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Abstract
Background and Objective: Ovarian cancer, also known as “The Silent Killer,” is one of the most
dangerous cancers for women, which often diagnosed late and incurable. On the other hand, conventional
therapies currently have limitations, failures and various side effects. This study was performed to
determine the effect of pomegranate peel extract on the expression of angiogenesis stimulating gene
(Vascular Endothelial Growth Factor: VEGF) by culturing A2780 cell line of ovarian cancer.

Methods: In this descriptive-analytical study, pomegranate peel extract was prepared and then ovarian
cancer cells (A2780 cell line) were exposed to different concentrations of pomegranate peel extract (500,
250, 100, 75, 50, 25 and 10 µg/ml) for 48, 24 and 72 hours. Also, the survival rate of the cells was tested
by MTT assay and VEGF gene expression was evaluated using RT-PCR.

Results: Pomegranate peel extract concentration of 500 µg/ml reduced the survival rate to 18% in 72
hours (P<0.05). At concentrations of 200, 100 and 50 µg/ml of pomegranate peel extract, the expression
of VEGF reduced by 7%, 16% and 19%, respectively, which was significant compared to the control
group (P<0.05).

Conclusion: Pomegranate peel extract, due to its numerous compounds and significant antioxidant
properties, is likely to reduce metastasis and malignant manifestations by reducing the expression of the
angiogenesis agent.

Keywords: Pomegranate, Ovarian cancer, Survival rate, VEGF, Angiogenesis

_______________________________________________________________________________________________

Received 18 Sep 2019 Revised 21 Oct 2019 Accepted 12 Nov 2019

Cite this article as: Zamani Esmati F, Nikoonahad Lotfabadi N, Haghiralssadat BF. [Effect of Pomegranate peel extract on expression of

angiogenesis stimulating gene (VEGF) in A2780 cell line of ovarian cancer]. J Gorgan Univ Med Sci. 2020 Summer; 22(2): 68-74. [Article in

Persian]



)74پیدر(پی2شماره/22دوره/1399تابستان /گرگانپزشکیعلومدانشگاهعلمیمجله/ 68

تحقیقی

74Article ID: Vol22-24تا 68صفحات 

(VEGF)یزایرگکنندهتحریکژنبیانبرانارپوستعصارهاثر

تخمدانسرطانازA2780ردههايسلولدر
ORCID.ایرانیزد،هنر،وعلمدانشگاهعلوم،دانشکدهشناسی،زیستگروهمولکولی،وسلولیشناسیزیستارشدکارشناس،یعصمتزمانیفاطمه ID: 0000-0003-3560-2530

ORCID.ایرانیزد،هنر،وعلمدانشگاهعلوم،دانشکدهشناسی،زیستگروهاستادیارجانوري،تکوینیسلولیدکتري،آباديلطفنیکونهادنرگسدکتر* ID: 0000-0003-2214-7268

ن.اراییزد،یزد،صدوقیشهیدپزشکیعلومدانشگاه،پیراپزشکیدانشکدهنوین،فنونوعلومگروهاستادیارنانوبیوتکنولوژي،دکتري،حقیرالساداتفاطمهبیبیدکتر
ORCID ID: 0000-0002-8655-2118

 ________________________________ ________________________________ _
چکیده

است.درمانرقابلیغوشدهدادهصیتشخریدعموماًرایزاست.زنانيهاسرطاننیترخطرناكازیکیتخمدانسرطانهـدف: وزمینه
بـه مطالعهنیاهستند.همراهیگوناگونیجانبعوارضوهاشکستها،تیمحدودباحاضرحالدرمتداولیدرمانيهاوهیشگر،یديسواز

Vascular)یزایرگکنندهتحریکژنبیانبرانارپوستعصارهاثرنییتعمنظور Endothelial Growth Factor: VEFG)هـاي سلولکشتبا
شد.انجامتخمدانسرطانازA2780رده

معـرض در)A2780(ردهتخمـدان سـرطان يهاسلولسپسوهیتهانارپوستعصارهیلیتحل-یفیتوصمطالعهنیادربررسی:روش
دادهقـرار ساعت72و24،48مدتيبرا)تریلیلیمبرکروگرمیم10،25،50،75،100،250،500(انارپوستعصارهمختلفيهاغلظت
گرفت.قراریبررسموردRT-PCRشروازاستفادهباVEGFژنانیبزانیموMTTتستازاستفادهباهاسلوليبقازانیمسپسشدند.

