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Introduction Cancer is abnormal cell proliferation and uncontrolled cell growth. Carcinogenic 
agents cause DNA injury, depletion of tumor suppressor gene functions and it cause tumor 
forming and metastasis. Some carcinogenic agents related to cancer etiology are physical 
carcinogens such as ultra violet, chemical carcinogens such as chemical materials, cigarette 
smoke, unbalanced diet, job dependent factors, inheritance, hormones, metabolic factors and 
biologic agents especially some bacteria and viruses. Today’s most important treatment for 
cancer is chemotherapy that has many side effects and additionally cause to drug resistance. 
Some plants for years are known as reliable and excellent source of anticancer agents to 
develop anticancer drugs. Some of plants have preventive and therapeutic effects on cancer 
and some of them can decrease side effects of chemotherapy and radiotherapy and additionally 
are economic. This article reviewed the most important anticancer natural substances in the 
world and introduced the most important mechanisms of their effect.
Conclusion In traditional medicine of the most countries have known many natural substances 
for a variety of cancers. Some of the most commonly known traditional anticancer materials 
in the world are Chinese rabdosia, polyphenolic flavonoids such as quercetin, Baicalensis 
Scutellaria, garlic, curcumin, and so on. Anticancer drug mechanisms of the most of these 
substances are related to antioxidant properties and inhibit the growth of their tumor cells. 
Many of these materials are traditionally used in different parts of the world. 
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  چکيده
زا  ست. عوامل سرطانا اه سرطان تکثیر غیرطبیعی و بدون کنترل سلول مقدمه:
کننده تومور  های سرکوب رفتن عملکرد ژن و از دست DNAآسیب  موجب
 زا نسرطاعوامل از برخی گیری تومور و متاستاز است.  شوند که نتیجه آن شکل می

اشعه فرابنفش، عوامل شیمیایی مانند ترکیبات تابش عوامل فیزیکی مانند 
شغلی،  عواملرژیم غذایی نامتعادل،  ،سیگاردود شیمیایی القاگر سرطان، 

و  ها باکتری برخی ویژه به و عوامل زیستیوراثتی، هورمونی، متابولیکی 
درمانی است  برای سرطان شیمی موجود مهمترین درمانامروز . هستندها  ویروس

کند.  مقاومت دارویی هم در بیمار ایجاد می متعدد،ثرات جانبی که عالوه بر ا
عنوان منابع قابل اطمینان و عالی برای توسعه  مدت طوالنی به گیاهان بهبرخی از 

و درمانی  محافظتیگیاهان نقش  از برخی. اند داروهای ضدسرطانی مدنظر بوده
درمانی و رادیوتراپی  ینیز اثرات جانبی ناشی از شیمدیگر در سرطان دارند و برخی 

برخی از نظر اقتصادی هم مقرون به صرفه هستند.  عالوه به دهند و را کاهش می
توانایی مهار تومور شناخته  باترکیبات طبیعی دریایی و عناصر معدنی نیز 

داشت و بر مهمترین مواد طبیعی ضدسرطان در دنیا حاضر مروری  مقاله اند. شده
  آنها را معرفی کرد.های اثر  مزمکانیمهمترین 
در طب سنتی اغلب کشورها مواد طبیعی متعددی برای انواع  گیری: نتیجه
مهمترین مواد طبیعی ضدسرطانی سنتی  برخی از ها شناخته شده است. سرطان
گیاه چینی رابدوزیا، ترکیبات شامل  شده در نقاط مختلف دنیا شناخته

، سیر، کورکومین بایکالنزیس یااسکوتلفنولیک مانند کوئرستین،  فالونوئیدی پلی
مکانیسم اثر ضدسرطانی اغلب این مواد مربوط به خاصیت  غیره است.و 
بسیاری از این مواد  آنها است. های توموری و مهار رشد سلول اکسیدانی آنتی
  طور سنتی در مناطق مختلفی از جهان کاربرد دارند. به

   اکسیدان ضدسرطان، آنتی عوامل، بدخیمی ها: کلیدواژه
  

  ۲۹/۰۷/۱۳۹۶ تاريخ دريافت:
  ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ تاريخ پذيرش:

  mkhkhazaei@gmail.comنويسنده مسئول: *

  
  مقدمه

ها  است که ساالنه میلیون علل مرگ و میرترین  سرطان یکی از شایع
درمانی و رادیوتراپی  . جراحی، شیمی[1]شوند نفر به آن مبتال می

ها و  اغلب توسط سایر مکملهای رایج سرطان هستند که  درمان
درمانی از  . اگر چه هدف شیمی[2]شوند های متناوب کامل می درمان
 همهای طبیعی  سلول اغلبهای تومور است، اما  بردن سلول بین

بسیاری از عوارض جانبی در بدن  و گیرند قرار می آن تحت تاثیر
ن . گیاهان نقش حیاتی در پیشگیری و درمان سرطا[3]کند ایجاد می

علت ترس از اثرات جانبی داروهای  های اخیر به دارند. در سال
درمانی، مردم استفاده از محصوالت گیاهی طبیعی را برای  شیمی

 سنتی طب در دارویی گیاهان. [2]دهند درمان سرطان ترجیح می
 های نتایج بررسی روند. می كاره ب ها بیماری از بسیاری درمان برای
 ها از بسیاری از بیماری درمان برای دارویی گیاهان روی علمی

نشان داده است که گیاهان  جمله سرطان امیدوارکننده بوده و
اکسیدانی سمیت داروها را  علت داشتن خواص آنتی قادرند به

  .[7-4]کاهش دهند
 غیره عناصر معدنی مانند سلنیوم، روی و رویمطالعات دیگری نیز 

دهد. با توجه  را نشان میانجام شده است که اثرات ضدسرطانی آنها 
های اخیر و از طرفی عوارض  به افزایش مبتالیان به سرطان در سال
شده برای این  درمانی استفاده جانبی سیستماتیک داروهای شیمی

 بیماران، عالقه به مطالعات در زمینه گیاهان و مواد طبیعی در
  طور چشمگیری ایجاد شده است. زمینه درمان سرطان به

