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Abstract 

Introduction: Cancer is a leading cause of death second only to cardiovascular diseases. Breast cancer is common 

in women and is the second cause of death by cancer after lung cancer. In recent years, researchers have focused on 

dietary herbal medicines for the prevention and treatment of certain types of cancer. 

Methods: In this study, the cytotoxic properties of Rishbaba grape (Vitis vinifera) seed extract against MCF-7 

human breast cancer cells were determined by MTT assay. Doxorubicin, an anti-cancer control drug, was used with the 

extract in combination therapy. 

Results: The data showed that incubation of cells with grape seed extract significantly reduced cell viability. 

Furthermore, concomitant treatment of cells with extract and doxorubicin produced a significant cytotoxic effect as 

compared to the extract or doxorubicin alone. 

Conclusion: Seeded grapes (vs seedless forms) probably have beneficial effects for the prevention and treatment of 

human breast cancer. In addition, their combination with chemotherapeutic agent doxorubicin may effectively induce 

cell death and could be a potent modality to treat this  type of cancer with reduced side effects. 
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 یها سلولبابا بر  شیهسته انگور ر یعصاره آب کیتوتوکسیاثر س یبررس

ضد سرطان  یو برهمکنش آن با دارو MCF-7پستان رده  یسرطان

  نیسیدوکسوروب

 *2سعید اسماعیلی ماهانی ،1شهرام پورسیدی ،1سیده فاطمه همدانی

 شهید باهنر کرمان، کرماندانشگاه  ،بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی.  گروه 1

 ، کرمانشهید باهنر کرمان گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه. 2

 22خرداد  21پذیرش:   22دی  22دریافت: 
  

 چكيده

زناان اسات    انیسرطان در م نیتر عیشااست. سرطان پستان که   یو عروق یقلب یها یارمیبپس از  ریعامل مرگ و م نیو دوم ها یماریب نیتر مهلکاز  یکیسرطان  :مقدمه

 یاهیا و طا  گ  ییغاذا  میبر اساس رژ نو درمان سرطا یریگ شیپ یدانشمندان بر رو ریاخ یها سالشناخته شده است. در  هیاز سرطان پس از سرطان ر یعلت مرگ ناش نیو دوم

       .اند دهیورزاحتمام 

 یبررسا  MCF-7پساتان   ینومایآدنوکارسا  یهاا  سالول بابا را بر  شیر یهسته انگور رقم محل یعصاره آب ریتأث یسلول یمطالعه، با روش سنجش ماندگار نیدر ا :ها  روش

 مورد مطالعه قرار گرفت. زین نیسیضد سرطان دوکسوروب یعصاره با دارو یی. اثر هم افزامیکرد

 یدارا نیسا یدوکسوروب یکام عصااره و دارو   یدوزهاا   یترک نی. همچندهد یمکاهش  یدار یرا به طور معن ها سلولبقاء  زانیذکور منشان داد که عصاره م جینتا ها: يافته

 دارد. ییبه تنها نیسیدوکسوروب اینسبت به عصاره  یتر یقو کیتوتوکسیس تیخاص

 یعصااره باه هماراه داروهاا     نیاستفاده همزمان از ا نی. همچنباشد یمو درمان سرطان  یریگ شیدر پ دیخواص مف یهسته دار احتماالً دارا یعصاره انگورها :جه گيريينت

 را کاهش دهد. ها آن یدارو و عوارض جانب یو دوز مصرف گردد یسرطان یها سلولسب  مرگ  یبطور موثر تواند یم ن،یسیهمچون دوکسوروب یدرمان یمیمعمول ش

 

