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 چکیده

 و عـوارض . اسـت  داشـته ي ریچشمگ رشدي ماریب نیا به انیمبتال آمار ریاخهاي  سال در و است جهان در ریم و مرگی اصل عوامل ازی کی سرطان سابقه و هدف:
 طـب  دانـش ی بررسـ . اسـت  شـده ی اهیگ ءمنشا با صوصخ به دیجدي داروها بهی ابیدست براي گسترده قاتیتحق موجب جیراهاي  درماني ناکارآمد مواردی برخ در

 توجـه  مورد سرطان، جمله از مختلفهاي  يماریب درمان منظور به کهی اهانیازگی کی. شود قاتیتحق بهی بخش سرعت و مؤثر اهانیگ انتخاب به منجرتواند یمی سنت
. اسـت   Pistacia atlanticaآنی علمـ  نـام  و شده ذکری سنت طب منابع در الخضرا حبه ای البطم علک بطم، چونهایی  نام با که است سقز بودهی سنت طب یمانحک
 .شود یمی بررس سرطان، درمان در اهیگ نیا اثرات با رابطه در نینو طب وی سنت طب در موجود شواهد مطالعه نیا در

 صـلب،  ورم سـرطان،  رینظ سرطاني ماریب به مربوط واژگان و سقز اهیگ به مربوط واژگان از استفاده بای سنت طب کتب ،ايکتابخانه ۀمطالع نیا در :ها روش و مواد
 بـا  بنـه  و سـقز  ،Pistacia atlantica ،Bane هـاي دواژهیـ کل بـا  اه،یـ گ نیا سرطان ضد اثرات مورد در شده چاپ مقاالت ن،یا بر عالوه. شد جستجو روسیسق ر،یخناز

 .  استخراج شد خیتار تیمحدود بدون Google Scholarو Cochrane ،Pub Med ،Scopus رینظ جستجوگري موتورها از استفاده

 در. اسـت  شـده  اسـتفاده  سـرطان  درمـان  جهـت  الـبطم  علـک  ازي متعدد موارد دری سنت طبهاي  کتاب در که شد مشخص مطالعه نیا جینتا اساس بر :ها یافته
 .  اندداده نشان رای توجه قابل اثراتی سرطانهاي سلول مختلفهاي دهر ریتکث مهار و کنترل در سقز اهیگ مختلفهاي  قسمت زین نینو هاي همطالع

ي هـا  سـلول  در آپوپتوزي القا و دانیاکس یآنت اثراتي دارا کهاست  شدهیی شناسا اهیگ نیا دری فنل باتیترک رینظی مختلف باتیترک کنون تا :گیري نتیجه و بحث
 تیـ قابلي دارا سـقز  احتمـاالً  گفـت تـوان   یمـ  دارد وجـود  اهیگ نیا سرطان ضد اثرات مورد در نینو وی سنت طب در کهی فراوان شواهد به توجه با. هستندی سرطان
 .است یسرطان ضد نینو باتیترک ای داروها بهی ابیدست منظور بهی نیبال مطالعات قالب در خصوص به ،شتریبهاي  یبررس جهتی فراوان

 .سرطان، البطم علک، سنتی طب، سقز ها: کلیدواژه
 

 

 مقدمه:

 .سرطان یک از عوامل اصلی مرگ و میر در کل جهان است
درصد مرگ و میـر رخ داده در جامعـه    20که بیش از   طوري به

). تعداد افراد مبتال به سـرطان  1( است سرطان مرتبط باجهانی 
که بر اساس آمارهاي ارائه شده  طوري به ؛یابدساالنه افزایش می

 14حــدود  2014ر ســال توســط ســازمان بهداشــت جهــانی د
میلیـون مـورد ابـتالي جدیـد بــه سـرطان ثبـت شـده اســت و        

میلیون نفـر   3/19این رقم به  2025شود در سال  می بینی پیش
 ).2افزایش یابد (

ــرطان در   ــان س ــاي درم ــامل    راهکاره ــیک ش ــب کالس ط
توانـد در برخـی مـوارد    که مـی  درمانی و رادیوتراپی است شیمی

ولی همواره با عوارض جانبی قابل  ،خشدشرایط بیمار را بهبود بب
توجهی همراه است. گیاهان دارویی داراي ترکیباتی با خاصـیت  

کـه یـک ترکیـب    ) Taxolچنانکه تاکسول ( .تومور هستندضد 
). تفـاوت  3گیـاهی دارد (  سرطان شناخته شده است منشاء ضد

تعداد فراوانـی   شرایط آب و هوایی و اقلیمی در ایران سبب شده
 اهان دارویی در جـاي جـاي کشـور رویـش یابنـد و بسـتر      از گی

هـاي   نظور دستیابی بـه راه م مناسبی را جهت واکاوي طبیعت به
). دانش استفاده از ایـن منـابع طـی    4نوین درمان فراهم آورند (

ــب کتــاب  ــه توســط پیشــینیان در قال هــاي صــدها ســال تجرب
 زیاد بـودن تعـداد  که  طوري به است؛ ارزشمندي گردآوري شده
 طب سنتی یکی از نقاط قـوت طـب   ۀآثار نگاشته شده در زمین

