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Abstract 

 

Background and purpose: Good nutrition is an important part of healthy lifestyle. Guidelines 

on nutrition are correlated with individual and public health and prevention or treatment of various 

diseases. Quran that covers all aspects of human life, provides guidance on nutrition too. Pomegranate is 

mentioned three times in Quran under the name of “Ar-Rumman”. The main aim of this study was to 

review the Quran and hadith quotes on pomegranate and its participation in traditional medicine, 

therapeutic effects and possible mechanisms of actions. 

Materials and methods: Electronic databases including Google scholar, Ovid, PubMed, ISI, 

and Medline were searched using the following keywords: pomegranate, Holy Quran, nutrition, traditional 

medicine, and medicinal plants. Relevant studies published until 2015 were identified. Therapeutic effects 

of pomegranate were extracted from traditional medicine and herbal remedies books such as Makhzan-al-

Advia, Tohfeh al-Momenin, Ghanoun fi Alteb, and Al-AbniehAn-Hadaegh Al-Advieh. Islamic hadith and 

narrations were also collected from Islamic resources like Mostadrekol vasael. 

Results: Pomegranate seeds, juice, and peels are rich in beneficial compounds. Pomegranate is a 

source of antioxidants which potentially prevent cancers (breast, prostate, lung, colon, and skin), 

cardiovascular diseases, dental plaque and gum diseases, Alzheimer, diabetes, bacterial and viral 

infection, and other diseases. 

Conclusion: Islamic notifications and traditional remedies were found to be consistent with 

modern scientific findings. This signifies the truth of holy Quran’s scientific miracles and calls for more 

attention to Quran and its concepts and commentary. 
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 درمانی انار از دیدگاه متون اسالمی، -تغذیه ای آثار
 طب سنتی و طب مدرن

 
       1امجدی البنینام

       2طهورا موسوی
       3علیرضا رفیعی

 4محمدعلی افضلی
       5پورمحمد یوسف 

 6علیرضا قائمی

 چكیده
نوا  مناسوب  ا ااب وه بوا ن وو  تغذیه خوب و مناسب بخشی از زندگی سالم است. وجوو  اانناوایی و هدف: سابقه

کتاب  عنوانهب قرآننا  مختلف  اا . پیشگیر  از ابتال به بیااا  فر   و اجتااعی وسالمت ص یح تغذیه، تأثیر مهای  ا 
وا  نیاز برا  تاامی ابعا  زندگی انسان اا  اا ، انناو نا  مهای اا  ا این ااب ه بیان کر   است. اناا زندگی که م الب م

یا  شد  است. نود  از ایون م العوه، موروا  بور  »اُمّانه و اُمّان «نایی است که سه باا  ا قرآن از آن با واژ یکی از میو 
ناا  ا طوب سونتی ایرانوی اسوالمی و نشوان  ا ن اثورات  اموانی انواا و تذکرات قرآن و احا یث  ینی  ا موا  اناا، نقش ا

 باشد.نا  احتاالی آن میمکانیسم
 ،Medicinal plant و سنتی، طب  ااویی گیانان مغذ ، ترکیبات قرآن، اناا، نا کلیدواژ  از با استفا   ها:مواد و روش

Anticancer effect ،Holy Quran ،pomegranate نوایی نییور ا پایگوا و جوو  جسوت Google scholar ،Ovid ،PubMed ،
ISI و Medline چنین م الب مرتبط با خواص  اموانی انواا از کتوب معتبور طوب سونتی ماننود گرفت. نمصوات  5102ا سال ت

ت معتبر نیز از کتوب گر ید. احا یث و اوایااستخراج  االبنیه عن حدائق اال ویهسینا و مخزن اال ویه، ت فه الاومنین، قانون ابن 
 آوا  شد.اسالمی معتبر مانند مستداک الوسائل جاع

ناست که نقش غنی از ترکیبات مفید مانند آنتی اکسیدان ،نا  مختلف اناا مانند  انه، عصاا  و پوستقسات ها:یافته
 کند.ایفا می   مختلفنابیااا نا و م افیتی بسیاا خوبی علیه انواع سرطان

نوا  علاوی نا  طب سنتی  ا ااب ه با اناا آمد  است، با یافتهچنین  ا  اماناحا یث و نم چه  ا قرآن وآن استنتاج:
تر  ا ااب وه  نند  حقانیت قرآن  ا موا  مسائل علای است، ما اا به تفکر بیشم ققان ناسو بو   و عالو  بر آن که نشان

  اا .با آیات آن وا می
 

 اکسیدان، اثرات  امانی، پیشگیر  و کنترل بیااا  ، قرآن، طب سنتی، آنتیانااواژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
و  ا مناطقی  ایران بو  نا  بومی اناا از جاله میو 

آسیا  مرکوز  توا نیاالیوا، خاوامیانوه، آسویا  از جاله 
نوا پویش و از سوالیافته  صغیر و حوز  مدیترانه گسترش
 گرفته است.    قراا میبرا  اندا   امانی موا  استفا

 

 E-mail: rafiei1710@gmail.com  انشکد  پزشکی،جا   خزاآبا ، مرکز ت قیقات بیولوژ  سلولی و مولکولی 01کیلومتر  :ساا  -علیرضا رفیعیمولف مسئول: 

 ، ساا ، ایراند  پزشکی،  انشگا  علوم پزشکی مازنداان انشک ت قیقات بیولوژ  سلولی و مولکولی،مرکز ، سلولی و مولکولی کااشناس ااشد بیولوژ  مولکولی. 0
 علوم پزشکی مازنداان، ساا ، ایران انشجو   کترا  بیولوژ  سلولی و مولکولی، کایته ت قیقات  انشجویی، مرکز ت قیقات بیولوژ  سلولی و مولکولی،  انشکد  پزشکی،  انشگا   .5
  انشکد  پزشکی،  انشگا  علوم پزشکی مازنداان، ساا ، ایران وژ  سلولی و مولکولی،مرکز ت قیقات بیول. استا ، گرو  ایاونولوژ ، 3
 مازنداان، ساا ، ایرانگرو  معاا  اسالمی،  انشکد  پزشکی،  انشگا  علوم پزشکی ، استا یاا. 4

 ازنداان، ساا ، ایرانم انشکد  پزشکی،  انشگا  علوم پزشکی مرکز ت قیقات طب سنتی و مکال، گرو  طب سنتی، ، استا یاا. 2
 ، ساا ، ایرانمازنداان انشکد  بهداشت،  انشگا  علوم پزشکی علوم بهداشتی،  مرکز ت قیقات، و علوم پایه گرو  تغذیهاستا یاا، . 6
 : 55/3/0334تاایخ تصویب :            7/6/0334 تاایخ ااجاع جهت اصالحات :           04/2/0334 تاایخ  ایافت 
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واس ه آثاا زیبوا شوناختی و به  نا از زمان باستاکشت انا

