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فهرست جداول
صفحهعنوان

26و30عصاره پوست( ساعت72)مهار رشد 1جدول : 1مقاله 

38خالصه ای از ویژیگی های پایه در گروه های تصادفی معین شده1جدول: 2مقاله 

41خالصه ای از عوارض جانبی2جدول : 2مقاله 

اثر تزریق دهان خوراکی بر تومورهای پستان ناشی از (1جدول:3مقاله
DMBA در موش های صحرایی

54
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فهرست اشکال
صفحهعنوان 

27.سلول های مختلف سرطانی رادر مقایسه با کنترل  منفی متوقف می کندPPEعصاره 1شکل: 1مقاله

AS39در PSAتغییر میانگین درصد 1شکل : 2مقاله

WW39در PSAتغییر میانگین درصد 2شکل :2مقاله

39درهمه مردانPSAدرصد متوسط تغییر3شکل: 2مقاله

ک خالصه نمودار طراحی تجربی برای بررسی اثر امولسیون انار بر سرطان پستان ناشی از تحری(1شکل:3مقاله
انسدادی 

50

در  DMBAرژیم غذایی بر افزایش وزن بدن در طی تومورهای پستان آغاز شده توسط  PEتأثیر 2شکل :3مقاله
موش صحرایی

54

55از تکثیر سلولهای تومور جلوگیری میکند3PEشکل : 3مقاله

PCNA55شاخص 4شکل :3مقاله

DNA56قطعی   TdT-FragELبررسی ومطالعه ی میزان اپوپتوزی سلولها با  روش تشخیصیِ 5شکل : 3مقاله

56شاخص آپوپتوز6شکل: 3مقاله 5



فهرست اختصارات 
اختصاراتمعادل انگلیسی 

Dimethyl sulfoxideDMSO

Total phenolic contentTPC

Pomegranet peel extractPEE

Prostate specific antigenPSA

Active surveillanceAS

Watchful waitingWW

Food supplement group FSG

Placebo group PG

Pomegranate emulsion PE

7,12-dimethyl bez(a) anthraceneDMBA

punicalaginPU

Ellagic acidEA
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: مقدمه
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(ادامه)مقدمه 

Pooja Sharm et al, Pomegranate for Prevention and Treatment of Cancer, 2018

از تمام %10-5به استثنای 
-90کیس های سرطان، 

باقی مانده ناشی از 95%
ی محیط زیست و شیوه زندگ

.است
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(ادامه)مقدمه 
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(ادامه)مقدمه 
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(ادامه)مقدمه 

Pooja Sharm et al, Pomegranate for Prevention and Treatment of Cancer, 2018

تانن هیدرولیز  انتوسیانین
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(ادامه)مقدمه 

Pooja Sharm et al, Pomegranate for Prevention and Treatment of Cancer, 2018

التهاب

افزایش تکثیر 

غیر طبیعی

متاستاز

توسعه 

عروق خون 

جدید

آغاز 

تومورزایی تغییر
فاکتور رونویسیسلولی

پروتئین پروآپوپتوز
پروتئین ضد آپوپتوز

مولکول تنظیم کننده چرخه 
سلولی 

پروتئین کیناز 
واسطه التهابی
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مقاالت
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1مقاله 
:عنوان

بر روی سلول های سرطانی مختلف انسان( انار)خواص ضد توموری عصاره پوست پنیکا گراناتوم 

Anti tumoral Properties of Punica Granatum (Pomegranate) Peel Extract on            

different Human Cancer Cells

مژگان عباسی و همکاران : محقق

 Asian Pac J Cancer:ژورنال

مداخله ای : نوع مطالعه

ایران : محل انجام طرح

2015: سال انجام
S.Modaeinama, et al, Anti tumoral Properties of Pomegranate Peel Extract on Different Human Cancer Cells, 2015
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هدف مقاله 

