین عمدتا بر فعالیت آنتی اکسیدانی با تکیه بر یون های فلزی و یونهای پیچیده متمرکز شده است((Xu et al., 2019اما این
ماده دارای اثرات ضد سرطانی هم است که از مکانیسم های مولکولی ضد سرطانی آن میتوان به اثر مستقیم آن بر کاهش فعالیت Cyp1A7
اشاره کرد که در کنترل سرطان میتواند موثر باشد (اخالص پور و همکاران .)1400,.تحقیقات دیگر نشان داده است که این ماده با کاهش بیان
پروتئین های فعال کننده پالسمینوژن اوروکیناز )(uPAو گیرنده های)(uPARمی تواند از متاستاز سلول های سرطانی در سرطان دستگاه
گوارش جلوگیری و کنترل کند ) .(Shafabakhsh and Asemi.,2019همچنین تحقیقات مختلف نشان داده است که این ماده باعث
کاهش بیان آنکوژنها و القای فعالیت P53میشود .این ماده همچنین می تواند موجب تنظیم کاهشی گیرنده استروژن در رده سلولی سرطان
پستان حساس به استروژن )(mcm7شود و باعث کنترل متاستاز شود.)Singh et al., 2020)(،Jia et al.,2018( .

 .2-1اسکوتالریا بایکالنزیس ))Bicalensis Scutellari

اسکوتالریا ،یک گونه از خانواده نعناع است که  350گونه در جهان دارد و در سرتاسر دنیا به جز آفریقا یافت میشود ،ریشه خشک شده این
گیاهان به عنوان داروی گیاهی در چین و چندین کشور دیگر به کار میرود .بسیاری از گونه های اسکوتالریا دارای مقدار زیادی فالونوئید دارند
و گزارشات بسیاری راجع به اثرات ضد باکتری ،ضد ویروس ،ضد تومور ،ضد تشنج و ضد اضطراب از گیاهان این گونه گزارش شده است و
تحقیقات فارماکولوژیک خواص ضد تومور ،کبدی ،آنتی اکسیدان ،ضد التهاب ،ضد تشنج ،ضد باکتری و ضد ویروسی عصاره های جنس
Scutellariaرا تایید و اثباتکرده است(.(Zhao et al.,2019). ،(Zhao et al.,2016تاکنون بیش از  295ترکیب از  35گونه این جنس
شناسایی شده است که بیشتر شامل ترکیبات فنلی ،فالونوئیدی و کمی هم آلکالوئیدی می باشند .که ترکیبات فالونوئیدی مهمی که از این
جنس تاکنون جدا شده است شامل بایکالین ،بایکالئین و وگونین می باشد که این ترکیبات خواص ضد سرطان ،ضد ویروس و آنتی باکتریال
قابل توجهی از خود نشان می دهند( (Cheng et al.,2018ترکیبات بایکالین و بایکالئین که فالونهای اصلی این گیاه هستند باعث القای
آپوپتوزدر رده سلول سرطانی پستان )(MCF7شده و کاسپاز  3و  9را فعال می کنند  )Zhou et al., 2021).تحقیقات بیشتر نشان داده
است که این گیاه دارای فعالیت ضد سرطانی درانواع سرطان ها همچون سرطان ریه است ).(Tao et al.,2018مطالعات بیشتر ثابت کرده است که این
گیاه نوعی مقاومت دارویی در برابر آسم در سرطان ریه اعمال میکند اما مکانیسم های مولکولی آن هنوز نااشناخته باقی مانده است.)Alsharairi,2021).

.1-3سیر()Allium sativum

سیر گیاهی از راسته مارچوبها و متعلق به خانواده لیلیاسه است .متابولیت ثانویه در سیر اسید آمینه غیرپروتئینی به نام آلئین است که تحت
تأثیر آنزیم آلییناز به ترکیب فرار دی آلیل تیوسولفینات (آلیسین) تبدیل میشود (رضایی .)1400،.این گیاه حاوی ترکیبات متعدد آلی ،معدنی
و ویتامینها میباشد که قسمت آلی این گیاه عمدتا شامل کربوهیدرات بوده و بیشترین بخش ترکیبات غیرآلی آن را سولفور تشکیل میدهد که
درطعم و بوی این گیاه مشارکت دارد .قسمت اعظم بخش سولفوری سیر ،آلیسین و ترکیبات دیآلیل دیسولفید و دیآلیل تریسولفید است که
دارای خاصیت آنتی اکسید و ضدمیکروبی بوده و سبب طعم تند این گیاه میشود (.گل اندام و همکاران .)1399،.عالوه بر خواص آنتی اکسیدانی
تتحقیقات نشان داده است که سیر دارای اثرات ضد سرطانی میباشد ( شریف زاده و همکاران.)1399،.تحقیقات بیشتر نشان داده است که
سیر SEVهای ناشی از سیرتکثیر سلول های سرطانی را مهار کرده و باعث ایجاد آپوپتوز می شود( (Özkan et al.,1400تحقیقات بیشتر
در این زمینه نشان داده است که مصرف سیر و خطر ابتال به سرطان روده بزرگ و سرطان سینه را کاهش میدهد و در مواردی کنترل متاستاز
درمراحل اولیه شیوع سرطان می شود که این به نوبه خود میتواند بسیار مفید باشد ).(Zhou et al.,2021) ، (Desai et al.,2020اما با
این حال تحقیقات بیشتری برای پی بردن به مکانیسم دقیق مولکولی اثر گذاری سیر در این بیماری ها مورد نیاز است.