بسیاا موا  توجوه بوو     امانی، -چنین اثرات غذایینم

 .است ملس و شیرین نا  ترش، ااا  طعم اناا .(0)است

 آنن ولى سرشاا از کم، اناا  ا موجو  نا  اشت مغذ 

 باشد.می K-E-C-1B-A-2B نا  ااا  ویتامینچنین و نم

 نااو   آن، پوست سخت و ملین اناا، نا نه ا نسته مغز

 قابول انواا  اخوت نا قسات تاامکند. می ساز پاک اا

 پوست و ساقه میو ، پوست پوست، .است مفید و استفا  

 میوو  پوسوت . اانود  امانى و صنعتى مصاا  ایشه اناا،

 کواابر  سواز چورم و نواانگورز  قوالی  ا اناا از قودیم

 مانووانتین، تووانن، کوور  آب، از انوواا  عصوواا . اشووته اسووت

 تشوکیل فیتواسوتروژن نوع چند فیبر و ،پکتین، سا   قندنا 

 از غنوی اناا منبعوینا  . از طرفی تاام قساتاست شد 

باشوند کوه بوا تخریوب قوو  موی نا اکسیدانآنتی انواع

نا  آزا  حاصل از متابولیسم، اثرات مفید   ا اا یکال

  ننودموی نشان م العات از حاصل نتایج د.کنبدن اعاال می

 نوا اکسویدانآنتوی حواو  موا  غذایی کوه مصر  که

 نوا تووت و انگووا قرموز نستند )ماننود انواا، فنولیپلی

 و میرتوجهی مرگ  قابل میزان به انگ(، قرمز گوناگون

 و مغوز  نوا سکته عروقی، و قلبی نا بیااا  از ناشی

 بوه میان این  ا اناا  ند.کانش می اا متعد  نا سرطان

 بوین از  ا ترکیبوات این از باالیی مقا یر بو ن  ااا  لیل

 تر موا  توجهبیش آزا  نا اا یکال کر نخنثی و بر ن

 تربیش میو  این اکسیدانیآنتی ظرفیت .است قراا گرفته

 آن ترکیوب  ا کواالجیننایی مانند پوانیتانن وجو   لیل به

  اا ، بواالیی اکسویدانی آنتوی خاصویت کوه ا  م است. این

 شو .می یافت آن  اخل سفید نا وقسات  اپوست تربیش

 ترکیبووات و انوواا خووواص  ابوواا  زیووا   ت قیقووات امووروز 

 اناا مفید اثرات بیانگر که است شد  انجام آن  ا موجو 

 است. نابیااا  از بسیاا   امان و پیشگیر   ا

یی و اثورات  اموانی انواا و با توجوه بوه اازش غوذا

 ا  ،چنین طب سونتیاشاا  قرآن و اوایات اسالمی و نم

ا  انواا  ا این م العه به براسوی خوواص طبوی و تغذیوه

 شد  است.متون  ینی، طب سنتی و طب نوین پر اخته 

 اناا  ا قرآن

یکی از اسراا شگر  نامبر   شد   ا قرآن مجیود، 

نا  مختلف از باا  ا سوا  3باشد که از آن میو  اناا می

  مبااکووه انعووام و از سوووا  040و  33جالووه  ا آیووات 

بور   شود  اسوت. از سوا  مبااکه الرحان نوام  61  آیه

ا  یوا  کور   اسوت کوه  ا عنووان میوو  قرآن از اناا بوه

  گیر .بهشت  ا  سترس مؤمنان قراا می

ت: سوا  مبااکه انعام آمد  اسو 040و  33 ا آیات 

چنووین نووم » وَ الرُّمَّووانَ الزَّیتُووونَ وَ وَ جَنَّوواتم مْوونع نَععنووابم

 «نووایی از انگوووا و زیتووون و انوواا پوورواش  ا یوومبووا 

 61 ا آیوه  و «چنین زیتون و انواانم» الرُّمَّانَوَ  الزَّیتُونَ وَ

 ََنَخعولو وَ فْیهْاَوا فَاکْهَو و وفرماید: سوا  مبااکه الرحان می

نا  فوراوان و  اخوت خرموا و انواا نا میو ا آن » اُمَّانو

 ند که قرآن انایت خاصوی  نا نشان می که این «است

العوا   مفیود و  برا  این میو  قائل شود  اسوت کوه فوو 

  .(5) ااا  اازش غذایی باالیی است

 

 اناا  ا احا یث و اوایات
 ائاوه زیوا   احا یوث  ا موذکوا، آیوات بر عالو 

خوواص  و بوه یوا  کور   نیکوی بوه انواا از( ع)معصومین

 منیووابوه  آن مصور  چگوونگی حتوی و اناا شفابخش

 ا حودیثی  .اسوت شد اشاا   مختلف نا بیااا   امان

 فَإْنَّوهُ الاُوزّْ  الرُّمّانْ مْنَ از امام اضا )ع( آمد  است: اْمتَصّْ

  اا باکید شیرین و ترش اناا» .الدَّمَ و یُ یْی النَّفسَ یُقَوّْ 

 .(3)«سواز موى زنود  اا خون و  ندمى نیرو اا انسان چرا که

فرماینود:  امام صا   )ع( نیز به نقل از امام علوی )ع( موی

 مْنعهَوا حَبَّو م کُلِّ فْی وَ لْلعاَعْدَةْ  ْبَا و فَإْنَّهُ بْشَ عاْهْ الرُّمَّانَ کُلُوا

 تُاعورْ ُ وَ لْلنَّفعسْ نَااَةوإْ وَ العقَلعبْ حَیَاةُ العاَعْدَةْ فْی اسعتَقَرَّ إْذَا

 العجَنَّو ْ فَوَاکْهْ مْنع الرُّمَّانُ وَ صَبَاحاً نَاعبَعْینَ الشَّیع َانْ وَسعوَاسَ

انواا اا بوا پوی »اُمَّوان  وَ نَخعلو وَ فاکْهَ و تَعَالَى فْیهْاا اللَّهُ قَالَ

کند و نر  انه از ساز  میآن بخواید زیرا معد  اا پاک

گیور ، موجوب حیوات که  ا معد  قراا موی اناا ننگامی

 ل( و نواانی شودن او  و از بوین بور ن وسوسوه ) قلب

. اموام صوا   )ع(  ا «خوانود شود شی ان توا چهول اوز
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ننگام خواب یک اناا  نرکس  ا»جایی  یگر فرمو ند: 

. (4)«از جان )نفس( خو  تا صبح ایان خواند بوو  بخوا ،

 الرُّمّوانَ کُلُوا»فرمایند:  اسول اکرم )ص( نیز  ا حدیثی می

 چرا که بخواید  آن پیه با اا اناا .«البَ نْ  ْبا ُ فَإْنَّهُ بْقْشرْ ْ 

 . امام عسگر  )ع(  ا حودیثی(4)است معد  شستشو نند 

پوس از » گونوه فرمو نود:  ا ااب وه بوا مصور  انواا ایون

حجامت، یک اناا شیرین بخواید، زیرا موجوب تسوکین 

  .(2)«شو  اون بدن میتصفیه خون  ا  و

 

 طب سنتی ایرانی
 ا کتب مکتوب طب ایرانی، انواا بوا عنووان امّوان، 

مشهواتر است. اناا از معدو   اختانی است که عالو  بر 

نا  میو  و  اخوت آن مووا  نا  میو ، تاام قسات انه

 بیابانی استفا   طبی و غیرطبی  اا . این میو   ااا  انواع

بودون  شویرین بستانی نوع آن بهترین و دباشمى بستانی و

بر حسب نوع اناا متفاوت اسوت، . طبیعت آن (6)است  انه

قابضه نیز  سر  و تر بو   و  ااا  قوت طوا م لقولی به 

باشد. طبیعوت مزاجوی انواا شویرین، معتودل ولوی تور  می

است، اما اناا ترش و شیرین، طبیعتی سر   اا  و از نیور 

است. طبیعت  ا اناا ترش از نوع  خشکی و تر ، معتدل

. اناا  ا طب ایرانی، یوک  ااو  (6)سر  و خشک است

شوو ، بنوابراین خوواص  ااویوی خوااکی م سوب موی 

. اناا شیرین، معود  اا از (6،7)فراوان و غذایی پایینی  اا 

کننوود  عاوول مووا  زائوود شستشووو  ا   و ماننوود ملوین نوورم

علوت   اا  )بوهکند و به علوت خاصویت قابضوی کوه می

 وجو  تانن(، خوا ن آن پس از غذا موجب تخلیه سریع

شو . مدا بول بوو   و ایجوا  تشونگی تر غذا از معد  می

نااید. باید  قوت  اشوت کوه انواا اا نبایود بوه ناورا  می

 آب ویا پس از آن مصر  کر ، زیرا موجب تولیدنوشیدن 

ت کبود اناا شیرین موجب تقوی .(6-3)شو موا  سای می

نوا  کبوود  نااننود سوویروز کبوود ، شود  و  ا بیاوواا 

چنوین  ا موواا   ماننود سورفه، نا  ط ال و نمبیااا 

نوا  پوسوتی و گرفتگوی صودا مفیود اسوت. انواا خااش

شو . خوا ن ساز بو   و موجب تصفیه خون نیز میخون

آن  ا کسانی که مبتال به ضوعف معود  نسوتند، موجوب 

شو   نم چنین کسوانی کوه بوه نور ی تولید نفخ زیا   م

. اناا (6،7) لیل  چاا تب نستند، نباید اناا شیرین بخواند

به جهت تقویت کبد و ط ال، موجب نیکویی و شا اب 

تر اسوت. شو . خواص اب اناا از آب آن قو چهر  می

اناا ترش، موجب  امان غلیت خون و صفرا شد  و لذا 

 چنین مانعد است، نم ا کسانی که فشااخون  ااند، مفی

بخااات معد  به مغز شد  و لذا خوا ن آب انواا  اسیدن

ترش که کای نان سنگک  ا آن تلیت کر   باشوند،  ا 

 شووند،کسانی که به  لیل مشکالت معد   چاا سر ا  می

 انواا اب .(6،7)شوو مفید است و موجب افع سر ا  موی

کوانش  و مفور  تشنگی ترش و شیرین، موجب تسکین

 نیکویی انوگ نا  باا اا،ویاا خانم و استفرا ، افع تب

 غرغور  کور ن .(7،6)شوو و انودو  موی غم و  فع اخساا

 آن آشووامیدن و لثووه جوشوواند  آب انوواا موجووب تقویووت

و  ا  البول( مفید است اختیاا  ا ااا  )سلسبی جهت

ایشوه  کتب قدیای طب تاکید شد  است کوه آشوامیدن

 کورم کودو و معود  کورم  فع ا  گرم آب اناا با سائید 

 ق وع جهوت انواا بسیاا سو مند است. پاشیدن پو ا گول

نوا   نوا از جالوه زخومزخوم  التیام و  ندان ایشه خون

  .(1،3) نانی مفید است

 