 97مرداد : افتیدر خیتار

 97شهریور تاریخ پذیرش: 
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 ...  در درمان سرطان) Pistacia atlantica(اثرات سقز  

 طب سّنتی اسالم و ایران ي مجّله  --- 110

ویـژه در مـواردي    بررسی دانش داروسازي سنتی به است.ایرانی 
توانــد موجــب هدفمنــدي ماننــد درمــان بیمــاري ســرطان مــی

 ).5( شودتر تحقیقات و حصول نتیجه در زمانی کوتاه
کـامالً  مفهـوم  سرطان در منابع مکتوب طب سنتی بـا سـه   

و برج سرطان (تیر ماه) مورد  ت بیماري سرطان، خرچنگمتفاو
). طبق شواهد موجود، نخستین بـار  6استفاده قرار گرفته است (

هاي کانسر (به معنـی خرچنـگ یـا سـرطان) و کارسـینوما      واژه
گـذاري  توسط بقراط در حدود پنج قرن پیش از میالد براي نـام 

ار گرفته شـد  هاي سخت) غیر قابل درمان، به کاورام صلب (ورم
). در منابع طب ایرانی نیز بیمـاري سـرطان در مبحـث اورام    7(

 "آمـاس سـرد  "و  "ورم صلب"مورد بحث قرار گرفته و به اقسام 
 انجام شـده، که پیش از این  هایی مطالعهشود. در میبندي طبقه

سـرطان در   ةبررسی منابع طب سنتی نشان داده اسـت کـه واژ  
مــام انـواع بــدخیمی نبــوده و  ت ةکتـب طــب ایرانـی دربرگیرنــد  

نظـر   دارند که با توجه به شرح آنها بههاي دیگري نیز وجود  واژه
هـا   ها اشاره داشته باشند. ایـن واژه رسد به انواعی از بدخیمی می

کوچک زیر پوستی با قوام گوشتی یا  ةسلعه (غد .1 از: ندا عبارت
. مســامیر (از 2کنــد)، خشــک کــه در زیــر دســت حرکــت مــی

هاي سرد با قـوام  (از آماسثآلیل . 3هاي سرد با قوام نرم)،  آماس
. خنازیر ( آماس کوچک و صـلب در زیـر پوسـت کـه در     4نرم) 

هـاي   کند و داراي چسبندگی بـه بافـت  هنگام لمس حرکت نمی
آن افزونی تعداد و در برخـی مواقـع    هاي ویژگیاطراف است. از 

درد و  . سقیروس (سـرطانی کـه حـس   5اي است) اشکال خوشه
. 6هاي برجسته باشد)، و فاقد حرارت و رگ ضربان نداشته باشد

علت پراکنده شدن سـودا   پراکنده در تمام بدن بهم (سرطان جذا
وجـه  ها و و تفاوت ها اصطالحالبته شرح کامل این  .)5در بدن) (

طور مفصل در کتـب طـب ایرانـی آورده شـده و      آنها به اشتراك
 .)8-10است ( شدهدرمان نیز ذکر  ةنحو ،براي هر یک از اقسام

یکی از گیاهانی که در نسخ مربوط به درمان سرطان کاربرد 
طب ایرانی در ذیل نـام   داشته، سقز است. سقز در منابع مکتوب

بطم و حبه الخضرا نام برده شده و صمغ آن معموال ًدر مـدخلی  
ه این گیـاه کـ   جداگانه و با نام علک البطم شرح داده شده است.

شود، در شـهرهاي مرکـزي و   ) نیز شناخته میBaneبا نام بنه (
 وatlantica  Pistacia روید. نام علمی سـقز،  می غربی ایران

. مـردم  )11-12( اسـت  Anacardiaceaeپسته یـا   ةاز خانواد
کنند.  عنوان تنقالت مصرف می ، بههاي درخت سقز را بومی میوه

هـاي مغـذّي   بـا دیگـر دانـه    به این ترتیب که آنها را تفت داده و
نـوعی آدامـس    ۀهیـ ت بـراي . صمغ سقز را نیـز  کنند یمخلوط م

). طبیعت گیاه سقز و صـمغ آن  13، 14برند (طبیعی به کار می
هـاي   خشک است و طبیبان ایرانی آثـار درمـانی قسـمت    و  گرم

بهبـود طیـف   بـراي  مختلف گیاه نظیر برگ، میوه و صمغ آن را 
کنـون گیـاه سـقز مـورد      . تـا انـد  کردهر ها ذکوسیعی از بیماري

ت متعددي قرار گرفته که بخش وسـیعی از آنهـا توسـط    مطالعا
 دانشمندان و دانشـجویان ایـن سـرزمین صـورت گرفتـه اسـت.      

