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(دریافت مقاله 93/5/23 :پذیرش نهایی)93/2/22 :

چکیده
استرس اکسیداتیو وضعیتی است که در آن توانایی سیستم بیولوژیک برای سمزدایی و از بینبردن آثار مخرر

رادیارا هرای آزاد

کافی نمیباشد و آسیب اکسیداتیو به سلو ها یا بافتها منجر به توسعه بیماریهایی از قبیر سررنانآ آترواسرالروز و آسریبهرای
دژنراتیو میشود .فالوونوئیدها و ترکیبات فنلی ظرفیت باالی آنتی اکسیدانی و نقش مهم در سالمتی دارند و باعث افزایش سیستم دفاع
آنتیاکسیدانی در برابر استرس اکسیداتیو میگردند .چای سفید از جمله گیاهانی هست که به دلی ظرفیت آنتیاکسریدانی براال اریررا
مورد توجه قرار گرفته است .هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر چای سفید بر استرس اکسیداتیو ناشی از آرسنیک میباشرد .در ایرن
مطالعه از  23سر موش صحرایی نر بالغ در چهار گروه هشتتایی استفاده شد .گروه او موشهای صحرایی سالم (گروه شراهد کره
آ

مقطر را روزانه به همراه رژیم غذایی استاندارد به صورت گاواژ دریافت کردند .گروه دوم مروشهرای صرحرایی تیمرارشرده برا

آرسنیک با غلظت  322 ppmدر آ

آشامیدنیآ گروه سوم موشهای صحرایی تیمارشده با عصاره چای سفید با غلظت  1/5درصد بره

صورت گاواژ و گروه چهارم موشهای صحرایی که عصاره آبی چای سفید ( 1/5درصد را از نریق گاواژ همراه برا آرسرنیک
 122در آ

(ppm

آشامیدنی دریافت کردند .بعد از پایان دوره تیمار ( 32روز رونگیری انجام و سطح سرمی آنزیمهرای آنتریاکسریدانی

کاتاالز ( CATگلوتاتیون پراکسیداز ( GPxو سوپراکسید دیسرموتاز ( SODو ظرفیرت ترام آنتریاکسریدانی ( TACو شرار
پراکسیداسیون لیپیدی ( MDAمورد سنجش قرار گرفت .عصاره آبی چای سفید باعث افرایش معنیدار فعالیت آنزیمهای

CATآ GPx

و  SODو کاهش معنیدار  MDAو افزایش  TACگردید ( . p>2/25نتایج نشان داد که مصرف چای سفید با افزایش فعالیت آنزیمهای
آنتیاکسیدانی و تقویت سیستم دفاع آنتیاکسیدانی باعث کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از آرسنیک میگردد.
کلید واژهها :آرسنیکآ آنزیمهای آنتیاکسیدانآ استرس اکسیداتیوآ چای سفید.
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مقدمه

ت شتتاد .رگعس ت هتتگ داا تتننوا ا ارتتن ااشتتیوا و

استتس ا ایدتتیوانیا انگرتتگا
رادرکگلهتگ عاتگل ایدتی(

یتتگ

سگالسگرش ب ینس ا س ده ب ت گت دد .چتگ دارا

اتتوم نتتاا

 )ROSو سیدتس دعتگا

 .)Sano et al., 1999آاس ایدتیواا

آاس ایدیواا بو بتاد و ت ناااتو بگاتا االتسدل در
کگاید طبیا سی نگلهگ سلال
al., 2011

شتاد Mandelker

 .)etآاتیر سار ایدتیو دردتنانگ )SOD
رادرکتگلهتگ سار ایدتیو

آایرن است یت رگیدتگ

 )O2رگ هیوروژ ر ایدیو  )H2O2را ااجگم ت دهتو.آایر هگ سار ایدیو دردنانگ  ،گلانتگنیا ر ایدتیوا
 )GPxو یگنتتگ