مطالعه روی  پوست، انار ایرانی  

برای بررسی فعالیت آن 

روی عملکرد در سلول های سرطانی، 

، (SKOV3)سلول های سرطانی تخمدان

،(MCF-7)سلول های سرطانی سینه 

و (PC-3)سلول های سرطانی پروستات 

 (A549)سلول های سرطانی غیرکوچک ریه

 MTTاز طریق آزمون 
17



مواد و روش ها 
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( هاروش: )آماده سازی عصاره ها

در ایران2014تهیه میوه های انار از استان مازندران در سال •
قطعات پوست جدا شدند•
استخراج در یک دستگاه سوکسله با متانول•
تغلیظ شدن عصاره با اواپراتور چرخشی•

S.Modaeinama, et al, Anti tumoral Properties of Pomegranate Peel Extract on Different Human Cancer Cells, 2015
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(ادامه)روش ها(: TPC)تعیین محتوای فنلی کل 

S.Modaeinama, et al, Anti tumoral Properties of Pomegranate Peel Extract on Different Human Cancer Cells, 2015

0/5ml 
عصاره فنولیک

2ml  کربنات
دقیقه در 2%7/5سدیم 

دمای اتاق

جذب با استفاده از یک 
اسپکتروفتومتر 

. نانومتر اندازه گیری شد720در 

2/5mlمعرف
Folin- Ciocalteu

(FCR)

مخلوط در اتاق تاریک
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( ادامه)روش ها :  DPPH فعالیت رادیکال آزاد 

30ml50ml70ml
100ml

حجم های مختلف عصاره

1ml  دی -2، 2محلول
پیکیریل -1-فینیل

(DPPH)هیدرازیل 

ون انکوباسی
در دمای 

اتاق 
دقیقه10

517جذب این محلول در 
نانومتر، با استفاده از یک 

اسپکتروفوتومتر اندازه گیری
.شد

S.Modaeinama, et al, Anti tumoral Properties of Pomegranate Peel Extract on Different Human Cancer Cells, 2015

ی به فعالیت آنتی اکسیدان
بیان  IC50عنوان مقادیر 

شد که توسط رگرسیون
غیر خطی با  استفاده از 
GraphPad Prism 

محاسبه شد6.0نسخه 
21



:کشت سلول 
(ادامه)روش ها 

سلول های 
سرطانی 
تخمدان

(SKOV3)

سلول های 
سرطانی 

سینه 
(MCF-7)

سلول های 
سرطانی 
پروستات 
(PC-3)

سلول های 
سرطانی 

غیرکوچک 
 (A549)ریه

و سرم جنین گا
غیر فعال 10٪

شده

پنی سیلین
U/ml10

ن استرپتومایسی
10µg/ml

0/2mM 
سدیم پیروات

co2 %5کشت هادر حضور 
درجه سانتی گراد و37در 
جو رطوبتی نسبی %100 

.انکوباتور  شدند

S.Modaeinama, et al, Anti tumoral Properties of Pomegranate Peel Extract on Different Human Cancer Cells, 2015
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(  ادامه)روش ها : MTTتست 
ساعت 24بمدت

c°37در دمای 
CO2%5فشار

5,20,100,250,500, 
1000 µg/ml

 200mlسلول و حجم  104×1خانه ای  با تراکم 96سلول ها در پلیت های 

گروه 
عصاره 

کنترل 
مثبت

سلول ها با غلظت های مختلف عصاره های حالل

%0/2و
دی متیل 

یدسولفوکس

Paclitaxel
داروهای ضد سرطانی شیمی درمانی

تحت 
درمان

mL10 از معرفMTT
به هر چشمه

بعد از 
72

ساعت 

S.Modaeinama, et al, Anti tumoral Properties of Pomegranate Peel Extract on Different Human Cancer Cells, 2015

