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 .مقدمه7-1

همگاني بر رابطه بين رژيم غذايي و بروز سرطان اشاره دارد. باوجودي كه بسياري از مطالعات اپيدميولوژيك بر اثر اعتقاد 

جات و سبزيجات متمركز بوده، يافته هايي نيز بر نقش رژيم غذايي غني از چربي حفاظتي احتمالي رژيم غذايي غني از ميوه

. شيوه (Halliwell and Gutteridge, 1999)رخي سرطان ها وجود داردهاي حيواني در توسعه بمشتق شده از فرآورده

اثر مواد غذايي كم نياز/ يا ميكرونوترينت هاي رژيم غذايي پيچيده بوده و به طور كامل شناخته نشده است. با وجود اين ، يك 

اد غذايي گياهي تشكيل دهنده هاي آنتي اكسيداتيو )ضد اكسايشي( مومكانيسم احتمالي با اثر حفاظتي از طريق فعاليت

باشد. اين آنتي اكسيدان ها )ضد اكسايش ها( ربايندگان مؤثر يا تركيبات فنلي مي  Eو  A ،Cموادي چون ويتامين هاي 

ها )بيومولكول ها(يي چون پروتئين ها، ليپيدها، و اسيدهاي نوكلئيك را از بايستي زيست مولكولراديكال هاي آزاد بوده و مي

سيداتيو محافظت نمايند. از طرفي ديگر، اثر پيش سرطان زايي )اثري در حمايت يا طرفداري از سرطان زايي( برخي آسيب اك

در  DNAباشد. از نقطه نظر اهميت آسيب  DNAتركيبات غذايي ممكن است مسئول افزايش شكل گيري آسيب اكسيداتيو 

تواند سرطان زا و تغيير شيميايي آن مي DNAواكنش با  بايستي خاطر نشان ساخت كه هر ماده قادر بهسرطان زايي مي

از محصوالت احياء نسبي  ROSs. دارند تعلق  به اين گروه از مواد (ROS)باشد. محتمل است كه انواع اكسيژن واكنش پذير 

را در برگرفته، به  (. اين انواع ، كه آنيون سوپر اكسيد، پراكسيد هيدروژن، و راديكال هيدروكسيل1باشند )تصوير اكسيژن مي

توانند از طريق فاكتورهاي شوند. آْنها ميطور مداوم در سلول هاي زنده به عنوان توليدات فرعي متابوليسم نرمال توليد مي

برون زاد )اگزوژنوس(، چون پرتودهي يونيزه سازي )اشعه دهي منجر به توليد يون/ يا تابش يون ساز(، نيز توليد گردند. رژيم 

غني از چربي ممكن است منبع هيدروپراكسيدهاي ليپيد بوده كه سير تجزيه وابسته به فلز را در جهت تبديل به  هاي غذايي

واكنش  DNAژنوتوكسين هاي آلدئيد غير اشباع طي نمايند. اين آلدئيدهاي اشباع نشده به نوبه خود ممكن است با بازهاي 

به توليد يكسري كامل از تغييرات  DNAل دهند. حمله راديكال آزاد بر نشان داده و تركيبات اضافي اتن / يا اتيلن را تشكي

DNA  (. حمله راديكال هيدروكسيل 2منجر شده، كه در بين آنها بازهاي تغيير يافته نيز وجود دارد )تصوير(OH)  بر

DNA دهد. به تعداد زيادي بازهاي آسيب ديده مشتق از پيريميدين و پورين نتيجه مي(Dizdaroglu,1998) برخي ازاين .

 .(Floyd, 1990)نقش بالقوه قابل مالحظه اي براي تغيير يكپارچگي ژنوم دارند.  DNAبازهاي تغيير يافته 

 DNA. خواص جهش زايي )موتاژنيک( و سرطان زايي )كارسينوژنيک( آسيب بازي 7-2

اوكسوگوا  – 8هاي باشد. وجود باقيماندهمي دي هيدروگوانين يكي از متداولترين آسيب ها -8،  -7اوكسو  -8رسد به نظر مي

 – 8ترميمي صورت گيرد. از اين رو، وجود  DNAمنجر شده، مگر اينكه پيش از همانند سازي  TA  GCبه تقاطعات 

اوكسوگوا و  – 8 تشكيل بين مستقيم ارتباط بر مشاهدات از بسياري آن، بر عالوه. شود منجر موتاژنز به  اوكسوگوا ممكن است

 P53به ويژه در كودن هاي نقاط حساس ژن  ROSرطان زايي در بدن موجود زنده اشاره دارند. موتاسيون ناشي از س

در ژن  TA  GC اند. در انطباق با اين يافته، غالبا تقاظعاتانسان گزارش شده Ha- Rasسركوبگر تومور و اونكوژن هاي 

P53  اونكوژن  –و در پيشRas  ،در موارد كار سينوماهاي ريه و سرطان اوليه كبد شناخته شده است. همچنينOlinski  و

اوكسوگوا، را در بافت هاي سرطاني ريه  – 8ناشي از راديكال آزاد، از جمله  DNAافزايش سطح تغيير باز  (2003)همكاران 

قش بالقوه موتاژنيك و سرطان زاي هر باز تغيير يافته اند. نانسان در مقايسه با بافت هاي پيراموني عاري از سرطان نشان داده

DNA يابد. اخيراً، چندين مواد از بازهاي تغيير يافته باارايه كد بالقوه غلط در خواص ارايه رمز غلط آن )كد اشتباه( بازتاب مي



و  T  Aو  C  Aممكن است تقاطعات  DNAدر  (2OH-Ade)هيدروكسي آدنين  – 2اند. وجود نشان داده شده

ماده اي  (OH-dATP-2)تري فسفات  -دئوكسي آدنوزين –هيدروكسي  -2توليد نمايند.  G  A انتقال يا  تبديل حالت

اوكسوآدنين از خواص ارايه رمز غلط برخوردار بوده و موتاسيون در  – 8بوده؛  DNAبراي مشاركت غلط به وسيله پليمراز 

نقش بالقوه موتاژنيك داشته، به تبديل  (OH-Cyt-5)هيدروكسي سيتوزين  – 5سلول هاي پستانداران را موجب شده؛ و 

موتاژنيك تر از هر  OH-Cyt-5رسد دهد. عالوه بر آن، به نظر مينتيجه مي CG  GCو تقاطع  AT  GCحالت 

وا( از اوكسوگ – 8باشد. همچنين، محتمل است كه مشتقات گوانين )به غير از مي DNAمحصول ديگر آسيب اكسيداتيو 

پيريميدين  -فورماميدو -5-دي آمينو  6 -،  4خواص كد غلط برخوردارند. در مقابل، نتايج بيولوژيك ديگر تغييرات باز، چون 

اند متيل هيدانتواين ، توجه محدودي را جلب نموده -5-هيدروكسي  – 5دي هيدروكسي اوراسيل و  – 6، 5)فاپي آدنين( ، 

 درك  (. قابل تصور است كه اين آسيب ها نيز ممكن است براي2003و همكاران در  Olinski)بازنگري شده به وسيله 

و همكاران در Wang وسيله به) باشند برخوردار حساسيتي از سرطان توسعه در( اكسيداتيو استرس) اكسايشي تنش اهميت

