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تاثیر برخی ترکیبات طبیعی روی غلظت 
در ) TAC(آنتی اکسیدان تام سرم 
 NMRIموشهای چاق نژاد 

 ١دکرت پریچهر یغمایی١،  *فاطمه جاللوند
دکرت ، ٢دکرت آزاده ابراهیم حبیبی ،

 ٣مسعود کیمیاگردکرت ، ٢مهسا حممد آملی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم .١
 ،دانشکده علوم پایه  ،حتقیقات هتران

 گروه زیست شناسی 
پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم .٢

 دانشگاه علوم پزشکی هتران 
انستیتو حتقیقات تغذیه و صنایع  . ٣

غذایي كشور، دانشگاه علوم پزشكي 
 هتران شهید هبشيت

 :چکیده 

با کمبود ریز مغذی مهراه چاقی معموال  
فقدان  ،رژیم غذایی ناسامل نتیجه،ها 

آنتی اکسیداا و چربیهای غیر اشباع 
از یک طرف و فراوانی چربیهای اشباع 

اکسیداتیو یک اسرتس  .از طرف دیگر است
نقش حموری در شروع بیماریهای مزمن 

متابولیتهای  .مرتبط با چاقی دارد
ثانویه مشتق از گیاهان مانند فنل و 
فالونوئید تام دارای پتانسیل قوی 
برای پاکسازی رادیکاهلای آزاد می 

در این مطالعه تاثیر ترکیبات .باشند
 ،آکاربوز،طبیعی مانند تیمول 

ن روی غلظت سرمی و چالکو Tتیوفالوین
بررسی آنتی اکسیداای تام سرم 

های نر موشدر این مطالعه از.میشود
 حیوانات. استفاده شد   NMRIنژاد
: تصادفی به دو گروه تقسیم شدندبطور

حتت رژیم استاندارد (گروه کنرتل 
هفته  ٨و گروه جتربی به مدت ) جوندگان

سپس . قرار گرفتند )حتت رژیم پرکالری(
چاق ، شم گروه سه به  چاقحیوانات 

در گروه جتربی . جتربی تقسیم شدندو
 ،آکاربوز،ترکیبات تیمول موشها با 

به ) 12mg/kg/day(و چالکون  Tتیوفالوین
در پایان .گاواژ شدندهفته  ٨مدت 

 ،خونگیری از حیوانات  ،دوره تیمار
ظرفیت آنتی اکسیدان تام مبنظور بررسی 

بعمل   (Total Antioxidant Capacity,TAC) سرم
ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در  .آمد

اما در  ،گروه چاق نسبت به کنرتل کاهش
چاق و کنرتل  نسبت به TACسطح  گروه شم

در مهه گروههای . نشان داد افزایش،
اما  ،افزایش نشان داد TACسطح  ،تیمار

این افزایش در گروه چالکون و 
در مقایسه با دیگر  Tتیوفالوین 

ولی در گروه  ،گروهها معنی دارنبود
و در گروه تیمول ) P<./01(آکاربوز 

)P<./05 ( سطحTAC  دیگر نسبت به
 .گروهها افزایش معنی داری نشان داد

ترکیبات  این مطالعه نشان داد که
تیمول و مانند  طبیعی مشتق از گیاهان

میتوانند در حیوانات چاق  آکاربوز
جنا که آاز. شوند TACباعث افزایش سطح 

اسرتس اکسیداتیو نقش حموری در شروع 
 ،بیماریهای مزمن مرتبط با چاقی دارد

بنابراین میتوان از این ترکیبات 
برای درمان چاقی وافزایش سطح آنتی 

واژه های .اکسیداا استفاده کرد
اکسیدان نتی آ،آکاربوز ،تیمول  :کلیدی
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Abstract: 

