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تاثیر مصرف آنتی اکسیدان ها در پیشگیری از
سرطان دهانه رحم 

 ،)ROS( آنتی اکسیدان ها گونه های فعال اکسیژن   
ضررهای ناشی از رادیکال های آزاد و استرس اکسیداتیو را 

مهار می کنند. سرطان دهانه رحم یکی از شایع ترین سرطان 
زنان است. از مهم ترین علل این سرطان ویروس پاپیلومای 

انسانی )HPV( است. این ویروس نیز با اثر اکسیداتیو بر سلول 
 و DNA آن ها، باعث پیشرفت سلول ها به سمت سرطان

 می شود. این مقاله، مروری بر کارایی آنتی اکسیدان ها بر 
 پیشگیری و درمان HPV  و سرطان دهانه رحم، 

به صورت مکمل و گیاهی  است.
 

مانع  که  هستند  ترکیباتی  و  مواد  اکسیدان ها،  آنتی 
فرآیندی  نیز  اکسیداسیون  آنتی  شوند.  می  اکسیداسیون 
شود.  می  مهار  آزاد  های  رادیکال  آن  نتیجه  در  که  است 
های  رادیکال  زدایی  سم  و  تولید  بین  تعادل  برهم خوردن 
اکسیداتیو  استرس  است)1(.  اکسیداتیو  استرس  عامل  آزاد، 
های  گونه  سیستماتیک  تظاهرات  بین  تعادل  عدم  باعث 
اثرات  مهار  توانایی  و   )ROS( اکسیژن  پذیر(  )واکنش  فعال 

و  پروتئین   ،DNAروی همچنین  است.  آن 
به  ابتال  احتمال  دارد و  آور  زیان  اثر  ها  لیپید 
کند)2(.  می  زیاد  را  مختلف  های  بیماری 
استرس اکسیداتیو با اثر بر DNA باعث جهش، 
سرطان زایی و مرگ سلولی شده و می تواند 

به تغییرات بدخیم  بیانجامد)1،3(. 
در این میان، آنتی اکسیدان ها به عنوان اصلی 
ترین راه مبارزه با رادیکال های آزاد و فرایند 
باعث  عوامل  این  است.  اکسیداتیو  استرس 
جلوگیری از آسیب به DNA سلول، بازسازی 

سلول های تخریب شده و افزایش کارایی سیستم ایمنی در 
مقابل انواع بیماری ها می شود )1،3(. 

 ،A ویتامین منگنز،  توان؛  می  اکسیدان  آنتی  انواع  از 
ویتامین C، ویتامین E، کاروتنوئید، زینک، سلنیوم، فالونوئید 
اکسیدانی  آنتی  های  مکمل  به صورت  که  برد  نام  را   ... و 
روی  بررسی  اخیر  دهه  یک  در  شوند)4(.  می  مصرف  نیز 
بررسی های  بیشتر شده است.  ویتامینی  آنتی اکسیدان های 
زیادی در باره  کارایی آن ها  بر جلوگیری از آسیب DNA و 
سلول ها، مهار رادیکال های آزاد و استرس اکسیداتیو، تقویت 
)IGF( سیستم ایمنی و منع فعالیت فاکتور رشد شبه انسولینی
انجام شده است)5،6(. در بسیاری از تحقیقات، به توانایی 
آنتی اکسیدان های ویتامینی بر منع تکثیر سلول های سرطانی 

و مهار پیشرفت سرطان اشاره شده است )3،5(.
سرطان  رحم)Cervical Carcinoma(سومین  دهانه  سرطان 
شایع در زنان، بعد از سرطان پستان و کولورکتال، است)3(. 
ساالنه 500.000 مورد جدید در کشور های در حال توسعه 
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جلوگیری می کند. همچنین دیده شده است که سبزیجات 
برجلوگیری از عفونتHPV موثر بوده ولی در پیشگیری 

از سرطان تاثیری دیده نشده است)5(.
گیاهان دارویی نیز به عنوان ضد سرطان، ضد تومور، 
ضدمیکروب و باکتری شناخته شده اند. حسن استفاده از 
این داروها بر داروهای شیمیایی، نداشتن ضرر داروهای 
گیاهان  است)10(.  سالم  سلول های  و  بدن  بر  شیمیایی 
کمک  ضدتوموری،  آنزیم  تولید  تحریک  با  دارویی 
خاصیت  بدن  ایمنی  افزایش  و  ترمیم DNA سلول  به 
ضدسرطانی دارد. البته کارایی این ترکیبات و عصاره های 
مواد ضدسرطان  نوع  و  زمان  غلظت،  به  وابسته  گیاهی، 
طبیعی  ترکیبات  از  یکی  فنولیک،  است)11(.  موجود 
است.  دارویی  گیاهان  در  موجود  های  آنتی اکسیدان 

فنولیک  در رزماری موجود است)7،12(.
بررسی های تازه ای که بر روی موش های آزمایشگاهی 
انجام شده، نشان داده است که آنتی اکسیدان ها به طور 
مطلق خاصیت ضدتوموری نداشته و برخی از آن ها در 
درمان موثر هستند. همچنین با مصرف آنتی اکسیدان ها 
بر  مبنی  ای  نتیجه  پروستات  و  پستان  ریه،  سرطان  در 
بهبودی حاصل نشده است و استفاده از آنتی اکسیدان ها 
آن  بروز  از  می تواند  ولی  مبهم  سرطان،  دوره  طول  در 

پیشگیری کند )7(.

