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تاثیر عصاره آبی چای سفید بر سطح آنزیم های آنتی اکسیدانی بافت کبددر موشهای

تاریخ پذیرش59/1/81:

مقدمه  :فالوونوئید ها و ترکیبات فنلی ظرفیت باالی آنتی اکسیدانی و نقش مهم در سالمتی دارند و باعث افزایش سیستم دفاع آنتی
اکسیدانی در برابر استرس اکسیداتیو می گردند .چای سفید نیز از جمله گیاهانی هست که به دلیل ظرفیت آنتی اکسیدانی باال اخیراً مورد
توجه قرار گرفته است .هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر چای سفید بر استرس اکسیداتیو ناشی از آرسنیک میباشد.
مواد و روش ها  :در این مطالعه از  23موش صحرایی نر بالغ در چهار گروه هشت تایی استفاده شد .گروه اول موش های صحرایی
سالم (گروه شاهد) که آب مقطر را روزانه به همراه رژیم غذایی استاندارد به صورت گاواژ دریافت کردند .گروه دوم موش های صحرایی
تیمارشده با آرسنیک با دوز  (mg/L) 50در آب آشامیدنی ،گروه سوم موش های صحرایی تیمارشده با عصاره چای سفید با غلظت 8/9
درصد به صورت گاواژ و گروه چهارم موش های صحرایی که عصاره آبی چای سفید ( 8/9درصد) را از طریق گاواژ همراه با آرسنیک
 (mg/L) 50در آب آشامیدنی دریافت کردند .بعد از پایان دوره تیمار ( 31روز) رت ها با استفاده از اتر بی هوش شده و سپس
کالبدگشائی انجام شد و سطح آنزیم های آنتی اکسیدانی کاتاالز ) (CATگلوتاتیون پر اکسیداز ) (GPxو سوپر اکسید دیسموتاز )، (SOD
ظرفیت تام آنتی اکسیدانی ) (TACو شاخص پر اکسیداسیون لیپیدی ) (MDAکبدی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته های پژوهش :عصاره آبی چای سفید باعث افرایش معنی دار فعالیت آنزیم های GPx ، CATو  SODو کاهش معنی دار
 MDAو افزایش  TACگردید ( ) P<0/0 9و مصرف آرسنیک سدیم نیز باعث کاهش معنی دار فعالیت آنزیم های GPx ، CATو
 SODو افزایش معنی دار  MDAو افزایش TACگردید ( )P<0/0 9و مصرف عصاره آبی چای سفید همراه آرسنیک سدیم باعث
افزایش فعالیت معنی دار  GPxو  SODگردید (.)P<0/0 9
بحث و نتیجه گیری  :نتایج نشان داد که مصرف چای سفید با افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و تقویت سیستم دفاع آنتی
اکسیدانی باعث کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از آرسنیک می گردد .در بررسی حاضر نیزآرسنیت سدیم باعث کاهش فعالیت های آنزیم
های آنتی اکسیدان و افزایش پر اکسیداسیون لیپیدی شد .