و c°37پلیت ها در 

5% CO2

ساعت 4برای 

انکوباسیون شدند

mL100 از محلول حالل به
هر چشمه اضافه شد و با 
37انکوباسیون در طی شب در 
درجه برای حل شدن  
کریستال های فورمازان 

جذب با استفاده از 
plate reader

ELISA
570در طول موج 
23نانومتر 

کنترل 
منفی

بدون درمان



1
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(ادامه)نتایج
کال های عصاره پوست انار به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی باالیی که دارد برای ازبین بردن رادی

.ازاد و جلوگیری از رشد سرطان انتخاب شده است

 تاثیرPEEات روی  سلول های سرطانی تخمدان، سلول های سرطانی سینه،سلول های سرطانی پروست
.شدندو سلول های سرطانی غیرکوچک ریه به دلیل گرایش باالی این سلول ها به متاستاز انتخاب

S.Modaeinama, et al, Anti tumoral Properties of Pomegranate Peel Extract on Different Human Cancer Cells, 2015
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عصاره پوست( ساعت72)مهار رشد : 1جدول 

S.Modaeinama, et al, Anti tumoral Properties of Pomegranate Peel Extract on Different Human Cancer Cells, 2015

(ادامه)نتایج
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S.Modaeinama, et al, Anti tumoral Properties of Pomegranate Peel Extract on Different Human Cancer Cells, 2015

(ادامه)نتایج

ل نتایج نشان داد که در تمام دوزها اختالف معنی داری بین شاهد های درمان شده و بدون درمان به صورت مستق
.از دوز مشاهده شده است

27، در مقایسه با کنترل  منفیp <0.001** ؛ p <0.01.* سلول های مختلف سرطانی را متوقف می کندPPEعصاره : 1شکل



بحث
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(ادامه)بحث

S.Modaeinama, et al, Anti tumoral Properties of Pomegranate Peel Extract on Different Human Cancer Cells, 2015

Sine Sepehrوهمکارانش

PPEاثرات بهینه  2012در سال 
 های از انار ایرانی روی تکثیر سلول
.دسرطان پروستات  بررسی کردن

باعث PPEدر این مطالعه، 
در %  65حداکثر مهار رشدی 

در یک µg/ml 600دوزهای 
.وضعیت وابسته به دوز شد

IC50

در آزمایش ما، در یک وضعیت 
باعث PPEمستقل از دوز، 

در %84.16حداکثر مهار رشد 
در سلول های 250µg/mlدوز 

.  سرطان پروستات شد

 IC50 5µg/mlبه عالوه 

250.21 µg/ml

یاکسیدانآنتیقدرتبهمی تواننداختالفاتاین
کهزیراشوند،دادهنسبتشدهآمادههایعصاره

اننویسندگتوسطشدهاستفادهاتانولیعصاره های
صارهعبامقایسهدرراپایین ترفنولیپلیحجمباال

29.می دهندنشانمامطالعهدرشدهاستفادهمتانولی



(ادامه)بحث

لول تفاوت قابل مالحظه ای بین اثر سلولی  دوزهای مختلف وجود نداشت و حتی در مورد س
شد که نشان 500µg/mlموجب مهار بیشتر در مقایسه با 5µg/mlهای سرطان سینه  دوز 

.می دهد که یک دوز بهینه بیولوژیکی مهم تر و مرتبط تر ازحداکثر تحمل می باشد

S.Modaeinama, et al, Anti tumoral Properties of Pomegranate Peel Extract on Different Human Cancer Cells, 2015

عصاره پوستعصاره پوست ( ساعت72)مهار رشد :1جدول
30



(ادامه)بحث

علت تفاوت اثر استروژنیک پلی فنول در سلول های سرطانی•

ترکیبات فالونوئید در عصاره             فعالیت اروماتاز را مختل                   سنتز استروژن مختل

عامل رشد در سلول هایی که
دارای گیرنده های استروژن 

S.Modaeinama, et al, Anti tumoral Properties of Pomegranate Peel Extract on Different Human Cancer Cells, 2015

