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ًتمی  آّمن چٌمیي فؼبلیمت    رد. سمبػتِ را دا  24در درهمبى  هیلی گزم ثز هیلی لیتمز   IC50  16/1ثب  MCFّبی سلَل

اًجبم تسمت   گیزی ضذ.اًذاسُ  DPPHثب استفبدُ اس رٍش احیب فَساریَم استبت هیسیلیَم لبرچیاوسیذاًی ػصبرُ اتیل 
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 هقذهِ -1

 چرخِ سلَلی  -4-4

ٍ تمسمین سملَلی    DNAچزخِ سلَلی ضبهل یه سزی اس ٍلبیؼی است وِ هٌجمز ثمِ ّوبًٌذسمبسی    

ّمبی تَهمَر ومِ در    گزدد، اهب در سلَلػبدی ٍ سبلن ایي پزٍسِ ثب دلت وٌتزل هیّبی ضَد. در سلَل هی

گمزدد.  دیمذُ همی  ّبی آسمیت اًذ، هٌجز ثِ پیطزٍی سلَلّبی هزتجظ ثب چزخِ سلَل دچبر جْص ضذُصى

، وِ ایي سِ فبس ثب ّمن فمبس هیمبًی را تطمىیل     G2، فبس S، فبس G1ضَد: فبس تمسین هیفبس  4ثِچزخِ سلَل 

ضَد، عَل چزخِ سلَلی اس یه گًَمِ  ًبهیذُ هی Mدّذ، ٍ ثِ دًجبل آى فبس تمسین ّستِ، وِ هیتَس یب هی

درصذ سًذگی سلَل در سِ هزحلمِ اٍل   92ذ وِ حذٍد وٌ هیسبػت تغییز  24تب  16یب ثبفت تب دیگزی اس 

پزٍتئیي ّستٌذ. در ٍ  RNAٍ ثیَسٌتش  DNAّب آهبدُ سٌتش سلَل G1گذرد. در فبس آى یؼٌی ایٌتزفبس، هی

ّمب ثمزای تمسمین    سملَل  G2در فمبس   .ضمًَذ ّب سبختِ همی ّوبًٌذسبسی ضذُ ٍ ّیستَى S ،DNAعی فبس 

دّمذ ٍ ثیَسمٌتش   ّمب وومکلىت تطمىیل همی    ثب پمزٍتئیي  ُّوبًٌذسبسی ضذ DNAاًذ. در ایي هزحلِ  آهبدُ

ٍ دٍ سلَل دختمز حبصمل    ُذیبثذ. سزاًجبم در عی هیتَس ّستِ ٍ سیتَپالسن تمسین ضّوچٌبى اداهِ هی

تَاًٌذ ٍارد هزحلِ ایٌتزفمبس چزخمِ   ضَد وِ در صَرت ٍجَد ضزایظ هٌبست ثزای رضذ ثیطتز سلَل هیهی

تَاًٌمذ  ّب هیم است، سلَلتوبّب یب سهبًی وِ هَاد غذایی رٍ ثِ اگزدد. ٍ در غیبة هیتَصىسلَلی جذیذ هی

ّبیی وِ در ّز هزحلِ ًْبیی توبیش خَد گزدًذ. ّوبًٌذ سلَلضَد ًبهیذُ هی G0استزاحت وِ  ٍارد یه فبس

هتَلف ضذًذ. اًتمبل اس یه هزحلِ ثِ هزحلۀ ثؼذ در  G0ّبی ػصجی وِ در فبس لزار دارًذ، ثزای ه بل، سلَل

ّمبی  ضمَد، سملَل  هزحلِ ثؼذی جلَگیزی همی ٍرٍد ًبلص ثِ ضَد تب اس ًمبط ثبسرسی، وٌتزل ٍ تٌظین هی

ضًَذ. ٌّگبهی  G1فبس دٌّذ تب ٍارد ّبی خبرجی هبًٌذ فبوتَر رضذ پبسخ هیثِ هحزنثتذا پستبًذاراى در ا

