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مقاله مروری
مقدمه :میوه انار منبع غنی از فیتوکمیکالها با اثرات آنتیاکسیدانی بسیار باالست ،که دارای اثرات درمانی گسترده در طب سنتی و

مختلف سرطان اثر بگذارند از جمله :مهار آروماتازها و مهار آنزیمهای سیکلواکسیژناز ،اثر بر پروتئینهای شوک حرارتی ،فاکتور
رونویسی زیپ پایه لوسین و فاکتورهای رونویسی از پروتئینهای خاص و چرخه سلولی .همچنین در برخی مطالعات نشان داده شده
است که ترکیبات انار میتوانند از طریق فعالیت ضداستروژنی و استروژنی ،تاثیر بر  -72هیدروکسیکلسترول ،تغییردرگیرندههای
استروژن و  ،βمسیرپیامرسانی  ،Wnt / β-cateninچسبندگی و مهاجرت سلولهایسرطانی ،اثر بر سیتوکروم  ،p450مسیر آبشار
کاسپاز ،آپوپتوز و مسیرهای دیگر بر مراحل مختلف سرطان اثر بگذارند.
واژههای کليدی :نئوپالسم ،پونیکا ،متاستاز ،آپوپتوز
ارجاع :اسمعیلینژاد زهرا ،براتی رضا .بررسی اثر انار و ترکيبات آن بر سرطان سينه :مقاله مروری .مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید
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مدرن است و در پیشگیری و درمان بیماریهای قلبی عروقی ،دیابت ،چاقی ،بیماریهای التهابی ،بیماریهای عفونی و میکروبی،
اختالالت عصبی و ایمنی موثر است  .امروزه نقش انار در مراحل مختلف سرطان نیز اثبات شده است و از آنجایی که سرطان سینه
یکی از شایعترین سرطانها بین خانمها میباشد ،در این مطالعه به بررسی اثر انار در سرطان سینه میپردازیم .مطالب استفاده شده
از پایگاه اطالع داده  PubMedبهصورت گزینشی با استفاده از کلید واژههای " "pomegranateیا" "Punica grantumو" breast
 "cancerاستخراج شدهاند .مطالعات بررسی شده نشان دادهاند که ترکیبات موجود در انار میتوانند از مسیرهای متفاوت بر مراحل
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بررسی اثر انار و ترکیبات آن بر سرطان سینه :مقاله مروری