سرطان تخمدان SKOV3اگرچه 
ER+ است، اما گسترش آن به

ن این استروژن بستگی ندارد، بنابرای
سلول ها نسبت به سایر سلول های

به سرطانی حساسیت کمتری نسبت
استروژن و آندروژن دارد

31



2مقاله 

در افراد مبتال به سرطان پروستات PSAاثر مکمل مواد غذایی غنی از پلی فنول در پیشرفت 
effect of a polyphenol-rich whole food supplement on PSA progression in men with 
prostate cancer

R.Thomas et al:  محقق

مطالعه اورجینال : ژورنال

دوسوکور : نوع مطالعه

انگلستان: محل انجام طرح

2014: سال انجام

:عنوان

S.Modaeinama, et al, Anti tumoral Properties of Pomegranate Peel Extract on Different Human Cancer Cells, 2015
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هدف مقاله 

R.Thomas, et al, effect of a polyphenol-rich whole food supplement on PSA progression in men with prostate cancer, 2014

این یک ازمایش تصادفی با کنترل 

ل دارونما بوده که با هدف اینکه ایا مکم

رژیم غذایی غنی از پلی فنول میزان

را در مقایسه با دارونما PSAپیشرفت 

در میان مردان مبتال به سرطان 

یا ASپروستات یا تحت درمان با 
WW؟، تحت تاثیر قرار میدهد یا خیر!

33



مواد و روش ها 
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روش ها
برای  Bedfordدر واحد تومورشناسی بیمارستان بودن که ، واجد شرایط انگلستان شرکت کننده از سراسر 203•

گرفتندمورد تصویب قرار بررسی  

R.Thomas, et al, effect of a polyphenol-rich whole food supplement on PSA progression in men with prostate cancer, 2014

 100بروکلی پود شده mg 

 100پودر زردچوبهmg

 100پودر کل میوه انار mg 

 20چای سبز 5:1عصارهmg  که برابر
چای سبز است  100mgبا 
عامل فشرده سازی

(di-calcium phosphate)- عامل ضد ،
تنی بر اصالح نشاسته مب)چسبندنگی و انعقاد 

پس ( ذرت، مالتودکسترین و  منیزیم استیریت
از ازمایش حذف شدند 

35



(ادامه)روش ها

R.Thomas, et al, effect of a polyphenol-rich whole food supplement on PSA progression in men with prostate cancer, 2014

208
ارزیابی

5:حذف شده
1=معیار ورود نداشتن

4=حاضر به شرکت نبودند

203
136: اختصاص به مطالعه

134:دریافت مداخله 
2: دریافت نکردن مداخله

67: اختصاص به مطالعه
65: دریافت مداخله

2:دریافت نکردن مداخله 

0:درپیگیری از دست رفتن
0: مداخله را متوقف کردن

0:درپیگیری از دست رفتن
0: مداخله را متوقف کردن

0:از تجزیه و تحلیل حذف شدن 0:از تجزیه و تحلیل حذف شدن

FSG PG

36
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1خالصه ای از ویژیگی های پایه در گروه های تصادفی معین شده       جدول

6/81

R.Thomas, et al, effect of a polyphenol-rich whole food supplement on PSA progression in men with prostate cancer, 2014

10/98

(ادامه)نتایج
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R.Thomas, et al, effect of a polyphenol-rich whole food supplement on PSA progression in men with prostate cancer, 2014

0/14%

46/98%

8/78%

80/34%

درهمه مردانPSAدرصد متوسط تغییر
3شکل

ASدر PSAتغییر میانگین درصد 
1شکل

WWدر PSAتغییر میانگین درصد 
2شکل

39



WWیا  ASتصمیم به باقی ماندن در 
(ادامه)نتایج

:این ترک کردن دالیل •

فاکتوره چند 
بیمارانیبا صالح دید پزشک و و 

درکه هردو نا اشنا بودند 

درمانی مداخالت 
PSA افزایش یافتانها

134

11

R.Thomas, et al, effect of a polyphenol-rich whole food supplement on PSA progression in men with prostate cancer, 2014