نیسی، دوکسوروبMCF-7 یپستان، رده سلول بابا، سرطان شیهسته انگور ر :هاي كليدي واژه

 1مقدمه

سرطان یک بیماری مهلک باا مارگ و میار باالسات کاه      

روانی و اقتصادی زیادی باه دنباال دارد. درماان و     یها یریدرگ

پیشگیری از سرطان یک چاالش بازرگ در جواماع بشاری در     

سراساار دنیاساات. مطالعااام اپیاادمیولوژیک کااه پااارامتر هااای  
 

 

 semahani@yahoo.com                  نویسندة مسئول مکاتبام: *

 www.phypha.ir/ppj                                        گاه مجله:بو

سان و مهااجرم را    ،جنس ،د موقعیت جغرافیاییمختلفی را مانن

کااه نحاوه زناادگی یکاای از   اناد  دادهنشااان  ،کناد  یماابررسای  

. ]21 ،11، 4[فاکتورهای مهم و موثر در باروز سارطان اسات    

سایر فاکتورهای موثر شامل عوامل محیطی مانند آالینده هاای  

 ،کارسااینوژن هااا و موتاااژن هااا   ،UVتشعشااعام  ،محیطاای

یااایی و ویروساای و همچنااین حساساایت  باکتر یهااا عفوناات

 یها سکیر. نحوه زندگی به معنی داشتن ]22 ،12[ اند یکیژنت

 ،مصار  سایگار و الکال    ،متغیر مانند رژیم غاذایی غیار ساالم   

فعالیت فیزیکی کم و وزن نا مناس  بدن است. باه طاور کلای    

 1130تأسيس  
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عدم استفاده از سایگار   ،فعالیت فیزیکی بیشتر و وزن کمتر بدن

