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Abstract 

 

Background and purpose: Free radicals have important role in many diseases such as cancer. 

Antioxidants are powerful scavengers of free radicals and help immune system to remove them. Total 

antioxidant capacity (TAC) indicates total antioxidant activity in plasma and body fluids. Imbalance 

between producing free radicals and antioxidant defense leads to oxidative stress in the body and results 

in cell components damage. Lipid oxidative damage caused by free radicals produces active aldehydes 

such as malondialdehyde (MDA). This study aimed at investigating the effect of consumption of grape -

an antioxidant-rich fruit- on serum levels of MDA and also evaluating the indicators of oxidative stress. 

Materials and methods: This study was conducted in 43 overweight women in Joorab village, 

Malayer, Iran, who were selected via simple random sampling in 2015. The relationship between BMI 

and age were assessed with serum MDA and TAC levels. Considering the significant relationship between 

MDA and TAC with BMI and age, the study population was divided into three groups: BMI1 (over weight), 

BMI2 (obese), and BMI3 (sever obesity). MDA and TAC levels were evaluated using HPLC and ELISA in 

three groups after two consecutive weeks of grape-free diet and consumption of fresh grapes. 

Results: Grape consumption significantly reduced serum MDA level in BMI2 and BMI3 groups 

(P< 0.05 and P< 0.001, respectively) but did not have considerable effect on MDA level among those in 

BMI1. Also, consumption of grape had no significant effect on TAC level (P> 0.05). 

Conclusion: Grape consumption could reduce oxidative stress markers and improve antioxidant 

defense. 
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 ـدرانـــازنـــي مـكـــــزشــــوم پـــلــگاه عـــشـــه دانـــلـــمج

 (11-31)   8331سال    تير    831بيست و ششم   شماره دوره 

 8331، تير  831شماره  مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                             دوره بيست و ششم،         18

 پژوهشی

ارزیابی تأثیر مصرف کوتاه مدت انگور سفید فخری روی استرس 
و  (MDA) اکسیداتیو از طریق اندازه گیری میزان مالون دی آلدهید

 در زنان دارای اضافه وزن در مالیر (TAC)ظرفیت آنتی اکسیدان تام 
 

       1فرزانه امیری
       2آرش بابایی

       3محمد ستاری
 4محمود قربانی

 چكیده
هاا اکسای ا آنتا . ما  بانا   طان ا  هاا از ممهاس طان ا بیماریاز عامل بسیاری  آزادهای رادیکال بقه و هدف:سا
  اکسی انآنت کل ( نشا  ده  ه فعالیت TACاکسی ا  تام )آنت ظنفیت  .هست  آزاد های  قوی رادیکال هایک   هماروب
آطای   واکسی ان  در ب   م جن بس ایجاد اطتنس اکسی اتیو دفاع آنت  های آزاد ول م تعادل بین تولی  رادیکاع. اطتب   

 بانای طنناار از آنتا  اکسای ا   ه ف از این مطالعس بنرط  تاثین مصنف انگور بس ع اوا  میاوه ب ابناین .گنددبس طهول م 
 .بان م  های ارزیاب  اطتنس اکسی ات ()ناخص TACو  MDAططح طنم  

نفن از زنا   34بن روی طاده تصادف  بس صورت از نوع نمونس گینی آطا  اطت کس  س م اخهس ایمطالع ها:مواد و روش
 ابتا ادر  .نا انجاام  4433  در طاال موراب از توابع نهنطتا  مالین واقاع در اطاتا  هما ا در روطتای دارای اضافس وز  

 MDAبود  ططح دار   با تومس بس مع ن . طنم ط جی ه TAC( و MDAططح مالو  دی آل هی  )و طن با  BMIارتباط بین 
و )افاناد ااا (  2BMI)افناد دارای اضاافس وز BMI (1BMI   )گنوه با  4ممعیت مورد مطالعس در  و طن  BMIبا  TACو 

3BMI ) طاس  طاطح  ب ا ی نا ن .متفااوت دطاتس( و رده طا   )افناد دارای ااق  ن یMDA  وTAC  گانوه  4در ایان
 ن . ارزیاب  و االیزا HPLC با تک یک  مصنف و مصنف انگور تازهع م تس متوال  دو هفممعیت  بع  از 

را باس تنتیا  در طاطح  3BMIو  2BMIهاای گانوه در MDAقابال تاومه  طاطح  باس  اور انگاور مصانف ها:یافته
 این باا همچ و ن انات 1BMIدر گانوه  MDAاما تاثین قابل تومه  بن طاطح کاهش داد  ˂554/5pو  p ˂50/5داری مع  

 مشاه ه نش .TAC (50/5p˃ )داری بن ططح تأثین مع   مصنف انگور
 دفاع بهبود موم  و داده کاهش را اکسی اتیو اطتنس نهایامارک  اتوانم  غذای  رژیم در وراانگ مصنف استنتاج:

 .نوداکسی ان  آنت 
 

 (TACاکسی ا  تام )(  ظنفیت آنت MDAآل هی  )رادیکال آزاد  پناکسی اطیو  لیسی   مالو  دی  انگور واژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
 الکتانو  یاک کس اطت مولکول  یا اتم آزاد  رادیکال

 هاایرادیکاال. (4)دارد خاود بینون  الیس در نش ه مفت
باس  توان ا ما  و (2)ناپای ارنا  و پذین واک ش بسیار آزاد
   اهست  هاآ   انزدیک در کس  اهایولکولام ااب نعتاط

 
 :a.babaei@sheffield.ac.uk E-mail                       دانشک ه عهومدانشگاه مالین: مالین :آرش باباییولف مسئول: م

   تهنا   اینا دانشگاه پیام نور تهنا دانشک ه عهوم    زیست ن اط کارن اط  ارن  . 4
   مالین  اینا مالیندانشگاه   دانشک ه عهوم  ن اط زیست  گنوه  اطتادیار. 2
   تهنا   اینا تنبیت م رسدانشگاه عهوم   دانشک ه  بیوفیزیک یدانشجوی دکتنا. 4
   مالین  اینا دانشگاه مالین  گنوه بیوتک ولوژی کشاورزی  دانشک ه کشاورزی  اطتادیار. 3
 : 24/4/4430تاریخ تصوی  :            43/42/4433 خ ارماع مهت اصالحات :تاری           42/44/4433 تاریخ دریافت 
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 و همکاران فرزانه امیری     

 18       8331ير ، ت 831دوره بيست و ششم، شماره          مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                   

 پژوهشی

 توان ا م  ویژگ  این دانتن با ب ابناین .(4)واک ش ده  

 غشااهای در اناباع غیان اانب اطی  با واک ش  نیق از

 باافت  آطی  موم  DNA و پنوتئین طهول   واک ش با

 هاایولکولهای آزاد با تخنی  طاختار م. رادیکال(3)نون 

نااون . اکساای اتیو ماا زیساات  باعااج ایجاااد اطااتنس

ای هسات   کاس آطای  هاا عوامال کاه ا هاکسای ا آنت 

اکسی اتیو بس طاختارهای بیولوژیک  را از  نیق ماروب 

اثاان کااند  آطاای  هااای آزاد و یااا باا کااند  رادیکااال

  .(0)ده  های آزاد  کاهش م رادیکال

 غین رادیکال  فعال هایهای آزاد و یا گونسرادیکال

 اطای هایدر  کانبن -دوگانس کنبن هایپیون با حمهس بس 

 ناون .ها ما پناکسی اطیو  لیسیا باعج انباع غینانب 

توان  با توماس باس میازا  نا ت و نانای  این فنآی   م 

بقاای ی  غشا هایبن لیسی با اثنگذاری متابولیسم  طهول 

 .(6)القاا ک ا طهول را ته ی  کنده و یا منگ طاهول  را 

MDA   یک  از ا  ین محصول نهای  باا وز  مولکاول

بانا  کاس از  نیاق تجزیاس محصاوالت اولیاس و کم ما 

 تعیاین. (7)ناودتشکیل م  یپناکسی اطیو  لیسی   ثانویس

بس عهت واک ش آطا  آ  با تیوباربیتوریک  MDA ططح

روش تنین رایج ای بس ع وا  ور گستنده( بسTBA) اطی 

و  در عهااوم زیساات  یزیاااب  پناکسی اطاایو  لیسیاا باانای ار

در عهاوم ماواد  ا ینهم MDA. (6)پزنک  کاربند دارد

تننی گ  ی  غذای  بس ع وا  ناخص اکسی اطیو  لیسی 

بس  MDA. (7)نودغذاها و محصوالت غذای  اطتفاده م 

پاذینی بااالی آ   یکا  از قابال عهت طمیت و واک ش

هاای باالی   وضاعیت اعتمادتنین مارکنهاای  اطات کاس

  .(6)ک  اکسی اتیو را تعیین م اطتنس

پناکسی اطایو  لیسیا ی در ا ا ین بیمااری انسااان  

مان   آتنواطکهنوز  طن ا   دیابت  آطی  حاد ریوی و 

ماالال  در  های مختهف. در بیماری(8)آلزایمن دخالت دارد

 در  (3)کناتوکونوس و کناتوپاات  تااول قننیس افناد مبتال بس 

  (45)مقا ع بافت  مفاصل بیمارا  مباتال باس اطاتئوآرتنیت

( طاطح CHC) cهساتیت مزمن و  (44)بیماری پارکی سو 

MDA  (42)یاب افزایش م.  