 مورد بازنگري و بحث قرار گرفته است(. 1998سال 

 در نمونه هاي انسانياوكسوگوا  – 8. روش هاي آناليز 7-3

و ترميم در آن بافت/  DNAسلولي موازنه اي پويا را بين ميزان آسيب اكسيداتيو  DNAاوكسوگوا در  – 8اي سطح زمينه

اوكسوگوا شاخص آشكاري از اهميت  – 8دهد. آنزيم هاي ترميم كننده شناسايي شده و دور كننده سلول ويژه نشان مي

اي مورد بحث و مجادله است. به منظور برطرف اوكسوگوا در سطح زمينه – 8وجود مقدار دقيق  بيولوژيك اين آسيب بوده، اما

اوكسوگوا( در سلول هاي انساني،  – 8)به ويژه  DNAاي آسيب اكسيداتيو سازي مشكالت مرتبط با اندازه گيري سطح زمينه

 آناليز اقدام،  تشكيل شده است. در نتيجه اين DNA (ESCODD)كميته استانداردهاي اروپايي در مورد آسيب اكسيداتيو 

. روش ديگر ارزيابي آسيب اكسيداتيو (ESCODD,2002;; SCODD,2000)است شده تر دقيق و تر مشخص آسيب اين

DNA  بر روي موجود زنده(in vivo)  8/0اوكسودي جي )  – 8ا وكسوگوا و  – 8اندازه گيري سطح ادراري xodG  /8- 

اوكسوگوا در  – 8باشد. عموماً مورد قبول است كه توليدات ترميم دئوكسي گوانوزين( مي -2-هيدرو  دي – 8، - 7اوكسو 

DNA  اوكسودي جي  – 8 كه است آن مؤيد ها يافته برخي. شوندمي دفع ادرار طريق از بيشتر متابوليسم بدون سلولي

از  DNA ديده آسيب بازهاي رسدمي نظر به اين،  دمشتق شده باشد. با وجو (NER)ممكن است از ترميم بر شي نوكلئوتيد 

ممكن  NERترميم شده، هر چند كه مسير  (NER)طريق اكسيداتيو در حد عمده اي به وسيله ترميم برشي نوكلئوتيد 

و همكاران مورد بازنگري و بحث  Cookeنيز ايفا نمايد ) به وسيله  DNAاست نقشي را در ترميم برخي بازهاي اكسيد شده

اوكسوگوا در ادرار ممكن است  -8اوكسودي جي و همچنين  – 8(. از اين رو، تعيين همزمان سطح 2002aر گرفته. قرا

 سلولي را بهتر منعكس سازد. DNA اكسيداتيو  آسيب

ن اوكسوگوا در ادرار با مشكالت ويژه اي همراه بوده، و تا سال هاي اخير روش ارزيابي معتبري براي آشكارسازي آ -8آناليز 

و  OxoGua-8وجود نداشته است. تكنيك هاي جديد طيف سنجي جرمي )اسپكترومتري جرمي( براي تعيين همزمان 

8OxodG اند ) در نمونه واحد ادرار مورد استفاده قرار گرفتهGackowski et al, ; Ravanat et al, Gackowski 

1999 Weimann et al, 2002; 2001 b) و همكاران .(2001 b) ز خالص سازي نمونه به وسيله كروماتوگرافي بعد ا

( با رقت ايزوتوپ ثابت دريافتند GC –و آناليز به وسيله كروماتوگرافي گازي )گاز كروماتروگرافي  (HPLC)مايع با اجراي باال 

توسط انسان به رژيم غذايي بستگي نداشته بلكه ممكن است دخالت مكانيسم  oxodG-8و  oxoGua-8كه دفع ادراري 

توان ( و زدوده شدن مجموعه دئوكسي نوكلئوتيد را منعكس سازد. كامالً مي NERو  BERاي مختلف ترميم )به ترتيب ه

در ادرار انسان دخالت نداشته باشند؛  oxodG-8و  oxoGua-8اطمينان داشت كه فرايندهايي به غير از ترميم به سطح 

. از طرفي ديگر، (Lindah1, 1993)ده مشتق شده باشد ممكن است از سلول هاي مر 8oxodGبراي مثال، بخشي از 

اكسيد شده را در بر گيرد. با وجود اين، چنين امكاني به داليل  RNA از قسمتي است ممكن ترشحي  oxoGua-8بخشي از

 : است محتمل  زير كمتر

 نشده است.تشخيص داده  RNAاز  oxoGua-8تاكنون هيچ فعاليت آنزيمي قادر به شناسايي و آزاد سازي -1



گليكوزيليك نوكلئوتيد )  N–به طريق هيدروليز خودبخودي پيوند  RNAاز  oxoGua-8رسد همچنين بعيد به نظر مي -2

Depurination-  پورين زدايي( آزاد شده باشد، چون با ثبات تر بودن بسيار بيشتر اين پيوند نسبت به نوكلئوتيد تغيير نيافته

 .(Biakowski et al, 1996)نشان داده شده است.

سلولي و ارتباط آنها با  DNAاوكسوگوا در  – 8. فاكتورهاي درون زاد )آندوژنوس( مؤثر بر سطح زمينه اي 7-4

 سرطان زايي

 سلولي DNAاوكسوگوا در  -8. ويتامين هاي آنتي اكسيدان و سطح 7-4-1

اي ميوه و وقوع سرطان و ديگر بيماري هاي استحاله بسياري از مطالعات اپيدميولوژيك رابطه معكوس بين مصرف سبزي و

)دژنرتيو( راگزارش كرده اند. يك توصيف احتمالي اين اثر حفاظتي به فعاليت هاي آنتي اكسيدان )ضد اكسايشي( اين مواد 

جذب گردد. اين ويتامين هاي آنتي اكسيدان ربايندگان يا مربوط مي Eو  A ،Cغذايي گياهي در نتيجه ويتامين هاي 

بايستي زيست مولكول ها)بيومولكول ها(يي چون پروتئين ها، ليپيدها، و كنندگان موثر راديكال آزاد بوده و از اين رو مي

بالقوه موتاژنيك ناشي  DNA يافته تغيير بازهاي مقدار وسيله بدان نموده، محافظت اكسيداتيو آسيب از را نوكلئيك اسيدهاي 

( با استفاده از روش ژل الكتروفورز سلول واحد دريافتند كه 1996و همكاران ) Duthie.دهنداز اكسيداتيو را كاهش مي

كاروتن  -ميلي گرم/ روز(، و بتا 280) Eميلي گرم / روز( ويتامين  100) Cتكميل رژيم غذايي داوطلبان سالم با ويتامين 

( 1998و همكاران ) Collinsدهد. ش ميلنفوسيت را كاه DNAميلي گرم/ روز( به طور قابل توجهي آسيب باز در  25)

ارتباط منفي معني داري بين غلظت بازال كارتنوئيدهاي سرم و پيريميدين هاي تغيير يافته از طريق اكسيداتيو را نشان دادند، 

مؤثر واقع نشد. هيچ نوع رابطه اي بين سطح آسيب و غلظت  DNAهر چند كه تكميل با كارتنوئيدها در آسيب اكسيداتيو 

نيز هيچگونه تأثيري  DNAمشاهده نگرديد. در مطالعه ديگري از بررسي آسيب اكسيداتيو  Cو  Eاي سرمي ويتامين هاي ه

 Loftو  Mollerبه ثبت نرسيد)براي بحث مفصل اين موضوع به گزارش  Eيا  Cاز تكميل با كارتنوئيدها يا ويتامين هاي 