اکسـیدان بـرگ و پوسـت میـوه در      عنوان مثـال اثـرات آنتـی    به
اکسـیدان  تنی بررسی شده و خواص آنتی مطالعات مختلف برون

ا ترکیبات استاندارد مورد مطالعه، قابل رقابـت  هاي گیاه بعصاره
اثـرات   ،). عالوه بر این اسانس برگ و صـمغ 15-17بوده است (

هاي مختلـف  باکتریال و ضد قارچ قابل توجهی را در سوش آنتی
ــد   و E. coli ،Staphylococcus aureusماننــــ

Staphylococcus epidermidis ) 22نشــان داده اســت-
از  پیـاپی که گیاه سقز یا بطم بـراي سـالیان   با توجه به این ).18

ب سـنتی بـوده اسـت؛ در ایـن     حکیمان طداروهاي مورد توجه 
ه شواهدي که در کتب طب سـنتی در مـورد اثـرات ضـد     مطالع

عالوه بر ایـن،  ود دارد، مورد بررسی قرار گرفت. سرطان سقز وج
کنون در مورد اثرات سقز در درمان انواع سـرطان   مقاالتی که تا

تـا بـا در نظـر گـرفتن نظـر       شـد نیز گـردآوري  چاپ رسیده  به
هـاي سـقز   هاي نوین، قابلیت هحکماي طب سنتی و نتایج مطالع

 د.شوعنوان یک گیاه ضد سرطان، مشخص  به
 

 ها:مواد و روش

 ،اي انجام گرفت کتابخانه ۀکه به روش مطالعدر این مطالعه 
)، 24( یخوارزمشاه ةذخیر)، 23( قانونمتون طب سنتی نظیر 

تحفه )، 27( قرابادین کبیر)، 26(مخزن االدویه )، 25( الحاوي
 االبنیه عن حقایق االدویه)، 29( اکسیر اعظم) 28(المومنین 

) با استفاده از 32( لصیدنها) و 31(الشامل فی الطب )، 30(
م، حبه هاي مربوط به سقز شامل بطم، علک البطواژهکلید

سرطان شامل خنازیر، مسامیر، هاي مربوط به  الخضرا و واژه
لیل، جذام، سلعه و سقیروس بررسی شدند. عالوه بر این آث

فارسی و انگلیسی موجود با استفاده از موتورهاي  هاي گزارش
 ,Iran Medex, Cochrane, CRD, Embase گرجستجو

PubMed, SID, Medline, Google Scholar, 

Scopus,   هاي واژهبا کلیدبدون محدودیت تاریخPistacia 

atlanticaمنبع  59. در مجموع تعداد شد ، سقز و بنه جستجو
 واجد شرایط در این مقاله مورد استفاده قرار گرفت.
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 و همکاران یبزرگ 

  111 ---1397ي دوم، تابستان  شماره، نهمسال  

 ها:یافته

دهـد سـقز در   جستجوي منابع معتبر طب سنتی نشان مـی 
هاي صـلب،  هایی نظیر آن شامل ورم ماريدرمان سرطان و یا بی

رفتـه اسـت.   سلعه، مسامیر، خنازیر، سقیروس و جذام به کار می
در کتاب الحاوي به مرهمی حاوي مفرداتی نظیـر ایرسـا، علـک    

منظور درمان  و آب شنبلیله اشاره شده که به )البطم (صمغ سقز
). سـقیروس از دیگـر   25شـده اسـت (  هاي صلب تجویز مـی ورم
در ایـن مطالعـه منـابع طـب     هاي مرتبط با سرطان بود که واژه

اد شـده در رحـم در   . بیماري سقیروس ایجـ جستجو شدسنتی 
طور کامل شـرح داده شـده و از داروهـایی کـه      به الحاويکتاب 

توان به ضمادي متشـکل از  شود میبراي این بیماري تجویز می
). 25علک البطم، گندم، بذر کتان و دیگر مفردات اشـاره کـرد (  

هـاي  در کتـب مختلـف جهـت درمـان ورم    یکی از داروهایی که 
سـرطان و خنـازیر توصـیه شـده      مانندیابند صلب که نضج نمی

مرهم زنجفر یا به فارسی شنگرف است که شامل علـک الـبطم،   
-35، 28،  24( است اشق، کندر، مرداسنگ، قنه، موم، و زنجفر

کتب به صورت یکسان ذکر نشده  ۀ). البته این نسخه در هم33
کتـب، اجزایـی مثـل روغـن زیتـون بـه آن افـزوده        و در برخی 

ولی در هر حال علـک الـبطم یکـی از اجـزاي اصـلی و       ،اند شده
ثابت نسخه مرهم زنجفر یـا شـنگرف جهـت درمـان سـرطان و      

. عالوه بر مرهم زنجفر، دارویی به نام مـرهم سـرنج   استنازیر خ
سرطان و خنازیر ذکر شده است. مرهم سرنج نیز عالوه  براينیز 

). در نسـخ  36علک الـبطم داراي سـرنج و مرداسـنگ اسـت (    رب
عنـوان   یر در موارد مختلفی علک البطم بهمربوط به درمان خناز

مرهمـی   ،قـانون یکی از اجزاي این نسخ به کار رفتـه اسـت. در   
جهت درمان خنازیر توصیه شده که شامل علک الـبطم، فلفـل،   

