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چکیده

ـ افـت یهیکلوکبدمانندفعاليهابافتدریفراوانمقداربهکهاستبدندانتیاکسیآنتيهامیآنزنیتریاصلازیکیکاتاالز .شـود یم
ـ آنیدرمـان يهـا سمیمکانوسرطانندیفرابهترفهميبراسرطانانواعدرياگستردهطوربهمیآنزنیاعملکردوتیفعالدرراتییتغ یبررس

ـ یوازیکیعنوانبهیسرطانيهاسلولانواعدرتیفعالونیپروتئ،mRNAسطحدرکاتاالزتیفعالکاهشرایز.استشده بـارز يهـا یژگ
سـم یمکانوهـا سرطانانواعدريکبدالزکاتامیآنزدرراتییتغاثريروشدهانجاميمرورقاتیتحقبهمطالعهنیااست.يتوموريهابافت

ـ اکاتـاالز سـرطان، مختلفمراحلدردیپراکسدروژنیهمهمنقشعلتبهپردازد.یممتاستازویدرمانیمیشبهمقاومت بـا رامراحـل نی
ـ سالمبافتبهیسرطانبافتمتاستازشیافزاموجبمختلفطرقازدیپراکسدروژنیه.دهدیمرییتغدیپراکسدروژنیهییزداسم .شـود یم

شیافـزا قیطرازيتومورسلولانهداميبراعملکردشانسمیمکانکهیضدسرطانيداروها.گرددیممتاستازکاهشموجبکاتاالزنیبنابرا
حضـور دریـی دارومقاومتیعبارتبه.ابدییمکاهشیسرطانسلولبرشاناثرکاتاالزيباالتیفعالصورتدر؛استآزادکالیراددیتول
ـ ادريشـتر یبقـات یتحقبهکهداردسرطانشرفتیپودرمانمورددریمتناقضنقشکاتاالزنیبنابراشود.یمجادیاکاتاالزيباالتیفعال نی
است.ازیننهیزم

درمانیشیمی،دیپراکسدروژنیه،سرطان،کاتاالز:هاواژهکلید
 ________________________________ _____________________________
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25/12/1394:مقالهپذیرش،10/12/1394:نهاییاصالح،29/11/1393:مقالهوصول

مقدمه
توانـد مـی کـه اسـت بـدن هـاي سلولنشدهترلکنتقسیمسرطان

هاهورمونشده،بردهارثبههايجهش(مانندداخلیعواملتوسط
رژیـم سـیگار، (مانندشدهایجادیامحیطیعواملوایمنی)شرایطو

).1(شـود ایجـاد عفـونی) هـاي ارگانیسـم وخورشـید اشـعه غذایی،
وجراحـی انی،پرتودرمـ شـامل سرطاندرمانبراياصلیهايروش
هايسلولهمهکردننابودهاروشاینتمامنهاییهدفاست.دارو

ازاسـتفاده اسـت. سـالم بافـت بـر آسـیب کمتـرین همـراه بهسرطانی
اثــراتداروهــاآندرکــهاســتدرمــانیشــیمیشــاملداروهــا

اختصاصـی صـورت بـه ولـی دارند؛هاسلولبرابردرسیتوتوکسیک
).2(دهندنمیقرارهدفراتقسیملحادرسرطانیهايسلول

درمانیشیمی
.اســتســرطاندرمــاناصــلیروشســهازیکــیدرمــانیشــیمی

پوسـت، خشکیشاملداروها،اینتوسطشدهایجادجانبیعوارض
مشـکالت اشـتها، ومـزه وطعمدرتغییراستفراغ،وتهوعمو،ریزش
سیسـتم شـدن ضـعیف ونازاییخستگی،خون،شدنلختهبهمربوط

).3و2(استایمنی
بـه شـان، عمـل محلوروشاساسبرراداروهااینکلیطوربه

فـوالت، شـامل کـه هـا متابولیتآنتیالف)کنند.میتقسیمدستهسه
ــدین، ــايآنتاگونیســـتوپیریمیـ ــورینهـ ــاتب)اســـت.پـ ترکیبـ
بـه یـا وشـوند مـی متصـل DNAبهیاترکیباتاینکهژنوتوکسیک

بـه منجـر همانندسازي،دردرگیرهايآنزیمبراثربایمغیرمستقطور
میتـوز هااینکهمیتوزيدوكهايمهارکنندهج)شوند.میآپوپتوز

بـراي کهدوكمیکروتوبولیهايفیبرعملکردیاتشکیلبراثربارا
).2(کندمیمختلاست؛نیازموردمیتوزترازيهم

تولیـد عوامـل عنـوان بـه درمـانی شیمیداروهايازدیگريدسته
شـناخته زنـده هـاي سیسـتم دراکسـیداتیو استرسبااليسطحکننده

میکروزومـی مونواکسـیژناز سیسـتم داروهـا، ایـن مورددرشوند.می
Reactiveتولیـد اصـلی مکـان کبـدي،  Oxygen Species (ROS)

تولیـد غیرآنزیمییاآنزیمیمکانیسمطریقازROSآندرکهاست
).3(شودمی

برايدلیلترینشایعداروییمقاومتدرمانی:شیمیبهمقاومت
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بـراي احتمـالی علـت دواسـت. درمانیشیمیداروهايمصرفقطع
تومـوري هـاي سـلول الـف) دارد.وجـود درمـانی شـیمی بـه مقاومت
باشــند.مقــاومداروبرابــردرژنتیکــیصــورتبــهذاتــاًاســتممکــن

رامقاومـت ایـن درمـانی شـیمی ازبعـد استممکنهاسلولاینب)
ــد.کســب ــوطهــايمکانیســمبرخــیکنن ــهمرب ــردرمقاومــتب براب
عنوانبهشود؛میاستفادهسرطانیهايسلولتوسطکهدرمانیشیمی

طبیعـی هايسلولدرکارسینوژنیکمحیطعلیهدفاعیهايمکانیسم
یدرمانشیمیداروهايبرابردرمقاومتهايعلتازیکی).2(است
افـزایش یـا اکسـیدانت آنتـی ترکیبـات ازاستفاده،ROSکنندهتولید

ترکیبــاتایــنواقــعدراســت.اکســیدانتآنتــیهــايآنــزیمفعالیـت 
شـده تولیـد اکسـیداتیو هـاي اسـترس زدایـی سـم بااکسیدانت،آنتی

برابـر درسـرطانی هـاي سلولپایداريومقاومتباعثدارو،توسط
).4(شودمیمربوطهدارو

درآزادهايرادیکالپراکسید:هیدروژنواکسیداتیواسترس
مفصـلی آماسکارسینوما،شرائین،تصلبمانندهابیماريازبسیاري

شـامل ،ROSیـا اکسـیژنی فعـال هـاي گونـه .)5(دارندنقشپیريو
هايمتابولیتعنوانبهتوانندمیترکیباتاینکههستندگونهچندین
تولیدسلولداخلفیزیولوژيوبیوشیمیاییهايفرایندطیايواسطه
سـلول داخـل ROSسـطح فیزیولـوژیکی، شـرایط تحـت .)6(شوند
تکثیــرژن،بیــاناتوفــاژي،واندوســیتوزمســیرهايدرمهمــینقــش

.داردرشدعواملوچسبندگیتنظیمز،وآپوپتتنظیمسلولی،
یدارپاپراکسیدهیدروژناکسیژن،فعالهايگونهدیگربرخالف

پایینغلظتکند.عبورپالسماییغشايازآزدانهاستقادرواست
درکـه عـواملی رونویسیتنظیمدرپراکسیدهیدروژنوسوپراکسید

عنــوانبــهعوامــلایــنزیــرادارد.اثــردارنــد؛نقــشســلولیتکثیــر
ــروتئین ــايپ ــديه ــاندرکلی ــاییژنبی ــله ــیعم ــدم ــهکنن درک

سـطح کنتـرل بنـابراین دارنـد. نقـش فیزیولوژیـک مهمعملکردهاي
کـه باشدهاییبیماريدرمانبرايهدفیتواندمیپراکسیدهیدروژن