اي قاطع از تكميل رژيم غذايي با ويتامين هاي آنتي دستيابي به نتيجه مراجعه شود(. از اين رو، در حال حاضر 2002درسال 

ها تنها مشكل است. محتمل است كه اثر پيش گيري كننده ويتامين DNAاكسيدان براي حفاظت در مقابل آسيب اكسيداتيو 

و همكاران  Jarugaدر واقع،گردد. درحالت سطح بسيار پايين باز، براي مثال در نتيجه استرس شديد اكسيداتيو، مشاهده مي

)كه سطح بسيار پائيني از ويتامين هاي  HIV( نشان دادند كه تجويز ويتامين تكميلي در بيماران آلوده به عفونت 2002)

اوكسوگوا و ديگر تغييرات باز در لنفوسيت ها را داشته اند( سطح  – 8اي از مقادير آنتي اكسيدان و افزايش قابل مالحظه

ا به حد قابل كنترل ترميم نمود. در عين حال، كاهش معني دار سطوح بازهاي تغييريافته در مقايسه با بيماران ويتامين ها ر

 دريافت كننده دارونما )ويتامين نما( مشاهده گرديد.

 ( دريافتند كه سطح پالسمايي ويتامينهاي آنتي اكسيدان بيماران مبتال2002و همكاران ) Gackowskiدرمطالعه ديگري ، 

( ، كه ممكن است ناشي از اختالف در عادات غذايي بين 1-7به سرطان قولون بسيار پايين تر از گروه كنت رل بوده )شكل 

اين گروه ها بوده باشد. با وجود اين ، قابل ذكر است كه افراد به طور اتفاقي )راندوم( انتخاب شده و ازهر دوجنبه عادات غذايي 

در اين مطالعه قرارگرفتند. از اين رو، محتمل است كه استرس شديد اكسيداتيو، به ويژه در و شرايط زندگي بر طبق مصاحبه 

مورد سرطان قولون، مسئول كاهش سطح ويتامين هاي آنتي اكسيدان بوده باشد. كاهش غلظت پالسمايي اسيداوريك )آنتي 

ين فرضيه را مورد حمايت قرار داده است. اين اكسيدان ديگر با وزن مولكولي كم( در بيماران مبتال به سرطان قولون نيز ا

لنفوسيت بيماران سرطاني نسبت به  DNAدر oxodG-8سطح  (p=0.0034)محيط پرواكسيداتيو به افزايش معني دار 

. اين يافته ها مؤيد آن است كه استرس اكسيداتيو نه تنها در (Gachowski et al, 2002a) داد نتيجه  گروه كنترل

 2-6-7مچنين در ديگر بافت هاي بيماران سرطان وجود دارد )براي بحث بيشتر دراين زمينه به قسمت تومورها بلكه ه

مراجعه شود(. در مجموع، اين نتايج مؤيد آن است كه بيماران مبتال به مراحل پيشرفته سرطان ممكن است از درمان با آنتي 

در حال حاضر دستيابي به نتيجه قاطع درتجويز تكميلي  اكسيدان ها نفع برده و پيشرفت بيماري كند شود. باوجود اين،

و ديگر زيس مولكول ها مشكل است.براي  DNAويتامين هاي آنتي اكسيدان براي محافظت در مقابل آسيب اكسيداتيو به 

ني بر بيماران سرطاني تحت درمان راديوتراپي يا شيمي تراپي احتياطات ويژه اي مورد نياز بوده، چون اين روش هاي درما

احياء( بر روي موجود زنده را بر هم زنند. برخي  –توانند تعادل ردوكس)اكسيداسيون فرايندهاي اكسيداتيو تاثير داشته و مي



 گروه با مقايسه در را بيماران بقاي دوره طول  يافته ها نشان داده كه استفاده از آنتي اكسيدان ها درخالل درمان ممكن است

 .(Seifried et al, 2003).نمايند كوتاه كنترل

 DNAو ترميم C. ويتامين 7-4-2

مورد توجه ويژه اي است. به طور معمول  DNA)آسكوربات( به علت رابطه ديرينه آن با آسيب اكسيداتيو  Cويتامين 

انواع راديكال هاي آزاد ) درارتباط با پتانسيل احيايي يك الكترون آسكوربات به تنهايي به عنوان جاذب / يا رباينده بسيار مؤثر 

، اين ويتامين C ويتامين اكسيدان آنتي خاصيت بر عالوه. است شده گرفته نظر در( آن ولت ميلي mv  282سطح پايين 

با احياء يون هاي  Cويتامين باشد. از اين رو، عامل احيا كنندگي نيز بوده، قادربه احياء يون هاي فريك به يون هاي فروس مي

(، كه ممكن است از نظر نتايج بيولوژيك قابل اهميت بوده چون به راديكال 3آهن واكنش فنتون را تقويت نموده )تصوير 

درقابليت احياء كنندگي به سادگي اكسيد شده، تجزيه گرديده  Cدهد. ويتامين هيدروكسيل با واكنش پذيري زياد نتيجه مي

در حمايت -روژن تشكيل داده، كه بارديگر در آميخنگي با يون هاي فروس ممكن است به پرواكسيدان )اكسايارو پراكسيد هيد

براي سلول هاي  Cرا نتيجه دهد. اخيراً، نقش حتي توكسيك ويتامين  Cو طرفدار اكسيدان( و ا ثرات ژنوتوكسيك ويتامين 

رسد اين خواص عمدتاً در ارتباط با تجربه هر چند كه به نظر ميدر محيط كشت، و به طور مستقل از آهن، نشان داده شده ؛ 

 .(Halliwell,1996)در خارج از بدن موجود زنده انجام پذيرفته است 

 واكنش آلدئيد يك اوكسال، گلي تشكيل و تجزيه و  از طريق اكسيداسيون Cيك راه احتمالي اعمال اثر ژنوتوكسيك ويتامين 

 هزينه به آسكوربات  در داخل سلول، اين شكل احياء شده (DHA)ورود اسيد دهيدروآسكوربيك با(. 3 تصوير)باشدمي پذير،

، يا شكل احياء شده آن، ممكن است آسيب DHA بيشتر اكسيداسيون. گرددمي تبديل آسكوربات به دوباره گلوتاتيون

 ش ها نتيجه گردد.واكن ازاين است ممكن اوكسال  اكسيداتيوليپيدها را موجب شود. در هر صورت، گلي

رژيم غذايي  Cبر روي موجود زنده در نتيجه كمبود ويتامين  DNAبا وجودي كه شواهدي از افزايش سطح آسيب اكسيداتيو 

 رغم علي( 1996   و همكاران ) Duthieوجود داشته، گزارش هاي اندكي در حمايت ازاين فرضيه موجود است. در حقيقت، 

را به عنوان  Cدرنتيجه تجويز مكمل با مخلوطي از آنتي اكسيدان ها، ويتامين  DNAو اكسيداتي آسيب كاهش دادن نشان

اي بين ( مبني بر عدم وجود رابطه1997و همكاران) Daubeاند. اين يافته با نتيجه گزارش مسئول اين اثر تعيين نكرده

( نشان 1998و همكاران ) Podmoreجفت/ پالسنتا منطبق است. در مقابل، oxodG-8پالسما و سطح  Cغلظت ويتامين 

 (PBMC)سلول هاي مونونوكلئر خون محيطي  DNAرا در  oxoGua-8سطح  Cدادند كه تكميل رژيم غذايي با ويتامين 

