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چکیده
آمیگدالیــن (بــه نامهــای التریــل یــا ویتامیــن  B17شــناخته شــده اســت) یــک ترکیــب ســیانوژینیک
گیاهــی اســت کــه بــه خصــوص در هســته گیاهــان خانــواده گل ســرخیان مثــل زردآلــو ،هلــو و
گیــاس وجــود دارد .براســاس پژوهــش هــا ،آمیگدالیــن دارای خاصیــت ضــد ســرفه  ،ضــد آســم
بــوده و همچنیــن روی سیســتم گوارشــی اثــرات مطلوبــی دارد .اثــرات دارویــی آمیگدالیــن ماننــد
مهــار فیبــروز کلیــوی  ،پیشــگیری از فیبــروز ریــوی ،مقاومــت در برابــر آســیب ناشــی از کاهــش
اکســیژن درریــه ،مهــار یــا تنظیــم سیســتم ایمنــی ،تنظیــم سیســتم ایمنــی ،ضــد تومــور ،ضــد التهــاب
و زخــم معــده گــزارش شــده اســت .بــا اینحــال ،در مــورد اثــرات ایــن مــاده بــه عنــوان یــک
محصــول طبیعــی گــزارش هــای متناقضــی منتشــر شــده اســت .در ســال هــای اخیــر بــا تاکیــد بــر
خــواص ضــد ســرطانی وســمی آمیگدالیــن مطالعــات گســترده ای جهــت بررســی اثــرات دارویــی،
انجــام شــده اســت کــه منجــر بــه پیشــرفت داروهــای ضــد ســرطانی جدیــد و تعییــن مکانیســم ضــد
ســرطانی آن شــده اســت .در ایــن مقالــه بــا مــرور تحقیقــات انجــام شــده درمــورد خــواص درمانــی
آمیگدالیــن ،نظــر هــای موافــق و مخالــف و نیــز نقــش ایــن ترکیــب در پیشــگیری و درمــان ســرطان
ارائــه مــی شــود.

واژگان کلیدی :آمیگدالین ،ویتامین  ،B17ضد سرطان ،هسته سیب ،سیانوژن.
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درستی یا نادرستی نقش ویتامین B17
معرفی آمیگدالین
نــام آمیگدالیــن (ویتامیــن  )B17از آميگــداال بــه معنــي
بــادام گرفتــه شــده اســت .ایــن ترکیــب از خانــواده
نیتریلوزایــد هــا مــی باشــد و بــا نــام هــای متفــاوت
ماننــد ویتامیــن  ،B17نیتریلوزیــد ،مندلونیتــرل و التریــل
نامیــده شــده اســت.
آمیگدالیــن یــا مندلونیتریــل -β-جنتوبیوزایــد  ،يــك
گلوكوزيــد ســيانوژنيك بــا منشــا گیاهــی محلــول در آب
اســت کــه از ســه جــز ســاختاری شــامل جنتیوبیــوز (دی
ســاکارید متشــکل از دو واحــد -β-Dگلوکــز بــا نــام
معــادل آمیگدالــوز) ،ســیانید و بنزالدهیــد تشــکیل شــده
اســت .از بیــن دو ایزومــرآن ،صرفــا راســت بــر ()R
آمیگدالیــن طبیعــی بــوده و فعال اســت حال آنکــه ایزومر
 Sآن (نئــو -آمیگدالیــن) ،غیــر فعــال محســوب می شــود.
هیدرولیــز آمیگدالیــن بــه نحــوی اســت کــه دو آنزیــم
آمیگدالیــن هیــدروالز ( )3.2.1.117 ECو پروناســین
هیــدروالز ( )3.2.1.118 ECدر یــک توالــی واکنشــی دو
مرحلــه ای روی آمیگدالیــن عمــل کــرده و بــا حــذف
دو مولکــول گلوکــز ،در نهایــت بــا عملکــرد آنزیــم
مندلونیتریــل لیــاز ( )4.1.2.10 ECموجــب رهایــش
بنزالدهیــد و ســیانید هیــدروژن ( )HCNمــی شــوند.آنزیم
هــای مزبــور بــه مجــرد خــرد شــدن دانــه بــادام نــم دار
رهــا مــی شــوند .برخــی از باکتــری هــای روده انســان
نیــز ممکــن اســت دارای فعالیــت هــای گلیکوزیــدازی
مزبــور باشــند کــه در نتیجــه خــوردن آمیگدالیــن در
غیــاب ایــن آنزیــم هــای گیاهــی نیــز مــی توانــد موجب
رهایــش ســیانید و بــروز مســمومیت ناشــی از آن شــود.