مغ عربـی و  کبـر، عاقرقرحـا، شـاهدانه، صـ     ۀزیره، بارهنگ، ریش
 اکسـیر اعظـم  در کتاب  .)23(است انی اجزایی نظیر چربی حیو
مرهمی متشکل از علک البطم و روغن  ،نیز جهت درمان خنازیر

درمـان  بـراي  الیاس شیرازي نیـز   ابن .)29گاو ذکر شده است (
هایی با ترکیب علک البطم و دیگر مفـردات نظیـر   خنازیر مرهم

ــار را ت  ــاء الحم ــنه و قث ــنه، کرس ــت ( اش ــرده اس ــیه ک ). 37وص
هاي مربـوط بـه سـلعه نیـز موجـب یـافتن       وجوي درمان جست

 ).24( هستندنسخی شد که حاوي علک البطم 
اپ شده در مـورد اثـرات ضـد سـرطان     در مورد مقاالت چ -

 سقز نیز نتایجی به شرح زیر به دست آمد:
ســقز کــه بــا نــام بنــه  ةتعــدادي از مطالعــات بــر روي میــو

)Baneشود، انجام شده است به ایـن ترتیـب کـه     می ) شناخته

هاي سـرطانی مـورد   هاي مختلف سلولمیوه بر روي رده ةعصار
آزمایش قرار گرفته است. بر اساس مطالعات انجام شده بـر روي  

سـلولی سـرطان    ةسقز بر روي رد ةمتانولی پریکارپ میو ةعصار
مشخص شد که این عصاره توانایی مهار تکثیـر   (T47D)سینه 

و القــاي آپوپتــوز را داشــته و اثــر آن قابــل مقایســه بــا  ســلولی
دیگري از همـین گـروه    ۀ). در مطالع38دوکسوروبیسین است (

مکانیسم اثر ضد سرطان پوسـت   کردنشفاف  منظور بهمحققین 
هـاي سـرطان   سلولی سـلول  ۀبنه، اثر عصاره بر روي چرخ ةمیو

تري هاي مؤثر در آن به روش سیتومو پروتئین (T47D)سینه 
مورد آنالیز قـرار گرفـت. بـر    ) Western blotو وِسترن ِبالت (

بنه از طریق توقف  ةاساس نتایج این مطالعه اثر ضد سرطان میو
هـاي مربـوط بـه    سـلولی و کـاهش شـدید بیـان ژن      ۀدر چرخ
شود که ایـن دو از  اعمال میcyclin D1 و cdk4هاي پروتئین
یم میتـوز هسـتند   و تقسـ  DNA هاي واسطه در تکثیرپروتئین

)39.( 
سـلولی   ةبنـه بـر روي رد   ةمیو ةدر پژوهشی دیگر، اثر عصار

) با دوکسوروبیسین مورد مقایسـه قـرار   HT29سرطان کولون (
اثراتـی   mg/ml7/0 بـا غلظـت    ةعصـار  ،گرفت. در این مطالعه

داشـته اسـت.    nM 500 مشابه بـا دوکسوروبیسـین بـا غلظـت    
 cyclin Aهـاي ان ژن پروتئینمکانیسم اثر نیز اثر مهاري بر بی

 ).40تعیین شده است ( cyclin B1و 
سـلولی سـرطان    ةبنه بر روي رد ةاتانولی پوست میو ةعصار

مورد آزمایش قـرار   L929هاي نرمالسلول ) وPC3پروستات (
توانـد  گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که این عصاره می

اثر بازدارندگی بـه   شود. اینPC3 هايموجب مهار تکثیر سلول
مشخص  همچنینآزمایش و دوز عصاره بستگی دارد.  ةطول دور

بنــه موجــب القــاي آپوپتــوز در  ةپوســت میــو ةشــد کــه عصــار
شـود و اثـرات سیتوتوکسـیک آن بـر روي     می PC3هاي  سلول
 ).41است ( L929هاي نرمال بیش ازسلول PC3هاي  سلول

بنه بـر   ةمیو ةاراي جهت بررسی اثر عصعالوه بر این مطالعه
انجـام  ) SK-N-MCسلولی نوروبالستوماي انسـانی (  ةي ردرو

هـاي خشـک بنـه پـودر شـده و      . در این مطالعه میوهشده است
گیـري بـه روش   عصـاره  30 به 70آب با نسبت –توسط متانول 
است. بررسی ترکیبات عصـاره بـه روش    انجام شدهپرکوالسیون 

HPLC  رکیبـات شـاخص در   نشان داده است که ترپنوئیـدها ت
 بـر را  یـدي مذکور اثرات قابل تأئ ةعصار اشند.بمذکور می ةصارع

وماي انسانی داشته است. از آنجا کـه  سلولی نوروبالست ةمهار رد
هـاي سـرطانی    هاي سـلول  وم یکی از شاخصتقسیم سلولی مدا
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ــ  اســت و پــروتئین ــول نقــش کلیــدي را در ای ن هــاي میکروتوب
ــی   ــا م ــلولی ایف ــیمات س ــدکن تقس ــأن ــاره، ت ــر روي  ثیر عص ب