 C(. نقش بالقوه ويتامين 2-7افزايش يافت )تصوير شده درشكل  8oxo Adeكاهش داده، هر چند كه به طور همزمان سطح 

( مورد حمايت قرار گرفته است. اين كاهش در آسيب 1991و همكاران ) Fragaله به وسي oxodG-8دركاهش سطح 

 نيز  را توصيف نموده، هر چند كه اين بيان Cممكن است به طور نسبي خواص ضد سرطاني ويتامين  DNAاكسيداتيو 

در كاهش سطح آسيب را  C. گزارش هاي تازه تر قابليت ويتامين  (Cooke et al, 2002b)باشد آميزمبالغه است ممكن

صرفاً ناشي از اثر ربايندگي )يا جذب راديكال آزاد آنتي اكسيدان ها ندانسته، بلكه نقش آن را در فراتنظيمي  DNAاكسيداتيو 

 – 8بر سطح  C( اثر تكميلي رژيم غذايي با ويتامين 1998و همكاران )Cookeاند.درمطالعه نيز مطرح ساخته DNAترميم 

، با اندازه گيري باز يا دئوكسي نوكلئوزيد، همراه با سطح (PBMC)هاي تك هسته اي خون محيطي سلول  DNAاوكسوگوا 

8-oxodG  سرم و ادرار، مورد ارزيابي قرار گرفت. اين مطالعه اولين گزارش از تأثير مكمل ويتامينC  بر هر دو سطح سرمي و

توأم ادرار و سرم به نتايج تعجب آوري منجر گرديد. بعد از تجويز مكمل گزارش كرده بودند. آزمايش  oxodG-8ادراري

(، به طور قابل اهميتي در خالل دوره 2-7در ادرار افزايش يافته )شكل  oxodG-8هفته، سطح  6بريا مدت  Cويتامين 

حد معني داري نيز در  oxodG-8هفته بعد از توقف تجويز مكمل( بيشتر شد. به طور مشابهي سطح سرمي  7زدايش )

منطبق بوده  PBMCگلبول هاي  DNAدر  oxodG-8 كاهش با تغييرات اين(. 2-7 شكل) يافت افزايش مكمل تجويز  با

اشاره  oxodG-8 ادراري و سرمي سطح افزايش  و PBMCدر  oxodG-8( . كه بر ارتباط بين كاهش سطح 2-7)شكل 

 Cگرم ويتامين ميلي 250( تجويز مكمل با 1997و همكاران ) priemeدارد. اين يافته بي سابقه بوده، هر چند كه گزارش 

و همكاران  Cookeرا نشان داده بود. به طور مشابهي،  oxodG-8ماه( افزايش ناچيزي از دفع  2)دوبار در روز براي مدت 

هفته گزارش نموده، و  6ميل گرم/ روز براي مدت 500به ميزان  C( افزايش مختصري را بعد از تجويز رژيم ويتامين 1998)



هفته پس از توقف مصرف مكمل نشان داد. بر طبق  7را  oxodG-8( دفع ادراري %30نمونه برداري بيشتر افزايش معني دار )

به عوض ايفاي نقش آنتي اكسيدان از طريق ربايش )يا  Cرسد ويتامين (، به نظر مي1998و همكاران ) Cookeنتيجه نهايي 

و / يا مجموعه نوكلئوتيد از  DNAرا از  oxodG-8، دور سازيoxodG-8د و جلوگيري از تشكيل جذب( راديكال هاي آزا

نيز بوده است(. عالوه  1998و همكاران/  Rehmanنمايد. )اين فرضيه مورد تأييد هاي ترميم تقويت ميراه فرا تنظيمي آنزيم

و همكاران /  podmore)همانطوري كه درگزارش قبلي  Cها در پاسه به اثر پرواكسيدان ويتامين برآن، توليد اين آنزيم

احياء( آنزيم هاي  –اي براي تنظيم ردوكس )اكسيداسيون ذكر شده بود( نيز پيشنهاد گرديد. در حقيقت، پيشينه 1998

ممكن است در حالت عدم  oxoAde-8. به عالوه، افزايش سطح (Lee et al,1998)وجود داشته است  DNAترميم 

 .(Podmore et al, 1998)يت ترميمي در جهت اين آسيب توصيف پذير باشدتحريك فعال

و ترميم  Cهايي از همان گروه اين فرضيه را مورد حمايت قرار داده و اطالعات بيشتري را در ارتباط با اثر ويتامين اخيراً، يافته

DNA گيري نموده، كه وكسال را اندازهفراهم ساخته است. مولفين آسيب اخيراً توصيف شده دئوكسي سي تيدين گلي ا

ممكن است از پراكسيداسيون ليپيد، اتواكسيداسيون )خوداكسايشي( گلوكز، حمله راديكال آزاد به دئوكسي ريبوز ، يا 

اوكسو )فريل( به  -هاي در برگيرنده حمله راديكال هيدروكسيل يا انواع آهن، و همچنين مكانيسمCاتواكسيداسيون ويتامين

را گزارش نموده، كه با  gdc  ( افزايش اوليه قابل توجه2003و همكاران ) Cookeمشتق شده باشد.  DNAوز دئوكسي ريب

 oxodG(Podmore et al, 1998)8-oxo Ade,(Rehman et al, 1998)-8افزايش مشابه فاپي گوانين و فاپي آدنين

(Cooke et al, 2002b) همراه بوده و با اثر ويتامينC يدان بر روي موجود زنده به عنوان پرواكس(in vivo)  .منطبق است

بوده است )شكل  gdCسطح  (p=0.001)، گرايش كلي در جهت كاهش معني دارgdCعلي رغم اين افزايش اوليه در ميزان 

7-3 A.) 

، DNAغير اكسيداتيو(  -Nonoxidative( آسيب غير اكسايشي ) 2003و همكاران ) Cookeدر مقايسه با مطالعات قبلي، 

دومولكولي سيكلوبوتان تيمين(، مشتق شده از  – Cyclobutane thymine dimmer – T-Tسيكلوبوتان تيمين ديمر)

را مورد سنجش قرار دادند. بدون توجه به  PBMCگيري در سطح بازال مواجهه با اشعه فرابنفش و ايمونوشيمي قابل اندازه

به القاء دفاع آنتي اكسيدان و/ يا ربايندگي راديكال آزاد نسبت داده ممكن است تنها  gdCاندازه گيري اين فاكتور، كاهش 

 NERو  DNAمنطبق بوده، كه به وسيله القاء ترميم  gdC( با كاهش در سطح B 3 -7)شكل  T-Tشود. كاهش در سطح 

اهش سطح رسد كتعيين نشده ، به نظر مي gdCاختصاصي قابل توصيف است. به طور مشابه، درحالي كه مسير ترميم 

gdC  القاء از منتج NER  كامالً قابل توجيه باشد. نتيجه نهايي آنكه ويتامينC ممكن است ترميمDNA  و نموده، تنظيم را 

NER .به طور اختصاصي توسط اثر پرواكسيداتيو كوچكي، مشابه با پاسخي قابل تطبيق يا استرسي، تقويت ميشود 

سطح پايين در مقابله با آسيب بعدي به طرز مناسب تري پاسخ داده، بسيار  فرضيه اي كه سلول هاي تحت مواجهه با آسيب