).>05/0Pد (زان بقاء شیميدرصد18باعث کاهش ساعت72زماندرتریلیلیکروگرم بر میم500با غلظت انارپوستعصارهها:هیافت
19درصـد و  16درصـد،  7به ترتیبVEGFاهش بیان ژن لیتر از عصاره پوست انار میزان کمیکروگرم بر میلی200،100،50هاي غلظتدر
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مقدمه
يهاسلولیعیرطبیغانتشاریگاهوریتکثرشد،معنايبهسرطان

ازکـه یکاتیتحربهپاسخدربدنیعیطبيهاسلولاغلباست.بدن
وکنندیممثلدیتولورشد؛شودیمواردآنهابهبدنخارجوداخل

خـود حیصـح ومتعـادل ریمسدرندیفرآنیااگررند.یمیمتینهادر
حفـظ راخـود یعـ یطبعملکـرد ومانـد یمـ سـالم بـدن ؛فتـد یباتفاق

یعـ یطبسـلول کیـ کـه شـود یمشروعیزمانمشکالتاما؛کندیم
شـود یمـ لیتبـد یسـرطان سـلول بـه وشـده رییـ تغایـ وجهشدچار

هـم ازباعـث کـه اسـت ژنتیکـی تغییـرات يداراسرطانلذا).2و1(
اخـتالالت شود.میهاسلولتمایزوتقسیمطبیعینظمشدنگسیخته
درجدیـدي تحـوالت موجـب غیروراثتیووراثتیطریقازژنتیکی
هـا سـرطان درصـد 93حـدود در).1(دشـون مـی سلولیرشدکنترل
وراثتیجنبهآنهادرصد7فقطواستمحیطیعواملتاثیراتنتیجه

ــد. ــهدارن ــکب ــرفتکم ــايپیش ــوژيه ــکدرتکنول وبیوانفورماتی
شناختدرکهآمدهدستهبزیادياطالعاتمولکولی،هايتکنیک

موقعبهغربالگريهمچنینوکردخواهدکمکسرطانهنگامزود
آنهنگـام زودتشـخیص درموثريکمکهاسرطانازبعضیبراي

).2(دینمایم
واسـت زنـان کیلوژکویژنسرطاننیترکشندهتخمدانسرطان

دراسـت ممکن؛ندارندراآنبهابتالیلیفامسابقهکهیزناندرصد2
آزمــوننــهتــاکنونمتأســفانهشــوند.مبــتالآنبــهخــودعمــرطــول

بـراي ؛کنـد حفـظ زینراباروريکهريیشگیپروشنهوغربالگري
بـه ابـتال زانیـ میکلـ طـور بـه ).2و1(تاساشتهندوجودماريیبنیا

سـابقه کهیزنانشتریبورودیمباالترسنشیافزاباتخمداننسرطا
معـرض در؛داشـته وجـود شانیهاخانوادهدرتخمدانسرطانبهابتال

).3(هستندخطر
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اریبسـ توانـد یمـ تخمـدان سـرطان درمـان يبـرا دیـ جدمطالعات
شرفتهیپمرحلهدرایتومورتمامیجراحبامعموالًباشد.زیآمتیموفق

یپرتودرمـان آندنبـال بهودارندیبرمراآناستممکنکهییاجتا
معالجـه نیزتـر یآمتیـ موفقیجراحـ دهنـد. یمانجامیدرمانیمیشای

،یجراحـ ازقبـل اوقـات گـاهی ).5و4(اسـت تخمدانسرطانيبرا
درکننـد. کوچـک را(تـوده) تومـور تـا شـود یماجرایدرمانیمیش

تـا شـود یمـ اسـتفاده یدرمانیمیشازیجراحعملازبعدمواقعاکثر
درمـان ).7و6(کننـد کمراسرطانمیعالوکردهکوچکراتومور