 )CATبتتگ ولتتاگی

ا ن تتکی

رادرکگلهگ آ اد و اعیارش دعگع آاس ایدیواا بگ آستی
ارجگدشو قگبل

الااص ضوالسهگب

 )Yen et al., 1997و ضو بینگر هگ افاا
 ،)et al., 2003آاست انتگژ

 ،)Jain et al., 1989ضتو

 ،)Katiyar et al., 1993ضو یک وبت

س طگ

 ،)et al., 1999هیپتالیپیتو
هیپایلدس و
اصب

Chou

،)Yoshino et al., 1994

 ،)Maron et al., 2003حفگظتتیننتو

 )Almajano et al., 2011و ضودرگبس

 )Anderson et al., 2002و هنچنین
ااا

Weber

بگشو

ناااو ب الاب

رگسخهگ ارننت را عت اه آورد

Abolfathi et

 .)al., 2012ن ییبتتگت شتتینیگر چتتگ ستتفیو شتتگ

یننو.

آرسنیک ا ه ن رن سنام حیط در وهتگ بتاد و

ر ونئینهگ ،رل سگیگرروهگ و رل عن هگ ،اسیوهگ آ ینت و

بگشو ی اادگ ب طار انتو

لی نینهگ و سی گیااسین یگعئین ،نئاعیلین ،نئاب وبا ین)

سنیّت سلال

رک اگ

ا ط رق ص ف آب آلاد ب آرستنیک یی ارگگایتک در

هدتسنو  .)Vinson et al., 1995عدوواائیتوهگ شتگ

ختتگط ات ار ت گیت د  .)Celik et al., 2008نالیتتو

عدوواالهگ و یگنچینهگ ،آاس سیگاین و اریوعدوواائیوهگ

رادرکتتگلهتتگ آ اد اگش ت ا آرستتنیک ستتار ایدتتیو،

بگشو .ن ییبگت ه عنالیک اواد در ب

هیورویدتی و رادرکتتگلهتگ ر ایدتتی و هیوروایدت

یگنچینهتگ هدتسنو یت ستگالسگر بتگ

دی هتگ ریتگمرستگا

ت دهنتو

ر ایدیو)

نااانو بگ عاگلسگ

حدگا ب آسی

ال تک چتگ را ن تکی

هگ چگ

 03درصتو و
Rietveld et al.,

ایدیوانیا بگاا ت

ستلال شتااو.

 .)2003یگنچینهگ

آرسنیک ب طار اولی نج ب اوم ناا

بین ر ایدتیو و

ارتتت گتتتگلایتتتگنچین ،ارتتت یتتتگنچین-0-گتتتگ ت و

ه در چتگ ستفیو ارت یتگنچین،

آاست ایدتیوا هتگ ت گت دد .)Ghosh et al., 2010

ارت گگلایتگنچین-0-گتگ ت یت گتگ تهتگ عدواتتال

طگلاگت چنو اقتش آرستنیک را در اعتیارش استس ا

هدسنو EGCG .رگ هنتگ ارت گتگلایتگنچین-0-گتگ ت،

ایدیوانیا ا گ داد است .)Martinez et al., 2011

قوار بگ

اسگرج طگلاگت حگی ا عاگلیت آاس ایدیواا چنو گیتگ

 .)2012گیارشهگ ا گ

ارد اسسفگد ا ونل چگ در ط

یگنچین را ن کی

دهو Ortsäter et al.,

دهو ی یلظت رل عنت هتگ

سنس ارت ا استت.

نانگل ،یگنچینهگ و اسیوگگلیک ،یتگعئین ،نئتاب وعینهتگ،

چگ رک ا ااشیوا هگر است ی باو ا آب بت طتار

 ECG ،EGCو  EGCGبت طتار ورت( در چتگ ستفیو

وسیا

ص ف

شاد و ب ست اتاع هت وابدتس بت

سطح نخنی  ،رانت چتگ ستیگ  ،ستبی و ستفیو نقدتی
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بگ ن ا چگ ستبی استت  .)Mukhtar et al., 1999در
سگلهگ االی ن ییبتگت آاست ایدتیوا بت طتار دتسن
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طگلا شو است ،ی حگی ا ناااتگر بتگ