 Obesity is often associated with micronutrient 
deficiency, the result of poor diet, lack of 
antioxidants and polyunsaturated fat on one side 
and saturated fats, on the other side.Oxidative 
stress has a role in the onset of chronic diseases 
associated with obesity.Plant-derived secondary 
metabolites such as phenolics and total flavonoids 
may have potential for free radical scavenging.The 
purpose of this study was to determine the effect of  
natural compounds such as thymol, 
acarbose,thioflavin T and Chalcone on serum total 
antioxidant levels in mice obese. This study was 
performed in NMRI male mice. Animals were 
randomly divided into two groups: a control group 
(receiving standard rodent diet) and experimental 
group for 8 weeks (receiving high-calorie diet 
group).The obese animals into three groups: 
sham,obese and experimental groups. In the 
experimental group of mice with compounds 
thymol, acarbose, thioflavin T and 
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Chalcone(12mg/kg/day) were gavage for 8 
weeks.The end of treatment, blood samples, to 
investigate serum total antioxidant capacity (Total 
Antioxidant Capacity, TAC) was performed . 
Antioxidant capacity decreased in the obese group, 
the sham TAC levels than obese and control 
increased. In all treatment groups, TAC levels 
increased, but this increase in the thioflavin and 
chalcone group compared with the other groups 
was not significant; but in acarbose group (P <./01) 
and thymol group (P <./05) TAC levels were 

significantly increased This study showed that 
natural compounds derived from plants such as 
thymol and acarbose can increased TAC levels in 
obese animals.Since that oxidative stress plays a 
pivotal role in the onset of chronic diseases 
associated with obesity, so we can used of these 
compounds for the treatment of obesity and 
increase of levels of antioxidants. 

Keywords: Thymol, Acarbose, Serum Total 
Antioxidant,Obesity 

 
 
 

 قدمهم

رادیکاهلای آزاد باعث 

ایجاد بیماریهای زیادی 

آنتی . در انسان میشوند

اکسیداا باخنثی سازی 

رادیکاهلای آزاد از یک 

طرف باعث کاهش خطر ابتال 

 –به بیماریهای قلبی 

عروقی و سکته میشوند و 

از طرف دیگر از پیشرفت 

 جلوگیری می کنند،سرطان

Mirzaei et al.,2011)(.  آنتی

اعث اکسیداای طبیعی ب

افزایش قدرت آنتی 

پالمسا و کاهش  اکسیدانی

ابتال به بعضی بیماریها 

مانند سرطان و بیماریهای 

قلبی و سکته مغزی 

 .(Prior and Cao‚ 2000)دنمیشو

فعالیت آنتی اکسیدانی 

 ۴٨روغن ضروری از  ۴٢٣

خانواده خمتلف به عنوان 

خنثی کننده های 

شناسایی ،رادیکاهلای آزاد 

روغنهای ضروری . شده اند

گیاهی خانواده های تیره 

از  عمورد و نعنا

موثرترین آنتی اکسیداا 

تیمول جزئ اصلی . هستند

بیشترت روغنهای ضروری 

. است عخانواده نعنا

تکمیل غذا با روغنهای 

ضروری می تواند پروسه 

ختریب اکسیداتیو و 

اکسیداسیون لیپیدها را 

خنثی یا به تاخیر 

یاندازد و فعالیت آنتی ب

 داکسیدانی را باال برب

Anthony et al., 2012).( 

-diaryl-2-propen-1-1,3(چالکون

ones ( و آنالوگهای

ه خانواده هرتوسیکلیک آن ب

که ،فالونوئید متعلق هستند

دارای ویژگیهای بیولوژیک 



 ...تاثیر برخی ترکیبات طبیعی روی غلظت آنتی اکسیدان :فاطمه جاللوند    ٣

 

 
 

مانند فعالیت آنتی 

ضد ،سیتوتوکسیک  ،اکسیدانی

آنتی باکرتیال  ،سرطان

 ،ضد زخم ،آنتی پروتوزوا،

آنتی هیستامین و ضد 

).  R?sen andالتهاب می باشد

Osmers‚ 2006)  ٢(تیمول-

متیل  -۵ –ایزوپروپیل 

بطور وسیعی به ) فنول

عنوان آنتی سپتیک عمومی 

در اعمال جراحی کشاورزی 

وسایل آرایشی و صنایع 

تغذیه مورد استفاده قرار 

 ;Aeschbach et al.,1994)می گیرد

Manou et al .,1998).  ویژگی های

آنتی اکسیدانی قارچ کشی 

و باکرتی کشی قوی تیمول 

باعث شد که ابتدا این 

ترکیب در دندانپزشکی 

برای درمان عفونتهای 

 Twetman)دهانی استفاده شود

et al., 1995).  تیمول دارای

عملکرد ضد التهابی قوی 

است که باعث کاهش آزاد 

 شدن واسطه های التهابی

مثل اینرتلوکینها 

پروستانوئیدها و لوکوتری 

 ,.Skold et al).ان ها می شود

تیمول یک مولکول  (1998

فنولی مشتق از اویشن است 

دسته ای از ترکیبات . 

