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 چکیده

سرطان دومین عامل مرگ و میر در جوامع است و کسانی که 

برند ممکن است مشکالت از سرطان جان سالم به در می

پایداری ازجمله عوارض جانبی درمان و همچنین مبارزات 

جسمی، شناختی و روانی اجتماعی را تجربه کنند. عوامل 

زیجات رژیمی برای پیشگیری و درمان و سب هاطبیعی از میوه

اند. میوه انار یکی از ها مورد توجه قرار گرفتهانسرط

هاست، به دالیلی که در این مقاله به آن اشاره شده ترینمهم

است. هدف در این مقاله، بررسی نقش میوه انار و 

های های آن در جلوگیری و پیشگیری از سرطانفرآورده

ده ها، مری و معده( با استفاطالعه: رودهورد مدستگاه گوارش )م

باشد. بدین می spssافزار از رگرسیون چندگانه همزمان در نرم

تن از اساتید، خبرگان و فعالین حوزه فعال  ۰۱۱منظور، 

شناسی مورد هدف نمونه قرار گرفتند. نتیجه آزمون سرطان

گونه شد که میوه انار در جلوگیری و پیشگیری از این

نقش های کوچک و بزرگ، مری و معده ای رودههطانسر

 .بین و معناداری داردپیش

میوه انار، سرطان دستگاه  مدیریت فروش واژه های کلیدی:

  .معده ها، مری،گوارش، روده
 

 

 

 

 

 

 
Abstract: 

Cancer is the second leading cause of death in 

societies, and those who survive cancer may 

experience sustainable problems, including side 

effects of treatment, as well as physical, cognitive 

and psychological struggles. Natural factors of 

dietary fruits and vegetables have been considered 

for the prevention and treatment of cancers. 

Pomegranate fruit is one of the most important, 

for the reasons mentioned in this article. The 

purpose of this article is to investigate the role of 

pomegranate fruit and its products in preventing 

and preventing gastrointestinal cancers (studied: 

intestines, esophagus and stomach) using multiple 

recurring simultaneous regression in SPSS 

software. For this purpose, 4 professors, experts 

and activists of the field of cancer were targeted. 

The result of the test was that the sale of 

pomegranate fruit has a significant role in 

preventing and preventing cancers of small and 

large intestines, esophagus and stomach. 
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  مقدمه

ی سرطانی و هاانار در مهار رشد سلول . اثر قابل توجه روغن هسته[1] امروزه نقش انار در مراحل مختلف سرطان اثبات شده است
عی بودن فرآورده، هزینه پایین و در دسترس بودن آن، استفاده از های توموری مری، همچنین با توجه به طبینیز مهار تحرک سلول

متعددی بر  های اخیر مطالعات. از طرفی، در سال[2] تواند در درمان سرطان مری مؤثر باشداین مکمل غذایی در رژیم غذایی می
ها و نقش مصرف این ترکیبات در محافظت بدن در برابر صدمات ر یافتن منابع غنی از آنتی اکسیدانمنظوروی منابع طبیعی به

های مورد مطالعه، از ترکیبات فنلیک بیشتری برخوردار ناشی از استرس اکسیداتیو انجام شده است. آب انار نسبت به سایر آبمیوه
تواند اثرات های مختلف دارد و میتام آنتی اکسیدانی آن باال است، همچنین توانایی زیادی در مهار رادیکالباشد و ظرفیت می

سودمندی در تقویت سیستم دفاع آنتی اکسیدانی بدن و کاهش استرس اکسیداتیو داشته باشد. پژوهشگران دانشگاه اوهایو دریافتند 
رسد میکنند که به نظر تولید می "اسید االجیک"عی یک نوع ماده شیمیایی به نام طور طبیهای قرمز دارای آب و دانه، بهمیوه

ها ترکیب موجود در انار را که با مبارزه با های پستان تأثیر دارد و اثرات دههای سرطان در بافتبرای جلوگیری از رشد سلول
واند به تها مینظیر پلی فنل داری از ترکیبات سیتوتوکسیک. عصاره پوست انار با برخور[3] اند، مطالعه کردندسرطان سینه مرتبط

( به دو دسته IBD) . بیماری التهابی روده[4] عنوان عامل مؤثر و مناسب برای پیشگیری و جلوگیری از سرطان مطرح باشد
دستگاه گوارش اطق درگیر در ( کولیت اولسراتیو. عالئم این دو نوع بیماری مشابه است، اما من2( بیماری کرون و 4شود: تقسیم می 