آ هتگ در

رتتگک یت د رادرکتتگلهتتگ آ اد و یتتگهش ایدیواستتیا
بگشو .)Santana-Rios et al., 2001

اصگر آب چگ سفیو هن ا بگ آرسنیت سور بگ یلطت
 ppm333در آب آشگ یوا  ،نقدی شواو.
تهیه عصاره آبی چای سفید

بگ ناو ب ارن ی طگلاتگت ااتوی در رابطت بتگ ا ت ات
حفگظس چگ سفیو ااجگم گ عست استت ،لتاا هتوف ا ارتن
ب رس ت

طگلا ت ا ت ات حفتتگظس

چتتگ ستتفیو در آستتی

ایدیوانیا ارجگد شو ناسط آرسنیک و عاگلیت آاس ایدیواا
آ در تتاشهتتگ صتتح ار نغارت شتتو بتتگ ارتتن اصتتگر
بگشو.

ناسط داا کو ی گور

بگ یو شنگسگر

 )393333در

 3لیس آب قط ب وت  5دایق واشگاو شتو ،ستپ
عیلس گ درو و اصگر آب چگ سفیو  3/5درصتو نهیت
شو.
ر

ا رگرتگ دور نینتگر  33رو  ،التاا ی

طگلا حگض ا ااع نج بت آ گر ت گه بتاد ودر
سگل  3030در داا کو دا پیشک داا

گ آ اد استد

واحو نب ری ااجگم شو .در ارتن طگلات یلیت دحظتگت
االدا و ر ونک هگ یگر رو حیاااگت آ گر ت گه
تتارد نگریتتو ینیستت اظتتگرت بتت حقتتا حیاااتتگت

س م ونعآور شو و ر

در ارن طگلا  03س اش صح ار ا بتگل ا ات(اد

ا سگاس رفیاژ بتگ دور 0333

ب توت  5دایقت ست م وتوا و آ گر تگت باطت بتگ
اسسفگد ا ییتهگ نجگر

اوتاد طبتق دستسارالان

ش یت نالیویننو ییت ااجگم گ عت.
اندازهگیری مالوندیآلدئید ()MDA

ااوا گی

گه باد.

سطح

اسپکس وعانا س

س

MDA

بگ

وردسگر بگ حوود و ا  333ال  353گ م اسسفگد شتو.
حیاااتتگت درد تتگ  33±3درو ت سلیدتتیاا ،رطابتتت

)Thiobarbituric Acid- Reactive TBARs

حیط  03±3درصو ،دور هگ

ساال  33سگاس اتار و

نگررک ا ار گ عسنو .اشهگ باو ا  5-7رو سگ ش بتگ
ب  4گ و 3نتگر  ،شتگ گ گت و

شگهو سگل ی ه حج اصگر  3 ،یل لیس آب قط ا
ط رق گگواژ دررگعت ی د ،گ و نینگر بگ آرسنیت ستور
ش یت ک ،سگالت ی ار آلنگ ) ی بگ یلظتت 333
 ppmدر آب آشتتگ یوا ب ت صتتارت رو اا ت نهی ت و در