.1-4کورکومین()Curcumin

کورکومین با نام شیمیایی دی فرولیل متان )(E100یک پلیفنل هیدروفوب مشتق شده از ریزوم گیاه زردچوبه) (longa Curcumaاست.
ریزوم زردچوبه حاوی سه آنالوگ رنگی مهم کورکومین ،دمتوکسی کورکومین ))DMCو بیس دمتوکسی کورکومین )(BDMCاست که در
مجموع کورکومینوئید نامیده میشوند .این ترکیبات عامل ایجاد رنگ زرد در زردچوبه هستند که در موقعیت گروه متوکسی برروی حلقه
آروماتیک با یکدیگر متفاوت میباشند .در میان این سه آنالوگ ،کورکومین در زردچوبه از همه فراوانتر است( شهیدی و همکاران .)1400،.طی
دو دهه اخیر ،مطالعات فراوانی روی اهمیت کورکومین به عنوان آنتیاکسیدان ،عامل ضد التهاب،عامل ضد تورم مفاصل ،ترکیب ضد میکروبی و
همچنین فعالیت ضد HIVانجام شده است

 .تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر اثرات سوء در اثر مصرف این ترکیب گزارش نشده است .این ترکیب به تغییرات pHحساس
است و دچار تغییر رنگ میشود که از این ویژگی به بهترین شکل بهره برداری شده و برای تولید بسته بندیهای هوشمند
استفاده میشود (جعفریان و همکاران.)1400،.تحقیقات انجام شده نشان داده است که کورکومین باعث تعدیل فاکتورهای رشد
 ،آنزیم ها  ،فاکتورهای رونویسی ،کیناز ،سایتوکین های التهابی و پروآپوپتوز (با تنظیم بیش از حد) و آنتی آپوپتوز (با تنظیم
نامناسب) می شود(Giordano and Tommonaro.2019 ).در کاربرد کورکومین در بیماری سرطان دو سری تحقیقات
انجام شده است .اول آنکه مصرف کورکومین موجب پیشگیری از سرطانمیشود و افرادی که کورکومین را مصرف نمودند دارای
شیوع کمتری از سرطان میباشند و در مطالعات دیگر مصرف همزمان کورکومین با داروهای شیمی درمانی موجب افزایش
اثربخشی درمان سرطان شده است و همچنین عوارض ناشی از شیمیدرمانی یا رادیوتراپی را کاهش داده است.تحقیقات بیشتر
نشان داده است که کورکومین باعث کاهش توان زیستی در سلول های سرطان خون میشود اما مکانیسم آن هنوز ناشناخته
باقی مانده است( غالمیان و همکاران.)1399،.تحقیقات بیشتر به طور کلی از تاثیر کورکومین بر سرطان هایی همچون سرطان
خون و لنفوم  ،سرطان های دستگاه گوارش  ،سرطان های دستگاه تناسلی  ،سرطان سینه  ،سرطان تخمدان  ،سرطان سلول
های سنگفرشی سر و گردن  ،سرطان ریه  ،مالنوم  ،سرطان های عصبی و سارکوم حکایت دارد اما با این حال تحقیقات بیشتری
برای درک دقیق مکانیسم های مولکولی آن نیاز است.)Mansouri et al.,2020(.

نتیجه گیری

در اغلب کشور ها در طب سنتی ترکیبات و مواد گیاهی متعددی برای درمان و کنترل انواع سرطان ها شناسایی شده است که
از سوی سازمان بهداشت جهانی جستجوی مواد طبیعی جدید ضدسرطان توصیه شده است .برخی از مهمترین مواد طبیعی
ضدسرطانی سنتی شناخته شده،ترکیبات فالونوئید پلیفنولیک مثل کوئرستین ،اسکوتلیا بایکالنزیس ،سیر،کورکومین می باشند.
مکانیزم اثر ضدسرطانی اغلب این مواد مربوط به خاصیت آنتیاکسیدانی و مهار رشد سلولهای توموری آنها است .اینکه این مواد
به صورت دارو و با دوز مناسب و مطالعات علمی در اختیار بیماران قرارگیرد از اهداف تحقیقات پیش رو است .این بررسیها
اغلب در شرایط آزمایشگاهی و حیوانی در حال انجام است و این انتظار و امید وجود دارد که در آینده نزدیک برای آزمایشهای
کلینیکی انسانی کاربرد داشته باشند.
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