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  مقدمه

استرس اکسیداتیو در نتیجه عدم تعادل بین تولید 

رادیکال هاي آزاد و گونه هاي فعال اکسیژن از یک 

سیستم دفاع آنتی اکسیدانی بدن از سوي دیگر سو و 

شود  استرس اکسیداتیو موجب می. ]1[ شود میایجاد 

تا مولکول هاي زیستی مانند اسیدهاي نوکلئیک، 

ها اکسیده شوند و اطالعات ژنتیکی  ها و چربی پروتئین

ها  ها تغییر نموده و آنزیم طبیعی پروتئین و ماهیت

در اثر . غیر فعال و غشاهاي زیستی دچار اختالل شوند

استرس اکسیداتیو تعادل آنتی اکسیدانی بدن بهم 

  چکیده

تواند نقش کلیدي  مصرف مکمل هاي آنتی اکسیدانی در جلوگیري از  استرس اکسیداتیو در افراد سالم می :هدفوزمینه

با توجه به اثرات آنتی اکسیدانی انار در سالمتی مردان جوان و نقش احتمالی این اثرات از طریق کاهش استرس . داشته باشد

  .اکسیداتیو، مطالعه حاضر با اثر مکمل یاري آب انار بر استرس اکسیداتیو در مردان جوان انجام گردید

نفر از دانشجویان سالم ساکن خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با مصرف  14در یک مطالعه نیمه تجربی  :کارروش

در ابتدا و در انتهاي مطالعه از افراد نمونه هاي . قرار گرفتند روزي یک لیوان مکمل آب انار به مدت دو هفته مورد مداخله

، آریل 1خونی ناشتا جهت سنجش فعالیت آنزیمهاي آنتی اکسیدانی سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز، پارااکسوناز 

تایج با استفاده از آزمون هاي استراز و مقادیر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، گلوتاتیون و پروفایل هاي لیپیدي گرفته شد و ن

  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند ذوجیآماري توصیفی و تی 

بدنبال مصرف دو هفته اي مکمل آب انار ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز،  :هایافته

نی دار و سطح مالون دي آلدهید سرم کاهش آریل استراز و فعالیت استاندارد شده آریل استراز سرم افزایش مع

کلسترول کاهش یافت، ولی -LDLکلسترول افزایش و -HDLبا اینکه سطح سرمی گلوتاتیون و ). p>05/0(داري داشت  معنی

  .تغییرات آنها معنی دار نبود

یافته هاي این مطالعه نشانگر اثرات سودمند مکمل آب انار در تقویت سیستم دفاع آنتی اکسیدانی بدن و  :گیرينتیجه

مطالعه حاضر ارزشمند بودن این مکمل را در رژیم غذائی مردان . باشد کاهش استرس اکسیداتیو در مردان سالم جوان می

  . کند سالم براي مقابله با استرس اکسیداتیو پیشنهاد می

آب انار؛ استرس اکسیداتیو؛ آنزیمهاي آنتی اکسیدانی؛ مردان جوان :کلیديماتکل
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هایی مانند مسمومیت و  خورده و در نتیجه بیماري

