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  ههدیچک

 مقدمه

  »ي اصیلمقاله«
 ظرفیتبر (Phoenix dactylifera)  خرما يهسته یمتانول يعصاره ریتأث یبررس
  ییخون موش صحرا دازیون پراکسیوتاتلگ میآنزفعالیت  تام و یدانتیاکسیآنت

  

 2 ینیحس یمرتضد ی، س2ونس آزادبختی، 2یمنؤ، فرهاد م*1اهپوشیر سیام

 

  دهیچک
دان یاکسیآنت-دانیستم اکسیتعادل س  دیو شدیاتدیط استرس اکسیدر شرا :نهیزم

 شتریب يهادانید اکسیدر جهت تول الل معموالًن اختیکه ا هم خوردهدر بدن ب
رات ییبدن دچار تغ در DNAمانند  یمهم يهابدنبال آن ماکرومولکول و است

 در. خرما وجود دارد یبر اثرات درمان یمبن ییهاگزارش. شوندیم يریناپذجبران
زان یو م یدانتیاکسیت آنتیظرف يخرما بر رو يهسته ریتأثزان یاین مطالعه م

 يموشها يهاتیتروسیداز در سرم خون و اریون پراکسیم گلوتاتیت آنزیفعال
  .  قرار گرفت یمورد بررس ییصحرا
با  آن خرد شده و يخرما، هسته يوهیم  ییشناسا و يآورجمع پس از :روش

 يهاموش. دیانجام گرد يریگهاندن و حالل متانول عصارسیاستفاده از روش خ
 میتقس )لوگرمیگرم بر کیلیم 100، 50، 25کنترل، ( ییتا 6گروه  4 در ییصحرا

ان یسپس از شر. عصاره داده شد یق داخل صفاقیروز بصورت تزر 15و بمدت 
ت یتروسیقسمت سرم و ار دوها به نمونه .دیگردانجام  يریگد خونیکاروت

- در نمونه دازیون پراکسیت گلوتاتیزان فعالیو م یدانتیاکسیآنتت یو ظرف میتقس
  .شد یت بررسیه از کداستفا ت بایتروسیسرم و ار يها
-یت آنتیزان ظرفیملوگرم یگرم بر کیلیم 100و  50، 25در دوزهاي  :جینتا

و  34/54و  40/40، 40/23:بیترتهبتر یکرولیم 10از حجم سرم  یدانتیاکس
ون یگلوتاتت یزان فعالیو م باشدیم 29/198 و 73/156 ،35/124 تیتروسیدرار

-تیتروسیو ار 306/0و 232/0، 087/0 :بیفوق بترت يدوزهاسرم در  دازیپراکس
  .باشدیم 653/0و   116/0،285/0: بیها بترت

خرما به  يهسته ياز عصاره يشتریب دوزکه  ییصحرا يهاموش: يریگجهینت
زان یبودند و م يشتریکل ب یتدانیاکسیت آنتیظرف يبود دارا ق شدهیآنها تزر

نشان دهنده  نیه باالتر بود که ایداز در آنها نسبت به بقیون پراکسیت گلوتاتیفعال
  .باشدیخرما م يهسته يمناسب عصاره يگذارریتأث
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 مقدمه

 يدهندهاست که نشاناکسیداتیو، اصطالحی کلی آسیب 
هاي بیولوژیکی هاي آزاد به مولکولرادیکال يحمله
 :جانداران شامل هاي موجود در بدنمولکول يهمه. است

ها نوکلئیک و کربوهیدرات ا، اسیدهايهلیپیدها، پروتئین
  .)1( معرض آسیب اکسیداتیو قرار دارند در

 یعیطب دان در بدن از حدیچنانچه غلظت مواد اکس
 يبرا يریناپذجبران يهابیتواند موجب آسیالتر رود مبا

ریبوز در ساختار براي مثال به قند دزوکسی .بدن گردد
DNA دنشومی حمله و باعث موتاسیون آن.          