بارای   غالبااً یم غذایی کام کلساترول و کام کاالری     رژ ،و الکل

سالمت بدن و نیاز عوامال متبات در کااهش خطار اباتال باه        

 یهاا  انجمان . بر این اساس ]11 ،11[ اند شدهسرطان پیشنهاد 

علمی سرطان راهکارهایی در جهات پیشاگیری از سارطان باا     

محادود کاردن اساتفاده از     ،بیشاتر  جامیسابز مصار  میاوه و   

پار چربای و در نهایات متعاادل نگاه       یها میژرگوشت قرمز و 

داشتن وزن بدن با رعایت رژیام غاذایی و باا افازایش فعالیات      

مناابع غنای از    ها یسبزو  ها وهیم. [17]بدنی پیشنهاد می کنند 

فیتوکمیکال ها با سااختارهای شایمیایی مختلاس هساتند کاه      

به عنوان عوامل ضاد سارطان و مهاار     ها آنتوانایی بسیاری از 

و  هاا  وهیا م. [24، 22، 11]نده شیمیایی مطالعاه شاده اسات    کن

بلکه غنی از  ،سبزیجام نه تنها منابع طبیعی مهار کننده هستند

. عامال مهاار کنناده    باشاند  یما ماواد معادنی و فیبار     ،ویتامین

ادامه و گساترش   ،در هر یک از مراحل شروع تواند یمشیمیایی 

 ریتاأث  یا م گسترده. مطالعا[21، 21، 2]سرطان موثر واقع شود 

غاذایی   یها میرژمهار کننده شیمیایی را که به طور معمول در 

 ،شاوند  یما های طاوالنی مادم مصار      توسط جوامع در دوره

 ،هاا تتاانن   هاا مانناد فناول    ای از فیتوکمیکاال  مربوط به دساته 

کاروتنوییادها   ،ترپنوییدها ،ها گلیکوزینوالم ،فالونویید( ،لیگنین

 ،هاا  وهیا ماین عوامال در   .[22 ،14]دانند  می ها و فیتو استروژن

کاه   ییهاا  کارده عصاره هاای گیااهی و دم    ،ها دانه ،جامیسبز

، 12] شاوند  یما یافت  ،مانند چای و قهوه ،مصر  معمول دارند

سرطانی  یها سلول. این عوامل از لحاظ سمیت انتخابی بر [27

 .  [7]آل هستند  یا پیش سرطانی ایده

از خانواده انگورسانان میاوه ای باا    (Vitis vinifera)انگور 

خاواص درماانی شاناخته شاده اسات کاه از دیار بااز اساتفاده          

مختلاس انگاور در درماان و پیشاگیری از      یهاا  انادام . شود یم

استفاده شده است. بعضی از خواص درمانی این میوه  ها یماریب

سات.  ها های گیاهی به ویژه پلی فناول  لمربوط به فیتو کمیکا

پروآنتوسایانین اسات    ،های موجود در هسته انگور فنولیکی از 

جلاوی   تواناد  یما که یک آنتی اکسیدان بسیار قوی اسات کاه   

رادیکاال آزاد را   یهاا  مولکاول تخری  سالولی در اثار فعالیات    

بگیارد. اثارام آنتای اکسایدانی پروآنتوسایانین بیشاتر از آنتاای       

. [2]اسات   Eو  Cاکسیدان های شناخته شاده مانناد ویتاامین    

و کلینیکاال حااکی از اثارام باالقوه      in vitroمطالعاام متعادد   

پروآنتوسیانین های هسته انگور در پیشگیری و درمان سارطان  

 . ]12[ باشد یم

Zhao       و همکاران خاصایت ضاد سارطانی عصااره هساته

. خاصایت ضاد   [21] اند کردهانگور را بر سرطان پوست گزارش 

که ساومین   ،لورکتالسرطانی عصاره هسته انگور بر سرطان کو

سرطان از لحاظ شیوع هم در زنان و هم مردان اسات و منجار   

نیاز توساط انجمان     شاود  یما مرگ حاصل از سارطان  % 2به 

. اثار ضاد سارطانی    [11، 1]سرطان امریکا گزارش شده اسات  

، 2[عصاره هسته انگور بر سرطان پستان گازارش شاده اسات    

ترقم( گزارش نشده یاا   . اما جزئیام انگور آنها از نظر واریته]22

 .  باشد یمبا آنچه که در کشور ما وجود دارد متفاوم 

لااذا در ایاان مطالعااه خاصاایت ضااد ساارطانی و اثااار       

 cv Rishbaba) (Vitisسیتوتوکسیک انگور محلی ریش باباا  

vinifera   از ارقام هسته دار و بومی ایران که به میزان وسایعی

ی سارطان پساتان   رده سلولبر  شود یمنیز توسط مردم مصر  

MCF-7 .مورد ارزیابی قرار گرفته است 

 ها روش و وادم

هساته انگاور پاس از    تهيه عصاره آبی هسته انگور: 

سااعت   24جمع آوری ضد عفونی و در مجاورم هوا باه مادم   

گارم از پاودر    12خشک گردید. سپس تبدیل به پاودر گردیاد و  

 در ،حاصل باه روش جوشااندن باا آو دو باار تقطیار اساتریل      

دقیقااه باار شاایکر انکوباااتور   11بااه ماادم  C ° 122دمااای

عصاره گیری شد. عصاره حاصل پس از سانتریفیوژ  ،مغناطیسی

 و فیلتر شدن جهت نگه داری به یخچال منتقل گردید.

در  MCF-7سارطانی رده   یهاا  سالول كشت  ستلو :   

 %12 آنتی بیوتیک، FBS ،1% %12محیط کشت کامل تحاوی 

و ( کشات داده شادند   (DMEM high glucoseمحیط کشت 

     انکوباااه شااادند.  C ° 27 و دماااای CO2 %1انکوبااااتور  در

MCF-7        رده سلولی سارطان پساتان مای باشاد کاه در ساال

سااله قفقاازی گرفتاه شاده اسات. ایان        12از یک زن  1272

سارطان پساتان   هی در ماورد  آزمایشاگا ام برای مطالع ها سلول

یت مخات  بافات   مناس  می باشد زیرا دارای چندین خصوصا 

پستانداران از جمله تولید اساتروژن از طریا     یها سلولاپیتلیال 

دارا بااودن گیرنااده اسااتروژن ماای باشااد و وقتاای در محاایط    
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اپیتلیاال باه    یهاا  سالول شابیه باه    ابناد ی یمآزمایشگاه کشت 

و پاس از   باشاند  یما . چسابنده  کناد  یما صورم یک الیه رشد 

در این رده سلولی  و شوند یمساعت تقسیم  24گذشت بیش از 

 [.21] شود یمبیان  WNT7Bکوژن ان

هسته انگتور  سرطانی با عصاره  يها سلو تيمار 

در ظرو   ها سلولپس کشت  ساعت24و دوكسوربيسين : 