 مطالعات متع دی در رابطس با تأثین انگور و محصوالت

انجام ن ه اطت. باس ع اوا   MDAآ  بن ططح منتب  با 

 GSPE داناس انگاورعصاره پوآنتوطیانی ین  مصنفمالال 

اعج ب (DPN)مبتال بس دیابت ننوپات  پنیفنال  در بیمارا 

 (SOD)آنازیم طاوپن اکسای  دیساموتاز  افزایش فعالیت

. (44) دهارا کاهش م  MDA ططح نود و در نتیجسم 

 را طانم اکسای ان آنتا  ظنفیات ب فش انگور آب مصنف

 .(43)ک ا ما  محافظت LDL اکسی اطیو  از و داده افزایش

  از  نیاق GSPا این پنوآنتوطایانی ین داناس انگاور هم

مهار رادیکال آزاد اکسیژ   مهار پناکسی اطیو  لیسیا ی 

هاای تشکیل طاایتوکین MDAو در نتیجس کاهش میزا  

  .(40)ک  التهاب  را در موش مهار م 

اکسی ا   مولکاول  اطات کاس باا اکسای  یک آنت 

یگاان را مهااار هااای دمولکااولکااند  خااود  اکسی اطاایو  

هااا  هااا مان اا  تیااولاکساای ا ک اا . ب ااابناین آنتاا ماا 

ای هااا عواماال کاه اا هاطاای  یااا پهاا  ف ااولآطااکوربیک

 مخانب اثانات ک  ا همتوقاف ع اوا  کاس باس (46)هست  

 آزاد  هاایرادیکاال ماابب گاناس  طاس و م فند اکسیژ 

 عماال آنزیماا  مهارک  اا ه و پناکساای  ک  اا هتجزیااس

 .(47)ک   م 

ها ممکن اطت در ب   ط تز نون  و یا اکسی ا  آنت

. باس عباارت (48)از رژیم غذای  م اطا  باس دطات آی ا 

 م شااأ دو از پالطااما اکساای ا آنتاا  هااایدیگاان مولکااول

 زابنو  و( هاتیول و آلبومین اطی اوریک  مان  ) زادرو 

 مجماوع TACناون . ما  تاأمین( C و E ویتامین مان  )

 و پالطاما در مومود اکسی ان آنت  گنوه دو هن فعالیت

نشانگن وضاعیت  TAC. (43)ده م  نشا  را ب   مایعات

توانا  ما  کاس (25)های ب   اطتاننژی مومود در بافت

بی اا  و تشااخیص یااک نشااانگن قاباال اعتماااد در پاایش

ا این در ارزیااب  ما اخالت هام TACها بان . بیماری

ی از آ  و ای  خطاان ابااتال بااس بیماااری و پیشااگینتغذیااس

 در .(24)گیانداطتناتژی ض  پینی مورد اطتفاده قنار ما 

 اثاانات بااالی   انجااام ناا ه در زمی ااس بنرطاا  مطالعااات

 مصانف باا افناد بن GSEاکسی ان  عصاره هستس انگور آنت 
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  ويداتياسترس اکس یرو یفخر ديانگور سف ريتأث يابیارز
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ب و  تغییان  TACباالی طیگار  افزایش در ططح طنم  

 اب لیسوپنوتئین و کاهش پناکسی اطیو  Eو  Cدر ویتامین 

طااین مطالعاات  .(22)مشااه ه نا  (LDL) پایین اگال 

 اکسی ان ظنفیت آنت  انگور مصنف آب کس ده  نشا  م 

  .(24)ده تام طنم را افزایش م 

دانس و پوطت میوه انگاور م باع خاوب  از تنکیباات 

 هاایمواد اولیس م اط  بنای تولی  مکمالو  نیمیای  گیاه 

نگور نیز بسیار غ ا  از ا (.23)اطتغذای  آنت  اکسی ان  

 بان م اکسی ان  باال تنکیبات په  ف ول  با ظنفیت آنت 

تانین . بنمساتس(20)و اثنات طاودم  ی بان طاالمت  دارد

ها در بنابن اکسی ان  آ فعالیت آنت   هافعالیت په  ف ول

انگاور طنناار از  هساتس. (26)بانا اطتنس اکسی اتیو م 

فالونوئیاا ها ممکاان . (22)اطاات (درصاا  30فالونوئیاا  )

