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Abstract 

Background:  The aim of this study is to assess antioxidative and pro-oxidative efficacy of 
ascorbate on serum albumin during iron-induced oxidative stress.  

Materials and Methods: In this experimental study, albumin was placed in the oxidative 
system containing iron ions and different concentrations of ascorbate. To monitor albumin 
degradation, sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis was performed according to 
Laemmli procedure. Oxidative modification of albumin was demonstrated using a method for 
determination of carbonyl groups by 2,4-dinitrophenylhydrazine. 

Results: By applying the carbonyl assay, ascorbate showed a dual effect: initial pro-oxidative 
effect on albumin changed to an antioxidant one in a dose-dependent manner. Our findings showed 
prooxidant effects for ascorbate in low concentrations (0-100 µM) and antioxidant effects in higher 
concentrations (100-300 µM). Also, electrophoretic pattern of plasma proteins showed significant 
protein aggregations in the range of 35 to 45 kDa of MW and protein degradations in the range of 115 
to 180 kDa.  

Conclusion: Ascorbate can produce reactive oxygen species and can also inhibit the 
production of these oxidants in the presence of iron ions as well. These findings may be directly 
applicable to oxidative states during the administration of ascorbate and may be important in 
preventing oxidative modifications of proteins in blood circulation and other biological fluids.  
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اثرات آنتی اکسیدان و پرواکسیدان آسکوربات در هنگام ایجاد گروه هاي کربنیل  
  در آلبومین سرم توسط آهن
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 چکیده

 سرم در طی استرس  آلبومین برآسکورباتهدف این مطالعه بررسی اثرات آنتی اکسیدان و پرواکسیدان : زمینه و هدف
  .باشد  توسط آهن میاکسیداتیو
 هاي مختلف هاي آهن و غلظت در یک سیستم اکسیداتیو حاوي یونآلبومین در این مطالعه تجربی، : ها روشمواد و 

براي بررسی تجزیه آلبومین، الکتروفورز در ژل پلی آکریل آمید در حضور سدیم دودسیل سولفات .  قرار داده شدرباتآسکو
 و 2هاي کربنیل و با استفاده از معرف   تغییرات اکسیداتیو در آلبومین، با روش سنجش گروه.الملی انجام شد روشطبق و 
  . دي نیتروفنیل هیدرازین نشان داده شد4

ابتدا اثر پرواکسیدان بر آلبومین مشاهده : اي نشان داد با استفاده از روش سنجش کربنیل، آسکوربات اثرات دوگانه :ها یافته
 100صفر تا (هاي کم  آسکوربات در غلظت. شد، سپس به صورت وابسته به دوز به اثر آنتی اکسیدان تغییر یافت

. داراي اثرات آنتی اکسیدان است)  میکرومول300 تا 100( باال هاي داراي اثرات پرواکسیدان ولی در غلظت) میکرومول
وزن مولکولی ها در محدوده  دهنده به هم پیوستن قابل توجه پروتئین  نشانهاي سرم  پروتئینتیک الکتروفورطرحچنین  هم
  .است کیلو دالتون 180 تا 115ها در محدوده وزن مولکولی   کیلودالتون و تجزیه پروتئین45 تا 35

چنین قادر است از  هاي اکسیژن فعال را تولید کند و هم هاي آهن، گونه تواند در حضور یون آسکوربات می: تیجه گیرين
این نتایج ممکن است در شرایط استرس اکسیداتیو در هنگام تجویز . تولید این ترکیبات اکسید کننده جلوگیري نماید

ها در گردش خون و سایر مایعات  جلوگیري از تغییرات اکسیداتیو پروتئینبراي تواند  میآسکوربات کاربرد داشته باشد و یا 
  . بیولوژیک ارزشمند باشد

  هاي کربنیل آسکوربات، آلبومین، آنتی اکسیدان، آهن ، پرواکسیدان، گروه :واژگان کلیدي
  
  
  
  
  
  
   مرکز تحقیقات پزشکی و مولکولی و  بیوشیمی، تغذیه و ژنتیکاراك، میدان بسیج، دانشکده پزشکی، گروه: نویسنده مسئول*

Email: ansari@arakmu.ac.ir 



 هادي انصاري هادي پور و همکاران...                                                                اثرات آنتی اکسیدان و پرواکسیدان آسکوربات در

 19                                                                                      1391، خرداد و تیر 2،  سال پانزدهم، شماره كشی دانشگاه علوم پزشکی ارامجله علمی پژوه

