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  چکیده

یک ادویه هندي متعلق به خانواده زنجبیل است. اثرات بیولوژیک زردچوبه در  ،Curcuma longaنام عامیانه گیاه  ،زردچوبه
کورکومین فعالیت ضد سرطانی خود را از طریق مهار  مرتبط است. Curcuminاصل با جزء اصلی موجود در ریزوم آن یعنی 

و مهار آنژیوژنز و  القاء آپوپتوز ،توقف چرخه سلولی ،Wnt/β-cateninو  NF-KBمسیرهاي التهابی شامل مسیرهاي 
مولکولی پلیوتروپیک و چند جانبه است و اثرات درمانی بسیار زیادي  ،متاستاز در سلول هاي سرطانی القاء می کند. کورکومین

سرطان به عنوان یک مشکل جهانی و دومین عامل مرگ و میر انسانی در کشورهاي توسعه یافته براي آن گزارش شده است. 
وقوع  ،عدم محدودیت در توانایی تکثیر ،عدم حساسیت به سیگنال هاي مهارکننده رشد ،تکثیر سلولی است. خودکفا بودن در

تهاجم بافتی و متاستاز از جمله تغییرات فیزیولوژیکی می باشند که تقریبا در تمامی انواع تومورهاي انسانی یافت می  ،آنژیوژنز
توضیحی از طبیعت ناهمگن سرطان و  ،کی که در سرطان رخ می دهندشوند. تفاوت هاي ژنتیکی بی شمار و تغییرات اپی ژنتی

مورد تازه سرطان در ایران تشخیص داده می شود. کورکومین یک رده متمایز  5000پیچیده بودن درمان آن می باشند. ساالنه 
 ،القاء ،طان زاییمرحله سر 3از عوامل پیشگیري از سرطان است که داراي مکانیسم عمل چندگانه بوده و قادر است هر 

  پیشرفت را تحت تاثیر قرار دهد. 

  

  

  ، آنژیوژنز.متاستاز ،سرطان ،زردچوبه ،کورکومین: کلیدي واژه هاي

 

 

 

 

  مقدمه 1-1
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 Curcuma longaاخیرا مورد توجه محققین قرار گرفته است. زردچوبه با نام علمی  ،تحقیق و مطالعه درمورد اثرات گیاهان
ی هایی است که پودر آسیاب شده ریزوم خشک آن قرن ها به عنوان چاشنی غذا مورد استفاده قرار یکی از قدیمی ترین رستن
گیاه زردچوبه و ماده موثره  و ضد سرطانی اثرات فارماکولوژیکی برخیهدف ارائه یک مقاله مروري از  ،گرفته است. در این مقاله

   می باشد.یعنی کورکومین آن 

  زردچوبه و خواص آن 1-1
Tumeric نام عامیانه گیاه  ،یا زردچوبهCurcuma longa ست که در هند با عنوان اHaldi  شناخته می شود و متعلق به

خانواده زنجبیل است. زردچوبه گیاهی علفی و پایا است به ارتفاع یک تا یک و نیم متر و داراي ریزوم متورمی است که از آن 
فاده غذایی و دارویی این گیاه ریزوم هاي خشک شده آن چندین ساقه هوایی خارج می شود. قسمت مورد است

  ).Aggarwal 2009(است

) (C12 H20 O6با فرمول شیمیایی Diferuloylmethanماده موثره گیاه زردچوبه به نام شیمیایی ،)1(شکل کورکومین
ورمرین و مواد دیگر از جمله آلفا و بتا ت ،زینجیبرن ،جمله روغن فراراست. عالوه بر کورکومین ترکیب شیمیایی متعدد از 

 ،گلوکز و نشاسته در ریزوم گیاه زردچوبه وجود دارد. رنگ زردچوبه مربوط به مواد رنگی مانند کورکومین ،فروکتوز ،آرابینوز
نامحلول و در اتانول و دي  ،کورکومین در آب و اتر (Kiuchi1993). دس متوکسی کورکومین و بیس دس متوکسی است

کشف کورکومین به حدود دو قرن قبل بر می گردد و اولین بار به فرم ناخالص در . قابل حل است ،و استونمتیل سولفوکسید 
جداسازي و کورکومین نامیده  Curcuma longaاز ریزوم گیاه  Vogelو  Pelletierیک ترکیب رنگی توسط  1815سال 

  . (Pelletier 1915)شد

 ،ل بر می گردد که از آن به عنوان یک آسپرین گیاهی براي غلبه بر التهابسال قب 5000درمان سنتی با زردچوبه به حدود 
از جمله کاربردهاي سنتی آن در چین در درمان خانگی بیماري هاي  بیماري هاي عفونی و خودایمنی استفاده می شد.