گزارش شده است که . ]2- 4[کنند  پیري بروز می

نقش مهمی در حالت سالمت  تواند میها آنتی اکسیدان

نتایج مطالعات متعدد . ]5[و بیماریها داشته باشد 

حاکی از آن است که مصرف مکمل هاي آنتی 

تواند در جلوگیري از  استرس  اکسیدانی می

یکی از . ]6-9[اکسیداتیو نقش کلیدي داشته باشد 

مواد آنتی اکسیدانی مطرح در این زمینه میوه انار 

، با توجه ]10[بوده که درخت آن بومی ایران است 

   به خصوصیات غذائی و داروئی که انار دارد 

در رژیم غذائی افراد از اهمیت خاصی  تواند می

انار محتوي انواع قندها، اسیدهاي . برخوردار باشد

دها، آنتوسیانینها و آلی، الکالوئیدها، پلی فنلها، فالونوئی

اي نشان  نتایج مطالعه. ]11- 14[ویتامینها است 

که قدرت و میزان آنتی اکسیدانی انار قویتر  دهد می

در  تواند میو   ]15[ باشد میاز سایر آب میوه جات 

، و ]10[ 2پیشگیري از انواع سرطانها، دیابت نوع 

  . ]10،16[بیماریهاي قلبی و عروقی نقش داشته باشد  

در کشورهاي در حال توسعه نوجوانان و جوانان 

بدلیل آسیب . دهند میجمعیت را تشکیل  %80حدود 

پذیري این گروه سنی، بر سالمت روحی و روانی آنها 

در مدل هاي حیوانی اختالفات . ]17[تاکید شده است 

جنسی در تولید استرس اکسیداتیو نشان داده شده 

نظر بر این است که استرس اکسیداتیو در . ]18[است 

مردان بیشتر از زنان باشد و افزایش استرس در 

مردان احتماال خطر بروز بیماریها مانند بیماریهاي 

نشان داده . ]19[ دهد میقلبی و عروقی را افزایش 

الم مهمترین شده است که تنفس سلولی در افراد س

منبع گونه هاي فعال شده اکسیژن بوده و باعث 

افزایش متابولیسم پایه در مردان در مقایسه با زنان 

، که ممکن است نقشی در استرس ]20[ شود می

از . ]19[اکسیداتیو بیشتر در مردان داشته باشد 

طرف دیگر مطالعات متعدد اثر مفید بودن مصرف 

مکمل آب انار در پیشگیري از استرس اکسیداتیو  

با توجه به احتمال اثرات . ]10،16[نشان داده اند 

کاهش  سودمند انار در سالمتی مردان جوان ازطریق

استرس اکسیداتیو و مفید بودن آن در جلوگیري از 

ابتال به بیماریها از جمله بیماري قلبی و عروقی که 

شایعترین علت مرگ و میر افراد بالغ در ایران 

مطالعه حاضر با اثر مکمل یاري . ]21،22[ باشد می

آب انار بر استرس اکسیداتیو در مردان جوان انجام 

  .گردید

  

  روش کار

پژوهش حاضر به صورت مداخله اي در دانشگاه 

 .انجام شد 1389-90علوم پزشکی اردبیل در سالهاي 

این تحقیق از نظر رعایت اصول اخالقی مورد تایید 

دانشگاه علوم پزشکی  کمیته اخالق معاونت پژوهشی

جمعیت هدف دانشجویان مذکر . قرار گرفتاردبیل 

اردبیل در ساکن خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشکی 

پس از دریافت . سال بودند 18-24 محدوده سنی

نفر افراد سالم دانشجو  14رضایت نامه آگاهانه، 

آنهایی که بیماري خاصی . براي مطالعه انتخاب شدند

داشته، داراي اضافه وزن بوده و سیگار و الکل مصرف 

در این تحقیق با . کردند از مطالعه خارج شدند می

امه عمومی اطالعات مربوط به استفاده از یک پرسشن

سن تقویمی، سابقه عمل جراحی و بیماري هاي مزمن 

از جمله بیماریهاي متابولیک و قلبی و عروقی، سابقه 

مصرف دارو و مصرف دخانیات و موارد دیگر جمع 

آوري و همچنین با استفاده از پرسشنامه یادآمد 

ساعته سه روز در هفته اطالعات مربوط  24خوراك 

یافت مواد غذایی از آزمودنی ها قبل از شروع به در

پس از .  مطالعه و انتهاي مطالعه اخذ و ثبت گردید

 Foodاي  ثبت اطالعات غذائی از نرم افزار تغذیه

Processor III  جهت تجزیه و آنالیز غذایی استفاده

اندازه گیري قد و وزن در حالت ایستاده با . گردید

فاده از ترازوي حداقل لباس و بدون کفش با است

کیلوگرم و قد سنج دیواري با  1/0دیجیتال با دقت 

نمایه توده . سانتی متر اندازه گیري شدند 1/0دقت 
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  79شادمان فرد و همکاران    علی ...                                                                              انار اثر مکمل یاري آب  