بر مهمترین مواد طبیعی ضدسرطان در دنیا ر مروری حاض مقاله
  .آنها را معرفی کردهای اثر  مزمکانیداشت و مهمترین 

برای یافتن مستندات مرتبط با نگارش این مقاله مروری از 
 PubMedو  Google Scholar ،Scopusهای اطالعاتی  پایگاه

، سرطان (antioxidant)اکسیدان  ، آنتی(plants anticancer)باکاربرد کلمات کلیدی انگلیسی گیاهان ضدسرطان  (cancer) ۱استفاده شد (جدول  ۲۰۱۷تا  ۱۹۹۸های  طی سال.(   
  )Rabdosia( رابدوزیا

خالص به نام  ترپنوئید یک ترکیب دی ا دارایگیاه چینی رابدوزی
 آپوپتوز در یدادن تکثیر و القا کاهش تواناییکه  اوریدونین است

 بار فعالیت ضدتکثیری آن . اولینرا داردها  سلولانواع متعددی از 
 های اثر اورنیدین روی سلول مطالعه .شناخته شد ۱۹۷۶در سال 

، Baxبیان پروتئین بالت،  وسترنآنالیز  وسیله به C6 آستروسیتوما Bcl-2  های مذکور نشان داد. در ضمن این را در سلول ۳کاسپاز و 
 Bax پروتئین نظیم افزایشیو ت Bcl-2 ماده قادر به تنظیم کاهشی

را القا و  آپوپتوز اورنیدیناست. همچنین این مطالعه نشان داد که 
د. تا قبل از مطالعه روی کن را در چرخه سلولی مهار می G2/Mفاز 
در کاهش اوریدونین های آستروسیتوما، توانایی ضدتوموری  سلول

نشان  های سرطانی کبد، کارسینومای معده، مری و غیره رشد سلول
 . در بررسی دیگری که روی رابدوزیا انجام شد، مهار[8]داده شده بود

و لوسمی  (MM U266.RPMI8226)میلوما  مالتیپلرشد 
 داده شد. های جورکات) نشان انسانی (سلول Tهای سلول

    .[9]های نرمال ندارد اثری بر سلولاوریدونین 
 (Quercetin) کوئرستین
فنولیک،  ترکیبات فالونوئیدی پلیبه گروه وسیعی از کوئرستین 

قابل حل در آب و اندکی محلول ، زردرنگ، جامد شفاف، با مزه تند
شوند.  در گیاهان یافت می . فالونوئیدها منحصراً تعلق دارددر الکل 
سیب، (ها  میوه مانند یمحصوالت گیاهی گوناگون در کوئرستین

وجود و قهوه سبزیجات، چای  ها، دانه )انگور و انبه، بروکلی خام
های  های طبیعی با ویژگی اکسیدان یکی از آنتی کوئرستین. دارد

نقش  کوئرستینضدسرطانی است. چندین مطالعه نشان داده که 
های سرطانی پستان، کولون، پروستات،  مهمی در مهار سلول

 ناشی این ماده. ویژگی ضدسرطانی [10]تخمدان، اندومتر و ریه دارد
یافته، مهار  های تغییر از اثر چشمگیر آن روی افزایش آپوپتوز سلول

های سرطانی، کاهش و اصالح  ، مهار رشد سلولDNAساخت 
گلوکوزید و -او-۳ است. یسلول های رسان پیاممسیرهای هدایت 



ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۱۶۵ سرطانی ضد طبیعی ترکیبات و گیاهانــ

Pathobiology Research                                                                                                                                                                   Volume 21, Issue 3, Fall 2018 

یند استراحت عضالت صاف در آدر فر کوئرستینموجود در روتین 
کنندگی  خاصیت حفاظتکنند و همچنین  پستانداران شرکت می

موجود در آن به عنوان عامل مهارکننده سرطان  روتین طبیعی دارند.
 موجب کوئرستین .[11]شود های هتروسیکلیک القا می توسط آمین

شود. این  می P53ها و القای فعالیت  تنظیم کاهشی بیان آنکوژن
تنظیم کاهشی گیرنده استروژن در رده سلولی  موجب تواند ماده می
شود، همچنین  )MCF7(ان پستان حساس به استروژن سرط

های  تواند بیان و عملکرد گیرنده آندروژن را رده سلول می کوئرستین
  .[12]مهار کند )(LNcapسرطانی پروستات 

  

  )Scutellaria baicalensis( اسکوتالریا بایکالنزیس
یک گیاه سنتی در چین است که اثرات  بایکالنزیس اسکوتالریا
 تارشد تومور را این گیاه ای  . در مطالعهدارد ای گسترده ضدسرطانی

در را آپوپتوز اسکوتالریا  مهار کرد. در سرطان دهانه رحم% ۶۰حدود 
. عصاره کند میمهار  Sدر فاز را های تومور القا و چرخه سلولی  سلول

طور  را در سرم به )TNF-α( آلفا -فاکتور نکروز توموری الکلی آن
م فعالیت ضدتوموری این ماده زمکانی دهد. می چشمگیری افزایش

همراه  Baxو افزایش سطح ژن  Bcl-2با تنظیم کاهشی سطح ژن 
فعال زیستی اصلی  یای دارد و اجزا است. این گیاه اهداف چندگانه

های سلولی سرطانی را مهار کند.  توانند تکثیر تعدادی از رده آن می
های اصلی این گیاه هستند  که فالون بایکالین و بایکالئین ترکیبات
و  شده )MCF7(رده سلول سرطانی پستان  در آپوپتوز یالقا موجب

تنظیم کاهشی بیان ژن در ضمن کنند.  را فعال می ۹و  ۳کاسپاز 
Bcl-2  و افزایش بیان ژنBax  وP53 .هم گزارش شده است 
 A2780های  تکثیر سلولاست و های گیاه مذکور  از فالون وگونین

کند. عصاره الکلی خالص  تخمدان را مهار کرده و آپوپتوز را القا می
 موجبو  شدهآپوپتوز در سرطان ریه  یالقا اسکوتالریا موجب
  .[13]شود می P53و  Baxهای  افزایش بیان ژن
های سلولی  برای توقف چرخه سلولی ردهاسکوتالریا فالونوئیدهای 