د آزمایش قرار گرفته است. بـر  ها مور پلیمریزاسیون میکروتوبول
بنـه موجـب تغییـرات     ةمیـو  ةاساس نتایج ایـن مطالعـه عصـار   

ــروتئی ــاختاري در پ ــده و مو  نس ــولین ش ــاي توب ــار ه ــب مه ج
 ةشود. بر اساس این نتـایج میـو   ها می پلیمریزاسیون میکروتوبول

داروهاي گیاهی ضد سـرطان   ۀهت تهیعنوان یک منبع ج بنه به
 ).42( معرفی شده است

هـاي  بـر روي سـلول   سـقز  هـاي گیـاه  اتـانولی بـرگ   ةعصار
) و HeLaهاي سـرطانی رحـم (  )، سلول(AGSسرطانی معده 

مـورد بررسـی قـرار    (HDFs) هاي فیبروبالست پوسـتی  سلول
اکسـیدان ایـن عصـاره نیـز بـه روش       گرفته اسـت. اثـرات آنتـی   

DPPH ــی ــام     بررس ــد ت ــل و فالونوئی ــادیر فن ــده و مق آن ش
فنل، فالونوئید و فالونـول تـام بـه     گیري شده است. مقدار اندازه

 RUT/g 12/88و  mg GAE/g 269 ،RUT/g7/40ترتیب 
هـاي   درصـد رشـد سـلول    50یا مهار  IC50. مقادیر شدتعیین 

و در  μg/m 3/382برابر با  AGSهاي سرطانی نیز براي سلول

هـاي  و بـراي سـلول   HeLa ،μg/m 3/332اي هـ مورد سـلول 

HDF  برابر با μg/m3/896  بـر نتـایج    اسـت. بنـا   شدهتعیین

هـاي  بـرگ سـقز توانـایی مهـار تکثیـر سـلول       ةذکر شده عصار

 ).43سرطانی معده و رحم را دارد (

ها و گال درخت سقز رویش یافته در اردن نیز موضـوع  برگ

انـد.  اه قـرار گرفتـه  اثرات ضد سـرطان ایـن گیـ    ةپژوهشی دربار

هـاي سـلولی   اسانس به دست آمده از برگ و گـال بـر روي رده  

ــون (  ــرطان کول ــینه  HCT116 و Caco-2س ــرطان س ) و س

)MCF7 و T47Dبر این اند. عالوه) مورد آزمایش قرار گرفته، 

دوکسوروبیسین نیز بررسـی شـده   اثرات آنها در همراهی داروي 

حاظ ترکیبات شیمیایی نیـز  اسانس برگ و گال هر دو از ل است.