زهرا اسمعيلینژاد و همکاران

مقدمه

زده شده است که بیش از  %75سرطانها با مصرف میوه و
سرطان سينه

سبزی از بین میروند ،این مطلب نشان میدهد که

بر طبق معیارهای  WHOشیوع جهانی سرطان در حال

فیتوکمیکالهای میوهها و سبزیجات باعث جلوگیری از شروع

رشد ،سریع و هشداردهنده میباشد ( .)8ولی اتیولوژی کامل

و پیشرفت سرطان با تاثیر بر راههای بیوشیمیایی و مولکولی

سرطان هنوز ناشناخته باقی مانده است .سرطان سومین عامل

میشوند .از ویژگیهای مثبت فیتوکمیکالها میتوان به

مرگ و میر در ایران استو یکی از شایعترین سرطانها بین

دسترسی آسان ،قیمت ارزان و عدم وجود اثرات سمی در

زنان ،سرطان سینه میباشد ( .)9،7شیوع سرطان سینه در

آنها اشاره کرد (.)85

است ( .)1عوامل خطر سرطان سینه عبارتند از :سن ،سابقه

انار میوه بومی مناطق گرمسیری و نیمهگرمسیری در

خانوادگی و اختالالت ژنتیکی ،مانند جهش در ژنهای

خاورمیانه و هند میباشد ،و از لحاظ تجربی ،برای قرنها

سرکوب کننده تومور .سایر عوامل خطر مرتبط با هورمونها

کاربرد دارویی داشته است ( )88و دارای کاربردهای

میباشد ،از جمله سن ابتال به منارک ،شروع زودرس یائسگی،

گستردهای در طب سنتی و مدرن است ( .)87فعالیت

زایمان زودرس ،ناباروری و استفاده از داروهای ضدبارداری

آنتیاکسیدانی باال از قسمتهای مختلف انار مانند آب ،پوست

خوراکی و هورمونی میباشد .عالوه بر این ،عوامل مرتبط با

و دانهها مشخص شدهاند .این فعالیت آنتیاکسیدانی به مقدار

سبک زندگی مانند مصرف الکل ،چاقی و شرایط بیماری

زیاد ترکیبات فنلی مرتبط است شامل :آنتوسیانیدینها (-9

(مانند دیابت) نیز به بروز سرطان کمک میکنند (.)2

گلوکوزاید و  2-9دیگلوکوزاید از دلفینیدین ,سیانیدین,

بهطورکلی قرار گرفتن در معرض میزان باالی استروژن درونزا

پالرگونیدین)،

پونیکاالجین،

یا خارجی ،بهعنوان مهمترین عامل خطر در توسعه سرطان

پدانکوالجین و فالونولهای متفاوت ( .)89 ,81آب انار منبع

سینه پذیرفته شده است ( .)6مطالعات اپیدمیولوژیک نشان

خوبی از فروکتوز ،ساکارز و گلوکز است .همچنین بعضی از

میدهند که افزایش سطح سرمی  E1و  E2پس از یائسگی

اسیدهای ارگانیک ساده مثل اسیداسکوربیک ،سیتریکاسید،

بهطور قابلتوجهی باعث افزایش خطر ابتال به سرطان سینه

فوماریکاسید و مالیکاسید را دارد .عالوه بر این شامل مقدار

میشود (.)2

کمی آمینواسید به ویژه پرولین ،متیونین و والین میباشد

االجیکاسید،

پونیکالین،

عوامل شیمیدرمانی ،تاموکسیفن و رالوکسیفن خطر ابتال

( .)82انار به دلیل وجود این ترکیبات در پیشگیری یا درمان

به سرطان سینه با گیرنده مثبت استروژن را در  25درصد

بسیاری از بیماریها مثل سرطان ،بیماریهای قلبی عروقی،

زنان پرخطر کاهش میدهند ،اما متاسفانه استفاده از آنها با

دیابت ،چاقی ،بیماریهای التهابی ،بیماریهای عفونی و

عوارض جانبی عمده همراه است ،از جمله اینکه بر اندومتر

میکروبی ،اختالالت عصبی و ایمنی ،التهاب ،زخم و آرتریت

رحم اثر میگذارند و ممکن است باعث سرطان اندومتر نیز

نقش دارد .بر اساس مطالعات پیشین و بالینی که توسط

بشوند .عالوه بر این ،از سرطان سینه با گیرنده منفی استروژن

آزمایشگاه های مختلف در سراسر جهان انجام شده است،

جلوگیری نمیکنند .در طول دهه گذشته ،استفاده از

نمونههای مشتق شده از انار از قبیل آب ،عصارهها و

محصوالت طبیعی مشتق شده از گیاهان برای پیشگیری و

فیتوکمیکالها اثرات پیشگیرانه و درمانی بر روی سرطان

درمان سرطان در ایاالت متحده افزایش یافته است (.)1 ,3

کولون ،کبد ،ریه ،پروستات و پوست را نشان دادهاند (.)2 ,86

رژیم غنی از میوهها و سبزیجات باعث کاهش ریسک ابتال به

تحقیقات نشان دادهاند کهاثرات درمانی انار در سرطان سینه،
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بین خانمها در ایران  % 97و در آمریکا  %87/2گزارش شده

انار
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سرطان سینه و سایر انواع سرطان میشود و همچنین تخمین

انار و سرطان سينه

( .)82مطالعات نشان دادهاند که عصاره انار و اجزای آن ،به

شناخته شده) با دوز  855میلیمول در لیتر تقریباً % 62

صورت جداگانه و یا به صورت ترکیبی ،میتواند پروتئینها و

فعالیت آروماتازرا مهار میکند ،در حالی که دادههای حاصل از

ژنهای کلیدی در سرطان سینه را تنظیم و هدفگذاری کند

این مطالعه نشان داد که آب انار تخمیر شده و پلی فنولهای

و باعث کاهش تکثیر در سرطان سینه شود ( .)81عصاره میوه

آن به ترتیب  65و  15درصد قدرت مهارکنندگی آروماتاز را

انار میتواند با جایگزین شدن و یا اضافه شدن به تنظیمکننده

دارند ( .)75همچنین نشان داده شده فالونوئیدهای موجود در

(SERM Selective estrogen

انار (مانند لوتئولین ،کومسترول ،کومپفرل) بهطور رقابتی

) receptor modulatorکه برای جلوگیری از سرطان سینه

باعث مهار آروماتاز در یک سیستم کشت سلولیانسانی

میباشد ،از سرطان پیشگیری کند ( .)1 ,3االجیتانین که از

میشوند ( .)78ترکیبات مشتق شده ازاالجیتانین شامل:

اجزاء انار است ،در دستگاه گوارش هیدرولیز میشود و

، MUB methylated-UB،urolithin B

ترکیبات مختلف از جمله االجیکاسید را بهوجود میآورد که

 UA urolithin A،sulfateAUB acetylated-UBو

انتخابی گیرنده استروژن

UB

UBS
MUA

hydroxy-6H-benzopyran-

 acetylated-MUAفعالیت ضد آروماتاز قابل توجهی را نشان

 6-oneو یوروالیتین ) A (UAتبدیل میشود .این دو ترکیب

دادهاند که در این بین ،یوروالیتین  Bبیشترین فعالیت

باعث مهار رشد سلولهای سرطان سینه و پروستات میشوند.