پاس از تعاوی     ،در یک طرح تصادفی تکارار دار  ،چاهکی 21

میکرولیتر عصااره   12تا  1/2با دوز های  ها سلول ،محیط کشت

سااعت انکوباه شادند. باه      24ار و باه مادم   وزنی( تیما  ٪12ت

میکروگارم   22تاا   21/2عبارم دیگر دوزهای مصرفی عصااره  

با دوز هاای   ها سلول. در آزمایش دیگری باشند یمبر میلی لیتر 

تیماار   دوکسوربیساین میکروگرم بر میلی لیتار(   1تا  1مختلس ت

شدند. در آزمایش سوم دوزهای کم عصااره و دوکسوروبیساین   

 اضافه شدند.    ها سلولور نشان دادن اثر هم افزایی به به منظ

ساعت  MTT :24به روش  ها سلو سنجش بقاي 

محایط کشات    ،توساط عصااره و دارو   هاا  سالول پس از تیماار  

             خااارو و محاایط جدیااد اضااافه گردیااد. سااپس بااه   هااا ساالول

                             منظاااور سااانجش بقاااای سااالولی باااه هااار چاهاااک       

-2,5-(dimethylthiazol-2-yl-4,5)-2ماااااااااااااااااااده 

diphenyltetrazolium bromide   ًیاااا اصاااطالحا MTT 

ساعت انکوباه گردیاد.    4به مدم  ها سلولاضافه و ظر  حاوی 

 DMSOمیکرولیتار   122تخلیه و باا   ها چاهکسپس محتوای 

ی سالولی و  پذیر کردن غشاا با نفوذ DMSOجایگزین گردید. 

شاود رناا ارغاوانی آن در    خود باعث مای  انحالل فورمازان در

در نهایات دانسایته رناا ایجااد      .ها پخش گرددمحیط چاهک

ناانو   422شده توسط دستگاه اساپکتروفتومتر و در طاول ماوو    

 متر خوانده شد.

 ±نتاایج باه صاورم میاانگین     : هتا  داده آناليز آماري 

هاای  اند. اخاتال  باین میاانگین داده   بیان شده خطای استاندارد

های مورد مطالعه با کماک آزماون یاک    در گروه MTTآزمون 

بارآورد شاد.    Tukeyآزماون  و به دنبال آن  ANOVAطرفه 

21/2P<  داری در نظر گرفته شد.معنی به عنوان حداقل سطح 

 يافته ها

هسته انگتور  ختلف هاي مغلظ  يراتبررسی تأث

: MCF-7بقاء سلولی رده سلولی سرطان پستتان  بر 

بساته باه غلظات آن دارای اثار     ان دادند که عصاره یافته ها نش

 
خطاای   ±نتایج به صاورم میاانگین    .MTT با استفاده از تست MCF-7ی ها بر بقای سلول (Grape seed extract)ختلس عصاره هسته انگور م یها اثر غلظت -1شكل 

 .باشند یاختال  معنی دار نسبت به گروه کنترل م ***  P<0.001و  P<0.05* .اند داده شدهاستاندارد نشان 
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بکاار باردن   دهاد.  مای کشندگی بوده و بقای سلولی را کااهش  

اثار  میکروگارم بار میلای لیتار      1/2و  21/2های در دوزعصاره 

ولای اثارام    ،ناداد ی از خاود نشاان   مالحظاه ا توکسیک قابال  

میکروگارم بار    12تاا   1/1توکسیک قابل مالحظه از دوزهاای  

 22تااا  12تاار بصااورم وابسااته بااه دوز و از دوزهااای  میلای لی 

میکروگرم بر میلی لیتر اثرام سیتوتوکسیک بطور یکسان دیاده  

 (.1شد تنمودار 

ختلتف دوكسوروبيستين   هاي مغلظ  رثابررسی 
 :MCF-7بقاء سلولی رده سلولی سرطان پستان بر 

در ی مالحظااه اتوکساایک قاباال دوکسوروبیسااین اثاار داروی 

. اثارام  دهاد  ینماز خود نشان رم بر میلی لیتر میکروگ 1غلظت 

 2در غلظاات  (p<0.05*)توکساایک خفیااس ولاای معناای دار  

اثار   1و  2 یهاا  غلظات میکروگرم بار میلای لیتار دیاده شاد.      