اتیو اي است که بتواند از آسیب اکسیداکسیدانت، مادهآنتی
 خیر بیندازدأبه مولکول هدف جلوگیري کند یا آن را به ت

 یعیطب يهاک، مولکولیولوژیب يهادانتیاکسیآنت. )1(
 يهاکالیراد ينشده ل کنترلیتوانند از تشکیکه م هستند

که  ییهااکنشا ویکنند  يریشده جلوگژن فعالیآزاد و اکس
ن رفتن یاز ب. مهار کنند شود رایتوسط آنها انجام م

- یشده توسط آنتژن فعالیزاد و اکسآ يهاکالیراد
ن حال به خاطر یبا ا .)2( شودیانجام م یدانت داخلیاکس

ا به خاطر عوامل یبدن در  هادانتیاکسید آنتیدر تول نقص
ن، دیگار کشیل سیاز قب( کیوپاتولوژیزیف يهاتیو موقع

چرب  دیاس يحاو يهامی، رژUV هوا، تابش یآلودگ
ها که در آن ) رهیو غ يزیخونر ،اشباع نشده باال، التهاب

-یآنت شوند،ید میبه مقدار فراوان تول ژن فعالیاکس
 یمقابله با اثرات تجمع يبرا یخوراک يهادانتیاکس
در بدن  .)3( از هستندیو مورد نیداتیاکس يهابیآس

ک یمانند  دانتیاکسیو مواد آنت هامیآنزموجودات زنده 
ن موجودات را در یا کنند ویار منظم عمل میبس يچرخه

ن یاز مهمتر. کنندیها حفظ مدانیاز اکس یر ناشبرابر خط
کاتاالز،  سموتاز،ید دیسوپراکستوان به یها ممین آنزیا

 .اشاره کرد ...وردکتاز ونیگلوتات داز،یپراکس ونیگلوتات
توسط گردون  1957داز در سال یپراکس ونیگلوتاتم یآنز

 يم از خانوادهیک آنزی ینام کل) 4( لز کشف شدیم
 یمهم یشناختستینقش ز يکه دارا باشدیم هادازیپراکس

 يهابیاز آس يریجلوگ يدر بدن موجودات زنده برا

داز یون پراکسیگلوتات یمیوشیعملکرد ب .است یدانیاکس
دروژن ین هیهمچن لکل وا به دهایسکپرادروید هیپیکاهش ل

 يداز دارایپراکس ونی، گلوتاتباشدید به آب میاکسپر
تلف مخ يهام است که توسط ژنیزوآنزین ایچند
م از یزوآنزیاست در انسان هشت اشده  يگذاررمز

ون یگلوتات .)5( افت شده استیداز یاکسون پریگلوتات
 يهمه ن است کهیسلنو پروتئ کی یداز به طور کلیاکسپر

دارد  يکه ساختار مونومر  GPX4آن به جز يهامیآنززویا
در طول دوران  GPXفاقد  يهاموش) 6( تترامر هستند

م موجب یآنزن یب به ایآس )7( روندین میاز ب ینیجن
 يدازهایپراکس .)8( گرددیسک سرطان میش ریافزا

ژن ینشان دادن آنت ين برایمونوگلوبولینشاندار به عنوان ا
 یواسمنیان در یهمچن. ردیگیاستفاده قرار م ها موردبافت

نامحلول  محلول و يهاژنیآنت یکم يریگاندازه يبرا
د در یانیس داز توسطیپراکس .)11- 9( شوندیاستفاده م

  ). 12( گرددیمهار مموالر  10-5غلظت 
ز ا .Phoenix dactylifera L)( درخت خرما

اثرات ذکر شده  از جمله .)13( ستا Palmae يخانواده
 يکنندهتیتقوبه  توانیم یخرما در طب سنت يبرا

 مان، ضدیزا يع کنندهیتسر ،کنندهبدن و چاق  یعموم
فلج، لقوه،  يرما براخن یهمچن .)14(اشاره کرد  درد
. و نرم کردن مفاصل خوب است درد کمر ،هیت کلیتقو

 يراهسته ب يکردهخوردن دم. قابض استخرما  يهسته
آوردن  بند يراآن ب يدهییردن سنگ مثانه و ساخرد ک

م نافع یبدخ يهازخم يآن برا ياسهال و گرد سوخته
  .)15( است

 یحفاظت ،تومور، ضدیاز اثرات ضدسرطان ییهاگزارش
خرما  يوهیم یکیموتاژنیو آنت یالتهابدر زخم معده، ضد

که تحقیقات اپیدمیولوژیک نشان داده . )16( وجود دارد
اکسیدانت داراي اثرات ز این ترکیبات آنتیبسیاري ا