و  بودهلف، توانا درمانی مخت تومور مقاوم به داروهای شیمی
کنند.  های ضروری پیشرفت تومور فعالیت می عنوان مهارکننده به

ها و فالونوئیدهای جداشده از این گیاه، استرس اکسیداتیو و  عصاره
اختالل عملکرد ایمنی در ارتباط با حمله و پیشرفت سرطان را 

دهند. عصاره غنی از فالونوئید ریشه این گیاه اثرات  می کاهش
ری روی سرطان پروستات، کولون، پستان، ریه، کبد و انواع ضدتکثی

 . در ارزیابی مدل توموری موش در[14]داردهای سلولی لوسمی  رده
 رشد تومورها را در وگونین مشاهده شده" موجود زنده درون"شرایط 

% ۸۸تا  MDA-MB-23 (۵۰ و T47D(رده سلول سرطانی پستان 
در رده سلول سرطان پروستات،  رشد تومور رابایکالین  کرده و مهار
علت  دهد. عملکرد ضدتوموری گسترده آن به کاهش می% ۵۵

، NF-κBهای آزاد، فعالیت صحیح  سازی رادیکال توانایی در پاک
-COXمهار چندین ژن مهم در تنظیم چرخه سلولی، توقف بیان ژن 

  .[15]های ویروسی است و جلوگیری از عفونت 2
  

  (Silybum marianum) خارشیری
یک گیاه بومی در اروپا و یا خارمریم  (Milk Thistle)خارشیری 

دور است. این گیاه عضوی از خانواده  تعدادی از کشورهای خاور
 برایو  شده هایش برداشت گردان است و اغلب دانه های آفتاب گل

این گیرد. جزء ترکیبی فعال در  اهداف دارویی مورد استفاده قرار می
تا  ۲۰و  سیلیمارین %۸۰تا  ۶۵از آن  سیلیمارین است. عصارهگیاه 
ساخته شده است.  اسیدلینولیک)شامل ( % اسیدهای چرب۳۵

فنل، فالونولیگنان و  پلی های ای از مولکول سیلیمارین مجموعه

سیلیدینین،  است. سه ترکیب اصلی سیلیمارین شامل فالونوئید
. مطالعات نشان است فالونولیگنان کریستین و سیلیبین سیلی
توانند اثرات ضدسرطانی  می خارمریماند که مواد فعال در  داده

اکسیدانی قوی داشته و  های آنتی داشته باشند. سیلیمارین ویژگی
مهار  "در شیشه"را  بقاپستان و  های سرطانی پروستات و رشد سلول

کند. در مطالعات حیوانی و کشت سلول اثرات محافظتی  می
بر سرطان پوست گزارش شده است. سیلیمارین چرخه سیلیمارین 

-G2و فاز  G0-G1توقف رشد در فاز  موجب سلولی را مهار کرده و M سیلیبینین. خاصیت ضدسرطانی [16]شود چرخه سلولی می ،
ترکیب اصلی فعال در سیلیمارین نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. 

تات در محیط منجر به مهار رشد سلول سرطانی پروس سیلیبینین
شود. این ترکیب  های فاقد سیستم ایمنی می کشت و در موش

های تومور را مهار کرده و  ترشح فاکتور پروآنژیوژنیک از سلول
همراه  های اندوتلیال به موجب مهار رشد و مرگ آپوپتوزی سلول

  .[17]شود شده در ماتریژل می های اولیه تشکیل تخریب مویرگ
  

  )Allium sativum( سیر
 نیز غیره های رز بدبو، پیاز سیر و که به نام آلیوم ساتیوومسیر یا 

عنوان  ترین گیاهان کشت شده است و به شود، از قدیمی نامیده می
اثرات مفید شود.  می استفادهعامل دارویی از هزاران سال پیش 

بودن،  ای مانند خاصیت ضدمیکروبی، ضدلخته چندگانه
دهندگی قند  خاصیت کاهش، التهاب مفصل ضدبودن،  ضدچربی

 خون و فعالیت ضدتوموری دارد. فعالیت مهارکنندگی سیر به حضور
 ۲۰۰. سیر بیش از [2]ترکیبات ارگانو سولفور نسبت داده شده است

طور موثری  . فرآیندهای کارسینوژنیک بهداردترکیب شیمیایی 
د. تغییرات نشو توسط سیر و ترکیبات سولفور آلیل آن مهار می

های  یر سلولسیر در تکث ویژه بهالقایی ترکیبات حاوی سولفور 
 زایی رگدر چرخه سلولی و فعالیت ضد G2-Mسرطانی به توقف فاز 

شده از آن سرطان پستان را  سیر و ترکیبات مشتقت. آن وابسته اس
 های سرطانی پستان در دهد و از رشد سلول در حیوانات کاهش می

 کند. ترکیبات قابل انحالل در محیط کشت انسانی جلوگیری می
 در مقایسه باسولفاید  دی آلکیل سیر مانند دی شده از چربی مشتق

  .[18]سرطان پستان موثرتر هستند رکوبترکیبات محلول در آب در س
  

  )Citrus medica( بالنگ
 گیاهی از خانواده مرکبات است که ازسیتروس مدیکا بالنگ یا 

توان از آن  ها می دیدگاه طب سنتی در درمان بسیاری بیماری
 ای بر در مطالعه اثر بالنگ .و در دنیا بسیار کاربرد دارد استفاده کرد

های  های سرطانی آستروسیتومای انسانی بررسی شد. ویژگی سلول
(تست ضدسرطانی بالنگ توسط استاندارد سنجش بازگشت جهشی 

رسیده  عصاره رسیده و نیمهکه و نتایج نشان داد  شد ارزیابیایمز) 
  .[19]کند وگیری میها جل میوه بالنگ از بازگشت جهش

  

 )Curcumin(زردچوبه 
ها قبل در درمان  زردچوبه در هند و آسیای جنوب شرقی، از مدت

های پوستی و تومور کاربرد داشته است. کورکومینوئید  التهاب، زخم
ترین  دهد و کورکومین فراوان زردچوبه را تشکیل می %۹تا  ۲حدود 

. [20]در زردچوبه است )کل کورکومینوئید %۷۵ حدود( کورکومینوئید
است که شده از ریزوم گیاه زردچوبه  مشتق کورکومین رنگدانه زرد