آنتیآروماتازی را از خود نشان داده است که ممکن است

مطالعات اخیر نیز نشان دادهاند که یوروالیتین  Aو Bدارای

بهدلیل جذب بهتر آن در سلول باشد .البته واضح است که

اثرات استروژنی و ضد استروژنی در سلولهای سرطانی سینه

ترکیب مجموع این ترکیبات اثر بهتری نسبت به استفاده از

انسان هستند و بنابراین ممکن است دارای ویژگیهای شبه

یک ترکیب منفرد دارد (.)83

 SERMباشند (.)83

مهار سيکلواکسيژناز

روش بررسی

خانواده آنزیمهای  COX Cyclooxygenaseدر سنتز

مطالب استفاده شده برگرفته از 13مقاله ای هستند که به

پروستاگالندینها ) (PGاز جمله ،PGEنقش دارند و دارای دو

شرح مکانیسم اثر انار در سرطان سینه پرداختهاند .مطالب ،

خانواده  COX-1و  COX-2میباشندCOX-1 .در اکثر سلولها

در پایگاه اطالع داده  PubMedبا استفاده از کلید واژههای

بیان میشود ،در حالیکه بیان  COX-2از طریق محرکهای

" "pomegranateیا" "Punica grantumو" "breast cancerو

مختلف ،از جمله استرس ،سیتوکینها ،فاکتورهای رشد و

" 82 "breast neoplasmمقاله بهصورت گزینشی انتخاب

انکوژنها بهوجود میآید .پروستاگلندینهای تولید شده توسط

شدند .مقاالت استفاده شده ،از مقاالت منتشر شده بین

 COX-2در مراحل مختلف ایجاد سرطان ،از جمله تکثیر،

سالهای  8331تا  7582میباشد و سعی شده که از مقاالت

موتاژنز ،فرار از آپوپتوز ،سرکوب ایمنی ،آنژیوژنز و تهاجم نقش

جدیدتر بهرهگیری شود.

دارند .بنابراین مهار  COX-2باعث کاهش ترومای سلولی
بحث

تومور سینه میشود ( .)86پونیکیک اسید و االجیکاسیدکه از
اجزاء انار هستند ،در تنظیم فعالیت آنزیم  COX2دخیل

نقش اجزاء مختلف انار در درمان و پيشگيری از سرطان سينه:
مهارآروماتازها

هستند .االجیکاسیدباعث مهار آپوپتوز ،فعالسازی مسیرهای

کیم و همکاران گزارش دادند که آب انارتخمیر شده و

التهابی و آنژیوژنز میشود .عالوه بر این نشان داده شده است که،

پلیفنلهای تخمیر نشده که از پوست انار استخراج میشوند،

پرودلفینیدین  prodelphinidianجدا شده از توت سیاه ،مانع از

بهصورت قابل توجهی فعالیت آروماتاز رامهار میکنند .نشان

تولید  COXو پروستاگالندین میشود ،بنابراین با توجه به اینکه
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توسط میکروفلورهای کولون به

UB-
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داده شده است که آمینوگلوتیمید (یک مهارکننده آروماتاز

زهرا اسمعيلینژاد و همکاران

پاسخهای التهابی را مهار کند ( .)77،79تعدادی دیگر از اجزای

همچنین ثابت شده است که  HSP90باعث تنظیم بیان و

انار ،مانند اسیدگالیک و پونیکاالجین  Aو ،Bباعث مهار تولید

عملکرد انواع عوامل تولیدکننده پاتوکارسینوژن میشود.

PGE2ناشی از لیپوپلی ساکارید ،اکسیدنیتریک و اینترلوکین -

بنابراین به نظر میرسد مهار  HSPیک رویکرد مناسب است

86میشوند ( Shukla .)86و همکاران گزارش کردند که در

که احتماالً منجر به کاهش بالقوه در استرس التهابی میشود

خرگوشها پس از خوردن عصاره میوه انار فعالیت آنزیمهای

و بنابراین یک روش ایده آل برای کاهش بروز سرطان است.