ضَد( ًسجت ثِ فبوتَرّمبی رضمذ ٍ   آغبس هی G1ٌذ )وِ اس اًتْبی وٌ هیّب ضزٍع ثِ ّوبًٌذسبسی وِ سلَل
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 & Malumbrsدّذ.)ّبی چزخِ سلَلی پبسخ هیهْبروٌٌذُ فبوتَر رضذ همبٍم ضذُ ٍ ثِ ػولىزد پزٍتئیي

Barbascid, 2001.) 

 چرخِ سلَلی تٌظین  -1-1-1

پزٍسِ ػجَر اس یه هزحلِ ثِ هزحلِ ثؼذ ثِ عَر دلیك ٍ ثب تطىیل، فؼبل ضذى، تخزیت ٍ یب تغییمزات  

ضمَد. ثمِ   ( وٌتزل هیCDK) 1ّبّبی ٍاثستِ ثِ سبیىلیيّب، ویٌبسّبی ّوزاُ آىّب ٍ پزٍتئیيثزخی چزخِ

( CKIs) 2ّمبی ویٌبسّمبی ٍاثسمتِ ثمِ سمبیىلیي     ّب ثِ ًبم هْبروٌٌمذُ اس پزٍتئیي ػالٍُ اخیزاً گزٍُ دیگزی

اًممذ وممِ ثممزای اًتمممبل پیممبم ٍ ّوممبٌّگی ّممز هزحلممِ اس چزخممِ سمملَلی ضممزٍری        ضممٌبختِ ضممذُ 

 ، تطمىیل DNAتؼذادی ًمبط ثبسرسی ضٌبختِ ضذ، ومِ یىکمبرچگی    (.Vermeulen et al, 2003)ثبضٌذ هی

 DNAهٌجز ثِ ثمبسآرایی وزٍهمَسٍهی ٍ اًتممبل     DNAدذ. ًمص درخَوٌ هیرا ثبسرسی  هیتَسیّبی دٍن

ضَد وِ هٌجز ثمِ ثذسمت آٍردى یمب اس    ضَد. ًمص در دٍن هٌجز ثِ جذا ضذى هیتَسی هیدیذُ هیآسیت

  (Nigg, 2001)ضَد.دست دادى ول وزٍهَسٍم هی

ّمبی  ی در سملَل . اٍلمیي ًمغمِ ثبسرسم   گمزدد ثِ تغییمز در پلَییمذی همی    ًمص در دٍن لغجی هٌجز

وِ در ایمي   (.Ho & Dowdy, 2002) لزار دارد Gاٍاخز یب ًمغِ ثحزاًی در  STARTپستبًذاراى ثِ ػٌَاى 

 ر گًَِ آسیت ٍارد ضذُ ثِ وٌٌذ. در ایي ًمغِ ُ DNAّب ثبیذ ضزٍع ثِ ّوبًٌذسبسی ٍ تى یز هزحلِ سلَل

DNA  ضمَد. ًممبط   ٍ تزهین آى هتَلمف همی  تحت ًظبرت در آهذُ ٍ در صَرت ًیبس چزخِ تب سهبى تخویز

ٍ تطمىیل دٍن   DNAثمزای ًظمبرت در اتومبم سمٌتش      Mثمِ   G2ٍ ػجمَر اس   Sثبسرسی دیگز در عی فمبس  

گیزد وِ اجمبسُ ػجمَر ثمِ    ّبی هختلف در ّز ًمغِ ثبسرسی اًجبم هیػولىزدی لزار دارد. تخزیت سبیىلیي

اسبس هىبًیسن چزخِ سلَلی در تَهمَرسایی ًمطمی    دّذ. در اثتذا ثز ایي ثبٍر ثَدًذ وِهزحلِ ثؼذی را هی