بدنی
1

به ) کیلوگرم(با استفاده از فرمول نسبت وزن  

در این تحقیق براي به . برآورد شد) متر(مجذور قد 

دست آوردن روایی پرسشنامه از روش روایی 

محتوایی
2

بدین منظور پرسشنامه . ه گردیداستفاد 

نهایی در اختیار اساتید و متخصصان فن قرار داده شد 

و از آنها خواسته شد که آیا سوال هاي مورد نظر می 

تواند متغیرهاي مورد نظر را بسنجد؟ که مورد تائید 

ازابزارعلمیاعتمادتعیینجهت. اساتید قرار گرفت

اجراي کار  جهت. استفاده گردیدآزمون مجددروش

در ابتدا نمونه خونی ناشتا از آزمودنی ها اخذ 

سپس به هر یک از آنها روزانه در ساعت  .گردید

مکمل آب انار ) سی سی 240(معین یک لیوان کامل 

پس از دو . تازه تهیه شده به مدت دو هفته داده شد

از نمونه هاي . هفته مجدداً خونگیري بعمل آمد

هاي آنتی اکسیدانی  یمخونی جهت اندازه گیري آنز

، گلوتاتیون (SOD) سرم سوپراکسید دیسموتاز

 ، آریل استراز PON)-1( 1پراکسیداز، پارااکسوناز 

)ARE( ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، گلوتاتیون و ،

مواد واکنش دهنده با اسید (سطح مالون دي آلدئید 

جهت اندازه . سرم استفاده گردید) تیوباربیتوریک

سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز گیري 

از لوله هاي هپارینه استفاده گردید و پس از آماده 

  - 80سازي آنها مطابق دستورالعمل کیت ها در 

 .درجه سانتی گراد تا انجام آزمایش نگهداري شدند

مقادیر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام سرم با 

به طور  nm600گیري جذب در  اندازه

تعیین  Randoxاسپکتروفتومتري و با استفاده از کیت 

گیري فعالیت سوپراکسید دیسموتاز   اندازه. شد

گلبولهاي قرمز با استفاده از روش اسپکتروفتومتري 

. انجام شد) Randox شرکت Ransodکیت (

گیري گلوتاتیون تام سرم با استفاده از کیت  اندازه

Glutathione Assay Kit شرکت Cayman Chemical 

اندازه گیري فعالیت . روش االیزا انجام گردید هب

                                               
1 Bady Mass Index
2 Content Validity

 Ranselآنزیم گلوتاتیون پراکسیداز با استفاده از کیت 

 & Pagliaو بر اساس روش Randoxشرکت 

Valentine اساس این روش شامل . انجام شد

اکسیداسیون گلوتاتیون توسط  آنزیم گلوتاتیون 

حیاي گلوتاتیون اکسید پراکسیداز و در مرحله بعدي ا

شده توسط آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز و اندازه گیري 

  .باشد مینانومتر  340جذب نوري در طول موج 

در ) در حضور و غیاب نمک(  PON-1فعالیت آنزیم 

با  ]23[برابر پارااکسون بر اساس روش فورالنگ 

  NaCl 63/2تتغییرات اندکی در غیاب و یا حضور 

جهت اندازه گیري فعالیت پایه . موالر انجام گرفت

ي  حاو[ میکرولیتر بافر آزمایش 760آنزیم بر روي

میلی  HCL )5/8pH   ( ،32/1 –موالر تریس  132/0

میکرولیتر پارااکسون  40] موالر کلرید کلسیم

میلی موالر  6تازه تهیه شده ) شرکت سیگما کمیکال(