آترواسکلروزیسی، ضد توموري، ضد  التهابی، ضدضد
 وسی و ضد باکتریایی زایی، ضد ویرموتاژنی، ضد سرطان

  .)17( باشندمی
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  روش
از را )Phoenix dactylifera( خرما يوهیمابتدا 

) بهبهانشهرستان ( ی آن در استان خوزستانگاه طبیعرویش
 هسته آوري کرده و پس از جدا کردن پاییز جمع در فصل

 و اب کردهیصورت جداگانه آسه ب را وه، هستهیاز م
ساندن و حالل متانول یبا استفاده از روش خ يریگعصاره

پودر  Freeze dryer توسط دستگاه و )18(انجام شد
گرم بر یلیم 100و  50، 25 يدوزها .دیه گردیته عصاره

ن یا در .دیه گردیتهخرما  يستهه ياز عصاره لوگرمیک
 ییصحرا يهااز موش ییتاگروه شش ش از چهاریآزما

باال از عصاره و به  يکه به سه گروه دوزهاه استفاده شد
صورت داخل ه بروز  15، به مدت نیسال ک گروه نرمالی

م یصورت مستقه ب يریگخون د سپسیق گردیتزر یصفاق
 يهاماده کردن نمونهآ يبرا. د انجام شدیان کاروتیاز شر

ها به از لخته شدن نمونه يریجلوگ يبرا یخون
  .اضافه شد  EDTAآنها

  کل  یدانتیاکسیت آنتین ظرفییروش تع
ت ین ظرفییتع يبرا یخون يهانمونه يسازآماده يبرا

گراد یسانت يدرجه 4درها نمونهابتدا  کل، یدانتیساکیآنت
 يهیال. ندوژ شدیفیدور سانتر 1000قه در یدق 10به مدت 

د انتقال یجد يهابه لولهکه شامل سرم خون است  ییرو
 يد در دمایجد يهاتا زمان انجام تست هانمونه وداده 

 يهیبه الو ، نددیگرد يگراد نگهداریسانت يدرجه -80
برابر  5 ياندازهاست به  یخون يهاه شامل سلولن کیریز

ها را و نمونه هر اضافه شدیمقطر دوبار تقط آبان شحجم
 10000قه در یدق 10گراد به مدت یسانت يدرجه 4 در

-یت آنتین ظرفییمنظور تعه ب. شوندیوژ میفیدور سانتر
 یت آنتین ظرفییمخصوص تع يهاتیاز ک یدانتیاکس
 ,Uk)د یاستفاده گرد abcamساخت شرکت  یدانتیاکس

ab65329) ک از یاز هر تر یکرولیم 100- 0ن منظوریبد
در هر چاهک را  یخون يهاسلول سرم و يهانمونه

آب مقطر دو ها را با استفاده از خته و سپس حجم نمونهیر
و به هر چاهک رسانده شد  تریکرولیم 100به ر یبار تقط

اضافه  )++CU( يکه حاو محلول کار تریکرولیم 100
 دانت،یاکسین ماده با مواد آنتیکه در اثر واکنش ا دیگرد

CU++  بهCU+ ها را به سپس نمونه، گرددیمل یتبد
 570 و جذب در اتاق انکوبه يساعت در دما 5/1مدت 
  .شد يریگاندازه نانومتر

زان یم يریگاندازه يبرا :نمودار استاندارد تروالکس
 استاندارد تروالکس ید منحنیکل با یدانتیاکسیت آنتیظرف

ن یرسم ا يبرا. رسم گردد) محلول در آب Eن یتامیو(
از محلول تر یلکرویم 20و  16، 12، 8، 4، 2، 0 یمنحن

سپس  شده و ختهیاستاندارد تروالکس داخل هر چاهک ر
 ریبار تقطآب مقطر دوبا استفاده از هر چاهک  یحجم کل

، 12، 8، 4، 2، 0 يهاده که غلظتیرس تریکرولیم 100به 
در آخر  ،دیآیدست مه از تروالکس ب نانوموالر 20و  16

اضافه  )++CU(محلول کار تر یکرولیم 100به هر چاهک 
    اتاق انکوبه  يساعت در دما 5/1به مدت  و دیگرد

 دیگرد اندازه نانومتر 570طول موج  درو جذب  گردندیم
  .)19( گرددیاستاندارد تروالکس رسم م یمنحن و