                                           
1
Cyclin dependent kinases 

2
Cyclin-dependent kinase inhibitors 
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ّمبی  ّمبیی ومِ در صى  ًذارد اهب اوٌَى رٍضي ضذُ وِ ایي اضتجبُ است. ًمبط ثبسرسی در تَهَرّب ٍ سملَل 

ثبضٌذ اس وٌتزل خبرج ضذ ٍ هٌجز ثِ ًبپبیذاری صًَهی ٍ سزعبى دخیل در چزخِ سلَلی، دارای جْص هی

 ضَد. هی

 سلَلی ّستٌذ ثزای ٍرٍد ثِ چزخِ G0ّبی فبس المبوٌٌذُ سلَلاٍلیي سبیلىیي  Dی ًَع سبیىلیي ّب

(Sherr,1994.)  سبیىلیي ًَعD  ثبCdK6  ٍCdK9 ٌذوٌ هیّب را فؼبل ّوزاُ ضذُ ٍ آى (Sicinski et al, 

( Rbتَّب )، پمزٍتئیي سمزوَة وٌٌمذُ تَهمَر رتیٌَثالسم     Dسَثستزای اٍلیِ ویٌبس سمبیىلیي ًمَع    (.1995

ثمزای پیطمجزد چزخمِ سملَلی ًیمبس       Dفؼبلیت ویٌبسی سبیىلیي ًَع  Rbّبیی ثب فمذاى ثبضذ. در سلَل هی

ػالٍُ ثز ػولىزد تٌظیوی، ثِ  Dسبیىلیي ًَع  CdK6  ٍCdK4سیزٍاحذّبی  (.Lukas et al, 1995ًیست)

وومه  یَى ّمبی همزتجظ ثمب آى، ثمزای فسفزیالسم     ٍ پزٍتئیي Rbپزٍتئیي ثب  -ایٌتزاوطي هستمین پزٍتئیي

  (.Even et al, 1993) ٌذوٌ هی

ٌذ. وِ ثِ احتوبل سیبد یىی اس اجشای وٌ هی، ًمص هْوی ایفب G1در تٌظین پیطزفت  Rbّبی پزٍتئیي

ّبی سلَلی سیبدی، اس جولِ فؼبلیت پزٍتئیي Rbولیذی در وٌتزل ًمغِ ثحزاًی چزخِ سلَلی است. 

فبوتَر . (Johnson & Walker, 1998) ٌذوٌ هی را تمسین E2Fاػضبی خبًَادُ فبوتَرّبی رًٍَیسی 

E2Fّبی دخیل در پیطزفت چزخِ سلَلی ٍ سٌتش ثزخی اس صى فؼبلیتDNA  ضبهل سبیىلیيE  ٍA ،

(Cdc1 )Cdc2 ،B-myb ٍ دی ّیذرٍفَالت ردٍوتبس، تیویذیي ویٌبس ،DNA  ذ. وٌ هیین تٌظپلیوزاس را

ویٌبس سبیىلیي تَسظ  Rbذ. فسفزیالسیَى وٌ هیرا هْبر  E2Fتَاًبیی فؼبلیت رًٍَیسی  Rb ،E2Fاتصبل 

 E2Fگزدد. ثب فؼبل ضذى هی E2Fّبی تٌظین ضذُ تَسظ صى ٍ E2Fاس  Rbهٌجز ثِ رّب ضذى  Dًَع 

 (.Hinds, 1992) گزددالمب هی G1است وِ عی پیطزٍی سلَل در فبس  Eسبیىلیي ثؼذی سبیىلیي 
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ًیبس اسمت.   Sثِ  G1دّذ وِ ثزای ػجَر سلَل اس فبس ووکلىت تطىیل هی Cdk2ّوزاُ ثب  Eسبیىلیي 

 E2Fٍ ثب ایجبد حلمِ فیمذثه ه جمت در تجومغ     جلَگیزی وزدُ Rbفسفزیالسیَى داس  Cdk2/Eسبیىلیي 