تحقیقـات کلـی طـور بـه ).7(دارنـد نقشپراکسیدهیدروژنآنهادر
امـا دارد؛حیـاتی تکثیـر تنظـیم درپراکسـید هیـدروژن انددادهنشان

ارتبـاط اسـت حواضآنچهواستناشناختههنوزآنواقعیمکانیسم
).8(استسرطانوسلولیتکثیرتنظیمبین

آزمایشـات سلولی:تکثیردراکسیدانتآنتیهايآنزیمنقش
نمـودن مسـدود کهدهدمینشانهمکارانوGohتوسطشدهانجام
امـر ایـن کنـد. مـی مهـار رامتاسـتاز میتوکنـدري، ROSتولیـد میزان
وتومـور پیشـرفت وکندريمیتاکسیداتیواسترسکهاستآنبیانگر

ROSواسـطه بـه کـه سـلولی فراینـدهاي کند.میتحریکرامتاستاز

گلیکـولیز ومیتوفـاژ اتوفاژ،،DNAبهصدمهشاملشوند؛میتقویت
).9(تاسهوازي

ــی ــمپل ــتC/Tمورفیس ــازجف ــوردر262ب ــاالز،ژنپروموت کات

دهد.میقرارتاثیرتحتراکاتاالزژنپروموتورازرونویسیفعالیت
بــامقایســهدرTTوCTژنوتیــپدرکاتــاالزفعالیــتشــدهمشــخص

بسـتگی فعالیـت کاهشاینمقدار).10(یابدمیکاهشCCژنوتیپ
زنـان کهانددادهنشاننتایجدارد.نژادوغذاییرژیممانندعواملیبه
دارايزنانبهنسبتکمتريسینهسرطانبهابتالخطرCCژنوتیپبا

شـده مشـخص همچنـین دهنـد. مـی نشـان Tاللازکپییکاقلحد
بـا مقایسـه درسینهسرطانخطردرصدي17کاهشبهوابستهCالل

واســطهبـه انســانحیـات درکاتــاالزاهمیـت لــذا).11(اسـت Tالـل 
شـده ثابـت است؛کاتاالزژنموتاسیونباارتباطدرکههاییبیماري

).12(است
درکـه اسـت ژنیاکسـ فعاليهاگونهازیکیدیپراکسدروژنیه

چـرب يدهایاسـ ونیداسـ یاکسويتوکنـدر یمالکتـرون انتقـال ریمس
يبـرا کاتاالزودازیپراکسونیگلوتاتمعمولریمسدوشود.یمدیتول

).13(دداروجودآنیسماثراتحذف
:H2O2)کاتاالز H2O2 oxidoreductase, EC یکـ ی(1.11.1.6

دیپراکسـ دروژنیهکهاستدانتیاکسیآنتيهامیآنزنیتریاصلاز
کنـد یمـ هیـ تجزيامرحلـه دوواکـنش کیـ درژنیاکسوآببهرا
لیتبـد آببهدیپراکسدروژنیهمولکولکیاول،مرحلهدر).14(
+I)porphyrinبیترکبهکاتاالزيفروشودیم -Fe4+=O(لیتبد
بـه رادیپراکسـ وژندریـ هنیدوم،Iبیترکدوم،مرحلهدرشود.یم

آزادآبمولکـول وکنـد یمدیاکسکاتاالزيفروژنیاکسمولکول
دیپراکسدروژنیهیسماثراتازراهاسلولم،یآنزنیالذاشود.یم

).16و15(کندیممحافظت
هیـ کلوهـا تیتروسـ یارکبد،درتترامرمیآنزنیاتیفعالنیشتریب

ــتدرواســت ــدیپباف ــريون ــفعالنیکمت ــددر).17(داردراتی کب
یگــاهکــهيطــوربــه.داردقــرارزومیپراکســدرعمــدتاًکاتــاالز
).5(شودیممطرحزومیپراکسنیپروتئنیترمهمعنوانبهکاتاالز

قیـ طرازرایسـلول ریتکثدیپراکسدروژنیهدادهنشانمطالعات
چرخـه شـرفت یپبـه یسلولریتکث.کندمیمیتنظیسلولچرخهبراثر

نـاز یکنیپـروتئ يسـاز فعـال بـا شـده جفتياهستهوحوادثیسلول
Cdksنازهــــا،یکنیــــادارد.یبســــتگنین/ترئونیســــر 1,2,4,6،

يفازهــادرA,B,D,Eنیکلیســيهــانیپــروتئبــاراییهــاکمــپلکس
رایسـلول چرخـه شـرفت یپتـا دهنـد یملیتشکیسلولچرخهخاص

یسـلول چرخـه بـه G0خـاموش، فـاز ازهاسلولورودکنند.تیتقو
کمــپلکسوشــودمــیکنتــرلD-Cdk4نیکلیســکمــپلکستوســط

بـه Sفـاز .کنـد مـی میتنظـ راSبـه G1فازازعبورE-Cdk2نیکلیس
نیکلیسـ کمپلکستوسطواستشدهشناختهDNAسنتزفازعنوان

A-Cdk2ازعبـور تینهادر.شودمیمیتنظG2-M بـه نیهمچنـ کـه
B-Cdk1نیکلیسـ کمـپلکس توسـط ؛شـود مـی شناختهتوزیمعنوان

يدتعـدا توسطCdkنیکلیسيهاکمپلکستیفعالگردد.یممیتنظ



3/دیوساالرعادلهدکتروغالمیاناعظم

)58پیدر(پی2شماره/18دوره/1395تابستان/گرگانپزشکیعلومدانشگاهعلمیمجله

بودندسترسکهشودمیمیتنظیسلولبرونویسلولدرونگنالیس
يهـا نیپـروتئ سـطح ایCdkونیالسیفسفورحالتراCdkونیکلیس

CKIsيباالانیبمثاليبرادهد.یمرییتغCdkمهارکننده P21, P27

.)8(داردنقشG2فازتوقفدروکندمیمتوقفرارشد
چرخـه طولدردیپراکسدروژنیهسطحمقداردرنوسانعلتهب

حـذف گـذارد. بیسـلول چرخـه دریمهمـ نقـش توانـد یمـ ،یسـلول 
ــه ــدروژنی ــطدیپراکس ــبتوس ــاالانی ــاالزژنيب ــاتوکات ونیگلوت

سـلول درDNAسـنتز وکردهکیتحرراG0/G1توقفدازیپراکس
انیـ بباییهاسلولدرG0/G1فازدنیکشطولبهدهد.یمکاهشرا

G0/G1بـه وابسـته يهـا Cdkتیفعالکاهشبهوابستهکاتاالزيباال

وSفـاز درسـلول حدازشیبتوقفباعثکاتاالزيباالانیباست.
بـا .کنـد مـی یطوالنراG0/G1فاززمانمدتوشودمیG2-Mفاز
دهـد یمـ رخDNAسـنتز يبـرا یزمـان ریتـاخ G0/G1زمانشیافزا

شـتر یبسـنتز موجـب توانـد یمـ کاتاالزتیفعالکاهشنیبنابرا).17(
DNAاحتمـال وشـود ریتکثشیافزاویسلولکلیسشدنترعیسرو

).8(دهدشیافزاقیطرنیبدراسرطانبهابتال
سـم یمورفیپلـ شـد مشـخص نهیسـ سرطانبهمربوطيامطالعهدر

C/Tازیســیرونوتیــفعالکاتــاالز،ژنپروموتــوردر62بــازجفــت
کاتاالزتیفعالرایزدهد.یمقرارریتاثتحتراکاتاالزژنپروموتور

).11(ابـد ییمکاهشCCپیژنوتباسهیمقادرTTوCTپیژنوتدر
دارد.نـژاد وییغـذا میرژرینظیعواملبهیبستگتیفعالکاهشنیا

انزنبهنسبتيکمترپستانسرطانبهابتالخطرCCپیژنوتبایاننز
کــاهشبــهوابســتهCالــلهســتند.داراراTلالــازیکپــحــداقلبــا

انیـ ب).10(اسـت Tاللباسهیمقادرپستانسرطانخطريدرصد17
تهـاجم بـا یپیفنـوت باعـث نهیسـ سـرطان يهاسلولدرکاتاالزيباال