آسی

نیابگربیساررکاسیو

;Substances

ناا

وارد شو ب لیپیوهگ را در حضار قگدر بگ

 ROSااوا گی
روش

روش

ااجگم گ درو .در ارن روش بگ ار رگب

ااد واین

حیط ب طار نصگدع

ا الت

اشهگ ااجگم و در لال هگ حگو هپگررن وهتت نهیت

مواد و روشها

آ گر

 35گ م ا چگ سفیو نهی شو ا بتگ ار و نگئیتوشتو

اناد .ر ایدیواسیا لیپیو ب اسگا

رنگ بگ اسسفگد ا اسیو عدفاررک  3درصو و

نیابگربیساررک اسیو  3/9 )TBAدرصو ااوا گی
شاد .راگ صارن نالیوشو اگش

ا واینش TBA

بگ  MDAدر طال اج  503اگاا س ااوا گی

و اسگرج

ب صارت اگاا ال  TBARsب یل لیس س م و بگ اسسفگد

االسیگر اشهگ ا ار گ عت ،گ و نینتگر بتگ اصتگر آبت

ا  MDAب اناا اسسگاوارد بیگ

چگ سفیو ی  3یل لیس چگ سفیو را بتگ یلظتت 3/5

.)al., 2001

شاد Lapenna et

درصو ا ط رق گگواژ دررگعتت یت د و گت و نینتگر بتگ
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اندازهگیری سوپراکسید دیسموتاز ()SOD

ب ا ااوا گی

رگگلیتتگ و والنستتین استتساار استتت .گلانتتگنیا ر ایدتتیوا

عاگلیتت آاتیر  SODا التا نتگم

 ،)GPxایدیواسیا گلانتگنیا

 )GSHناستط یتا ن

هپگررن اسسفگد شو 3/5 .یل لیس الا یگ ت بت توت

یا ن رک ن یی

شینیگر بگ شنگس رگب ی 9933

 33دایق بگ س ات  0333دور در دایق سگاس رفیاژ شتو،

است .شک ظگه

ارن ن یی  ،گرع ب راتگ و رتگ

ردسنگ آ ووا گ درو .ر

سپ

ا آ اررس وسیتهگ

چهگر بگر بگ  0یل لیس حلال انک  3/3درصو شدتس
شواو و ر

ا ه بتگر شدس تا بت توت  33دایقت بتگ

ستت ات  0333دور در دایقتت ستتگاس رفیاژ شتتواو.

اررس وسیتهگ شدس و ستگاس رفیاژ شتو بتگ آب ست د
دوبگر نقطی شو ب حج دو یل لیس رسگاو شتواو و
رگاید دایق در د گ  4درو سلدیاا ا دار

شواو.

لییات حگصل بگ  3/33ال ب لیس بتگع عدتفگت ،pH=7
رایتتق شتتو .عاگلیتتت آاتتیر بتتگ استتسفگد ا روش
اسپکس وعسا س
ااتتوا گیت
ع رتووور

و بگ ییتت نجتگر رااتووی -راادتاد
شتتو .ارتتن روش ناستتط تتک یتتارد و
ا عت گ درتو استت .در ارتن روش ا

گیااسین و گیااسینایدتیوا بت ا نالیتو رادرکتگ لهتگ
شاد .ارن رادرکگلهتگ بتگ تگد 2-

سار ایدیو اسسفگد

(4-iodophenyl)-3-(4-nitrophenol)-5-

) phenyltetrazolium chloride (I.N.Tواینش داد و
رک راگ ا ی ن کی
اگاا س ااوا گی

گ دد یت بتگ طتال تاج 535
شاد .عاگلیتت آاتیر سار ایدتیو

دردنانگ بگ ییا

هگر ارن واینش ااوا گی

واحو  SODقوار است ی اوت
واینش عا

شتاد.

 53درصتو هتگر

گ دد .اسگرج ب صتارت واحتو  SODبت

ا ا گت م هناگلتابین بیتگ

ت شتاد McCord and

.)Fridovich, 1969
اندازهگیری گلوتاتیون پراکسیداز ()GPX

بتتگ استتسفگد ا ییتتت RANSEL

Randox labs.

 )Crumlin; UKو ب استگا روش ارائت شتو ناستط
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رد ین اگ است) هیورور ویدیو را یگنگلیی ت ینتو.
در گلانتتگنیا ردویستتگ  )GRو  ،NADPHگلانتتگنیا
ایدیو  )GSSGس راگً ب ع م احیتگء نبتور
ه

ت شتاد.

گ  NADPHایتی بت  NADP+ایدتیو ت شتاد.

