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جوالی 2004 در حال انجام بوده است، بیش از 150 دارو شامل 
داروهای ترکیبی بودند که  برای مقابله در برابر طیف وسیعی از 

سرطان ایتوپوزید داشتند.

taxol
پاکلیتاکسل نیز باعنوان تاکسول برای اولین بار از پوست تاکسوز 
بریویفولیا نوت جدا شد. توسط چندین تن از قبایل بومی آمریکا 
برای درمان برخی از بیماری های غیر سرطانی گزارش شده است. 
جمله  از  ها  سرطان  از  ای  گسترده  طیف  درمان  در  پاکلیتاکسل 
و  شود،  می  استفاده  ریه  سرطان  و  تخمدان  سینه،  های  سرطان 
کاپوزی  بدخیم  تومورهای  درمان  در  که  شده  دیده  همچنین 
اثربخش بوده است. دوکستاکسل، یک مشتق نیمه ساختگی است، 
که در درجه اول در درمان سرطان پستان استفاده می شود. اهمیت 
این گروه از مواد ضد سرطان می تواند توسط این واقعیت ارزیابی 
شود که بیش از یک دوجین آنالوگ تاکسان در مرحله توسعه بالینی 
یا پیش بالینی است. عالوه بر این، از2069 آزمایش بالینی سرطان 
که توسط NCI از جوالی  ثبت شده که در حال پیشرفت هستند، 
248 تا شامل داروهای مشتق شده از تاکسان هستند، از جمله 134 
تا با پاکلیتاکسل )تاکسول(، 105 تا با دوکتاکسل)تاکسوتری(، و 10 
تا با  تاکسان های مختلف، چه به عنوان عوامل تنها یا در ترکیب 
با دیگر عوامل ضد سرطان عالوه بر این،  تاکسان در توسعه بالینی  

حضور دارند.

Cephalotaxus harringtonia var
کفالوتاگزوس  چینی  درخت  از  اصل  در  هوموهارینگتونین 
هارینگتونیا به دست آمده است. ترکیب راسمیک هارینگتونین و 
مبارزه  برای  چین  در  آمیزی  طورموفقیت  به  هوموهارینگتونین  
مزمن  میلوئیدی  خون  سرطان  و  میلوئیدی  حاد  خون  سرطان  با 
های  سرطان  علیه  خالص  هوموهارینگتونین  شود.  می  استفاده 
استاندارد  درمان  به  نسبت  که  هایی  آن  از جمله  مختلف،  خونی 
مقاومت نشان می دهند، اثر بخش بوده و گزارش شده که عامل 
سرطان  فاز  به  مبتال  بیماران  در  خون  سرطان  بهبودی  پیشرفت 

خونی میلوئیدی مزمن شده است.

سرطان یکی از علل مهم مرگ است. از روزگاران قدیم تاکنون، گیاهان برای 
حفظ سالمت و درمان بیماری ها به کار می رفته است. امروزه کارهای پژوهشی 
در باره داروهای سرطان، به سوی داروهای طبیعی و با منشأ گیاهی روی آورده 
است. گیاهان دارویی و محصوالت طبیعی برای  پیشگیری و درمان سرطان 

بهتر و با خطر کمتری همراه بوده است. بسیاری از محصوالت طبیعی و گیاهی به 
عنوان عاملی ضدسرطانی شناخته شده و روزبه روز هم گیاهان بیشتری با خاصیت 
ضدسرطانی کشف و شناسایی می شود. هدف از این مقاله مروری بر برخی گیاهان 

دارویی و طبیعی است که خاصیت ضدسرطانی دارند و گونه های گیاهی جدید 
آزمایشگاهی یا موجود در طبیعتی را که عامل های ضدسرطانی در درون آنها کشف 
شده است و استفاده های درمانی آن ها کامالً مستند شده است، معرفی می شود. 

catharathus roseus  
آلکالوئیدهای  بالینی  های  استفاده  در  شده  معرفی  عامل  اولین 
پروانش، وین بلستین )VLB( و وین کریستین )VCR( جدا شده از گیاه 
کاتارانتوس روزیوس )پریوش(بودند. آنالوگ های نیمه مصنوعی اخیر، 
از آلکالوئیدهای پروانش وین ورلبین)VRLB( و وین دزین)VDS( است. 
این داروها در درجه اول به تنهایی یا در ترکیب با داروهای دیگر شیمی 
گیرد.  می  قرار  استفاده  مورد  ها  انواع سرطان  با  مبارزه  برای  درمانی 
VLB  برای درمان لنفوم، سرطان خون، سرطان پستان، سرطان بیضه، 

سرطان ریه،. VCR نیز علیه سرطان خون،به خصوص سرطان خون حاد 
لنفوسیتی در دوران کودکی اثربخش بوده است. 