 و ترکیبات مختلف اناا نابخش
نوا  قوو  اکسویدان ناا منبوع غنوی از انوواع آنتویا

 نوا ساقه وست،پ برگ، )گل، نا  انااباشد. تاام بخشمی

 انواا( آب و  انه و میو  پوست ایشه، پوست جوان، و سبز

 م العوات از حاصل نتایج .اکسیدانی نستند ااا  موا  آنتی

 و نووامیووو  مصوور  کووه  ننوودمووی نشووان اپیوودمیولوژیک

 میزان به نستند، فنولیپلی ترکیبات حاو  که سبزیجاتی

 نوا بیاواا  زا ناشوی و میور مورگ میزان از توجهی قابل

 مختلووف نووا سوورطان و مغووز  نووا سووکته عروقووی، و قلبووی

ترکیبات موجو   ا انواا اا  5و  0. جدول شااا  (01)کانندمی

    ند.نارا  با اثرات نر یک نشان می
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 (00گرم اناا) 011ترکیبات شیایایی موجو   ا  :1جدول شماره 
 

 امقدا موا  معدنی و ویتامین ) اصد( مقداا موا  غذایی

 گرممیلی 01 کلسیم 1/7 اطوبت

 گرممیلی 71 فسفر 6/0 پروتئین

 گرممیلی 3/1 آنن 0/1 چربی

 گرممیلی C 1/06ویتامین  7/1 موا  معدنی

 مقداا ناچیز Bکاپلکس ویتامین  2/0 فیبر

 کیلوکالر  62 انرژ  2/04 کربونیداات

 

 الف/ اوغن  انه اناا

 ن  انووه اا بووه  اصوود از وز 05-51اوغوون  انووه انوواا 

 خووو  اختصوواص  ا   اسووت.  انووه انوواا  ااا  ترکیبوواتی 

  اصوود  13-64باشوود کووه مووی  از قبیوول پانیسوویک اسووید

از وزن  انه اا بوه خوو  اختصواص  ا   اسوت. از طور  

  ،α-eleostearic acid  یگووور  ااا  ترکیبووواتی ماننووود

catalpic acid، β-sitosterol، campesterol، stigmasterol 

 اصود(، لینولئیوک اسوید، اسوترول و  32اسید چرب )و 

 نود کوه نوا نشوان مویبراسوی (.00،05)باشداستروئید می

 ااا بوو ن ترکیبوات مختلفوی از  به  لیلعصاا   انه اناا 

عنووان باز اانود  فعالیوت  تواند بهاکسیدان میقبیل آنتی

ز لیپواکسیژنانا  مسیر سنتز ایکوزانوئیدنا از جاله آنزیم

 نا  سیکلواکسویژناز. آنزیمسیکلواکسیژناز جلوگیر  کندو 

 موجوب تبودیل اسووید آااشویدونیک بوه پروسووتاگالندین 

گوور   کووه پروسووتاگالندین باعووث و ترومبوکسووان مووی

 کربوکسیالسیون اوانیتین شد  و موا   حاصول موجوب 

شو . خاصیت بروز التهاب و سرطان پوست  ا انسان می

سته اناا از فعالیت سیکلواکسویژناز، باز ااندگی اوغن ن

آوا . از طرفوی از بروز این پدید  جلوگیر  به عال می

آنزیم لیپواکسیژناز نیز  ا تبدیل اسوید آااشویدونیک بوه 

که این ما   نیز منجر به التهواب  نا  خیل بو  لوکوترین

 گوور  ،نووا موویپوسووتی، تنگووی نفووس و پووالک  ا اگ

عنوان یک باز ااند  از فعالیت ه بنابراین اوغن  انه اناا ب

  (.03)کندلیپواکسیژناز جلوگیر  می
 

 ب/ گل اناا

 گل اناا  ااا  ترکیبواتی از قبیول توانن، فالونوئیود،

گالیک اسید، اواسولیک اسوید، االجیوک اسوید و تور  

باشود کوه ترپنوئید شامل اسید ماسلینیک و آسیاتیک می

و منجوور بووه اکسوویدانی قووو  بووو     ااا  خووواص آنتووی

کانش قنودخون، تور  گلیسویرید، کوانش لیپووپروتئین 

 ، کوانش فشوااخون، افوزایشVLDL ،LDLکلسوترول، 

گلوتواتیون ا وکتواز و  ،نا  گلوتاتیون پراکسیدازآنزیم

گر  .گل اناا خوواص  اموانی میسوپراکسید  ساوتاز 

 ،نایپرگالیسوای تواند  اپیشوگیر  ازکه میاین اا ، ازجاله 

  (.04)لیپیدمی و  یابت ملیتوس نقش مؤثر  ایفا کندنایپر
 

 ج/ برگ اناا
بسیاا  از   ا انایت پزشکی و  امانیبرگ اناا  ااا  

ترکیباتی از قبیول   ااا بو ن به  لیلباشد که کشوانا می

آپکتوین، گلوتانین، گلیکوزیود،  تانن، فالونوئید، لوتئین،

 تواند  ا  امواننیتروژن، پتاسیم، کلسیم و آنن میفالوون، 

ایوز  و اسهال، خوون نایی از قبیل اسهال خونی،بیااا 

  گیر .نا  میکروبی موا  استفا   قراا می امان عفونت
 

  / آب اناا
آب اناا منبع غنی فالونوئیدنا  پلی فنولی اسوت و 

آسکوابیک  شامل ترکیباتی از قبیل آنتوسیانین، گلوکز،

کافئیووک اسووید،  ید،گالیووک اسوو اسووید، االجیووک اسووید،

 .باشودکاتچین، کرستین و بسیاا  از عناصر کایاب می 

اکسویدان فالونوئیود به  لیل این کوه منبوع غنوی از آنتوی 

( NO)تواند منجر به حفاظت از نیتریک اکسید است، می

 عالکر  بیولوژیکی  ابرابر تخریب موا  اکسیداتیو گر  .

NO یون لیپید   ا از اکسیداسچنین اا افزایش  ند. نم

نا و ماکروفاژ و ضایعه آترواسکلروز پالساا، لیپوپروتئین

نا   ا حفاظت از بیااا   تواندکند و میجلوگیر  می

آب اناا به  لیل  (.02)قلبی و کانش فشااخون مفید باشد

  ااا بو ن ترکیبات پلی فنولی منجر به کانش کلسوترول بود

(LDL و افزایش کلسترول خوب )(HDL )گر   که می

تواند به  لیل تعوامالت نیوداوفوبیک ترکیبوات آب می

  .(06)اناا و لیپوپروتئین باشد
 

 و/ پوست اناا
   نود اصد از وزن میو  اا تشکیل می 21پوست اناا 
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 روریـــم

و شامل ترکیباتی از قبیل تانن، اسید گالیوک، اسویدنا  

چرب، کاتچین، آنتوسیانیدین، کرستین و فالونوئید بو   

اکسویدان عصواا  پوسوت آن مقداا پلی فنول و آنتی که 

 عالکر پوست اناا  ااا  باشد. نا میبیش از سایر قسات

ضود  یابوت و  ضد سرطانی، ضد میکروبی، ضد اسوهال،

 تیروزینوواز ااا  فعالیووت آنتوویقووو  و نیووز ضوودالتهاب 

چنین مخلوطی از آب اناا، پوست و  انه آن نم باشد.می

  .(07)کندجلوگیر  میجنین از سقط 

 

 نقش اناا  ا  امان بیااا  نا  مختلف
 نا  مختلف پزشکی و بورا  مصواا اناا  ا زمینه

  امانی گوناگونی کاابر   اا . م العات متعود   بور او 

 زایی و ضودالتهابینا  آنتی اکسیدانی، ضد سرطانویژگی

کننود   پیشوگیر  شد  است و نقش  اموانی و اناا انجام

نا  قلبی و عروقی، اناا  ا سرطان نا  مختلف، بیااا 

 یابووت، مشووکالت  نووان و  نوودان، اخووتالالت جنسووی، 

 ی، وبیوتیکیواومت آنتوی و ویروسی، مقوونت باکتریایعف

 آن نا ترکیبات مغذ  موجو   ا اناا و عالکر  :2جدول شماره 
 

 بخش گیا  ترکیبات موثر عالکر  افرنس

 خاصیت آنتی اکسیدان - 03، 01
 (eNOS) اثر حفاظتی نیتریک اکسید سنتتاز -
 به از نم باز کر ن زنجیر  اا یکال آزا  پراکسیداسیون لیپید  گر ید ،  ا نتیجه یک حالل چربی قو  است. منجر -
 نا  قلبی ضد سرطان و بیااا  -ضدالتهاب  -
 