COX-1و  COX-2مهار شدکه نشان میدهد ،پس از مصرف انار

درمان با امولسیون انار بهمنظور سرکوب پروتئینهای بیش

متابولیتهای انار موجود در خون ،اثرات فیزیولوژیک قابل

تنظیم شده  HSP70و ،HSP90کاهش قابلمالحظهای از

اندازهگیری دارند (.)71

وضعیت استرسزایی مبتنی بر التهاب را نشان داده است

تاثير بر پروتئينهای شوک حرارتی

پروتئینهای شوک حرارت ) ،(HSPپروتئینهای قابل

تاثير بر سایر مسيرهای التهابی

تحمل در برابر استرس هستند که نقش مهمی در پاسخ

فاکتور رونویسی زیپ پایه لوسین ( ،)Nrf2نقش مهمی در

استرس سلولی دارند .چند خانواده اصلی  HSPدر انسان وجود

محافظت از سلولهای سینه در برابر آسیبهای ناشی از

دارد ،مانند ،HSP60/HSP10 ،HSP90 ،HSP70 ،HSP40

التهاب و استرس اکسیداتیو دارد .تحت شرایط نرمال سلولی،

 .HSP110بر اساس گزارشهای علمی HSP90 ،میتواند

 Nrf2در ارتباط با

رویدادهای التهابی را از طریق تنظیم سیتوکینهای مختلف و

 Keap1است .پس از استرس سلولی Nrf2 ،از  Keap1آزاد

مسیرهای پیامرسانی سلول تنظیم کند .در حال حاضر بررسی

میشود ،به هسته وارد میشود ،و بهعنوان یک عنصر پاسخ

اثربخشی مهارکنندههای مختلف  HSP90در درمان بسیاری از

دهنده آنتیاکسیدانی شناخته میشود و رونویسی ژنهای

بیماریهای انکولوژیک ،از جمله سرطان سینه در حال انجام

فراوانی را تسهیل میکند که آنزیمهای آنتیاکسیدان و

است .در تحقیقات انجام گرفته بیان باالیی از  HSP90در

سمزدایی را رمزگذاری میکنند .مسیر پیامرسانی  Nrf2عمیقاً

بخشهای تومور نشان داده شده و مشخص شده که سرطان

در تنظیم التهاب و سرطانزایی مرتبط با التهاب دخیل است

ممکن است بهدلیل شرایط التهابی باعث القا پروتئینهای

و بر این اساس این مسیر حاوی هدف مهم پیشگیری از

شوک حرارتی شود و منجر به تکثیر نامنظم و فرار از آپوپتوز

سرطان مربوط به التهاب است .نشان داده شده است که

کاهش قابلتوجهی را در بیان HSP90

درمان با امولسیون اناردر تقویت بیان و همچنین انتقال

در گروه دریافتکنندهها مولسیون انار نشان داد ،که نشان

هستهای  Nrf2مؤثر است که به نوبه خود باعث کاهش فعالیت

دهنده خاصیت انار برای از بین بردن رشد سلولهای تومور

التهابی ناشی از NF-κBمیشود و در نهایت منجر به

سینه از طریق کاهش HSP90است که ممکن است با مقدار

پیشگیری از سرطان سینه میشود .با این حال ،توجه به جنبه

شود .نتایج یک مطالعه،

Kelch-like ECH-associated protein

کمتر استرس التهابی نیز مرتبط باشد ( .)86مطالعات متعدد

دیگری از القاء  Nrf2قابلتوجه است که بیان

نشان داده اند که HSPها در طول پیشرفت در مدوالسیون

موجب افزایش مقاومت سلولهای سرطانی به عوامل

عملکرد  ،p53پیشرفت چرخه سلولی و آپوپتوز سرطان نقش

شیمیدرمانی،

و

دارند .دو عامل مهم در توسعه و پیشرفت تومور HSP70 ،و

دوکسوروبیسین  Doxorubicinمیشود .افزایش  ،Nrf2ناشی

 HSP90هستند .نشان داده شده است کهسلولهای بدخیم در

از درمان با امولسیون انار ،میتواند برای جلوگیری از التهاب

سرطان کبد بیش از حد  HSP70را منتشر میکنند و بهطور

ناشی از سرطان مفید باشد ،اما میتواند نتیجه درمانی بیماران
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دلفینیدین  delphinidianدر انار نیز وجود دارد ممکن است

مستقیم درتسریع روند تکثیر سلولهای تومور دخالت دارند.

انار و سرطان سينه

( .)86فاکتورهای رونویسی از پروتئینهای خاص

) ،specificity protein transcription factorsعوامل

هیدروکسیکلسترول که یک تنظیمکننده انتخابی گیرنده

رونویسی هستند که بهطور گستردهای در تومورها به میزان

استروژن ( (SERMاندوژنیک است و میتواند از طریق

بیش از حد بیان میشوند و ژنهای مورد نیاز برای تکثیر

مکانسیم حد واسط گیرنده استروژن فعالیت کند ،ارتباط بین

سلولی ،بقا و آنژیوژنز را تنظیم میکنند .در یک مطالعه

پاقی و سرطان سینه مشخص شده است-72 .هیدروکسی

نشان داده شد که عصاره انار باعث کاهش رونویسی از

کلسترول میتواند منجر به تغییر در گیرنده استروژن  αو

β

ژنهای  Sp3 ،Sp1و  Sp4و همچنین باعث کاهش ژنهای

شود و آن را از  E217-β-estradioو دیگر تنظیم کنندههای

کنترل شده با  Spدرگیر در تکثیر سلولی ،آنژیوژنز و التهاب،

انتخابی گیرنده استروژن متمایز کند و باعث فعالیت تکثیری

VEGF ،bcl2 B-cell lymphoma 2 ،cyclin D1

در سلولهای سرطان سینه شود .بهعالوه  72هیدروکسی

از جمله

کلسترول باعث رشد بیش از حد وابسته به گیرنده استروژن و

 ،Vascular endothelial growth factorگیرنده آن
) (VEGFR-1و  NF-κBمیشود .در سلولهای سرطانی