 37افزوده شد و میزان پارانیترو فنل آزاد شده در 

درجه سانتی گراد با استفاده اندازه گیري جذب در 

          فعالیت. نانومتر تعیین گردید 405طول موج 

1-PON   استفاده از ضریب جذب مولیباM-1 cm-1
 

. بیان شد IU/Lمحاسبه گردید و بصورت  18050

IU  تعداد میکرومولهاي پارااکسون است که در هر

جهت اندازه گیري فعالیت . شوند میدقیقه هیدرولیز 

به بافر آزمایش فوق  ،آنزیم NaClتحریک شده با 

NaCl63/2  1موالر افزوده گردید و سپس فعالیت -

PON فعالیت آریل استرازي آنزیم با . سنجش شد

استفاده از سوبستراي فنیل استات برطبق 

در این سنجش . ]24[دستورالعمل بروفی انجام شد 

میکرولیتر از سرم انسانی رقیق شده به نسبت  10

فنیل (میکرولیتر از محلول سوبسترا  200با  1:40

میلی  HCl 9-میلی موالر در تریس  26/3استات

) میلی موالر 9/0و کلرید کلسیم  =pH 8موالر با 

و میزان هیدرولیز فنیل استات از  شد میمخلوط 

نانومتر و  270طریق اندازه گیري جذب نوري در 

غلظت فنل . درجه سانتی گراد تعیین گردید 25در 

-M-1cmحاصل شده با استفاده از ضریب جذب مولی 
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1
هر واحد از فعالیت آریل . محاسبه شد 1310

فنل آزاد شده به استرازي به معنی یک میلی مول از 

ازاي یک لیتر سرم در هر دقیقه است 

)mmol/L/min .( فعالیت استاندارد شده آنزیمهاي

1-PON   وARE   به ترتیب با نسبتهايPON/HDL 

سطح سرمی مالون  .تعیین شده است ARE/HDLو 

به عنوان شاخص پراکسیداسیون  MDA)( دي آلدئید

د لیپیدي بر اساس مواد واکنش دهنده با اسی

 100براي این امر . تیوباربیتوریک تعیین گردید

% 1میکرولیتر اسید فسفریک  600میکرولیتر سرم با 

میکرولیتر اسید  200مخلوط شده پس از بهم زدن، 

اضافه شد لوله حاوي محلول % 6/0بیتوریک رتیوبا

دقیقه در آب در حال جوش قرار  45حاصل به مدت 

 – nیتر میکرول 400داده شد پس از سرد کردن 

 10بوتانل اضافه گردید بعد از سانتریفوژ به مدت 

دقیقه فاز رویی صورتی رنگ جدا و جذب آن در 

 MDAنانومتر  اندازه گیري شده و مقدار   532

نمونه از روي منحنی استاندارد حاصل از تترااتوکسی 

آماري  با استفاده از نرم افزار. پروپان به دست آمد

SPSS-16 آماري توصیفی و تی  و از آزمون هاي

سطح . براي آنالیز داده ها استفاده گردید وجیز

در نظر p>05/0معنی دار آماري براي کلیه آزمونها 

انحراف  ±کلیه اطالعات بصورت میانگین . گرفته شد

  .معیار ارائه گردیدند

  

  یافته ها

نتایج میانگین سن، قد، وزن  و نمایه توده بدنی افراد 

آورده شده  1مطالعه در جدول شرکت کننده در 

  .است

  

  کننده میانگین سن، قد، وزن  و نمایه توده بدنی افراد شرکت. 1جدول 

  انحراف معیار  میانگین  متغییر

  36/1  1/19  )سال( سن

  5/5  177  )سانتی متر( قد

  6/8  4/70  )کیلوگرم(وزن 

کیلوگرم بر متر ( نمایه توده بدنی

  )مربع

7/22  4/2  

  

  