FSG

65

14

4

PGحل

ماه 3در طی 

ماه 6بعد از 

40



(ادامه)نتایج

R.Thomas, et al, effect of a polyphenol-rich whole food supplement on PSA progression in men with prostate cancer, 2014

هیچکدام از افراد  در هر دو 
ی گروه عالئم سیستم عصب

,بی خوابی ,مانند پریشانی 
.لرزش گزارش نداده بودند

خالصه ای از عوارض جانبی
241جدول



بحث
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(ادامه)بحث

R.Thomas, et al, effect of a polyphenol-rich whole food supplement on PSA progression in men with prostate cancer, 2014

ر قابل این مطالعه به طور تصادفی دریافت  مکمل تغذیه ای در مقایسه با دارونما که تاثی
.در مردان مبتال به سرطان پروستات را نشان داد PSAتوجهی بر میزان پیشرفت 

، ماه مدت زمان مداخله ای که اگر چه زمان کافی 6این پیش بینی نسبتا کوتاه مدت  بوده
وتاه برای شناسایی اختالف اولیه بوده، ولی یک طرح طوالنی تر احتمال این که این اثر ک

.مدت باشد حذف نمی شود

برابر 10این مکمل غذایی بیش از   ,صرف نظر از  سمیت اجتناب ناپذیر درمان محرومیت آندروژن
.تفاوت قیمت با درمان محرومیت آندروژن دارد

43



(ادامه)بحث

R.Thomas, et al, effect of a polyphenol-rich whole food supplement on PSA progression in men with prostate cancer, 2014

ماری در مقایسه با دارونما اختالف آ. دیگر ویژگی های این مکمل نیز تحمل و ایمنی آن بود
خ معنی داری بین عالئم بالینی وجود نداشت، اگرچه بیشتر مردان در گروه مکمل نف

شامل ناخوشایند یا اسهال را تجربه کردند، اما تقریبا بسیاری از اثرات مفید گزارش شده
.بهبود هضم و عالئم ادراری را نیز گزارش دادند

 مکمل انار، به عنوان یک مهار کننده ضعیف از سیتوکرومP450 به شمار می رود

ز جمله ترکیبات پلی فنول در مطالعات آزمایشگاهی اثرات بنیادی بر پیشرفت سرطان ا
نشانگرهای آنژیوژنز، متاستاز،  آپوپتوز داشته است

44



3مقاله 

:  عنوان
Pomegranate exerts chemoprevention of experimentally induced mammary 

tumorigenesis by suppression of cell proliferation and induction of apoptosis

ریک فعالیت آپوپتوزاثرات شیمیایی پیشگیری کننده عصاره انار از شیوع سلول سرطانی در بافت پستانی با مهار تکثیر و تح

Anupam Bishayee et al:  محقق

 NUTRITION AND CANCER:ژورنال

مداخله ای : نوع مطالعه

آمریکا : محل انجام طرح

2015: سال انجام
45



هدف مقاله

 حاوی( امولسیون)ارزیابی شیمیایی فرمول انار
وه اکثر ترکیبات زیستی فعال موجود در کل می

ینه تعیین مکانیسم های عمل مهار کارسینومای س
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ت و به عبار( همچون آبمیوه، برگها، گل  ها، بذر و دانه و پوست میوه)که از بخش های مختلف میوه (PE)عصاره انار 
دیگر از کل میوه به منظور به حداکثر رساندن اثر ناشی شده اند را از مجموعه شرکتهای ریمونست  اسرائیل

.خریداری کردیم

آنالیز 

ن شیمیایی ای

ترکیب

کافئیک اسید 
کوریالژین

اسید االژیک
اسید فرولیک

گالیک اسید

متیل -هیدروکسی-5
فورفورال

(A,Bنوع)پانیکاالژین
کوماریک اسید -p-ترنس

ا، اکتادکتریونیک اسید، استرول، استروئیده
17-α-توکوفرول-استرادیول، سیگما
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DMBAشدکه یک غده سرطان زا در سینه  است از شرکت  سیگما آلدریچ سنت لوییز تهیه.