متاستاز در موشهای مبتال به سرطان سینه میشود .گزارش

miR-

شده است که این تنظیمکنندههای انتخابی گیرنده استروژن

 27aباال میباشد .انار میتواند بهطور قابل توجه  miR-27aرا

درونزا ،اثرات مخرب شامل مهار اثر محافظتی از استرادیول

در سلولهای سرطانی سینه کاهش دهد و باعث تنظیم

در بیماریهای قلبی عروقی ،ترویج آترواسکلروز ،تنظیم منفی

افزایشی ژن ( ZBTB10پروتئینی سرکوب کننده  )Spدر

هموستاز استخوان و همچنین القاء و ترویج سرطان سینه

سلولهای سرطانی شود که در نهایت باعث تنظیم غلظت

دارند .مطالعات نشان دادند که عصاره انار میتواند بهعنوان

 NF-kBو ژنهای دخیل درآنژیوژنز میشود (.)76

تنظیمکنندههای انتخابی گیرنده استروژن عمل کند ،بهگیرنده

سینه ،بیان  Spبه علت سرکوب گیرندههای آن توسط

فعاليت ضداستروژنی و استروژنی

استروژن باند شود و کملپکس لیگاند-گیرنده را بهعناصر

ی ک مطالعه با هدف بررسی اثر مصرف آب انار بر سطح

پاسخدهنده به گیرنده استروژن جابهجا کند و باعث تنظیم

استرادیول ،استرون ،تستوسترون ،اندرستندیون وگلوبولین

کاهشی فاکتورهای رونویسی حد واسط گیرنده استروژن در

متصل شونده به هورمونهای جنسی در زنان یائسه مبتال به

سرطان سینه شود .همچنین عصاره انار میتواند مانع تکثیر

سرطان سینه انجام شد .در این کارآزماییبالینی افراد برای

 72هیدروکسیکلسترول شود و بیان ژنهای افزاینده -72

مدت  9هفته ،بهصورت روزانه  1اونس آب انار دریافت

هیدروکسیکلسترول را کاهش دهد .طبق نتایج مطالعات

میکردند در حالی که افراد در گروه کنترل آب سیب

واضح است که انار و  72هیدروکسیکلسترول بر سر باند شدن

دریافت میکردند .بعد از  9هفته مداخله هیچ کاهش

بهگیرنده استروژن  αبا استرادیول رقابت میکنند .بنابراین

قابلتوجهی در گلوبولین متصل شونده به هورمونهای

عصاره انار با رقابت با  72هیدروکسیکلسترول میتواند باعث

جنسی در گروه مداخله نسبت به کنترل مشاهده نشد .ولی

کاهش اثرات تکثیری  72هیدروکسیکلسترول در رده سلولی

کاهش قابل توجه استرون و تستوسترون در مقایسه با گروه

سلولهای سرطان سینه شود .پس میتواند باعث مهار تکثیر

کنترل مشاهده شد ( .)72هم چنین نشان داده شده که

سلولی و کاهش اثرات تکثیری استرادیول شود .بهطور کلی

یورولیتین بهعنوان یک مولکول بیواکتیو موجود در انار،

یافتههای این مطالعه نشان داد که که عصاره انار به گیرنده

میتواند بهگیرنده استروژن باند شود و فعالیت استروژنی و

استروژن متصل میشود و باعث تنظیم کاهشی فاکتورهای

ضداستروژنی در سلول های سرطان سینه داشته باشد (.)71

حدواسط رونویسی عناصر پاسخدهنده به استروژن در
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تاثير بر -07هيدروکسیکلسترول و تغيير در  Eraو ERb