ناميده شده است. اين پديده براي تنش زاها/ يا  (Stress response)قابل اهميت بوده و اصطالحاً پاسخ استرسي يا تنشي 

د اكسيژن( به خوبي شناخته استرس زاهاي فيزيكي چون نورفرابنفش، هيپرترمي )افزايش درجه حرارت(، و آنوكسي )كمبو

شده، و آسيب به پروتئين ها توليد پروتئين هاي تنشي/ يا استرسي را هدف قرار داده، مورد پيشنهاد است. افزايش فعاليت 

 توليدي( هاي) آنزيم. است گرفته قرار توجه مورد كننده  ترميم برشي در سلول هاي پستانداران بعداز مواجهه با اشعه يونيزه

اوكسودي جي( نشان داده،  – 8)چند مولكولي دوتايي حاوي  oxodG-8مشخصي در جهت اوليگومردوپلكس حاوي فعاليت

هر چند كه ماهيت آنزيم )ها( شناخته نشده است. اكنون گزارش هاي بسياري درباره فراتنظيمي فعاليت ترميم در سلول هاي 

 دارد.پستانداران از طريق پاسخ قابل انطباق با آسيب سلولي وجود 

مكانيسم مولكولي مسئول براي يافته هاي مطالعات شاخص زيستي در انسان برمبناي توصيف فوق الذكر در جهت بررسي 

قادر است  C( نشان دادند كه ويتامين 2002و همكاران )Lunecشروع شده است.  (in vitro)خارج از بدن موجود زنده 

را تنظيم  (NF-kB)هسته اي  kapaو پيوند فاكتور (AP-1) 1پروتئين فعال كننده  DNAپيوند فاكتورهاي همانند سازي 

تجلي دسته اي از پروتواونكوژن  c-Fosو/ يا  c-jun، اين دو ملكولي محصول ژن 1(AP-1)نمايند. با فعال شدن پروتئين 

و  c-Fosود ژن هاي ها)پيش ژن هاي سرطاني( را واسطه شده )به عنوان ژن هاي پاسخ اوليه بالواسط شناخته شده(، كه خ

c-jun گيرد. مفروض است كه با چنين مكانيسمي پاسخ قابل انطباق )ترميم( ممكن است ايجاد شود. در را نيز در برمي



شاخص بالقوه قابليت  (ERCCI)با افزايش در تجلي ژن هاي تكميل كننده متقاطع ترميم برشي  AP-1حقيقت فعال سازي 

NERباشد. ، مرتبط ميLunec ( با استفاده از نقص 2002كاران )و همNER  گروه(A  مكمل گزرودرما پيگمانتوزوم و تيره

 را نشان دادند. Cناشي از اثر ويتامين  NERهاي سلولي مناسب حمايت بيشتري براي 

Duarte ( با استفاده از آناليز ريز ترتيبي 2002و همكاران ) امين ويت با انسان هاي فيبروبالست مواجهه كه دادند نشانC  به

شود. به منجر مي« تأخيري» و« بينابيني» ، «اوليه» فراتنظيمي كلي ژن هاي ميزبان بادسته بندي به ژن هاي پاسخ دهنده 

(، توليد زودگذر بسياري از ژن (in vivoساعت مواجهه با دوزهاي آسكوربات مصنوعي مورد استفاده در موجود زنده  2دنبال 

، 2-، سيكلو اوكسيژناز 8-، اينترلوكين1 -كيناز فسفاتاز MAP,1 -، از جمله هموكسي ژينازهاي پاسخ دهنده استرس اوليه

مورد  (GI/S)و ژن هاي مرتبط با پيشرفت سيكل سلولي در سيستم گوارشي  45B (GADD)DNAتوقف رشد و آسيب 

ژن درگير در متابوليسم ليپيد،  13ساعت پس از مواجهه مشاهده گرديد و دسته اي از  8بينابيني در توجه قرار گرفت. پاسخ 

ساعت مواجهه با توليد  24چون تنظيم كننده ضعيف رسپتور ليپوپروتئين با چگالي كم، را در برگرفت. پاسخ تأخيري بعد از 

تجلي ژن موقتي تغييردهنده استرس اكسيداتيو نيز در  اي از ژن هاي كنترل كننده سيكل سلولي نشان داده شد.مجموعه

سلول هايي با مواجهه گذراي سطوح پايين اكسيدان ها، چون پراكسيد هيدروژن )كه مشابه ژن هاي القاء شده به وسيله 

 mutL( نشان دادند كه تجلي ژن ترميمي ناسازگار 2002وهمكاران ) Gataniبوده(، مشاهده گرديد. اخيراً، Cويتامين 

تواند به وسيله آسكوربات دركراتينوسيت هاي انسان تنظيم گردد. يافته ها مؤيد آن است آن مي P73و وابسته  1هومولوگ 

وابسته باشد. پيش تر، همين  DNAكه فعاليت هاي ضد سرطاني آسكوربات ممكن است به القاء ژن هاي ترميم كننده 

رااز طريق جلوگيري فسفريالسيون  B(UVB)ي از نور فرابنفش ناش AP-1مؤلفين نشان دادند كه آسكوربات فعاليت 

در مقابل آسيب ژنوتوكسيك  Cكند. درمجموع، اين يافته ها بر نقش محافظت كنندگي ويتامين تنظيم مي C-junپروتئين 

 اشاره دارند. AP-1سلولي و مرگ سلولي از طريق تنظيم تجلي ژن هاي تنظيم كننده 

به تنهايي در عملكرد پيشنهادي براي تنظيم كنندگي ترميم  C  حاكي از آن است كه ويتامين نظري اجمالي بر گزارش ها

DNA  دخالت نداشته، تركيبات ديگر رژيم غذايي نيز ممكن است چنين وظيفه اي را به عهده داشته باشند. محدوديت كالري

، و همچنين مصرف فلفل شيرين فوشيمي، ميوه Q10و فاكتورهاي اختصاصي تركيبات غذايي چون سلنيوم، اتانول، و كوآنزيم 

مرتبط بوده اند. واضح است كه بسياري از  DNAكيوي، گوجه فرنگي،و عصاره هويج )آب هويج(، با افزايش فعاليت ترميمي 

 Cاين تركيبات غذايي ممكن است در عدم وجود اثر آنتي اكسيدان عمل نموده؛ و اين يافته ها همراه با كشف نقش ويتامين 

 ، خواص ضد سرطاني گزارش شده آنتي اكسيدان ها را درپرتو كاناًل تازه اي قرار داده است.DNAدر فراتنظيمي ترميم 

 اوكسوگوا -8. آهن و انباشتگي 7-4-3

 اوكسودي -8 مقدار كاهش در را اكسيدان آنتي هاي ويتامين نقش مطالعات از بسياري شده، توصيف فوق در كه همانطوري 

اند. يك عنصر مهم در برقراري حالت پرواكسيداتيو سلولي، و به وسيله دخالت سلولي نشان داده DNAدر  (oxodG-8) جي

سلولي، آهن است. آهن از قابليت پذيرش و از دست دادن الكترون ها، و  DNAدر  oxodG-8در باالبردن سطح زمينه اي 

، برخوردار است. به علت اين ويژگي، آهن (Fe[II])روس و آهن دوظرفيتي ف  (Fe[III])تغيير بين آهن سه طرفيتي فريك 

باشد. با وجود اين، در داخل جزء حياتي سيتوكروم ها و مولكول هاي پيوندي با اكسيژن چون هموگلوبين و ميوگلوبين مي