هـاي بـا وزن مولکـولی کـم     اند. مونوترپنمورد بررسی قرارگرفته

هـا بـا   تـرپن ولـی سـزکوئر  ، اندترکیبات غالب هر دو اسانس بوده

ایـن دو   ۀاند. مقایس بیشتري در اسانس برگ وجود داشته درصد

اسانس برگ نسـبت   تر انس نشانگر اثرات سیتوتوکسیک قوياس

هـاي سـلولی مـورد آزمـایش بـوده اسـت       ل در ردهبه اسانس گا

عالوه بر این اثرات داروي دوکسوروبیسین به همراه اسانس برگ 

که در مورد اسانس گـال ایـن افـزایش      درحالی ،یابدافزایش می

 ).44شود ( اثردیده نمی

اي را بر روي رزین سقز انجـام  گروهی از پژوهشگران مطالعه

ژنوتوکســیک آن را بــر روي  ک و داده و اثــرات سایتوتوکســی 

انـد. در ایـن   و سرطانی مورد بررسی قـرار داده  هاي نرمال سلول

از  درصـد  5فسـفات حـاوي    -سقز در بافر سالینرزین  ،مطالعه

DMSO هـاي  سـلول  به حالت محلول درآمده و بر رويNIH-

3T3، KB و HUVEC    آزمایش شده است. بر اسـاس نتـایج

هـاي نرمـال و هـم بـر     سلول رزین سقز هم بر روي ،این مطالعه

هاي سرطانی اثـرات سیتوتوکسـیک و ژنوتوکسـیک    روي سلول

اند از آنجا که  داشته است. محققان در این مطالعه پیشنهاد کرده

صـورت   چنـین بـه  ت یک آدامس طبیعی و همرصو صمغ سقز به

 -درون هـاي  همطالعـ ها کاربرد دارد متداول جهت درمان بیماري

ــی ( ــت in-vivoتن ــیک و   ) جه ــوارض سیتوتوکس ــی ع بررس

 ).45ژنوتوکسیک آن صورت پذیرد (

هـاي سـلولی   دیگري جهت ارزیابی اثر رزیـن در رده  ۀمطالع

، ســرطان  (KMBC)مختلــف ماننــد ســرطان مجــراي صــفرا 

ــانکراس  ــینوما  (PANC-1)پ ــتریک آدنوکارس -CRL)، گاس

، ســــرطان کولــــون (MCF-7) ، ســــرطان ســــینه(1739

(COLO205) ــلول ــاي نو س ــون  ه ــت کول ــال فیبروبالس  رم

(CCD-18Co)   صورت پذیرفته و مقـادیر IC50  بـه ترتیـب 

15.34±0.21 ،11.52±0.18، 8.11±0.23 μg/mL و 

5.2±0.8 μg/mL ) 46تعیین شده است.( 

پسته ترکیبـات و اثـرات مشـترکی     ةهر چند گیاهان خانواد

دارند توجه به نام علمی در انتشار نتایج تحقیقـات بسـیار حـائز    

یت است. در یک مورد نتایج تحقیقـات بـر روي یـک رده از    اهم

ــام علمــی ســقز یعنــیهــاي ســســلول  Pistacia رطانی، ن

atlantica که در  انگلیسی مقاله ذکر شده، درحالی ۀدر خالص

 متن مقاله آمده است که گیاه مورد مطالعه پسته بـا نـام علمـی   

Pistacia vera ۀمطالعاز این رو این مقاله از این  ،)47( است 

 .مروري حذف شد
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 و همکاران یبزرگ 

  113 ---1397ي دوم، تابستان  شماره، نهمسال  

 هاي سرطانیهاي سلولهاي مختلف گیاه سقز در انواع رده: اثرات بخش1جدول 

بخش مورد مطالعه از 

 گیاه
 منبع نتایج سلولی مورد مطالعه ةرد نوع عصاره

 متانول میوه
 سلولی سرطان سینه ةرد

(T47D) 

این عصاره توانایی مهار تکثیر سلولی و القاي 

ز را داشته و اثر آن قابل مقایسه با آپوپتو

 دوکسوروبیسین است

38 

 میوه
آب به نسبت  –اتانول 

 30به  70

 )HT29( سلولی سرطان کولون ةرد

 

اثراتی مشابه با  mg/ml  7/0عصاره با غلظت

داشته  nM 500دوکسوروبیسین با غلظت 

بیان ژن  . مکانیسم اثر نیز اثر مهاري براست

تعیین  cyclin B1و  cyclin Aهاي پروتئین

 شده است.

40 

 اتانول پوست میوه
) PC3سلولی سرطان پروستات ( ةرد

 L929 هاي نرمال و سلول

بنه موجب القاي آپوپتوز در  ةپوست میو ةعصار

شود و اثرات سیتوتوکسیک می PC3هاي سلول

هاي بیش ازسلول PC3هاي آن بر روي سلول

 است L929نرمال 

41 

 )30به  70(آب  -متانول میوه
سلولی نوروبالستوماي انسانی  ةرد

)SK-N-MC( 

بنه موجب تغییرات ساختاري در  ةمیو ةعصار

هاي توبولین شده و موجب مهار پروتئین

 شود.ها میپلیمریزاسیون میکروتوبول

42 

 برگ
 %)70اتانول (

 

 ،)AGS(هاي سرطانی معده و سلول

و  )HeLa(هاي سرطانی رحم سلول

وبالست هاي فیبرسلول

  )HDFs(پوستی

برابر  AGSهاي براي سلول IC50مقادیر 

هاي و در مورد سلول g/m3/382با

HeLa،g/m 3/332هاي و براي سلولHDF 

تعیین گردیده است. بنابر  g/m3/896برابر با

نتایج ذکر شده این عصاره توانایی مهار تکثیر 

 هاي سرطانی معده و رحم را دارد.سلول

43 

 اسانس برگ و گال

 و Caco-2سرطان کولون (

HCT116 و سرطان سینه (

)MCF7 و T47D( 

اسانس برگ نسبت به  اثرات سیتوتوکسیک

هاي سلولی مورد آزمایش اسانس گال در رده

تر بوده است عالوه بر این اثرات داروي قوي

دوکسوروبیسین تنها به همراه اسانس برگ 

 یابدافزایش می

44 

 رزین

 محلول فسفات بافر

% 5سالین حاوي 

 DMSOاز

NIH-3T3 , KB  HUVEC و 

بر اساس نتایج این مطالعه رزین سقز هم بر روي 

هاي هاي نرمال و هم بر روي سلولسلول

سرطانی اثرات سیتوتوکسیک و ژنوتوکسیک 

 داشته است

45 

 - رزین

 (KMBC) سرطان مجراي صفرا -

(PANC-1)   سرطان پانکراس-

(CRL-1739) گاستریک  -

رسینوماآدنوکا  

(MCF-7)   سرطان سینه -

(COLO205)   سرطان کولون -

هاي نرمال فیبروبالست و سلول

 (CCD-18Co) کولون

، 0.21±15.34 به ترتیب IC50 مقادیر

،11.52±0.18،8.11±0.23 μg/mL 

 تعیین شده است. μg/mL 0.8±5.2و

 

 

46 
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 ...  در درمان سرطان) Pistacia atlantica(اثرات سقز  