یولـ ؛دهـد یمـ نشـان رایخـوب یکینیکلجینتاتخمدانسرطانهیاول
بـه مقاومـت امـروزه شـوند. یمـ مقاومدرمانبهیمدتازپسمارانیب

بـه تخمـدان سـرطان موفـق درمانبرابردرمقاوميسدیدرمانیمیش
همراهدرمانمکملایموثرتريداروهاافتنینیبنابراد.یآیمحساب

يضـرور مـاران یبعمـر طـول شیافـزا يبـرا کمتریجانبعوارضبا
).8و7(ستا

عنـوان بـه یاهیـ گيداروهـا بـه محققـان توجـه ریـ اخدههدودر
يداروهـا امروزهاست.شدهشتریبیضدسرطانويضدتومورعوامل

معالجـه يبـرا نیگزیجـا ایمکملیدرمانوهیشکیعنوانبهیاهیگ
حفـظ داروهـا نـوع نیـ ازیتجـو ازهـدف دارنـد. کاربردزینسرطان
اسـت آنمختلـف يواعضاهادستگاهعملکردمیتنظوبدنسالمت

)9.(
Punicaعلمــینــامبــاانــار granatumيادرختچــهایــدرخــت
ردهدازادان،یـ پاخهشـ ازادیـ زيهاپاجوشبابرگوپرشاخبزرگ،

یعنـ ییاهیـ گخـانواده نیترکوچکبهمتعلقويادولپهنهاندانگان،
Punicacea ترکیبـــاتوجــود زیــــاديتحقیقــات ).10و9(اســت

مــشتقات و)punicalagin(االجـین پونیـک جملـهازیکیفنـلپلی
Ellagi(نهایتاناالجی tannins(خــواص واثبـات راانـار پوسـت در
کیـ االژند.انمـودهبررسـیراانـارپوسـتعـصارهاکـسیدانیآنتـی

Ellagic(دیاس acid(کردهيریجلوگسرطانبروزازاناردرموجود
يحــاوانــارپوسـت ســازد.یمــکنـد رایســرطانيتومورهــارشـد و

ــاتیترک ــدالتهابب ــدتکث،یض ــدتومورويریض ــت.يض ــاراس وان
جملـه ازیسرطانيهاسلولنگیگنالیسيرهایمسيروآنباتیترک

دخالـت زیـ نمتاسـتاز وییتومـورزا آغـاز يرهایمسـ وریتکثالتهاب،
درموجوديهافنلیپلکهدادندنشانهمکارانوSong).10(دارند

ریمسـ يالقـا ویسـلول چرخهسرکوبقیطرازتوانندیمانارپوست
کننـد ممانعـت کبدسرطانيهاسلولرشدازییایتوکندریمآپوپتوز

در) 11و همکـاران ( Songپـژوهش بامطالعهنیاتفاوتالبته).11(
عصـاره درموجـود بـات یترککـل ازمطالعـه نیـ ادرکـه اسـت نیا

انــارپوسـت عصــارهدرموجـود يهــافنـل یپلــاسـت. شــدهاسـتفاده 
اسـتفاده درمـان وصـنعت درکـه هسـتند یعـ یطبيهـا دانیاکسیآنت

انـار، پوسـت عصارهدرموجودهايفنلپلیاثراتازیکیشوند.یم

عوامـل ازیکـی ).10(اسـت آنژیـوژنز سیگنالینگمسیرهايبرتأثیر
ــیرها،ایــــندردرگیــــر رگــــیانــــدوتلیالرشــــدفــــاکتورمســ

(Vascular Endothelial Growth Factor: VEFG) ازکـه اسـت
القـاي قبیـل ازاعمـالی وشـده القا(هیپوکسی)اکسیژنکمبودطریق
آپوپتـوز، مهارواندوتلیالهايسلولتکثیرورشدتحریکایی،رگز
وسـلولی خـارج مـاتریکس تخریبدردرگیرهايآنزیمسازيفعال

).13و12(دهدمیانجامرارگنفوذپذیريتنظیم
ژنبیـان بـر انـار پوسـت عصـاره اثـر نیـی تعمنظـور بهمطالعهنیا

A2780ردهيهـا سـلول کشتبا(VEGF)یزایرگکنندهتحریک

.شدانجامتخمدانسرطاناز
بررسیروش

شناسـی دانشـکده   در گروه زیسـت یلیتحل–یفیتوصمطالعهنیا
ــ  ــه دانش ــوم پای ــر گعل ــم و هن ــد.اه عل ــام ش ــد انج ــورد تایی ــه م مطالع

(IR.SSU.RSI.REC.1398.038)هاي کمیته ملی اخالق در پژوهش
زیست پزشکی قرار گرفت.