میالدی توسط دکتر بوریل کرون و همکارانش کشف شد. در مبتالیان به  4132باشد. بیماری کرون در سال ها متفاوت میبین آن
شود، اما شیوع بیماری کرون، هر قسمت از دستگاه گوارش ممکن است دچار التهاب شود. بیماری کرون در تمام سنین مشاهده می

رسد که وراثت و اختالل در سالگی است. علت بروز بیماری کرون ناشناخته است، اما به نظر می 34بل از باً در سنین قآن غال
سیستم ایمنی بدن در بروز آن مؤثر باشند. اگر در خانواده شما سابقه ابتال به بیماری کرون وجود داشته باشد ممکن است شما هم 

توانند سبب تشدید عالئم غذایی در بروز بیماری کرون نقشی ندارند، اما میاسترس و رژیم به این بیماری مبتال شوید. اگرچه 
تواند شامل درد شکم، اسهال، تهوع و تواند در افراد مختلف، متفاوت باشد. عالئم میبیماری شوند. عالئم بیماری کرون می

برای بیماری کرون وجود ندارد. تجویز ان قطعی . درمباشد …استفراغ، تب خفیف، خستگی، کاهش اشتها، کاهش وزن ناخواسته و
تواند به کنترل عالئم بیماری کمک کند. در برخی موارد که داروها مؤثر نیستند ممکن است پزشک داروها توسط پزشک، می

 ند. در بیماریکجراحی را پیشنهاد کند. بیماری کولیت اولسراتیو برخالف بیماری کرون، فقط کولون )روده بزرگ( را درگیر می
گیرد. علت دقیق ابتال توانند درگیر شوند، اما در کولیت اولسراتیو فقط پوشش روده تحت تأثیر قرار میهای روده میکرون تمام الیه

رسد که اختالل در سیستم ایمنی بدن در بروز آن نقش داشته باشد. برخی از عالئم به این بیماری مشخص نیست، ولی به نظر می
. برای درمان  …ز: درد شکم و دل پیچه، اسهال )اغلب همراه با خون(، کاهش وزن ناخواسته، خستگی، تب واری عبارتند ااین بیم

شود. طی تحقیقات جدید، دانشمندان موفق به شناسایی ترکیبی این بیماری دارو تجویز شده و در برخی مواقع از جراحی استفاده می
شود، از نامیده می A (UroA) کمک کند. این ترکیب که اورولیتین ی رودهبیماری التهاب تواند به روند درمانشدند که می

شود. نتایج این مطالعه نشان داد که اورولیتین ها تولید میهای موجود در انار و انواع توتفنولهای روده و پلی برهمکنش باکتری
A  نشان داده بودند که اورولیتین  قات گذشته نیزاکسیدانی است. تحقیدارای خاصیت ضدالتهابی و آنتیA شود. مانع التهاب می

 ها، اسید االژیک نام دارد که از طریق برهمکنش با باکتریهای موجود در این میوهفنول ترین پلییکی از مهم
Bifidobacterium pseudocatenulatum  در روده به تولیدUroA تولید  منظورکند. اگرچه محققان بهکمک می

UroA کننده کاهش ها تضمینکنند، اما معتقدند که مصرف این میوهها تشویق میروده، افراد را به مصرف انار و سایر میوه در
در روده شخص اصالً وجود نداشته باشند و یا میزان  Aهای مؤثر در تولید اورولیتین نیست، زیرا ممکن است باکتری IBDعالئم 

مؤثرتر باشد. البته باید در این زمینه  IBDدر درمان  Aممکن است فرم سنتتیک ارولیتن  باشد. بنابراینها در روده کافی نآن
ها، و از نظر اینکه میوه بهشتی انار دارای خاصیت [5] های مختلفی که دارد. انار هم از نظر گونه[8] مطالعات بیشتری انجام شود

توان در مورد تر میبه اذهان راه داد، لذا با نگاهی عمیقتوان باشد، شکی نمیدی میهای درمانی، زیستی و اقتصاها و ارزشویژگی
طور . سرطان معده یک بیماری تکثیر نامحدود سلولی است و به[6] های انار سخنانی به میان آوردمشتقات، محصوالت و فرآورده

چندین دهه گذشته بدون شک ثابت کرده است که عوامل  شود. تحقیقات دربیماری با منشأ ژنتیکی در نظر گرفته میمعمول یک 
. بنابراین هدف در این مقاله، پاسخ به این سؤال [9] ژنتیکی و محیطی نقش مهمی در ایجاد و یا پیشرفت سرطان دارند مختلف
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 مبانی نظری