. پتانسیل ضدسرطانی کورکومین شامل شود طور رایج استفاده می به
، تنظیم EGR-1و  NF-kB ،AP-1تنظیم کاهشی ترجمه عوامل 

، COX2 ،LOX ،NOS ،MMP-9 ،UPA ،TNFکاهشی بیان 
، D1سیکلین های چسبنده سطح سلول و  ها، مولکول کموکاین
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و  )HER2و  EGFRمانند (های فاکتور رشد  تنظیم کاهشی گیرنده
کیناز و  کیناز، پروتئین تیروزین c-Jun از Nپایانه  مهار فعالیت

های مختلف،  . در سیستماستکیناز  پروتئین سرین/ ترئونین
شرح  اکسیدان و ضدالتهاب قوی عنوان یک عامل آنتی کورکومین به
تواند شروع  دهد که کورکومین می نشان می شواهد. داده شده است

های بالینی نشان  تومور، ارتقا و متاستاز را سرکوب کند. آزمایش
  .[21]گرم در روز اثرات سمی ندارد۱۰استفاده از آن تا دوز  ،داده است

که در  شودتواند به جهش منجر  اختالل در تنظیم چرخه سلولی می
توقف چرخه ی القا درکورکومین اثر توسعه سرطان نقش دارد. 

محیط کشت  در سرطانی یهای سلول و آپوپتوز در انواع رده یسلول
کورکومین آپوپتوز را  وسیله ههایی که ب مزبررسی شده است. مکانی

و اثرات مهاری روی چندین مسیر  هستند کنند متفاوت القا می
  .[22]شوند می شاملسلولی را  رسان پیام
آنزیم ماتریکس متالوپروتئیناز به  های سرطانی با کمک سلول
، کنند. در مطالعات کشت سلولی های طبیعی حمله می بافت

 فعالیت چندین ماتریکس متالوپروتئیناز را مهار کورکومین
در تومورهای زایی  رگیند آ. عروق خونی جدید توسط فر[23]کند می

های اندوتلیال  زایی را در سلول کورکومین رگ یابد. می مهاجم توسعه
  .[25]کند می و در مدل حیوانی مهار [24]عروقی در محیط کشت
های سلول  رده آپوپتوز در انواع مختلف یتوانایی کورکومین در القا

در توانایی آن برای  سرطانی و سمیت کم آن منجر به عالقه علمی
 دراست. شده  سرطاندرمان سرطان و همچنین پیشگیری از 

ها را  کورکومین رشد سلول ،های سرطانی پروستات مطالعه سلول
پیشرفت سرطان  کند، در نتیجه توانایی برای کاهش می مهار

کورکومین  دهند. محققان نتیجه گرفتند که پروستات را نشان می
تواند یک جایگزین غیرسمی در درمان سرطان پروستات در  می

عنوان درمان برای سرطان پستان  کورکومین بهمردان باشد. پتانسیل 
شده است. پژوهشگران در چین نشان دادند که  مشاهدهنیز 

های سرطان پستان  کورکومین اثرات متعدد سرکوبگری روی سلول
  .[28-26 ,20]دارد انسانی

  

  )Nigella sativa(دانه  سیاه
درمان عامل مهمی در ها پیش  از قرن نایجال ساتیوا یا دانه سیاه

های مختلف بوده است. بسیاری از ترکیبات فعال جداشده  بیماری
تیموکوینین، تیموهیدروکوینین، شامل از دانه این گیاه 

اکسید  نایجلیمین - N دیتیموکوینین، تیمول، کارواکرول، )nigellimine-N(،  نایجلیسین)Nigellicine( نایجلیدین ، )Nigellidine(  و هدرین)Hederin( .عالوه بر این،  هستند
دانه مانند اثرات تحریک سیستم  فارماکولوژیک سیاه اثرچندین 

، ضدآسمایمنی، ضدالتهابی، کاهنده قند خون، ضدفشار خون، 
اکسیدانی و ضدسرطانی در شرایط  ضدمیکروبی، ضدانگلی، آنتی

 .[29]است شناسایی شده" درون موجود زنده"و " درون شیشه"
های  های سلول دانه بر رده وکسیک سیاهای اثرات سیتوت در مطالعه
 ،دانه عصاره آبی و الکلی سیاه .[30]شده استاثبات  مختلف سرطانی
. [32 ,31]کند را غیرفعال می )MCF7(های سرطانی پستان  سلول

های سلول سرطانی  دانه بر رده اثرات سیتوتوکسیک روغن فرار سیاه
)SCL، SCL-6 و NUGC-4(  ۳وT6 شده  تایید ،رده فیبروبالست

  .[33]است
استات و  در مطالعه دیگری، عالوه بر اثر سیتوتوکسیک عصاره اتیل

های سلول سرطانی مختلف، تزریق  رده دانه بر سیاه اصلیروغن 
بدن موش  دروندانه به تومور جامد در  روغن اساسی سیاه )DBA2/P815( در  ،طور قابل توجهی اندازه تومور را کاهش به

 .[34]را افزایش دادمهار و شانس بقا موش را کبد  ضمن متاستاز به
های  چرخه سلولی سلول G1توقف فاز تیموکوینین موجب 

-HCT(های سرطان روده انسانی  و سلول )COS31(استئوسارکوما  کیناز  های فعالیت مهار در ارتباط بود که احتماالً  P21-WAFI با افزایش بیان G1توقف فاز  ،HCT-116شود. در رده  می )116
منجر به توقف چرخه سلولی  ۴و  CDK( ۶ ،۲(وابسته به سیکلین 

رده  در P53آپوپتوز وابسته به  موجب شده است. تیموکوینین )HCT-116( افزایش در بیان  برابر ۵/۴تا  ۵/۲ شود که با می mRNA P53  وP21-WAFI طور  همراه است و همچنین به
  .[35]کند مهار میرا  BCL2پوپتوزی آچشمگیری پروتئین ضد

  

  )Resveratrol( رسوراترول
-5 ,4 ,3( استیلبن-ترانس-هیدروکسی تری ۵و  ۴، ۳یا  رسوراترول trihydroxy-trans-stilbene( فنول در رژیم غذایی  یک پلی