نـــام علمـــی(نیـــازمـــوردانـــارانـــار:پوســـتعصـــارههیـــته
Punica granatumوم یهربـار ،زدیـ اه ابرنـدآباد  یپ پوست سیبا ژنوت

زدیـ اسـتان درواقعهیشاهدشهرستانازیقاتیتحقباغکیاز)2567
درکـردن خشـک روشبـه وجـدا آنرنـگ قرمزپوستشد.تهیه

حاللوسوکسلهدستگاهازاستفادهباشد.پودرسپسوخشکهیسا
و)درصـد 19(مقطـر آب)،درصـد 80(متـانول ازمخلـوطی حاوي

عصــاره،15:1نســبتبــا)درصــد1(نرمــال5/1دیاســدیــدروکلریه
واتمـن کاغذتوسطحاصلهعصارهوشدگرفتهیآرامبهانارپوست

حمامداخلحاصلعصارهحالل،ریتبخمنظوربهسپسلترگردید.یف
بعـد وشددادهقرارگرادیانتسدرجه30-45نیبيدمادرگرمآب

زمـان تـا وشـد وزنآمـده دسـت بـه عصـاره حـالل، کاملریتبخاز
د.یگردنگهداريخچالیدراستفاده

ـ یفيهـا تست يهـا تیـ متابولیبرخـ ییشناسـا يبـرا :ییایمیتوش
دیاسـتروئ ،)Tannin(تـانن تسـت جملهازییایمیشيهاتسته،یثانو

)Steroid،(ــل ــونوئفال،)phenol(فنــ ــترپنوئ،)flavonoid(دیــ دیــ
)Terpenoid(،ــآلکالوئ ــاپون،)Alkaloid(دیــــ ،)Saponin(نیســــ

ــان ــروتئ،)phlobatannins(نیفلوباتـ ــامیون،یپـ ــکوزیگل،Cنیتـ دیـ
)glycoside(استرولو)Esterol(وییایمیشيهامعرفازاستفادهبا

دیگردانجامعصارهيرومقاالت،درشدهذکراستاندارديهاروش
بـات یترک،دیـ فالونوئبـات یترک،یفنلباتیترکشامل باتیترک).14(

،هــانیســاپون،دیاســتروئ،تــانن،دیــآلکالوئبــاتیترک،دیــترپنوئي تــر
بودند.Cنیتامیووهانیپروتئ،دیکوزیگل،استرول

يبـرا :انـار پوسـت عصـاره توسطشدهالقاسلولیسمیتارزیابی
تعـداد شد.استفادهMTTآزمونازبقاءمیزانوسلولیتیسمنییتع

104
پـس وکاشـته خانه96تیپلازچاهکهردرA2780سلول1×
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،24مـدت بهکف،بههاسلولدنیچسبيبرایدهزمانساعت24از
،10،25،50،75،100،250هايغلظتمعرضدرساعت72و48

تیمـار ونـد فتگرقرارانارپوستعصارهازتریلیلیمبرکرگرمیم500
mg/ml05/0غلظـت بـا MTTمحلـول ،یزمانبازههرازپسشدند.