و نگهدارنده و رنگ دهنده به چاشنی  ،آبله و ... بوده است. زردچوبه عالوه بر استفاده به عنوان ادویه ،گزش حشرات ،پوستی
بیماري  ،تب ،نفخ شکم ،گلودرد ،تصفیه خون ،زردي ،معدهبه طور سنتی براي درمان بیماري هاي مختلف از جمله زخم  ،غذا

 2006(تیسم و .... کاربرد داشته استاروم ،آلزایمر  ،بیماري هاي ریوي مثل آسم و آلرژي ،وریازیسسهاي پوستی مانند پ
Maheshwari , Sharma 2005 , Singh2007.(  

  
 : ساختمان شیمیایی کورکومین1شکل 

 

 

  

  کورکومینو درمانی  کاثرات فارماکولوژی 2-1
  کورکومین اثر ضدسرطانی 2-1-1
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و در ادامه سریع و پیشرونده می باشد. واژه سرطان یک فرایند چند مرحله اي می باشد که دوره شروع آن طوالنی بوده 
سرطان در اثر  تومورهاي بدخیم توانایی متاستاز دارند ،می شود. عالوه بر رشد کنترل نشدهبدخیم اتالق سرطان به یک تومور 

با توجه به اینکه سرطان در نتیجه ي اختالل سلولی در مراحل مختلف ایجاد می گردد.  پیام رسان اختالل در تنظیم مسیرهاي
راهکار  ،مهار یک محصول ژنی منفرد یا یک مسیر پیام رسان ،محصول ژنی مختلف ایجاد می گردند 500در تنظیم بیش از 

درگیر در تعدیل یا مهار یک هدف منفرد  ،چندان مناسبی در درمان سرطان نیست. بیشتر درمان هاي ضدسرطانی حاضر
یمنی و هزینه عدم ا ،هستند و به اصطالح درمان هاي تک هدفی نامیده می شوند. برخی از این نوع درمان ها به خاطر ناکارایی

بنابراین بسیاري از شرکت هاي داروسازي به توسعه ي درمان هاي چند هدفی  ;درمان هاي چندان مطمئنی نیستند ،ي باال
  .)Sa  2008  (روي آورده اند

در تحقیقات متعددي مشخص شده است که مصرف  برخی از مواد غذایی و گیاهان دارویی می توانند موجب مهار رشد سلول 
سرطان هاي روده  ،طانی شوند. گزارش اپیدمیولوژي حاکی از آن است که در کشورهایی که مصرف زردچوبه زیاد استهاي سر

اي کمتر مشاهده شده است. زردچوبه به طور مستقیم موجب مهار تشکیل عروق جدید و به طور غیر مستقیم با مهار تولید 
از رشد سلول هاي سرطانی  ،وبالست و هورمون رشد اپیدرمهورمون هاي رشد فیبر ،عوامل محرك در تشکیل عروق جدید

  .( Sharma1976, Aggarwal2003) پیشگیري می کند

اثرات ضد سرطانی کورکومین از این جهت با اهمیت است که مصرف این ماده با دوز باال از تکثیر سلول هاي سرطانی 
تانسیل ضدسرطانی کورکومین در برابر انواع مختلفی از سلول هاي سالم آسیبی وارد نمی کند. پما به ا ;پیشگیري می کند

 ،ریه ،تخمدان ،رحم ،سینه ،تناسلی - ادراري ،معده ،سرطان هاي گوارشی نظیر کولون ،لیمفوما ،سرطان ها از جمله: لوکمی
  ).(Wargovich 1999 اي مغزي و ... نشان داده شده استتوموره ،سارکوما ،مالنوما

  آپوپتوزکورکومین بر اثر  2-1-2
 

غلظت هاي خیلی کم موجب مهار رشد سلول هاي سرطانی می شود. کورکومین موجب مطالعات نشان داد که کورکومین در 
القاء آپوپتوز(مرگ برنامه ریزي شده سلول) و مهار تکثیر سلول هاي سرطانی می شود. این مرگ سلولی با تکه تکه شدن 