دست  که از انگور، انواع توت، بادام زمینی و گیاهان دیگر به است
انگیزی از  شگفتآید. در طی دهه گذشته، رسوراترول طیف  می

ول بر هر سه مرحله رخواص دارویی را نشان داده است. رسورات
. خاصیت داردر یاثت )و پیشرفت شروع، ارتقا( سرطانی مجزا

درون موجود "و  "درون شیشه"رسوراترول در شرایط  ضدسرطانی
های ضدتوموری رسوراترول از طریق  شده است. فعالیت ثابت "زنده

القا توقف چرخه سلولی،  مانند سلولی رسانی پیامچندین مسیر 
تکثیر سلولی تومور، القا آپوپتوز، کاهش التهاب و ز جلوگیری ا

. در [36]شود چسبندگی، تهاجم و متاستاز انجام می زایی، مهار رگ
ول رواسطه رسورات پیشرفت سرطان پروستات به کاهشای  مطالعه

و  )IGF-1( ۱فاکتور رشد شبه انسولین  افزایشم زدر موش با مکانی ER-β  کننده سیگنال خارج  کیناز تنظیمو تنظیم کاهشی فسفو
. در بررسی دیگری توقف رشد [37]شدگزارش  )ERK-1,2( سلولی

سرطان پروستات توسط رسوراترول از طریق افزایش آپوپتوز و 
 متان ی آزوکسیکولون با القاکارسینوم . [38]مشاهده شد )GK11( 11مربوط به کالیکرین غدد  mRNAو رسپتور اندروژن کاهش 

 P21و  BAXم افزایش ژن زول با مکانیرعلت رسورات در رت نر به
- ۲و  ۱ی . در مطالعه دیگری کارسینوم کولون با القا[39]مهار شد

 و مهاردر رت نر با اثر رسوراتول  (DMH)هیدرازین  متیل دی
. [40]شداکسیدانی رسوراترول بیان  م آن با تنظیم دفاعی آنتیزمکانی

های کارسینومای  در چند مطالعه مهار رشد تومور و متاستاز سلول
کاهش  م افزایش آپوپتوز وزول با مکانیرریه در موش با اثر رسورات

های  . کاهش رشد سلول[41]گزارش شد DNAو ساخت  زایی رگ
در موش با افزایش آپوپتوز،  SK-N-ASو  NGPنوروبالستومای 

واسطه  به Cآزادشدن سیتوکروم  اختالل عملکرد میتوکندری و
  .[43 ,42]مشاهده شد رسوراترول

  

  )Anemopsis californica(یربا مانسا 
منطقه از ایاالت متحده  یک گیاه بیابانی در جنوب غربییربا مانسا 

های دو رده سرطانی  رشد سلولاین گیاه  است. و شمال مکزیک AN3CA  رکیب فراوان ت کند. سه مهار می "درون شیشه"را  هالو
  .[44]گنول و پیپریتون هستند یربا مانسا شامل تیمول، متیل روغن

با مواد مغذی کم و یا شرایط آب و هوایی خشن  یاین گیاه در خاک
تواند  ی میآب کم و مانند درجه حرارت شدید، تابش شدید خورشید

در چنین های فعال اکسیژن  گونه ایجادبه  با توجه رشد کند.
اکسیدانی کارآمد در آن  های دفاع آنتی سیستمدر گیاه،  شرایطی

کننده  های ثانویه دفاعی و محافظت تکامل یافته است. متابولیت
های محافظتی درمانی در  آنها در برابر محیط زیست خشن نقش
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های حاد و  های عصبی و سایر بیماری برابر سرطان، دیابت، بیماری
علت  بهگیاهان بیابانی  یکنند. خواص ضدسرطان مزمن بازی می

ها،  اصلی آنها مانند ساپونین مواد شیمیایی گیاهی وجود
  .[45]استها  ترپن و ها فالونوئیدها، تانن

  

  )Ammopiptanthus mongolicus( کرفس کوهی
و مناطق بیابانی چین است.  کرفس کوهی گیاهی در شمال غربی

حرارت  سالی شدید، درجه آن مانند خشکرشد شرایط آب و هوایی 
این . باشد میو خاک با شوری باال  فرابنفش العاده باال، تابش فوق

ای از  العاده های فوق در چهار فصل همیشه سبز و غلظتگیاه 
عنوان ضدالتهاب،  . در طب سنتی بهداردها  اکسیدان آنتی

  .[45]شود استفاده میدرمان سرطان کبد و در  ضددرد، ضدعفونت
  

 )Teucrium polium( کلپوره
خشک شرق خاورمیانه و جنوب  در مناطق خشک و نیمه کلپوره

گیاه تکثیر سلولی را مهار و  اروپا توزیع یافته است. عصاره این
شود.  می G1و  G0 چرخه سلولی و کاهش فاز Sتوقف فاز  موجب
های  های سرطانی پروستات رده تکثیر و تهاجم سلول کلپورهعصاره  PC3  وDU145 [46]کند را مهار می.  

  

  )Retama raetam( رتام
در کشورهای مرزی دریای  درختچه بیابانی است که عمدتاً رتام 

کند. فعالیت سیتوتوکسیک و  مدیترانه شرقی رشد می
رده سلول  روی رتاماکسیدانی عصاره متانولی برگ و دانه  آنتی

  .[47]گزارش شده است )COR-L23(سرطانی ریه 
  

  )Peganum harmala( اسپند
خشک است که برای درمان سرطان  اطقاسپند گیاه چندساله من

شود. آلکالوییدهای این گیاه شامل هارمین و هارمالین  استفاده می
، و )TK-10( ، کلیه)MCF7(رشد سه رده سلول سرطانی پستان 

  .[48]کنند را مهار می )UACC-62(مالنوما 
  

  کاروتنوئیدها
ها و سبزیجات با  طبیعی موجود در میوه هایانواع کاروتنوئید

اند. لیکوپن یکی از  گزارش شده سرطانیفعالیت ضدالتهابی و ضد
 %۵۰ تاای است و  رژیم غذایی مدیترانه کاروتنوئیدهای اصلی در