را اعماال   (p<0.001***)کشندگی سلولی قابل مالحظاه ای  

 (.2کردند تنمودار 

كت  عصتاره هستته     يها غلظ  راتيتأثبررسی 

اه داروي دوكسوروبيستين بتر بقتاي    انگور بته همتر  
پاس از  : MCF-7سلولی رده سلولی سرطان پستتان  

متفااوم عصااره هساته انگاور بار       یها غلظت رامیتأثبررسی 

و  1/2دوز هاای کام ت   ،MTTبا استفاده از تست  ها سلولبقای 

میکروگرم بر میلی لیتر( عصااره انتخااو و باه هماراه دوز      1/1

روگرم بار میلای لیتار(  ماورد     میک 2های کم دوکسوروبیسین ت

      نشااان  B2و  A2اسااتفاده قاارار گرفتنااد. نمودارهااای شااماره  

کااه ترکیاا  غلظاات کاام عصاااره بااا داروی        دهنااد  یماا

دوکسوروبیسین دارای اثر هم افزایی است و بقای سلولی را باه  

   .دهد یممیزان بیشتری کاهش 

 بحث

در ایاان مطالعااه هااد  مااا بررساای اثاار ضااد ساارطانی و  

 (cv Rishbabaتوکسیک هسته انگور محلای ریاش باباا    سیتو

(Vitis vinifera   از ارقام هسته دار و بومی ایران بود و نتاایج

-MCFرده سلولی سرطان پساتان  نشان از اثر بالقوه عصاره بر 

 دارد. 7

خواص درمانی هسته انگور مربوط به فیتاو کمیکاال هاای    

فناول هاای   گیاهی به ویژه پلی فنول های آن اسات. یکای از   

پروآنتوسایانین اسات کاه یاک آنتای       ،موجود در هساته انگاور  

. پروسیانیدین موجاود در عصااره   [2]اکسیدان بسیار قوی است 

هسته انگور دارای اثرام ضد آرتروز و ضاد حساسایت شاناخته    

مخرو رادیکال های آزاد  ،شده است. جلوگیری از پیری سلول 

 
خطای استاندارد نشان  ±نتایج به صورم میانگین .MTTبا استفاده از تست MCF-7ی ها بر بقای سلول (Doxorubicin)ختلس دوکسوروبیسین م یها اثر غلظت -2شكل 

 .باشند یاختال  معنی دار نسبت به گروه کنترل م ***  P<0.001و  P<0.05* .اند داده شده
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کاه القاا    UVم اکسیژن و نیاز جلاوگیری از فعالیات تشعشاعا    

نیاز از اثارام شاناخته شاده      ،باشاند  یما کننده پراکسیداسایون  

کاه   کند یم. این مطالعه پیشنهاد ]22[عصاره هسته انگور است 

عصاره هسته انگور نوع ریش بابای ایرانی نیاز دارای خاصایت   

پلی فنول ها و پروسیانیدین موجود  احتماالًضد سرطانی بوده و 

یک عامل ضد کارسینوژن و ضاد رشاد    دتوان یمدر هسته انگور 

تومور باشد. پلی فنول های شناخته شده موجود در هسته انگاور  

و  C1و B1-B5پروساایانیدین  ،اپای کااتچین   ،شاامل کااتچین  

 
با اساتفاده   MCF-7ی ها بر بقای سلول (Doxorubicin)به همراه داروی دوکسوروبیسین  (Grape seed extract)کم عصاره هسته انگور  یها بررسی اثر غلظت -1شكل 

 #  P<0.05 باشاند.   یاختال  معنی دار نسبت به گروه کنترل م ***  P<0.001و  P<0.05*.اند داده شده خطای استاندارد نشان ±نتایج به صورم میانگین  .MTT  از تست
 دریافت کننده عصاره و دارو به تنهایی. اختال  معنی دار نسبت به گروه
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نتای اکسایدانی   آگاالم هستند که خاصیت  B5-3پروسیانیدین 