شــکل  1واکنــش هــای منجــر بــه رهایــش ســیانید را
ارائــه نمــوده اســت.
ایــن ترکیــب در بیــش از  800نــوع گیــاه از جملــه هســته
خانــواده گل ســرخیان مثــل زردآلــو  ،هلــو ،گیــاس
وجــود دارد بــه طوریکــه در بــادام تلــخ حــدود( )%5و
در هســته زرد آلــو ( )%8آمیگدالیــن وجود دارد .اســتفاده
از ایــن دانههــا در طــب ســنتی چینــی و طــب مصــر
باســتان و حتــی در میــان قبایــل بومــی امریــکا نیــز رونق
چشــمگیری داشــته و از دیــر بــاز نــزد اقــوام اســكيمو،
هانــزا و آبكاســي بــه عنــوان يكــي از منابــع غذايــي
اصلــي محســوب شــده اســت .قابــل توجــه آنکــه ،در
ايــن قبايــل هيـچگاه مــواردی از ســرطان گــزارش نشــده
اســت [ .]1-2از طــرف دیگــر ،قدیمــی تریــن کاربــرد
شــناخته شــده بــرای آمیگدالیــن مربــوط بــه مصریــان

باســتان اســت کــه از آن اجــرای مجــازات اعــدام
موســوم بــه «مجــازات هلــو» (مــرگ بــا مســمومیت
ســیانید) اســتفاده مــی شــده اســت .ایــن مــاده بــرای
اولیــن بــار در ســال  1830از هســته بــادام تلــخ (Prunus
 )amygdalusجــدا ســازی شــد و ســاختار شــیمیائی آن
در ســال  1923گــزارش شــد .اســتفاده از ایــن مــاده بــه
عنــوان یــک داروی کمکــی در ســرطان از ســال 1837
مطــرح شــد وپزشــکان روســی نیــز از ســال  1845از آن
بــرای درمــان ســرطان از آن اســتفاده کردنــد [ .]3بدیــن
ترتیــب آمیگدالیــن در اواســط قــرن نوزدهــم در آمریــکا
و حتــی روســیه بــه عنــوان داروی غیــر رســمی علیــه
ســرطان شناســائی و مــورد تجویــز قــرار گرفتــه اســت.
ادعــای ســنتز مشــابه آن بــه نــام التریــل بــا ســاختار
مانونیتریــل -β -گلوکورونیــک اســید درســال 1961
توســط ثبــت و بــه عنــوان داروی عمومــی ضــد ســرطان
معرفــی شــد .بعدهــا معلوم شــد کــه امــکان ســنتز التریل
میســر نبــوده و محصــوالت بــه فــروش رســیده بــا ایــن
نــام بــه صــورت غیــر قانونــی عمدتــا حــاوی آمیگدالیــن
بــوده اســت .بــا اینحــال در نهایــت التریــل در ســال
 1977ســاخته شــد .در دهــه هشــتاد میــادی اســتفاده
از آمیگدالیــن و تحــت نــام التریــل در آمریــکا و اروپــا
بــه صــورت گســتره رایــج شــد [ .]4بــا اینحــال التریــل
نــوع نیمــه ســنتزی و ســاده تــر آمیگدالیــن اســت کــه
بطــور معمــول از هیدرولیــز هســته هلــو ســاخته مــی
شــود .از طــرف دیگــر ،بــه آمیگدالیــن و التریــل بــه
غلــط نــام ویتامیــن  B17اطــاق مــی شــود در صورتیکــه
هیچکــدام از آنهــا ویتامیــن نیســتند! اگــر چــه اســتفاده
ازایــن ترکیبــات بــه عنــوان تکمیــل درمــان ســرطان
تبلیــغ و ترویــج شــده اســت بــا ایــن حــال ،بســیاری از
مطالعــات نــه تنهــا بــر بــی اثــر بــودن آنهــا در درمــان