  :دازیون پراکسیم گلوتاتیت آنزیفعال نییروش تع
منظور ه ب: )GPx( دازیپراکس ونیگلوتات يریگاندازه

ن یت ایداز از کیون پراکسیم گلوتاتینزت آین فعالییتع
    دیاستفاده گرد  abcamم که ساخت شرکتیآنز

)(Uk, ab102530 ون یگلوتات میآنز ن منظور ابتدایو بد
 سپس  .گرددیون ردکتاز فعال میگلوتات کمک با دازیپراکس

,GPx دیدروپراکسایهکامن )Cummene 

hydroperoxide( و ، دهدیا کاهش مرGSH 
توسط GSSG  ابد سپسییکاهش م  GSSGبه

ل یتبد GSH به NADPHمصرف  باون ردکتاز یگلوتات
 ونیمتناسب با گلوتات NADPHکاهش  .شودیم

کاهش  .گرددیواکنش فعال م که در ،ستا يدازیپراکس
NADPH  ن یشود از ایم يریگاندازه نانومتر 340در

در داز یپراکس ونیگلوتات يریگهانداز يتوان برایروش م
  .ت استفاده کردیتروسیار و سرم
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ابتدا مانند روش فوق  یخون يهانمونه یبررس يبرا
سپس  و گردندیوژ میفیدور سانتر 1000ها در نمونه

رد و یگیمورد استفاده قرار م ماًیمستق) سرم( ییمحلول رو
 ml2/0ا ی 106تعداد ( ت ابتدایتروسیار يهادر مورد نمونه

 دادهخ قرار ی يا رویط سرد یه در محک را )تیتروسیار
 گرددیبافر سرد اضافه م تریلیلیم 2/0 به آنشده است 
قه یدق 15گراد به مدت یسانت يدرجه 4ها در سپس نمونه

 يبرا ییمحلول رو .شوندیوژ میفیسانتر دور 10000در 
ک ی توان به مدتیم ها رانمونه .شودیمجمع  يریگاندازه

 20. کرد ينگهدارگراد یسانت يدرجه - 80در  ماه
اضافه  ياخانه 96 يهاتیپلها را به از نمونه تریکرولیم

تر  یکرولیم 100به  ،يریگها را با بافر اندازهو حجم آن کرده
 تریکرولیم 90 هاک از چاهکیسپس به هر  دهرسان

Reaction Mix،  شوندیر آماده میز يوهیبه شکه را ،
  .گرددیافه ماض

82µl Assay Buffer, 4µl NADH 40Mm, 2µ 
l GR Solution,2µl GSH solution) ( به هر نمونه

آن را  و هکرداز محلول فوق را اضافه  تریکرولیم 90تست 
م یکنینکوبه میقه ایدق 15سپس به مدت  زده وخوب هم 

از محلول تر یکرولیم 10شود  یخال GSSG يتا از همه
ها به نمونه  GPX،آغاز واکنش يد برایاکسادروپریکامن ه

 340جذب در  سپس وزده خوب هم  و اضافه کرده
خوانده   A1 يریگاندازه يبرا  T1زمان به عنوان نانومتر

 25 ينکوبه کردن در دمایقه ایدق 5سپس بعد از شود یم
جذب  نانومتر 340در   T2گراد در زمانیسانت يدرجه

  .گرددیم يریگاندازه A2  شود یخوانده م
  :NADPH نمودار استاندارد

را در  NADPHموالر یلیم 40از محلول  تریکرولیم 25
 که کرده ق یزه رقیونیآب مقطر د تریلکرویم 975

NADPH 12، 8، 4، 2، 0آمد دست ه بموالر یلیک می ،
 ا در رموالر یلیک می NADPHاز  تریکرولیم 20و  16

بافر  با ییم نهاسپس حج وخته یر ياخانه 96 يهاچاهک
جذب آن را  و ده شدرسان تریکرولیم 200به  يریگاندازه

و نمودار استاندارد  خوانده شد نانومتر 340موجطول در 
  .)20( دیگرد آن رسم

  
  جینتا

در  :اکسیدانی کلبررسی ظرفیت آنتی ينتیجه -الف
ب یشنمودار استاندارد تروالکس و  ا کمکب شیآزمان یا
 یدانتیاکسیت آنتیظرف ،)1نمودار( آن از دست آمدهه ب