هاای آزاد را در اطت توانای  محافظت در بنابن رادیکال

ب ااابناین   هاان دو محاای  آباا  و ااانب دانااتس باناا  

هاای اکسی ان  ماثثنی در طیساتمفالونوئی ها دفاع آنت 

تقویات طیساتم  باا GSE (.27) ده ابیولوژیک  ارائس ما 

نی ناس اکسی ان  ماثثاکسی ان  درو  زا اثنات آنت آنت 

 .(22)بهکس در داخل ب   دارد  ت ها در ننای  آزمایشگاه 

  میکنوگانم 455تاا  05  در هن گنم پوطات انگاور تاازه

را  یلیسیا  پناکسی اطایو  کاس (28)رطوراتنول وماود دارد

  .(23)ک  مهار م 

تأثینمحصاوالت انگاور تاک و  مطالعات  در رابطس با 

ن ه اطت  اماا انجام  های اطتنس اکسی اتیوناخص روی

ای مب   بن بنرط  تأثین مستقیم میاوه در این زمی س مطالعس

انگور طفی  صاورت نگنفتاس اطات. ب اابناین در مطالعاس 

حاضن  ما تأثین مصنف انگور طفی  )باس صاورت کامال  

هاای ارزیااب  نااخصهمناه باا پوطات و داناس( را روی 

 .بنرط  کندیماطتنس اکسی اتیو 
 

 مواد و روش ها
گینی آطا  اطات کاس از نوع نمونس ایس م اخهسمطالع

 نهنطتا  موراب ازتوابع تصادف  طاده در روطتای صورتبس

  .انجام ن  4433  در طال مالین واقع در اطتا  هم ا 

فیزیولوژیک   نیوه زن گ  و بس عهت اهمیت ننای  

بن فاکتورهاای ماورد بنرطا    بسیاری از مسائل تأثینگذار

انتخااب   BMI ی افناد از نظان طان و ب ا ین تقسیمهم

ای کس تع اد هن دو گنوه یکسا  و مامعس آماری بس گونس

های آماری قابل اعتماد بان   مامعس آماری پژوهش داده

نفن از افناد وام  نانای  )دارای اضاافس  34مورد نظن را 

افاناد  وز   طالم و میزا  فعالیت یکسا ( تشکیل دادنا .

( طاال 57/48طال )متوطا   20-38دارای مح وده ط   

)متوطاا   kg/m2 32-26( BMIو نمایااس تااوده باا ن  )

 3زناان  کاس در  و( بودن . زناا  بااردار و ناینده 83/44

ماهس اخین هان گوناس مکمال ویتاامین و یاا ماواد معا ن  

ا ین زنان  کس طابقس اطاتعمال مصنف کنده بودن  و هم

از مطالعس   نت  های مزمن دادخانیات و یا ابتال بس بیماری

ها  از هن یاک از افاناد نمونسحذف ن ن . پ  از انتخاب 

از پنطش امس بس عمل آم  و  ای حضوری با اطتفادهمصاحبس

مشخصات فیزیولاوژیک  و ا العاات منباوط باس طاابقس 

باا بیماری  باروری و نیوه زن گ  افناد گندآوری ن . 

ش امس  های م  رج در پنطتومس بس نتایج مصاحبس و پاطخ

افنادی مورد مطالعس قنار گنفت   کس های  گوناس بیمااری 

 و داروهای ض  التهاب  تأثینگذارالتهاب  و عفون  ن انت   

بنرطا  )باس ع اوا  مالاال: ناپنوکسان  متغینهاای ماورد  بن

اطی   ف وپنوفن  آطسنین  مف امیک  ایبوپنوفن  کتوپنوفن 

 ی  متیل طالیسیالت  دیکهوف اا،  تاولمتین  طهکوکسا

ف یل بوتازو   اکساپنوزین  فهورطاینوفن  ای  ومتاطاین  

آورهااا  آرام پینوکساایکام  مهوکساایکام  انااواع خااواب

 و هااش   ض افسندگ   انواع مساکنیها  روا  پنبخش

ا ین  بنناماس کندن . همها( را مصنف نم آنت  بیوتیک

)در  ورزن  ط گین و رژیم غذای  خاص  ن انت  . وز 

هفتس مطابق با  ناح  مطالعس کس در ادامس با آ  انتهای هن 

و ق  افناد  با اطتفاده از تنازوی حاوی  نود(پنداختس م 

  با ح اقل پوناش و با و  کفاش  باس BS100ق  ط ج 

و  گیاانی ناا اناا ازه cm  4و gr 455 تنتیاا  بااا دقاات

( از تقسااایم وز  )بنحسااا  BMIبااا   )نااااخص تاااوده 

 .گندیا تان( محاطابس ق  )بن حس  م کیهوگنم( بن مجذور
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گینی  قبل از گنفتن فشار خو  افناد در هن منحهس نمونس

 ALPK2ای نمونس خو  با اطاتفاده از فشاار طا ج عقنباس

 بس  BMIط جی ه ن . افناد مورد مطالعس با تومس بس میزا  

  kg/m45-26=1(BMI (2گااانوه: دارای اضاااافس وز   4

 ( و اااااااق  نااااا ی  kg/m2 40-44=2BMIااااااا  )

(m2kg/ 32-46=  3(BMI   تقسیم ن ن  و در هن گانوه

BMI  .افناد در رده ط   یکسا  مورد مطالعس قنار گنفت

نامس کتبا    رضایتک   ه در مطالعسننکت از همس افناد

 گنفتس ن .