ا(، وجود ، آهن غير پيوندي يا پروتئين هLIP« ) بي ثبات»يا « آزاد»سلول ممكن است آهن به شكل ديگري، به صورت آهن 

در تعادل پويا با ديگر اشكال مجزاي آهن در سلول بوده و با ليگاندهاي )پيوند يارهاي ويژه(  LIPداشته باشد. آهن مرتبط با

يابد. اين شكل آهن از نظر كاتاليزوري فعال بوده و در واكنش درگير داراي وزن مولكولي كم شناسايي نشده تاكنون پيوند مي

(. با وجود اين، Halliwell and Gutteridge, 1999كند)ر و مضر )واكنش فنتون( مشاركت ميزيان با ROSدر توليد 

سازند. يون هاي آهن در خون با ترانسفرين پالسما پيوند يافته، پروتئين ها جهت كاهش اين تهديد آهن را مجزا يا منزوي مي

نمايد. با وجودي كه آهن ماده غذايي/ يا نوترينت مي نسبت به متراكم ياانباشتگي آن عمل (Ferritin)در حالي كه فريتين 

ضروري بوده، در برخي شرايط ممكن است مضر باشد. حتي در افرادي با ذخاير نرمال آهن، اين عنصر به محض آزاد شدن از 

ت به طريق اكسيداتيو مشارك DNAكمپلكس هاي پروتئيني ممكن است در واكنش هاي توليد كننده بازهاي تغيير يافته

 نمايد.



Gackowski  و همكاران(2002b,2001a)  طيف وسيعي از تركيبات مؤثر بر متابوليسم آهن، و همچنين ارتباط احتمالي

، رامورد بررسي قرار دادند. هيچگونه رابطه اي بين غلظت هاي اشباع فريتين و oxodG-8 آنها با سطح درون زاد)آندوژنوس(

. در مقابل، (Gackowski et al, 2002b)لنفوسيت مشاهده نگرديد DNA در oxodG-8ترانسفرين پالسما و مقدار 

برقرار بود. اين وضعيت  (n=43,p=0.000066,r=0.57008)و نوكلئوزيد تغيير يافته اكسيداتيو  LIPرابطه مثبت بين 

سلولي مي  DNAقادر به كاتاليز كردن واكنش هاي نوع فنتون در مجاورت  LIPمؤيد آن است كه تحت شرايط فيزيولوژيك 

شناخته نشده و چگونگي دستيابي آهن به نوكلئوس  DNAباشد. با وجود اين، ماهيت دقيق شيميايي كمپلكس بين آهن و 

 )هسته( تعيين نگرديده است.

مستعد كننده سرطان، را نشان اي آهن آزاد در سرم بيماران هموكروماتوزيس ، يك بيماري يافته هاي تجربي وجود مجموعه

. يافته هاي اپيدميولوژيك نيز مؤيد آن است كه مصرف آهن غذايي و افزايش سطح آهن (de Valk et al,2000)داده است

 . (Nelson et al, 1994)بدن ممكن است مخاطره سرطان، به ويژه سرطان قولون، را افزايش دهد

منبع غني آهن قابل دسترسي زيستي و سطح پايين فيبر(، كه حاوي تركيب رژيم غذايي غربي با مصرف باالي گوشت قرمز) 

مكاننيسم  (2002a)و همكاران  Gackowskiسازد.فيتات پيوندي با آهن بوده و مواد كاملي را براي واكنش فنتون فراهم مي

زيان  LIPمكن است در جهت دوام اند. به ويژه آنكه آهن اضافي مارتباط مستقيم آهن اضافي و سرطان زايي را پيشنهاد نموده

سلولي را كاتاليز نمايد.  DNAبالقوه سرطان زا در  oxodG-8بار دخالت نموده، كه ممكن است توليد نيمه/ يا قسمت

 طريق از( اكسايش جهت در) پرواكسيدان اثر اعمال  ( قادر بهC ويتامين) ها اكسيدان  همچنين قابل ذكر است كه برخي آنتي

. اهميت فيزيولوژيك اين اثر به قابليت دسترسي  (Halliwell and Gutteridge, 1999)با آهن مي باشند  متقابل واكنش

 .داشت خواهد بستگي «كننده  آهن كاتاليستي/ يا كاتاليز» به 

 اوكسوگوا در بيماران سرطاني-8. انباشتگي 7-5

 . بافت هاي سرطاني7-5-1

، در بافت هاي (oxoGua-8)اوكسوگوا  – 8راديكال هاي آزاد، از جمله ناشي از  DNAافزايش سطح مشخص تغييرات باز 

سرطاني انسان و در مقايسه با بافت هاي پيراموني غير سرطاني به وسيله مؤلفين بسياري نشان داده شده است )بازنگري شده 

باشند. ايفاي نقش مي داراي خواص موتاژنيك DNA(. بسياري از اين آسيب هاي 2003و همكاران ،  Olinskiبه وسيله 

زايي يا صرفًا به عنوان نتيجه بيماري ناشناخته است. با وجود اين، درمان در سرطان DNAسببي اين افزايش سطوح آسيب 

( الگوي مشابهي از تغيير اكسيداتيو باز در اعضاي هدف را قبل از [II]حيوانات آزمايشگاهي با مواد سرطان زا )نيكل 

در سرطان زايي اشاره دارند.  DNAها بر نقش مهم آسيب اكسيداتيو باز ها موجب گرديد. اين يافتهتومور گيري شكل  وقوع

 (.2003و همكاران ،  Oliniskiبازنگري شده به وسيله 

ممكن است  DNA( نشان داد كه آسيب اكسيداتيو 2000و همكاران ) Foksinskiبررسي تومورهاي خوش خيم به وسيله 

در بافت ميوماي  (oxoGua-8)اوكسوگوا  -8فت سرطان بوده باشد. سطح درون زاد )آندوژنوس( باالتر فاكتور سببي در پيشر

رحم نسبت به بافت هاي عادي از تومور نشان داده شد. ميوماهاي رحم تومورهاي خوش خيم متداول بيماري هاي زنان مشتق 

د. يكي از فاكتورهاي مستعد كننده دگرگوني به باشنشده از سلول واحد جهش زاي ميومتريال )بافت عضالني رحم( مي

در بررسي  DNA گرم ميلي به اوكسوگوا -8 مقدار و تومور  اندازه بين مثبت رابطه وجود. است تومور  بدخيمي، اندازه بزرگتر

است  خيم ممكناوكسوگوا، و احتماالً ديگر آسيب هاي باز، در تومورهاي خوش -8مؤلفين مويد آن است كه سطح باالتر 

 بازهاي سطح افزايش همچنين،. باشد بوده بدخيم به خيم خوش از تومورها دگرگوني كننده تعيين مخاطره فاكتور عنوان  به

ممكن است به بي ثباتي ژنتيكي و قابليت متاستاتيك سلول هاي تومور در سرطان كامال پيشرفته كمك  DNA يافته تغيير

 (.2003و همكاران در  Olinskiنمايد )بازنگري شده به وسيله مي

در  DNAموتاسيون انفرادي  11000باشند. حداقل برآورد شده كه اكثر سرطان هاي انسان حاوي تعداد زيادي موتاسيون مي

. محتمل است كه بخشي از اين  (Ionov et al,1993)ركتوم وجود دارد  -سلول واحد كارسينوماي تومورهاي قولون