 طب سّنتی اسالم و ایران ي مجّله  --- 114

 گیري:بحث و نتیجه

که در طب سـنتی   علک البطم یا سقز یکی از مفرداتی است

شـده اسـت.    ها تجـویز مـی  طیف وسیعی از بیماريبراي درمان 

هاي مرتبط بـا دسـتگاه گـوارش    براي درمان بیماري صمغ سقز

کاربرد داشته و جهت پاکسازي مغز و سیستم عصبی از رطوبات 

طـور   است. یکی از کاربردهاي سقز که بهگشته اضافی تجویز می

خـورد کـاربرد آن در   چشم مـی  وسیعی در منابع طب ایرانی به

هـا و   هـا، زخـم   ها و ضمادهایی است کـه بـراي بهبـود ورم    مرهم

روند که درمان آنهـا بـه دالیـل مختلـف      می هایی به کار جراحت

). سقز عالوه بر ایـران در کشـورهاي   23-32دشوار شده است. (

ز جایگاه دیگري نیز رویش داشته و در طب بومی اقوام مختلف ا

عنـوان ترکیـب    در طب بومی الجزیره بـه وردار است. اي برخویژه

)، در یونان بـراي  48دستگاه گوارش و ضد اسهال ( ةکنند تقویت

) و 50)، در ترکیه براي درمـان زخـم (  49خوشبو کردن دهان (

هاي دسـتگاه  در اردن و مراکش نیز به عنوان داروي ضد عفونت

بخـش ایـن   در اولین  ).51، 52رود (تنفس و ضد درد به کار می

ور یـافتن کاربردهـاي   تی بـه منظـ  منابع معتبر طب سن ،مطالعه

بـر اسـاس    جسـتجو شـد.  جهت درمان سرطان  سقز و صمغ آن

ضد سرطان سـقز در منـابع   ثرات تایج به دست آمده در مورد ان

خورد. در نسـخ مربـوط    طب سنتی شواهد مختلفی به چشم می

جـذام، سـلعه و   لیل، هاي سرطان، خنازیر، مسامیر، ثآبه بیماري

هایی وجود دارد که یکـی از اجـزاي آنهـا علـک     سقیروس مرهم

ر یکی از اشکال البطم یا صمغ سقز است. مرهم شنگرف یا زنجف

منظور درمان سرطان و خنازیر اسـت کـه بـه     ضعی بهدارویی مو

تواتر و با اعمال اندك تغییري در کتب معتبر طب سـنتی ذکـر   

راري اسـت کـه   گر مـوارد پرتکـ  شده است. مرهم سرنج نیز از دی

نسـخ   حکیمـان البطم است. عالوه بر این  یکی از اجزاي آن علک

هاي نزدیـک بـه آن   جهت درمان سرطان و یا بیماريدیگري را 

اي کـه  البطم بوده است. نکتـه  اند که حاوي علک کرده میویز تج

 ةدر کــاربرد ســقز در متــون طــب ســنتی وجــود دارد اســتفاد 

جهت درمـان سـرطان    گیاه است و ظاهراًاز صمغ این  حکیمان

از دیگر مـواردي کـه   اند. گیاه کاربرد وسیعی نداشته اجزاي ۀبقی

تواند مورد توجه قرار گیرد اشکال دارویی موضـعی متعـددي   می

منظور عالج سـرطان و   دیگر مفردات بهاست که از صمغ سقز و 

 شده است.ها تهیه میدیگر بدخیمی

 مقـاالت متعـددي کـه تـا    العـه،  در بخش دیگري از این مط

اثرات ضد سرطانی اجزاي مختلف گیاه سـقز بـه    کنون در مورد

چاپ رسیده است گردآوري شده و مـورد بررسـی قـرار گرفـت.     

کنون اثرات قابل قبولی  که تا کند میلعه مشخص نتایج این مطا

تنـی   از سقز بر روي انـواع مختـف سـرطان در مطالعـات بـرون     

هـاي سـرطانی رشـد    گی شاخص سـلول ویژمشاهده شده است. 