ایدیواسیا  NADPHب  NADP+بگاا یگهش وتاب
گ دد ی سنگس

در طال اج  043اگاا س

بگ عاگلیت

 GPxاست .)Paglia and Valentine, 1967
اندازهگیری ظرفیت تام آنتیاکسیدان سرم ()TAC

ااوا گی
اسپکس وعسا س

سطح آاس ایدیواا نگم ردستنگ بت روش
بگ د گ ینس ل شو صارت گ عتت .در

ارتتتتن روش 3 ABTSو-3آ رنتتتتا -د -0-انیتتتت
بنیونیگ ولین سالفگاگت) بگ ر ایدتیوا و  H2O2ااکابت و
نالیو رادرکگل یگنیاا
اار در  933اگاا س

ABTS

ینو ی دارا وتاب

بگشو .آاس ایدیوا هگ

در اناا نالیو راگ را هگر

اوتاد

یننو .وهت استسگاوارد ا

 -9هیورویدتتت  ،3،7،5،3نستتت ا سیتتت ی و تتتگ -3-
ی بایدیلیک اسیو ینپگا راتووی  -اا لدتسگ ) بت
قوار  mmol/L 3/35اسسفگد شو .قتوار آاست ایدتیوا
نگم ردسنگ ب حدت

یلت تال در لیست گتیارش شتو

.)Lapenna et al., 2001
اندازهگیری کاتاالز ()CAT

عاگلیت ارن آایر باسیل سو ارائ شو ناسط ابت در
سگل  3334ااوا گی

گ درو .ااتوا گیت

بت استگا

ییا نجیر  H2O2در طال تاج  343nmاتگاا س و در
د گ  33درو سلدیاا ااجگم گ درو .عاگلیت آایر ا
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ط رق حگسب ییا واب اار اناا هگ در طال تاج
 343اگاا س و در عگصل

گا صف و  35گای حگستب

و عاگلیت آایر ا ط رتق ع تال باطت

;K=0.153

یافتهها
،)CAT

یگا ین و ااح اف ایگر آاتیر هتگ یگنتگ

گلانتتگنیا ر ایدتتیوا  )GPxستتار ایدتتیو دردتتنانگ

 )logA 240t=0/logA 240t=15ب دست آ و و عاگلیت

 )SODو گلا د آلوئیو  )MDAو ظ عیت نگم آاست -

آایر ب صارت  CAT/gr Hbالا بیگ شتو Aebi,

ایدیواا

تارد ب رست در

.)1984

ووول  3ا گ داد شو است .ص ف آرستنیت ستور

تحلیل آماری دادهها

بگاا یگهش ان دار  )p<3/35در عاگلیت آاتیر هتگ

بت دستت آ تو  ،بت صتارت mean ±SD

داد هتگ

حگسب و االسدف ان دار بین گ و هتگ ناستط آ تا

 )TACس م در گ و هتگ

 )CATو

سار ایدتتتیو دردتتتنانگ  ،)SODیگنتتتگ

گلانگنیا ر ایدیوا  )GPxو ظ عیت نگم آاس ایدیواا

رک ط ع  )ANOVAو آ ا ناقیبت

 )TACو اعیارش انت دار  )p<3/35تگلا د آلوئیتو

دااکتتن  )Duncan Post Hocدر ستتطح انتت دار

 )MDAشو .ص ف اصگر آب چگ سفیو بت هنت ا

 p<3/35ب ینک ا م اعیار spssادخ  33ارد ب رس

آرسنیت ستور

نجت بت اعتیارش انت دار )p<3/35

ا ار گ عت.

عاگلیت آایر هگ  CAT ،SODو  GPxو ییا  TACو

نحلی واررگا

یگهش ان دار  MDAگ درو .)p<3/35

جدول  -1مقایسه میانگین و انحراف معیار مالوندیآلدئید ،آنتیاکسیدان تام ،سوپراکسید دیسموتاز ،گلوتاتیون پراکسیداز و کاتاالز
سرم در گروههای مورد مطالعه
پارامترهای مورد سنجش
تیمارها