که بعنوان زیست کش طبیعی 

شناخته میشوند و دارای 

خواص آنتی میکروبی قوی 

است خبصوص زمانی که با 

مثل کارواکرول کیبات تر

 Palaniappan and)( میشودمهراه 

Holley‚ 2010.  ثابت شده که

ل خواص آنتی توموری تیمو

  (Andersen‚ 2006)دارد

آکاربوز خبوبی شناسایی .

ب طبیعی شده است یک ترکی

است که توسط چندین گونه 

actinoplane  تولید می شود .

نشان داده شده که 

اکاربوز مهار کننده موثر 

:  شاملچندین کربوهیدراز 

گلوکوآمی،آلفاگلوکوزیداز

سیکلومالتودکسرتین ، الز

گلوکونیل ترانسفراز 

آلفاآمیالز و دکسرتان ،

 ,.Strokopytov et al)استساکراز 

1995; Kim et al., 1998; Brzozowski and 

Daveis ‚1997)  آکاربوز یک

مهارکننده قند خون در 
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بیماران مبتال به دیابت 

است و میتواند 

بعد از صرف  هیپرگلیسمی

غذا را در این بیماران 

 .   (John‚ 2005 )می دهد کاهش

 مواد و روشها

این مطالعه بر روی 

 NMRIموشهای نر نژاد 

 حیوانات با وزن. اجنام شد

-22در دمای  25gتقریبی 

25°C  ساعت  12باسیکل نوری

ساعت روشنایی  12تاریکی و 

ی استاندارد در در قفس ها

هداری حمیط آزمایشگاه نگ

ابتدا حیوانات به . شدند

. دو گروه تقسیم شدند 

حتت رژیم ( گروه کنرتل 

و ) استاندارد جوندگان 

حتت رژیم ( گروه جتربی 

. قرار گرفتند) پرکالری

هفته رژیم چاقی  8پس از 

و اطمینان از چاق شدن 

حیوانات چاق  ،حیوانات 

  . گروه تقسیم شدند 5به 

هفته حتت  8گروه مبدت 4

تیمار با ترکیبات طبیعی 

 ،چالکون،یعنی آکاربوز

 دوز(تیمولو  Tتیوفالوین 

12 mg/kg/day ( قرار گرفتند

و یک گروه حتت عنوان گروه 

شم که حالل تیمول وچالکون 

با را ) دانه انگور روغن(

 .دریافت میکردندمهان دوز 

 ،پس از پایان دوره تیمار

ری از حیوانات خونگی

ظرفیت آنتی مبنظور بررسی 

اکسیدانی تام سرم با 

استفاده از کیت خمصوص 

اجنام   TACاندازه گیری 

 .  شد

 آنالیز آماری

داده ها با استفاده از 

مورد جتزیه  spssنرم افزار 

و حتلیل آماری قرار 

برای بررسی . گرفتند

نتایج و مقایسه میانگین 

گروههای خمتلف از آزمون 

و  ANOVAواریانس یکطرفه 

. استفاده شد Tukeyآزمون 

مقادیر به صورت میانگین 

احنراف معیار گزارش  ±

و سطح معنی دار  شدند

در نظر   p<0.05بودن 

 .گرفته شد
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 نتایج

هفته  ٨گروه کنرتل به مدت 

حتت رژیم استاندارد 

جوندگان و گروه چاق به 

هفته حتت رژیم  ٨مدت 

 پرکالری قرار داشتند 

 