در سلَل فبلذ  E، فؼبلیت ویٌبسی سبیىلیي Dثزخالف سبیىلیي ًَع  (.Hinds,1992) ذوٌ هیفؼبل ضزوت 

Rb دٌّذُ ٍجَد سَثستزاّبی حیبتی ثزای سمبیىلیي  هَردًیبس است، وِ ًطبىCdk2/E  ثبضمذ. هبًٌمذ   همی

ذ وِ هوىي است ایي وٌ هیرا فسفزیلِ  H1ًیش ّیستَى  Cdk2/Eسبیىلیي  Cdkّبی ثسیبری اس ووکلىت

 (.Ohtsubo,1995) عی ّوبًٌذسبسی صًَم هْن ثبضذفؼبلیت ثزای ثبسآرایی وزٍهبتیذ 

تجوممغ  Sثممِ  G1در فممبس ػجممَری اس  Aضممَد. سممبیىلیي تٌظممین هممی E2Fًیممش تَسممظ  Aسممبیىلیي 

ّومزاُ   Cdk1ثمب   Sٍ در اًتْمب فمبس    Cdk2ثب  Sایي سبیىلیي در عَل فبس  (.Schulze et al, 1995یبثذ) هی

ٍ ٍرٍد ثمِ   S، اتومبم هزحلمِ   Sثزای ٍرٍد سلَل ثمِ هزحلمِ    Aضَد. فؼبلیت ویٌبسی ّوزاُ ثب سبیىلیي  هی

 (.Girard et al, 1991) ضزٍری است Mهزحلِ 

 ذوٌم  هیایفبی ًمص  DNAٍ جلَگیزی اس ّوبًٌذسبسی اضبفی  DNAّوچٌیي در سٌتش  Aسبیىلیي 

(Walker & Maler, 1991.)  ِهزحلG2       ّمبی  ًیش دارای یه ًمغمِ ثبسرسمی اسمت ومِ ثمِ آسمیتDNA 

ذ. وٌم  همی لجل اس ٍرٍد ثِ فبس هیتَس را فمزاّن   DNAیز دّذ ٍ ثب ایجبد تأخیز، فزصت تؼوٍاوٌص ًطبى هی

 ,King et al) گممزددتٌظممین هممی A ،B1  ٍB2ٍ ٍاثسممتِ ثممِ سممبیىلیي   Cdkهزحلممِ هیتممَس تَسممظ  

1994(.)Johnson & Walker, 1999.) 

 (CKIّای کیٌاز ٍابستِ بِ سایکلیي )هْارکٌٌذُ -1-1-2

 Jnk4ٍ خمبًَادُ   Cip/kipّبی ویٌبس ٍاثستِ ثِ سبیىلیي ٍجَد دارد: خبًَادُ هْبروٌٌذُدٍ خبًَادُ اس 

(Deng et al, 1995.) 
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 Cip/Kipخاًَادُ  -1-1-2-1

 Cdksارتجبط ثب ٍ حتی ویٌبسّبی ثی Cdkثب اتصبل ثِ ووکلىت سبیىلیي/  Cip/Kipاػضبی خبًَادُ 

 DNAثبضذ. در پبسخ ثِ آسیت ( هیP21خبًَادُ )ٌذ. اٍلیي ػضَ ضٌبسبیی ضذُ اس ایي وٌ هیایفبی ًمص 

  ضَد.ٌَاى فبوتَر رًٍَیسی فؼبل هیثِ ػ 53Pپزٍتئیي 

 21Pدّذ. را هی 21Pاست وِ ثِ آى اجبسُ رًٍَیسی اس صى  53Pدارای جبیگبُ اتصبل  31Pپزٍهَتَر صى 

 ذ: وٌ هیچزخِ سلَلی را ثِ دٍ عزیك هْبر 

 Cdkّبی هختلفی اس سبیىلیي/ الف( هْبر ووکلىت

PCNAثب اتصبل  DNAة( هْبر سٌتش 
ّبیی هزاس(. سلَلپلی DNA)یه فبوتَر افشایص عَل ثزای  1

