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 خالصه

ثزای  عٌْذیٍ هبکزاًتب ّذف اس ایي هغبلؼِ، اعتفبدُ اس عغَح هختلف ػصبرُ هزسُ اس دٍ جٌظ 

در ایي یخ گشبئی ثَد. -یٌذ اًجوبدثْجَد کیفیّت هٌی ٍ ػولکزد اعپزم گبٍ ًز ّلشتبیي در حیي فزآ

یي گبٍّب در ّز اًشال ثبر در ّفتِ تَعظ ٍاصى هصٌَػی اعپزم گیزی شذُ ٍ هٌی ا 2گبٍ ًز،  3اس پضٍّش 

در ّز  50×106سردُ تخن هزؽ ثب هیشاى اعپزم –ًوًَِ ّبی هٌی ثب رقیق کٌٌذُ عیتزات .هخلَط شذًذ

هیلی لیتز ثز 16ٍ20، 12، 4،8، 2 ،0عغح ) 7در  ٍعٌْذی عی عی رقیق شذُ ٍ ػصبرُ هزسُ هبکزاًتب

ز ( در ّز تیوبر آسهبیشی ثِ کبر ثزدُ شذ . ثؼذ اس اػوبل تیوبرّب  ٍ عپزی شذى فزآیٌذ دعی لیت

ی تشًذّوبًیٍضؼعزدعبسی ًوًَِ ّب هٌجوذ ٍ ثزای ًگْذاری ثِ تبًک است هٌتقل شذًذ . 

 ًتبیج ًشبى هی دّذ کِ اضبفِ کزدى عغح  .شذی بثیٌبرسیًگزٍس-يیائَسی شیلْزٍشزًگأهیاعپزهجَع

سردُ تخن هزؽ، ثب کبّش آعیت –اس ػصبرُ هزسُ ثِ رقیق کٌٌذُ عیتزات هیلی لیتز ثز دعی لیتز 4تیوبری

 اعپزم را ثْجَد دّذ.  سًذُ هبًیّبی اکغیذاتیَ ًبشی اس فزایٌذ اًجوبد هی تَاًذ 

 

 سًذُ هبًی ، فؼبلیت آًتی اکغیذاًی، سُ ػصبرُ هز اعتزط اکغیذاتیَ ، ،: اًجوبد  کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه

. اًجوبد ثزای ػولکزد اعپزم ٍ ثبرٍری آى حتی ثب هیجبشذ فٌبٍریوْوجْتحفظًَگْذاریذخبیزصًتیکیاًجوبد اعپزم ، 

% کبّش هی یبثذ در حبلیکِ پتبًغیل  50جذیذتزیي تکٌیک ّب هضز شٌبختِ شذُ اعت. ثغَر هؼوَل سًذُ هبًی اعپزم تب 

هبیغ هٌی در هؼزض شَک عزهبیی ٍ فشبر اعوشی ،   اًجوبدعی . [5]ثزاثز ثؼذ اًجوبد تغییز هی یبثذ  7ری تب حذٍد ثبرٍ

ّبی اکغیذاتیَ افشایش هی یبثذ؛ ایي اهز قزار گزفتِ ٍ در ًتیجِ هیشاى اکغیذاعیَى غشبء، ثَاعغِ درصذ ثیشتز ٍاکٌش

ّوزاُ اعت کِ هٌجز  ROS))1ّبی فؼبل اکغیضى جوبد ثب تَلیذگًَِاً .[3،4] سًذُ هبًی ٍ ػوز اعپزم را کبّش هی دّذ

% 40-50در حذٍد  .[2] ثِ پزاکغیذاعیَى لیپیذی غشبی اعپزم ٍ کبّش تحزک، سًذُ هبًی ٍ ثبرٍری اعپزم هیشَد