ونیانکوباسـ سـاعت 3ازپـس د.یگرداضافههاچاهکبهوشدهیته
هـا چاهکبهحاللعنوانبهDMSOگرادیسانتدرجه37يدمادر

overهاپلیتواضافه night.موجطولدرينورجذبسپسشدند
BioTek_ELxمدل(زایاالدستگاهبانانومتر570 شـد. خوانده)800

دسـت بـه يهـا دادهشـد. انجـام تکراربارچهارصورتبهغلظتهر
زانیـ موقرارگرفـت یبررسـ مـورد Excelافـزار نـرم کمکبهآمده

تسـت درد.یگردمحاسبهOriginافزارنرمازاستفادهباIC50غلظت
MTTبا:استبرابریسلولمرگزانیم

5×105تعـداد بـه هـا سـلول ابتـدا مرحلـه نیـ ادر:RNAاستخراج
سـاعت 24ازپـس وکاشـته خانه6تیپلازچاهکهردرونسلول
200،100هايغلظتباکف،بههاسلولدنیچسبجهت،یدهزمان

تیمـار سـاعت 24مـدت بـه عصـاره ازتـر یلیلـ یمبرکروگرمیم50و
دنـا شـرکت یستوناستخراجتیککمکبهRNAاستخراجشدند.

شـرکت توسـط هشـد درجاستانداردروشاساسبرومشهدستیز
د.یردگانجامسازنده

یکمـ یبررسـ يبراRNAاستخراجازپس:RNAکمیتبررسی
Analytica(نانودراپدستگاهازآن Jena,Germany( شـد. اسـتفاده

ارRNAغلظـت ،nm260مـوج طولدرنمونهجذبزانیمیبررس
وجـود یبررسـ وRNAخلـوص زانیـ منیـی تعيبـرا دهـد. یمـ نشان

درنسبتایند.یگردمحاسبهA260/A280نسبتDNAبایآلودگ
شـده محاسبهنسبتچههراست.8/1-2يمساوRNAخالصنمونه
نیپـروتئ بـا شتریبیآلودگدهندهنشان؛باشداستانداردزانیمازکمتر
ایـ فنـل بـا یآلودگزانیمانگریبزینA260/A230جذبزانیماست.

قـرار 2-2/2حـدود دریسـت یبامقـدار نیـ امحـدوده .استکلروفرم
وفنلهیپابریروشزولیتراباRNAاستخراجکهنیاسبببهرد.یگ

خواهدوجودزینموادنیابایآلودگاحتمالنیبنابرا؛استکلروفرم
داشت.

اسـتخراج RNAتیـ فیکازنـان یاطميبـرا :RNAکیفیتبررسی
شدند.مشاهدهدرصد2آگارزژليروهانمونهشده،

اسـتخراج يهاRNAازcDNAساخت:)cDNA(مکملDNAسنتز
RTتیکتوسطشده – PCR kitمشهدتوسپارسشرکتساخت

گرفت.انجامسازندهشرکتپروتکلاساسبر
GAPDHوVEGFهـاي ژنمرهـاي یپرا:مـر یپراسنتزوطراحی

Housekeepingنوانع(به Gene(افـزار نـرم ازاسـتفاده باPrimer 3

جدولمطابقمرهایپرایتوالشدند.هیتهشگامیپشرکتازوطراحی
بود.کی

Real-Timeواکـنش ازاستفادهباژنبیانبررسی PCR:بـه ابتـدا در
ــور ــانمنظ ــازدهازاطمین ــنشب ــراواک ــيب ــبیبررس ــژنانی یمنحن

ازیالیسـر يهـا رقـت يسرکیجهتبدیندید.گررسماستاندارد
دسـتگاه توسطواکنشوهیتهمریپرادوهريبراcDNAنمونهکی

واکـنش بـازده ورسـم دسـتگاه توسـط اسـتاندارد یمنحنـ شد.انجام
Hotازبخشنیادرشد.محاسبه Taq Sybergreen qPCR master

Mix(n.k)شــرکتســاختBiofact،ــر شــرکتپروتکــلاســاسب
95بـاالي واکـنش بـازده اینکـه بـه توجـه باد.یگرداستفادهسازنده،

گردید.استفادهct-2فرمولازمحاسباتانجامبرايلذا؛بوددرصد

GAPDHوVEGFژنهايپرایمرهايتوالی:1جدول

محصولطول
)bp(پرایمرتوالی)reverse and forward(ژننام

173AAATGCTTTCTCCGCTCTGA (F)

CCCACTGAGGAGTCCAACAT (R)
VEGF

87TGCACCACCAACTGCTTAGC (F)