  مقایسه مواد مغذي دریافتی پیش و پس آزمون در افراد مورد مطالعه. 2 جدول

  متغیر
هفته قبل از 

شروع مطالعه

هفته دوم پس 

  از مطالعه

سطح 

معنی 

  داري

  متغیر

هفته قبل از 

شروع 

مطالعه

هفته دوم 

  مطالعهپس از 

سطح 

معنی 

  داري

5/8 ± 7/23  6/3±5/23   *93/0  )(B3 mgویتامین   176 ±2411    378±2560  *2/0  )Kcal(کالري 

82/0 ± 5/3  74/0± 1/3  *28/0  )(B5 mgویتامین  12 ± 94  13 ± 95  *98/0  )g(پروتئین 

5/0 ± 4/1  3/0± 1/1   *3/0  )(B6 mgویتامین   13 ± 87  15± 88  *43/0  )g(چربی 

gµ(  96/0 ± 8/2  1 ± 3  *1/0( B12ویتامین  29 ± 323  69 ± 348  *21/0  )g(ت اکربوهیدر

38 ± 54  26 ± 55  *96/0)(C mgویتامین  5 ± 13  3 ± 12  *79/0  )g(فیبر 

2/5 ± 8/19  7 ± 24  *1/0  )(mgآهن   224 ± 887  278 ± 858  *1/0)gµ(توتال  Aویتامین 

gµ(  4/8 ± 6/43  10 ± 42  *61/0(سلنیوم    3 ± 4/13  3 ± 15  *17/0  )(E mgویتامین 

1 ± 7/4  2/1  ± 1/4  *2/0  )(mgروي   22/0±49/1   37/0 ± 55/1  *66/0  )(B1 mgویتامین 

59 ± 160  37 ± 146  *42/0  )(mgمنیزیم  29/0±33/1   34/0 ± 38/1  *69/0  )(B2 mgویتامین 

gµ(  73 ± 120  49 ± 117  *91/0        0( کاسیدفولی

 .نیست معنی دار پیش و پس آزمونمتغییرها در اختالف ) p<05/0(زوجی تی  با توجه به آزمون* 

  

هیچ اختالف معنی  همبستهبا استفاده از آزمون تی 

داري مابین دریافت مواد مغذي قبل از مطالعه و 

  ).2جدول(مطالعه مشاهده نگردید هفته دوم بعد از 

بدنبال مصرف یک لیوان آب انار افزایش معنی داري 

 ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، سوپراکسیداتیو در

و  دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز، آریل استراز

 مشاهده گردید فعالیت استاندارد شده آریل استراز
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)05/0<p.(  ،با اینکه سطح سرمی گلوتاتیون

 / HDL، غیاب نمک پارااکسوناز در حضور و  در

بدنبال مصرف مکمل  HDLو کلسترول پارااکسوناز

آب انار افزایش یافتند ولی این تغییرات از نظر 

بعد از دو  MDAسطح سرمی . آماري معنی دار نبود

هفته مداخله با مکمل آب انار کاهش معنی داري را 

کلسترول  با اینکه سطح سرمی). p>05/0(نشان داد 

بدنبال مصرف  LDLتام، تري گلیسرید و کلسترول

مکمل آب انار کاهش یافتند ولی این کاهش از نظر 

  ).3جدول (آماري معنی دار نبود 

  

  براي مقایسه میانگین متغیرها متعاقب مصرف آب انار ذوجی نتایج آزمون تی. 3ل جدو

  معنی داري  آزمونپس   پیش آزمونمتغیرها

  *nmol/ml(  04/0±1993/0  03/0±1671/0  026/0(مالون دي آلدئید 

  *mmol/L                      (14/0±7564/0  12/0±8686/0  021/0(ظرفیت آنتی اکسیدانی تام 