 به طور مثال آنتی ژن های هسته ای تکثیر سلولها ,پادتن های اولیهBcl2,Bax بتا آکتین از ،
.مرکز بیوتکنولوژی سانتاکروز خریداری شدند

 (  روز36با سن تقریبا )موشهای  اسپراگ دالی، مونث و که فاقد پاتوژن بودند
ده ها و این حیوانات آزادانه به مواد غذایی باکیفیت، فرمول غذایی ثابت اساسی مربوط به جون

.همچنین آب آشامیدنی دسترسی داشتند
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هفتگیپروتکل رفتار با حیوانات بعد از سازش یافتگی یک

ه وزن بدن حیوانات یک هفت

.  ددر میان اندازه گیری میش

ه معاینه دستی غده های سین

عد دو بار در هفته، دوهفته ب

DMBAاز شروع درمان 
آغاز شد

طان خالصه نمودار طراحی تجربی برای بررسی اثر امولسیون انار بر سر(1شکل

پستان ناشی از تحریک انسدادی 
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 ت بی هوش شدند و پوسکتامین و زایالزین حیوانات همه گروه ها با تزریق ماهیچه ایِ محلول
ره بودند تومورها که تقریبا به شکل ک. جانوران برای تماس مستقیم تومورهای پستان کنده شد

ک شود از بافت اصلی پستان جدا شده وشست شو شدند تا هرگونه باقیمانده خون از روی آنها پا
.  سپس خشک کرده،وزنشان اندازه گیری و از آنها عکس گفته شد

میزان شیوع تومور= 

ن بار کلی تومورها برای هر گروهی نمایانگر مجموع وزن های تومورهای همه موشهای متعلق به آ
.گروه است

تعداد موش های دارای تومور

تعداد کل موشها
100

بافت نمایان 

تومور 

برداشته

یک نیمه 
برای کارهای

مولکولی

یز نیمه دیگر برای انال
از نظر امراض بافتی و

بافت های ایمنی 
استفاده میشوند

برای ارزیابی
ریخت شناسی

رنگ امیزی 
51میشوند
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ارزیابی شیمی ایمنی بافتی سلول
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 تکثیر سلولها با روش بازرسی شیمایی سلولها باPCNA

 شناسایی سلولهای اپوپتوزی در بخشهای تومور به وسیله تست تشخیص قطعی
TdT-FragEL DNA انجام گردید

 ِآنالیز شیمیایی سلولی ایمنیBax وBcl2انجام شد

 ِضریب عنوان گذاریPCNA که به آن(LI )گفته میشود، با
100×مثبت داشتند PCNAشمارش تعداد سلولهایی که 

تعداد کل سلولهای تومور به دست آمد

 ضریب اپوپتوزی(AI) هم تحت عنوان تعداد سلوهای توموری که به صورت مثبت لکه گذاری و
سلول شمرده شده به حساب می رود100رنگ امیزی شده اند در هر 
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جنتای
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جنتای
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هایوعدهوآبدرتفاوتیهیچ
شد،رالگویرفتاری،تغییرغذایی،

انجامآزمودنیهایگروهبین
درمعناداریتغییرهیچو.نگرفت

بعدوزنوبدنطبیعیوزن
کهایمرحلههردرآزمایشات

.نشددیدهشدگیریاندازه

در موش های صحرایی DMBAاثر تزریق دهان خوراکی بر تومورهای پستان ناشی از (1جدول

2شکل
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PEاز تکثیر سلولهای تومور جلوگیری میکند