GGCATGGACTGTGGTCATGAG (R)
GAPDH

رازافـ نـرم ازجینتـا يآمـار یبررسـ منظوربه:هادادهماريآآنالیز
SPSS-22وGraphpad prismآمـاري آنـالیز يبـرا گردید.استفاده

Student'sوANOVAآمـاري هـاي تستازنتایج T-testسـطح در
شد.استفاده05/0ازکمتريداریمعن

هایافته
ازپـس :تخمدانسرطانيهاسلوليبقابرانارپوستعصارهاثر

ــت ــاعت،72و24،48گذش ــدس ــادرص ــلوليبق ــاس A2780يه

)Viability(کـاهش نیـ اکـه افتیکاهشعصارهغلظتشیافزابا
سههردروبودناسبمتعصارهغلظتشیافزابایسلوليبقادرصد

مشـاهده بقـاء کـاهش کنتـرل، بـا سـه یمقادريداریمعنطورهبزمان
درصـد نیکمتـر ،بقاءزانیمنظرازک).ینمودار()>05/0P(دیگرد
زمـان وتریلیلیمبرکروگرمیم500غلظتبهمتعلقدرصد)18(بقاء
هدهمشـا دوزشیافـزا بـا بقاءکاهشهازمانتمامدربود.ساعت72

يهـا زماندرکسانیيهاغلظتنیبشدهمشاهدهاختالفودیگرد
IC50نیهمچنـ ).کیـ نمـودار  ()>05/0P(دبـو داریمعنزینمختلف

بـه سـاعت 72و24،48يهـا زمـان درعصـاره يبـرا آمـده دستبه
بود.200،100،50بیترت

يبـرا :VEGFیـی زارگفـاکتور بـر انارپوستعصارهاثریبررس
اسـتفاده qRT-PCRروشاز،VEGFژنانیـ ببـر عصارهاثریبررس
مشـاهده رامطالعـه مـورد ژنذوبیمنحنتوانیم2نمودار درشد.

نمود.

100=بقاءدرصد
بالنکيهاچاهکينورجذب–شدهماریتيهاچاهکينورجذب
بالنکياهچاهکينورجذب–یمنفکنترليهاچاهکينورجذب
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درگرفتنقرارازپسA2780يهاسلوليبقازانیم:1نمودار
24،48يهازمانیطانارپوستعصارهمختلفيهاغلظتمعرض

ساعت72و
)>05/0P(کنترلباسهیمقادرءبقاکاهشري دامعنی*

هاي مختلفبین غلظتسهیمقادرءبقاکاهشداري معنی#
)05/0P<(

باشدهماریتياهسلولدرVEGFژنذوبیمنحن:2نمودار 
انارپوستعصاره

باشدهماریتيهاسلولدرVEGFژنانیبزانیمسهیمقا:3نمودار 
روشازاستفادهباانارپوستعصارهمختلفيهاظتغل

Quantitative Real Time- PCR

)>05/0P(کنترلگروهباسهیمقادردارینمعيآماراختالف*

عصـاره بـا شـده مـار یتي هـا سلولدرVEGFژنانیبزیآنالجینتا
ي هـا غلظـت درداشـت. ژننیاانیبزانیمازکاهشنشانانارپوست

زانیـ مانـار پوسـت عصـاره ازتـر یلیلـ یمبرکروگرمیم200،100،50
درصـد  19درصـد و  16درصد، 7بیترتبهVEGFژنانیبکاهش

از نظـر  کنتـرل گـروه بـا سـه یمقادرانیبکاهشنیاکهدست آمدبه
).3نمودار () >05/0P(بودداریمعنآماري

بحث
پوستيروبرحاضرمطالعهشدهانجامییایمیشزیآنالبهتوجهبا

دها،یـ فالونوئباتیترکيداراانارپوستکهدهدیمنشانجینتا،انار
مـوثر ودیـ مفبـات یترکگـر یدوهـا نیسـاپون ،Cنیتامیودهایالکالوئ
يداراانـار پوسـت عصـاره کـه دادنشـان مطالعهنیانیهمچناست.

