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Abstract:
Background and Objectives:Oxidative stress represents an imbalance between the production of
reactive oxygen species and a biological system's ability to readily detoxify the reactive
intermediates or to repair the resulting damage. Calorie restriction canreduce the damages caused by
oxidative stress.
Methods: The subjects, who were healthy males and females able to fast for a month, were
randomly selectedfrom the staff of Hippocrates and Imam Khomeini hospitals. Samples of their
serum and urine were collected three times, i.e. 4 days before fasting as control, on the 14th day of
fasting, and on the 29th day of fasting. Plasma malondialdehyde levels were measured using HPLC
technique, while the levels of protein carbonyl groups in plasma, and the levels of 8-iso
prostaglandin F2α and 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine in urine were measured by ELISA technique.
The data were analyzed using SPSS, t test paired samples, Independentttest the level of statistical
significance was considered to be p <0.05.
Results: Totally, 60 subjects participated in the study, where seven participants were male (11%)
and 53 subjects (89%) were female. Mean and SD of the age of the participants were 37±10 years.
Concentrations of plasmamalondialdehyde and 8-iso prostaglandin F2α in urine showed a
significant decrease during fasting in Ramadan in all subjects compared with the control samples;
moreover, their levels in the third sampling round were significantly lower than that in the second
one (p < 0.01).
Conclusion: Since plasma levels of MDA and urin levels of 8-isoPGF significantly were decreased
during fasting in Ramadan.It seems that fasting a month decreased oxidative stress. we hope that
with more study in future ,we can use Ramadan fasting as a natural way to protect human against
different disease which oxidative stress is involved.
Keywords: Fasting, Malondialdehyde, 8-iso prostaglandin F2α, 8-hydroxy-2-deoxyguanosine,
Protein carbonyl.

*

Corresponding Author: Fatemeh Azadmanesh; Email:z62z62@yahoo.com


مقالهیاصیل

مجلهیپژوهشدردینوسالمت 
دورهی  ،1شمارهی  ،1زمستان  ،1131صفحههای  11تا 12

ارزیابيفاكتورهایمالوندیآلدئید8،ایزوپروستاگالندین8،F2α
هیدروكسيداكسيگوانوزینوگروههایپروتئینكربونیلبهعنوان
شاخصهایاسترساكسیداتیودرافرادروزهداردرشهرتهران 

2

3

عبدالحسینباستاني،1فاطمهآزادمنش*،1محمدحسنحیدری ،دكتررضاحاجيحسینيبغدادآبادی 
 -1گروه بیوشیمی بالینی ،دانشکدهی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 -1گروه علوم تشریحی ،دانشکدهی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 -1گروه بیوشیمی بالینی ،آزمایشگاه ملی و قطبی دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران

چکیده 


سابقهواهداف:استرس اکسیداتیو یک عدم تعادل بین تولید  ROSو توانایی سیستمهای بیولوژیکی برای سمزدایی سریع با واکنش-
های واسطه یا تعمیر آسیبهای وارد شده است .روزهداری حدس زده میشود که اثرهای مفیدی روی کاهش استرس اکسیداتیو داشته
باشد.
موادوروشها:از06نفر (هفت مرد ( )%11و  31زن ()%93؛ میانگین سن )12±16سالم ،سه بار نمونهی خون و ادرار گرفته شد .نوبت
اول چهار روز قبل از روزهداری برای کنترل؛ نوبت دوم (روز چهاردهم ماه روزهداری) و نوبت سوم (روز بیست و نهم ماه روزهداری) در
ماه روزهداری نمونه گرفته شد.
این مطالعه تغییرهای سطح پالسمایی مالوندیآلدئید با تکنیک  HPLCو سطح پالسمایی گروههای پروتئین کربونیل ،سطح ادراری
 -9ایزو پروستاگالندین  F2αو  -9هیدروکسی داکسی گوانوزین را با تکنیک االیزا مورد بررسی قرار داد .نتایج حاصل از سنجش این
متغیرها با استفاده از نرم افزار  SPSS t test paired samplesو  Independent t testمورد آنالیز آماری قرار گرفت.
یافتهها :مطابق این پژوهش ،غلظت مالوندیآلدئید پالسما و  9-ایزو پروستاگالندین  F2αادرار در طول روزهداری در ماه رمضان در
کل افراد مورد آزمایش نسبت به کنترل و همچنین میزان این پارامترها در نوبت سوم نسبت به دوم کاهش معنا داری نشان
( )pv<0.01دادند.
نتیجهگیری:با توجه به کاهش قابل مالحظهی غلظت مالوندیآلدئید پالسما و  -9ایزو پروستاگالندین  F2αادرار در طول روزهداری
در ماه رمضان می توان عنوان کرد که روزه داری یک ماه استرس اکسیداتیو را کاهش میدهد .میتوان با تکیه بر مطالعات بیشتر ،از
روزهداری برای جلوگیری از بروز و پیشرفت بیمایهایی که استرس اکسیداتیو در آنها دخیل است ،بهره گرفت.