يبـرا کاتاالزتیاهمشود.یمیدرمانیمیشبهخپاسدررییتغوکمتر
،کاتـاالز ژنونیموتاسـ بـا مـرتبط يهـا يماریبواسطههبانساناتیح
توانـد یمـ سـرطان وکاتـاالز تیـ فعالنیبـ لذا).12(استشدهابتث

.باشدداشتهوجوديادهیچیپوتنگاتنگارتباط
یاطالعاتيهاجستجو در بانک

ویبررسـ مطالعـه، بـا کـه اسـت يمرورمقالهکیحاضرمطالعه
یبررسـ بـه موجـود، مقـاالت يمـرور ویتجربـ مقـاالت يبندجمع

درجسـتجو اسـت. پرداختـه یدرمانیمیشوسرطانباکاتاالزارتباط
ScienceوElsevier،PubMedیاطالعاتيهابانک Directزبانبه

دیـ کلبـا یسـ یانگلزبـان به،2015تا2012یزمانفاصلهدریسیانگل
دیپراکسدروژنیه)،Cancer(سرطان)،Catalase(کاتاالزيهاواژه

)Hydrogen peroxide(یدرمــانیمیشــو)Chemotherapy(انجــام
گرفتـه نظردرمطالعهنیادرمقاله)85(کاملمتنبامقاالتگرفت.

داشتند.رامطالعهبهوروديارهایمعمقاله55نیبنیاازکهشد
بود:ریزمواردشاملمطالعهبهمقاالتوروديهااریمع

ساختاربرضدسرطانيداروهاانواعاثرآندرکهیمقاالتالف)
inصـورت بـه کاتاالزتیفعالو vivoوin vitro بـود. شـده یبررسـ

آناندازهوتومورهاانواعبرکاتاالزاثراتبهآندرکهیمقاالتب)
وکاتــاالزانیــمارتبــاطآندرکــهیمقــاالتج).بــودشــدهپرداختــه

یابیـ ارزراسـرطان وآپوپتـوز سـلول، ریـ تکثبهوابستهیاتیحعوامل
بودنـد. دسـترس درمتنتمامصورتبهکهیمطالعاتد)بودند.هکرد

بودند.شدهمنتشریسیانگلزبانبهکهیمطالعاته)
بود:ریزمواردشاملمقاالتیبررسعدماریمع

یمقـاالت ب)ودنـد. بندسـترس درکاملطورهبکهیمقاالتالف)
ازقبـل کـه یمقاالتج)بودند.شدهمنتشریسیانگلازریغزبانبهکه

ــال ــر2000س ــدهمنتش ــدش ــاالتورودازد).بودن ــیتقرمق ــابهاًب مش
شد.اجتنابسرطان)نوعکیبری(بررس

بحث
يهـواز يهـا سـم یارگانهـا: سـرطان انـواع درکاتاالزتیفعال

کهدارندویداتیاکسخساراتازيریجلوگيبرایدفاعيهاسمیمکان
تیـ فعالاسـت. اکسـیدانت آنتیيهاآنزیمبهمربوطآنهایاصلدفاع

اسـترس، ه،یـ تغذماننـد طیشـرا انـواع بـه پاسخدرهاآنزیمنیایبافت
نیاجملهاز.شودمیرییتغدچارداروهامصرفوهابیماريورزش،
ــزیم ــاالزکاهــاآن ــهکــهاســتت ــزمقــدارب ــددريادی ــکلوکب وهی

بـه مربـوط مطالعـات جملهاز).18(داردوجودجانورانتیتروسیار
کرد.اشارهریزمواردبهتوانیمهاسرطانانواعدرکاتاالزکاهش

يمـار یبدرکاتـاالز تیـ فعالکـه انـد دادهنشـان یفراوانمطالعات
است.افتهیکاهشسرطان
تیـ فعالونیپـروتئ ،mRNAسـطح همکـاران وKweiمطالعهدر

در).19(دادنشــانکــاهشپوســتســرطانيهــاســلولدرکاتــاالز
وکاتــــاالزتیــــفعالشـــد مشــــخصهمکــــارانوGohمطالعـــه 
کـاهش پسـتان سـرطان بـه مبـتال زناندرخونسموتازیددیسوپراکس

گـر یدوکاتـاالز تیـ فعاليگـر یدمطالعـه درنیهمچن).20(ابدییم
ازتـر نییپـا رودهويمرمعده،سرطاندردانتیاکسیآنتيهامیآنز
وطحالخون،کبد،کاتاالزمداوميریگاندازه).21(بودیعیطبحد
دادنشـان شـرفته یپ1210Lيایـ لوکومبـا BDF1يهـا موشدرهیکل

یینهـا مراحـل دريریچشـمگ طـور بـه طحالوکبدکاتاالزتیفعال
وهیـ کلکاتـاالز تیـ فعالدريرییـ تغیولـ ؛ستاافتهیکاهشيماریب

درکبـد وخـون کاتـاالز تیفعالگریديامطالعهدرنشد.دهیدخون
شـد مشـخص ويریـ گهاندازتومورمتفاوتيهااندازهباییهاموش

کـاهش ؛اسـت شتریبمتریسانت5/1ازآنهاتوموراندازهکهیواناتیح
بـا ییهاموشدراثرنیا.دارندتیلکوسوکبدکاتاالزدرمحسوس
کاتـاالز تیـ فعالکـاهش چیهونبودمحسوسترکوچکيتومورها

).22(نشددهیدیتیتروسیار
سـم یمورفیپلـ انیـ ميقـو ارتباطشدمشخصگریديامطالعهدر
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کـه تخمدانسرطانباکاتاالزژندريدینوکلئوتتک)ی(چندشکل
وجـود دارد.وجـود ؛اسـت زنـان درهـا سـرطان نیترکشندهازیکی

تیـ فعالکاهشباعثکهیخاصيدینوکلئوتتکيهاسمیمورفیپل
سـرطان يبـرا بـالقوه نشـانگر کیـ عنـوان بـه تواندمی؛شودکاتاالز

).27(کندینیبشیپرايماریبنیاواقعدرورودکارهبتخمدان
دیسوپراکسـ وکاتـاالز ژنانیب2015سالدرگریديامطالعهدر

درگرفـت. قـرار یبررسـ مـورد هیـ رسرطانيهاسلولدرزسموتاید
وشیافـزا سـموتاز یددیسوپراکسـ کـل تیـ فعالگرفتـه انجاممطالعه

ونیگلوتـات وونیگلوتـات تیـ فعالیولـ ؛افتیکاهشکاتاالزتیفعال
بـود. مشـابه تومورفاقديهابافتويتوموريهابافتدردازیپراکس

آنژنانیـ بونیپـروتئ کـاهش بههوابستکاتاالزتیفعالکاهشنیا
روشازاسـتفاده بـا کاتـاالز مکاننییتعبود.يتوموريهاسلولدر

درکاتـاالز انیـ بعـدم ایـ افتهیکاهشانیبه،یردریمیستوشیمنوهیا
بـه کینزدیالیتلیاپيهاسلولکهنیاوجودبا،يتوموريهاسلول
راتییـ تغنیـ اداد.شـان نراکردنـد یمـ انیـ براکاتاالزيادیزمقدار
لیـ قبازییهانیتوکیسمعرضدرهیرA549یسلولردهکهیهنگام

ــل ــروزعام ــورزنک ــوکیا،يتوم ــرارIFN-γو1βنینترل ــدق ؛گرفتن
دریمهمـ نقـش اسـت ممکـن هیـ ردرعفونـت نیبنابراشد.مشاهده
).25(باشدداشتهکاتاالزتیفعالکاهش

واکسـیدانت آنتـی يهاآنزیممقدار2015سالدريامطالعهیط
شــد.یبررســدیــروئیتســرطانيهــاســلولدردیــپیلونیداســیپراکس
يهـا گونـه يمقـدار ،یمعمولطیشرادردیروئیتالیتلیاپيهاسلول
سـنتز يبـرا یکیولـوژ یزیفلحـاظ ازکـه کنندیمدیتولژنیاکسفعال