ــدار ــاالمق ــترپنوئازییب ــت.دهای ــهدراس ــرDouو Yangمطالع اث
گـروه دهایـ ترپنوئکـه شـد نییتبنگونهیاسرطاندرمانبردهایترپنوئ
ــواعدرکــههســتندیعــیطبمــوادازیبزرگــ ــزان ــمازيادی وهــاوهی

نیـ اازیبعضساختار).15(دارندوجودییدارواهانیگوجاتیسبز
تاکسـل یپاکلدیترپنوئيداست.یانسانيهاهورمونهیشبباتیترک

)Paclitaxel(تاکسلدوسهآنکیسنتتمهینآنالوگو)dosetaxel(
هورمـون بـه وابسـته پسـتان سـرطان وپروسـتات سرطاندرمانيبرا

یسـلول رشـد مهـار بـه قـادر دهایـ ترپنوئنیـ ا).16(شوندیماستفاده
شـامل سرطانخاصيفاکتورهامهاربایسلولمرگيالقاوتومور

proteasome،NF-κBــروتئو ــنیپ ــآپوپتوتیآنت ــتندBcl-2کی هس
حـاوي کـه اسـت فنلـی ترکیبـات ازطبیعـی منبـع یـک انارلذا )15(

است.ویتامینوفالونوئیدفنل،پلیتانن،همچونهاییاکسیدانآنتی
هستندهاآنتوسیانینوهاتوکوفرولشاملانارهاياکسیدانآنتیسایر

).17(اسـت رسـیده اثبـات بـه آنهـا درمانیوپیشگیرندهخواصکه
بود.مطلبنیهمدیموزینحاضرمطالعهجینتا

عصـاره يمهـار اثـرات ،یکلـ طـور بهمطالعهنیاازحاصلجینتا
وMehtaداد.نشـان تخمـدان سـرطان یسـلول ردهبـر راانـار پوست

Lanskyتخمیـر آبمیـوه ازحاصلهايفنلپلیکهکردندخاطرنشان
وهداشـت پسـتان سرطانیهايسلولرويضدسرطانیاثراتانارشده

آبمیـوه ازحاصـل هـاي فنـل پلیبامقایسهدراناردانهروغننیهمچن
آندانـه روغـن وانـار دانهانار،آبمیوهانار،میوه).18(هستندترفعال

ــزرگ،رودهپوســت،پســتان،پروســتات،هــايســرطاندر شــش،ب
ها،اکسیدانآنتیعملمکانیسمطریقازلوسمیودهانیهايسرطان
وسـلولی چرخـه زدنهـم بـر رشد،توقف،یسلولضدتکثیرعوامل
).20و19(دارنــدفعالیــتضــدالتهابوضــدرگزاییســلولی،مــرگ

يالقـا بـا انـار پوستعصارههمکارانويه عسکرمطالعدرعالوهبه
يهـا سـلول دربقاءتوجهقابلکاهشسببخودکیتوتوکسیسااثر

ــرطان ــتانس ــگردپس ــارانوSong).21(دی ــانهمک ــدنش ــهدادن ک
ازاسـتفاده بـا تواننـد یمـ انـار پوسـت عصارهدرموجوديهافنلیپل

يهـا سلولدريریضدتکثاثراتيالقاباعثیدانیاکسیآنتخواص
دریسـرطان يهـا سـلول کردنمتوقفباعالوهبهشوند.کبدسرطان

میتقسـ فـاز بـه یسـرطان يهـا سـلول وروداز،یسـلول کلیسازSفاز
شیافـزا وییایتوکنـدر یميآپوپتـوز ریمسـ يالقـا باوردهکممانعت

کبــدســرطانيهــاســلولدرآپوپتــوزيالقــاباعــث9کاســپازانیــب
دیـ یتأضـمن زیـ نمطالعـه نیـ ادرآمـده دستبهجینتا).11(شوندیم
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سـرطان درانـار پوسـت عصـاره کـه دهـد یمـ نشانن،یشیپمطالعات
ــدان ــنتخم ــطراززی ــقی ــلمیمکانس ــعم ــیآنت ــادانیاکس ــفعاله تی

دارد.ییرگزادضوکیتوتوکسیسا
عامـل انیببرانارعصارهکهدهدیمنشانحاضرمطالعهيهاافتهی
نیـ اانیـ بدريداریمعنـ کاهشسببوداشتهاثر)VEGF(ییرگزا