  *U/gHb(  36/169±  14/1556  52/136±14/1720  007/0(سوپراکسید دیسموتاز 

  *U/gHb(  77/2±21/42  01/2±46/45  004/0(گلوتاتیون پراکسیداز 

  mmol/L(  04/0±2093/0  08/0±2479/0  110/0(گلوتاتیون 

  U/L(  10/91±73/245  99/76±51/266  248/0(پارااکسوناز در حضور نمک 

  U/L(  22/23±98/52  01/17±25/65  052/0(پارااکسوناز درغیاب نمک 

  *U/L(  93/36±36/129  61/47±61/186  001/0(آریل استراز 

HDL / آریل استراز)U/L(  82/0±66/2  01/1±43/3  013/0*  

HDL/  پارااکسوناز در حضور نمک)U/L(  83/1±02/5  46/1±87/4  686/0  

HDL/  پارااکسوناز در غیاب نمک)U/L(  42/0±08/1  37/0±21/1  338/0  

  mg/dl(13/25±86/139  98/16±07/130  228/0( کلسترول تام

  LDL )mg/dl(99/12±83/69  68/9±66/65  099/0کلسترول

  HDL)mg/dl(91/6±32/49  02/6±05/55  058/0کلسترول

  .است معنی دار پیش و پس آزمونمتغیرها در اختالف ) p>05/0(زوجی تی  با توجه به آزمون* 

  