باانای بااس حاا اقل رطااان   میاازا  اخااتالل در نتااایج 

آزمایش  بس عهت مصنف غاذاها و نونای ن  هاای  کاس 

فالونوئی  هست    همس افناد در  ول  حاوی مق ار زیادی

مطالعااس یااک رژیاام غااذای  بااا محتااوی کاام فالونوئیاا  

دریافاات کندناا . دطااتورالعمل رژیاام غااذای  توطاا  

متخصص تغذیس در اختیار افناد قنار گنفت. هام ا این  

بااس م ظااور اطااتان ارد نمااود  محتااوی فالونوئیاا  رژیاام 

ناواع غذای   افناد دطتورالعمه  مب   بان عا م مصانف ا

هاای  ناامل الکال  محصاوالت مواد غذای  و نونی ن 

انگور  اای  آب میوه  منکبات  انواع توت هاا  طای   

پیاز و کهم بنوکه  دریافت کندن . این غذاهای خاا،  

 از نظااان میااازا  فالونوئیااا ها در دو گااانوه متوطااا  

(mg/g 533/5-53/5( و زیاد )mg/g 4/5 قانار دارنا  و )

ممکان اطات   ناون کس مصنف م  در مقادینی معموال 

باعج ایجاد نوطانات  در غهظت فالونوئی  پالطما ناون . 

افناد در  ول مطالعس یک رژیم غذای  م اط  و متوط  

را حفظ کندن  و بنای ادامس داد  بس رژیم غذای  عاادی 

های  کس بکن نا   نیاز آماوزش خود  بس مز مح ودیت

های غاذای   دیتدی ن . بنای نظارت بن انطبا  با مح و

 یک پنطش نامس رژیم غذای  نامل غذاهای  کس معموال 

انا  باا محتااوای ماوارد بااال   ناحا  ناا . خاورده نا ه

محتااوی فالونوئیاا  رژیاام غااذای  هاان فااند بااا تومااس بااس 

ن ه توط  افناد  با اطتفاده از مقاادین  های پننامسپنطش

های بس دطت آما ه ل  کل غذاها و نونی ن ومحتوی ف 

 ز م ابع  محاطبس و مقایسس ن .ا

بنای اطتان ارد نمود  رژیم غذای   افاناد دو هفتاس 

قبل از ننوع مطالعس  اطتفاده از رژیم غذای  با میزا  کم 

فالونوئی  را آغاز کندن . در  ول انجام تحقیاق  عاالوه 

بن ک تنل رژیم غذای   عوامل مختهف تأثینگاذار مان ا   

ماورد  هاایک  و غینه بن متغینانواع داروها  فعالیت فیزی

بنرط  تحت ک تنل قنار گنفت  . بع  از گذنت دو هفتس 

و اطتفاده از رژیم غذای  با محتوی کم فالونوئی   افاناد 

بس م ت یاک هفتاس از میاوه انگاور )باس صاورت کامال  

همناه با پوطت  دانس و ب و  آبگینی(  در هن طس وعا ه 

 cc روزاناس معاادلغذای  خود اطتفاده کندن   و در کل 

بعا  از گذنات یاک  .انگور مصانف نمودنا آب  055

هفتس  نمونس خو  افناد گنفتس ن . طس  در هفتس دوم  از 

افناد خواطتس ن  باس های  وماس از میاوه انگاور اطاتفاده 

نک    و بع  از گذنت یک هفتس عا م مصانف انگاور  

ها نیز مطابق با منحهس قبل گنفتاس نا . در  نمونس خو  آ 

ل این دو هفتس نیز  افناد از رژیام غاذای  باا محتاوای  و

 کم فالونوئی  اطتفاده کندن .

خاو  از  ml  0ای بع  از هن دوره م اخهس یک هفتس

 دقیقس بس پشت 45در حالت  کس افناد بس م ت   وری  دطت

هاای دراز کشی ن  و اطتناحت کندن   گنفتس و در لولاس

ن . افناد باس ما ت  ض  انعقاد ریختس ماده ای ب و نیشس

گونس فعالیات طا گین گینی  هی طاعت قبل از نمونس 46

گیانی  . در هان منحهاس نموناس(45)فیزیک  انجاام ن ادنا 

دقیقاس باا  35تان از هاای خاو  در باازه زماان  کامنمونس

اطااتفاده از کیااف حماال نمونااس بااس آزمایشااگاه بیولااوژی 

 0ت ما های آزمایش بس لولسدانشگاه مالین م تقل ن ن . 

خااو   لختاستاا در دماای اتاا  نگاس داناتس نا ن  دقیقاس 

نمونااس هااا بااس دقیقااس   0 . بعاا  از گذنااتتشااکیل نااود

وژ ناا ن  و باا ین فیطااانتنی g4055دقیقااس در  45ماا ت

هااای طاانن خااو  بااس م ظااور   از گویچااسطاانم تنتیاا 

 هاایم ا ن . نموناس  TACو MDAگینی غهظت ان ازه

درمااس  -25دمااای   تااا زمااا  انجااام آزمااایش  در طاانم

 گناد و دور از نور نگه اری ن ن .طانت 

MDA  مومااود در پالطااما  توطاا  روشHPLC 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 11

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-7981-en.html


  ويداتياسترس اکس یرو یفخر ديانگور سف ريتأث يابیارز
 

 8331، تير  831دوره بيست و ششم، شماره                                                              مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                         39