واژگانكلیدی :روزهداری ،مالوندیآلدئید -9 ،ایزو پروستاگالندین  -9 ،F2αهیدروکسی داکسی گوانوزین و پروتئین کربونیل 

مقدمه 


استرس اکسیداتیو ،ناشی از رادیکالهای آزاد است .این
خسارت میتواند ارگانهای مختلف موجود زنده را درگیر کند
و سبب پدید آمدن اشکال و نارسایی در ارگانهای مختلف

شود؛ اثرهای مضر این رادیکالهای آزاد در بیماریهای مختلف
مانند دیابت ،آلزایمر ،پارکینسون و بیماریهای قلبی مشاهده
میشود ( .)1یکی از راههای کاهش میزان استرس اکسیداتیو،
محدود کردن رژیم غذایی و دریافت کالری است .بنابراین
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مهمترین هدف در این تحقیق ،این است که اثرات روزهداری بر
روی استرس اکسیداتیو و محصوالت لیپیدی ،پروتئینها و
اسیدهای نوکلئیک بررسی شود .محدودیت کالری در تمام
موارد موجب کاهش ایجاد محصوالت اکسیداتیو ناشی از تأثیر
رادیکالها بر لیپیدها ،پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک میشود.
محدودیت کالری سبب کاهش اثرهای مرتبط با آسیبهای
اکسیداتیو بر عملکرد مغز و نقص عملکرد نورونها در مدلهای
حیوانی بیماری آلزایمر ،پارکینسون و هانتینگتون شده است
( 1و .)1
رادیکالهای اکسیژن موجب آسیب به  DNAمیشود که
در کارسینوژنز داخلی نقش دارد و این دلیلی محکم برای
القای آسیب اکسیداتیو  DNAدر فاز اولیهی ایجاد تومور
متاستاز ،است ( .)4مطالعههای  Hart.R.Wدر سال 1333
نشان داده است که اغلب ،دریافت بیشتر غذا و افزایش کالری
سبب افزایش پیدایش تومورهای خود به خودی است و طول
عمر را کوتاهتر میکند ( .)3افزایش استرس اکسیداتیو و
محصولهای فرعی ناشی از آن به  DNAآسیب میزند.
شاخص اندازهگیری آسیب به  DNAدر این تحقیق-9 ،
هیدروکسی دی اکسید گوانوزین است که بر روی تومورها و
کارسینوژنها بسیار مؤثر است (.)0
 Skrhga.Jو همکارانش در سال  1663با مطالعه بر روی
افراد دیابتی ،که تحت رژیم درمانی بودند ،نشان دادند که
میزان مالوندیآلدئید ) (MDAپالسما به طور قابل توجهیی
کاهش مییابد ( .)2میزان  MDAدر نمونههای ادراری افرادی
که تحت رژیم کم کالری قرار گرفته بودند ،بعد از رژیم نسبت
به قبل از آن کاهش قابل توجهی نشان میدهد ( 9و .)3
میزان شاخصهای اکسیداتیو  DNAمثل  -9هیدروکسی دی
اکسی گوانوزین ) (8-OH- dGUaهم بعد از رژیم کاهش
یافته بود .مطالعههای  Holee.kبر روی برنامهی ناشتایی
کوتاه مدت نیز نشان داد که میزان  MDAو نیز  -9ایزو
پروستاگالندین  (8-iso PGF2α) F2αادراری بعد از ناشتایی
به مقدار قابل توجهی کمتر از ناشتایی بوده است (.)3
باال بودن میزان کربونیل پروتئین ،که یک بیومارکر
شاخص در اکسیداسیون پروتئینها است ،در بسیاری از
بیماریها از جمله آلزایمر ،پارکینسون ،دیابت ملیتوس ،ارتریت
روماتوئید ،دیستروفی عضالنی و تومورهای کلیه نیز گزارش
شده است ( .)16روزه گرفتن سبب ایجاد تغییرهایی در بدن
میشود که همهی این تغییرها برای پاکسازی بدن از مواد زائد
بهبود آسیبهای ایجاد شده در بدن است و با خاصیت سم-
زدایی خود میتواند از مرگ سلولها جلوگیری نماید (.)11
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این تحقیق تغییرهای سطح  MDAو گروههای کربونیل
پروتئین در پالسما و نیز  -9ایزو پروستاگالندین  F2αو -9
هیدروکسی داکسی گوانوزین را در ادرار طی روزهداری به
عنوان شاخصهای استرس اکسیداتیو مورد بررسی قرار داده
است.