                                                           
1-Reactive Oxygen Species 
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آًتی  صی ثب خَادارٍّبیغجیؼیخصَصبَگیبّبًدر عبلْبی اخیز ، .[12]یخ گشبیی سًذُ ًیغتٌذ –جوؼیت اعپزم ثؼذ اًجوبد 

 ... تؼذادکوبعپزم،حزکتکٌذاعپزهَ، درثبرٍریؼوَهیَرفؼوَاردیبسقجیلؼذهتؼبدلَْرهًَی،ًبتَاًیجٌغیاکغیذاًی 

هحذٍدیت در اعتفبدُ اس آًتی اکغیذاًْبی عٌتتیک ثَاعغِ اثزات جبًجی آًْب، عْن آًتی [1] اعت تبثیزهثجتذاشتِ

، تزکیجبت فٌَلیکی اس ثشرگتزیي گزٍُ اس تزکیجبت گیبّی رٍییگیبّبى دادر . [11]اکغیذاًْبی عجیؼی را افشایش هیذّذ

ػصبرُ ثغیبری اس گیبّبى حبٍی تزکیجبت ثیَاکتیَ اس جولِ .[8]ثؼٌَاى خٌثی کٌٌذگبى رادیکبل ٍ آًتی اکغیذاًْب ّغتٌذ

اد هوبًؼت هی فٌَلیک ّب ٍ فالًٍَییذّب اعت کِ خبصیت آًتی اکغیذاًی هَثزی را ًشبى دادُ ٍ اس آعیت رادیکبلْبی آس

هزسُ هتؼلق ثِ خبًَادُ ًؼٌبئیبى ثَدُ ٍ در قذین اس ایي گیبُ ثؼٌَاى هحزک، اشتْبآٍر، ضذًفخ، خلظ آٍر، .[6]کٌٌذ 

گًَِ ّبی هزسُ هبًٌذ دیگز اػضبی خبًَادُ ًؼٌبئیبى .[10]ضذاعْبل ٍ دارٍی تقَیت کٌٌذُ جٌغی اعتفبدُ هی شذُ اعت

یذّب، فٌَلیک اعیذّب ٍ دی تزپي ّبی فٌَلیک ثغیبر غٌی ثَدُ ٍ دارای فؼبلیت آًتی در تزکیجبت فٌَلیک اس جولِ فالًٍَی

اکغیذاًی ثبال هی ثبشٌذ. فالًٍَییذّب ٍ تزکیجبت فٌَلیک، چٌذیي خبصیت فبرهبکَلَصیکی اس جولِ آًتی اکغیذاًی، 

یش، ثزرعی تبثیز عغَح هختلف ػصبرُ ّذف اس اًجبم ایي آسهب[9]ضذالتْبثی ٍ خٌثی کٌٌذگی رادیکبل آساد را ًشبى هی دٌّذ.

 اعپزم گبٍ ًضاد ّلشتبیي هی ثبشذ.سًذُ هبًی  ّبی  هزسُ عٌْذی ٍ هزسُ هبکزاًتب  ثز 

 

 مواد و روش ها

تَعظ ٍاصى  ثبر در ّفتِ ٍ 2گبٍ ًز 3اس هغبلؼِغزة کشَر اجزاشذ. در ایي ٍ درهزکش اصالح ًضاد شوبل غزة ایي آسهبیش 

درجِ، ارسیبثی اٍلیِ  37ُ ٍ پظ اس اًتقبل عزیغ آًْب ثِ آسهبیشگبُ ٍ قزار دادى در داخل آة گزم شذگیزی ی اعپزمػهصٌَ

ّبی رقیق شذُ سردُ تخن هزؽ ثَد. ًوًَِ–ّب ثِ ػول آهذ. رقیق کٌٌذُ هَرد اعتفبدُ در ایي هغبلؼِ ثز پبیِ عیتزاتًوًَِ

لیتزی، تَعظ دعتگبُ هیلی 5/0در پبیَت ّبی  کزاًتبٍ هب هزسُ عٌْذیذٍ جٌظ اتبًَلی ّوزاُ ثب عغَح هختلف ػصبرُ