زهرا اسمعيلینژاد و همکاران

قابلمقایسهای نسبت به  -82بتا استرادیول دارد .این یافتهها

پروتئینی متصل میشود که شامل ،Axin

نشان دهنده توانایی عصاره انار در جلوگیری از فعالیت -72

 ،polyposis coliکازئینکیناز  a-8-و گلیکوژنسینتازکیناز

هیدروکسیکلسترول است .به عبارتی عصاره انارمیتواند با

است که فسفوریالسیون ،یوبیکوئینه شدن و تخریب آنها را با

-72هیدروکسیکلسترول برای گیرنده استروژن  αرقابت کند

پروتئازوم تسهیل میکند .در حضور پیام ،Wntتخریب این

و از تکثیر ایجاد شده توسط -72هیدروکسیکلسترول

مجموعه ،غیرفعالشده ،که منجر به تثبیت و تجمع

β-

جلوگیری کند ( .)82استروژن اثر خود را در بافت هدف از

cateninدر سیتوپالسم میشود .در نتیجه β-catenin ،به

طریق تعامل با دو عضو مختلف از خانواده گیرنده هستهای از

هسته انتقال مییابد و به فاکتور سلولهای/Tفاکتور

عوامل رونویسی تنظیم شده توسط هورمون ،به نام گیرنده

ارتقادهنده لنفوییدها

adenomatous

T-cell factor/lymphoid-enhancer

استروژن  αو گیرنده استروژن  βانجام میدهد .پس از اتصال

 factorمتصل میشود و در نتیجه آن منجر به فعال شدن

هورمون به این گیرندهها ،کمپلکس گیرنده -هورمون با

رونویسی از ژنهای مختلف هدف مانند ،cyclin D1 ،c-myc

سلولهای خاصی در  DNAبه نام عناصر پاسخ دهنده به

 matrixmetalloproteinase 7و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی

استروژن و یا با سایر عوامل رونویسی واکنش میدهد که برای

که در سرطان سینه نقش دارد ،میشود .تجمع قابلتوجهی از

تنظیم رونویسی ژن هدف بهکار میروند .تنظیمکنندههای

 β-cateninدر هسته و یا سیتوپالسم در نمونههای سرطان

انتخابی گیرنده استروژن به گیرنده استروژن باند میشوند و

انسانی مشاهده شده است و بهنظر میرسد با پیشآگهی

عمل آگونیست استروژن را در بعضی از بافتهای هدف و عمل

ضعیف همراه باشد .جالب توجه است که در نمونههای انسانی

آنتاگونیستی استروژن را در سایر بافتها اعمال میکنند.

سرطان سینه تنظیمات هستهای و یا سیتوپالسمی

β-catenin

ژنهایی که توسط تنظیمکنندههای انتخابی گیرنده استروژن

با بیان ژن هدف خود یعنی  cyclinD1هم بسته است .فعال

با گیرنده استروژن  αتنظیم میشوند ،متفاوت از آنهایی است

شدن مسیر  Wnt/β- cateninممکن است یک رویداد

که با گیرنده استروژن  βتنظیم میشوند.

زودهنگام در سرطان سینه در انسان باشد .نتایج یک مطالعه

گیرنده استروژن  αباعث افزایش تکثیر در سلولهای

نشان داد که درمان با امولسیون انار باعث لغو پیامرسانی

Wnt

β-catenin

سرطان سینه و گیرنده استروژن  βباعث سرکوب تومور

 / β-cateninمیشود که نشان دهنده کاهش بیان

میشود .نشان داده شده است که عصاره انار فعالیت رونویسی

هستهای و سیتوزولی است .بهنظر میرسد مکانیسم احتمالی

وابسته به استروژن گیرنده استروژن  αرا بهصورت وابسته به

امولسیون انار در مهار تکثیر سلولی و تشدید آپوپتوز در تومور

دوز مهار میکند .عصاره انار به گیرنده استروژن متصل

سینه در موشهای صحرایی سرکوب پیامرسانی

Wnt/β-

میشود ،کمپلکس گیرنده لیگاند را به هسته منتقل میکند و

cateninباشد .میزان پروتئین  cyclin D1در بیش از  25درصد

رونویسی عناصر پاسخ دهنده به استروژن را در سلولهای

سرطانهای سینه افزایش یافته است .یافتهها نشان میدهد

سرطانی سینه بدون اثر بر اندومتر رحم کاهش میدهد و

که ممکن است  cyclin D1بهعنوان یک هدف بالقوه برای

دارای اثر محافظتی قلب در مقایسه با  E2است (.)3

ترکیبات فعال انار در جهت پیشگیری از سرطان سینه باشد.

مسير پيام رسانیWntیاWnt/β-catenin

از آنجایی که cyclin D1یک ژن تنظیم شده با

مسیر پیامرسانی Wntیا Wnt/β-cateninنقش مهمی در

میباشد و امولسیون انار به همان شیوه  β-cateninباعث

توسعه ژن سرطان سینه و همچنین تومورزایی بهدلیل دخالت

β-catenin

تنظیم کاهشی  Cyclin D1میشود ،مطالعات تداخل پیام
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رحم میشود و همچنین بر بیماری قلبی عروقی اثرات

دارد .در غیاب پیام  β-catenin ،Wntبه یک کمپلکس چند
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سلولهای سرطانی سینه ،بدون اثرات آگونیستی در آندومتر

در انتقال پیام ،چسبندگی سلولی و تنظیم بیان ژن سلول

انار و سرطان سينه

آنزیمهای سیتوکروم  p450در متابولیسم داروها و

موش صحرایی تأیید میکنند (.)6
از دست دادن چسبندگی ،افزایش مهاجرت و کموتاکسیک

اثر آب انار بر بیان و فعالیت سیتوکرومها در موش ،به مدت 1

بهعنوان ویژگی عمده متاستاز شناخته میشود .مطالعهای با

هفته به موشها آب انارداده شد .نتایج این مطالعه نشان داد

هدف بررسی اثر آب انار بر متاستاز در سرطان سینه انجام شد

که مصرف آب انار به مدت  1هفته باعث کاهش محتوای

که نتایج آن نشان داد آب انار یا مجموعه ترکیبات آن

سیتوکروم کبدی و بیان  CYP1A2و

(االجیکاسید ،پونیکیکاسید و لوتئولین) عالوه بر مهار رشد

 P450, family 3, subfamily Aمیشود .همچنین مشخص

سلولهای سرطان سینه ،باعث افزایش چسبندگی سلولهای

شدکه آب انار از طریق فعالیت بازدارندگی پروکارسینوژنها
(مهار فعالیت و بیان سیتوکرومها بر شروع ،پیشرفت و