Podophyllum peltatum Linn
است،  پودوفیالکیائی  خانواده  از  ای  گونه  لین  پلتاتوم  پودوفیلوم 
در  طوالنی  ای  سابقه  است  پودوفیلوتوکسین  مشتقات  حاوی  که 
استفاده های درمانی  از جمله درمان سرطان و زگیل پوست داشته اند. 
شده  استفاده  "سرطان"  درمان  برای  آمریکا  بومیان  توسط  گیاه  این 
ها  پودوفیتوکسین  عنوان  با  سیتوتوکسیک  درمانی  ترکیبات  است. 
شناخته شدند و اولین باردر سال 1880 جداسازی شدند، اما ساختار 
در  پیشرفت  با  توانست  می   1950 های  سال  در  تنها  آنها  دقیق 
تحقیقاتی  مطالعات  شود.  مشخص  نوری  طیف  های  تکنیک 
1960و  های  سال  در  سوئیس  در  سندز  آزمایشگاه  در  ای  گسترده 
1970 منجر به توسعه ایتوپوزید و تنیپوزید شد که به عنوان عوامل 
بالینی در درمان سرطان های خون، بیضه و نای استفاده شده است. از 
2069 آزمایش های بالینی ضد سرطان که توسط NCI ثبت شده که از 

سهم گیاهان دارویی به عنوان منبع بالقوه
 در پیشگیری و درمان سرطان 
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فردی،  نرویال  که  میدهد  نشان  تحقیق  این  بودند.  سرطانی شده 
میتواند به عنوان عامل بازدارنده سرطان عمل کند. 

 
Smilax china

گلوکوزید  یک   ،)KG(کائمپفرول-7-او-دی-گلوکوزید
فالونوئید است که جزء فعالی از مارچوبه چینی است. KG، اثر 
رحم  دهانه  سرطانی  های  سلول  روی  چشمگیری  ضدسرطانی 
انسان دارد.  این ماده اثر سیتوتوکسیک خودش را با جلوگیری 
 KG از چرخه سلولی و مرگ سلولی نشان می دهد، و این یعنی
میتواند به عنوان دارویی درمانی برای سرطان دهانه رحم به کار 

رود. 

Terminalia chebulais
آنتیموتاژنتیک  فعالیت  تانیس است و  از  منبعی  ترمینالیا چبوال 
نظیر  هایی  فنول  است.  شده  مستند  تیفیموریوم  سالمونال  در  آن 
موانع رشد سرطان  اسید  االجیک  اسیدو  تانیک  اسید،  چبونیلیک 
است که در میوه های ترمینالیا چبوال یافت می شوند. پودر میوه 
های  فعالیت  آن  پوست  از  استون  و عصاره  ترمینالیا چبوال  های 

ضدسرطانی و آنتیموتاژنتیکشان گزارش شده است.

Saffron    
ترکیبات اصلی زعفران کاروتنوئیدها است: کروسین، مسوول 
خاطر  به  آن  عطر  و  تلخ  طعم  پیکروکروسین،  و  نارنجی،  رنگ 
سافرانال است. یک حجم رو به رشد نشریات علمی وجود دارد 
که اثرعصاره زعفران در مهارتشکیل تومور و به تعویق انداختن 
رشد تومور چه در بافت موجود زنده و چه در محیط آزمایشگاه 
است،  زعفران  کاروتینوئیدی  جزء  که  دهد.کروستین،  می  نشان 
پتانسیل قابل توجهی به عنوان یک عامل ضد تومور در مدل های 
حیوانی و سیستم های کشت سلولی نشان داده است. کروستین 
بر رشد سلول های سرطانی با مهار سنتز اسید نوکلئیک، افزایش 
سیستم ضد اکسیداتیو، القاء آپوپتوز و جلوگیری کردن از فاکتور 
رشد مسیرهای سیگنالینگ اثر می گذارد وهمچنین عصاره اتانولی 
زعفران زنده ماندن سلول ها در سلول های بدخیم  را به نحوی 
اثرات  عصاره  این  دهد.  می  کاهش  زمان  به  وابسته  و  عمیق 
تواند  می  و  دارد  ریه  بافت سلولی سرطان  پروپاپتوتیکی روی  
به عنوان یک عامل شیمی درمانی بالقوه در سرطان ریه در نظر 

گرفته شود.

