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 گیری از سرطانفاکتورهای غذایی بعنوان تنظیم کننده های اپی ژنتیکی  در درمان و پیش

 2مریم زارع

 ، تهران، ایراناستادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور.2

: سرطانزایی فرایند پیچیده ای است که شامل تغییرات ژنتیکی و اپی ژنتیکی می باشد. مکانیسمهای اپی ژنتیکی اصلی شامل متیالسیون مقدمه

DNAتغییرات هیستونی و میکرو ،RNA  ها هستند. تغییرات اپی ژنتیکی می توانند ژنها را خاموش نمایند که نقش مهمی در سرطانزایی

دارد. برخالف تغییرات ژنتیکی، تغییرات اپی ژنتیکی برگشت پذیر بوده و در مراحل اولیه سرطانزایی روی می دهند. بنابراین با توجه به 

 از آنها بعنوان اهداف دارویی برا ی درمان و نیز پیشگیری سرطان استفاده نمود. برگشت پذیربودن اختالالت اپی ژنتیکی می توان 

 ع: از آنجاییکه یافته های جدید نشان داده اند ترکیبات فیتوشیمیایی موجود در مواد غذایی می توانند تغییرات اپی ژنتیکی را قبل از تجمهدف

 ند برای ارائه راههای پیشگیری و درمانی سرطان موثر باشد.و بروز سرطان اصالم نمایند، شناسایی دقیق آنها می توا

: این چکیده با جستجوی کلمات کلیدی اپی ژنتیک، سرطان و ترکیبات گیاهی در بانکهای اطالعاتی به معرفی وجمعبندی اصلی ترین روش

یقات متعدد را اصالم نمایند و بواسطه تحق ترکیبات شیمیایی طبیعی موجود درغذاها و گیاهان دارویی که می توانند تغییرات اپی ژنتیکی

 شناسایی شده اند، می پردازد. 

: ترکیبات شیمیایی متعددی قادر به اصالم تغییرات اپی ژنتیکی بوده و خواص ضد سرطانی دارند که شامل موارد زیر می نتایج

گاالت که مهمترین کاتچین موجود در چای سبز است، کورکومین که ترکیب فعال اصلی در زردچوبه است، – 3-باشد:اپیگاالکتوچین

کربینل که محصول هیدرولیزی گلوکوزینوالت -3-سولفورافان که در بروکلی، کلم و جوانه ها فراوان است، دی ایندولیل متان و ایندول

ن تین بعنوان ترکیب فعال اصلی در سویا، لیکوپن موجود در گوجه فرنگی، کوئرستیبوده و در سبزیجات صلیبی وجود دارند. بعالوه جنیس

ر وبعنوان بیوفالونوئید موجود در سبزیجات صلیبی، رسوراتول بعنوان پلی فنل موجود در بادام زمینی، انگور، آلو وتوت، ترکیبات ارگانوسولف

ه میتوانند در انار، توت، گردو و بادام جزء سایرترکیبات  فیتو شیمیایی هستند ک در سبزیجاتی چون سیر، موسیر، تره فرنگی، االجیتانین موجود

ارین متغییرات اپی ژنتیکی را اصالم نمایند. سایر فالونوییدهای گیاهی شامل اپیجنین، بایآکالین، سیانیدین، رزمارینیک اسید، سیلیبینین/سیلی

 نتیکی در سرطان  تحت بررسی هستند. و دی هیدروکومارین نیز از نظر دارا بودن خواص اپی ژ

: این ترکیبات غذایی با قابلیت تنظیم اختالالت اپی ژنتیکی دارای خواص ضدسرطانی هستند و برخی کارآزمایی های کلینیکی نیز بحث

واند بعنوان یک ی ژنتیکی میتقابلیت پیشگیری و درمانی آنها را نشان داده است. بنابراین استفاده از این مواد غذایی بعنوان عوامل دارویی اپ

 مسیر درمانی جدید، ایمن، کم هزینه  و جذاب برای پیشگیری و مهار پیشرفت سرطان بکار گرفته شود.
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