. پروآنتوسایانین  [21]بعضی از این ترکیبام شناخته شده اسات  

ور در پیشگیری و درماان سارطان بسایار ماوثر     های هسته انگ

 . ]12[ باشند یم

 یهاا  سالول از طرفی آروماتاز آنزیمی است که بیاان آن در  

رود. از  سالم ساینه بااال مای    یها سلولسرطان سینه نسبت به 

آنجا که عمل این آنزیم کاتاالیز تبادیل انادروژن باه اساتروژن      

هاای  از دیمر عصاره هسته انگاور دارای درجاام بااالیی    ،است

پروسیانیدین است که جلوی اثر آروماتاز را به صورم وابسته باه  

سارطانی پساتان رده    یهاا  سالول . تیمار [12] رندیگ یمغلظت 

MCF-7     با عصاره آبی هسته انگور نشان داد کاه ایان عصااره

هایی نظیار   به علت دارا بودن بیوفالونوییدها به ویژه پلی فنول

د سارطانی دارد و باا افازایش دوز    خاصیت ضا  ،پرو انتو سیانین

تیمار شده در مقایسه باا گاروه    یها سلولتعداد  ،مصرفی عصاره

 .ابدی یمکنترل کاهش 

بااا  2224و همکاااران در سااال   Sharmaای  مطالعااهدر 

پی به خاصیت سایتو   انگور پودر تجاری عصاره هستهاستفاده از 

ت . بایستی گف]22[بردند  MCF-7 یها سلولتوکسیک آن بر 

     یهاا  تفااوم که مطالعاه ماا دقیقاأ مشاابه کاار آناان نیسات و        

ریاش باباای ایرانای     رقم ما از هسته انگورای وجود دارد.  عمده

ولی در مطالعاه آنهاا ذکاری از رقام آن نشاده       میا کردهاستفاده 

مربوط به امریکا است. عصااره ماا آبای باوده و      قاعدتاًاست که 

ولی عصااره آنهاا باا    بوده  PBSو مورد استفاده آو  یها حالل

شده است. بارای سانجش بقااء     ار بردهبک DMSOآلی  حالل

از تریپاان بلاو   آنهاا  در حالیکاه   MTT assay ماسلولی تست 

میکارو   12تاا   1/2از دوزهاای  . در این مطالعاه  اند کردهاستفاده 

دویسات   یهاا  چاهاک از عصاره حااوی ده درصاد وزن در    لیتر

عباارتی دوزهاای بکاار رفتاه در      شاد. باه  استفاده میکرولیتری 

حالیکاه   درمیکروگرم بر میلی لیتر بودناد   22تا  21/2مطالعه ما 

اساتفاده  میکروگرم در میلای   222تا  21مقاله مذکور از دوزهای 

که اثر عصاره هساته انگاور    دهد یم. این مقایسه نشان اند کرده

از عصاره هساته انگاور ماورد     تر یقورقم ریش بابا هشت برابر 

پاودر  . آنهاا  و همکاران بوده اسات  Sharmaاستفاده در مطالعه 

ار مها  درصاد  12تاا   11 عامال های بکار برده در دوز تجاری را

هاای  عصااره ماا باا دوز    . در حالیکهاند کردهمعرفی  یسلول رشد

نکته  .ه استبوددرصد(  12تا  21ت عامل مهار کننده رشدکمتر 

قم ایرانی نیاز دارای  ر انگور اشتراک اینکه عصاره طبیعی هسته

 شبیه رقم های دیگر می باشد. خاصیت ضد سرطانی

خاصیت آنتی اکسیدانی عصااره هساته انگاور در مطالعاام     

. آنتای اکسایدان هاای    ]22، 1، 1[متعددی گزارش شده اسات  

در مقابال بسایاری    توانند یمطبیعی با حذ  رادیکال های آزاد 

شاته باشاند   همچون سارطان نقاش محاافظتی دا    ها یماریباز 

به منظاور بررسای فعالیات پلای فنال هاا در محافظات         .]21[

ناشی از استرس اکسیداتیو انجاام   یها یماریبشیمیایی در برابر 

 تحقیقام گسترده تری نیاز است. 