يماري توليد شده و ممكن است به قابليت متاستاتيك سلول ها ي تومور كمك نمايد.نتايج موتاسيون ها در خالل پيشرفت ب

مؤلفين اين مبحث مؤيد آن است كه يك منبع بالقوه اين تعداد زياد موتاسيون هاي غير معمول ممكن است از طريق آسيب به 



DNA توسط  ROS وسيله به توصيف  باشد. اين Malins ( نيز 1993و همكاران ) پيشنهد گرديده، كه افزايش قابليت

 ناشي از اكسيداتيو نشان دادند. DNAمتاستاز سرطان سينه)پستان( را همراه با افزايش سطح بازهاي تغيير يافته 

 اوكسودي جي در بيماران سرطاني -8اوكسوگوا و -8. دفع ادراري 7-5-2

و شاخص كلي  DNAممكن است معرف آسيب اكسيداتيو  ادرار در يافته تغيير بازهاي/  نوكلئوزيدها سطح كه آنجايي از 

اوكسودي جي دفع شده در ادرار بيماران  -8اوكسوگوا و  -8( مقادير 2002و همكاران) Rozalskiاسترس اكسيداتيو بوده،

رار در بيماران سرطاني را در مقايسه با گروه كنترل نشان دادند. مقدار باز تغيير يافته )اما نه نوكلئوزيد( دفع شده از طريق اد

 .است بوده كنترل  % باالتر از گروه50سرطاني تقريباً 

هاي بستگي داشته و مكانيسم DNAدر ادرار بيماران سرطاني ممكن است به نوع آسيب اكسيداتيو  DNAسطح آسيب هاي 

فراد سالم متفاوت بين بيماران سرطاني و ا DNAمتفاوت ترميم را منعكس سازد. با وجودي كه مشهود است ظرفيت ترميم 

اوكسوگوا در ادرار بيماران سرطاني ممكن است حداقل تا حدي به وسيله استرس اكسيداتيو گزارش شده در  -8بوده ، سطح 

نوكلئوزيد تغيير يافته دفع شده از طريق . با وجود اين، مقدار باز / (Olinski et al, 2003)بافت سرطاني قابل توصيف باشد

درتمامي بدن را نشان دهد. از اين رو، جاي ترديد است كه افزايش سطح  DNAادرار بايستي ميزان متوسط آسيب / ترميم 

در ادرار باشد. نتايج  oxoGua-8% مشاهده شده 50محصول باز در سلول هاي سرطاني به تنهايي دليل موجهي براي افزايش 

ن اين مبحث مؤيد آن است كه استرس اكسيداتيو )نشان داده به وسيله افزايش مقدار تركيب مربوطه در ادرار( ممكن مؤلفي

است نه تنها از بافت تومور بلكه همچنين ازبافت هاي ديگر )يا فرايندهايي در بيماران سرطاني( نيز مشتق شده باشد. مكانيسم 

 ته است. با وجود اين، برخي فاكتورها ممكن است پيشنهاد شوند.)هاي( دقيق استرس اكسيداتيو هنوز ناشناخ

 -8و به دنبال آن افزايش چشمگير  ROSبيماران سرطاني عاليمي از فعال سازي گسترده گرانولوسيت ها با آزاد سازي -1

 دهند.ايزوپروستان، يكي از شاخص هاي زيستي استرس اكسيداتيو، را نشان مي

پراكسيد هيدروژن در حد باالي مشخص لوكوسيت هاي پليمورفونوكلئر درگير رد فاگوسيتوز برخي سلول هاي بدخيم  -2

نمايند؛ از اين رو، استرس اكسيداتيو مشاهده شده در مراحل پيشرفته سرطان ممكن است با آزادسازي تعداد زياد توليد مي

 د.سلول هاي سرطاني در جريان خون و نفوذ آنها در بافت هاي ديگر مرتبط باش

-8، من جمله DNAمواجهه سلول هاي هدف انسان با لوكوسيت هاي فعال شده تغييرات ناشي از اكسيداتيو باز  -3

oxoGuaشود.، را موجب مي 

برخي تومورها ممكن است سيستم هاي دفاعي بدن را براي توليد سيتوكاين هاي ضد تومور تحريك نموده، كه بعضي از  -4

باشند. افزايش سطح پالسمايي فاكتور آلفا نكروز تومور به عنوان مسئول افزايش آسيب  ROSآنها ممكن است مسئول توليد 

 (.2003و همكاران در  Olinski وسيله به شده بازنگري) است شده داده نشان سلولي   DNAدر  DNAاكسيداتيو 

ي بوده و استرس اكسيداتيو همچنين محتمل است كه محيط پرواكسيدان )اكسايار( براي مراحل پيشرفته سرطان اختصاص

 نتيجه پيشرفت بيمار ، به عوض علت آن، بوده باشد.

 DNA. رژيم غذايي باكالري محدود و آسيب ا كسيداتيو 7-6

 درحد احتماالً و بوده سرطان بروز اصلي عاملين غذايي هاي رژيم تعادل عدم كه است آن از حاكي اپيدميولوژيك شواهد 

% تمامي موارد بروز سرطان ها به رژيم غذايي وابسته بوده، و 30باشند. تخمين زده شده كه مي دخانيات استعمال اهميت

مشكل اصلي عدم تعادل رژيم غذايي با كمبود شديد ميوه جات و سبزيجات يا چربي بسيار زياد است. دراين رابطه جا دارد 

باشد. از طرفي ديگر، رژيم غذايي با كالري ان زا ميرسد رژيم غذايي با كالري باال سرطذكر شود كه در جوندگان، به نظر مي

طول عمر رات ها و موش ها را به طور قابل اهميتي افزايش داده و مخاطره  [Caloric- restricted (CR) diet]محدود 

كاهش مصرف انرژي  CR. اثر اصلي (Halliwell and Aruoma, 1993)دهد سرطان را در حد چشمگيري كاهش مي

به نوبه خود ممكن است به كاهش مصرف اكسيژن، ميزان كمتر استرس اكسيداتيو و از اين رو كاهش آسيب به بوده، كه 

DNA را نتيجه دهد. با توجه به آسيب اكسيداتيوDNA 8، كاهش ميزان-oxodG  درDNA  ميتوكندريال رات هاي

زارش شده است. در مطالعه ديگري، باكالري محدود و همچنين كاهش مختصر اين آسيب در مغز، عضله قلب، و كبد گ

Gredilla ( نشان دادند كه محدوديت 2001و همكاران )كالري ميزان توليد پراكسيد هيدروژن در ميتوكندري قلب 40 %



 DNAدر اين اندامك )اورگانل( و همچنين در  DNAرات را شديداً سركوب نموده و به طور اختصاصي آسيب اكسيداتيو 

جالب توجه آنكه كاهش مشابه مصرف كالري سرعت و ميزان پيرشدن راكاهش داده و حداكثر طول  دهد.هسته را كاهش مي

 % افزايش داد.50تا  30عمر رات ها را 

 DNA. انواع نيتروژن واكنش پذير و آسيب 7-7

مورد استفاده قرار  شوند. نيترات هاو نيترات ها به عنوان مواد نگهدارندههاي غذايي در سبزيجات يافت ميبسياري از نيترات

تشكيل داده، كه قابل تجزيه به اكسيدهاي نيتروژن  (HNO2)غذا اسيد نيتروس  NO2گيرند. در محيط اسيدي معده،مي