Tocopherols انه  

 آنتی اکسیدان - 50، 51
 ضد توموا -ضدالتهاب و ضد سرطان -
 MCF-7 ان پستاننا  سرط و مؤثر  ا  امان سلول القا آپوپتوز -
 

Ursolic acid  

 LDLتر  گلیسیرید،  (،MDA)مالون    آلدئید (،GPx)(، گلوتاتیون پراکسیدازSOD)سوپراکسیداز  ساوتاز اثر حفاظتی او  استرس اکسیداتیو، - 53، 55
 

Sterols daucosterol,campesterol,stigmasterol,beta-sitosterol  

 رطان خون از طریق پراکسیداسیون لیپید اثر سایتوتوکسیک  ا س - 56-54
  ا سلول نا  سرطانی پستان القا آپوپتوز -
 ضدالتهاب و ضد سرطان -
 

Punicic acid  

 آنتی اکسیدانی - 53-57
 القا آپوپتوز  ا سلول نا  سرطانی مثانه -
 (DU-145)مرگ سلول نا  سرطانی پروستات  -
 کانش التهاب  ا سلول نا  سرطانی پانکراس -
 

Hydroxybenzoic acids (gallic and ellagic)  

 و تهاجم سلول نا  سرطانی 3-مهاا متالوپروتئیناز -کانش متاستاز سلول نا  سرطانی 35، 31
 

Hydroxycinnamic acids پوست و آب اناا 

 ماانعت از فعالیت تیروزین کیناز 35
 

Catechins and Epicatechins  

 فعالیت ضد موتاژنی -تولید اکسید نیتریک -ماانعت از فعالیت سیکلواکسیژناز  -رطانیضد س -آنتی اکسیدان 32-33
 

Procanthocyanidins and anthocyanidins  

 و القا آپوپتوزواس ه ماانعت از پیشرفت چرخه سلول ماانعت از اشد سلول نا  سرطانی ایه به -فعالیت ضد توموا  37،36
 

Quercetin  

  آنتی اکسیدان -یر و التهاب سلول  ا سرطان کلون کانش تکث 33، 31
 COX-2و افزایش فعالیت  iNOSمهاا فعالیت 

 

Ellagitannins punicalin and Punicalagin 

 (PC-3جلوگیر  از تهاجم سلول توموا  پروستات )-ساز  کاسپازافزایش آپوپتوز سلول توموا  به واس ه فعال 40، 41
 

Flavones e.g. luteolin 

 کانش سنتز اسید چرب  ا سلول نا  توموا -عالکر  سینرژیک با کرستین  ا پیشگیر  از سرطان پستان -کانش بیان فاکتوا آلفا توموا 44-45
 

Flavonols e.g. kaempferol 

 HIF-1و VEGF  کانش بیان فاکتوانا -کانش اشد و تکثیر سلول نا  توموا   46، 42
 

Flavanone glycosides (e.g. naringin) 

 مااکر پیشرفت توموا( و ماانعت از اشد سلول نا  سرطانی) ماانعت کنند  فعالیت اوانیتین  کربوکسیالز - 20-47
 جلوگیر  از بیااا  نا  قلبی - NOSافزایش عالکر  اندوتلیالی با افزایش فعالیت  -
 نا  انسانی ا لنفوسیت DNAتخریب  مهاا -
 ا  سرویکس ا سلول نالقا آپوپتوز  -
 فروپاشی سلول نا  سرطانی پستان -
 کانش فعالیت و تهاجم سلول نا  کااسینوما-
 

Apigenin (4′,5,7-trihydroxyflavone) برگ 

 آنتی اکسیدان 25
 فعالیت سایتوتوکسی علیه سلول نا  توموا 

 

Brevifolin carboxylic acid  

 (T29H ا سلول نا  سرطانی کلون ) القا آپوپتوز - 22-23
 اثر سایتوتوکسیک او  سلول نا  سرطانی و  ااا  خواص ضدالتهابی -
 κB-NFو  COX-2توقف بیان  -
 (HIVآنزیم مؤثر  ا شیوع ) ماانعت کنند  آنزیم سرین پروتئاز-
 

Maslinic acid گل 

  MB-MDA-231و  MCF-7  ا سلول نا  سرطانی پستان القا آپوپتوز - 26
 Baxافزایش س ح پروتئین  -
  MB-MDA-231یا  MCF-7 ا سلول نا   Bcl-2کانش فسفریالسیون  -

 (SW480 ا سلول نا  سرطانی کلون ) القا آپوپتوز -

Asiatic acid  
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، ایسووکای مغووز UVنووا  پوسوتی ناشووی از اشوعه آسویب