شیافـزا آنهـا مقـدار اگـر واسـت ازیـ نمورديدیروئیتيهاهورمون
نیـ ایرسـرطان یغيهـا سـلول در.کنـد میجادیارایسماثرات؛ابدی

يهـا سـلول دروشـود مـی حفـظ اکسـیدانت آنتـی يهـا آنزیمتعادل
يهـا آنـزیم تیـ فعالدررییـ تغورودیمـ نیبـ ازتعـادل نیـ ايتومور
).26(دهدیمرخاکسیدانتآنتی

کـه دهسـتن امـر نیـ اازیحـاک گـر یدقاتیتحقوباالمواردتمام
قـرار ریتـاث تحـت محسـوس طـور بـه راکبـد کاتاالزتیفعالسرطان،

ک).ی(جدولدهدیم
مطالعـات :یسرطانيهابافتدرکبدکاتاالزکاهشسمیمکان
نـد یفرابهتـر فهـم يبـرا کبـد کاتـاالز تیـ فعالدرراتییـ تغبهمربوط

یطـ ياگسـترده طـور بـه میآنـز نیـ ادارد.ییسـزا هبـ تیاهمسرطان
ــز.اســتشــدهیبررســســرطان ــهآنکــاهشرای ــوانب ازیکــیعن

درکاتـاالز شـده مشخصاست.يتوموريهابافتبارزيهایژگیو
ــفعالونیپــروتئ،mRNAســطح یســرطانيهــاســلولانــواعدرتی

).19(ابدییمکاهش
یطـ کبـد کاتـاالز تیفعالکاهشعلتبهمربوطيمتعددلیدال
است.ریزمواردآنهانیتریاصلکهاستشدهذکرسرطان

گـرفتن قـرار معـرض درکاتـاالز: نیپـروتئ سنتزکاهشالف)
CpGریـ جزاونیالسـ یمتباعـث ROSبامدتیطوالن II درموجـود

کـاهش موجـب ریـ جزانیـ اشـدن لهیمتوشودمیکاتاالزپروموتور
نیـ اگـردد. مـی يکبديهاسلولدریسیرونوسطحدرکاتاالزانیب

مشـاهده يتومـور يهابافتدرIIرهیجزونیالسیپرمتیهایعنیندیفرا
استآنانیبسطحوکاتاالزmRNAکاهشباهمراهکهاستشده

)23.(
يهـا سـلول دردادهنشـان پوسـت سـرطان بـه مربـوط شاتیآزما

اسـت. یعـ یطبيهـا سلولازکمترکاتاالزپروموتورتیفعالیسرطان
اسـت. WT1یسـ یرونوعاملبهمربوطتیفعالکاهشنیاازیبخش

وشـود مـی سـنتز يادیـ ززانیـ مبـه سـرطان دریسـ یرونوعامـل نیا
پروموتـور ییانتهـا هیـ ناحدریاتصالگاهیجاعاملنیاشدهمشخص

درکاتـاالز ژنیسیرونومهارکنندهعنوانبهWT1دارد.کاتاالزژن
بـه مربوطسمیمکاننیهمچن).19(کندمیعملتومورشرفتیپطول
5123ردهیسرطانيهاسلولدرکاتاالزسنتزمهار Cدهـد یمـ نشان

میتنظـ یتوپالسـم یسعامـل دوتوسطیسیرونومرحلهدرندیفرانیا
تیتقوراآنانیبيگریدومهارراکاتاالزانیبعاملیکی.شودمی
ثابتند.یگویمFinيمهارعاملبهوFactیتیتقوعاملبه.کندمی

درFactتیـ فعالوشیافـزا Finتیفعالوانیحدررتوموالقاءباشده
وکیـ ازتـر بزرگFact/Finیعیطبوانیحدرابد.ییمکاهشکبد

کاتاالزسنتزپساست.کیازترکوچکنسبتنیاماریبوانیحدر
انیـ بنیبنابرا).19(گرددمهارسرطانیطیمحسوسطوربهتواندمی

بـه .شـود مـی میتنظیسلوليندهایفراازياگستردهسطحدرکاتاالز
ژنانیـ بکـاهش موجـب یمختلفـ يهـا روشبـا سـرطان کهيطور

).28(گرددکاتاالز
کـاهش باعـث هاضمهسوءویگرسنگبدن:وزنوهیتغذب)

هاسرطانانواعوکاتاالزارتباطیابیارزبهمربوطمطالعات:1لجدو
گیرينتیجهسرطانیاتومورنوعمنبع

Min) 1210لوکومیاي)23و همکارانLپیشرفته
BDF1هايموشدر

کاتاالزفعالیتدرتغییربدونکبدکاتاالزفعالیتکاهش
کلیهوخون

Belotteژندرنوکلئوتیديتکمورفیسمپلیمیانقويارتباطتخمدانسرطان)24ن (راو همکا
تخمدانسرطانباکاتاالز

Chung-manکاتاالزپروتئینوبیانکاهشریهسرطان)25(همکارانو
Stanleyکاهشواکسیژنفعالهايگونهتولیددرتعادلعدمایجادتیروئیدسرطان)26(همکارانو

اکسیدانتآنتیهايآنزیمفعالیت
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ییصـحرا ویشـگاه یآزمايهـا مـوش درکاتـاالز تیـ فعالمحسوس
توموررشدیطمعموالًغذامصرفکاهشوهاضمهسوءگردد.یم

دریسـرطان ییصـحرا يهـا مـوش درکاتـاالز تیفعالافتد.یماتفاق
دروزنکـاهش دهـد یمنشانوشودمیدهیسنجآنهاوزنباارتباط
يهـا مـوش یعنـ یاسـت. کاتـاالز تیـ فعالکـاهش بـا میمستقارتباط
کاتاالزتیفعالزانیم؛بودافتهیکاهششدتهبوزنشانکهییصحرا
یکیمتـابول يازهـا ینزبـان یمبهورودمحضبهتومورداشتند.يکمتر

تحـت راکاتـاالز تیـ فعالتواندمیکهکندمیلیتحمرایرمعمولیغ
عنوانبهتواندمییجذبيغذاکلکاهشحالهربهدهد.قرارریتاث

).29(باشدلیدخکاتاالزتیفعالکاهشدرعواملازیکی
ازباعـث اسـت ممکـن توموررشد،ییغذاموادکاهشبرعالوه

بـه مربـوط شـواهد شـتر یبکـه شـود خـاص ییغـذا موادرفتندست
ایـ نیپـروتئ کمبوداست.خاصنهیآميدهایاسیحتدیشاونیپروتئ

.شـود مـی کبدکاتاالزتیفعالکاهشموجبنیپروتئازيعارمیرژ
میرژدرخاصنهیآميدهایاسیبرخکمبودبهنیهمچنکبدکاتاالز

کـاهش دریاصـل عامـل ییغـذا میـ رژیولـ ؛اسـت حسـاس ییغذا
تیـ فعالکـاهش شـده مشخصرایزست.ینتوموردرکاتاالزتیفعال

وزنشانوبودندشدههیتغذاجباربهکهيتومورواناتیحدرکاتاالز
دردهـد یمـ نشـان امـر نیـ ادارد.وجودزینبود؛نکردهیچندانرییتغ

نیهمچنـ ارنـد. دنقشيادهیچیپومتعددعواملکبدکاتاالزکاهش
یاصليمغذموادیبرخورودسرطانیطکهداردوجودامکاننیا

کبـد کاتـاالز زانیـ مجـه ینتدروشـده مختلسلولبهیخونرگاز
).29(ابدیکاهش
ابـد. ییمـ شیافـزا هـا ونیموتاسـ زانیـ مسـرطان یطـ ک:یژنتج)
يدکبکاتاالزتیفعالدرتنوعباعثتوانندیمیکیژنتيهاونیموتاس

انیـ بکـاهش باعـث اسـت ممکنونیموتاسشود.جاندارانانواعنیب
).29(گردندتوموردرآنتیفعالوکاتاالز
ــوهورمون:د) همکـــارانوNegahdarياعـــهمطالدرتوکسـ