3شکل

شکل
4
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PEباعث مرگ سلولهای تومورهای پستان میشود

بررسی ومطالعه ی میزان اپوپتوزی سلولها با  روش 
DNAقطعی   TdT-FragELتشخیصیِ 

5شکل

6شکل
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7شکل
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(ادامه)بحث
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لی در عصاره انار اثر برجسته ای بر کاهش میانگین وزن تومور پستان در هر سه دوز مصرف شده داشته است و
.معنی دار بوده است(5g)دوز باال 

عصاره انار ترکم سلولی و تراوشات ، عالوه بر ساختار بافت ها را کاهش میدهد.

درمان با عصاره انار از هرگونه تظاهرات سمی عاری است.

 مکانیسم هایی که از طریقPEتومور پستان در موش ها را ازبین میبرد:
پروتئین هسته ای است که به عنوان یک عامل PCNA. میزان تکثیر سلولی برای تشخیص تومور را ارزیابی کنیم

سرطان پلیمراز شرکت دارد و همچنین به عنوان یک نشانگر تکثیرکننده ی مهم برای سلولهایDNAهمراه در 
نشان دهنده DMBAدر تومورهای پستان در حیوانات کنترل PCNAبیان بالینی . زای پستان استفاده میشود

.تکثیر سریع سلول های تومور است

راه دهانی عصاره انار 
کاهش بروز 

PCNA
PCNA 

LI کمتر
ر ضد تکثی

کاهش شیوع 
و رشد تومور
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 ما اپوپتوز در . ودبه عنوان یک عامل اصلی در ارزیابی پتانسیل پیشگیری در نظر گرفته می شالقاء آپوپتوز توانایی
یافته های ما به وضوح . و ایمنی بافتی سلول بررسی کرده ایمDNAبافت تومورهای پستان را به وسیله روش تجزیه 

به وجود می آید و این امر حکایت از DNAافزایش چشمگیری در تجزیه PEنشان از این دارند که هنگام افزایش دوز 
.  برقراری آپوپتوزی در هنگام سرطان زایی پستان است

فعال سازی 

پرواپوتوز 

bcl2

تحریک غشاء 
میتوکندری

Cمسیتوکرو
پروتئاز 
آپوپتوز 

1فاکتور 
فعال

زپروکاسپا
-9 مآپوپتوزو

9-کاسپاز
فعال 

3-کاسپاز 7-کاسپاز

وزآپوپت
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 ظهور بیش از حدbcl2 بقای سلولی را از طریق مهار اپوپتوز ، ارتقا میبخشد، درحالیکه بروز بیش از حدBax مرگ
به عنوان شاخص معتبر از تمایل سلول به آپوپتوزbax /bcl2به وجود آمدن افزایش در نسبت . سلول را تسریع میکند

به  پاتوژنز و رشد Bax / Bcl2قابل توجه است که اختالل در تنظیم آپوپتوز ناشی از عدم تعادل در نسبت . است
.سرطان زای غده پستانی برمیگردد

 در این تحقیق، رژیم درمانی باPE بروزbax را افزایش داد و فعالیتbcl2 را در تومورهای پستان که براثر در معرض
DMBA قرار گرفتن به وجود آمده بودند کاهش داد، بدین طریق که در نسبتbax/bcl2 تغییری پرواپوتوز ایجاد

کرد

61



4مقاله 

:عنوان
Nanoencapsulation of pomegranate bioactive compounds for breast cancer chemoprevention

نانو کپسول سازی ترکیبات فعال زیستی انار برای پیشگیری از سرطان پستان

amit:محقق B shirode

مطالعه اورجینال : ژورنال

International Journal of Nanomedicine:نوع مطالعه

آمریکا-نیویورک: محل انجام طرح

2015:سال انجام
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چکیده

یین و نیمه پلی فنول انار، دارای آنتی اکسیدان قوی و از عوامل  پیشگیری شیمیایی است اما دارای قابلیت ذخیره زیستی پا