عیلیٌگ ثغتِ ثٌذی شذُ ٍ پظ اس اًجوبد تَعظ دعتگبُ ًیوِ اتَهبتیک، ثزای ًگْذاری ثِ تبًک است هٌتقل –فیلیٌگ 

 هبًی اس رًگ آهیشیثزای ارسیبثی سًذُهبًی اعپزم هَرد ثزرعی قزار گزفتٌذ. شذًذ. ثالفبصلِ پظ اس یخ گشبیی، سًذُ

ی شیآهرٍشزًگ. شذی بثیٌبرسیًگزٍس-يیائَسی شیلْزٍشزًگأهیاعپزهجَعی تشًذّوبًیٍضؼ.ًیگزٍسیي اعتفبدُ گزدیذ –ائَسیي

 لِیاعپزهجَع 200 تؼذادی ْشذَّسًذّوبًیالهگزهتْیی کقغزٌّوًَْبعپزهَدٍقغزّزًگزٍی اسی ٌصَرتبعتکْگغتزشیثْب

یی کْجْغَرجشیی ّباعپزم. گزفتقزار  ید ثزرعهَر (1000× ، ثشرگٌوبیی   َىیاهزع رٍغي) کزٍعکَحیه

ِ ًظزگزفتدر کْبسٍرٍدرًگجْذاخلخَدهوبًؼتکزدّجَدًذثْؼٌَاًبعپزهشًذُیی دادًذهزدَّتٌْباعپزهْبراًشبىی بکبهلزًگبرغَاًی

ِ کوک ٍ ثSASدادُ ّبی ثذعت آهذُ ثزای پبراهتزسًذُ هبًی  در قبلت عزح کبهال تصبدفی  ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار .ًذشذ

 در ًظز گزفتِ شذ.  05/0آًبلیش شذًذ. عغح  هؼٌی داری  GLMرٍیِ 

 

 نتایج وبحث 

آٍردُ شذُ اعت. ایي ًوَدار ًشبى هی دّذ  1ًتبیج رًگ آهیشی اعپزم ّبی تیوبر شذُ ثب ػصبرُ هزسُ عٌْذی در ًوَدار 

. P) < 05/0اعپزم ّبی سًذُ داشت )در هقبیغِ ثب گزٍُ شبّذ، افشایش هؼٌی داری در درصذ  mL/dL4کِ عغح تیوبری 

در هقبیغِ ثب  mL/dL16ٍ20ثب تیوبر شبّذ، تفبٍت هؼٌی داری ًذاشتِ ٍ تیوبرّبی  mL/dL8  ٍ12ثب ایي ٍجَد تیوبرّبی

تفبٍت  mL/dL2در هقبیغِ ثب تیوبر mL/dL8  ٍ12گزٍُ شبّذ، ثبػث کبّش درصذ اعپزم ّبی سًذُ شذ. عغَح تیوبری

ثغَر قبثل تَجْی هیشاى سًذُ هبًی را mL/dL4ایي هغبلؼِ، افشٍدى ػصبرُ هزسُ عٌْذی در عغحدر هؼٌی داری ًذاشت. 

 . خبصیت آًتی اکغیذاًی اثز هؼکَط ثز اعپزم ّبی سًذُ داشت mL/dL16ٍ20در  تیوبرّبی  لیافشایش دادُ ٍ
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حروف غیر مشترک بیانگر وجود در تیمارهایی با عصاره مرزه سهندی،  مقایسه میانگین های صفت زنده مانی :1نمودار

 درصد است. 5تفاوت معنی دار در سطح کمتر از

 

تیوبرّبی  هقبیغِ هیبًگیي تیوبرّب ثزای درصذ اعپزم ّبی سًذُ ثب ػصبرُ هزسُ هبکزاًتب ًشبى هی دّذ 2در ًوَدار 