سطحکاهشکهکردندجداانسانیسرطانيهابافتازرایباتیترک
گفتنـد. ونتوکسـوهورم آنبـه ونسـبت بـات یترکنیـ ابهراکاتاالز

يهـا بافتازکهشدیمعرفبیترکعنوانبهابتدادرتوکسوهورمون
ــهيتومــور ــآزادخــونگــردشب ییایمیوشــیبخســاراتوشــدیم
ــتق ــتحررایمیمسـ ــکیـ ــرد.یمـ ــاتکـ ــدمطالعـ ــانيبعـ دادنشـ

درتوکسـوهورمون .باشـد دیـ پپتیپلـ کیـ توانـد میتوکسوهورمون
بـزرگ يهـا مولکولبهصلمتایتجمعصورتبهیسرطانيهابافت

).29د (داروجود
ــله) ــروزعوام ــورنک ــهدر:يتوم ــارانوYangمطالع همک

گـردن سـرطان يهـا سـلول دريتومـور نکـروز عامـل شدمشخص
دشـو یمـ کاتـاالز میآنـز تیـ فعالکاهشباعثهیروتخمدانرحم،

ــیتوتوکسیس).30( ــهیتیس ــطهب ــزاواس ــهشیاف ــدروژنی دردیپراکس

تیـ فعالکـاهش بـه مربـوط کـه شـود یمـ جـاد یایرطانسيهاسلول
).30(استيتومورنکروزعاملاثردرکاتاالز
زانیمدادهنشانقاتیتحقتومور:درآنمشتقاتونیستئیسو)
نهیدآمیاسنیامقداروابدییمشیافزاسرطانیطنیستئیسسمیمتابول

ن،یسـتئ یدسشدهمشخصگریدییسوازشود.یمادیزآنمشتقاتو
میسـد ودیاسـ کیسـولفون اتـان نیآم-2د،یاسکینیسولفنیستئیس

طیمحـ درکاتـاالز يبـرا یخـوب يهـا مهارکنندهنیستئیس-تیسولف
).32و31(هستندشگاهیآزما

بـر هیـ اولمطالعـات کـه یهنگـام ور:تومییایباکتریآلودگز)
شـد یمـ تصـور ؛شـد انجامیسرطانواناتیحدرکبدکاتاالزکاهش

ومعـده سـرطان ندارنـد. کاتـاالز تیـ فعالبرياثرچیههايباکترکه
مـاران یبازتوکسـوهورمون صیتخلـ يبرایفراوانمقداربهکهمقعد

جادیاضهیبازیمنفگرميباکترتوسطتومورهانیا.شودمیاستفاده
درییایــباکتریآلــودگانــددادهنشــانيادیــزقــاتیتحقشــوند.یمــ
اسـت ممکنهایآلودگنیاوافتدیماتفاقوفورهبیسرطانمارانیب

بــههمچنــانامــا؛باشــدکبــدکاتــاالزدرمحســوسکــاهشولؤمســ
).33(داردازینيشتریبيهایبررس

تیــفعالکــاهشنیبــیاحتمــالارتبــاطهورمــون:راتییــتغح)
ممکنسرطانبهمبتالواناتیحدریهورمونعملکردرییتغوکاتاالز

نیانـدوکر غـدد حـذف اییهورمونقیتزرباشد.تهداشوجود؛است
یهورمـون راتییـ تغدهـد. یمـ رییتغراکاتاالزتیفعالیعیطبافراددر

زیپـوف یهغـده برداشـتن مـثالً گذارنـد. یمـ کاتـاالز بریمختلفاثرات
؛شودمییعیطبییصحرايهاموشدرکاتاالزتیفعالشیافزاباعث

غـده يهـا هورمـون کـاهش شـد. ندهیـ دهـا مـوش دررییتغنیایول
کـاهش باعـث یسـرطان يهاموشوییصحرايهاموشدرزیپوفیه

رشـد، هورمـون قیـ تزرازپسنیهمچن.شودمیکبدکاتاالزتیفعال
زیپـوف یهغـده پـس شـد. مشاهدهمیآنزتیفعالدريداریمعنکاهش
ــانیمکاتــاالزتیــفعالدریمحسوســعامــل ســت.ینتومــوريدارازب

غـده دررییـ تغوهیـ کلفـوق غـده ازمشتقدیاسکیربآسکوکاهش
مشـاهده یسـرطان وانـات یحدرپالسماکواسترونیکورتوهیکلفوق
نـر یشـگاه یآزمايهـا مـوش ونـر ییصـحرا يهـا مـوش است.شده

بـه نسـبت يویـ کلويکبـد کاتـاالز تیـ فعالازبـاالتر سـطح عموماً
يهـا رمـون هوتیـ فعال(کـاهش بـودن میعقـ دارنـد. مـاده يهاموش
کاتاالزتیفعالودهدیمکاهشرانرهاکبدکاتاالزتیفعال)یجنس

ابـد. یشیافـزا تستسـترون قیتزرباتواندمیهامادهومیعقينرهادر
ــزاباعــثتستســتورونماننــدزیــنزولیکــورت کاتــاالزتیــفعالشیاف

گـزارش زیـ نهـا سـرطان یبرخـ درتستسترونزانیمکاهش.شودمی
).31(استشده

نقـش يدیاسـتروئ يهـا هورمـون دهنـد یمـ نشانفوقگزارشات
راتییــتغپــسدارنــد.ســرطانرخــدادوROSســمیمتابولدریمهمــ



درمانیشیمیبهمقاومتوسرطاندرکاتاالزمولکولیهدوگانمکانیسم/6

)58پیدر(پی2شماره/18دوره/1395تابستان/گرگانپزشکیعلومدانشگاهعلمیمجله

ازیکـ یتوانـد مـی هـا سـرطان انواعدرشدهجادیایهورمونمتفاوت
).30(باشدکبدکاتاالزتیفعالکاهشلیدال

اسـت ییغـذا مـواد ازیکـ یآهنآهن:سمیمتابولدررییتغط)
يریتـاث بـر عالوه.استازینموردکبدکاتاالزتیفعالحفظيبراکه
ارتبـاط ؛داردکاتـاالز یعنـ یآهـن يحـاو میآنـز بـر توموررشدکه

انـواع وآهـن رهیـ ذخپالسـما، آهـن غلظـت ،یخـون کـم بـا کاتاالز
تصـور اسـت. شـده مطالعـه cتوکرومیسـ مثلآهنيحاويهاآنزیم

بخـش فقـط اسـت ممکـن تومـور یطـ کبدزکاتاالدررییتغشودمی
).31(باشدآهنسمیمتابولدررییتغازیکوچک
وجودتوموريداراوانیحدرکاتاالزتیفعالکاهشویخونکم

باعـث زیـ نیعـ یطبافـراد دریخـون کـم هشـد مشخصنیهمچندارد.
از(اعمآهنکردناضافهبعداًگرچهاست.شدهکبدکاتاالزکاهش

ــوراک ــیخ ــزرتای ــاهشازق)ی ــدكک ــفعالان ــاالزتی ــدکات درکب
کـل گفتتوانینمیول؛کندمیيریجلوگتوموريدارايهاموش
وانیـ حدرکاتـاالز سـنتز درکننـده محـدود عامـل دسترسدرآهن

مراحـل یبرخـ تومـور داردوجـود هنـوز احتمالنیااست.یسرطان
نیریپورفجمعتشدهمشاهدهدهد.قرارریتاثتحتراآهنسمیمتابول

دارد.وجـود يتومـور وانـات یحکبدوتیتروسیاردرآهنازيعار
مهـار رانیریپورفداخلبهآهنالحاقتوموررشددارداحتمالپس
کبـد درهـم، بـه آهنالحاق(سرعت)نسبتيریگاندازهبااما؛کند

نشـد مشـاهده مـورد نیـ ادرمـار یبویعـ یطبوانیـ حنیبیتفاوتچیه
آهـن دهـد نشـان کهنداردوجودیکافمداركهنوزنیابرابن.)31(