ســرطان داللــت دارنــد بلکــه در دریافــت دهانــی،
بدلیــل مســمومیت ناشــی از ســیانید ســمی یــا کشــنده
محســوب مــی شــود .از اینــرو ،در منابــع پزشــکی از
ترویــج التریــل بــرای درمــان ســرطان بــه عنــوان نمونــه
هــای بــارز حقــه بــازی بــا نیــت درآمــد زائــی در تاریخ
پزشــکی نــام بــرده شــده اســت [ .]5موسســه ملــی
ســرطان آمریــکا اظهــار داشتهاســت کــه التریــل دارای
اثراتــی ماننــد ســردرد ،ســرگیجه ،تهــوع و عــوارض
جــدی ماننــد فشــار خــون پاییــن ،آســیبهای کبــدی و
عصبــی و کمــا و مــرگ اســت کــه دقیقــا مانند عــوارض
مســمویت بــا ســیانید میباشــد .مصــرف دهانــی التریــل
نســبت بــه مصــرف تزریقــی آن عــوارض بیشــتری دارد.
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شکل  .1مراحل تبدیل آمیگدالین و واکنش های های رهایش سیانید.

ســازمان نظــارت بــر دارو و غــذای آمریــکا یــا  FDAســنتز مــاده فعــال ســطحی را در ریــه حیوانــات
تاثیــر مثبــت آمیگدالیــن و الترایــل بــر علیــه ســرطان آزمایشــگاهی مبتــا بــه بیمــاری هــای تنفســی تحریــک
و اصــوال بــر هیــچ بیمــاری دیگــری را تاییــد نکــرده نمــوده و باعــث بهبــود بیمــاری مــی گــردد [.]4
اســت .از طــرف دیگــر ،برخــی از تحقیقــات ،اثــرات
ضــد آســم ،ضــد ســرفه ،ضــد التهــاب ،ترمیــم زخــم )2 ،اثر روی سیستم گوارشی
تنظیــم سیســتم ایمنــی و همچنیــن اثــرات دارویــی مثــل بنزالدئیــد حاصــل از تجزیــه آنزیمــی آمیگدالیــن نقــش
مهــار فیبروزیــس کلیــه (ایجــاد مقاومــت بــه افزایــش مهمــی در مهــار فعالیــت پپســین و اثــر روی هضــم غــذا
اکســیژن کــه باعــث صدمــه بــه کلیــه مــی شــود) بــه دارد .بــر اســاس تحقیقــات ایــن ترکیــب نقــش مهمــی
آن نســبت داده و اثــر بخشــی آنهــا دردرمــان بیمــاری در بهبــود بیمــاری هــای حــاد معــده و آتروفــی معــدی
هــای پوســتی مثــل ناهنجــاری هــای رنگدانــه ای ،جــذام در مــوش هــا دارد .همچنیــن باعــث درمــان زخــم معــده
و ســرطان روده بــزرگ را گــزارش کــرده انــد [ .]4مــی گــردد [.]4
اثرهای دارویی آمیگدالین ()B17
 )3اثر تسکین درد
آزمایــش هــای حیوانــی نشــان داده اســت کــه آمیگدالین
 )1اثر ضد سرفه و ضد آسم
نقــش مهمــی در تســکین درد و از بیــن بــردن التهــاب
بــا خــوردن آمیگدالیــن ایــن ترکیــب به ســیانید ئیــدروژن دارد .مکانیســم عمــل آن مهــار پروســتا گالندیــن هــا و
و بنــز آلدئیــد تجزیــه مــی گــردد .ســیانید ئیــدروژن بــا ســنتز نیتریــت اکســید در کاهــش درد و ضــد التهــاب
کاهــش حــرکات تنفســی باعــث درمــان ســرفه و آســم مــی باشــد [.]4
مــی شــود .تحقیقــات نشــان داده اســت ایــن ترکیــب