انواع . لیکوپن در دهد را تشکیل میکاروتنوئیدهای سرم انسان 
فروت و  ریپها از جمله هندوانه، زردآلو، صورتی گواوا، گ میوه
های ضدسرطانی لیکوپن در شرایط  . فعالیتوجود داردفرنگی  گوجه

. " مشخص شده استدرون موجود زنده" و "درون شیشه"
های پیشنهادی برای اثر ضدسرطان لیکوپن شامل پاکسازی  مزمکانی
های  تنظیم افزایشی سیستم ،)ROS(های اکسیژن واکنشی  گونه
ی، جلوگیری از پیشرفت چرخه زدایی، تداخل با تکثیر سلول سم

کاروتنوئیدها  مسیرهای انتقال سیگنال است. سایر تغییرسلولی، و 
اروتن، لوتئین، کبا فعالیت ضدسرطانی شامل بتاکاروتن، آلفا

  .[49]اند آستاگزانتین و فیتوئین گزارش شده
  

  )Olea Europaea(اویال یوروپیا 
کند. در طب  میتولید ، میوه زیتون اویال یوروپیادرخت زیتون، گونه 

، فلج، درد روماتیسمی و فشار تدر درمان کولی میوه زیتون سنتی
خون باال کاربرد دارد. در تحقیقات آزمایشگاهی اثر فنول روغن 

شد فنول روغن و مشخص زیتون بر سرطان کولورکتال بررسی 
شروع، پیشرفت و (در هر سه مرحله سرطان  یزیتون اثرات مفید

عصاره این روغن برای کاهش آسیب طبق مطالعات،  دارد. )متاستاز DNA )و کاهش تهاجم  )پیشرفت(، افزایش عملکرد مهاری )شروع
  .[50]موثر بوده است )متاستاز(های اطراف  های بافت سلول

روغن زیتون را  %۷۲حدود  )نشده اسیدچرب اشباع(اسیداولئیک 
اثر " زندهدرون موجود " و "درون شیشه"دهد. در شرایط  تشکیل می

که  نتایج نشان دادشد، اسیداولئیک در سرطان کولورکتال بررسی 
شود و تنظیم  آپوپتوز و تمایز سلولی می موجبروغن زیتون 

را در پی دارد.  Bcl-2و  )COX-2( ۲کاهشی بیان سیکلواکسیژناز 
نقش مهمی در پیشرفت سرطان  COX-2اعتقاد بر این است که 

پروتئین داخل سلولی  BCL-2حالی که  کند، در می ایفاروده بزرگ 
  .[51]کند است که آپوپتوز را مهار می

  

  )Elaeis guineensis( نخل
شود. روغن نخل بخشی از  روغن نخل از میوه درخت نخل گرفته می

میوه آن سرشار  باشد. میسال  ۵۰۰۰رژیم غذایی انسان برای حداقل 
مغذی گیاهی است. ها و سایر مواد  اکسیدان ها، آنتی از ویتامین

دلیل  شود، که به روغن نخل خام، روغن نخل "قرمز" نامیده می
کاروتن و -βمحتوای باالی  بوده که بهمشخصه رنگ قرمز تیره آن 

است. روغن نخل قرمز حاوی باالترین منبع طبیعی مربوط  لیکوپن
است. روغن  )بتاکاروتن و آلفاکاروتن( Aاز کاروتن پروویتامین 

و بهترین منبع و  Eترین منابع طبیعی ویتامین  نخل یکی از غنی
عنوان  است، و به Eالعاده از ویتامین  یک فرم قدرتمند و فوق

، Eتوکوترینول شناخته شده است. دو شکل عمده از ویتامین 
وجود دارد. توکوترینول اثر  )T3(توکوفرول و توکوترینول 
. [52]های انسانی دارد ای از سرطان ردهضدسرطان در برابر طیف گست

ترین شکل  و قوی T3، یکی از چهار ایزومر γ-T3طبق مطالعات 
مانع از  γ-T3درمان با  .استدر برابر سرطان پروستات  T3موجود 

. مطالعات نشان شود های سرطان پروستات می تهاجم سلول
های پوست، معده،  دهد که توکوترینول نخل رشد سرطان می

ها  لوزالمعده، کبد، ریه، روده بزرگ، پروستات، پستان و دیگر سرطان
  .[53]کند را مهار می

  

  )Syzygium aromaticum( میخک
است که در مناطق گرمسیری آسیای  یمیخک درخت همیشه سبز

شود. ماده  هایی از آفریقا و برزیل کشت می جنوب شرقی، بخش
عنوان ضددرد در  فعال در روغن میخک اوژنول است. اوژنول به

. داردشود و همچنین خواص ضدمیکروبی  دندانپزشکی استفاده می
یک ترکیب  )بنزن آلیل -۴ -متوکسی  - ۲- هیدروکسی - ۱(اوژنول 

 طبیعی موجود در عسل و گیاهان مختلف از جمله عصاره میخک
اثر  MTT. روش شود می مختلف دارویی استفاده در مواد است و

ه وژنول را در سرطان روده بزرگ نشان دادضدتکثیری و ضدسرطانی ا
  .[54]است

  

 روغن سویا
ها،  های ضدسرطانی مانند ایزوفالون سویا حاوی اجزایی با فعالیت

فنولیک و  ها، ساپونین، اسیدهای های پروتئاز، فیتوسترول بازدارنده
شامل  . سویا حاوی سه نوع ایزوفالون[55]استها  فیتات

با اثرات ضدسرطانی جنیستئین، دایدزین، گلیسیتین و آگلیوکون 
های سرطانی وابسته به استروژن و مستقل از  . رشد سلولباشد می

 "درون موجود زنده" و "درون شیشه" استروژن پستان در شرایط
. شواهد اپیدمیولوژیکی اثرات [56]جینستئین مهار شده استتوسط 

دهد.  نشان می را در سرطان روده بزرگمحافظتی محصوالت سویا 
شده روی محصوالت سویا اثر  ، مطالعات انجام"شیشه وندر"
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های دستگاه گوارش در میان انواع  ضدتکثیری روی سلول
. تخمیر فیبر سویا در روده بزرگ داده استهای دیگر را نشان  سلول
که در  شود میافزایش تولید اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه  موجب