واژه های کلیدی :آرسنیک ،آنزیم های آنتی اکسیدان ،استرس اکسیداتیو ،چای سفید
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مواد و روش ها
مطالعه حاضر از ناوع تجربای آزمایشاگاهی باوده و در
سااال  8252در دانشااکده دام پزشااکی دانشااگاه آزاد
اسالمی واحد تبریز انجاام شاد .در ایان مطالعاه کلیاه
مالحظات اخالقی و پروتکل هاای کاار روی حیواناات
آزمایشگاهی مورد تایید کمیته نظارت بر حقوق حیوانات
آزمایشگاهی بود .در این مطالعه  23سر موش صحرایی
نر بالغ از نژاد ویستار با محادوده وزنای  300الای 390
گاارم اسااتفاده شااد .حیوانااات دردمااای  33±3درجااه
سلیسیوس ،رطوبت محیطی  21±3درصاد ،دوره هاای
متوالی  83ساعته نور و تاریکی قرار گرفتند .ماوش هاا
بعد از  9-7روز سازش با محیط به طور تصادفی باه 4
641
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مقدمه
استرس اکسیداتیو نمایان گر عدم توازن میان رادیکاال
های فعال اکسیژن ( )ROSو سیساتم دفااعی آنتای -
اکساایدانی باادن بااوده و ماایتوانااد باعااث اخااتالل در
مکانیسم طبیعی سیگنال های سلولی شاود ( .)1آنازیم
سوپراکسااید دیسااموتاز ( )SODآنزیماای اساات کااه
پاکسازی رادیکال های سوپر اکسید ( )O2-یا هیدروژن
پر اکسید ( )H2O2را انجام می دهد .آنزیم های سوپر
اکسااید دیسااموتاز ،گلوتاااتیون پاار اکساایداز ( )GPxو
کاتاالز ( )CATبا جلوگیری از تشاکیل رادیکاال هاای
آزاد و افزایش دفاع آنتی اکسیدانی با آسیب ایجاد شاده
مقابله میکنند .آرسنیک از مهم ترین سموم محیطی در
جهان بوده و یک عامل سمیّت سالولی مای باشاد کاه
انسان به طور عماده از طریاق مصارف آب آلاوده باه
آرسنیک غیر ارگانیک در مخاطره قارار مای گیارد (.)3
تولید رادیکال های آزاد ناشی از آرسنیک (سوپر اکسید،
هیدروکسیل و رادیکال های پر اکسیل و هیدرو اکسای
پر اکسید) می توانند با فعال سازی مسیر هاای پیاام ر
سانی حساس به آسیب اکسیداتیو باعاث مارس سالول
شوند .آرسنیک به طور اولیه منجر به عدم توازن بین پر
اکسید و آنتی اکسیدان ها میگردد ( .)2مطالعات چندی
نقش آرسنیک را در افزایش اساترس اکسایداتیو نشاان
داده است ( .)4نتایج مطالعات حاکی از فعالیات آنتای-
اکسیدانی چند گیاه مورد استفاده از جمله چای در طاب
سنتی ایران است .چای یکی از نوشیدنی هایی است که
بعد از آب به طور وسیعی مصرف می شود و به سه نوع
مهم وابسته به سطح تخمیر ،یعنی چاای سایاه ،سابز و
سفید تقسیم می شود .یافتاه هاای دانشامندان از ایان
نوشیدنی و ساختارش به کم تر از سه دهه بر می گردد.
چای دارای خواص ضد التهابی ( )9آنتی اکسایدانی ()6
و ضد بیماریهای عفونی ( ،)7آنتای موتااژن ( ،)1ضاد
سرطان ( ،)5ضد میکروبای ( ،)80هیپاو لیپیادمی (،)88
هیپو کلساترومی ( ،)83حفاظاتکنناده عصابی ( )82و
ضددیابتی می باشد ( )84و هم چنین میتواند به خوبی
عوامل پاسخ های ایمنی را فاراهم آورد ( .)89ترکیباات
شیمیایی چای سفید شامل پروتئین ها ،پلی ساکارید ها
و پلی فنل ها ،اسید های آمیناه و لیگناین هاا و متیال
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گزانتین (کافئین ،تئوفیلین ،تئوبروبومین) هساتند (.)86
فالوونوئید ها شامل فالوونول ها و کاتچین ها ،آنتای-