مالوندیآلدئید

آنتیاکسیدان تام

سوپراکسید دیسموتاز

گلوتاتیون پراکسیداز

)nmol/l

)mmol/l

)(U/grHb

)(U/grHb

شگهو

0/337±0/322a

آرسنیت سور

0/330±3/904

3/733±0/000

اصگر آب چگ سفیو

3/900±3/449c

3/353±0/893c

3079/973±64/012a

اصگر آب چگ سفیو و آرسنیت سور

0/333±3/034a

3/350±0/048a

3375/533±73/373c

04/33±8/944c

3/35

3/333

3/333

3/333

p-value

b

کاتاالز
)(U/gr Hb

3/333±0/040

a

3050/003±44/666

8049/000±22/483b

50/303±3/343a

99/333±0/003c
3/333

a
b

53/973±6/128

a

73/533±8/479

37/33±0/339

b

43/303±4/038

73/973±8/163a

a

b

 :a,b,cحروف غیرمشابه در هر ستون نشانگر اختالف معنیدار است ( .)p>5/50مقادیر به صورت میانگین ±انحراف معیار برای  8موش صحرایی در هر گروه ارائه شده است.
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بحث و نتیجهگیری

اناداو سور آرسنیت بگاتا اعتیارش نیتا بگربیساررتک

در ب رس ت حگض ت آرستتنیت ستتور بگاتتا یتتگهش

اسیو در بگعت یبو

گ دد یت ارتن تگد بگاتا رتگئین

عاگلیتتتهتتگ آاتتیر هتتگ آاستت ایدتتیوا و اعتتیارش

آ و سطح گ و هتگ  SHو آاتیر هتگ آاست ایدتیوا

ر ایدیواسیا لیپیو شو و ص ف چگ ستفیو بگاتا

ت شتاد یت بتگ استگرج تگ هت التااا دارد.

اعتتیارش عاگلیتتت آاتتیر هتتگ آاست ایدتتیواا و یتتگهش

Vijaya

.)Bhaskar Reddy et al., 2011

هنگ طار ی در ب رس حگض

ر ایدیواسیا لیپیو گ درو.

گهو شو ،نینگر بتگ

طگلاگت ا گ داد است ی آرسنیت سور استس ا

اصگر آب چگ سفیو نج ب اعیارش عاگلیت آایر هتگ

دهو .سگبالید آرستنیت ستور

و یگهش ر ایدیواسیا لیپیو گ درو .طگلا اگیگگگوا و

ایدیوانیا را اعیارش

رک ا د ر نغیی در عاگلیت آایر هگ آاست ایدتیواا
بگشو .یبو رک ا ه ن رن وگر گ هگ

ب ور( GPx

هنکگرا در سگل  3333حگی ا عاگلیت آاس ایدتیواا
و رگکیننوگ رادرکتگلهتگ آ اد چتگ ستبی ت بگشتو

سیدسیا آرسنیت سور است .نبتور شتو آرستنیت

 .)Nakagawa et al., 2002در طگلا آذرم و هنکتگرا

سور ب ااا سی آرسنیت و د سی آرستنیت ناستط

در ستتگل  3334در الصتتاص الگصتتیت ضوستت طگا

 -S SAMآداا رتت
 )GSHااجگم
گلانگنیا

سیتتااین) در حضتتار گلانتتگنیا

گی د ی ارن دتئل نجت بت یتگهش

و عاگلیت آایر هگ وابدس بت گلانتگنیا ا
گت دد و نقلیت  GSHبگاتا ندتهی در

ونل GPx

نجنتتع آرستتنیت ستتور و ارجتتگد استتس ا ایدتتیوانیا
شاد .اعتیارش استس ا ایدتیوانیا نجت بت یتگهش
عاگلیتتت  SODشتتو و اعتتیارش نالیتتو رادرکتتگلهتتگ
سار ایدیو ،عاگلیت یگنتگ
ییا  H2O2ا گا
آرسنیت سور

را هتگر ت ینتو .اعتیارش

یگهش عاگلیت  CATباو ا ص ف
بگشو .