Vitex agnus-castus
با  را  میوه  این  عصاره  اثرات ضدتکثیر  انگشت  پنج  درخت   

Bolbostemma paniculatum
بلبوستما  چینی  گیاهان  برگ  و  شاخ  زیاد  شکستن  و  استخراج 
ماده  یک  شناسایی  و  جداسازی  به  منجر  پانیکوالتوم)کدوییان( 
بیشتر  تحقیقات  شود.  می  توبیموسید-5  تریترپینوئید  نام  به  موثره، 
در  مورد توبیموسید5، ماهیت کشنده بودن آپوپتوز در سلول های 
گلیوبالستوما توسط این ماده را آشکار می کند، در نتیجه نقش حیاتی 

آن در شیمی درمانی ضد توموری مشخص می شود.

Cannabis sativa 
 اجزای ماری جوانا نشان می دهد که این ماده توان مهار سلول های 
سرطان پستان انسان و ریشــه کن کردن تومور را دارد.  در آزمایش 
معرفی ماری جوانا به تومورهای بدخیم مغز، مشــخص شد که بقای 
حیوانات بــه طور قابل توجهی افزایش یافته اســت. ترکیبات فعال 
شــاهدانه، کانابینوئیدها و مشتقات آنها، اثر تسکینی در بیماران مبتال 
به ســرطان دارند و با جلوگیری از تهوع، استفراغ و درد و همچنین 
تحریک اشتها. به درمان کمک می کنند. این ترکیبات نیز فعالیت های 
ضد توموری در کشــت سلولی و مدل های حیوانی نشانداده اند که 
این کار را توســط تعدیل مسیرهای سیگنالینگ سلولی کلیدی انجام 

می دهند.

Camellia Sinensis(Green Tea)
اپیگالوکاتچین-3-گاالت )EGCG( فراوانترین پلیفنول در چای سبز 
 EGCG است. برخی مطالعات در حوزه امراض مسری، نشان دادند که
و  دهان  راه  از  سرطانی  های  سلول  انتقال  و  تهاجم  مانع  تواند  می 
تولیدات  با  تا حدی  است  ممکن   ،EGCG اثرات  شود.  بزرگ  روده 
کاهش یافته MMP-9 ،MMP-2 و UPA ارتباط داشته باشد. همچنین 
مشاهده شده که EGCG مانع رشد سلول های سرطانی مانند سرطان 
 ،EGCGاز چرخه سلولی می شود از طریق جلوگیری  هپاتوسلوالر، 
 HEY همچنین مانع رشد سلول های سرطانی در رشته های سلولی
در   HCA-7 و   HT-29 سلولی  های  رشته  در  تخمدان،   OVCA و 
سرطان رودهبزرگ و راستروده انسان می شود. جدای از EGCG سایر 
فالونیدها مانند روتین، کوئرستین هم با جلوگیری از فعالیت اکسایشی 

با آنتیکارسینوژنسیتی  در ارتباط است. 

 Nervelia fordii
نرویال فردی، در چین به عنوان یک دارو در درمان سنتی مورد 
استفاده قرار می گیرد. اتر پترولیوم و اتیل استات از نرویال فردی به 
دست می آید. هر دوی این عصاره ها اثرات ضدسرطانی برجسته ای 
از خود نشان داده اند همچنین باعث افزایش دوره حیات موش های 
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به  تواند  مي  و  داشته  حنجره(  )سرطان   -Hep های2  برسلول 
صورت وابسته به دوز و زمان بر روند تکثیر سلول ها تأثیر بگذارد. 
هاي  سلول  در  را  پروتئازي  هاي  آنزیم  فعالیت  اسپند  عصاره 
B16F)مالنوم( تحریک مي کند، عصاره اسپندموجب کاهش معني 

اپیتلیال  HeLa)کارسینوماي  هاي  زیستي سلول  توانایي  در  داري 
گردن رحم( می شود. مي توان ادعا کرد که این عصاره با اثرات 
سیتوتوکسیک وابسته به دوز و زمان برسلول هاي سرطاني، سبب 
مرگ این سلول ها مي شود.به طوري که با افزایش دوز و زمان 

عصاره، رشدسلول هاي سرطاني، بیشتر مهار شد.