. مضافاً بر آنكه از نظر شيميايي، اكسيد نيتروژن با  (Halliwell and Gutteridge, 1999)باشد.)اكسيدهاي ازت( مي

 باشد.ا مرتبط ميتشكيل نيتروز آمين هاي سرطان ز

باشند. آها همراه با پروكسي نيتريت )محصول راديكال هاي آزاد مي (NO2)و دي اكسيد نيتروژن  (NO)اكسيد نيتريكت 

 در است ممكن نيز  RNS,ROSدهند. مشابه بارا تشكيل مي (RNS)با سوپراكسيد( انواع نيتروژن واكنش پذير NOواكنش 

هاي فعال شده در مواضع التهاب و در داخل تومورها توليد ها و ديگر سلول فاگوسيت وسيله به باال هاي غلظت

در ارگانيسم هاي زنده از طريق اثر گروه آنزيم هاي اصطالحاً  NO. عمدتاً  (Weitzman and Gordeon, 1990)شود

 NOاز نظر شيميايي  گردد.سيترولين تبديل مي -وال NOآرژنين به  -سنتز شده، كه ال (NOS)سنتازهاي اكسيد نيتريك 

نسبت به اكثر اجزاء سازنده سلولي غير فعال يا واكنش ناپذير بوده، به استثناي مراكز هم كه هدف بيولوژيك اصلي آن در 

تشكيل دهد.  (ONOO)واكنش داشته و پراوكسي نيترات  O2تواند با مي NOباشد. باوجود اين، كنترل كشش عروق مي

ماده  ONOOHدر تحت شرايط فيزيولوژيك وجود دارد.  (ONOOH) خود تركيبي اسيد  پراوكسي نيتريت در تعادل پويا با

 Halliwellدهد) نتيجه مي NO2و  OHفيزيولوژيك با آرايش تازه اي به تشكيل  pHاكسيد كننده بسيار قوي بوده، و در 

and Gutteridge,1999.) 

RNS ليد آسيب هاي مختلف قادر به توDNA از جمله نيتراسيون ، دآميناسيون ،(Demination) و اكسيداسيون بازها، و ،

 Halliwell and Gutteridge, ;Wink et al, 1998باشد.)، ميDNAهمچنين مواضع غير بازي و گسستگي رشته 

، موتاسيون و ناهنجاري RNAت مواجهه با و سلول هاي ريه رات تح (in vivo)(. عالوه بر آن، در بررسي موجود زنده 1999

و ايجاد  DNAنيز به گسستگي رشته  NO. غلظت باالي (Isomura et al, 1984)هاي كروموزومي نيز گزارش شده است

در لنفوبالست هاي انسان  TK6از  TKو جايگاه ژن  (HPRT)موتاسيون ها در ژن هيپوگزانتين فسفوريبوزيلوترانسفراز 

نيز از نظر خواص موتاژنيك مورد آزمايش قرار گرفته  RNS. داروهاي توليد كننده (Nguyen et al, 1992)گرددمنجر مي

(، در حالي  wink et al, 1998( درسالمونالتيفي موريوم قويا موتاژنيك بوده ) NO)دي اتيل آمين مولد DEA/NOاند. 

تليال انسان به وسيله همان دارو نشده  سلول هاي اپي HPRTكه گزارش ديگري موفق به توليد موتاسيون در ژن 

مشتق شده از لوكوسيت هاي التهابي فعال شده  ROSهمراه با  RNS. مهمتر آنكه (Felley- Bosco et al, 1995)است.

. از اين رو، شواهد فوق الذكر مؤيد (kim et al,2003)در سلول هاي تخمدان مستر ترانس ژنتيك چيني موتاژنيك بوده اند 

 باشد.نيز ژنوتوكسيك بوده و از خواص موتاژنيك برخوردار مي RNS,ROSه مشابه آن است ك

 Wink et (شناخته شده است  DNAبا  RNSتغيير اصلي منتج از واكنش  (NO2-Gua-8)نيتروگوانين  -8تشكيل 

al,1998شودوزيدها ايجاد مي(. با وجود اين، انواع ديگر تغييرات بعد از واكنش پروكسي نيتريت با نوكئوبازها و نوكلئ   (

Douki  et al, 1996)                  8 كه آنجايي از-NO2-Gua  )به طور خودبخودي تجزيه شده )با نيمه عمر چند ساعته

متحمل است  (Tuo et al, 2000) (Tuo et al, 2000))فروماميد و پيريميدين گليوكوزيالز( ترميم نشدهFPgو به وسيله 

مهمتر باشند.  RNSاين محصول باز محدود بوده و ديگر انواع تغيير ممكن است در موتاژني سيتي كه اهميت بيولوژيك 

مرتبط باشد.  DNAممكن است با مهار يا بازندارندگي فرايندهاي ترميم  NOمكانيسم ديگر ژنوتوكسي سيتي با واسطه 

صد برابر كمتر از حد مورد نياز  RNSنيرتوزاسيون اسيدهاي آمينه در مقادير از طريق  DNAبازدارندگي آنزيم هاي ترميم 

 .(Laval,1996)نشان داده شده است. DNAبراي آسيب 

 . نتايج7-8



ROS/RNS سيستم توانند از منابع برون زاد )اگزوژنوس( داخل سلول شوند. به طور مداوم در بدن انسان توليد شده و مي

هاي آنها با اجزاء متشكله آنتي اكسيدان درون زاد )آندوژنوس( براي ربايش )جذب( تمامي آنها ناكافي بوده، و واكنش

 DNA، نتيجه دهد. آسيب اكسيداتيو DNA جمله از ،(ها بيومولكول) ها مولكول زيست آسيب به است ممكن  سلولي

نمايد. از مصرف مواد همي در آثار متعدد پاتولوژيك، چون سرطان، ايفا ميموتاژنيك بوده، و تراكم / يا انباشتگي آن نقش م

غذايي حاوي آنتي اكسيدان هاي گياهي، به ويژه ويتامين هاي آنتي اكسيدان، براي محافظت در مقابل بيماري مورد نياز 

داتيو را نه تنها از طريق اثر ، ممكن است سطح آسيب اكسيCباشد. عالوه بر آن برخي آنتي اكسيدان ها، چون ويتامين مي

كاهش دهند. ازطرفي مصرف رژيم غذايي با آهن باال  DNAربايندگي راديكال هاي آزاد بلكه به وسيله فراتنظيمي ترميم 

-8)اوكسودي جي  -8ممكن است مخاطره سرطان ، به ويژه سرطان قولون را در نتيجه توليد نيمه/ يا بخش سرطان زاي 

oxod G)  درDNA ي افزايش دهد.سلول 

ROS  وRNS  ممكن است به عنوان مولكولهاي پيام رسان عمل نموده كه وظايف حياتي سلول چون تكثير / يا تمايز را

و همچنين حالت ROSنمايند از آن جايي كه اجزاء غذايي )نوترينت ها( آنتي اكسيدان ممكن است بر غلظت تنظيم مي

ير نموده، دخالت آنها ممكن است بر عملكرد و بقاي طبيعي نيز مؤثر باشد. از اين احياء( سلول ها تأث –ردوكس )اكسيداسيون 

 به هر قيمتي ممكن است كامالً نا درست باشد. ROSو  RNSرو، فرضيه اجتناب از 
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