 طااااازی اطااااتان اردهای آماااااده .ناااا  م اطااااازی

MDA :µl 45   از مااااااده تتااااانا اتوکسااااا  پنوپاااااا 

1,1,3,3-tetraethoxypropan (TEP) بس دقت بااml  45 

ش در یک لولس آزمای( HClاطی  کهنی ریک ) M4/5 از

در حماام آب  دقیقاس 0ما ت درپوش دار رقیق ن  و بس 

موش قنار داده ن  و طس  بس طنعت باا آب طاند نا  

 ml 45 توط  پیستی ا  MDA(. محهول بخینه X)محهول 

  ( در یاک باالن ما رجXاطتال هی رولیز نا ه )محهاول 

ml 455  آماده نا  و باا آب رقیاق نا . محهاول بخیانه

acetal M 5-4.05×10  یاااMDA 1-µg ml 32/2  .بااود

محهول بخینه رقیق ن  و بنای م ح   کالیبناطیو  مورد 

 اطتفاده قنار گنفت.

باانای آماااده  :طااازی نمونااس و روش طاا جشآماااده

اطای   µl 205 از طانم انساا   µl  05هاا  باسطازی نمونس

آب  lµ 755 ( وM HCLO4 0.1موالر ) 4/5پنکهنیک 

رطاوب کاند  مقطن اضافس ن . اضافس کند  اطی  بانای 

هاای متصل نا ه باس گانوه MDAپنوتئین و آزادطازی 

. ها و دیگن تنکیبات آمی س ضانوری اطاتآمی و پنوتئین

طاانتنیفوژ  g3055 در دقیقاس 0 هاا باس ما تطس  نمونس

اطتفاده ن ن . فااز  HPLCن ن  و بنای تجزیس و تحهیل 

بود و میزا  منیاا   methanol-4PO2KH متحن، نامل

بااود. حجاام تزریااق در دقیقااس  ml 0 : 4 فاااز متحاان،

 nm 203باود و کنومااتوگنام در  µl25 هاای طانمنمونس

م ح   اطاتان ارد و م ت زما  الزم مهت رطم  رطم ن 

MDA 65/4-00/4  (44)بوددقیقس.   

 باااا اطاااتفاده از موماااود در طااانم  TAC میااازا 

  ا  آلماااا دیطااااخت نااانکت ال TACکیااات طااا جش 

(LDN Germany Company) بااا حساطاایت mmol/L 58/5 

 گینی ن . بس روش االیزا ان ازه

هاا باا اطاتفاده از پ  از ا می ا  از ننمال بود  داده

  مهت بنرط  (Shapiro-Wilk) ویهک -آزمو  ناپینو

مااورد نظاان هااای و طاان بااا ناااخص BMIارتباااط بااین 

(MDA  TAC از آزمو  تحهیال واریاان  یاک  نفاس )

 TACو  MDAتأثین انگور بان  بنای بنرط  اطتفاده ن .

در مناحل دوگاناس هفتاس مصانف و هفتاس عا م مصانف 

. تماام  مفت ن ه اطاتفاده نا  t-testاز آزمو    انگور

افاازار عمهیااات و محاطاابات آماااری بااا اطااتفاده از ناانم

SPSS22   50/5 داریدر ططح مع p≤ .انجام گنفت 
 

 یافته ها
ک   ه در پژوهش حاضن  دارای نایوه افناد ننکت

کا ام از زن گ  و ططح فعالیت کامال  مشابس بودن . های 

های عفاون  و التهااب  افناد طابقس بیماری بس ویژه بیماری

های تقنیبا  بنابن ا ین دارای تع اد باردارین انت   و هم

 کل در بااارداری بودناا . افااناد و باا و  هاای  نااوع مشاا

ننکت ک   ه  با و  های  گوناس عارضاس و یاا مشاکه  

ک  ا . وز  توانست   با موفقیت در این پاژوهش نانکت

گوناس تغییانی در های  افناد در  ول مطالعس ثابت باود و

 میااانگین بااا BMIوز  باا   مشاااه ه نشاا  )افااناد دارای 
2kg/m465/3 ±743/44 وز   kg 033/3± 464/78    قاا