هـاي  تغییـر در مولکـول   ۀکه در نتیج استخارج از کنترل آنها 

رهاي بیوشیمیایی متفاوتی اسـت کـه در کنتـرل    مختلف و مسی

رو در مـواردي کـه اثـر    ). از ایـن 53سلولی نقش دارنـد (  ۀچرخ

هاي سـرطانی  هاي مختلف گیاه سقز بر روي سلول  بخش ةعصار

تـا یـافتن مسـیرهاي سـلولی و     است؛ مطالعـات  قابل قبول بوده 

ادامـه پیـدا    ،گیرنـد ثیر عصاره قرار مـی أهایی که تحت ت مولکول

هر چند مطالعاتی از این دست محدود هستند  ).39ت (کرده اس

د علمـی دقیـق منجـر بـه دسـتیابی بـه       اما دستیابی بـه شـواه  

 تر خواهد شد.  ترکیبات و داروهاي مؤثر و اختصاصی

قابلیت بسـیار بـاالي مـواد     ةدهند نشان ،جام شدهمطالعات ان

. آنـالیز  استهاي سرطانی گیاه سقز در اثرگذاري بر سلول ةمؤثر

ســقز بــا اســتفاده از  ةدهنـد  و تعیـین مقــدار ترکیبــات تشــکیل 

کرومـاتوگرافی  ) و GCهایی همچون کروماتوگرافی گازي ( روش

ایـن   اسـت. بـر اسـاس   انجام شده ) HPLC (مایع با کارایی باال

شود را  می جزء اصلی اسانسی که از صمغ سقز حاصل ،مطالعات

ــوترپن نظیــر آلفــاپینن، لیمــونن و آلفــاترپینئول   ترکیبــات مون

. رزیـن سـقز نیـز حـاوي ترکیبـات      )54-55( دهنـد تشکیل می

ــري ــتیکا  تـ ــد ماسـ ــف ماننـ ــد مختلـ ــید ترپنوئیـ دینونیک اسـ

)masticadienonic acid() مورولیــک اســید ،morolic 

acidاولئانولیک اسید ( ) وoleanolic acid (است )13 ،18 .(

ترکیبات فنلی مانند گالیک اسـید،   وسیعی از وه بر این طیفعال

ها نیز در گیاه سقز شناسـایی   کاتشین، فالونوئیدها و آنتوسیانین

 )56شده است (

فنــل در مطالعــات مختلــف ســلولی و اثــرات ترکیبــات پلــی

ن سـرطان بـه اثبـات رسـیده     حیوانی در پیشـگیري و یـا درمـا   

اکسیدان  ه داراي خاصیت آنتیاست.ترکیبات فنلی عالوه بر اینک

 ۀهایی شوند که در چرختوانند سبب تنظیم بیان ژنهستند می

هاي سـرطانی نقـش اصـلی را    سلولی و فرآیند آپوپتوز در سلول

یـدمیولوژیک و بـالینی ترکیبـات    دارند. بـر اسـاس مطالعـات اپ   

 ).  57، 58( کنندنند از ایجاد سرطان پیشگیري توا می فنل پلی

ذکر این نکته ضروري است کـه اثـرات ضـد سـرطان دیگـر      

ــانواد  ــان خ ــطکی (  Anacardiaceae ةگیاه ــد مص  .Pمانن

lentiscus var. chia( ) و پستهP. vera هـاي  ) نیـز در رده

سلولی متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. اثرات ضد سرطان 

ـ    هاي مختلف بخش مـروري   ۀگیاه مصـطکی در قالـب یـک مقال
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). بـا توجـه بـه شـباهت گیاهـان ایـن       59گردآوري شده است (

مصـطکی   ةخانواده از لحاظ ترکیبات شیمیایی، اثرات اثبات شد

تواند مؤید اثرات سقز باشد. هر چند مطابق با نظـر حکیمـان   می

). اما 26طب ایرانی، اثرات سقز به مراتب بهتر از مصطکی است (

تـر بـودن در    شـده  تماالً مصطکی بـه دالیلـی نظیـر شـناخته    اح

کشورهایی که در آن رویش دارد، بسـیار بیشـتر از سـقز مـورد     

 مطالعه قرار گرفته است. 

نتایج برخی مطالعات نشان داده است که اثرات ضد سرطان 

گیــاه ســقز موجــب تقویــت اثــر داروهــاي ضــد ســرطان ماننــد 

د مکانیسـم اثـر در ایـن    ). هر چنـ 44شود (دوکسوروبیسین می

موارد مورد مطالعه قـرار نگرفتـه اسـت امـا همراهـی ترکیبـات       

طبیعی ضد سرطان با داروهاي شیمیایی جهـت افـزایش اثـر و    

کاهش دوز و بالتبع کاهش عوارض جـانبی داروهـاي شـیمیایی    

 هاي مفید و کاربردي قرار گیرد.تواند موضوع پژوهشمی

قز از نظـر خـواص ضـد    هاي مختلف گیاه سکنون قسمت تا

اند ولی بیشـترین مطالعـات بـه    سرطان مورد بررسی قرار گرفته

اشکال مناسب از میـوه و   ۀگیاه اختصاص داشته است. تهی ةمیو

تواند عالوه مفید، می گسترش آن به عنوان یکی از مواد خوراکی

مین سالمت جامعه در رشد اقتصادي مردم بـومی  بر کمک به تأ

طور که پـیش از   ه مؤثر باشد. هر چند هماناشت گیاک ۀو توسع

این گفتـه شـد اسـتفاده از صـمغ سـقز در کتـب طـب سـنتی         

 اند.  پیشنهاد شده و اشکال دارویی نیز به صورت موضعی بوده

تنـی متعـددي در مـورد اثـرات ضـد      هر چند مطالعات برون

کنـون   سرطان سقز انجام شده است، بر اساس ایـن مطالعـه تـا   

با موضوع اثرات سقز در پیشگیري و یـا درمـان   مطالعات بالینی 

 ۀسرطان صورت نگرفته است. با توجه به نقش گیاهان در توسـع 

مؤثر، بررسی بیشتر  دانش داروسازي و پیدایش داروهاي نوین و

ویـژه اثـرات آن در پیشـگیري و درمـان      سقز بـه بر روي خواص 

ند بستر مناسبی جهت تحقیقات آتی پژوهشگران تواسرطان می

 باشد.
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