ابتدا  .دست آمده ب یخون يهاسرم و سلول يهانمونه
 سرم و يهااز نمونهتر یکرولیم 75و  50، 25 يهاحجم
از که جذب آنها  ،دیاستفاده گرد یخون يهاسلول

و  5 سپس غلظت ،شتر شدیجذب تروالکس ب يمحدوده
   ت یزان ظرفیم شد ستفادها هااز نمونه تریکرولیم 10
 100و  50، 25، 0 يهاسرم در غلظت یدانتیاکسیآنت

: بیترته تر بیکرولیم 10لوگرم از حجم یگرم بر کیلیم
 ،66/32 :تیتروسیو در ار 34/54 و 40/40، 81/1،40/23
 10حجم  که در باشدیم 29/198 و 73/156 ،35/124

 ياهو نمونه )2نمودار( سرم يهانمونه ازتر یکرولیم
 طور که مشخصهمان دست آمده ب )3نمودار(ت یتروسیار

-هسته  يعصاره لوگرم یگرم بر کیلیم 100 دوز دراست 

ن کل یو ب ددار را یدانتیاکسیت آنتیظرف نیشتریبخرما  ي
 يهاسرم و چه در نمونه يهادر نمونه ها چهنمونه

  ).>P 05/0( وجود دارد يت تفاوت معناداریتروسیار
 :دازیون پراکسیم گلوتاتیزان آنزیم یبررسج ینتا -ب

د یداز ابتدا بایون پراکسیم گلوتاتیت آنزیفعال یبررس يبرا
سپس  ،)4نمودار(رسم گردد  NADPHنمودار استاندارد 

داز در یون پراکسیم گلوتاتیزان آنزیم 6و5 ينمودارها رد
قرار  یمورد بررس تیتروسیمربوط به سرم وار يهاونهنم

تر از یکرولیم 20ن مطالعه از حجمیا در .گرفته است
ت یفعال یبه بررس 5در نمودار  دیگردها استفاده نمونه

در  و  سرم خون پرداخته شده است درGPx  میآنز
ت یتروسیدر ار GPx میت آنزیفعال یبررس 6 نمودار

داز یون پراکسیم گلوتاتیت آنزیزان فعالیم ،پرداخته است
 0233، 087/0، 076/0 :بیترته فوق ب يهاسرم در غلظت

 ،089/0،116/0 :بیترته ها بتیتروسیو ار 0.306و 

http://journals.ajums.ac.ir/jentashapir


 
 483                                                                                                                                                 امیر سیاهپوش و همکاران

 

 1391مستان ، ز4ي رهي سوم، شماي علمی ـ پژوهشی جنتاشاپیر، دورهفصلنامه

http://journals.ajums.ac.ir/jentashapir 
 
 

ش دوز یدهد با افزایکه نشان م باشدیم 653/0و  285/0
 میت آنزیزان فعالیم خرما يهسته ياز عصاره یقیتزر

GPx خون  يهاتیتروسیمربوط به ار يهادر نمونه
ها هن نمونیم در ایش آنزیزان افزایابد که مییش میافزا

ن یسرم ب يهادر نمونه و باشدیسرم م يهاشتر از نمونهیب

ق شده بود و یبه آنها تزر mg/kg 25که دوز  یگروه
ق شده بود اختالف ین به آنها تزریکه نرمال سال یگروه

گر اختالف ید يهاوجود ندارد و در گروه يمعنادار
ها ت هم در کل گروهیتروسیار يهامعنادار است در نمونه

  ). >P 05/0( دار استمعناالف اخت

.  
  نمودار استاندارد تروالکس: 1نمودار

  .باشدحاصل از سه بار تکرار می Mean±SEMنتایج به صورت -
  باشدنانومتر می 570جذب در طول موج -
  

  
  در چهار گروه ییسرم موش صحرا کل در یدانیاکسیت آنتیظرف يسهیمقا: 2نمودار 

  .باشدیم Mean ±SDصورت ه ج بینتا
  باشدیم ییموش صحرا 6تعداد نمونه ها در هر گروه 

 :*05/0P< باشدیم.  
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  در چهار گروه یخون يهات سلولیتروسیار کل در یدانیاکسیت آنتیظرف يسهیمقا: 3نمودار 