نتیجه گیری  
این مقاله اطالعاتی در مورد تعدادی محصوالت گیاهی و طبیعی 
عنوان یک مکمل  به  یا  دارد  را  پتانسیل کاهش رشد سرطان  که 
برای درمان سرطان بیمارانی استفاده می شود که تاکنون سرطان 
داشته و یا گرفته اند. این که گیاهان دارویی خاصیت ضدسرطانی 
های  درمان  مورد  در  وقت  هر  و  است  شده  مستند  دارند،  قوی 
ضدسرطانی صحبت کنیم منابع چشمگیری از داروهای ساختگی 
و یا گیاهی در صدر داروها قرار دارند. با اطالعاتی که این مقاله 
ارائه کرد متخصصان مراقبت های بهداشتی می توانند با بحث با 
همکارانشان داروهای گیاهی مناسب هر بیمار سرطانی را تعیین 
کنند. گیاهان انتخابی در مورد فعالیت های زیستی و ضدسرطانی 
باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرند. سرطان نرخ مرگ ومیر باالیی 
دارد و اگر بتوان با داروهای گیاهی تنها درد سرطانی ها را تسکین 
داد یا اثرات جانبی سرطان را کم کرد، زندگی فوق العاده ای برای 

کسانی که از این بیماری رنج می برند فراهم کرد.
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مورد  سیتوتوکسیک  بالقوه  اثرات  و  آپوپتوز  برالقای  خاص  تمرکز 
کاوش قرار دادند. فعالیت سیتوتوکسیک عصاره پنج انگشت ممکن 
از  سلولی  ومرگ  شود  مشخص  سلول  رشد  بر  اثرگذاشتن  با  است 
طریق آپوپتوز رخ دهد و این که این مرگ برنامه ریزی شده سلول 
ممکن است با افزایش اکسیداسیون داخل سلولی توسط درمان عصاره 
پنج انگشت رخ دهد.  نتایج همچنین حاکی از کاربرد شیمی درمانی 
بالینی بالقوه پنج انگشت، برای درمان بیماران مبتال به سرطان روده 

بزرگ است. 

 Withania somnifera
اصلی ترین اجزای فعال آن، آلکالوئیدها والکتون استروئیدی هستند. 
 ،A  هستند. ویتافرین A برگ ها حاوی ویتانولیدهایی، مانندویتافرین
)A )WA ویتافرین   دارد.  فعالیت ضد سرطانی  ویتانیا،   فعال  جزء 
انکوژنهای  سرکوب  توسط   p53 به  وابسته  آپوپتوز  القای  باعث 
پروتئین های سرکوبگر تومور در سلول های  نرخ  افزایش  HPV و 

سرطانی گردن رحم انسان می شود.فعالیت ضدسرطان ریشه، ساقه و 
برگ ویتانیا  سامنیفرا در برابر بافت های سرطانی مختلف در انسان 
مورد بررسی قرار داده اند. عصاره های ریشه، ساقه و برگ  فعالیت 
سیتوتوکسیتی در محدوده 0 تا 98٪ بسته به بافتهای سلولی از خود 
نشان داده اند. اما حداکثر فعالیت در عصاره الکلی 50٪ از برگ ها 

مشاهده شده است. 

Silybum marianum
است،  خارمریم  گیاه  عصاره  محتوي  مهمترین  که  سیلیبینین 
مهار  طریق  از  را  گلیوبالستوما  هاي  سلول  تهاجمی  خصوصیات  
کاتپسینB  کاهش می دهد. سیلیبینین رشد سلول هاي سرطان معده 
به عالوه   کند.   مهار می    p34cdc پروتئین   بیان  از طریق کاهش  را 
TRAIL  نیزنشان داده شده است که سیلیبینین آپوپتوز القا شده از طریق
پروآپوپتوتیک  کند.خاصیت  می  تقویت  روده  آدنوکارسینوماي  در  را 
سیلیبینین و اثربخشی این مکمل گیاهی علیه سلول سرطان سینه رده 
MCF-7  باشد. رشد سلول های MCF-7 را به صورت وابسته به دوز و 

زمان کاهش می دهد.و همچنین میزان بیان mRAN  ژن BAX )معادل 
پروآپوپتوتیک BCL-2(را از نظر آماری به طور معناداری افزایش می دهد.
در حالی که بر مقدار بیان ژن BCL-2 )مهارکننده آپوپتوز(تاثیری ندارد.

peganum harmala
ترکیبات فعال اسپند عمدتًا شامل آلکالوئیدهایي است که به ویژه 
هارمالین  نظیر  ها  بتاکاربولین  یابد.  تجمع می  گیاه  ریشه  و  دانه  در 
در  موجود  آلکالوئیدهاي  درصد   60 بر  بالغ  تنهایي  به  هارمین  و 
اثر سیتوتوکسیک  تواند  مي  اسپند  دهند. عصاره  تشکیل مي  را  دانه 