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)4تحریــک مــرگ برنامــه ریــزی شــده (آپوپتــوز) در
فیبــرو بالســت کلیــه انســان
آمیگدالیــن بــا افزایــش فعالیــت آنزیــم کالژنــاز نــوع
 1کــه توســط ســلول هــای فیبروبالســت کلیــه انســان
ترشــح مــی شــود ،باعــث مهــار بیــان ژن کالژن نــوع 1
و تکثیــر ســلولی و القــا مــرگ برنامــه ریــزی شــده در
فیبروبالســت هــای کلیــه مــی گــردد [.]6
)5اصالح عملکرد سیستم ایمنی
افزایــش قابــل مالحظــه پلــی هیدرکســی آلکانوئیــت
(تولیــد لنفوســیت هــای خــون محیطــی را افزایــش
مــی دهــد) توســط آمیگدالیــن باعــث افزایــش عملکــرد
سیســتم ایمنــی مــی گــردد .بنابرایــن در درمــان بیمــاری
هــای آرتــرو اســکلروز نقــش مهمــی دارد[.]4

[ .]11امــا کاربــرد و تولیــد امیگدالیــن در مکزیــک قابــل
توجــه مــی باشــد بطوریکــه بــه عنــوان درمــان جانبــی
ویــا همــراه بــا ســایر روش هــای درمانــی ســرطان مــورد
اســتفاده قــرار مــی گیــرد [ .]12نتایــج تحقیقــات زیــادی
خاصیــت ضــد ســرطانی امیگدالیــن و ســایر ترکیبــات
قنــدی ســیانوژنیک را بــه عنــوان دارو هایــی با تــوان ضد
ســرطانی گــزارش نمــوده انــد [ .]13در ســال هــای اخیــر
مکانیســم هــای ضــد ســرطانی آمیگدالین طی آزمایشــات
متعــددی مشــخص گردیــده اســت .خاصیــت القــا مــرگ
برنامــه ریــزی شــده (آپوپتوز) در ســلول ســرطانی HELA
توســط آمیگدالیــن [ ]14و اثــر مهــاری آمیگدالیــن روی
رشــد ســلول هــای ســرطانی روده بــا مکانیســم مهــار
بیــان ژن چرخــه ســلولی تعییــن کــرده اند.القــا مــرگ
ســلولی (آپوپتــوز) در ســلول هــای ســرطانی پروســتات
از طریــق تنظیــم بیــان ژن هــای مربــوط بــه آپوپتــوز
را اثبــات نمــوده اســت [ .]15اثــر مهــاری آمیگدالیــن
روی رشــد ســلول هــای ســرطانی وابســته بــه غلظــت
ایــن ترکیــب مشــخص شــده اســت بطوریکــه بــا
افزایــش غلظــت آمیگدالیــن در محیــط کشــت  ،مهــار
رشــد ســریعتر اتفــاق مــی افتــد [ .]16بــه عنــوان جمــع
بنــدی نهائــی در مــورد اثــرات ضــد ســرطانی ادعــا
شــده بــرای آمیگدالیــن ،بــا وجــود اثــرات آمیگدالیــن
در مهــار رشــد ســلول هــای ســرطانی والقــا مــرگ
ســلولی ،بــا اینحــال ،تاکنــون مکانیســم دقیــق عملکــرد
آن مشــخص نشــده اســت .آزمایشــات بالینــی و بســیاری
از تحقیقــات گذشــته نشــان مــی دهــد بــادام تلــخ اثــر
ضــد ســرطانی پایــداری نــدارد ضمــن اینکــه مصــرف
دز بــاالی آن باعــث عالئــم بالینــی مثــل ســردرد و
واکنــش هــای سیســتم معــدی -روده ای مــی گــردد [.]17

 )6اثرات ضد سرطانی آمیگدالین
در چهــل ســال اخیــر آمیگدالیــن .یکــی از شــایعترین
داروهــا در درمــان غــده هــای ســرطانی بــوده اســت .