  . باشد یم Mean ±SDصورت ه ج بینتا
  باشدیم ییموش صحرا 6ها در هر گروه نمونه تعداد

 :*P<0.05 دباشیم  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 NADPHنمودار استاندارد : 4نمودار

  .باشدبار تکرار میحاصل از سه Mean±SEMنتایج به صورت -
  باشدنانومتر می 340جذب در طول موج -

 
  در سرم خون در چهار گروه دازیون پراکسیم گلوتاتیت آنزیفعال يسهیمقا:  5نمودار 

  باشدیم ییموش صحرا 6ها در هر گروه تعداد نمونه
  .باشدیم Mean ±SDصورت ه ج بینتا

 :*P<0.05 باشدیم.  
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  ت در چهار گروهیتروسیار يهاسلول داز دریون پراکسیم گلوتاتیت آنزیفعال يسهیمقا: 6نمودار 

  .باشدیم Mean ±SDصورت ه ج بینتا
  باشدیم ییموش صحرا 6ها در هر گروه د نمونهتعدا
 :*P<0.05 باشدیم.  
  

  بحث
اهان در یموجود در گ یعیطب يهادانیاکسیب آنتاغل

 يریگ ن اندازهیر بوده، بنابرامختلف مؤث يهايماریدرمان ب
بدن موجودات زنده و  کل در یدانیاکسیت آنتیق ظرفیدق
در بدن  یاتیدانت حیاکسیآنت يهامیآنز راتییتغ

ت یحائز اهمداز یپراکسون یموجودات زنده مانند گلوتات
را  ین فراوانیشتریبن یهمچندازها یپراکس .شدبایفراوان م

. باشندیبدن دارا م یعیطب يهادانتیاکسین آنتیدر ب
سرطان سر و   يکه بر رو يانگ و همکاران در مطالعهیس

ن یبه ا مبتالماران ینشان دادند که در ب ،گردن انجام دادند
   .)21( کندیدا میون  کاهش پیزان گلوتاتیسرطان  م

سبز  ياثرات چا يبر رو 2002 سال که در یبررس در
 ين اثرات آن بر رویهمچن دها ویپراکس دیپیل يبر رو

 در کبد و سرم خون موش یدانتیاکسینتآ يهامیآنز
آن صورت گرفت  يمغز يهان سلولیهمچن و ییصحرا

سبز در کبد  يچا يعصارهکه  حققان مشاهده کردندم
ون یگلوتات از ودیون پراکسیم گلوتاتیش آنزیباعث افزا
دها یدروپراکسید هیپیموجب کاهش ل و، شودیردوکتاز م

ها در مین آنزیش کم این موجب افزایهمچن گردد ویم
 .)22( دشویسرم خون م

 که مشخص شد 2008در سال ک پژوهش یبر اساس 
در بدن  یدانتیاکسیآنت يهامیاتانول باعث کاهش آنز

ون را به یتاتم گلویآنز و گرددیم ییصحرا يهاموش
 يشهیا استفاده از رب کهدهد یکاهش م یقابل توجهمقدار 

Rubia Cordifolia L یضعف آنتن یتوان ایم -
نشان  یبلمطالعات ق در. )23( را جبران کرد یدانتیاکس

 يار باالیر بسیمقاد يخرما دارا يداده شده است که هسته
آن به  یلفنیبات پلیزان ترکیم شد وبایم یفنلیبات پلیترک

که به  2در نمودار  .)24( آن است يوهیش از میمراتب ب
پرداخته است  کل در سرم یاکسدانتیآنت تیظرف یبررس
که  ییصحرا يهاگردد موشیطور که مشاهده مهمان

-یت آنتیظرف يق شده است داراین به آنها تزرینرمال سال
 اما هر چه ،گر هستندید يهاهوکل کمتر از گر یدانتیاکس

زان یباالتر رفته است م یقیتزر يزان غلظت عصارهیم
 يهانمونه در .ستشتر شده ایکل ب یدانتیاکسیت آنتیظرف

از  یقین غلظت تزرزایهر چه مهم  یخون يهاسلول
کل  یدانتیاکسیت آنتیزان ظرفیم ،عصاره باالتر رفته است

 يهاسلول يهان نمونهیشتر شده است اما تفاوت بیب
ل یتواند به دلین میاست که ا سرم يهاونهاز نم یخون
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موجودات  يهادر سلول یعیطب یدانتیاکسیوجود مواد آنت
 يهاگروهکل در  یدانتیاکسیت آنتیب ظرفیرتت ،زنده باشد