رويکـه همکـاران وLeeمطالعـه ،افتـه ینیـ ادیـ یتأدرشود.یمژن
inطیشـرا درشد؛انجامانارضدالتهابیاثرات vitroوin vivoروي

ازمـانع انـار ترکیبـات کـه دادنشـان پسـتان سـرطان سلولیهايرده
).22(شوندمیسلولیمرگالقايویتهاجمحالترگزایی،

Sreekumarانـار شـیمیایی ترکیبـات کـه دادندنشانهمکارانو
بـه رادورهايمکانبهمتاستازوطبیعیبافتبهتومورسلولیتهاجم
متالوپروتئینـاز فعالیـت توقفواسطهبهاعمالاینورسانندمیحداقل

بیـان کـاهش وچسـبندگی کـانون کینـازي فعالیـت کاهشانتخابی،
VEGF7(شودمیانجام.(Danaمـار یتکـه دادنـد نشـان همکارانو

400و20،300يهـا غلظـت بـا (مالنومـا) پوستسرطانيهاسلول
انیـ بداریمعنکاهشسببانارپوستعصارهتریلیلیمبرکروگرمیم

دهندهنشانموضوعنیا).23(استهشدهاسلولنیادرVEGFژن
جینتـا کـه اسـت یـی رگزاعوامـل سرکوببرانارپوستعصارهاثر

است.ألهمسنیهمدیؤمزینحاضرمطالعه
ولوژیـک یبيهـا مشخصـه ازمتاسـتاز وتهاجمبقاء،يباالتیقابل

یناشریمومرگویجسمعوارضعمدهعلتومیبدخياتوموره
بــهیبســتگمتاســتازوهیــاولنئوپالســمرشــدادامــهاســت.سـرطان از

ازیناشـ یسـلول مرگيالقالذا،دارد.منطقهآنبهیکافیخونرسان

ومـوثر عوامـل عنـوان بـه یرگزایـ مهـار وکیتوتوکسیساتیخاص
ــک ــدهکم ــاندرکنن ــرطاندرم ــناختهس ــش ــوند.یم ــه،ینتدرش ج

لیدخعواملویمولکولسمیمکانصیتشخيبرامحققانيهامطالعه
باشـد. یدرمـان يهـا راهتوسـعه سـاز نـه یزمتوانـد یمـ فرآیند،ایندر

ــاتیترک ــودب ــتدرموج ــارپوس ــفعاليداراان ــتی ــعلکیتوکس هی
ــاســلول ــدانســرطانيه ــهواســتتخم ــيداراعــالوه،ب تیخاص

ينــابوددريمـوثر عامـل عنـوان بــهتواننـد یمـ وبـوده ییضـدرگزا 
بـا عـالوه، بـه .شـوند یمعرفـ تخمـدان سرطاندریسرطانيهاسلول
گـردد یمشنهادیپانار،پوستعصارهفردبهمنحصرخواصبهتوجه

انــواعيروبــرعصــارهنیــاییضــدرگزاویضدســرطاناثــراتکــه
inطیشرادرهاسرطانازيگرید vitroوin vivoگرددیررسبزین.

گیرينتیجه
داراواسـطه بـه انـار پوسـت عصارهکهدادنشانمطالعهنیاجینتا
توانـد مـی توجـه قابلاکسیدانیآنتیخواصومتعددترکیباتبودن
بااحتماالًوشدهتخمدانسرطانهايسلولبرسمیتاثرالقايسبب

راتتظـاه ومتاستازکاهشسببتواندمیرگزاییعاملبیانکاهش
شود.بدخیمی

قدردانیوتشکر
یزمـان /ع/ز) خانم فاطمـه  145نامه (شماره انین مقاله حاصل پایا

یشناسـ سـت یدر رشـته ز ارشـد  یاخذ درجه کارشناسيبرایعصمت
زد بـود.  یـ از دانشکده علـوم دانشـگاه علـم و هنـر     یو مولکولیسلول

ــندگان ــهنویس ــبمقال ــکرمرات ــدردانىوتش ــودق ــرکتازراخ ش
د.دارنمىاعالمفردانگرفناورانستیززیرانیبننشدا
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