cm 026/0± 040/407طااااال   534/48 ±025/6  طاااان

و فشاااار  mmhg 342/4 ±357/45فشاااارخو  طیساااتولیک 

 بودن (.  mmhg 536/4± 084/7خو  دیاطتولیک 

نشاا  داد  TACو  MDAباا  BMIبنرط  ارتباط باین 

 MDAو  BMI( بین میازا  ≥p 50/5داری )کس ارتباط مع  

باس میاازا   MDA  طاطح BMIو باا افاازایش  وماود دارد

ا ین مشاه ه ن  کس باین یاب . همداری افزایش م  مع 

BMI  وTAC  (.4ارتباط م ف  ومود دارد )نمودار نماره 

نشاا  داد  TACو  MDAبنرط  ارتباط بین طن باا 

 TACو  MDA( بین طن با ˂p 50/5داری )کس ارتباط مع  

باس  TACو  MDAومود دارد و با افازایش طان  طاطح 

 (.2یاب  )نمودار نماره یاب  م ش و کاهش م تنتی  افزای

و طن بن متغینهاا   BMIبا تومس بس موثن بود  میزا  

ارزیاب  تأثین انگور بن ططح متغینهای ماورد بنرطا  در 

مشااخص صااورت گنفاات و باانای هاان  BMIافااناد بااا 

  افناد با میانگین ط   یکسا  انتخاب ن ن .  BMIگنوه

کااهش  MDAطاطح  مشاه ه ن  کس با مصنف انگاور 

 BMIدر طاس گانوه  MDAیابا . اماا میازا  کااهش م 
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  باس MDA  طاطح طانم  1BMIدر گانوه یکسا  نبود: 

درص  کاهش یافت و مصانف انگاور در  4862/5میزا  

ن انت. در گنوه  MDAاین گنوه  تأثین قابل تومه  بن 

2BMI  با مصنف انگور  ططحMDA   8074/5باس میازا 

درص  کاهش  445/4  بس میزا  3BMIدرص  و در گنوه 

با مصانف  3BMIو  2BMIهای یافت. در نتیجس در گنوه

بس تنتیا  در  MDAداری در ططح  انگور  کاهش مع 

مشاااه ه ناا   ˂554/5pو  p ˂50/5داری  طااطح مع اا

 الف(. -4)نمودار نماره 

کس وز  افناد در  اول مطالعاس ثابات  با تومس بس این

وز  ب   مشاه ه نش   بع  از گونس تغیینی در بود و هی 

مصاانف  کاااهش یافاات. MDAمصاانف انگااور  طااطح 

( ن انت. ˃50/5p) TACداری بن ططح انگور تأثین مع  

  1BMIهای در گنوه TACبع  از مصنف انگور  میزا  

2BMI  3وBMI   درصا   507/5و  464/5  537/5بس تنتیا 

 (.ب -4در هفتس دوم افزایش یافت )نمودار نماره 
 

 
 

 
 

بان  BMIب( تااثین  TACبن میازا   BMIالف( تاثین : 1 نمودار شماره

 MDAمیزا  

 

 
 

تااثین طان بان  ب( TACالف( تااثین طان بان میازا  : 2 نمودار شماره

 MDAمیزا  

 

 
 

 
 

های مختهاف  درگنوه MDAنگور بنططح الف( تأثین ا: 3نمودار شماره 

BMI ب( تأثین انگور بن ططح  TAC در گنوه های مختهف BMI 

 

 بحث
در پااژوهش حاضاان اثاان انگااور طاافی  فخاانی باان 

 (  باس م ظاورTAC,MDAبیومارکنهای اطتنس اکسی اتیو )

ف ولیاک اکسی ان  تنکیبات پها نشا  داد  ویژگ  آنت 

گنفاات. مطااابق بااا در انگاور طاافی   مااورد مطالعااس قاانار 

مطالعات پیشین  میزا  پناکسی اطایو  لیسیا  و در نتیجاس 

MDA  محصاوالت انگاور تحات تاأثین قانار با مصانف

های   مشاخص نا  گینن . بس ع وا  مالال    بنرط م 

کس آب انگور ب فش قادر بس کاهش ططح پناکسی اطیو  

 ف اولا ین مصنف په . هم(42)لیسی  در کب  و پالطما اطت

(  میزا  مواد واک شا  تیوباربیتوریاک GSPنس انگور )دا
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 ( را کس بس م ظور تعیین میزا  پناکسی اطایو TBARsاطی  )

 (.43 44)ده گیند  کاهش م لیسی  مورد اطتفاده قنار م 

مکمل انگور بس صورت خشک و فنیاز نا ه در  مصنف

 در قه  را کاهش ده . MDAتوان  غهظت ها  م موش

 -هاای کهیاوی ایساکم بن آطی  GSPE ا ین تأثینهم

مااورد بنرطاا  قاانار گنفاات و   پنفیااوژ  مجاا د کهیااوی

فعالیات طوپناکسای  دیساموتاز  GSPEمشخص ن  کس 

و طاطح  کهیس و ططح گهوتاتیو  پن اکسای از را افازایش

 GSPEدر نتیجاس   دها آل هی  را کااهش ما مالو  دی

 (.40)های کهیوی را کاهش ده آطی توان  م 

طالعس حاضن نیز بع  از یک هفتس مصنف انگور در م

مشاه ه ن . MDA طفی   کاهش قابل تومه  در ططح 

نتایج مطالعاس حاضان مطاابق باا نتاایج مطالعاات صاورت 

بانااا . در مااا  و همکاااارا  Valtueñaگنفتاااس توطااا  

در   با تومس بس دوره کوتااه  اول درماا مطالعات آ  ها 

 اکسای ا م آنت نتیجس مصنف رژیم غذای  با محتوای ک

تغییانی در مارکنهاای  ( کس نامل انگور طفی  نیز باود)