اسـت. یسـرطان وانـات یحدرکاتاالزسنتزدريامحدودکنندهعامل
نیـ انده،یآدرتواندمیسرطانیطآهنسمیمتابولبرشتریبمطالعات

).32(دهدرییتغراهینظر
آزاد:يهـا کـال یرادشیافـزا واسـطه بهتیفعالکاهش)ي

کاتاالزمهارموجبدیسوپراکسودیپراکسدروژنیهغلظتشیافزا
سـم یمکانقیـ طرازبـاال يهـا غلظـت دردیپراکسدروژنیه.شودمی

IIIبیـ ترکوIIبیـ ترکجـاد یاباعـث سوبسـترا، توسـط میآنزمهار

).37(هستندکاتاالزمیآنزرفعالیغاشکالبیترکدونیا.شودمی
دیسوپراکسمیآنزمهارموجبدیپراکسدروژنیهغلظتشیافزا

شیافـزا باعـث سـموتاز یددیسوپراکسـ میآنـز مهاروشدهسموتازید
کـاهش واسـطه بـه يمهـار چرخـه نیاوشودمیدیسوپراکسغلظت

).36(ابدییمادامهکاتاالزوسموتازیددیسوپراکستیفعال
درکاتـاالز شدنلهیفسفورباعثویداتیاکسيهااسترسنیهمچن

Tyrتیموقع Tyrو231 وشودمیc-Ablنازیکنیروزیتتوسط386
.)2(جدول)38(دهندیمکاهشراکاتاالزتیفعالقیطرنیبد

بـه کبـد :کاتـاالز بـر درمـانی شیمیومختلفيداروهااثر
یستیزشکلرییتغدرکهاستبدندرموجودبافتنیترمهمعنوان

وکیتوکسثراتایاصلهدفوداردنقشباتیترکانواعوداروها
کاتـاالز تیـ فعالنیبنـابرا اسـت. بـات یترکازياریبسکینوژنیکارس
انـواع ریتـاث یابیـ ارزدردیـ مفپارامترکیعنوانبهاستممکنکبد

مطـرح رشـد حـال دريایـ لوکومیسلولتیجمعدرهادرمانیشیمی
اکســیدانتآنتــیيهــاآنــزیمتیــفعالدریراتــییتغنیچنــ).5(شــود

ــهینت ــتغزاياج ــمدرریی ــیرونوزانی ــاختارژنیس ــزیميس ــاآن يه
).6(استآنهاتیفعالکاهشوmRNAيداریپا،اکسیدانتآنتی

inصـورت بهکاتاالزتیفعالبریمتفاوتيداروهااثرات vitroو
in vivoاشـاره آنهـا ازمـورد چنـد بـه ریـ زدرکهاستشدهیبررس

شود.می
ــااثــــراتارانهمکــــوItsuki-Yonedaهمطالعــــدر يداروهــ

زومیپراکسـ بـه مربـوط يهـا آنزیموزومیپراکسبرکیدمیپیپولیه
کبدزومیپراکستکثربهمنجرداروهانیاگرفت.قرارمطالعهمورد
جملـه اززومیپراکسـ يهـا آنـزیم شیافـزا باعـث جـه ینتدروشده

).39(شدندکاتاالز
نیسـ یآدرمابـا شـده ماریتییصحرايهاموشيرويامطالعهدر

(ADR)ســطحشیافــزاMDA،ســطحکــاهشGSHدرکاتــاالزو
.)40(شدمشاهدهکنترلنمونهباسهیمقادرقلببافت

بــر)ضدفشــارخونيدارو(اپروســارتاناثــرگــریديامطالعــهدر
دچارمارانیبيهاتیلوکوسکاتاالزوسموتازیددیسوپراکستیفعال
ازبعدمیآنزدونیاسطحدادنشانجینتاشد.یبررسخونيفشارپر
شیافـزا کنتـرل گـروه بـا سـه یمقادردارو،نیاباماههدوماریتکی
).41(ابدییم

مختلفهايسرطاندرکبدکاتاالزکاهشهايمکانیسمیابیارزمطالعات:2لجدو
کاتاالزبراثرنحوهکبدکاتاالزکاهشبهمربوطمکانیسممنبع

Kwei) رونویسیعاملبهمربوطفعالیتکاهش)19و همکارانWT1در
پوستسرطان

کاتاالزژنرونویسیمهار

Rubin)34(کاتاالزفعالیتکاهشهاسرطانانواعدرسوتغذیه
Min کاتاالزفعالیتوسنتزکاهشن در سرطان پستانموتاسیو)23(و همکاران

Negahdar کاتاالزفعالیتکاهشسرطانیهايبافتازمترشحهتوکسوهورمون)29(و همکاران
کاتاالزفعالیتمهاریاکاهشتوموريبافتدرسیستئینغیرطبیعیهايمتابولیت)32(و همکاران یوسفی

Rubin)34( وZhang) کاتاالزسنتزکاهشسرطانطیفقرآهنوخونیکم)35و همکاران
Rebillard جملهازاکسیدانتآنتیهايآنزیممهارسرطاندرآزادهايرادیکالیافتهافزایشحضور)36(و همکاران

کاتاالز
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عنـوان بـه یعیوسطوربهکهنیکلیانتراسيداروهاشدهمشخص
بـا DNAربـ اثـر بـر عـالوه ؛شوندیماستفادهدرمانیشیمیيداروها

کننـد. یمتیهداآپوپتوزتسمبهرایسرطانيهاسلولROSدیتول
ماننــداکســیدانتآنتــیيهــاآنــزیمتیــفعالشیافــزاشــدهمشــخص

دیسوپراکسـ وکاتـاالز داز،یپراکسـ ونیگلوتـات ردوکتاز،ونیگلوتات
ازدسـته نیابهتومورهاانواعییدارومقاومتدرتواندمیسموتازید

داروهــانیــانیهمچنــباشــد.داشــتهنقــشدرمــانیشــیمیيداروهــا
).42(شوندالزتاکاتیفعالکاهشبهمنجرتوانندیم

کیـ وتیبیآنتـ کاتـاالز، بـر شـده یبررسـ يداروهاازگریدیکی
نیکلیتتراسـا یاکسدهدیمنشانقاتیتحقاست.نیکلیتتراسایاکس

موجـب میآنـز نیاسومودومساختاردررییتغوکاتاالزبهاتصالبا
).43(شودمیمینزآمهاریعبارتبهایتیفعالکاهش

وتیـ فعالبرنیآسپراثرات،2014سالدريامطالعهدرنیهمچن
دادنشــانجینتــاگرفــت.قــرارمطالعــهمــوردکبــدکاتــاالزســاختار

رییـ تغدسـتخوش کاتـاالز تیـ فعالکاتاالز،ساختاردررییتغرغمیعل
شـت نداکاتاالزبريمهاراثرچیهنیآسپریعبارتبهایواستنشده

)44.(
بـه کـه روکسیدفراسـ يدارویجـانب اثـرات گـر یديامطالعهدر
اسـتفاده خـون، انتقـال ازیناشـ آهـن یاضافبارکردنکالتهمنظور

ــر؛شــودمــی ویکینتیســمطالعــاتشــد.یابیــارزکاتــاالزتیــفعالب
کــهاســتآنازیحــاکمطالعــهنیــادرشــدهانجــامیکینــامیترمود

ساختارويبعدسهساختارنیهمچنوابدییمکاهشکاتاالزتیفعال
راتییــتغکــهشــودمــیرییــتغدچــاردارواتصــالبــامیآنــزنیــادوم

).18(شودمیآنزتیفعالکاهشبهمنجرتواندمیيساختار
کیـ عنـوان بـه ومیپاالدیاگزالریتاث2014سالدريامطالعهدر

وشربـه گـاو کبـد کاتـاالز سـاختار وتیفعالبرضدسرطانيدارو
يدارونیـ ادادنشـان جینتـا شـد. یبررسـ یکینـام یترمودویکینتیس

شـود مییررقابتیغسمیمکانباکاتاالزمیآنزمهارموجبضدسرطان
شودمیمربوطهمیآنزسومودومساختاردررییتغموجبنیهمچنو
)45.(