موادوروشها 


افراد مورد مطالعه از بین پرسنل آزمایشگاه بقراط و بیمارستان
امام خمینی انتخاب شدند .تمام افراد توانایی روزهداری را
داشتند و همگی داوطلبانه و با رضایت در این مطالعه شرکت
کردند .
همهی افراد از نظر معاینههای بالینی ،سالم بودند و از نظر
بیماریهای زمینهیی مزمن (دیابت ،بیماری تیروئید ،بیماری-
های روماتولوژیک ،انواع سرطان ،بیماریهای کبدی و کلیوی و
اختاللهای متابولیک و ژنتیک) سالم بودند .تعداد نمونه06،
نفر بود که  2نفر مذکر و  31نفر مؤنث بودند .افراد مورد
مطالعه ،همگی در محدودهی سنی  36 -13سال بودند .از
افراد مورد مطالعه یک نوبت قبل از روزهداری و دو نوبت طی
ماه مبارك رمضان (روزهای  13و  )19نمونههای خون و ادرار
گرفته شد .این دو نوبت با کنترل مورد مقایسه قرار گرفت .
 MDAدر پالسما با روش  8- iso PGF2α ،HPLCو 8-
 OHdGدر ادرار؛ و گروههای پروتئین کربونیل در پالسما با
روش  ELISAمورد بررسی قرار گرفت.
کیتهای االیزا پروتئین کربونیل ،مارك cell biolabs
(ساخت کشور کره) ،8- iso PGF2α ،مارك cell
) biolabsساخت کشور کره) ،8- OHdG ،مارك ) cell
 biolabsساخت کشور کره) بودند و مواد مصرفی دیگر از
شرکت نوژن طب تهیه شدند.

یافتهها 


در این مطالعه میزان  -8هیدروکسی داکسی گوانوزین،
پروتئین کربونیل و  -8ایزو پروستاگالندین  F2αبا استفاده از
شیوهی االیزا مورد ارزیابی قرار گرفت و جذب نمونهها در
طول موج  436نانومتر اندازهگیری شد و سپس غلظت هر
نمونه با کمک منحنی استاندارد که به ترتیب در نمودارهای ،1
 1و  1نشان داده شده ،محاسبه شد .میزان مالوندیآلدئید با
شیوهی  HPLCمورد ارزیابی قرار گرفت و جذب نوری نمونه-
ها در طول موج  311نانومتر اندازهگیری شد .سپس غلظت هر
نمونه با کمک منحنی استاندارد محاسبه شد ( .)4پیکهای
مربوط به استانداردها و نمونهی مجهول ،با  HPLCبه ترتیب
در نمودار  3و  0نشان داده شده است .با استفاده از نرم افزار