های بیوشیمیایی مهام   از سویچیکی  cyclin D1پروتئین 

ای  . این پروتئین به طور قابل مالحظه]21[چرخه سلولی است 

. مطالعام گساترده  ]21[ ابدی یمسرطانی افزایش  یها ولسلدر 

که فیتوکمیکال هاای گیااهی قاادر باه کااهش       دهد یمنشان 

عصاره هساته انگاور از    احتماالً. باشند یم cyclin D1پروتئین 

سارطانی را   یهاا  سالول این طری  توانسته باشد جلاوی رشاد   

لی در بگیرد. هر چند قطعیت این مطل  نیاز به مطالعام مولکاو 

 آینده دارد.

با توجه به اثرام جانبی داروهای شیمی درماانی اساتفاده از   

این داروها علی رغام فعالیات ضاد توماوری قابال توجاه بایاد        

محدود شود. یکای از ایان داروهاا دوکسوروبیساین اسات کاه       

 کناد  یما اثرام ضد توموری خود را از مسیرهای متنوعی اعمال 

تغییار در متابولیسام    ،DNAباه تغییار در تکتیار     تاوان  یمکه 

کلسیم و پروستاگلندین ها و تولید رادیکال های آزاد اشاره کارد  

 ،هاای آزاد عاالوه بار آثاار ضاد توماوری       که این رادیکال [22]

قلبای دارد   یها  یآسعوارضی مانند آسی  به سیستم ایمنی و 

[24] . 

بدخیمی زنان در کل دنیا باوده و   نیتر عیشاسرطان پستان 

تال به این بدخیمی در اکتر کشاور هاای دنیاا از جملاه     شیوع اب

ایران رو به افزایش می باشد. از جملاه علال مارتبط باا شای       

به عوامال محیطای از جملاه     توان یمصعودی ابتال به سرطان 

آلودگی هوا، استرس، الگوی زندگی و رژیم غذایی افاراد اشااره   

کرد. مشخ  شده است کاه مصار  ماواد غاذایی کاه دارای      

، در پیشگیری و کااهش اباتال   باشند یماصیت آنتی اکسیدانی خ

به سرطان نقش موثر دارد. از طرفی دیگار علیارغم اساتفاده از    

راهکارهای درماانی از جملاه جراحای، شایمی درماانی و پرتاو       

درمانی هم چناان میازان مارگ و میار در بیمااران مباتال باه        
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ایان  سرطان باال می باشاد کاه خاود حکایات از ناا کارآمادی       

مخرو شایمی درماانی    ریتأثراهکارهای درمانِی دارد. به عالوه، 

طبیعای در حاال تقسایم نیاز از      یهاا  سالول و پرتو درمانی بر 

       معای  دیگر مارتبط باا ایان پروساه هاای درماانی محساوو        

 .شود یم

و ماارگ و میاار ناشاای از  بااا توجااه بااه افاازایش شاایوع   

شیمی درمانی و پرتاو   یها روشمختلس و نقصان  یها سرطان

های جدیادی   پیشرفته سرطان، نیاز به شیوه یها فرمدرمانی در 

. با توجه به این که ایاران  شود یمبرای درمان سرطان احساس 

تاالش در   [،1]کشور برتر دنیا در تولید انگور اسات   12یکی از 

درمانی این میوه به ویژه اناواع داناه دار   جهت شناسایی خواص 

یکی از راهکارهایی جهت کمک به اقتصااد   تواند یمو بومی آن 

 کشور و کاهش بار مالی ناشی از درمان سرطان باشد.

 سپاسگزاري

بااهنر   دیدانشاگاه شاه   یاین مطالعه با حمایت مالی معاونت پژوهشا 

فاطماه   دهید خانم سکرمان و در قال  بخشی از پایان نامه کارشناسی ارش

 انجام شده است. یهمدان
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