سیانین و ایزو فالوونوئید ها می باشاد .ترکیباات مهام
فنولیک موجود در برس های چای کاتچین هاا هساتند
که ساختار باالی  20درصد وزن خشک چای را تشکیل
می دهند ( .)87کاتچین های مهم در چای سفید اپای-
کاتچین ،اپی گالو کاتچین ،اپایکااتچین -2-گااالت و
اپی گالو کاتچین -2-گاالت که گاالت هاای فالوناول
هسااتند .یااا همااان اپاای گااالو کاااتچین-2-گاااالت
( ،)Epigallocatechin 3-gallateمقااادار بااااالی
کاتچین را تشکیل میدهد ( .)81گزارش ها نشان مای
دهد که غلظت پلی فنل های توتال ،کاتچین ها و اسید
گالیااک ،کااافئین ،تئااوبروفین هااا ECG ،EGC ،و
 EGCGبه طور ویژه در چای سفید بااال تار از چاای
سبز اسات ( .)85در ساالهاای اخیار ترکیباات آنتای-
اکسیدان به طور مستمر مطالعه شده است ،که حاکی از
توانایی باالی آن ها در پاک کردن رادیکال های آزاد و
کاهش اکسیداسیون میباشد ( .)30با توجه به ایان کاه
مطالعات اندکی در رابطه با اثرات حفاظتی چاای سافید
انجام گرفته است ،لذا هدف از این بررسی مطالعه اثرات
حفاظتی چای سفید در آسیب اکسایداتیو ایجااد شاده
توسط آرسنیک در کبد و فعالیت آنتی اکسیدانی آن در
موش های صحرایی تغذیه شده با ایان عصااره مای-
باشد.
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گروه  1تایی ،شامل :گروه شاهد ساالم کاه هام حجام
عصاره 8 ،میلی لیتر آب مقطر از طریق گااواژ دریافات
کرد ،گروه تیماار باا آرسانیت سادیم ( شارکت مارک،
ساخت کشور آلمان ) که با دوز  (mg/L) 50به دلیال
این که در این دوز بهترین اثر را دارا می باشاد ( )38و
باال تر ازاین دوز باعث آسیب شدید کبد طباق مطالعاه
هیستو پاتو لوژی می گردد و غلظات هاای پاایین اثار
چنادانی نادارد ( )33انتخاااب و در آب آشاامیدنی بااه -
صورت روزانه تهیه و در اختیار موش هاا قارار گرفات،
گروه تیمار با عصاره آبی چای سفید کاه  8میلای لیتار
چای سفید را با غلظت  8/9درصد استفاده کرده بودناد
طبق این روش موش ها این غلظت چاای را از طریاق
گاواژ دریافت و گروه تیمار با عصاره آبای چاای سافید
همراه با آرسنیک با دوز (mg/L) 50در آب آشامیدنی،
تقسایم شاادند (( .)32آرساانیک و چااای ساافید در ایاان
تحقیق به صورت تک دوز استفاده گردید).
تهیه عصاره آبی چای سفید
 89گرم از چای سفید تهیه شده از باازار و تائیاد شاده
توسط دانشکده کشاورزی با کد شناسایی ( )368555در
 8لیتر آب مقطر به مدت  9دقیقه جوشانده شد ،ساپس
فیلتر گردید و عصاره آبی چای سفید  8/9درصاد تهیاه
شد.
پس از پایان دوره تیمار  31روزه ،کالبد گشائی موش ها
انجام شد و بافت کبد جدا شده تا آزمایشات مربوطه باا
استفاده از کیت های تجاری موجود طبق دستور العمال
شرکت تولیدکننده کیت انجام گرفت.
اندازه گیری مالون دی آلدئید ()MDA
برای تعیین فراورده ی نهایی پر اکسیداسیون لیپیاد هاا
میزان مالون در آلدئید از روش  Sathoاستفاده شد .باه
 900میکرو لیتر بافت هموژنه  8/9میلی لیتر ،تری کلرو
استیک %80اضافه و باه مادت  80دقیقاه ساانتریفوژ
گردید .سپس  8/9میلی لیتر از مایع رویی را برداشاته و
 3میلی لیتر اسید تیو باربیتوریک  %0/67اضاافه و باه
مدت  20دقیقه در بن ماری جوش قرار داده شد .سپس