يبـرا کـه MgOنانوذراتاثر2015سالدرگریديامطالعهدر
ترانسـفراز ونیگلوتـات ژنانیببر؛شودمیاستفادهبدکسرطاندرمان

یسـم اثـرات دادنشـان جینتـا گرفـت. قـرار یبررسـ موردکاتاالزو
دهنـده نشـان خـود نیـ اکـه نبـود برجستهچندانMgOينانوذرات

کـاربرد توانـد مـی کـه اسـت نییپاتیسمويسازگارباال،يداریپا
عنوانبهنیهمچنوسرطانضدبیترککیعنوانبهدارونیابالقوه

دریسـ یمغناطرزونـانس يتصـوبردار يبـرا خـوب اریبسـ نهیزمکی
).46(کندتیتثبرایپزشکستیزقاتیتحقنهیزم

مختلـف منـاظر درROSشـده مشـخص متاسـتاز: برکاتاالزاثر
ــرفتیپ ــور،شـ ــومتومـ ــتازوهجـ ــزیموداردنقـــشمتاسـ ــاآنـ يهـ

رییتغشانیگاندهایلییزداسمقیطرازراحوادثنیااکسیدانتآنتی
شیافـزا دیپراکسـ دروژنیـ هغلظـت متاستازمکاندرمثالًدهند.یم
مربوطـه بافـت بـه کاتـاالز انتقـال کـرد تصـور تـوان یمپس.ابدییم

سـطح ROSکنـد. يریجلـوگ گـر یديهابافتبهمتاستازازتواندمی
.کنـد مـی میتنظراداردنقشمتاستازندیفرادرکهییهامولکولانیب

ــبســطح ــروتئانی ــاترينازهــایمتالوپروتئچســبنده،يهــانیپ کس،یم
دیـ توليرتومـور یغويتومـور يهـا سلولتوسطخواهکهپروتئازها

خـارج کسیمـاتر کیـ تیپروتئولهیتجزيبراباتیترکنیاوشودمی
ایـ انیـ ببخـش درحـداقل ؛داردضرورتغشانیریزطبقهویسلول
).47(استROSتوسطکنترلبههوابستيسازفعال

دیــتوليتومــوريهــاســلولازدیپراکســدروژنیــهادیــزریمقــاد
وریـ تکثشیافـزا جهـت دريابزارعنوانبهاستممکنکهشودمی

يهـا سـلول يکبدمتاستازبرکاتاالزاثرگردد.استفادهتومورهجوم
ROSاست.گرفتهقرارمطالعهموردهاموشدرکولونينومایکارس

گرچــه.بـرد یمـ بـاال رامتاسـتاز دهنـده شیافـزا عامـل نیچنـد انیـ ب
نشـده مشخصکاملطوربهتاکنونمتاستازبرROSاثراتسمیمکان

متاسـتاز ازيریجلـوگ درسـموتاز یددیسوپراکسـ ایـ وکاتاالزاست.
تیـ فعاليمتاسـتاز بافـت دراسـت. شدهاستفادهکبدایهیربهتومور

تیفعالکاهشاست.شدهمشاهدهیکسیماترنازیپروتئمتالوازییباال
MMPنظــربــهکاتــاالزانتقــالتوســطکس)یمــاترئنــازیپروت(متــالو

).48(باشدداشتهنقشکاتاالزيمتاستازضدتیفعالدرکهرسدیم
مقاومـت دراکسـیدانت آنتیيهاآنزیمگریدوکاتاالزنقش

ــهیــیدارو ــفعالوانیــبدررییــتغســرطان:ضــديداروهــاب تی
يهـا سـلول تمـ مقاوسـم یمکانتوانـد مـی اکسـیدانت آنتیيهاآنزیم

اســاسبــرعملکردشــانســمیمکانکــهباشــدییداروهــابــهیســرطان
يداروهـا عملکرديبرایاصلسمیمکاندو.استایاح-ونیداسیاکس

ــرطان ــودضدس ــدارد.وج ــمیمکاننیاول ــدامس ــلولانه ــورس يتوم
وینـ یپالتيداروهـا کهاستDNAیسیرونووسنتزبراثرواسطهبه

شیافـزا واسـطه بهسمیمکاننیدوم.)49(دارندراریتاثنیایومیپاالد
ROS.شیافزااستROSياجـزا ازآنمیمسـتق دیـ تولواسـطه بـه ای
میرمسـتق یغروشواسطهبهایواستهستهويتوکندریممانندسلول

بـات یترکاسـت. انتاکسـید آنتـی يهـا آنـزیم تیـ فعالکـاهش یعنی
دارنـد. کـاربرد هـا سـرطان اکثردرماندرنونیکيحاويضدتومور

بـه وابسـته داروهـا نیـ اتوسـط يتومورسلولانهدامسمیمکانگرچه
نشـان شـواهد یولـ ؛اسـت DNAسـنتز وDNAسـاختار براثراتشان

یناشـ نیهمچنـ استممکنداروهانیایسلولتیسمزانیمدهدیم
مـثالً افتـد. یمـ اتفـاق هسـته خارجيهامکاندرکهباشدیحوادثاز

ثابتیسرطانيهاسلولماریتطولدرآزادکالیراديهاگونهدیتول
دراســتممکــنژنیاکســکــالیرادســمیمتابولنیبنــابرااســت.شــده

درباشـد. داشـته نقـش ضدسـرطان يهانونیکيضدتومورعملکرد
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کاتـاالز جملـه ازدانتیاکسـ یآنتـ يهـا میآنـز تیفعالشیافزاجهینت
يداروهاازدستهنیابهیسرطانيهاسلولمقاومتموجبتواندیم
).50(شودیدرمانیمیش

هیـ علمـوثر یلـ یخبیـ ترککیـ نیپالتـ سیسضدسرطانيدارو
بهنیپالتسیسمشتقاتیدرمانریتاثاست.هاسرطانازیعیوسفیط

ــت ــاعلـ ــراآنییتوانـ ــکيبـ ــپلکسلیتشـ ــاکمـ ــتDNAبـ .اسـ
ایـ دهایـ پپتدرموجـود تـروژن ینایـ گـوگرد باینیپالتيهاکمپلکس

يداروهــایاصــلهــدف.کنـد مــیبــرهمکنشDNA/RNAيبازهـا 
اهــدافاســت.DNA؛شــودمــییســلولمــرگباعــثکــهینــیپالت

نیآدنـ N7وN1،N3ن،یگـوان O6وDNA،N3،N7بـر موردنظر
اسـت. نیدنـ آایـ نیگـوان N7یاصـل هدفیولاستنیتوزیسN3و

گانـد یلبیـ ترتنیبـد وشدهزیدرولیهسرعتبهیآبطیمحدردارو
نیـ ابـا داروینـ یپالتبخـش دهـد. یمـ دستازراخودکنندهترك

نـک یلکراسيارشتهبرونويارشتهدرونصورتبهبازهاقسمت
ایـ هـم مجـاور نیگواندوN7تیموقعدرنکیلکراسنیادهد.یم

دیـ نوکلئوتلهیوسـ بـه هـا نیگوانوشودمیلیتشکهممجاورAGدو
مهـار سـبب امـر نیـ اکـه شـوند یمـ جـدا هـم از(GNG)گرمداخله

ويهمانندسـاز ازبیـ ترتنیبـد وشوندیمیسیرونوويهمانندساز
تیهـدا آپوپتـوز سـمت بـه سلولوشدهيریجلوگDNAیسینوور

ویداتیاکسـ استرسن،یپالتسیسشدهمشخصنیابرعالوه.شودمی
.کنـد مـی کیـ تحرهـا سـلول انـواع ازياریبسدرراROSلیتشکو

ازیناشـ یتیسـ یتوکستوانـد مـی ROSتجمـع يهامهارکنندهنیبنابرا
توسـط کاتـاالز تیفعالیکاهشاثرنیبنابراکند.مهاررانیپالتسیس
دارونیـ ایجـانب عوارضعنوانبهتنهانهآنمشتقاتونیپالتسیس

يضـدتومور عملکـرد يبـرا سمیمکانعنوانبهبلکه؛شودمیشناخته
باعـث میرمسـتق یغصـورت بـه نیپالتسیسرایز.شودمیشناختهآن