 ًیستٌذ.  G1لبدر ثِ تَلف چزخِ سلَلی در هزحلِ  DNAّبی در پبسخ ثِ آسیت 21Pثب فمذاى 

21P دٌّذُ یبثذ وِ ًطبىضًَذ ًیش تجوغ هیّبیی وِ ثِ سي پیزی ًشدیه هیّوچٌیي در سلَل

 (.Noda et al, 1994) ثبضذیي پزٍسِ سلَلی هیًمص آى ٍ ا

آهیٌی  دهیي اًتْبی اس عزیك 21P( ّستٌذ. وِ ّوبًٌذ 27P( ٍ )57P، )Cip/Kipدٍ ػضَ دیگز خبًَادُ 

 (.Lee et al, 1995) ضًَذحفبظت هی

 4jNKخاًَادُ  -1-1-2-2

ّبی ثبضذ. پزٍتئیيهی 16P ،15P ،18P ،19Pاست وِ ضبهل  4Jnkخبًَادُ  CKIخبًَادُ دیگز اس 

-هی P(19) (.Woo et al, 1997) دّذهی هیبًىٌص 4Cdk  ٍ6Cdkثِ عَر اختصبصی ثب  4jNKخبًَادُ 

اختالل در  (.Zhang et al, 1994) ضَد G1هَجت تَلف چزخِ سلَلی در هزحلِ  53Pتَاًذ ثب حفبظت اس 

 ,Carnero & Hanonجولِ سزعبى ّوزاُ خَاّذ ثَد)ّب ثب هطىالتی اس هیشاى ثیبى ٍ فؼبلیت ایي پزٍتئیي

1998.) 

                                           
1
Prolife cell nuclear antigen rating 



 

 
 

7 

  

 سرطاى -1-2 

ثبضمذ ومِ در صمَرت ػمذم     در عت ثمبلیٌی همی  ّبی هطبّذُ ضذُ تزیي ثیوبریسزعبى یىی اس ضبیغ

هزي ٍ هیز در جْبى هحسمَة   ػلت ضبیغ ػزٍلی دٍهیي -ّبی للجیدرهبى وطٌذُ است ٍ پت اس ثیوبری

ِ   ضَدهی ّمبی ثیَلمَصیىی ٍ پشضمىی،    ریسه اثتال ثِ ثیوبری سزعبى ػلیزغن پیطزفت ػلن ثطمز در جٌجم

ّب تَسظ یه هىبًیسن وبهالً حسبة ضذُ ثبضذ. ثِ عَر ػبدی، تى یز ٍ توبیش سلَلّوَارُ رٍ ثِ افشٍى هی

ّبی صًتیىی پیچیمذُ تجمبدل ثمیي    در عَل ًوَ عجیؼی، تین ضَد.ٍ در پبسخ ثِ ًیبسّبی هختلف اًجبم هی

ٌذ. ثِ ّمز حمبل   وٌ هیّبی آپکتَس وٌتزل ّبی رضذ ٍ سیگٌبلتى یز ٍ هزي سلَلی را در پبسخ ثِ سیگٌبل

ّب اس ثیي وٌتزل هٌظن ٍ دلیك خبرج ضمذُ ٍ هٌجمز ثمِ اختالالتمی     ضَد وِ سلَلدر هَاردی هطبّذُ هی

 ثبضذ. بد سزعبى هیگزدًذ وِ ًتیجِ آى ایج هی

 اًَاع تَهَرّای سرطاًی -1-2-1

آیذ ه ل پَست روَلت ٍ دّذ ثِ ٍجَد هیوبرسیًَوب: اس الیِ اپتلیبل وِ سغَح را پَضص هی (1