تغییر  مقایسه. ١منودار

وزن حیوانات گروه کنرتل و 

گروه چاق حتت رژیم غذایی 

 .متفاوت

نشان  ١مهانطور که منودار 

رژیم غذایی ،می دهد 

پرکالری در حیوانات گروه 

باعث افزایش معنی ،چاق 

گردید ) p<0.001(دار وزن

در حالی که در حیوانات 

گروه کنرتل که غذای 

استاندارد دریافت 

افزایش وزن  ،میکردند 

 .  معنی دار نبود

تغییر وزن حیوانات . ١جدول

 هفته ٨گروه کنرتل طی 

تغییر وزن . ٢جدول     

 هفته ٨حیوانات گروه چاق طی 

  

 (طبیعی اتترکیب تاثیر

 ،چالکون  ،آکاربوز

 روی  )تیمول ،Tتیوفالوین 

TAC در  موشهای چاقسرم

جتزیه  .آمده است ٢ منودار

و حتلیل آماری نشان می 

*** *** ***
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37.7 ± 1.005 W8 

Mean ± SD 

 

week 

W
ei

gh
t(g

r)
 

 0.588 31.74 
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   39.2 ± 

1.314  
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 1.427 41.4 ± W6 

.831  ± 43.61 W8 
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در  TACدهد که سطح 

موشهایی که حتت رژیم 

پرکالری قرار 

در .کاهش می یابد ،گرفتند

تیمار شده با موشهای چاق 

ترکیبات طبیعی و مهچنین 

  TACسطح ،گروه شم 

در  .افزایش نشان میدهد

موشهای چاق تیمارشده با 

در  TACسطح ،آکاربوز 

چاق کنرتل مقایسه با گروه 

افزایش معنی داری نشان ،

مهچنین در گروه  (P<0.01)داد

 ،تیمار شده با تیمول 

بطور معنی داری  TACسطح 

در  (P<0.05)  افزایش یافت

موشهای چاق تیمارشده با 

و  T چالکون و تیوفالوین

 TAC سطح ،در گروه شم 

اما  ،سرم افزایش یافت

در  P<0.05این افزایش در

مقایسه با گروه کنرتل 

 .معنی دار نبود  ،چاق

 

تاثیر ترکیبات . ٢منودار 

طبیعی روی ظرفیت آنتی 

اکسیدانی تام پالمسا در موش 

 های چاق

تاثیر ترکیبات طبیعی . ٣جدول 

 در موشهای چاق TACروی 

 

Mean ± SD 

 

 

12 mg/kg/d 

3.682 ± 0.1909 Control 

3.2767 ± 0.21079 Obese 

3.7933 ± 0.26295 Sham 

4.090 ± 0.11372 Thymol 

4.1150 ± 0.11124 Acarbose 

3.5550 ± 0.04573 Chalcon 

3.6050 ± 0.11214 Thioflavin T 
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 ثحب

 (WHO) سازمان هبداشت جهانی

 ختمین زده است که در سال

 میلیارد ١.۶ ،حدود٢٠٠۵

بزرگسال درسراسرجهان 

 ۴٠٠ اضافه وزن وحداقل

. میلیون نفرچاق بودند

عالوه براین،سازمان هبداشت 

جهانی ختمین زده است که 

میلیون کودک  ٢٠ حداقل

سال اضافه وزن  ۵ زیرسن

پیش بینی  تعداد .داشتند

،بسیار ٢٠١۵ شده برای سال

 وسیعرت هستند،انتظارمیرود

رگسال میلیاردبز ٢.٣

 ٧٠٠ مبتالبه اضافه وزن و

میلیون نفر مبتال به چاقی 

علت . )WHO‚ 2006(باشند 

عدم ،افزایش وزن بدن 

تعادل بین دریافت انرژی 

سازمان . ومصرف آن است

هبداشت جهانی در نظر دارد 

یک تغییرجهانی دررژیم 

بدین . غذایی ایجاد کند 

صورت که مصرف غذاهای 

که دارای چربی پرکالری 

 کاهش و وقند باال هستند

سرشار  مصرف غذاهای

 ازویتامینها،موادمعدنی و

افزایش  ،دیگرعناصر

نتایج . )Preuss‚ 2009(یابد

این مطالعه نشان داد 

تغذیه با رژیم پرکالری ،

عالوه بر افزایش وزن 

میتواند باعث کاهش ،بدن

ظرفیت آنتی اکسیدانی تام 

چاقی یک ریسک  .سرم شود

فاکتور مهم برای 

بیماریهای مزمن مثل 

عروقی  –بیماریهای قلبی 

آپنه خواب ، ٢دیابت نوع،

انواع مشخص سرطان و ،

استئوارتریتها می باشد  

(Strokopytov et al., 1995).   