يهـــاآنـــزیمدادنقـــرارهـــدفپـــس.شـــودمـــیROSشیافـــزا
ســمیمکانعنــوانبــهضدســرطانيداروهــاتوســطاکســیدانتآنتــی

).52و51(شودمیمطرحآنهاعملکرد
انـواع بـر دیاسـ کیآسـکورب کیتوکسـ راثـ گـر یديامطالعهدر
ــاســلول ــرطانيه ــتیس ــدهثاب ــت.ش ــکلاس ــرددی ــراتوعملک اث
سـلول اسـت. دیپراکسدروژنیهدیتولد،یاسکیآسکوربکیتوکس
آزمـون یسـرطان سـلول وکاتـاالز) شیافـزا (بـدون کنتـرل یسرطان
ــزا ــبشی(اف ــاالزانی ــوردآنهــا)درکات ــام ــرارشیآزم ــدق ــاگرفتن ت

ــ ــاآتیحساس ــبتنه ــهنس ــکوربب ــکیآس ــنجدیاس ــود.دهیس درش
ازکمتــرآنهــادرکاتــاالزتیــفعالکــهکنتــرلیســرطانيهــاســلول
بودنـد. تـر حساسدیاسکیآسکورببهنسبت؛بودآزمونيهاسلول
نهیســســرطانيهــاســلولدرکاتــاالزژنکــردنخــاموشنیبنــابرا

BT-20شـود یمـ دیاسـ کیآسکورببهآنهاتیحساسشیافزاباعث
)53(.

:سـرطان درهـا اکسـیدانت آنتـی ازاستفادهعدمایاستفاده
کـاهش شدهمشخصbmcسرطانباییهاموشمورددرشیآزمابا
کاهشراسرطانشدت،يتوکندریمویداتیاکسيهااسترسیکینتژ
مـار یتکنـد مـی شـنهاد یپجینتـا نیا.کندمیمهاررامتاستازودهدیم
ازیشـکل توانـد مـی يقـو يهـا اکسـیدانت آنتـی بـا یسـرطان مارانیب

دیـ تولباضدسرطانيداروهاازياریبسیطرفاز.باشددرمانیشیمی
ROSــر ــلولب ــورس ــريتوم ــرباث ــدمخ ــزاودارن ــظرفشیاف تی
داروهـا نیـ ابـه مـار یبفـرد مقاومـت شیافـزا موجبیاکسیدانتآنتی

سـرطان یطـ هـا اکسـیدانت آنتـی ازاستفادهشیافزاواقعدر.شودمی
یپرتودرمـان رایزبزند.صدمهیپرتودرمانایدرمانیشیمیبهتواندمی

عیسـر میتقسآزادکالیراددیتولتوسطضدسرطانيداروهااکثرو
تحـت مـاران یبيبـرا نیبنـابرا کننـد. یمـ مهـار رایسرطانيهاسلول
وجـود بـا هـا اکسـیدانت آنتـی مصـرف یپرتودرمـان ودرمـانی شیمی

).54(شودمنعدیباراوانفعوارض
يریگجهینت

بهکهاستاکسیدانتآنتیيهاآنزیمنیتریاصلازیکیکاتاالز
دارد.وجـود هیـ کلوکبدمانندبدنفعاليهابافتدریفراوانمقدار

مصـرف ،هـا بیمـاري انـواع هماننـد بـدن، دررییتغگونههررونیااز
تبـع بـه وکبـد بـر يابرجستهاثراتتواندمیداروهاوباتیترکانواع

یکیکهییآنجاازبگذارد.کاتاالزهمچونيکبديهاآنزیمبرآن
ــلاز ــادیاعل ــرطانج ــمیمکانوس ــردس ــعملک ــاازياریبس يداروه

يهـا آنـزیم لـذا اسـت؛ ویداتیاکساسترسغلظتشیافزاضدسرطان
اثـر متاسـتاز، هجـوم، سـرطان، پیـ فنوتدرتواننـد یماکسیدانتآنتی
ومهـم نقـش درمـانی شـیمی بـه مقاومـت یحتایضدسرطانيدارو

يهـا سـم یمکانباهابیماريانواعنیهمچن).4(باشندداشتهيابرجسته
تیـ فعالتوانـد مـی مختلـف يداروهامصرفزینودهیچیپومختلف

يمتعـدد قـات یتحقدهنـد. رییـ تغرااکسـیدانت آنتیيهاآنزیمانواع
انیـ براهاسرطانانواعدرکبدکاتاالزژهیوبهکاتاالزتیفعالکاهش

شـدن زهیمتـابول ویـی زداسمیاصلمحلکبدکهییآنجااز.کندمی
ضدسـرطان، يداروهـا انـواع مصـرف لـذا اسـت؛ مختلـف يداروها

نیتــرمهــمازیکــیکــهکاتــاالزســاختارایــوتیــفعالبــرتوانــدمــی
.)5(باشدداشتهوءسریتاث؛استيکبديهاآنزیم
انـواع مصـرف ،هابیماريانواعاثرتحتکاتاالزتیفعالدررییتغ

ماننـد یطـ یمحطیشـرا رییتغ،ییغذاموادوداروهاجملهازباتیترک
نقــشوتیــاهمدهــد.یمــرخاتیــدخانمصــرفاســترس،ورزش،
ژنونیموتاسـ بـه وابستهکهییهابیماريقیطرازانسانيبراکاتاالز
وابستهيهابیمارينیاجملهاز).5(استشدهتیتثب؛هستندکاتاالز

بـه مربـوط مطالعاتهستند.هاسرطانانواعکاتاالز،ژنونیموتاسبه
اسـت تیـ اهميداراآنقـدر ،درمانیشیمییطوسرطاندرکاتاالز

يتومـور يهابافتمختصیژگیوکیعنوانبهکاتاالزکاهشکه
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يهاآنزیمنیتریاصلازیکیعنوانبهکبدکاتاالز).6(شودمیانیب
یمختلفيهاروشواسطهبهکاهشدچارسرطانیطاکسیدانتآنتی

کمبـود نیهمچنـ ).22(شودمیتیفعالونیپروتئ،mRNAسطحدر
ابـتال خطرشیافزاجهتدریعاملعنوانبهتواندمیکاتاالزتیفعال

رددیپراکسـ دروژنیـ همهـم فیوظـا علـت بهکند.عملسرطانبه
کاتاالزمتاستاز،وآپوپتوز،یسلولریتکثمانندیسلولمهميندهایفرا

شـود مـی نـدها یفرانیـ ادرریمسرییتغموجبگاندیلنیاییزداسمبا

علـت بـه اکسـیدانت آنتـی يهـا آنزیمگریدوکاتاالزنیهمچن).38(
يداروهـا مـورد دریـی دارومقاومتباعثشان،یگاندهایلییزداسم

گونـه دیـ تولاساسبرعملکردشانسمیمکانکهشودمییضدسرطان
).54(باشدفعالژنیاکس

قدردانیوتشکر
تیـ نهایخـوارزم دانشگاهیپژوهشمحترممعاونتازوسیلهبدین

.میداریماعالمراخودسپاسوتشکر
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Abstract
Catalase is the one of the most important antioxidant enzymes that is found abundantly in liver and
kidney. The alteration in activity and function this latter enzyme are widely investigated in various types
of cancer to understand the cancer mechanism and its treatment. The changes in the catalase activity
levels in a variety of cancer cells is as a specific property of tumor tissues due to the reducting catalase
activity at mRNA level. In this review, various reports that examined the alterations in catalase activity
and resistance to chemotherapy and its complications in the literature are summarized and discussed. Due
to the important role of hydrogen peroxide in various stages of cancer process, catalase alters this process
by detoxification of hydrogen peroxide. Chemotherapy increase free radicals to destroy the tumor cells,
then, catalase activity reduced their impact on cancer cells. On the other hand, it might be concluded that
production of drug resistance in chemotherapy is resulted due to increasing catalase activity. Therefor it
seems catalase has contradictory influence on the treatment and development of cancer.
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