حال حاضر یک اثر بالقوه محافظ در برابر سرطان روده بزرگ و 
زا دارد.  های فاسدکننده و بیماری عفونت روده از طریق مهار باکتری

بهبود عملکرد دستگاه گوارش، جلوگیری از  موجبایزوفالون سویا 
. سویا همچنین [57]شود سرطان پستان، پروستات و روده بزرگ می

است که در  )ترپنی گلیکوزیدهای تری(ساپونین سویا  %۲ حاوی
حال حاضر توجه علمی زیادی را جذب کرده است. ساپونین سویا 

های سویا در  . ساپونینباشد میترپنی نوع اولنان  گلیکوزیدهای تری
چندین فعالیت بیولوژیکی مانند حفاظت کبدی، ضدسرطانی، 

  .[58]، ضدلیپیدی و غیره فعالیت داردایدزاکسیدانی، ضد آنتی
  

  )Foeniculum vulgare( رازیانه
های  فعالیت دهد که عصاره متانولی دانه رازیانه مطالعات نشان می

 سیتوتوکسیک و ضدتوموری دارد. عصاره متانولی دانه رازیانه
تواند پتانسیل ضدسرطانی قابل توجهی در برابر رده سلول  می

 )HepG-2(و رده سلول سرطانی کبد  )MCF7(سرطانی پستان 
قوی از جمله  های اکسیدان آنتی ی ازداشته باشد. دانه رازیانه منبع

  .[59]است اورسین ، ترکیبات فنولی و اولهCو  Eهای  ویتامین
  

  سلنیوم
سلنیوم یک عنصر ضروری در عملکرد فیزیولوژیکی بدن انسان است 

کند. مواد  و نقش مهمی در پیشگیری و درمان سرطان بازی می
های  مقادیر متنوع و فرم )سبزیجات و حبوباتغالت، (غذایی 

. آپوپتوز ناشی از دوز باالی این ترکیب در دارندشیمیایی از سلنیوم 
های سرطانی از جمله پروستات، روده بزرگ،  انواع مختلفی از سلول

درون ". مطالعات [60]کبد، لوسمی و لنفوم گزارش شده است
لنیوم مانند یکی از ترکیبات ساست که نشان داده " شیشه
های  سلول در آپوپتوز یالقا موجب p53سدیم از طریق  سلنیت

و رده سلول سرطانی پروستات NB4(  [61]( سرطان خون حاد )LNcap( [63 ,62]شده است.  
  

  پوسته خرچنگ
با توجه به این که در طب سنتی پوسته خرچنگ در درمان انواع 

ای عصاره  مطالعه، در ه استها مفید واقع شد مختلفی از سرطان
های سرطان پستان  سلول رویی پوسته خرچنگ تهیه و لهیدروالک )MCF7( ها با روش  اثر داده شد. تکثیر سلولMTT  بررسی و

های سرطان  رشد سلول ،افزایش دوز و زمان با مشخص شد که
آمیزی تانل در این رده  در ضمن رنگ ،یابد پستان کاهش می

سرطانی تیمارشده با عصاره پوسته خرچنگ ثابت کرد که آپوپتوز نیز 
اکساید رادیکال آزادی است  شود. نیتریک افزایش دوز زیادتر می با

یابد، در مطالعه فوق میزان ترشح  که مقدار آن در سرطان افزایش می
ه پوسته اکساید از رده سرطانی پستان تیمارشده با عصار نیتریک

نتایج نشان داد ترشح  ،خرچنگ با روش گریس سنجیده شد
. در مطالعه [64]یابد افزایش دوز و زمان کاهش میبا اکساید  نیتریک

های  دیگری در همین راستا عصاره پوسته خرچنگ بر رده سلول
ها و  . تکثیر سلولشدبررسی  )Huvec(وریدی اندوتلیال بند ناف 

زایش دوز و زمان کاهش و آپوپتوز با اکساید با اف ترشح نیتریک
افزایش زمان بیشتر شد. عصاره پوسته خرچنگ حاوی 

بنابراین این عصاره با  است،سلنیوم  کاروتنوئیدها، کیتین و
مهار سرطان  موجباکسیدانی  دارابودن موادی با خاصیت آنتی

درمانی را در  بدون اینکه عوارض جانبی داروهای شیمی شد،خواهد 
. عصاره هیدروالکلی پوسته خرچنگ بر [65]باشد پی داشته

ه مورد بررسی قرار گرفت )LNcap(های سرطان پروستات  سلول
دوز و زمان کاهش یافت، در  بسته بهها  . قابلیت بقا سلولاست

ها در باالترین دوز کاربردی بیشترین افزایش آپوپتوز را  ضمن سلول
   .[66]نشان دادند

ای از مهمترین گیاهان و مواد طبیعی ضدسرطان همراه با  خالصه )۱جدول 
  شده های اثر شناخته مهمترین مکانیزم

  مکانیزم احتمالی  نام محقق و سال انجام  نام گیاه یا ترکیب 

  القای آپوپتوز  )۲۰۱۲و همکاران ( یین  رابدوزیا
  فعالیت ضدتکثیری

  )۲۰۱۲و همکاران ( نیادو  کوئرستین
  القای آپوپتوز

  مهار رشد سلول سرطانی
  رسانی اصالح مسیر پیام

  اسکوتالریا بایکالنزیس
  )۲۰۱۲و همکاران ( پنگ
 )۲۰۰۶و همکاران ( شک
  )۲۰۰۹و همکاران ( وبر -لی

  القای آپوپتوز
  مهار رشد سلول سرطانی

  اکسیدانی فعالیت آنتی

  )۲۰۱۲و همکاران (ساهو -کومار  خارشیری
  چرخه سلولیمهار   )۲۰۰۴و همکاران ( سینگ

، فعالیت چرخه سلولیمهار   )۲۰۱۲و همکاران ( رنجانی  سیر
  ضدرگزایی

بازگشت از جلوگیری   )۲۰۰۸و همکاران ( انتظاری بالنگ
  ها جهش

 زردچوبه
  )۲۰۰۸و همکاران ( کونوماکارا
  )۲۰۰۶و همکاران ( رنجانی
  چرخه سلولیمهار  )۲۰۰۷و همکاران ( بهاندارکار