Vijaya Bhaskar Reddy et

ار یگنچین و ار -0-گگ ت و ن ییبگت رلت عنلت چتگ
سبی ،ار گ ب ارن اسیج رسیواو ی ار یگنچینهگ نکن
است در شدن ی د را هگ علیات ب الصاص آهتن
و

ی در ووا شو هیورور ایدیوهگ لیپیتو یت

نج ب نالیو و ن تکی آلوئیتوهگ عاتگل ت گ داتو)
دالگلت یننو .)Azram et al., 2004

در طگلا ا ی اهدم و هنکتگرا در ستگل  3334در
ارد نگ ی اصگر چتگ ستفیو بت عاگلیتت آاتیر هتگ
آاستت ایدتتتیواا در تتتاشهتتتگ درتتتگبس شتتتو بتتتگ
اسس رسا وناسین ااجگم داداو ،ب ارن اسیج رستیواو یت
چتتگ ستتفیو بگاتتا اعتتیارش عاگلیتتت آاتتیر هتتگ

.)al., 2011

طگلاتتتگت رتتتگد یتتتگهش عاگلیتتتت آاتتتیر هتتتگ

آاس ایدیواا

گ دد و ال احسنگل ارن ا در ارنبگط

آاستت ایدتتیواا و اعتتیارش ر ایدیواستتیا لیپیتتو در

بگ یگهش رادرکگل هگ آ اد و بهباد عاگلیتت آاتیر هتگ

حضارسور آرسنیت را ا گ داد است ی بگ طگلا گ

آاس ایدیواا و هتگر ر ایدیواستیا لیپیتو بت دلیت

هنخااا دارد .ا ونل طگلا ا ی ورجگرگ و هنکگرا

وواد ن ییبگت آاس ایدیواا

در سگل  3333بگ اناا نتگ ی ستور آرستنیت بت رو

الکتتالهتتگ آاس ت ایدتتیوا و ب ت ورتت( عدوواائیتتوهگ

اشهگ
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گد در دور شی وار ااجگم داد ااو

تگهو

خسلف و رگ اعیارش ستنسی

بگشو .ادو ب ارن ،ظ عیتت نتگم آاست ایدتیواا بت
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الکتتالهتتگ در ت اوتتاد در چتتگ ا ونل ت استتیو

چگ سفیو وواد دارد .اسگرج ر(وهشهگ

ساتود ا تگ

آستتکاربیک ،آاستت ستتیگاینهتتگ ،اریوعدوواائیتتوهگ و

دهو ی یگنچین ادو ب الااص آاس ایدیواا اقش

شاد ی ت نااانتو بگاتا اعتیارش

تی ن

عدوواالهگ گفس

حگعظس در ری

ی

ا ب الت ا بینتگر هتگ

ظ عیت آاس ایدیواا گ داو .چگ سفیو ب الت داشسن

گانتتو درگبتتت و رتتای استتسخاا دارد .ااتتااع یتتگنچین

ن ییبگت آاس ایدیوا ادو ب یگنچینهگ بگاا اعتیارش

چتگ ابتگرت استت ا گ ارت یتگنچین،

ظ عیت نگم آاست ایدتیواا

ت گت دد

Ahlam et al.,

.)2014
ناا گفت ی در طگلا گ نتگ ی چتگ ستفیو

احسنگ ً ب ن یی

یگنچین اواد در آ

بتاط استت.

یگنچین چگ ستفیو عدوواائیتو استت یت طگلاتگت
رتتگد رو آ ااجتتگم گ عستت استتت و ا تت ات فیتتو
آاس ایدیواا  ،حفگظت ا نخ ر
آ اد شگ

ارتتت ت گگلایتتتتتگنچین ،ارتتت ت یتتتتتگنچینگتتتتتگ ت،
ارتت گگلایتتگنچینگتتگ ت .الگصتتیت آاستت ایدتتیواا