  بحث

گزارش شده است که استرس اکسیداتیو در مردان 

بیشتر از زنان است و افزایش استرس در مردان 

 دهد میاحتماال خطر بیماري آترواسکلروز را افزایش 

استرس اکسیداتیو بدلیل افزایش تولید . ]19[

هاي فعال شده اکسیژن و یا کاهش فعالیت آنتی  گونه

، که احتمال خطر بیماریهاي ]20[ باشد میاکسیدانها 

در مردان . ]19[ دهد میلبی و عروقی را افزایش ق

خطر بروز بیماریهاي قلبی و عروقی بیشتر است و 

نتایج برخی از مطالعات حاکی از آن است که مواد 

باعث مهار استرس  تواند میآنتی اکسیدانی 

و کاهش ابتال به بیماریهاي قلبی و  ]25[اکسیداتیو 

یکی از غذاهاي غنی از آنتی . ]10،16[عروقی گردد 

بطوري که فعالیت آنتی  .]26-28[اکسیدان، انار است 

اکسیدانی آن بیشتر از سایر آب میوه جات است 

در بهبود سالمتی افراد سالم و  تواند میو  ]15،29[

پیشگیري و بهبود بیماري ها از جمله قلبی و عروقی 

همسو با نتایج مطالعه حاضر . ]30[موثر واقع شود 

 که اثرات آنتی دهند میمطالعات متعدد نشان 

پراکسیداتیو انار از طریق کاهش مالون دي آلدئید، 

هیدروپراکسیدها و افزایش فعالیت آنزیم هاي آنتی 

اکسیدانی مانند سوپراکسیددیسموتاز، گلوتاتیون 

. ]31،32[ باشد میپراکسیداز و گلوتاتیون ردکتاز 

رزنبرگ همچنین مطالعه
1

و همکاران نشان دادند که  

 تواند میپلی فنل هاي انار در حیوانات آزمایشگاهی 

باعث کاهش گونه هاي فعال شده اکسیژن و نیتروژن 

هاي فعال باعث پراکسیداسیون  این گونه. شود

                                               
1 Rozenberg
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کلسترول شده و نقش کلیدي  - LDLلیپیدها و تغییر 

.  ]33[در تشکیل و پیشرفت ضایعات آتروم دارد 

همچنین رزنبالت
1

و همکاران گزارش دادند که  

پراکسیداسیون % 42مصرف آب انار باعث کاهش  

لیپیدي موشها شده و سطح گلوتاتیون کاهش یافته را 

مطالعات محدودي . ]34[ دهد میدرصد افزایش  53

که انار خاصیت ضد  دهند میدر انسان نشان 

آترواسکلروتیک، ضد التهابی، ضد فشارخون و آنتی 

مطالعه فضلی و همکاران در . ]35[اکسیدانی دارد 

میلی لیتر آب  100مصرف نشان داد که  1387سال 

ساله باعث  15 – 17انار به مدت دو هفته در دختران 

 شود میافزایش  ظرفیت آنتی اکسیدانی تام سرم 

مطالعه آویرام. ]36[
2

روي  2000و همکاران در سال  

افراد سالم نشان داد که مصرف آب انار باعث 

درصد  20افزایش فعالیت آنزیم پارااکسوناز به میزان 

درصد  90به میزان  LDLو کاهش اکسیداسیون 

تالکوت- مطالعه مرتنز. ]37[ شود می
3

مکاران در و ه 

نشان داد که با مصرف پلی فنل هاي انار  2006سال 

توسط افراد سالم ظرفیت آنتی اکسیدانی سرم 

افزایش یافت، در صورتی که تولید گونه هاي فعال 

افزایش آنتی . ]38[اکسیژن تحت تاثیر قرار نگرفت 

تالکوت و همکاران  -اکسیدانی سرم در مطالعه مرتنز

بدنبال مصرف پلی فنل هاي انار با مطالعه اخیر همسو 

در صورتی که در مطالعه آنها تولید ، باشد می

هاي فعال اکسیژن تحت تاثیر قرار نگرفت و این  گونه

درحالی است که در مطالعه اخیر میزان استرس 

اکسیداتیو بدنبال مصرف انار کاهش یافت، علت 

تالکوت با مطالعه اخیر ممکن  - مغایرت نتایج مرتنز

نتایج حاضر . است بخاطر طول مدت مطالعه باشد

ن داد که بدنبال آب انار مصرفی به مدت دو نشا

هفته سطح ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، سوپراکسید 

دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز، آریل استراز و 

                                               
1 Rosenblat
2 Aviram
3 Mertens-Talcott

فعالیت استاندارد شده آریل استراز سرم افزایش 

معنی داري را نشان داد اما با اینکه سطح سرمی 

نمک،  گلوتاتیون، پارااکسوناز در حضور و درغیاب

HDL /آریل استراز و  کلسترول HDL بدنبال

مصرف مکمل آب انار افزایش یافتند ولی این تغییرات 

همچنین سطح مالون . از نظر آماري معنی دار نبود

دي آلدئید سرم بعنوان یک عامل پراکسید لیپیدي 

بدنبال مصرف مکمل آب انار کاهش معنی داري را 

ت مکمل آب انار نشان داد، که نشان دهنده اثر مثب

همچنانکه اشاره . باشد میروي استرسهاي اکسیداتیو 

گردید آب انار داراي خاصیت آنتی اکسیدانی باال و 

سرشار از ترکیبات فنلی است، بطوري که مصرف آن 

باعث افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی خون شده 

آالنزو- بطوري که نتایج مطالعه گارسیا. است
4

بیانگر  

کوتاه مدت آب میوه هاي غنی  آن است که مصرف

باعث بهبود وضعیت آنتی  تواند میاز ترکیبات فنلی 

از طرف دیگر در مطالعه . ]39[ شود اکسیدانی بدن 

باب
5