  :ر استیمختلف به شرح ز
 100mg/kg>50mg/kg>25mg/kg>NS همان-

 یت مربوط به گروهین ظرفیرتشیطور که مشخص است ب
ق یبه آنها تزرلوگرم، یگرم بر کیلیم 100 دوز است که

مناسب  ریتأث يدهندهخود نشان موارد نیکه اشده است 
- یکل م یدانتیاکسیت آنتیخرما بر ظرف يهسته يعصاره

مشاهده  یقبل in vitroن در مطالعاتیهمچن .باشد
-یت آنتیظرف يداراخرما  يده است که هستهیگرد
  TEAC )Troloxيهاتست در یمناسب یدانتیاکس

equivalence  anti oxidant capacity.( )FRAP  
DPPH, ( Ferric reducing  antioxidant  

power  )diphenyl - picryl hydrazyl (باشدیم 
م ینزت آیفعال یبه بررس 6و5 يدر نمودارها .)22(

 يهاسلول سرم و يهادر نمونهداز یون پراکسیگلوتات
ت با ده اسمان طور که آمه پرداخته شده است و یخون
م یزان آنزیم ییصحرا يهابه موش یقیش غلظت تزریافزا

ن یکه ا ،دباییش میدر خون افزا دازیون پراکسیگلوتات

و  یقیش غلظت تزرین افزین است که بیا يدهندهنشان
زان یالبته م ،م وجود داردیمستق يش در خون رابطهیافزا
مربوط به  يهار نمونهداز دیون پراکسیم گلوتاتیش آنزیافزا

 يدهندهسرم است که نشان يهاشتر از نمونهیت بیتروسیار
تروست یار يهام در درون سلولین آنزیشتر ایت بیفعال

   .باشدیم
  
   يریگجهینت

      ت یش ظرفیباعث افزاخرما  يهسته يعصاره    
  هم در سرم و يهانمونه هم در ،کل یدانتیاکسیآنت

ش در ین افزایو ا ،شودیم یخون يهاسلول يهانمونه
ن یهمچن. شتر استیت  بیتروسیمربوط به ار يهانمونه

ها در نمونه دازیون پراکسیم گلوتاتیزان آنزیمش یباعث افزا
م در داخل ین آنزیشتر ای، که با توجه به حضور بگرددیم

ت یتروسیار يهام در نمونهین آنزیش ایزان افزایمسلول 
  .شتر بوده استیب
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extract on the total antioxidant capacity and glutathione peroxidase 

enzyme of rat`s blood 
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Abstract 
Background: In a severe oxidative stress condition, balance of 
oxidant-anioxdiant system of the body breaks down, which is in 
order to produce more oxidants and, after that, important 
macromolecules such as DNA undergo irreversible changes. 
There are reports indicating the therapeutic effects of the date. 
This study was aimed to evaluate the effect of date kernel`s on 
antioxidant capacity and the rate of glutathione peroxidase 
activity in the Rat`s blood serums and erythrocytes after 
intraperitoneal administration. 
Methods: After collecting and identifying the date fruit, in this 
study, its kernel was crushed and extracted using maceration 
method by methanol. Rats were randomly divided into 4group 
(6 Rats),(control; 25, 50, and 100 mg/kg) and injected 
intraperitoneally with the extracts for 15 days. Sampling was 
carried out from the carotid artery. Samples were divided into 
two parts of serum and erythrocyte.by kits, 
 the antioxidant capacity and the rate of glutathione peroxidase 
activity in the samples of serum and erythrocytes were 
evaluated. 
Results: Rates of antioxidant capacity of serum and erythrocyte 
in the concentration of 25, 50, and 100 were 23.40, 40.40, 54.34 
and 124.35, 156.73, 198.29, respectively, and rates of 
glutathione peroxidase activity of serum and erythrocytes in the 
concentrations above were 0.87, 0.232, 0.306 and 0.116, 0.285, 
0.653, respectively.  
Conclusion: Rats which were injected by a more concentration 
of date kernel`s extract had more total antioxidant capacity and 
the rate of their glutathione peroxidase activity was more than 
the others indicating an appropriate effectiveness of the date 
kernel`s extract. 
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