 3میلی لیتار  -8بوتانال باه محلاول اضاافه و بعاد از
ورتکااس شاادید ،بااه ماادت  89دقیقااه در 4000g
سانتریفوژ شد .جذب محلاول رویای صاورتی رنا در
طول موج  923نانو متر خوانده شد .غلظات  MDAباا
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اسااتفاده از 2،8،8و 2تتاارا اتوکساای پروپااان بااه عنااوان
استاندارد تعیین و  MDAبرحسب نانو ماول بار میلای
گرم پروتئین محاسبه شد .محلاول اساتاندارد MDAدر
غلظت های  0/3-30میکرو موالر در اسید ساولفوریک
 %80تهیه شد(.)32
اندازه گیری سوپر اکسید دیسموتاز
باارای اناادازه گیااری فعالیاات آناازیم سااوپر اکساااید
دیساموتاز ) (SODاز روش  Winterbournاساتفاده
شااد 0/ 3.میلاای لیتاار  0/ 8 EDTAمااوالر در ساادیم
سیانید 0 /2میلی موالر0 /8،میکرو لیتر نیتارو بلاو تتارا
زولیااوم  8/9میلاای مااوالر و  300میکاارو لیتاار بافاات
هموژنیزه به یک کووت اضافه و بعد از مخلاو کاردن
به مادت 9دقیقاه در  27درجاه ی ساانتی گاراد قارار
گرفت .سپس  0/90میلی لیتر ریبو فالوین  0/83میلای
موالر در باافر فسافات پتاسایم  0/67ماوالر PH=7/1
اضافه ،و به مدت 83دقیقه در درجه حرارت اتااق قارار
داده شد .سپس جذب در طی  9دقیقاه در طاول ماوج
 960نانو متر رویت شد .یک واحد فعالیت  S ODمقدار
آنزیمی که نیاز اسات تاا  %90از سارعت احیاا NBT
مهار شود .فعالیت آنزیم بر حسب واحد بار میلای گارم
پروتئین محاسبه گردید(.)34
اندازه گیری کاتاالز
بارای انادازه گیاری فعالیات آنازیم کاتااالز از روش
Abeiاستفاده شد .به حجام معینای از عصااره باافتی ،
اتانول مطلق اضافه و به مدت  20دقیقه در یخ اینکوباه
گردید .سپس تریتون  %80X -800با غلظت نهایی %8
اضافه شد .این محلول برای اندازه گیری فعالیت آنازیم
به کار برده شد .واکنش با اضافه کردن  0/09میلی لیتر
 20H2O2میلی ماوالر باه نموناه ی باافتی در باافر
فسفات پتاسیم 90میلی موالر  PH=7شروع شد .سپس
جذب در طی  2دقیقه در طول موج 340نانو متر خوانده
شد .یک واحد فعالیت کاتاالز مقدار یک میکرو مول از
H2O2است که در یک دقیقه تجزیه می شود .فعالیت
آنزیم بر حسب واحد بر میلای گارم پاروتئین محاسابه
گردید (.)39
اندازه گیری گلوتاتیون پراکسیداز
برای سنجش میزان گلوتاتیون بافات از روش Tietz
استفاده شد .غلظت مناسبی از نمونه ی هموژناه باا 80
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یافتههای پژوهش
میانگین و انحراف معیار آنازیم هاای کاتااالز (،)CAT
گلوتاتیون پر اکسیداز ( )GPxساوپر اکساید دیساموتاز
( )SODو مااالون دی آلدئیااد ( )MDAو ظرفیاات تااام
آنتی اکسیدانی ( )TACسرم در گروه های مورد بررسی
در جدول  8نشاان داده شاده اسات .مصارف آرسانیت
سدیم باعاث کااهش معنای دار ( )P<0/09در فعالیات
آنزیم هاای ساوپر اکساید دیساموتاز ( ،)SODکاتااالز
( )CATو گلوتاتیون پر اکسیداز ( )GPxو ظرفیت تاام
آنتیاکسیدانی ( )TACو افازایش معنای دار ()P<0/09
مالون دی آلدئید ( )MDAشاد .مصارف عصااره آبای
چای سفید به همراه آرسنیت سدیم منجار باه افازایش
معنی دار ( )P<0/09فعالیت آنزیم هاای CAT ،SOD
و  GPxو میاازان  TACو کاااهش معناای دار MDA
گردید (.)P<0/09