ارزیابی فاکتورهای مالوندیآلدئید…

 /14مجله ی پژوهش در دین و سالمت

 ،Excelنمودار ستونی مربوط به میانگین نتایج به دست آمده
از سه نوبت ،رسم گردید .مقایسهی میانگینهای  -9ایزو
پروستاگالندین  F2αو مالوندیآلدئید در هر سه نوبت ،به
ترتیب در نمودارهای  2و  9نشان داده شده است .نتایج نشان
داد که درهر دو مورد نمونه های نوبت دوم و نیز نوبت سوم
نسبت به نوبت اول (کنترل) ،کاهش معناداری داشته است
) .(P<0.05نوبت سوم نسبت به دوم کاهش معناداری را نشان
داد ).(P<0.05
نتایج حاصل از میانگین غلظت پروتئین کربونیل و -9
هیدروکسی داکسی گوانوزین در هر سه نوبت نیز به ترتیب در
نمودارهای  3و  16نشان داده شده است .نتایج نشان داد که در
هر دو مورد نمونههای نوبت دوم و نیز نوبت سوم نسبت به نوبت
اول (کنترل) و نیز نوبت سوم نسبت به دوم ،تغییر معناداری به
چشم نمیخورد ).(P>0.05
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بحثونتیجهگیری
با توجه به اثرهای گستردهی افزایش استرس اکسیداتیو در
بیماریهای متفاوت و همچنین اثرهای آن بر پیری ،راههای
کاهش استرس اکسیداتیو مورد توجه و تحقیق دانشمندان
بوده است .یکی از راههای کاهش میزان استرس اکسیداتیو و
گونههای فعال اکسیژن و نیتروژن ،محدود کردن رژیم غذایی
و دریافت کالری ) (CRاست .مطالعههای  hoo.kدر سال
 1660نشان داد که سطح مالوندیآلدئید و  -9ایزو
پروستاگالندین  F2αادراری بعد از ناشتایی کاهش مییابد ،اما
این محدودیت کالری بر بیومارکرهای آسیب اکسیداتیو DNA
اثری نداشت ( )3و نتایج این مطالعه با یافتههای این تحقیق
مطابقت داشت .مطالعات  Ugocvhwu.N.Hنشان داد که
محدودیت کالری سبب کاهش  MDAپالسما در موشهای
دیابتی نمیشود که نتایج این مطالعه با تحقیق حاضر متفاوت
است که و این ،به سبب تفاوت انسان با حیوان است (.)11
مطالعههای  hompson, H. Jبر روی نمونههای ادراری 19
زن بعد از  14روز مصرف میوه و سبزیجات نشان داد که هیچ
تغییری بر روی میزان  MDAدیده نشد که با نتایج تحقیق
حاضر ،متفاوت است؛ علت آن ،اندازه گیری  MDAادرار است
که غیر اختصاصی و غیر حساس است و به همین سبب است
که در این تحقیق  MDAپالسما اندازه گیری شد (.)11
مطالعههای تامسون نیز  13درصد کاهش در  -9ایزو
پروستاگالندین  F2αادرار را نشان داد که با یافتههای حاضر
مطابقت داشت .در تحقیق حاضر میزان  MDAپالسما و 8-
 iso PGF2αادرار طی روزهداری نسبت به قبل از آن ،کاهش
قابل توجهی نشان میدهد و در طول ماه مبارك رمضان هم
هر دوره نسبت به قبل کاهش معناداری یافته است که ناشی از
کاهش استرس اکسیداتیو به سبب کاهش پراکسیداسیون