 هاتأثیر انار بر دیگر سرطان

توانند از سرطان شده میهای آب انار در حالت فرمنتمیالدی کشف کرد که پلی فنل 2442المللی پژوهشی در سال یک تیم بین
قادر به جلوگیری از ساخت  شدههای آب انار فرمنتسینه پیشگیری کرده و به درمان این نوع سرطان کمک کنند. پلی فنل

درصد کاهش دادند  04 های سرطان سینه را تاها، رشد سلولی فنلزای این هورمون هستند. این پلاستروژن در بدن و تأثیر سرطان
برابر  شده آب انار، دوهای فرمنتهای عادی از خود نشان دهند. در این آزمایشات، اثر پلی فنلبدون اینکه تأثیر منفی بر روی سلول

 نشده بود.آب انار تازه و فرمنت
های سرطان خون شده انار، سلولهای فرمنتمیالدی پیرامون خصوصیات برجسته پلی فنل 2441بر پایه یک مطالعه در سال 

ها ی آنریزی شده باعث نابودهای سالم تبدیل شده یا اینکه مرگ سلولی برنامهها مجدداً به سلولتوانند با کمک این پلی فنلمی
پیشرفت تومور و سرطان را بسیار سخت ها با پیشگیری از ایجاد عروق خونی جدید، گسترش و عالوه، این پلی فنلشود. به

های سرطان پوست و روده گزارش شده آب انار بر سلولرمنتهای فبرخی از مطالعات نیز از تأثیرات مثبت پلی فنل کنند.می
 اند.کرده

)لیوفیلیزاسیون( توانست میزان تومورهای سرطان  آب انار به روش انجمادی خشک شدهمیالدی،  2442بر پایه دو مطالعه در سال 
قایسه با گروه کنترل کاهش دهد. درصد در م 66روز مصرف،  214درصد و پس از  62روز مصرف،  414ها را پس از سینه در موش

 اند.های سالم آسیبی ندیدهکه سلولهای سرطان سینه انسان مشاهده شده است، درحالیلتأثیرات و نتایج مشابهی نیز در سلو
های های وابسته به هورمون همچون سرطان سینه، پروستات و همچنین سرطانهای ویژه رب انار نیز از انواع سرطانپلی فنل

ویژه از سرطان سینه و پروستات بسیار رای پیشگیری بههای آب انار نیز ظاهراً بکنند. پلی فنلت، روده و شُش پیشگیری میپوس
شده در باالترین میزان و حد است. این خصوصیات در عین های آب انار در شکل فرمنتمناسب هستند، اما فعالیت حیاتی پلی فنل

تواند این خصوصیات انار میهای کالسیک درمان شود، اما استفاده از گزین دارو یا جایگزین شیوهکند که انار جایحال توجیه نمی
 طور معقول و مؤثری با تأثیرات مثبت بر قلب و عروق تکمیل کند.تغذیه را به

وی، مقاله مبسوطی پرفسور کا.اف.کلیپل، اورولوگ و رئیس جامعه پیشگیری بیولوژیکی سرطان در آلمان، و ال.ام. یاکوب همکار 
منتشر  "اونکولوژی" میالدی در نشریه آلمانی 2440پروستات را در سپتامبر سال  های انار در برابر سرطاندرباره روش اثر پلی فنل

طور منظم و مستمر های انار بهمیالدی بر روی موضوع پلی فنل 2443کردند. یاکوب به عنوان اولین پزشک آلمانی که از سال 
را در این میوه کشف کرده است. این مقاله که  های مؤثر جدیدینامه و رساله خود نیز مکانیسمده، در چارچوب پایانتحقیق کر
 شود.طور مختصر ارائه میهای پزشکی مهمی است، در ادامه بهحاوی داده

ب از ساخت تومورهای جدید یا های انار از گسترش و توسعه تومور و بدین ترتیمیالدی، پلی فنل 2442بر پایه تحقیقات سال 

سرطان، به خاطر تومورهای اولیه نیست، بلکه به   رصد از علل مرگ و میر در مبتالیان بهد 14کنند. حدود متاستازها پیشگیری می
ویژه با استفاده از های سرطانی بههای اطراف است. سلولها و تومورهای سرطانی به بافتخاطر متاستازهای جدید و تهاجم سلول

ها انار از فعالیت این آنزیمآورند. آب ها هجوم میپاشیده و به آنهای همبند اطراف خود را از هم ها )متالوپروتئاز(، بافتآنزیم
شده و های فرمنتمیالدی، پلی فنل 2442و  2441های کند. بر پایه مطالعات انجام شده در سال)متالوپروتئاز( جلوگیری می