تحلیل آماری داده ها
داده های باه دسات آماده ،باه صاورت mean ±SD
محاسبه و اختالف معنی دار بین گروه ها توسط آزماون
تحلیاال واریااانس یااک طرفااه ( )ANOVAو آزمااون
تعقیبی دانکن ( )Duncan Post Hocدر ساطح معنای

جدول  -1مقایسه میانگین و انحراف معیار مالون دی آلدئید ،آنتی اکسیدان تام ،سوپر اکسید دیسموتاز ،گلوتاتیون پر اکسیداز و
کاتاالز کبد در گروه های مورد مطالعه
پارا متر های مورد سنجش

گروه ها

شاهد
تیمار با آرسنیت سدیم
تیمار با
عصاره آبی چای سفید
تیمارشده با عصاره آبی چای
سفید همراه آرسنیت سدیم
p-value

مالون دی آلدئید
()nmol/mg
6/087± a0/712
6/100± c0/015
9/422± b0/749

آنتی اکسیدان تام
()nmol/g
6/600±a0/496
6/812±b0/266
1/290±c0/342

سوپر اکسید دیسموتاز
)(U/mg
60/587± a4/216
78/267± b8/506
75/200± a3/272

گلوتاتیون پر اکسیداز
))nmol/mg
94/214±a3/204
46/122±a8/204
97/367± a0/744

کاتاالز
)(IU/mg
99/612±3 / a636
43/612±b8/474
97/422±a8/637

6/666±a0/390

6/122±a0/093

10/078± c3/343

12/700± c3/804

98/887±c0/730

0009

00000

00000

00000

00000

 :a,b,cحروف غیر مشابه در هر ستون نشانگر اختالف معنی دار است ( .)P>0/09مقادیر به صورت میانگین ±انحراف معیاار بارای  1ماوش
1/407b±46/833
صحرایی در هر گروه ارائه شده است.

که آرسنیت سدیم استرس اکسیداتیو را افزایش میدهد.
متابولیسم آرسنیت سدیم یکی از دالیل تغییر در فعالیت
آنزیم های آنتی اکسیدانی به ویژه  GPxمی باشد .کبد
یکی از مهم ترین جایگاه های متایال سایون آرسانیت
سدیم است .تبدیل شدن آرسنیت سدیم به مونو متیل -
آرساانیت و دی متیاال آرساانیت توسااط -S( SAM