لیپیدها است .دربارهی سبب کاهش  ،MDAبه دو موضوع
میتوان اشاره کرد؛ محدودیت در رژیم غذایی و کاهش نوبت-
های غذا خوردن ،موجب پایین آمدن میزان متابولیسم پایه و
به دنبال آن ،کاهش  MDAشده است .در اینجا ممکن است
مطلبی در تفاوت محدودیت کالری با روزهداری ماه رمضان
عنوان شود که احتمال دارد میزان کالری افراد روزهدار نسبت
به قبل از روزهداری تغییری نکرده باشد ،اما مطالعههایی که در
زمینهی  ،CRتحت عنوان  intermittent Fastingصورت
گرفته ،یعنی در افراد تحت مطالعه که یک روز در میان غذا
دریافت کردهاند و یا تعداد وعدههای غذایی را در روز کاهش
داده اند بی آن که هیچ کاهشی در میزان کالری دریافتی
داشته باشند ،باز هم اثرهای مفید  ،CRیعنی کاهش شاخص-
های اکسیداتیو به دست آمده است ( .)14در مطالعههای قبلی
که روی حیوانات انجام شد ،کاهشی مشخص در آسیب
اکسیداتیو به  ،DNAبعد از ناشتایی کوتاه مدت ،دیده شد
( )13در حالی که در این مطالعه تغییری در  -9هیدروکسی
داکسی گوانوزین دیده نشد ،که ممکن است تفاوت بین انسان
و حیوان را نشان دهد و یا فاکتورهای دیگر مثل تفاوت توانایی
بهبود  DNAبین انسان و حیوان است که باید در نظر گرفته
شود .در سال  1661مطالعههای  umitmutlu – Turkoو
همکارانش نشان دادند که غلظت پروتئین کربونیل در افراد
پیر بیشتر از افراد جوان بود ،که ناشی از افزایش استرس
اکسیداتیو پروتئینها و لیپیدها است (.)10
 Meydniو همکارانش در سال  1660اثرهای محدودیت
دریافت کالری را به مدت  0ماه ،بر روی کاهش استرس
اکسیداتیو مورد مطالعه قرار دادند و نشان دادند که غلظت - 9
 iso PG F2αادرار و پروتئین کربونیل پالسما کاهش داشت،
اما غلظت  -9هیدروکسی اکسی گوانوزین ادرار تغییری نیافت
( .)12نتایج این تحقیق در مورد غلظت  8- iso PG F2αو
غلظت  8- OH dGuaادرار با یافتههای ما مطابقت داشتاما
در مورد غلظت پروتئین کربونیل پالسما متفاوت است که به
سبب مدت محدودیت دریافت کالری باشد .در این مقاله مدت
محدودیت دریافت کالری شش ماه بود و زمانی که محدودیت
کالری به صورت طوالنی مدت باشد روی پروتئین و اسید
نوکلئیک تأثیر دارد و اکسیداسیون آنها را کاهش میدهد ،اما
در تحقیق حاضر چون در روزهداری محدودیت دریافت کالری
به صورت کوتاه مدت است ،اثری بر روی پروتئین کربونیل
نداشت )19( Lamtbert. A.J .و همکارانش در مقالهی خود
عنوان داشتهاند که  CRاز طریق کاهش اکسیداسیون
سوبستراها موجب کم شدن سرعت زنجیرهی تنفسی شده و
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در نتیجه نشت پروتئین افت میکند که در نهایت مصرف
 درPevilacqus.L  همین طور.اکسیژن کاهش مییابد
 موجب کاهش مصرفCR مطالعهی خود اعالم کردند که
اکسیژن و نیز کاهش نشت پروتئین میگردد و به دنبال آن
 نتایج این تحقیق نشان میدهد که.)13(  کم میشودRos
روزهداری موجب کاهش مشخص بیومارکرهای استرس
8- iso  وMDA اکسیداتیو مربوط به پراکسیداسیون لیپیدها
- و گروه8- OH dGua  می شود اما بیومارکرهایPG F2α
 وDNA های پروتئین کربونیل که در آسیب اکسیداتیو به
 تغییر مشخصی بعد از،پروتئینها به ترتیب ایجاد میشود
 تفسیر و تعمیم نتایج دربارهی.روزهداری در آنها مشاهده نشد
کند شدن مسیر بیماریهای نرودژنراتیو و یا بیماریهای
 همچنین، نقص عملکرد کلیه و کبد، دیابت، عروقی-قلبی
 منوط به مطالعههای بیشتر، بر افزایش طول عمرCR اثرهای
.و گستردهتری است
 محدودیتهایتحقیق
به علت عدم امکانات وب ودجه برای داشتن رژیم غذایی
- فقط به افراد توصیه می. از این فاکتور صرف نظر شد،یکسان
کردیم در زمان افطار و سحر از مصرف چربیها و غذاهای
.پرکالری خودداری کنند
پیشنهاد داشتن رژیم یکسان از طرف ما به عنوان این که
.در تحقیقات بعدی لحاظ شود در جلسهی دفاع عنوان شد
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