  فعالیت ضدرگزایی
  اکسیدانی فعالیت آنتی

 دانه سیاه
  )۲۰۰۲و همکاران ( رندوا
  )۲۰۰۰و همکاران ( سوامی
  چرخه سلولیمهار  )۲۰۰۳و همکاران ( فرح

  القای آپوپتوز
  اکسیدانی فعالیت آنتی

 رسوراترول
  )۲۰۰۹و همکاران ( بیشایی
  )۲۰۰۷و همکاران ( هارپر
 )۲۰۰۷و همکاران ( گینکل -ون

  چرخه سلولیمهار 
  آپوپتوز القای

  اکسیدانی فعالیت آنتی
  فعالیت ضدرگزایی

  ضدالتهاب

  )۲۰۰۸و همکاران ( هولگونین  یربا مانسا
  مهار رشد سلول سرطانی )۲۰۱۲و همکاران ( هارلو

  اکسیدانی فعالیت آنتی

  ضدالتهاب )۲۰۰۴و همکاران ( جیا کرفس کوهی
  اکسیدانی فعالیت آنتی

  چرخه سلولیمهار   )۲۰۱۰و همکاران ( کندو کلپوره

  فعالیت سیتوتوکسیک )۲۰۰۴و همکاران ( کونفورتی رتام
  اکسیدانی فعالیت آنتی

  رشد )۲۰۰۵و همکاران ( بروگویی اسپند

  ROSپاکسازی  )۲۰۰۲و همکاران ( نیشینو کاروتنوئیدها
  چرخه سلولیمهار 

  زسانی اصالح مسیر پیام

 اویال یوروپیا
  )۲۰۰۵و همکاران ( گیل
  )۲۰۰۳و همکاران ( لورن
  )۲۰۰۹و همکاران ( وبر-لی

  چرخه سلولیمهار 
  کاهش متاستاز

 نخل
  )۲۰۱۱و همکاران ( لوک
  )۲۰۰۵و همکاران ( یانو
  )۲۰۱۲و همکاران ( کومار

  مانع متاستاز

  مهار رشد سلول سرطانی  )۲۰۰۷و همکاران ( چایب میخک
  فعالیت ضدتکثیری

 )۲۰۰۲و همکاران ( یین روغن سویا
  فعالیت ضدتکثیری )۲۰۰۶و همکاران ( سوگانو

  اکسیدانی فعالیت آنتی

  مهار رشد سلول سرطانی )۲۰۱۱و همکاران ( محمد رازیانه
  اکسیدانی فعالیت آنتی

 سلنیوم
  )۲۰۱۴و همکاران ( عابدی

  )۲۰۱۰و همکاران ( بروزمونوا
  آپوپتوزالقای  )۲۰۰۸و همکاران ( گوان

 پوسته خرچنگ
 )۲۰۱۴و همکاران ( رضاخانی
 )۲۰۱۴و همکاران ( میرزاپور
  )۲۰۱۷و همکاران ( رضاخانی

  آپوپتوزالقای 
  اکسیدانی آنتیفعالیت 
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از پوسته خرچنگ  استفادهمطالعه حاضر فاقد محدودیت بود. 
انواع سرطان مفید از عنوان یک مکمل در درمان برخی  تواند به می
نبودن مواد موثره اصلی ضدسرطان آن،  علت مشخص اما به باشد

های حیوانی  در مدل خصوص بهتحقیقات بیشتر در این زمینه 
  رسد. سرطان ضروری به نظر می

  

  گیری نتیجه
در طب سنتی اغلب کشورها مواد طبیعی متعددی برای انواع 

از سوی سازمان بهداشت جهانی  ها شناخته شده است. سرطان
ضدسرطان توصیه شده است. برخی از جستجوی مواد طبیعی جدید 

شده در نقاط  مهمترین مواد طبیعی ضدسرطانی سنتی شناخته
گیاه چینی رابدوزیا، ترکیبات فالونوئیدی شامل  مختلف دنیا

، سیر، کورکومین بایکالنزیس اسکوتلیافنولیک مانند کوئرستین،  پلی
ط به م اثر ضدسرطانی اغلب این مواد مربوزمکانی باشند. غیره میو 

  آنها است. های توموری و مهار رشد سلول اکسیدانی خاصیت آنتی
طور سنتی در مناطق مختلفی از جهان کاربرد  بسیاری از این مواد به

صورت دارو و با دوز مناسب و مطالعات  دارند، اینکه این مواد به
علمی در اختیار بیماران قرار گیرد از اهداف این تحقیقات است. این 

اغلب در شرایط آزمایشگاهی و حیوانی در حال انجام ها  بررسی
است و این انتظار و امید وجود دارد که در آینده نزدیک برای 

  های کلینیکی انسانی کاربرد داشته باشند. آزمایش
  

وسیله از همکاران دو مرکز تحقیقات باروری  بدینتشکر و قدردانی: 
و ناباروری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و مرکز تحقیقات 

مهندسی بافت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تشکر و قدردانی 
  شود. می

 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشد. :اخالقی  تاییدیه
وجود گونه تعارض منافعی میان نویسندگان  هیچ :منافع تعارض
  نداشت.

(نویسنده اول)، نگارنده  رضاخانی لیال سهم نویسندگان:
میرزاپور  %)؛ پگاه٣٠شناس/پژوهشگر اصلی ( مقدمه/روش

 اکرم%)؛ ١٠(نویسنده دوم)، نگارنده مقدمه/پژوهشگر کمکی (
شناس/پژوهشگر کمکی/تحلیلگر  (نویسنده سوم)، روش علیزاده

(نویسنده چهارم)، نگارنده  خزاعی محمدرسول %)؛١٠آماری (
 علیزاده مرتضی%)؛ ١٠مقدمه/پژوهشگر کمکی/نگارنده بحث (

مظفر %)؛ ١٠(نویسنده پنجم)، پژوهشگر کمکی/تحلیلگر آماری (
  %)٣٠(نویسنده ششم)، پژوهشگر اصلی/نگارنده بحث ( خزاعی
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