نوزا ، نابااوا  مر ان، آلزایار، آاتریت و چواقی اا بوه 

توأثیرات مفیود انواا توا  ر گیاثبات اسواند  اسوت. گسوت

 «0یوک  ااو بوه خوو   خوو  »حد  اسوت کوه بوه نوام 

  (.27)معرو  شد  است
 

 بیااا  آلزایار
 01کوه  ا  بیااا  آلزایار یک بیااا  اایوج بوو  

نوا . براسویگر  سال مشاند  می 62 اصد افرا  باال  

نا  اایج  ا موا  غذایی  ند که آنتی اکسیداننشان می

 β ا بهبوو  آلزایاور و کوانش سونتز آمیلوئیود توانند می

(Aβتأثیرگذاا باشد ) اا کوانش آلزایاور  و میزان شویوع

بوه  توانود منجورطوا مثال افزایش کلسوترول مویبه  . ند

( شوو  کوه apoE)E بتوا و آپووپروتئین افزایش آمیلوئیود

نا  موجو   ا مغوز بیاوااان مبوتال بوه اصلی پالک جزء

ترکیبات  ااویی موجو   ا گیانوان از  .باشدمی آلزایار

فنولیووک اسووید و فالونوئیوودنا، ترکیبووات غیرمغووذ  جالووه 

اکسوویدان بووو   و کووه  ااا  خاصوویت آنتووی باشووندمووی

کووانش التهوواب  خیوول باشووند، از طرفووی  تواننوود  امووی

فنول بو   کوه  ا کرستین نیز از جاله فالونوئیدنا  پلی

شووو  و علیووه اسووترس نووا و سووبزیجات یافووت موویمیووو 

کند. موا  غذایی حاو  اکسیداتیو نقش حفاظتی ایفا می

نا  اانود و ترکیبوات نا اثر حفاظتی او  نواونفنولپلی

گاالت منجر به کانش  -3ین گالوکاتچفالونوئید ، اپی

  .(23،21)گر  آمیلوئید بتا می س ح
 

 اناا و بیااا  نا  قلبی و عروقی
شد  شناخته  «میو  قلب سالم آب»عنوان  آب اناا به

فنولی فوراوان است و این نام به  لیل وجو  ترکیبات پلی

. به (61)و توانایی آنتی اکسیدانی به آن اطال  شد  است

و  ناترین تأثیراتی که میو  ان گفت که مهمتوطوا کلی می

گذاانود، از سبزیجات بر او  سیستم قلبی و عروقی موی

طریق فالونوئیدناست. فالونوئیدنا قا اند اکسیداسویون 

LDL  و چسووبندگی پالکتووی اا مهااکننوود. فالونوئیوودنا

 ،(ACE)کننود  آنژیوتانسوین توانند با مهاا آنزیم تبدیلمی

یم نااینووود. آب انووواا منبوووع غنوووی از فشوووااخون اا تنیووو

اکسویدانی قداتانود  فالونوئیدناست که فعالیوت آنتوی

بنووابراین عووالو  بوور کووانش فشووااخون،  ا بهبووو    اا  

کووه پروفایوول لیپیوود  نیووز نقووش  اا . بووا توجووه بووه ایوون

فشووااخون و اخووتالل  ا سوو ح لیپیوود سوورم  ا ابووتال بووه 

بی و عروقوی و تبع آن بیااا  نا  قلآترواسکلروز و به 

بیااا  مزمن کلیو  نقش  ااند، بنابراین آب اناا نقوش 

م العوات  (.61)کنودنا ایفا مویم افیتی علیه این بیااا 

 نا نشان  ا   که مصر  آب انوااشد  بر او  انسانانجام 

 چنوینبه تجاع و چسبندگی و نم LDLسبب کانش تاایل 

. انواا (60)گور  افزایش فعالیوت پاااکسووناز سورمی موی

نقووش  اا ،  ااا   LDLعوالو  بوور ایون کووه  ا کوانش 

 تواند سبب افوزایش فعالیوتنایی است که میاکسیدانآنتی

یووا لیپوووپروتئین سوونگین  HDLموورتبط بووا  0-پاااکسوووناز

گر  . ایون نووع پاااکسووناز سوبب نیوداولیز لیپیودنا  

نووا  موجووو   ا   خوواص  ا لیپوووپروتئیناکسووید شوود 

نا  آترواسکلروز  شود ،  ا فاژ و آسیبنا  ماکروسلول

. به  ندنا اا کانش مینتیجه استرس اکسیداتیو لیپوپروتئین

گر  . نیز می 5-عالو  آب اناا سبب افزایش پاااکسوناز

نا   یواا  قلبی ماننود نا و سلول ا بافت 5-پاااکسوناز

اکسیدان سولولی عنوان آنتیماکروفاژنا وجو   اا  و به 

نا  ا برابور اسوترس از سلول 5-کند. پاااکسونازعال می

کند. سو ح کلسوترول اکسیداتیو و آپوپتوز م فاظت می

 یابد که به  لیل کوانشبعد از مصر  آب اناا کانش می

اکسوید شود  توسوط ماکروفاژنوا، کوانش  LDLجذب 

بیوسنتز کلسترول توسط ماکروفاژنوا و ت ریوک جریوان 

اسوت. م العوات  0-توسوط پاااکسووناز HDLکلسترول 

انسانی نشان  ا   است که آب اناا  ا ترکیب با  ز کوم 

استاتین  ا بهبو  بیاااان مبتال به نایپرکلسوترولای مفیود 

است، این امر به  لیل وجو  فیتواسترول نا  موجو   ا 

 (.65،63)اناا است
 

 اناا و سرطان
خواص ضد سرطانی اناا و آب اناا مرنوون وجوو  

نا از جالوه پوانی یدانی موجو   ا آنترکیبات آنتی اکس
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. بسووویاا  از (64)و االجیوووک اسوووید اسوووت 0کووواالجین

 نا  انتقال پیوام و فاکتوانوا موجو   ا اناا با تغییر پروتئین

نا  سرطانی القا توانند آپوپتوز اا  ا سلولاونویسی می

نوا اا مهواا کننود. م العوات مشوخص ناو   و تکثیر آن

 ترکیبات عالو  بور مهواا پراکسیداسویونکر   است که این 

نوا  سورطانی لیپیدنا، موی تواننود آپوپتووز اا  ا سولول

نوا  سورطانی چنین تکثیر سولولکولون القا ناایند و نم

آب،  (.62) نووان، کولووون و پروسووتات اا کووانش  ننوود

نوا  تواند  ا اشد و تکثیر سلولپوست و اوغن اناا می

نوا  اگ زایی سولول سرطانی، چرخه سلولی، تهاجم و

  .(66)توموا  تداخل ایجا  کند

 

 سرطان کولون
و میر ترین  الیل مرگ  سرطان کولون یکی از مهم

ناشی از سرطان  ا نر  و جنس مر  و زن اسوت. اوغون 

  انوواا  ااا  میووزان بوواالیی از لینولئیووک اسووید نسووته

کنژوگه است و مصر  آن سبب افزایش بخش لیپیود  

 کبد می گر  . لینولئیک اسید کنژوگه موکوس کولون و

 نوا  ایانویپاسخ 5PPARgammaبا کنترل فعالیت پروتئین 

و التهابی اا کانش  نود و از بوروز التهواب  ا کولوون، 

بنابراین بوا   (66)کولیت و تشکیل توموا جلوگیر  نااید

توانود میزان باال  لینولئیک اسوید کنژوگوه  ا انواا، موی

اسوووینوما  کولوووون اا کوووانش بوووروز و تکثیووور آ نوکا

. االجی تانن و پانی کاالجین موجوو   ا انواا از (67) ند

و تغییوور فوواکتوا  NF-κBطریووق مهوواا مسوویر انتقووال پیووام 

قوا ا بووه کنتورل و سورکوب التهوواب  ا  TNF-αالتهوابی 

. االجی تانن و پوانی (61)نا  سرطانی کولون استسلول

نووا  یووتکوواالجین  ا کولووون نیووداولیز شوود  و متابول

 Bcl-Xlتواننود بوا کوانش بیوان نا موینیداولیز شد  آن

سبب فعال شدن مسیر وابسته به میتوکنودا  آپوپتووز  ا 

نا  سرطانی کولون گر  ، اما این اتفا   ا مووا  سلول

  .(63) ندنا  نرمال کولون اخ نایسلول

                                                 
1. Punicalagin 

2. Peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) gamma protein 

 سرطان پروستات
و  ترین عوامل مورگسرطان پروستات یکی از مهم

طووا جوائی کوه بوهآید و از آن ا مر ان به شااا میمیر 

شوو ، سال تشخیص  ا   موی 21معاول  ا مر ان باال  

 گزینه مناسبی برا  پیشگیر   ااویی است. حتی مداخالت

طووا چشواگیر   تواند بها  مناسب می ااویی و تغذیه

پیشرفت این بیااا  اا  ا مر ان به تأخیر بینداز . وجو  

نا  قو  و ترکیبات ضدالتهابی  ا اناا این یداناکسآنتی

ویژگی اا به آن  ا   است تا بتواند گزینه مناسوبی بورا  

مبتالیان به سرطان پروستات باشد. عصاا  اناا بوا تعودیل 

نوا    چرخه سلولی، اشود سولولکینازنا  مهااکنند 

چنین ایون عصواا  کند. نمسرطانی پروستات اا مهاا می

 ح فاکتوانا  آپوپتوز  اا نیز تغییور  نود و تواند سمی

 آپوپتووز آنتیبه فاکتوا  Baxنسبت فاکتوا پیش آپوپتوز 

2Bcl  نوا نفع آپوپتوز تغییر  ا   و آپوپتوز  ا سلولاا به 

نووا  . آنتووی اکسوویدان(71)پروسووتات القووا شووو  سوورطانی

فنولی مشتق شد  از اناا توأثیرات پیشوگیرانه بور او  پلی

. یکوی از ایون (70)سورطانی پروسوتات  اانود نوا سلول

نا، االجیک اسید است که قا ا به کوانش اکسیدانآنتی

  .(75)باشدنا  سرطانی پروستات میتکثیر سلول

 

 سرطان پوست
سوووختگی، ا م، اشووعه آفتوواب سووبب بوورزو آفتوواب 

نوا(، سورکوب ایانوی، نایپرپالز  )افزایش تعدا  سولول

پوست می گور  . اشوعه پیر  زو اس پوست و سرطان 

UVA   نا  خواشید   اصد از تابش 33 -31 ا حدو

 نود. ایون اشوعه بوا اسود اا تشوکیل مویکه به زموین می

سبب  ERK1/2و  STAT3 ،AKTافزایش فسفریالسیون 

نا و تغییر تکثیر سلولی، آپوپتوز و مراحول ساز  آنفعال

 گور  . عصواا  انواا بوا مهواازیستی مرتبط با سرطان می

تواند مسیرنا  انتقال پیام فسفریالسیون این ترکیبات می

چنوین ایون عصواا   ا نا اا مهاا نااید. نم مربو  به آن

( نیوز Pi3k)مسویر مورتبط بوا  mTORمهاا فسفریالسیون 

، افزایش بیان G1نقش  اا . توقف چرخه سلولی  ا فاز 
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و کووانش بیووان  Badو  Baxفاکتوانووا  پروآپوپتوووز  