و همکاران نشان داده شد که مصرف آب 

هاي حاوي ترکیبات فنلی، صدمات اکسیداتیو به  میوه

DNA  را کاهش داده و عملکرد سیستم ایمنی را

در مطالعه حاضر احتماال  . ]40[بهبود می بخشد 

تقویت سیستم دفاع آنتی اکسیدانی از جمله آنزیمهاي 

آنتی اکسیدانی توانسته با کاهش و خنثی سازي 

رادیکال هاي آزاد از عملکرد آنها بر لیپیدها جلوگیري 

کرده و پراکسیداسیون لیپیدي و همچنین سطح 

با توجه به . اهش دهدمالون دي آلدئید را ک خونی

این که سیستم دفاع آنتی اکسیدانی بدن از مخلوطی 

از آنتی اکسیدانها تشکیل شده که برخی از آنها از 

، به نظر می رسد شود میطریق رژیم غذائی تامین 

آنتی اکسیدانهاي موجود در غذا از طریق قطع 

واکنش هاي زنجیره اي که منجر به تولید رادیکال 

و یا اتصال به عنصر مس و  وندش میهاي آزاد 

جلوگیري از اتصال این عنصر به لیپوپروتئین باعث 

                                               
4 Garcia-Alonso
5 Bub
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تاخیر در شروع فرایند پراکسیداسیون لیپیدهاي 

از آنجایی که در این طرح . ]15[ گردد میپالسما 

سایر عوامل آنتی اکسیدانی و اکسیدانی مثل 

ها  هاي آنتی اکسیدانی، کاتاالز و ایزوپروستان ویتامین

مورد ارزیابی قرار نگرفتند، بنابراین با در نظر 

در تعمیم نتایج محتاط بایستی گرفتن این محدویت، 

  . بود

  

  نتیجه گیري

اظهار داشت که آب  توان میطبق یافته هاي تحقیق 

میوه انار  توانائی زیادي در مهار رادیکال آزاد و 

تواند اثرات سودمندي در مختلف را دارد و می

دفاع آنتی اکسیدانی بدن و کاهش استرس سیستم 

زیرا . اکسیداتیو در مردان سالم جوان  داشته باشد

باعث کاهش معنی دار سطح سرمی مالون دي 

و بهبود دفاع ) فشار اکسایشیهاياز شاخص(آلدئید 

آنتی اکسیدانی بدن از طریق افزایش سطح سرمی 

با . شود میبرخی از آنزیمهاي آنتی اکسیدانی سرم 

وجه به افزایش میزان  ظرفیت  آنتی اکسیدانی تام و ت

برخی از آنزیمهاي آنتی اکسیدانی بعد از مصرف آب 

انار، مطالعه حاضر ارزشمند بودن این مکمل غذائی 

ترس در رژیم غذائی مردان سالم براي مقابله با اس

  .اکسیداتیو را پیشنهاد می کند
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ABSTRACT

Background & Objectives: The intake of antioxidant supplementations can have key role in 
prevention of oxidative stress in healthy individuals. Pomegranate has antioxidant effects and 
may play a role in reduction of oxidative stress in healthy males. Therefore, this study 
examined the effect of pomegranate juice supplementation on oxidative stress in young 
healthy males.
Methods: In semi-experimental study, 14 healthy students living in Dormitories of Ardabil 
University of Medical Sciences were included. Subjects were given one cup of pomegranate 
juice supplementation per day for two weeks. Fasting blood samples were taken both at the 
start and the end of 2-week period to measure the antioxidant enzyme activities such as
superoxide dismutase, glutathione peroxidase, paraoxonase-1, aryl esterase, and the values of
serum total antioxidant capacity, glutathione, and lipid profiles. Data were analyzed using 
descriptive and paired t-tests. 
Results: The level of serum total antioxidant capacity and activities of enzymes such as 
superoxide dismutase, glutathione peroxidase, arylesterase, and standardized arylesterase 
activity were significantly increased at the end of two weeks (p<0.05). The serum level of 
malondialdehyde was significantly decreased after intervention (p<0.05). Changes were not 
significant, although the serum levels of glutathione and HDL-cholesterol increased and LDL-
cholesterol decreased at the end of two weeks period.
Conclusion: The results of this study showed that the pomegranate juice supplementation had 
beneficial effects in helping body's antioxidant defense system and reduction of oxidative 
stress in young healthy males. This study suggests that the pomegranate juice
supplementation can be useful against oxidative stress included in dietaries of young healthy
males.  
Keywords: Pomegranate Juice; Oxidative stress; Antioxidant Enzymes; Young Males
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