 ّب وبرسیٌَهب است. درصذ توبم سزعبى 92غیزُ. حذٍد 

 سبروَهب: ضبهل سزعبى ثبفت پیًَذی ه ل هبّیچِ، استخَاى، غضزٍف است.  (2

 آیذ. ّبی سبسًذُ خَى ثِ ٍجَد هیَللَسوی: اس سل (3

ّب لَسوی درصذ اس توبهی سزعبى 8گیزد. تمزیجبً ّبی سیستن ایوٌی ًطأت هیلٌفَهب: اس سلَل (4

 ضَد: ستبری ثِ دٍ ًَع تمسین هیچٌیي سزعبى ثز اسبس لبثلیت هتبٍ لٌفَهب ّستٌذ. ّن

 یبثذ.اداهِ هی : رضذ ًئَپالرًی ثِ صَرت یه تَدُخین یب آدًَهبتَهَر خَش (1

آٍرد ٍ در سزتبسز ثذى ّبی عجیؼی ّجَم هییب آدًَوبرسیتَهب: تَهَر ثِ ثبفتثذخین تَهَر  (2

 ضَد.پزاوٌذُ هی
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 ّای هَلکَلی ایجاد ٍ پیطرٍی سرطاىهکاًیسن -1-2-2 

13ضَد وِ ثذى اًسبى هتطىل اس سدُ هیتخویي 
ّمب در عمی   است تمزیجبً ّوِ ایمي سملَل   سلَل 12

هیلیَى سملَل   122-13ضًَذ ٍ ثز ایي اسبس هیشاى آپزپتَس رٍس ثب سلَل جذیذ جبیگشیي هی 122حذٍد 

خصمِ در  ّبی عجیؼی هتوبیش ّسمتٌذ ٍ ایمي هط  عزیك اس سلَل 6ّبی سزعبًی ثِ در ّز رٍس است. سلَل

  ّب یىسبى است :توبهی سزعبى

ّبی ثبسدارًذُ رضذ، ت ثِ سیگٌبلّبی رضذ خَد ثِ خَدی، همبٍم ثَدى ًسجاًذاسی ٍ ایجبد سیگٌبلراُ

در ٍالغ سمزعبى اس یمه    .سایی هذاٍم، تْبجن ثِ ثبفت ٍ هتبستبساًذاسُ، ريفزار اس آپَپتَس، تَاًبیی تى یز ثی

آیمذ ٍ ػلمت اصملی آى ٍلمَع     سلَل عجیؼی وِ هىبًیسن تى یز آى دستخَش تغییز ضذُ است، ثَجَد هی

 (.Evan & Vousden, 2001) ثبضذتیىی هیّبی صًجْص

وٌٌذُ ّبی سزوَةسا، صىسزعبى ّبیدخبلت دارًذ وِ ضبهل صىّب در فزآیٌذ سزعبى سِ گزٍُ اس صى

تجمذیل   2ساّبی سمزعبى ّب فؼبل ضذُ ٍ ثِ صىتَسظ جْصّب ىَصىًثبضٌذ. پزٍتَاهی 1ّبRNAتَهَر ٍ ریش 

تحزیه ثمیص اس حمذ رضمذ سملَلی     ّبیی ّستٌذ وِ ثیص اس حذ فؼبل ثَدُ سجت ّب، صىىَصىًضًَذ. اهی

ٌذ ٍ لذا در صَرت غیز فؼبل ضمذى  وٌ هیگز تَهَر، رضذ ٍ تى یز سلَلی را هْبر ّبی سزوَةضًَذ. صى هی

ای ّب ثخص ػومذُ RNAریش  ضًَذسلَلی ٍ پیطجزد تى یز تَهَر هیی رٍیِدر اثز جْص هٌجز ثِ رضذ ثی

ّبی هتفبٍت وِ در تمسین سلَلی ٍ تٌظمین  ثِ ًمص دّذ ٍ ثب تَجِاس ضجىِ تٌظین ثیبى صى را تطىیل هی