یک ارتباط معکوس بین 

TAC  و شاخص توده

. وجود دارد  (BMI)بدنی

چاقی و افزایش توده بدن 

در پاتوژنز  کلیدی نقش

اسرتس اکسیداتیو سیستمیک 

. در طول عمر بازی می کند

اسرتس اکسیداتیو نقش حموری 

در شروع بیماریهای مزمن 

مرتبط با چاقی 
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 ).Hermsdorff et al.,  2012(دارد

نتایج این مطالعه نیز 

رژیم غذایی نشان دادکه 

چاق شدن پرکالری با 

 TACکاهش سطح  و حیوانات

بنظر می رسد  .مهراه میشود

اسرتاتژی رژیم غذایی 

درمان مناسبی برای 

 ،مقابله با چاقی باشد

ضمن اینکه فقط حمدودیت 

کالری در نظر گرفته نشود 

بلکه ترکیبات بیواکتیو ،

و ساختار مواد غذایی 

مصرفی هم باید در نظر 

ظرفیت آنتی . گرفته شود

رژیم  اکسیدانی تام

مبنظور تعیین  ،غذایی

بسیار ،ی کیفیت رژیم غذای

رژیم غذایی   TAC.مهم است

مهمرتین فاکتور درگیر در 

کاهش وزن بدن و مارکرهای 

-Lopez مرتبط با چاقی است

Legarrea et al., 2013).(  آنالیزهای

آماری در این حتقیق نشان 

داد که نیمار حیوانات 

چاق با ترکیبات طبیعی به 

های غذایی  عنوان مکمل

میتواند سطح کاهش یافته 

TAC  را در حیوانات چاق، 

بافت چربی .افزایش دهد 

نقش اصلی در تنظیم 

مقاومت انسولینی کل بدن 

افزایش . بازی می کند 

وزن بدن وچاقی بطور 

موازی با افزایش خطر 

مهراه  ٢ابتال به دیابت نوع

اصالح چاقی مقاومت . است 

انسولینی را در بسیاری 

. از بیماران هببود می خبشد

ا از ترکیبات فالونوئیده

پلی فنولی هستند و در 

کاهش بروز بیماریهای 

کاهش ،عروقی   –قلبی 

لیپیدهای سرمی از مجله 

TG ، کلسرتول، LDLکاهش  و

ای در سلوهل VLDLتولید 

و بطور کبدی نقش دارند 

گسرتده در گیاهان وجود 

دارند این ترکیبات 

تاثیرات سودمند فراوانی 

دارند بعنوان ضد 

حساسیت  ،آتروسکلروز

ترومبوز و  ،سرطان ،

استئوپورز بوده و خاصیت 

در  .ضد ویروسی نیز دارند

مدل حیوان دیابتی 
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فالونوئیدها بعنوان ،

داروهای ضد هیپرگلیسمی و 

هیپرلیپیدمی شناخته شده 

چالکون از ).Michael‚ 2006(اند

ترکیبات فالونوئیدی است 

دارای خاصیت ضد التهابی 

آنتی  ،آنتی اکسیدانی،

باکرتیال و انتی توموری 

تعدادی از مشتقات .است

تتیک چالکون طبیعی و سن

فعالیت ضد التهابی قوی 

 (Nowakowska‚ 2007) ددارن

فعالیت ضد التهابی .