بحث و نتیجهگیری
در مطالعه حاضر آرسنیت سدیم باعث کااهش فعالیات
هااای آناازیم هااای آنتاای اکساایدان و افاازایش پاار
اکسیداسیون لیپیدی شد و مصارف چاای سافید باعاث
افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و کاهش پار
اکسیداسیون لیپیدی گردید .مطالعات نشاان داده اسات
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میکرو لیتر اسید ساولفو سالسایلیک  %9مخلاو و باه
مدت  80دقیقه در دمای  4درجه ی سانتی گراد باا دور
 3000 gسانتریفوژ شد800 .میکرو لیتر از محلول رویی
برداشته باه 180میکارو لیتار دی سادیم فسافات 0/2
موالر اضافه شد .سپس با اضافه کردن 50میکارو لیتار
معاارف دی تیااو-باایس -نیتاارو بنزوئیااک اسااید %0/4
محلول در سیترات سادیم  %8واکانش شاروع گردیاد.
تغییرات جذب در طول ماوج  483ناانو متار در طای 9
دقیقه رویت شد .باا اساتفاده از محلاول گلوتااتیون 8
میلی گرم بر میلی لیتر منحنی استاندارد گلوتاتیون رسم
گردیده و غلظت گلوتاتیون بر حسب نانو مول بر میلای
گاارم پااروتئین محاساابه گردیااد .محلااول اسااتاندارد
گلوتاتیون در غلظت های  39-300میکرو ماوالر تهیاه
شد(.)36
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داری  P<0/09به کماک نارم افازار spssنساخه 33
مورد بررسی قرار گرفت.
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آدنوزیل متیونین) در حضاور گلوتااتیون ( )GSHانجاام
می گیرد که این مسئله منجر به کااهش گلوتااتیون و
فعالیت آنزیم های وابسته به گلوتااتیون از جملاه GPx
ماای گااردد و تقلیاال  GSHباعااث تسااهیل در تجمااع
آرسنیت سدیم و ایجاد اساترس اکسایداتیو مای شاود.
افزایش استرس اکسایداتیو منجار باه کااهش فعالیات
 SODشده و افزایش تولید رادیکال های سوپر اکسید،
فعالیت کاتاالز را مهار میکند .افازایش میازان H2O2
نشانگر کاهش فعالیت  CATبعاد از مصارف آرسانیت
سدیم می باشد ( .)37مطالعات زیاادی کااهش فعالیات
آنزیم های آنتی اکسیدانی و افازایش پار اکسیداسایون
لیپیدی در حضور سدیم آرسنیت را نشان داده است کاه
با مطالعه حاضر هم خوانی دارد .از جمله مطالعه ای که
ویجایا و همکاران درسال  3088با عنوان تاثیر سادیم
آرسنیت بر روی موش هاای مااده در دوره شایر واری
انجام داده اند مشاهده نمودناد سادیم آرسانیت باعاث
افزایش تیو باربیتوریک اسید در بافت کبد می گردد که
این ماده باعث پائین آمدن سطح گروههای  SHو آنزیم
های آنتی اکسیدان میگردد که با نتایج ما هام خاوانی
دارد .)37( .همان طور که در بررسای حاضار مشااهده
شد ،تیمار با عصاره آبی چای سفید منجار باه افازایش
فعالیت آنزیمها و کاهش پر اکسیداسیون لیپیدی گردید.
مطالعاه ناکاگااوا و همکااران در ساال  3003حااکی از
فعالیت آنتی اکسیدانی و پاککنندگی رادیکال های آزاد
چای سبز می باشد ( .)31در مطالعه آذرم و همکاران در
سال  3004در خصاوص خاصایت ضاد سارطانی اپای
کاتچین و اپی-2-گاالت و ترکیباات پلای فنلای چاای
سبز ،ایشان به این نتیجه رسیدند که اپایکااتچین هاا
ممکن است در شاالته کاردن یاون هاای فلازات باه
خصوص آهن و مس (که در جدا شدن هیدرو پر اکسید
های لیپیدی که منجر به تولید و تشاکیل آلدئیاد هاای
فعال می گردند) دخالت کنند ( .)35در مطالعاه ای کاه
اهالم و همکاران در سال  3084در مورد تااثیر عصااره
چای سفید بر فعالیت آنازیم هاای آنتای اکسایدانی در
موش های دیابتی شده با استرپتوزو توسین انجام دادند،
به این نتیجه رسیدند کاه چاای سافید باعاث افازایش
فعالیت آنزیم های آنتای اکسایدانی مای گاردد و علال
احتمالی این اثر در ارتبا با کاهش رادیکال های آزاد و
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بهبود فعالیت آنزیم هاای آنتای اکسایدانی و مهاار پار
اکسیداسیون لیپیدی باه دلیال وجاود ترکیباات آنتای-
اکسیدانی مختلف و یا افزایش سنتز مولکول های آنتای
اکسیدان و به ویژه فالوونوئید ها می باشاد .عاالوه بار
این ،ظرفیت تام آنتی اکسیدانی به مولکول های دیگار
موجود در چای از جمله اسید آسکوربیک  ،آنتی سیانین
ها ،ایزو فالوونوئید ها و فالوونول ها گفته می شود که
می توانند باعث افزایش ظرفیات آنتای اکسایدانی مای
گااردد .چااای ساافید بااه علاات داشااتن ترکیبااات آنتاای
اکسیدان عالوه بر پلی فنل ها باعث افازایش ظرفیات
تام آنتی اکسیدانی می گاردد ( .)20باا توجاه باه هام
خوانی نتایج تحقیقات فوق با مطالعه حاضار مایتاوان
گفت که در مطالعه حاضر تاثیر چای سفید احتمااالً باه
ترکیب کاتچین موجاود در آن مرباو اسات .کااتچین