  (.Macdoonald et al, 2004) تَاًٌذ ًمص هْوی در ایجبد سزعبى ایفب وٌٌذٌذ، هیوٌ هیرضذ ایفب 

                                           
1
Micro RNA 

2
Oncogene 
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 ّای هختلف درهاى سرطاىرٍش -1-2-3

ثبضٌذ ثب تَجِ ثِ هبّیت ّب اگز در هزاحل اٍل تطخیص دادُ ضًَذ، لبثل درهبى هییه سَم سزعبى

پیچیذُ ثیوبری سزعبى ٍ درگیزی چٌذیي صى در ثزٍس چٌیي ًبٌّجبری، راّىبر هتفبٍتی ثزای درهبى آى 

 ضَد.در ًظز گزفتِ هی

 رٍش هتذاٍل درهاى سرطاى -1-2-3-1

 2درهبًیضیوی -1پزتَدرهبًی -جزاحی

ي ثبفت .ثزداضتضَد هیجزاحی: در ثیطتز هَارد تَهَر ثب همذاری اس ثبفت ّبی هجبٍر اى ثزداضتِ 

 .هجبٍر هی تَاًذ در پیطگیزی اس رضذ هجذد تَهَر ووه وٌذ

 ضَد. ّبی سزعبًی استفبدُ هیپزتَ درهبًی: در ایي رٍش اس پزتَّبی پزاًزصی ثزای اس ثیي ثزدى سلَل

 .ضًَذ هیضیوی درهبًی: استفبدُ وزدى اس دارٍّبی سٌتشی وِ ٍارد جزیبى خَى 

  ّای ًَیي درهاى سرطاىرٍش -1-2-3-2

ّبی هْبروٌٌذُ تَهَر صىّب ٍ درهبًی: ضبهل استفبدُ اس اٍلیگًََولئَتیذّب ثزای تصحیح الىَصىصى

  .ثبضذ هی

تن عجیؼی س، تحزیه، ّذایت، ٍ تمَیت سیهطتول ثز ثبسسبسی 4درهبًی ٍ ّذف 3ایوٌی درهبًی

هجبرُ ثب ثبفت ثبدی ٍ ّذایت تین دفبػی خَد ثیوبر جْت دفبػی ثذى ثیوبر است ٍ ثب ثِ وبرگیزی آًتی

 دّذ.سزعبًی رٍی هی

                                           
1
Radiation Therapy  

2
Chemotherapy  

3
Immuno therapy  

4
Targeted therapy  
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Alternative therapy ّبی درهبًی غیزهزسَم در ػلن پشضىی اس جولِ استفبدُ اس رٍش: ثِ وبرگیزی

ٍ ثىبرگیزی تزویجبت گیبّی ٍ لبرچی هزتظ جْت درهبى سزعبى را ضبهل  1پتبًسیل ثبالی پشضىی سٌتی

 ضَد.هی

ًی، فٌمبٍری ًمبًَ، ٍ غیمزُ    درهمب درهبًی، َّرهمَى ّبی سلَلّب: ضبهل استفبدُ اس تىٌَلَصییز رٍشسب

 (.Cassileth & Deng, 2004ثبضذ) هی

 استفادُ از هحصَالت طبیعی در درهاى سرطاى  -1-2-3-2-1 

 ذ:ثبض هیػصبرُ ّبی گیبّی هَرد استفبدُ در عت سٌتی ضبهل ثزخی هَارد سیز 

Selaginella temariscina  :)ومبراى هجمتال ثمِ    یه گیبُ دارٍیی سمٌتی ثمزای درهمبى ثی   )ػلف خَن

را  P53لیَ ّوىبراًص ًطبى دادًذ ایي گیمبُ ثمِ عمَر همَثز همی تَاًمذ حبلمت صى        سزعبى در ضزق است. 