تجزیــه و تحلیــل هــای مرکــز ســرطان آمریــکا نشــان داد
کــه شــکل هــای وریــدی و خوراکــی آمیگدالیــن توســط
مرکــز اســتاندارد تولیــد دارو تاییــد نشــده اســت[.]7
برخــاف عــدم تاییــد آمیگدالیــن توســط مراجــع
داروئــی رســمی ،بســیاری از آمریکایــی هــا از زمــان
هــای گذشــته از ایــن ترکیــب کــه در مکزیــک تولیــد
مــی گــردد اســتفاده مــی کننــد .طــی تحقیقــی کــه مرکــز
ســرطان آمریــکا روی  22بیمــار ســرطانی انجــام داد،
نشــان داده شــد کــه از  22نفــر تنهــا  6نفــر بــه درمــان با
الترایــل اثــر مثبــت نشــان دادنــد کــه ایــن نتیجــه نمــی
توانــد خاصیــت ضــد ســرطانی ایــن ترکیــب را ثابــت
کنــد [ .]8اداره غــذا و دارو آمریــکا ( )FDAمحصــوالت
آمیگدالیــن (التریــل) را در ســال  1979یــک ترکیــب  )7اثرات آمیگدالین در دیابت
ســمی معرفــی کــرده و اعــان کــرد کــه ایــن مــاده دیابــت از شــایع تریــن بیمــاری هــای غــدد درون
بشــکل دارو قابــل اســتفاده نبــوده و جــزء داروهــای ریــز محســوب مــی شــود کــه عمدتــا بــا روش هــاي
غیــر مجــاز اســت[ .]9در ســال  1980کاربــرد امیگدالیــن شــیمیایی درمــان مــی گــردد .البتــه درمــان ســنتی
بــرای درمــان بیمــاران مبتــا بــه ســرطان پیشــرفته بــه دیابــت بــا اســتفاده از برخــی گیاهــان و یــا عصــاره
کار گرفتــه شــد.اما مجــددا نتایــج تحقیــق مرکــز ســرطان هــاي گیاهــی در سراســر جهــان نیزشــناخته شــده اســت
امریــکا در مــورد اثــر ایــن ترکیــب در درمــان ســرطان ادعــا شــده اســت کــه آمیگدالیــن فعالیــت آنزیــم هــای
ثابــت کــرد کــه امیگدالیــن نقــش ضــد ســرطانی نــدارد لوزالمعــده را تســریع مــی کنــد لــذا ایــن موضــوع مــی
در ســال  1987واردات امیگدالیــن بــه آمریــکا متوقــف توانــد ســاخت و رهایــش انســولین را افزایــش داده و
شــد [ .]10در انگلیــس هــم دارو هایــی کــه تولیــد ایــن هورمــون هــم از شکســته شــدن گلیکــوژن در کبــد
ســیانید مــی کننــد بــه عنــوان دارو هــای کــه فقــط و در نتیجهــ افزای��ش آن در خ�وـن جلوگی��ری کــرده
تحــت نظــر پزشــک قابــل اســتفاده اســت ،معرفــی شــد و از ســوی دیگــر ورود گلوکــز بــه درون بســیاری از
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ســلول هــا را نیــز تســهیل مــی کنــد .تیمــار مــوش
صحرایــی دیابتــی بــا آمیگدالیــن و عصــاره بــادام کوهــی
باعــث کاهــش معنــی دار گلوکــز ســرم در زمــان هــای
4و  8ســاعت بعــد از آخریــن تیمــار گردیــده اســت کــه
در نتیجــه بیــان شــده اســت ،آمیگدالیــن توانایــی کاهــش
قندخــون موش هــاي صحرایــی دیابتــی را دارد [.]18-19

حــدود  3میلــی گــرم آمیگدالیــن موجــود مــی باشــد
کــه ایــن میــزان نســبت بــه دز ســمی بســیار ناچیــز
مــی باشــد خــوردن یــک ســیب در روز مــی توانــد
بــرای ســامت انســان مفیــد باشــد [ .]21امیــد اســت
بــا شــناخت بیشــتر از گیاهــان و میــوه و هســته هــای
آنهــا و شــناخت ترکیبــات ملکولــی آنهــا الگــو هــای
مناســبی بــرای طراحــی دارو هــای طبیعی گشــوده شــود.