سرطان سینه و کاهش مهاجرت آنها میشود اما بر

گسترش سرطان) موثر است .مطالعات دیگر هم نشان دادهاند

سلولهای سالم اثری ندارد .همچنین این درمان باعث مهار

که بهطور مثال یورولیتین باعث کاهش فعالیت و بیان

کموتاکسیکهای سرطان میشود .در این مطالعه این فرضیه

سیتوکروم  p450ویژه تومور ،در فعالسازی تعدادی از عوامل

شکل گرفت که احتماالً آب انار و ترکیبات گفته شده باعث

سرطانزا و در متابولیسم هورمونهای استروئیدی نقش دارد

افزایش بیان ژن چسبندگی سلولهای سرطانی و مهار ژنهای

.

این پروتئین باعث تشکیل 4-هیدروکسیاسترادیول که مادهای

تحریک کننده مهاجرت و مهار کموتاکسیک میشود.
آب انار باعث تحریک

CYP3A Cytochrome

سرطانزا بوده و فعالیت استروژنی چشمگیری دارد میشود

ICAM-1 intercellular adhesion

 CYP1B1در سلولهای  22Rv1سرطانی پروستات میشود

( molecule-1فاکتور دخیل در چسبندگی سلولها) و

(.)73-98

MARCKS myristoylated alanine-rich protein kinase C

مسير آبشار کاسپاز

( substrateپروتئین اتصال دهنده مرتبط با غشای پالسمایی

فعالسازی اعضای خانواده پروآپوپتوزی

 ،Bcl2مانندBax

که در چسبندگی دخیل است) میشود .همچنین باعث

و  ،Badآپوپتوز را با ایجاد حفرههای غشایی میتوکندری

Hyaluronan-mediated

تحریک میکند و موجب انتشار سیتوکرومCمیشود که به

( receptorHMMRپروتئین محلول که باعث تغییر رفتارهای

فاکتور فعالکننده پروتئاز  8و سپس به پروکاسپاز 3متصل

مهاجرتی سلول میشود) .این گیرنده به هیالورونان باند

میشود تا یک پروتئین پیچیده به نام آپوپتوزوم ایجاد کند.

افزایش

بیان

motility

میشود و باعث فعال شدن مسیر انتقال

آپوپتوزوم ،پروکاسپاز  3را به شکل فعال آن یعنی کاسپاز 3

پیامROCK RhoA-

تبدیل میکندکه به نوبه خود کاسپاز 9-را فعال میکند.

( activated protein kinaseیک فاکتور کلیدی در تنظیم

کاسپاز  2یکی دیگر از اپراتورهای پاییندست است که توسط

مهاجرت سلولها) ،میشود .آب انار همچنین باعث تنظیم

هر دو مسیر گیرنده مرگ (بیرونی) و مسیرهای واسطه

کاهشی  anillinو( ،nexillinپروتئینهای اتصال دهنده اکتین

میتوکندری (ذاتی) فعال میشود .فعالشدن کاسپاز  9و

که در تنظیم ساختار اسکلت سلولی دخیل هستند) ،میشود.

کاسپاز  2در نهایت منجر به آپوپتوز میشوند .بیان بیش از

بهعالوه باعث تنظیم کاهشی ( ،N-chimearinپروتئین فعال

حد  Bcl2از طریق سرکوب آپوپتوز باعث افزایش بقای سلول

کننده  GTPaseکه باعث افزایش مهاجرت میشود) ،و

میشود ،در حالیکه افزایش بیان  Baxباعث افزایش سرعت

همچنین تنظیم کاهشی  TWISTفاکتور رونویسی که باعث

آپوپتوز میشود .افزایش نسبت  Bax/Bcl2بهعنوان یک

کاهش چسبندگی و افزایش تحرک سلول میشود (.)9

شاخص قابل اطمینان از میل کلی سلولی به انجام آپوپتوز در
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چسبندگی و مهاجرت سلولهای سرطانی

زنوبیوتیکها دخیل هستند .در یک مطالعه با هدف بررسی

] [ DOI: 10.18502/ssu.v27i8.2036

… سرطان در
ایرانحین
های در
انار را
امولوسیون
 Wnt/β-cateninتوسط
دانشگاه
دانشجویان دختر
شيوع چاقی در