نیوز از  یگور اثورات  Bcl-Xlآپوپتوز  آنتی فاکتوانا 

 نا  اپیدامی آسیباستفا   از عصاا  اناا بر او  سلول

عصاا  اناا با مهواا تغییورات القوا  (.73) ید  با اشعه است

سبب تغییر فسفریالسیون و بسوته  UVBشد  توسط اشعه 

. (74)گور  موی NF-κBو  MAPKشدن مسیر انتقال پیام 

قوراا  UVنایی که  ا معور  گ سلولاناا می تواند مر

گرفتنوود اا کووانش  نوود. ایوون تووأثیر م ووافیتی از طریووق 

، NF-κBسواز  سیسوتم التهوابی مربوو  بوه کانش فعال

و  ا نتیجووه آپوپتوووز و توقووف  3-افووزایش بیووان کاسووپاز

صوووات  DNAو توورمیم  G0/G1چرخووه سوولول  ا فوواز 

د عصوواا  انوواا کووه  ااا  ترکیبوواتی ماننوو (.72)پووذیر مووی

آنتوسیانین، االجوی توانن و توانن نیوداولیز شود  اسوت، 

تواند بیومااکرنا  ااتقا  نند  توموانا  پوسوتی اا می

، ERK1/2مهوواا کنوود. ایوون ترکیبووات از فسفریالسوویون 

JNK1/2  وp38  سبب پیشرفت چرخه سولولی، اشود و(

و تجزیوه  NF-κBچنوین فعالیوت گر نود( و نمتکثیر می

آوانود و ( ماانعت به عال میIκBآن ) شدن مهااکنند 

نا اا از این طریق مسیرنا  مربو  به اشد و تکثیر سلول

بنووابراین ایوون ترکیبووات اثوور ضوود  کننوود مسوودو  مووی

مسیر انتقال پیوام  (.76) نندپوستی اا نشان میتوموانا  

PKA  وp38  مسیرنا  مربو  به اشد و تکثیر( نیز یکی(

اسوت کوه توسوط انواا  ا  یگر از مسیرنا  انتقال پیامی 

سلول نا  سرطانی مالنوما غیرفعال می گر  ،  ا نتیجوه 

یابود. فعالیت آنزیم تیروزیناز و تولید مالنین کانش موی 

نوووا  سووورطانی، میوووزان فعالیوووت البتوووه  ا ایووون سووولول

نا مانند گلوتاتیون پراکسیداز نیوز افوزایش اکسیدآنآنتی

 انش بروز توموانا . اوغن نسته اناا توانایی ک(77)یابدمی

 کننود عنووان  ااو  پیشوگیر تواند بهمی پوستی اا  اا  و

  .(71)پوست موا  استفا   قراا بگیر  سرطان
 

 سرطان پستان
نقش انواا  ا سورطان پسوتان عاودتاً بوه  لیول توأثیر 

ناسوت.  ترکیبات موجوو   ا انواا او  سو ح نواموون

از و نووا  غوود  پسووتانی و آغوواسووتروژن  ا تکثیوور سوولول

پیشرفت سرطان پستان نقوش  اانود. ایون عصواا  سوبب 

نا  موجو   ا فنولگر  . پلیکانش سنتز استروژن می

باشوند. آاوماتواز یکوی از اناا قا ا به مهاا آاوماتواز موی

باشود کوه افوزایش نا  مسیر بیوسنتز استروژن مویآنزیم

فعالیت آن سبب افزایش میزان استروژن می گر  . یکی 

بووات موجووو   ا انوواا پانیسوویک اسووید اسووت کووه از ترکی

تبوع آن مهواا تولیوود  توانوایی مهواا سیکلواکسویژناز و بوه

 اا  اا . کانش میزان پروستاگالندین E2پروستاگالندین 

نوا  پسوتان سبب کانش بیوان آاوماتواز و تکثیور سولول

گور  . االجیوک موی 5-ناشی از فعالیت سیکلواکسویژناز

ز  ا مهاا فعالیوت سیکلواکسویژناز نا نیاسید و آنتوسیانین

و تغییور پاسووخ التهوابی ناشووی از آن نقوش  اانوود. آنووزیم 

 بتوا-07 یگر  که  ا مسیر سونتز اسوتروژن نقوش  اا ، 

توانود اسوت کوه موی نیوداوژناز  اسوتروئیدنیداوکسی 

نا  آن و اوغن نسته اناا مهاا فنولتوسط آب اناا، پلی

اا ایون اسوت کوه نوا  مهواا  انوشو . یکی از مکانیسم

تواننود نقوش فیتواسوتروژنی ترکیبات موجو   ا آن موی

 اسووتروژنغیوور  اشووته باشووند، یعنووی بووه عنوووان ترکیبووات 

نا  استروژنی و غیر اسوتروژنی گیانی که  ااا  فعالیت

نووا بووا فیتواسووتروژن نسوتند.  ا غلیووت بوواال  اسوتروژن،

 گیرنود  اسوتروژنیکور   و بوهنوا  طبیعوی اقابوتاستروژن

شووند،  ا نتیجوه ایسوک سورطان پسوتان کوم می متصل

 اانود.  اما  ا غلیت کم، خاصیت اسوتروژنی گر   می

 نا  آن جزء این  سته نستند.االجی تانن و متابولیت

این ترکیبات بسته به غلیتشان و گیرنود  اسوتروژن، 

توأثیر  (.73) ننودنا  متفاوتی از خوو  نشوان مویویژگی

نه اناا بر کوانش و مهواا تکثیور سایتوتوکسیک اوغن  ا

نوا  سورطانی پسوتان نیوز غیر وابسته بوه نواموون سولول

 (.11)باشودسورطان پسوتان موی  ننود  اثور مفیود آن  انشان

 یگوور  نیووز  ا ایوون ااب ووه وجووو   اا ،  نووا مکانیسووم

نا  سرطانی پستان اا بوا تواند اشد سلولعصاا  اناا می

توانود بنوابراین انواا موی  (10)القا  آپوپتووز مهواا ناایود

جهت استفا   برا   امان سورطان پسوتان انسوانی مووا  

 (.15)براسی و استفا   قراا بگیر 
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 سرطان ایه
 جهوان  ا جیواا نوا بیاواا  از جالوه هیوا سرطان

 ی ناش  رنایوممرگ تاام  اصد 51 که طوابه باشدمی
 

 .است  ا   اختصاص خو  به اا سرطان از

 تیووفعال   ااا انوواا آب کووه  ا   نشووان م العووات

ایون  بو ن  ااا لی ل به که باشدمیی زیا   اکسیدانآنتی

 ن،یدیونی لف) ماننودی نیانیآنتوسو موا  نیچننم و تیخاص

االجیک اسید،  لیقب از ناتانن و( نیدیپالاگون ن،یدیانیس

 منجر تواندمی کاالجین پانیگالیک اسید، پانی کالین و 

 بیوتخرو  (NO) کیوترین دیاکسو بولمقا  ا حفاظت به

 کوه  ندمی نشان نابراسی. گر  ناشی از آن  ویداتیاکس

 جالوه از ،باشدمی  متعد  اثرات   ااا اناا و یم عصاا 

 ونیالسویفسفر ،NF-κB فعالیوت از مانع تواندمی که نیا

 Akt ونیالسویفسفر ،P38 لیوقب از تووژنیم نازیک نیپروتئ

 و c-met ونیالسووووویفرفس ن،یروزیوووووت دینواسووووویآم  ا

از  نااین که گر    ki67 لیقب ازی سلول ریتکث  مااکرنا

  ای مهاوو نقووش توانوودمووی کووه نسووتندی عوووامل جالووه

  .(13)کند فایا هیا سرطان از  ریجلوگ

 