 (MDA)آل هیاا  اطااتنس اکساای اتیو بااس مااز مااالو  دی

 ااور غیاان آل هیاا  بااسمااالو  دی طااطحمشاااه ه نشاا  و 

ا ااین مطااابق بااا کااس هاام (46)ای کاااهش یافااتم تظاانه

در  GSEاکسی ان  مطالعات قبه  در رابطس با اثنات آنت 

 GSPEو تاأثین  (47)و باالی   (22)آزمایشاگاه های م ل

  های آزمایشگاه  اطت.در نمونس GSP(43)و  (48)

پالطاما در هفتاس دوم  TACبن خالف انتظار  ططح 

توانا  نسبت بس هفتس اوّل افزایش یافت. ب ابناین انگور م 

طنم را تحت تأثین قنار ده . اما ع م فاصاهس  TACططح 

باعج ن  کس ما ناه  افزایش  (35)در بین دو هفتس متوال 

ا ین با تومس بس ایان در هفتس دوم بانیم. هم TACططح 

هااای  اطاات کااس ظنفیاات کااس انگااور طاافی  مااز  میااوه

نیاز ناامل  TACو  (46)بانا اکسی ان  آ  کام ما آنت 

های طنم اطت  ب ابناین مهت اکسی ا مجموع کل آنت 

ماا     اول درTACمشاه ه تغیین قابل توماس در طاطح 

تان از یاک هفتاس بانا . باس ع اوا  مالاال در بای   اوالن 

 GSEهفتاس  8مطالعات پیشین مشاه ه ن  کس با مصانف 

نتیجس مطالعاس  .(22)پالطما افزایش یافت TACدر موش  

و  Youngحاضاان مطااابق بااا مطالعااس انجااام ناا ه توطاا  

ها مشاه ه کندنا  کاس باا بان . آ ( م 2555همکارا  )

 اکسای ا های آنت فعالیت همس آنزیم  GSEروز  7مصنف 

گیاند و باس ایان نتیجاس رطای ن  کاس تحت تأثین قنار نم 

هاای م ت زما  یک هفتس مهت تأثین بن فعالیات آنازیم

در مطالعاات  (.35)هاای قنماز خاو  کااف  نیساتگهبول

هفتس رژیم غاذای   2پیشین نیز مشاه ه ن  کس با مصنف 

طافی  نیاز باود  کام کاس ناامل انگاور  TACبا محتوای 

 (.46)پالطما عمال  تغیین نکند TACططح 

 BMIو  MDAدر پژوهش حاضن دریافتیم کس باین 

داری ومود دارد. این یافتاس مشاابس باا نتاایج ارتباط مع  

 مطالعات پیشین در رابطس با بنرط  وضاعیت پناکسی اطایو 

و  (34)در افناد مبتال بس بیماری عنو  کنونن BMIلیسی  و 

ارزیاب  ااق  بس ع وا  یک عامال خطان بانای  ا ینهم

غهظات پناکسی اطیو  لیسی  پالطما اطت کس مشاه ه ن  

MDA در افناد با BMI  نسابت باس افاناد باا ننماالBMI 

  تن اطت.  کمkg/m2  35زتن ابیش

و  MDAا ین دریافتیم کس با افزایش طن  ططح هم

TAC  نیاز  یاب . ایان یافتاسبس تنتی  افزایش و کاهش م

و  MDAمطابق با مطالعس پیشین در زمی س ارزیااب  طاطح 

  .(32)اکسی ا  در افناد طالم   و موا  اطتق رت آنت 

 از تاوا م  انگور اکسی ان آنت  خوا، بس تومس با

 ویاژه بس غذا و دارو ص عت در آ  هایفنآورده و انگور

 اطااتنس طااطح هاااآ  در کااس هااای بیماااری بااا در ارتباااط

 تومس با کند. خصوصا  اطتفاده یاب  م  افزایش یواکسی ات

 دیا ه حانارت هاایروغان در MDA طاطح این کاس بس

 در انگاور و محصاوالت آ  از تاوا یاب   م م  افزایش

 تاأثین بنرط  زمی س در .کند اطتفاده های خوراک روغن

کم در  اکسی ان آنت  ططح با طفی  انگور ویژه بس انگور

 مجماوع گیانیانا ازه مولکول  کاس ارزیاب  فاکتورهای

بایا  دوره درماا   TAC مان ا  توماس اطات  مورد هاآ 

 و مصانف زماان  باازه دو در ایفاصاهس  والن  بانا  و

 .نود اعمال انگور مصنف ع م
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 سپاسگزاری
پژوهشااک ه کشاامش و  حمایاات بااا حاضاان تحقیااق

 آ  نویسا  گا  از .اطت ن ه انجام مالین دانشگاه انگور

 قا ردان  مالیان دانشاگاه محتانم مسثوال  و پژوهشک ه

 آقای مه  س مصطف ا ین از زحمات م ابنمای  . همم 

 .ددگنتشکن م  و طنکار خانم طمینا خنط  ی مینناول 
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