درصذ  mL/dL 4ذ. تیوبر ًغجت ثِ گزٍُ شبّذ تبثیز هؼٌی دار داشتٌ mL/dL 2  ٍ8اعتفبدُ در ایي آسهبیش ثِ جش تیوبر 

کوتزیي درصذ اعپزم ّبی سًذُ را 20mL/dL، 16، 12ثبالتزی اس اعپزم ّبی سًذُ را ثِ خَد اختصبص دادُ ٍ تیوبرّبی 

 .داشتٌذ

 
در تیمارهایی با عصاره مرزه ماکرانتا. حروف غیر مشترک بیانگر وجود مقایسه میانگین های صفت زنده مانی  :2نمودار 

 درصد است. 5اختالف معنی دار در سطح کمتر از 

 

در رقیق کٌٌذُ اًجوبد در دٍسّبی  ٍ عٌْذی هزسُ هبکزاًتب دٍ جٌظ ًتبیج هب ًشبى هی دّذ کِ اعتفبدُ اس ػصبرُ

( هَجت کبّش ایي صفبت mL/dL 20، 16، 12، 8در دٍسّبی ثبال )ٍ  سًذُ هبًی( هٌجز ثِ افشایش mL/dL 4ٍ  2پبییي )

ثِ ّن خَردُ ٍ یب pHهی شَد احتوبال ثِ ایي  دلیل کِ در عغَح  ثبال، ًغجت تزکیجبت رقیق کٌٌذُ ٍ فشبر اعوشی ٍ 

ٍ در حضَر هشبّذُ ثیشتزیي افشایش در ػولکزد اعپزم هٌجوذ گبػصبرُ در دٍس ثبال اثز عوی ثز علَل اعپزم داشتِ اعت.

هیلی لیتز ثز دعی لیتز ػصبرُ هی تَاًذ ثِ ػٌَاى هَثزتزیي عغح اعتفبدُ اس  4کِ عغح  گز آى اعتػصبرُ هزسُ ثیبً

ًتبیج هغبلؼِ هب ًشبى داد کِ ػصبرُ هزسُ ثبػث ثْجَد سًذُ هبًی اعپزم هٌجوذ گبٍ شذ کِ ایي ػصبرُ در اعپزم گبٍ ثبشذ.

 .هغبثقت داشت [14]ٍ صائَ ٍ ّوکبراى [13]سًگبًِ ٍ ّوکبراى[6،7]ًتبیج ثب هغبلؼبت هبلَ ٍ ّوکبراى
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 نتیجه گیری 

ػصبرُ هزسُ عٌْذی ٍ هبکزاًتب  ثِ ػٌَاى آًتی اکغیذاى گیبّی افشٍدُ شذُ ثِ رقیقق   ،بیج حبصل اس ایي هغبلؼِتثز اعبط ً

 سًقذُ هقبًی   ثْجقَد   یخ گشقبیی داشقتِ ثبشقذ.    کٌٌذُ اًجوبد اعپزم هی تَاًذ تبثیز هفیذی ثز سًذُ هبًی اعپزم گبٍ  ثؼذ اس 

ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثبشذ.ٍ تزکیجبت فٌَلیک  هیتَاًذ ًبشی اس اثز آًتی اکغیذاًی قَی ػصبرُ ػصبرُ هزسُ در حضَراعپزم گبٍ 

هزسُ عٌْذی ٍ هبکزاًتب، قَیتزیي فؼبلیت آًتی اکغیذاًی آسهبیشگبّی را در جْقت هحبفظقت اعقپزم    ػصبرُ  ثذعت آهذُ، 

هی تَاًذ ثِ ػٌقَاى هٌجقغ قبثقل دعقتزط اس آًتقی اکغقیذاى ّقبی عجیؼقی ٍ          ٍیخ گشبیی داشتِ  –بٍ اس فزآیٌذ اًجوبد گ

 جبیگشیي آًتی اکغیذاى ّبی عٌتتیک اعتفبدُ شَد.
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