    نان و  نداناناا و بیااا  نا
پریو نتیت یا التهاب لثه توسوط عوامول گونواگونی 

 نوا   نودانی، کنند  پالکنا  ایجاشو : باکتر ایجا  می

 نوا نا که سبب تولید سایتوکاینلیپوپلی ساکااید باکتر 

 0، اینترلووکین E2نا  التهابی نییر پروستاگالندین و واس ه

نوا  نا و واس هگر  . این سایتوکاینمی TNF-αو  6و 

التهابی  ا ت ریک و ترشح ماتریکس متالوپروتئینازنا  

کس خووااج سوولولی و اسووتخوان   موواتریکننوود تخریب

نا  فعال اکسویژن نیوز نقش  ااند. از طر   یگر، گونه

توانند با تشودید التهواب  ا پریو نتیوت نقوش  اشوته می

نا با فعال کور ن مسویر انتقوال پیوام باشند، زیرا این گونه

NF-κB  وAP-1کنند ، فاکتوانا  اونویسی اا فعال می

نا  ب افزایش بیان ژنو این فاکتوانا  اونویسی نیز سب

 0نا  التهابی و ت ریک تجزیه استخوانمربو  به واس ه

                                                 
1. osteoclastogenesis 

شووو . پانیسوویک اسووید موجووو   ا انوواا  ا سوورکوب مووی

کنود. نا نقش مؤثر  ایفا میکر ن تولید پروستاگالندین

خواص ضودالتهابی عصواا  انواا نیوز بوا مهواا مواتریکس 

عالکوور  بتووا و تنیوویم  0-متالوپروتئینوواز، اینترلوووکین 

گیور . بوه صوات می Tو  Bنا  ماکروفاژنا و لنفوسیت

و جلوووگیر  از  NF-κBعووالو  مهوواا مسوویر انتقووال پیووام 

نیوز  ا کوانش التهواب نقوش  اا . از  ERK1/2فعالیت 

کر ن این مسیر انتقال پیام و  ا نتیجه کانش تولید بلوکه

فاکتوانوا  التهوابی و مخورب مربوو  بوه آن  ا  امووان 

کنند. مصر  خوااکی میو  اناا با ت استفا   میپریو نتی

و  E2نا  التهابی پروسوتاگالندین مهاا تولید سایتوکاین

 0نا  سیکلواکسویژناز نیتریک اکساید و مهاا فعالیت آنزیم

تواند مصر  اناا می (.12) ااا  اثر ضد التهابی است 5و 

یوا التهواب لثوه مفیود  (gingivitis)جهت  امان ژنژویت 

  اناا  ااا  فالونوئیدنایی با خاصیت شد، زیرا عصاا با

نوا  فعوال اا تواند اا یکوالاکسیدانی است که میآنتی

سوواز  کوور   و اسووترس اکسوویداتیو ماکروفاژنووا و پاک

پراکسیداسیون لیپیودنا اا کوانش  نود. جهوت افوزایش 

 سووالمت  نووان و  نوودان و جلوووگیر  از التهوواب لثووه 

 نان با م لول عصاا  اناا و آب شو  توان از شستمی

استفا   کر ، زیرا این ترکیب عالو  بر افوزایش فعالیوت 

اکسیدانی، سبب کوانش میوزان پوروتئین ) ا نتیجوه آنتی

نا   ندانی(، کانش فعالیت آلفوا کانش تشکیل پالک

کننود  سووکروز( و کوانش گلوکوزیداز )آنوزیم تجزیه

بوافتی اسوت  آسپااتات آمینو ترانسفراز )شاخص آسویب

و  گر  که میزان آن  ا مبتالیان پریو نتیت باالست( می

توانود  ا تهیوه خایور  نودان و بنابراین ایون عصواا  موی

نوا بواکتر  (.12)شویه نیز موا  اسوتفا   قوراا گیور  نان

نوا   نودانی نسوتند. بواکتر  عوامل ایجا  پوالکیکی از 

نوا  نوهتورین گوسنگوئیس یکی از مهم استرپتوکوکوس

نا   ندانی اسوت کوه  ا شد   ا پالکباکتر  شناخته 

. این باکتر  به عصاا  انواا (16)ایجا  ژنژویت نقش  اا 

 حساس بو   و تأثیر مهاا  این عصاا  ناانند کلرنگزیدین

نا جهت جلوگیر  از التهاب  شویه )ما   اصلی  ا  نان

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مدرن طب و يسنت طب ،ياسالم متون دگاهید از انار يدرمان -یا هیتغذ آثار
 

 4311، اسفند  431دوره بيست و پنجم، شماره                                                          مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                      331

قابل  اصد  ا م 14لثه( و حتی از آن نم بیش تر است )

  اصد(. این تأثیر مهاا  به  لیول وجوو  فالونوئیودنایی 73

نوا اا  اااسوت و مانند تانن است که خاصیت لیز باکتر 

  (17)کنندنا به س و   ندان جلوگیر  میاز اتصال باکتر 

نوا   نودان و بنابراین برا  جلووگیر  از ایجوا  پوالک

نا و شویهنا،  نان  امان آن مناسب است. استفا   از ژل

نا  حاو  عصاا  اناا نشوان  ا   اسوت کوه خایر ندان

این عصاا  به  لیل  اشتن خاصیت ضد میکروبوی خوو ، 

 باشد و سبب کانش التهاب و خونریز ضد پالک نیز می

مثوال نلیکوبواکترپیلوا  بوه عنووان  (.11-31)گر  لثه می

نایی است که میوزان آن  ا مبتالیوان بوه یکی از باکتر 

یابد، اما خاصویت ضود باکتریوایی یو نتیت افزایش میپر

 . نرپس ویروس نیوز میکروااگانیسوم(30)قو  علیه آن  اا 

 یگر  اسوت کوه بوه  لیول افوزایش ت ریوک و ترشوح 

تواند  ا آغواز تخریوب بافوت نا  التهابی میسایتوکاین

چنوین پیشورفت و تشودید پریو نتیووت و پریو نتوال و نوم

اسووترپتوکوکوس  (.35)ه باشوودالتهوواب لثووه نقووش  اشووت

 نا  اصولی ایجا کننود  پوسویدگیموتانس یکی از باکتر 

 ندان است که حساسیت باالیی به اناا  اا . این توانایی 

ضد میکروبی قو  به  لیل وجو  تانن  ا اناا است. فورم 

توانود نیداولیز شد  توانن کوه  ا انواا وجوو   اا ، موی

نوا بوه سو و  ال باکتر نا اا لیز کر   و  ا اتصباکتر 

. پووالک  نوودان نوووعی (33) نوودانی اخووتالل ایجووا  کنوود

بیوفیلم میکروبی یا باکتریایی است کوه بوه  لیول ااتبوا  

نوا از طریوق شو . باکتر نا با یکدیگر ایجا  میباکتر 

بوورا   Quorum sensingسیسووتم حدنصوواب احسوواس یووا 

ااتبواطی  کنند. این سیستماین ااتبا  استفا   می برقراا 

نوا  ا بیووفیلم، نا   خیل  ا اشد باکتر سبب بیان ژن

نوا  بیوتیوک و کوانش اشود بواکتر مقاومت بوه آنتی

گر  . عصاا  اناا ایون توانوایی اا  اا  کوه  ا اقیب می

این سیستم اختالل ایجا  کند و منبع مناسبی برا  کنتورل 

سوتم بیوتیکی باشد. نقش اناا  ا مهااکر ن سیمقاومت آنتی

 نوایی نییور کرموبواکتریومحد نصاب احسواس  ا بواکتر 

بوه اثبوات اسوید   ویوالسیوم و سو وموناس آئروژینووزا

توانود  ا کوانش و اناا عالو  بر ایون کوه موی (.34)است

توانود بیوتیکی نقش  اشته باشد، میکنترل مقاومت آنتی

نووا   یگوور نییوور بیوتیکناکوواا  خوووبی نیووز بووا آنتی

سوویلین و کلرامفنیکوول، جنتامایسووین، تتراسوویکلین، آمپی

 بیوتیکی سیپروفالکسویناگزاسیلین  اشته باشد. فعالیت آنتی

 کوه تجوویزجوائییابود. از آن ا کناا عصاا  اناا افزایش می

تیوت نا یکی از اانکاانوا   اموانی پریو نبیوتیکآنتی

توانود گزینوه مناسوبی  ا بهبوو  حساسویت است، اناا می

بیووتیکی مبتالیوان بوه پریو نتیووت نوا  آنتیعلیوه  اموان

  .(32-37)باشد

 

 نا  ویروسی و باکتریاییاناا و عفونت 
تور بوه آن عالو  بر نقش ضد میکروبی اناا که پیش

 نا   یگر  نیز  ا ااتبوا نا و ویروساشاا  شد، باکتر 

 نا  عامل مسواومیتن میو  نستند. بسیاا  از باکتر با ای

نا غذایی قا ا به ایجا  عفونت  ا سیستم گوااشی انسان

ناسوت کوه نستند. اشریشیا کوولی یکوی از ایون بواکتر 

نوا کند. این نوع عفونوتاسهال ناوااژیک اا ایجا  می

بزاگساالن گر  . عصاا  تواند سبب مرگ کو کان و می

اشود ایون بواکتر   اشوته  اگیر   ا کانشاناا تأثیر چش

نا  عامل تأثیر ضد باکتریایی اناا علیه باکتر  .(31)است

مسواومیت آب و غووذایی نییوور سوالاونال تیفووی، ویبریووو 

نوا  شویگال، لیسوتریا ، گونوهکولیتیکاونترایرسینیا کلورا، 

 مونوسیتوژنز نیز ثابت شد  است. از طر   یگر م صوالت

نوا  ا سبب افوزایش اشود بواکتر فرعی موجو   ا ا نا

 پروبیوتیک الکتوباسویل و بیفیودوباکتریوم )بیفیودوباکتریوم

گر  ،  ا واقع م صووالت انواا سوبب میبرو و اینفنتیس( 

گور   و سوپس ایون  ا او   بوزاگ موی االجی تاننتجاع

 کند.کنش می او   برنم ترکیب با میکروفلوا

المتی نوا  ا حفوس سوافزایش و اشود ایون بواکتر 

عصاا  اناا  (.33)کندسیستم گوااشی نقش مهای ایفا می

 قا ا است با افزایش تورمیم بافوت یوا اپیتلیزاسویون و نوم

، پروتئین و کالژن، ترمیم زخم DNAچنین افزایش سنتز 

اا تسریع ببخشود. بوه عوالو  ایون عصواا  خاصویت ضود 
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 روریـــم