DNA  و توقف چرخه سلولی در فازهاي سنتز وG2/M اتفاق می افتد (Thayyullathil2008).  القاء آپوپتوز سلول سرطانی
می باشد و  P53ثیر روي پروتئین تولید گونه هاي فعال اکسیژن و تا ، cومین به دلیل آزادسازي سیتوکرومکتوسط کور

 مطالعات نشانو توقف رشد سلولی هستند را فعال می کند و  DNAهمچنین سیگنال هاي داخل سلولی که مسئول آسیب 
ژنی که مرتبط با آپوپتوز است تاثیر می گذارد به طوري که فعالیت برخی از ژن  214ژن از  104می دهد که کورکومین روي 

ها را افزایش و برخی را کاهش می دهد و همچنین روي بسیاري از پروتئین هاي مرتبط با آپوپتوز اثر می گذارد. به طور مثال 
 Bرا مهار می کند و موجب مهار رشد لنفوم سلول  Survivin و  BCL-2هاي آنتی آپوپتیک مانند  کورکومین بروز پروتئین

کورکومین بر مسیر خارجی آپوپتوز نیز اثر می گذارد و با هدف قرار دادن اتصال فاکتورهاي مرگ به می شود و همچنین 
   .(Pongrakhananon 2011, Ravindran) گرددرسپتورهاي سطحی سلولی موجب القاء آپوپتوز از این مسیر می 

 Lu(می گردد و آپوپتوز را از مسیر خارجی القاء می کند FADDو  Fasکورکومین باعث افزایش سطح بیان فاکتورهاي 
2009.( 

  

  کورکومین بر آنژیوژنزاثر  2-1-3

ه سلول هاي سرطانی براي آنژیوژنز یا رگ زایی یکی از پدیده هاي مهم در پیشرفت سلول هاي سرطانی می باشد به طوري ک
رشد و متاستاز نیاز به غذا و اکسیژنی دارند که از طریق تشکیل رگ هاي جدید در سلول هاي بافت توموري به آن ها می 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

٤ 
 

پروستات و تخمدان موجب رشد زیاد و عدم درمان این تومورها می شود. مطالعات در مدل  ،رسد. آنزیوژنز سرطان هاي پستان
اي جدید در بافت توموري می شود و هز آن است که کورکومین موجب مهار آنژیوژنز و توقف ایجاد رگ هاي حیوانی حاکی ا

  .(Wilken 2011) رشد تومور را کاهش می دهد

  کورکومین بر متاستازاثر  2-1-4

ارج گلیکوپروتئین هایی اند که در سطح سلول قرار داشته و موجب چسبندگی ماتریکس خ ،مولکول هاي چسبنده سلولی
ختلفی از این مولکول ها وجود دارند که می توان به ماین فرایند چسبندگی سلولی نام دارد. انواع  ،سلولی به یکدیگر می شوند

ICAM-1، VCAM-1  وELAM-1  کورکومین موجب کاهش بیان  سرطان دارند. متاستازاشاره کرد که نقش مهمی در
ها می  MMPو  ELAM-1و  VCAM-1هاي چسبنده رگی  مولکول ،ICAM-1مولکول هاي چسبنده داخل سلولی 

از طرفی کورکومین موجب افزایش بیان . (Sa 2008) دنشود که نقش مهمی در چسبندگی سلولی و متاستاز ایفا می کن
کادهرین  Eکادهرین ها می شود.  Eو  TIMP2پروتئین هاي ضد متاستازي مختلف از جمله متالوپروتئیناز مهارکننده بافتی 

  .)(Ray2003 براي حفظ چسبندگی سلولی نیازمندند و فقدان آن ها موجب افزایش تمایل به متاستاز می گرددها 

گزارش شده است که التهابی قوي از خود نشان می دهند.  کورکومین و روغن هاي فرار موجود در زردچوبه اثرات ضدهمچنین 
ولی در طوالنی مدت  ،اثرات ضد التهابی تجویز خوراکی زردچوبه در کوتاه مدت مشابه هیدروکورتیزون و فنیل بوتازون است

ولی مهم آن است که مصرف خوراکی آن جهت اثر ضد التهابی بدون هیچ گونه عوارض  ،اثرات آن کمتر از این دو دارو است
  ).Chandra 1972, Arora 1971, Mukhopadhyay 1982 ( جانبی است