بگ ناو ب ه الااا اسگرج نحقیقگت عتا بتگ طگلات
حگض

اواد در بت

ناسط رادرکتگلهتگ

سار ایدیو ،ر ایدی و ایدی(

نفت د را بت

ار گگلایتگنچینگتگ ت ادتبت بت ورستگ ین  Eو  Cبت
ن نی

حوود  333و  35ب اب بی س استت Vinson et

.)al., 1995
در ه صارت ،حققگ

اسقواو یت الگصتیت آاست -

ایدیواا ب ال گیگهگ ننهتگ بتاط بت ارتن ن ییبتگت
عدوواائیتتو ایدتتت ،بلک ت ن ییبتتگت در ت ا ونل ت
ورسگ ین  ،Cنایاع ول و سگر ری نگ هتگ ایتی ت نااانتو

اهو دارد .ا ط ع یگنچین ادو بت اعتیارش ظ عیتت

ا ت ات آاس ت ایدتتیواا داشتتس بگشتتنو .بنتتگب ارن ،د ر ت

آاستت ایدتتتیواا ردستتتنگ ،بگاتتا اعتتتیارش ظ عیتتتت

احسنگل ا ات چگ سفیو در اعیارش عاگلیت آایر هتگ

و رر هتگ

ناا

آاس ایدیواا ارگگ هگ

خسلف ا ونل ال

ت گت دد  .)Skryzdlewska, et al., 2002طگلاتتگت
ا گ

دهو یت یتگنچین و رلت عنت هتگ چتگ رتک

دارنتو تا سار ایدتیو ،رادرکتگلهتگ ر ایدتی ،
ایدتتی(

نفتت د ،ر ایدتت ایس رتتت و هیپ یلتت و استتیو

بگشتنو .یتگنچین الکتال ا التگاااد عدوواائیتوهگ
است .ارن الکال آاس ایدیواا ب ییا بدیگر رتگد در

آاس ایدیواا و یگهش ر ایدیواسیا لیپیوهگ را
ب اعیارش رگکسگ

رادرکتگلهتگ آ اد ،شتدن یت د

علیات واسط ی اقش هت در ن تکی رادرکتگلهتگ
آ اد داراو) ،القتگء آاتیر هتگ آاست ایدتیواا و داشتسن
ب ال

ااد در

ادبت داد .البست  ،طگلاتگت بی تس در

رابطتت بتتگ ن ییبتتگت تتا
ایدیوا هگ ایی ض ور ب اظ

اصتتگر در حضتتار ستتگر
رسو.
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Abstract
Oxidative stress is a condition is which the biological system's ability to detoxify and eliminate harmful
effects of free radicals is not sufficient and oxidative damages to cells or tissues leads to the
development of diseases such as cancer, arteriosclerosis and degenerative changes. Phenolic compounds
due to their high antioxidant capacity, have an important role in health and increase the antioxidant
defense against oxidative stress. The aim of this study was to evaluate the effect of aqueous extract of
white tea on status of antioxidant enzymes (SOD, CAT and GPx), MDA (malondialdehyde) and TAC
(total antioxidant capacity) in rats treated with sodium arsenite. In this study, 32 adult male rats weighing
200-250 g were used in four groups of eight. The first group included healthy normal rats (control
group), the second group of rats were treated with sodium arsenite (100 ppm in drinking water) the third
group of rats were treated with aqueous extract of white tea at a concentration of 1/5%, via gavage, the
fourth group of rats were treated with aqueous extract of white tea (1/5%) via gavage with sodium
arsenite (100 ppm in drinking water). The rats were killed at the end of the 28 th day of treatment and
blood samples were collected and the antioxidant enzymes of CAT (catalase), SOD (superoxide
dismutase), GPx (glutathione peroxidase), and MDA and TAC were measured. The results indicate that
the aqueous extract of white tea significantly increased the activities of SOD, GPx, CAT and TAC and
decreased MDA concentration (p<0.05). The results showed consummation of white tea decreased the
oxidative stress of arsenic by increasing the activity of antioxidant enzymes and potentiation of
antioxidant defense system.
Key words: Arsenic, Antioxidant enzymes, Oxidative stress, White tea.
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