چای سفید فالوونوئیدی است که مطالعات زیاادی روی
آن انجام گرفته است و اثارات مفیاد آنتای اکسایدانی،
حفاظت از تخریب توسط رادیکالهای آزاد شامل ساوپر
اکسید ،پراکسیل و اکسیژن منفرد را بار عهاده دارد .از
طرفی کاتچین عالوه بر افزایش ظرفیت آنتیاکسایدانی
پالسما ،باعث افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی ارگاان -
های مختلف از جمله قلب و ریه ها می گاردد ( .)28در
پژوهش حاضر عصاره آبی چای سافید باعاث افارایش
فعالیت آنزیم هاای GPx ، CATو  SODو کااهش
 MDAو افزایش  TACگردید .آنزیم هاای، CAT
GPxو  SODنقش حفاظتی بر علیه آسیب اکسایداتیو
دارند به عبارتی چای سفید با افزایش فعالیات آنازیم -
های آنتی اکسیدانی و کاهش پر اکسیداسیون لیپیادهاا
باعث افزایش پاک ساازی رادیکاال هاای آزاد ،شاالته
کردن فلزات واسطه (که نقش مهم در تشکیل رادیکال
های آزاد دارند) می گردد کاتچین ها و پلی فنال هاای
چای یک زداینده موثر سوپر اکسید ،رادیکال هاای پار
اکسیل ،اکسیژن منفرد ،پر اکسی نیتریت و هیپار کلارو
اسید میباشند .اما سم آرسنیک اغلب منجر به سامیت
کبدی می گردد  .و آرسنیک باعث آسیب جبران ناپاذیر
کبدی و به سطور خاص باعث افزایش تولید گونه های
رادیکال آزاد از جمله سوپر اکسید ،هیدرو کسایل و پار
اکسی و هیدروژن پر اکسید یا آب اکسیژنه مای گاردد.
در مطالعه میتال که در مورد تااثیر حفااظتی ویتاامین
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Eبر استرس اکسیداتیو ناشی از آرسنیک و فلوراید انجام
داده اند به این نتیجه رسیده اند که آرسنیک و فلورایاد
بر روی  GPxو کاتااالز هایت تااثیری نادارد .ولای در
تحقیق حاضر نشان داده شد که آرسنیک باعث کاهش
کاتاالز و  GPxمی گاردد و درتحقیاق حاضار آنازیم
های  TAC، SODو افزایش  MDAناشی از مصارف
آرساانیک نیااز مااورد مطالعااه قاارار گرفتااه و متمااایز از
تحقیقات پیشین باوده اسات  .هام چناین در تحقیاق
میتال تاثیر ویتامین  Eبر استرس اکسیداتیو ناشی از هر
دو آرسنیک و فلوراید نشان مای دهاد باعاث تغییارات
آنزیم های آنتی اکسیدانی و کاهش رادیکال هاای آزاد
می گردد.که در این تحقیق حاضر چای سافید توانساته
در مصرف توام با آرسنیک باعث کاهش رادیکال هاای
آزاد گردد .هم چنین ویتامین  Eمی تواند باعث تثبیات
پرو آنتی اکسیدان  /آنتی اکسیدان گاردد .و در تحقیاق
حاضر چای سفید با استفاده از ترکیبات کاتچین موجاود
باعااث کاااهش ساامیت آرساانیک و تثبیاات پاارو آنتاای
اکسیدان /آنتی اکسیدان گردد ( .)38کاتچین مولکاولی
از خانواده فالوونوئید هاا اسات .ایان مولکاول آنتای -
اکسیدانی به میزان بسیار زیاد در چای سفید وجود دارد.
نتایج پژوهش های متعدد نشان میدهاد کاه کااتچین
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عالوه بر خواص آنتای اکسایدانی نقاش محاافظتی در
پیشگیری از برخی از بیماری های مزمن مانند دیابت و
پوکی استخوان دارد .انواع کاتچین موجود در برس چای
عبارت است از  :اپی کاتچین ،اپای گالوکااتچین ،اپای-
کاتچین گاالت ،اپی گالوکاتچین گاالت .خاصیت آنتای
اکسیدانی اپی گالوکاتچین گاالت نسبت به ویتامین E
و  Cبه ترتیب حدود  800و  39برابار بایش تار اسات
( .)23البته محققان معتقدند که خاصیت آنتی اکسیدانی
برخی گیاهان تنها مربو به این ترکیبات فالوونوئیدی
نیساات ،بلکااه ترکیبااات دیگاار از جملااه ویتااامین ،C
توکوفرول و سایر پیگمان ها نیز می توانند اثرات آنتای
اکسیدانی داشته باشند .بنا بر این ،دالیل احتمالی اثرات
چااای ساافید در افاازایش فعالیاات آناازیم هااای آنتاای -
اکسیدانی و کاهش پر اکسیداسیون لیپید ها را می توان
به افزایش پاک سازی رادیکال های آزاد ،شالته کاردن
فلزات واسطه (که نقش مهم در تشکیل رادیکال هاای
آزاد دارند) ،القاء آنزیم هاای آنتای اکسایدانی و داشاتن
برخی مواد دیگر نسبت داد .البته ،مطالعات بیش تار در
رابطه با ترکیبات موثره عصاره در حضور سایر اکسیدان
ها نیز ضروری به نظر می رسد.
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Abstract
Introduction: Having high antioxidant
capacity and an important role in the health,
the flavonoids and phenolic compounds
increase antioxidant defense against
antioxidative stress. White tea is among
herbs attracting attention recently due to
high antioxidant capacity. The present
study aimed at surveying the effect of white
tea on oxidative stress resulted of Arsenic.