اثر بر سيتوکروم p450

زهرا اسمعيلینژاد و همکاران

باعث افزایش بیان  Baxو کاهش بیان  Bcl2در تومورهای

مهار رشد و آپوپتوز حساس میکند .از آنجایی که همولوگ

سینه با تغییر نسبت  Bax/Bcl2میشود .همچنین تنظیم

نوترکیب نشاندهنده یک هدف جدید برای درمان سرطان

افزایشی  ،Badسیتوکروم ،Cکاسپاز 9و  2و  3نشان داده شده

است ،تنظیم کاهشی همولوگ نوترکیب با عصاره انار میتواند

است .بنابراین انار میتواند سبب ایجاد آپوپتوز در تومورهای

برای حساسیت تومورها به داروهای ضد سرطان مورد استفاده

سینه از طریق تنظیم افزایشی ژن پروآپاپتوتیک ،تنظیم

قرار گیرد (.)97

کاهشی ژنهای ضد آپاپوتیک و مسیر آبشار کاسپاز شود (.)2

نتيجهگيری

سایر مکانيسمهای اثر انار دخيل در سرطان

بهطور کلی نتایج مطالعات بررسی شده نشان دادهاند که

نشان داده شد که عصاره انار باعث توقف چرخه سلولی در

] [ DOI: 10.18502/ssu.v27i8.2036

نظر گرفته میشود .نشان داده شده که درمان با عصاره انار

نوترکیب میشود و سلولها را به شکست دو رشته ، DNA

ترکیبات مختلف موجود در انار میتواند از طریق مهار

سلول میشود .همچنین نشان داده شده است که اثرات

ضداستروژنی و استروژنی ،تاثیر بر -72هیدروکسیکلسترول و

مهاری عصاره انار بر رشد سلولی تنها به خاطر اثرات

تغییر در گیرندههای استروژن

آنتیاکسیدانی انار نمیباشد .آنالیزها نشان دادهاند که درمان با

و  ،βمسیر پیامرسانی

Wnt

 ،/β-cateninچسبندگی و مهاجرت سلولهای سرطانی ،اثر بر

عصاره انار میتواند حدود  355ژن را تحت تاثیر قرار دهد و

سیتوکروم  ،p450القا آپوپتوز از طریق مسیر آبشار کاسپاز و

میتواند بر روی تنظیم کاهشی ژنهای پایدار مرتبط با میتوز،

مهار التهاب از طریق اثر بر آنزیمهای مسیر سیکل و اکسیژن

سازمان کروموزوم ،پردازش  ، RNAتکثیر  DNAو تعمیر

از ،پروتئینهای شوک حرارتی ،فاکتور رونویسی زیپ پایه

 ،DNAو ژنهای کنترل شده در تنظیم آپوپتوز و تکثیر

لوسین ،فاکتورهای رونویسی از پروتئینهای خاص و

سلولی اثرگذار باشد .همچنین آنالیزها نشان دادند که عصاره

مسیرهای دیگر میتواند باعث جلوگیری از سرطان سینه شود

انار باعث تنظیم کاهشی ژنهای مهم دخیل در شکست دو

یا پیشرفت آن را در مراحل مختلف از جله رشد ،تکثیر ،تمایز

رشته  DNAبا استفاده از هومولوگ نوترکیب ) ،(HRمانند

و متاستاز کاهش دهد .پیشنهاد میشود در مطالعات آینده

BRCA2 ،BRCA1 ،RAD51 ،NBS1 ،RAD50 ،MRE11و

بهطور گستردهتر به بررسی مکانیسمهای انار در سرطان سینه

 BRCC3میشود .تنظیم کاهشی ژنهای هومولوگ نوترکیب

و اهمیت هر مکانیسم پرداخته شود
سپاسگزاری

با افزایش سطوح میکرو RNAهای پیشبینی شده
)( miR-183 ،(miRNAsهدف پیشبینی شده  (RAD50و

محققان مایل به تشکر از اعضای مرکز تحقیقات تغذیه

( miR-24هدف پیشبینی شده  (BRCA1ارتباط دارد .این

دانشگاه علوم پزشکی شیراز هستند.

نشان میدهد که عصاره انار میتواند  miRNAهای موجود در

تعارض در منافع :وجود ندارد.

فرایندهای تعمیر  DNAرا تنظیم کند .این دادهها نشان
میدهد که عصاره انار باعث تنظیم کاهشی هومولوگ
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Introduction: Pomegranate is a rich source of phytochemicals with high antioxidant effects, which has therapeutic
effects in traditional and modern medicine. Pomegranate is effective in the prevention and treatment of
cardiovascular diseases, diabetes, obesity, inflammatory diseases, infectious and microbial diseases, neurological
disorders and immunity. Today the role of pomegranate in various stages of cancer has also been proven. Since
breast cancer is one of the most common cancers among women, this study examined the effect of pomegranate in
breast cancer. The articles used from the PubMed database were selected selectively using the words "pomegranate"
or "Punica grantum" and "breast cancer". The results of studies have shown that pomegranate compounds can affect
different stages of cancer in different ways, including: inhibiting aromatases, inhibiting cyclooxygenase
enzymeseffects on heat shock proteins, transcriptional leukocyte zipper transcription factor, transcription factors of
specific proteins, cell cycle. Also, it has been shown in some studies that pomegranate compounds canaffect different
stages of cancerthroughanti-estrogenic activity, effect on 27-hydroxycholic cholesterol, changes in α and β estrogen
receptors, Wnt / β-catenin signaling pathway, cancer cell adhesion and migration, effects on cytochrome p450,
Caspase cascade, apoptosis and other pathways.
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