ت وابسته به هورمون و تحت هورمون های سرطان پروستاتوانند از تهاجم سلولنشده انار و همچنین روغن دانه انار میفرمنت
 .]7[ شده در باالترین حد بودهای فرمنتنی قرار گرفته، به شدت جلوگیری کنند. طبق این آزمایشات، تأثیر پلی فنلدرما
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 . مدل مفهومی پژوهش4 شکل

 تحقیق روش

سنجی همبستگی توصیفی و در گروه میزان -ها، پیمایشیآوری دادهاین تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع جمع
د در ای استاندارشنامهگذاری پرسای و به اشتراک)رگرسیون( قابل انجام بوده است. بدین منظور، پس از گردآوری مطالعات کتابخانه

شناسی سؤالی مطرح شد مبنی بر اینکه نقش میوه انار در تن از اساتید، خبرگان و فعالین حوزه فعال سرطان 444طیف لیکرت، از 
 .شودرو اجرایی میسرطان چگونه است؟ به پیرو پاسخ هریک از افراد، تحقیق پیش

 هایافته

 فرضیه پژوهش

 .ها، مری و معده( نقش داردهای دستگاه گوارش )رودهسرطانجلوگیری و پیشگیری از میوه انار در 

 فرضیه پژوهش

 .براساس ماهیت فرضیه پژوهش، آزمون آماری رگرسیون چندگانه همزمان خواهد بود
 

 گوارش دستگاه یهاسرطان و انار وهیم یهمبستگ بیضر. 4جدول 
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B 

 
- 

 
 
- 

t 

 
- 

sig 

 
- 

 
  میوه انار

/32 روده بزرگ
4 

24/4 42/4 22/16 24/4 22/4 03/6 - 

/36 روده کوچک
4 

42/4 42/4 14/32 40/4 40/4 24/1 444. 

/33 مری
4 

41/4 41/4 42/33 42/4 22/4 46/2 444. 



  4144تیر -، خرداد2، شماره 3های نوین بازرگانی، دوره فصلنامه علمی نگرش

 

444 42/1 40/4 41/4 40/41 40/4 42/4 24/4 معده
. 

 
های اشاره شده در دستگاه گوارش که توان یافت که میوه انار در جلوگیری و پیشگیری از همه سرطانمی (4)ز نتایج جدول ا

 .بینی معنادار دارداند، نقش پیشدر پژوهش مالک بوده

 گیریتیجهبحث و ن

ممکن است مشکالت پایداری برند، میسرطان دومین عامل مرگ و میر در جوامع است و کسانی که از سرطان جان سالم به در 
ها و ازجمله عوارض جانبی درمان و همچنین مبارزات جسمی، شناختی و روانی اجتماعی را تجربه کنند. عوامل طبیعی از میوه

مانی اند. این عوامل طبیعی در مقایسه با عوامل شیمی درها مورد توجه قرار گرفتهسبزیجات رژیمی برای پیشگیری و درمان سرطان
 Punicaقیمت، ایمن و مقرون به صرفه هستند که ممکن است عوارض جانبی قابل توجهی ایجاد کند. میوه انار )گران

granatum Lشده است. انار ها استفاده میهای باستانی، برای پیشگیری و درمان بسیاری از بیماریها در فرهنگ( برای قرن
های قابل هیدرولیز است. مطالعات نشان ها و تاننها، االژیتانینی از آنتوسیانینمنبعی غندارای فعالیت آنتی اکسیدانی قوی است و 

داده است که میوه انار و همچنین آب، عصاره و روغن آن دارای خواص ضدالتهابی، ضدتکثیر و ضدتوموری با تعدیل مسیرهای 
شود. این شیمی درمانی امیدوارکننده پیشنهاد میمانی یا دهی متعدد است که استفاده از آن به عنوان یک عامل شیمی درسیگنال

های گوارش های دستگاهبالینی و بالینی است که نقش انار را در پیشگیری و درمان سرطانای از مطالعات پیشبررسی، خالصه
د. مطالعات نشان شوده میها استفاهای دارویی مختلف پزشکی برای درمان بسیاری از بیماریکند. از انار در سیستمبرجسته می

دهی متعددی که در التهاب، دگرگونی سلولی، تکثیر بیش از طور مؤثر بر مسیرهای سیگنالتوانند بهاند که انار و ترکیبات آن میداده
یدادهای زایی، شروع تومورزایی و در نهایت سرکوب مراحل نهایی تومورزایی و متاستاز نقش دارند، تأثیر بگذارند؛ این روحد، رگ

 .کنندهای دستگاه گوارش جلوگیری میشیمیایی تا حد بسیار زیادی از سرطان
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