Antioxidant
Capacity
(TAC),
Malondialdehyde (MDA) of liver.

and

Findings: The aqueous extract of white tea
caused a meaningful increase of CAT, GPx,
and SOD activities as well as a meaningful
decrease of MDA. It also increased the
TAC (P<0.05). On the other hand,
administrating the Sodium Arsenic caused a
meaningful decrease of
CAT, GPx, and
SOD as well as a meaningful increase of
MDA. It also increased the TAC (P<0.05).
Administrating the aqueous extract of white
tea plus Sodium Arsenic caused a
meaningful increase of SOD AND GPx
activities (P<0.05).

Materials & methods: In the present study
32 male rats were used in four groups of
eight animals. The first group composed of
healthy animals (control group) which
received distilled water along with standard
dietary via gavage, the second one was
treated with Arsenic (90 ppm in drinking
water), the third group was treated with
white tea extract (1.5%) via gavage and the
fourth one received aqueous white tea
extract (1.5%) plus Arsenic (90 ppm in
drinking water) via gavage. Upon the end
of the treatment period (28 days) the rats
were anesthetized using ether and then
autopsy was conducted to measure the
levels of Catalase Antioxidant Enzymes
(CAT), Glutathione Peroxidase (GPx),
Super Oxide Dismutase (SOD), Total

Discussion & conclusions: The results
demonstrated that administration of white
tea causes to increase the antioxidant
enzymes activity as well as to strengthen
the antioxidant defense and to decrease the
stress oxidative resulted of Arsenic,
besides. In the present the administration of
Sodium Arsenite
caused
decreased
antioxidant enzymes activity and increased
MDA.
Keywords: Arsenic, Antioxidant enzymes,
Oxidative stress, White tea
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