سمیت آمیگدالین
آزمایــش هــای مربــوط بــه ســمیت امیگدالیــن نشــان مراجع
میدهــد اســتفاده ایــن ترکیــب بــه شــکل خوراکــی
اثــرات ســمی بیشــتری نســبت بــه تزریــق وریــدی [1] Corson, T. Crews, C.) 2007 (Molecular understanding and mod-
آن دارد .مقــدار کشــنده امیگدالیــن از طریــق خــوردن ern application of traditional medicines, Triumphs and trials Cell,
Vol. 130, PP. 769-774.
( 880 )mg/kgوزن بــدن مــی باشــد درحالیکــه مقــدار
کشــنده از راه تزریــق وریــدی  25000 mg/kgمــی باشــد[2] Krebs, E. (1970) The Nitrilosides (Vitamin B-17)-Their Na- .
ture,Occurence and Metabolic Significance (Antineoplastic Vitamin
تحقیقــات نشــان داده کــه علــت ایــن امــر هیدرولیــز
B-17). Journal of Applied Nutrition, Vol. 22, No. 3 and 4.
آمیگدالیــن توســط میکــروب هــای روده اســت  .پــس
[3] Mirmiranpour, H. Khaghani, S. Zandieh, A. Khalilzadeh, O.
از مصــرف خوراکــی آن میکــروب هــای روده باعــث Gerayesh-Nejad, S. Morteza, A. (2012) Amygdalin inhibits angio-
هیدرولیــز آمیگدالیــن بــه ســیانید ئیــدروژن مــی گــرددgenesis in the cultured endothelial cells of diabetic rats. Indian J .
بــا مهــار رشــد میکروب هــا در مــوش هــا مقــدار mg/kg
Pathol Microbiol, Vol. 55, PP. 211-4
 300وزن بــدن در مــوش هــا ایجــاد مــرگ نکــرده اســت [4] Zuoqing, S. Xiaohong, X. (2014) Advanced research on antitu-
در حالیکــه در مــوش هــای بــدون مهــار رشــد میکروبــی mor effects of amygdalin, Journal of Cancer Research and Therapeu-
tics,Vol.10 ,Special Issue 1. PP. c3-c7.
میــزان مــرگ و میــر  %60گــزارش شــده اســت [.]20
در انســان میــزان  4گــرم در روز بمــدت  15روز ســمیت [5] Nightingale SL (1984). «Laetrile: the regulatory challenge of an
unproven remedy». Public Health Rep 99 (4): 333–8.
شــدیدی ایجــاد کــرده اســت بنابرایــن پاســخ ســمی
توســط سیســتم گوارشــی در همــه موجــودات شــایع )[6] Chang, H. Shin, M. Yang, H. Lee, J. Kim, Y. Lee, M. et al. (2006
Amygdalin induces apoptosis through regulation of Bax and Bcl exاســت .پاســخ هــای ســمی سیســتم گوارشــی در عــدم
pressions in human DU145 and LNCaP prostate cancer cells, Biol
حضــور آمیگدالیــن از بیــن میــرود و میــزان دز 0.6-1
Pharm Bull,Vol. 29, PP. 1597-602.
گــرم در روز بصــورت خوراکــی ســمیت نــدارد [.]4
[7] Ellison, N. Byar, D. Newell, G. (1978) Special report on Laetrile:
نتیجه گیری
در زمینــه اثــرات ضــد ســرطانی آمیگدالیــن (کــه بــه
غلــط ویتامیــن  B17نیــز نامیــده مــی شــود) انجــام
شــده اســت بــا اینحــال علیرغــم ادعــا هــای مرتبــط
بــا اثــرات درمانــی ویتامیــن آن بــر علیــه ســرطان،
دیابــت ،آرترواســکلروز ،جــذام و ســایر بیمــاری هــا
تاکنــون اثــرات درمانــی آن توســط مراجــع علمــی و
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