چالکون ها با مهار واسطه 

  NOهای التهابی از مجله 

 John et) ستمهراه ا TNF-αو 

al., 2005).  مدارکی وجود

دارد که نشان می دهد 

رژیم آنتی اکسیداای 

غذایی می توانند اثرات 

تضعیف کننده و پییشگیری 

اختالالت  کننده روی

متابولیکی داشته 

رژیم  TACافزایش .باشند

ذایی باعث کاهش وزن و غ

کمی می شود و کاهش چربی ش

 TAC افزایش حمتویحتی 

رژیم غذایی به بیش از 

1080 nmol ،طر چاقی شکمی خ

 دهد درصد کاهش می 38را 

(Bahadoran et al.,  2012). 

تیمار موشهای چاق با 

 Tچالکون و تیوفالوین 

در  TAC باعث افزایش سطح 

مقایسه با گروه کنرتل چاق 

ولی این  ،و کنرتل الغر شد

افزایش از نظر آماری 

تیمول  .معنی دار نبود

دارای خواص آنتی 

اکسیدانی شناخته شده است 

)2013 et al., Beena(. تیمول 

از گیاهان گونه آویشن 

حاوی  کهاستخراج میشود 

تنوعی از فالونوئیدها 

 ,apigenin, naringenin :شامل

luteolin   وthymonin  می

این فالونوئیدها . باشد

ظرفیت آنتی اکسیدانی 

از  ،آویشن را باال میربند

طرفی ترکیب شدن آن با 

 ،منابع غنی از منگنز

آویشن را در باالی لیست 

 مواد غذایی آنتی

 اکسیدانی قرار می دهد
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)Trevisi et al., 2007 .( نتایج

هم این مطلب اضر حتقیق ح

دراین  .را تایید می کند

مطالعه مشاهده شد که 

تیمار حیوانات چاق با 

تیمول به عنوان یک ترکیب 

باعث افزاش معنی  ،طبیعی

سرم  TACدار سطح 

افزایش قند خون .میشود

بطور معنی دار با اسرتس 

اکسیداتیو مهراه است و 

 T2DMنقش اصلی در پیشربد 

گزارش شده که . دارد 

ز خطر بیماریهای آکاربو

عروقی  را در  –قلبی 

مبتالیان به عدم حتمل 

کاهش می  T2DMگلوکز و 

درمان با آکاربوز  .دهد 

بدن و تری گلیسرید وزن ،

در  ;سرم را کاهش می دهد

حالی که آدیپونکتین سرم 

بدون  ،را باال می برد

اینکه تاثیر معنی داری 

روی اسرتس اکسیداتیو 

درمان با . داشته باشد

گلی بن گالمید اسرتس 

باال برده و  اکسیداتیو را

HDL سرم را کاهش می دهد 

(Wang et al., 2011).  در مطالعه

ای که روی رهتای چاق اجنام 

درمان با آکاربوز ،شد 

برای جلوگیری از افزایش ،

اسرتس اکسیداتیو و عملکرد 

غیر عادی عروق که بواسطه 

هیپرگلیسمیک ایجاد شده 

مفید و موثر ،اند 

 .R?sen and Osmers., 2006)(بود

نتایج این مطالعه نیز 

نشان داد که تیمار 

موشهای چاق با آکاربوز 

احتماال با کاهش اسرتس 

اکسیداتیو موجب افزایش 

سطح آنتی معنی دار 

 .اکسیدان تام سرم شد

 نتیجه گیری

علت افزایش وزن بدن عدم  

تعادل بین دریافت انرژی 

سازمان . ومصرف آن است

هبداشت جهانی در نظر دارد 

یک تغییرجهانی دررژیم 

غذایی ایجاد کند بدین 

صورت که از سوی مصرف 

غذاهای بادانسیته انرژی 

باالکه دارای چربی وقند 
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غذاهایی که باال هستند به 

 ویتامینها، از سرشار از

موادمعدنی ودیگرعناصرکم 

مصرف تغییر سبک ایجاد 

در کل میتوان نتیجه .کند 

در چاقی   TACگرفت سطح 

کاهش می یابد و استفاده 

از آنتی اکسیداا بعنوان 

مکمل می تواند به عنوان 

روش درمانی مناسبی برای 

در چاقی به TACافزایش 

 .حساب آید

 سپاسگزاری

بدین وســــیله از متـامی   

افرادی که در این مطالعه 

مهـکاری منـودنـد تشــــکر  

.گـــرددو قـــدردانی مـــی
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