.عمر کوتاه است

punicalagin (PU)یت ، پلی فنول اصلی در انار در فرم سالم و دست نخورده اش جذب نشده است، اما به سرعت به متابول

.هیدرولیز میشود (EA)های کم عمر اسیدهای االیژیک اسید

انکپسوله کردن پلی فنول های انار به ذرات آزاد قابل تجزیه زیستی                ممکن است این محدودیت را کم کند.

میانگین قطر نانو ذرات کروی 

150-200 nm

ن دوبرابر کردن امولسیو

حالل فراهم شد

جذب نانو ذرات 
نشاندارشده در سلول های

سرطانی پستان در یک 
ساعته 24بازه زمانی 
.ارزیابی شد

میکروسکوپ فلورسنت 
confoca نشان داد

که نانوذرات عصارانار
به طور موثر جذب 

ساعت 24میشود و در 
اولیه حداکثر جذب 

A.Shirode et al, Nanoencapsulation of pomegranate bioactive compounds for breast cancer chemoprevention, 2015
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(ادامه)چکیده

برابر 12تا 2تاثیر PU,PE,EAنمونه های نانو 
بر مهار رشد سلولی

.نسبت به همتایان آزادشان داشتند

و در نانوذرات عصاره انار قویترین نمونه های نان
انار بود

ی پلی فنول های انار، از عوامل نوید دهنده برا
پیشگیری از سرطان پستان هستند

ادغام پلی فنول های انار 
با فناوری نانو اثرات ضد 

سرطان آن ها را در 
سلول های سرطان 

پستان افزایش می دهد

A.Shirode et al, Nanoencapsulation of pomegranate bioactive compounds for breast cancer chemoprevention, 2015
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دارای قدرت باالیی برای مهار تکثیر سلول نتایج نشان داد که عصاره هیدروالکلی پوست انار1مقاله
ه نظر عالوه بر این، ب. های تومورهای مختلف در حالت مستقل از دوز  است که نیاز به بهینه سازی دقیق دوز دارد

میرسد اثر عصاره پوست انار روی نوع خاصی از تومور است، و سلول های سرطانی وابسته به هورمون پاسخ
.بیشتری  به اثرات ضد تومور این عصاره داده است

 این مطالعه اثر کوتاه مدت و تاثیر مطلوب بر افزایش درصد 2مقالهPSA در مردان تحت درمانAS  و
WW له تاثیر آن نشان می دهد که این مداخ. و تحمل خوبی از مصرف ترکیبی از غذا های متمرکز را نشان داد

از لحاظ بالینی معنی دار است، اما آزمایش های بیشتر برای اثبات اثرات بالینی طوالنی مدت و نکات 
.ازمایشگاهی جامع تر را پیشنهاد کردند

ه این این پژوهش بیانگر اثر پیش گیرانه وابسته به دوز عصاره انار در سرطان سینه موش ها ب3مقاله
افتی توانایی آن در بازداری از رشد تومورهای پستانی، کاهش بار تومور، و تغییر ویژگیهای ب: گونه بوده است

ومور مکانیزم های عصاره در بازداریی از ت. تومور و  همچنین بازداری از تکثیر غیرعادی و القای آپوپتوز است
، میتوانند مسئول Baxوروند افزایشی پروتئین Bcl2بیان کننده این نکته است که روند کاهشی پروتئینِ  

.فعالیتهای القاکننده ی آپوپتوز در محلول عصاره انار باشند

همه این نتایج به همراه یک نمایه امنیتی میتوانند عصاره  ساختارهای گیاهی انار را به عنوان یک داروی
.پیشگیری کننده و به منظور کاهش ریسک سرطان معرفی و نشان دهند
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