  اثر آنتی اکسیدانی کورکومین 2-1-5

نقش مهمی در مراحل ابتدایی سرطان  ،با توجه به اینکه رادیکال هاي آزاد و محصوالت سمی حاصل از استرس اکسیداتیو
ن اهمیت داشته باشد. بنابراین مصرف ترکیباتی که نقش آنتی اکسیدانی دارند می تواند در پیشگیري از سرطا ،دارند

کورکومین باعث مهار رادیکال هاي آزاد شده و می تواند نقش مهمی در مهار شروع سرطان داشته باشد. در مطالعات بسیاري 
ناشی  DNAمشخص گردید که کورکومین از طریق مهار رادیکال هاي آزاد و گونه هاي فعال اکسیژن باعث مهار آسیب هاي 

  . (Toda1985, Bengmark 2006) شودد پرتوهاي یونیزان از عوامل اکسیداتیو مانن

 wntاثر کورکومین بر مسیر پیام رسان  2-1-6

مهم ترین مسیر سرطان زایی می باشد  wntفعال می باشند. مسیر پیام رسان  هامسیر هاي پیام رسان متعددي در سرطان 
پانکراس و  ،هپاتوسلوالر ،مالنوما  ،کولونی همچون یکه در تکوین جنینی و تومورزایی نقش عمده اي دارد و در سرطان ها

عدم تخریب بتاکتنین هسته اي باعث پیشرفت سرطان می شود. کورکومین سطح بتاکتنین . حتی پستان نیز فعال می باشد
  ).  (Aynati 2004, Smalley2001را مهار می کند  wntهسته اي را کاهش داده و در نتیجه مسیر پیام رسان 

 

  م چرخه سلولی در سلول هاي سرطانیثر کورکومین بر تنظیا 2-1-7

. )Wilkenn  2011( اختالالت چرخه سلولی می تواند منجر به تکثیر کنترل نشده و فنوتیپ بدخیم سلول هاي سرطانی شود
می  کنترل چرخه سلولی به چند طریق صورت می گیرد. آبشري از فسفریالسیون هاي پروتئین که توسط سایکلین ها صورت

-D1( D. کمپلکس پروتئین هاي سایکلین Sa 2001) (موجب پیشرفت چرخه سلولی در مراحل مختلف می گردد  ،گیرد
D2-D3(   باCDK4   وCDK6  باعث پیشرفت چرخه سلولی از فازG،  6کمپلکس سایکلین/CDK4  موجب پیشرفت و
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به فاز میتوز را تحریک می کند. بنابراین  و وردد G2باعث پیشرفت فاز  CDK2Aکمپلکس سایکلین  ، Sورود به فاز 
هر گونه اختالل در تنظیم مسیرهاي وابسته  .)Wilkenn 2011(هستندسایکلین ها از تنظیم کننده هاي مثبت چرخه سلولی 

در بسیاري از  D1به سایکلین می تواند پیشرفت چرخه سلولی را به تاخیر بیندازد. از طرف دیگر افزایش بیان سایکلین 
و در نتیجه  (Yu 2001 ) را افزایش می دهد P21و P27 ان ها مشاهده شده است. کورکومین بیان سایکلین هایی مانند سرط

و  G1را مهار می کند. بدین طریق پیشبرد چرخه در فاز  CDK2با  Eو ارتباط سایکلین  CDK4/6 با D1ارتباط سایکلین 
S در سلول هاي سرطانی متوقف می گردد (Park 2001). کورکومین از طریق مهار فعالیت پروموتور سایکلین  ،از طرف دیگر

D1  و تقویت تجزیه سایکلینD، دهانه رحم و  ،پستان ،مثانه ،کولون ،بیان آن را در سرطان هاي مختلف از جمله سر و گردن
  . )(Srivastava 2007 پانکراس سرکوب می کند

  نتیجه گیري 3-1
اهمیت پرداختن به پژوهش هاي مرتبط با داروها از جمله  ،طان و مرگ ناشی از این بیماريبا توجه به شیوع بسیار باالي سر

مورد جدید  5000درمان و جلوگیري از عود سرطان کامال واضح و آشکار می باشد. ساالنه  ،ترکیبات موثر در پیشگیري
 در همین راستا .ضروري و مهم است طاندرمان سرسرطان در ایران تشخیص داده می شوند بنابراین یافتن راه کاري براي 

 .گرفته شودبه عنوان یک عامل درمانی موثر و همچنین یک عامل پیشگیري کننده ي سرطان به کار می تواند کورکومین 
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