نووا  زخووم ماننوود قووااچی علیووه عفونووت بوواکتر  و ضوود

روژینوووزا، اسووتافیلوکوکوس آائوووس، سووو وموناس آئ

اشریشیاکولی، کلبسیال پنومونیه، سالاونال آناتوم و تایفی 

موایوم، اسوترپتوکوکوس پنومونیوه، کاندیودا آلبیکنوز و 

گالبراتووا، تریکوفیتووون اوبووروم و آسووپرژیلوس نیجوور 

 باشد.می

این تأثیرات بدون نیچ خ ر  برا  انسان سوالم اسوت 

خووانی بور مضور نبوو ن انواا نمو نتایج طب سنتی مبنوی 

توانند با ایجا  نا  موجو   ا اناا میفنولپلی (.011) اا 

نا  پوشش ویروسی تغییرات کوچک  ا گلیکوپروتئین

عصاا   (.010)تأثیر ضدویروسی علیه آنفوالنزا  اشته باشند

 ویوروس، نوورپسنییور پوواکس نواییتوانود ویووروسانواا موی

   .(015)ااس اا غیرفعال کندویروس، ویروس واکسینیا و س
 

 اناا و  یابت
تواند  ا اثر افزایش استرس اکسویداتیو و  یابت می

نووایی نییوور آترواسووکلروز اخ  نوود. بووا وجووو  بیاوواا 

نوا  قوو   ا انواا ترکیباتی مانند قند و آنتوی اکسویدان

توووان حوودس ز  کووه ایوون میووو   ااا  خووواص ضوود مووی

سوترس اکسویداتیو و باشد. کوانش میوزان ا یابتی نیز می

است که انواا  ناییلیپید پراکسیداسیون از جاله مکانیسم

 از طریوق آن مووی توانوود بوورا  مبتالیووان بووه  یابووت مفیوود 

شد  است که آب اناا کانش چشاگیر  باشد. مشخص 

چنووین افووزایش سوو ح   ا میووزان پراکسوویدازنا و نووم

 (.013)گلوتوواتیون  ا مبتالیووان بووه  یابووت  اشووته اسووت

سیک اسید موجو   ا اناا می تواند قند خون ناشتا اا پانی

کووانش  نوود. بخووش قنوود  موجووو   ا انووواا  ااا  

اکسیدانی است )تانن و آنتوسیانین( کوه نا  آنتی فنولپلی

. (014)مناسوب اسوت 5- یابوت تیو  برا  کنترل شورایط

افزایش وزن  ا اثر افزایش میزان چربی نیز یکوی  یگور 

طواکوه  ا اسوت. ناوان 5-تیو از  الیل بوروز  یابوت 

م الب قبلی نیز اشاا  شود، اوغون نسوته انواا سرشواا از 

لینولئیک اسید کنژوگه است. این اوغن از طریوق مسویر 

لپتین/ آ یپونکتین سبب کوانش وزن و  ا نتیجوه بهبوو  

  .(012)وضعیت  یابتی می گر  

 نا  انااسایر نقش
وز  چاقی یکی از معضالت او به اشد جوامع امور

نا  قلبی و  یابت نیوز تواند منجر به بیااا است که می

 تورینگر  . افزایش میزان لیپیدنا و کلسترول یکوی از مهوم

نایی است کوه عوامل مربو  به چاقی است. اناا  ااا  تانن

 قا ا به کانش میزان کلسترول تام و تور  گلیسیریدناسوت.

انود  ا این ترکیوب بوا تعودیل متابولیسوم لیپیودنا موی تو

کانش وزن نقش مؤثر  ایفا کند. این عالکر  احتاواالً 

از طریق کنترل اشتها، مهاا لیپاز پانکراس و جذب انرژ  

تور  . البته م العوات انسوانی بویش(016)گیر صوات می

پراکسیداسیون  جهت تأیید این نقش اناا موا  نیاز است.

لیپیدنا سبب تخریب ماتریکس لیپیود  اسوپرم، کوانش 

گور  . انواا غنوی از و نقص آن و نابوااوا  موی ت رک

نوا  فعوال نا  قو  است که تولیود گونوهاکسیدانآنتی

نوووا اا اکسووویژن و لیپیووود پراکسیداسووویون اا مهووواا و آن

سوواز  ناایوود. مصوور  انوواا و افووزایش فعالیووت پاک

گلوتوواتیون، گلوتوواتیون پراکسوویداز، کاتوواالز و سوو ح 

گور  ، اسوپرم موی کوه سوبب بهبوو  عالکور  Cویتامین 

نووا    نقووش مثبووت انوواا و آنتووی اکسوویدان ننوود نشووان

موجو   ا آن  ا نابااوا  اسوت. کوانش میوزان موالون 

نوا  لیپیود    آلدئید  ا اثر مصر  اناا که از شواخص

. (017)کنودپراکسیداسیون است، این نقوش اا تأییود موی

م العات انسانی جهت براسی و تأییود ایون توأثیر مثبوت 

  موا  نیاز است.

ایانوی  نا  خو آاتریت اوماتوئید یکی از بیااا 

نوا  التهابی است که  ا اثور افوزایش میوزان سوایتوکاین

 نود. عصواا  انواا التهابی و التهواب  ا مفاصول اخ موی

نووایی نییوور نووا  التهووابی، سووایتوکاینتولیوود واسوو ه

اا کوانش  ا   و مسویر  TNF-αو  6بتوا،  0-اینترلووکین 

کند. اناا بوا اا نیز مهاا می NF-κBو  MAPKقال پیام انت

نا  التهابی مانند آاتریت کانش التهاب از بروز بیااا 

اکسیدانی اناا نیز البته نقش آنتی (.011)کندجلوگیر  می

 ا کانش شرایط اکسیداتیو و تخفیف عالئم  ا مبتالیوان 

  (.013)به آاتریت اوماتوئید به اثبات اسید  است
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قوورآن گیوور  کوور  کووه توووان نتیجووهایووان مووی ا پ

انناو نا  مهای اا  ا ااتبا  با ابعا  مختلوف زنودگی 

بشوور  از جالووه سووالمت و تغذیووه  اا . انوواا از جالووه 

ا   ا قورآن بوه آن شود  نایی است که توجه ویوژ میو 

است. احا یث  ینی نیز بر خواص مفید این میوو  تأکیود 

نوم  ا  اموان بسویاا  از اند. به عالو  طب سونتی  اشته

 ناو .نا  مختلف آن استفا   مینا، از اناا و قساتبیااا 

نوا  شود ، انواا  ااا  قسوات بر اساس ت قیقات انجام

نوا، ترکیبوات مفیود و مختلفی است که نور کودام از آن

 ند که انواا فراوانی  ااند. م العات انجام شد  نشان می

که  ا پیشگیر  و بهبو   اکسیدانی قو  است ااا  آنتی

نووا  مختلفووی نقووش  اا . ایوون میووو  غنووی از بیاوواا 

ترکیباتی نییر آنتوسیانین، پانیسیک اسید، االجوی توانن، 

اسیدنا  ااگانیک سا  ، قندنا و سایر ترکیبات مربوو  

 نا  قلبی و عروقی، ضد فشوااخون و ضودالتهابیبه بیااا 

شوگیر  از انوواع تواند جهت  امان و پیباشد. اناا میمی

نا  قلبی و عروقی، آاتریت،  یابوت، نا، بیااا سرطان

نووا   نووان و  نوودان و سیسووتم توورمیم زخووم، بیاوواا 

به کاا او . با وجو  م الوب و نتوایج بسویاا   تولیدمثلی

توان ت قیقوات آمد  است، می  ستکه  ا موا  اناا به 

و سایر  تر بین انااتر  اا  ا جهت یافتن ااتبا  بیشبیش

چنوین بسویاا  از م العوات  ست آوا . نم نا بهبیااا 

تر و براسی انجام شد  نیاز به انجام م العات انسانی بیش

باشد.  ا نهایت می توان به میزان و ن و  مصر  اناا می

این نکته اشاا  کر  که  الیل من قی و علای  ا انتخاب 

  خداونود اناا به عنوان میو  بهشتی  ا قرآن وجوو   اا 

نووا تاووام مسووائل مربووو  جسووم و او  انسووانبوورا  

ا  قائول اسوت. ایون خصووص سوالمت، انایوت ویوژ به

عیاوت قورآن و اسوراا نهفتوه  ا آن   نند شواند نشان

، است که  اک معانی آیات و کشف امز و اازنا  آن

نوا و کیفیوت بور ن آگوانی انسوانتأثیر شگرفی  ا بواال 

 شان خواند  اشت.زندگی
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