 نتیجه گیری
مصرف آنتی اکسیدان ها به گونه ی  مکمل و گیاهان 
دارویی، که اثرات رادیکال های آزاد و استرس اکسیداتیو 
مبنی بر آسیب سلولی را مهار می کند، بر پیشگیری از ابتال به 
عفونت HPV و سرطان دهانه رحم اثر داشته است. مکانیسم 

شناسایی می شود)1(. این سرطان در سال 
2018 با شیوع 113 و مرگ و میر 69 در 
زده  تخمین  جهان  در  زن  هزار  ده  هر 
در دوران  آن  شده است)11(. سن شیوع 
میانسالی ، 54-40 سالگی بوده و در زیر 20 
سال به ندرت وجود دارد )6،8(. جراحی و 
رادیوتراپی برای درمان مراحل اولیه سرطان 

مفید است )1(. 
از عالئم شایع سرطان دهانه رحم می 
توان به خونریزی غیر طبیعی، ترشحات 
و  ادراری  عالئم  باتاخیر  و  غیرمعمول 

عامل  ترین  اصلی  و  ترین  است. شایع  نیز همراه  گوارشی 
این سرطان، ویروس پاپیلومای انسانی)HPV(، به خصوص 
از نوع پرخطر، است)3،6(. غربالگری و واکسیناسیون برای 
جلوگیری از ابتال به این ویروس بسیار موثر بوده است)3(. 
مشاهده شده است این ویروس با ژنوم سلول،الحاق شده  و 
آنکوپروتئین را تولید می کند که مرتبط با التهاب، استرس 
پیشرفت  آن  نتیجه  در  و  به DNA سلول  آسیب  اکسیداتیو، 
با  ارتباط  در  اکسیداتیو،  استرس  پس  است)4،9(.  سرطان 
پیشرفت  در  دیگری  عوامل   .)3( رحم است  دهانه  سرطان 
تواند  می  و  است  تاثیرگذار  سرطان  سمت  به   HPVبیماری
به  می توان  عوامل  این  از  باشد)4(.  کننده  تعدیل  عامل 
پاسخ  برای  ایمنی  با سرکوب سیستم  تاثیر مصرف سیگار، 
به HPV و رژیم سرشار از آنتی اکسیدان، با تاثیر جلوگیری 

از ابتال به این ویروس را اشاره کرد)5(. 
این نظریه بیان شده است که آنتی اکسیدان ها می تواند 
عفونتHPV و  مقابل  در  محافظتی  عامل  یک  عنوان  به 
زنانی  داد،  نشان  ها  بررسی  کند.  عمل  رحم  دهانه  سرطان 
که مبتال به HPV پرخطر بوده اند، نسبت به زنان سالم مقدار 
کمتری زینک، منگنز و ویتامین AوC مصرف کرده اند. زنانی 
که رژِیم غذایی سرشار از آنتی اکسیدان داشته اند، شانس 
کمتری برای ابتال به HPV پرخطر مطرح شده است. البته ذکر 
شده است که، تحقیقات بیشتری برای اثر آنتی اکسیدان ها 

بر HPV یا مقاومت آن ها به یکدیگر الزم است )4(. 
میوه،  سرم،  در  ویتامینی  های  اکسیدان  آنتی  بودن  باال 
دهانه  سرطان  ریسک  کاهش  با  وموادمغذی،  سبزیجات 
کاروتنوئید  و  میوه  در  غذایی  مواد  دارد)4،6(.  پیوند  رحم 
رحم  دهانه  سرطان  عفونت HPV و  از  هویج،  در  موجود 
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این پیشگیری تقویت سیستم ایمنی و آنزیم ضدتوموری است. 
البته این ترکیبات وعصاره های گیاهی وابسته به غلظت، زمان 
یادآوری  داشته اند.  ترکیبات موجودکارایی ضدسرطان  ونوع 
می شود که مصرف آنتی اکسیدان ها در روند درمان سرطان 
با اثرات ضد ونقیض همراه بوده و در مواردی نه تنها بهبودی 
حاصل نشده بلکه باعث پیشرفت سرطان شده است که لزوم 

بررسی اثرات آنتی اکسیدان بر درمان را منجر می شود.
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