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  مروري بر نقش احتمالی میکروارگانیسم هاي پروبیوتیک در سرطان سینه عنوان: 

  دکتر سید محمد مظلومی، سید محمد عبدا... زاده نویسندگان:
  نیمریم رنجبر زاهدا نویسنده مسئول:

  ایران ،وابستگی سازمانی: کمیته پژوهش هاي دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز 
  ranjbarmaryam29@yahoo.comایمیل:   
 

، به عنوان اولین علت مرگ ناشی از سرطان هاي زنان، در سراسرجهان به سرعت رو به (BC) بروز سرطان سینه
اجتماعی، اجزاء رژیم غذایی و به ویژه فاکتورهاي التهابی در سبب  -نتیکی، وضعیت اقتصاديافزایش است. استعداد ژ

عوامل مهمی تلقی می شوند. از اینرو نقش احتمالی میکروفلور روده اي در سبب شناسی و در نتیجه  BC شناسی
هدف از مطالعه حاضر مرور کنترل بیماري، توجه بسیاري از محققین را در سال هاي اخیر به خود جلب کرده است. 

 تحقیقات اخیر و تئوري هاي موجود در رابطه با فواید استفاده از میکروارگانیسم هاي پروبیوتیک در پیشگیري و کنترل
BC بود.  

نتایج مطالعه نشان داد که بهره گیري از گونه هاي پروبیوتیک، عمدتا به دلیل کاهش سیتوکین هاي در گردش و نیز 
در غدد پستانی) ایمنی باعث اثرات سودمند  IgA+ سلول هاي)مخاطی -ي سیستمیک و موضعیتحریک پاسخ ها

در حین فرایند  (LAB) می گردد. به عالوه، تولید پپتیدهاي بیواکتیو ناشی از فعالیت باکتري هاي اسید الکتیک
سرطان سینه  MCF7 ه سلولیتخمیر، مکانیسم پیشنهادي دیگر براي اثرات بالقوه و سودمند کفیر در کاهش تکثیر رد

گلوکوزیداز آن ها در متابولیسم و در - می باشد. با این حال فرضیه فواید مثبت گونه هاي پروبیوتیک و فعالیت آنزیم بتا
نتیجه افزایش زیست دسترسی فیتواستروژن هاي سویا، علی رغم پایه تئوري قوي، در تعدادي از مطالعات به اثبات 

، و DNAاز گونه هاي بیفیدوباکتر تولید کننده فوالت در بهبود متیالسیون و سیستم ترمیم نرسیده است. نقش برخی 
نیز تاثیر برخی دیگر در کاهش اختالالت متابولیک مربوطه از جمله مقاومت به انسولین، هایپرانسولینمی و ...، نیاز یه 

  .مطالعه و بررسی بیشتر دارد
قیقات حاضر با بهره گیري از سوش هاي مختلف باکتریایی و مدت زمان به طور کلی می توان گفت ادامه روند تح

 .مداخله متفاوت، جهت مشاهده اثرات سودمند ارگانیسم هاي پروبیوتیک در این بیماري ضرورت دارد
  .ایمنی -سرطان سینه - باکتري هاي پروبیوتیک کلمات کلیدي:
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