  .ضَد U-937افشایص دّذ ٍ ثبػث اپکتَس در ردُ سلَلی 

Solaum muricatum  :)ریِ ، هؼذُ، ی سزعبًی پزٍستبتّب سلَلر تَس دَپپآثبػث )ػصبرُ ثبدهجبى

  .ضَدهی

Tanjertin:   ایي هبدُ در پَست ًبرًگی هَجَد است ٍ ثِ عَر گستزدُ در صاپي در دارٍّمبیKampo 

هْمبر  تمه رضمتِ،    DNAدٍ ًمین ضمذى   ، هْبر پوپ سذین پتبسمین  .ضَد هیاستفبدُ ثزای درهبى سزعبى 

ایمي همبدُ رضمذ     .ی سمزعبًی در ًظمز گزفتمِ ضمذُ    ّب سلَلتیزٍسیي ویٌبس اس اثزات ػول فالًٍٍَییذّب در 

 ذ.وٌ هیتَس هْبر َپپآرا اس عزیك المبی  HL-60ی سزعبًی ّب سلَل

                                           
1
Traditional Medicine  
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Green tea : چبی سجش حبٍی پلی فٌل ّبیEGCC,EGC,ECG,EC ی ّمب  سملَل ذ وِ رضمذ  ثبض هی

پتمَس خغمَط هختلمف    َّمبی چمبی سمجش ثبػمث تحزیمه اپ     پلی فٌمل . ذوٌ هیسزعبًی ریِ اًسبى را هْبر 

 (.Taraphdar et al, 2001)ضَد هیرٍدُ ثشري ٍ ریِ ،ی سزعبًی هبًٌذ پزٍستبتّب سلَل

 سرطاى سیٌِ -1-2-4

ٍ غمذد سمبسًذُ ضمیز دٍ     ّب لَلِسزعبى سیٌِ پت اس سزعبى پَست دٍهیي سزعبى ضبیغ سًبى است 

در هَارد ًبدری سمزعبى سمیٌِ در    ّبی سزعبًی دارًذ.ًبحیِ ّستٌذ وِ ثیطتزیي ًمص را در تَلیذ یبختِ

 .ضَد هیوِ ثبفت ثٌیبدیي ًیش ًبهیذُ  ضَد هیّبی چزثی ًیش اغبس ثبفت

 هزحلِ ثٌذی سزعبى سیٌِ

ی ثخطی اس سیٌِ را در ّن ضىستِ ّبی سزعبًّیچ گًَِ ضَاّذی ٍجَد ًذارد وِ یبختِ هزحلِ صفز:

 ثبضذ.

 ای در آى ٍجَد ًذارد.ٌَس ّیچ غذُسبًتی هتز است ٍ ّ 2تَهَر ثِ عَل  :1هزحلِ

سبًتی هتز دارد ٍ سزعبى ثِ غذد لٌفمبٍی سیمز ثغمل در ّومبى     5تب2تَهَر اًذاسُ ای در حذ  :2هزحلِ

 سوت سزایت وزدُ است.

ٍ سمزعبى در   ضمَد  هیلغز تَهَر ثشرگتز . ضَد هیثٌبم سزعبى پیطزفتِ هَضؼی ًیش ًبهیذُ  :3هزحلِ

 .ضَد هیسیز ثغل گستزدُ 

هوىمي اسمت   . سزعبى اس سیز ثغل ٍ غذد لٌفبٍی ثِ ثخص ّبی دیگز ثذى گستزش هی یبثمذ  :4هزحلِ

ٌِ جبثجب ضذُ دارًذ درهبًی سًبًی وِ سزعبى سیثبالتز ٍ ثبالی تزلَُ سزایت وٌذ.  وِ تَهَر ثِ غذد لٌفبٍی

هتذاٍل تزیي هحلی است وِ سزعبى سیٌِ ثمِ  ، ذ.استخَاىثبض هیاسبس هحل جذیذ  خَاٌّذ داضت وِ ثز

 .ذوٌ هیاى لسوت سزایت 
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