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P4-26 
  رمانیبه عنوان آنتی اکسیدان بر روي مبتال به سرطان پستان تحت تاثیر شیمی دE و C تاثیر ویتامین عنوان: 

  جواد فخرپور   ،فیروزه معینی ،سوسن آشنا  نویسندگان:
  شادي عبداله زرگر  نویسنده مسئول:

  دانشگاه ازاد اسالمی وابستگی سازمانی:  
  shadi_zargar2005@yahoo.com ایمیل:   

  
شود می تواند از فعالیت مجدد مولکولهاي اکسیژن و نیتروژن که توسط عامالن آنتی نئوپالستیک تولید می : مقدمه

عوارض جانبی و سمی شیمی درمانی باشد . شیمی درمانی یکی از روشهاي درمانی سرطان می باشد و طول عمر این 
بیماران را افزایش می دهد اما داراي عوارضی است که شامل تهوع ، آلوپسی ، التهاب مخاط دهان و دپرسیون مغز 

نی مدت کیفیت زندگی بیماران را کاهش می دهد . تجویز آنتی استخوان می باشد . این عوارض جانبی در طوال
اکسیدان هاي تکمیلی به صورت دارو یی و یا در رژیم غذایی به همراه شیمی درمانی ساتیوتوکسیک می تواند موجب 

 برتعدیل و یا حتی کاهش عوارض آن شود . آنتی اکسیدان ها نقش مهمی در پیشگیري اولیه از سرطان از طریق تاثیر 
DNA  سلول دارند ، همچنین آن ها در عملکرد عوامل شیمی درمانی از طریق فعالیت مجدد اکسیژن و کاهش

آپوپتوزیس نیز تاثیر دارند . کاهش فیزیولوژیک سد دفاعی آنتی اکسیدان ها در طول شیمی درمانی منجر به افزایش 
 . داسترس اکسیداتیو و آسیب ارگانیکی توسط رادیکالهاي آزاد می شو

 و مقاالت ( .., pubmed , ovid) این مقاله مروري با استناد از چندین مقاله بدست آمده از اینترنت:روش کار 
clinical pharmacy theraputic  استتهیه شده.  

دریافت نکرده اند ) سطح پائینی از آنزیم هاي آنتی  Eو Cدر بیماران درمان نشده ( ویتامین: نتیجه گیري و بحث
و افزایش قابل مالحظه پري اکسیداسیون چربی  >p)001/0و کاهش سطح گلوتامین( >p)001/0ن (اکسیدا

)001/0(p< و تخریب و آسیب DNA دیده شد . 
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