  مقدمه
یکی از مباحث جالب در سم شناسی، اثرات 

. متابولیسم هوازي داراي مزایاي فراوانی است. اکسیژن است
. اکسیژن براي تنفس سلولی و تولید انرژي ضروري است

به طور وترانسفورماسیون ترکیبات گزنوبیوتیک  بیچنین هم
شود ولی  ي اکسیداسیون انجام میها واکنشاز طریق عمده 

 در طی این فرایندها ترکیباتی نظیر پراکسید هیدروژن
)(H2O2رادیکال هیدروکسیل ،OH) ( و آنیون

ي اکسیژن ها گونهکه شود   نیز ایجاد می)(O2سوپراکسید 
نامیده ) Reactive oxygen Species- ROS(فعال 

هاي دفاع آنتی اکسیدان، کارآیی  چنانچه سیستم .شوند می
 در بدن تجمع ROSالزم را نداشته باشند، مقادیر زیادي 

دهد که منجر به تغییر  یابد و استرس اکسیداتیو رخ می می
ها و اسیدهاي  وتئینها، پر هایی نظیر چربی ساختار بیومولکول

در هنگام وقوع استرس اکسیداتیو،  .شود نوکلئیک می
ها دستخوش تغییر  هاي آمینو اسیدي در پروتئین ساختار ریشه

گردد که میزان آسیب وارده بستگی به ماهیت و غلظت  می
عوامل اکسیدان، میزان کارآئی سیستم آنتی اکسیدان و منابع 

ترین تغییرات اکسیداتیو  همم. )1-3(هاي آزاد دارد  رادیکال
عبارتند از تبدیل متیونین به متیونین سولفوکسید، تیروزین به 

 5، تشکیل )4( تیروزین، نیتروتیروزینOدي تیروزین، 
، تغییر در میزان )5( آمینووالریک اسید2هیدروکسی 

، شکسته شدن رشته پلی پپتیدي )6(ها هاي تیول پروتئین گروه
)Fragmentation (اد اتصاالت عرضی جدید در یا ایج

هاي پلی پپتیدي مختلف و  یک رشته پروتئینی یا بین رشته
تجمع . )Aggregation()9-7(ها  تجمع پروتئین

هایی نظیر  هاي اکسید شده موجب بیماري بیومولکول
، )12(، اختالالت عصبی)11(، سرطان)10(آترواسکلروز

 )15(اراکت، آرتریت و کات)14(، آلزایمر)13( قلبیهاي بیماري
هاي کربنیل،  گیري میزان گروه در حال حاضر اندازه. شود می

عنوان یک شاخص اساسی براي بررسی میزان ه ب
ها، مورد تأکید اکثر محققین قرار گرفته  اکسیداسیون پروتئین

  .)16-19(است

عنوان یک شاخص پروتئینی مهم در ه آلبومین ب
یر در شود و هر گونه تغی سالمت و بیماري محسوب می

ساختار فضائی آن موجب اختالل در فعالیت بیولوژیک 
ترین جزء   و عمدهترین مهم زیرا آلبومین گردد میپالسما 

پروتئینی در پالسما است که نقش اصلی در تنظیم فشار 
انکوتیک، انتقال ترکیبات غیر قطبی، ذخیره آمینواسیدها و 

نابر این الزم ها را برعهده دارد، ب هاي هورمون انتقال متابولیت
در این . است که در استرس اکسیداتیو مورد توجه قرار گیرد

هاي متفاوت آسکوربات بر  طرح تحقیقاتی اثرات غلظت
هاي کربونیل و  ساختار آلبومین از طریق سنجش گروه

آسکوربات در . ها بررسی شده است الکتروفورز پروتئین
ي ها واکنشاین ویتامین در . رژیم غذایی ضروري است

هاي مختلف نظیر بافت  ها در بافت هیدروکسیالسیون پروتئین
در بسیاري از . غضروف و استخوان نقش دارد همبند و

هاي دارویی تجویز  صورت فرمه ، آسکوربات بها بیماري
که تحقیقات جدید نشان داده است که  در حالی. شود می

 و هم آنتی )20-23(عنوان پرواکسیدانه آسکوربات هم ب
در این تحقیق، در شرایط . کند می عمل )25 ،24(ناکسیدا

 میلی 300 تا 25/6هاي  آزمایشگاهی، آسکوربات با غلظت
هاي پروتئین اعم از آلبومین یا سرم انسان  موالر به  نمونه

منظور بررسی تغییرات اکسیداتیو، میزان ه سپس ب. افزوده شد
 نینچ هم. گیري شد ها اندازه نیهاي کربنیل در پروتئ گروه

ها با روش الکتروفورز، مورد  تغییرات ساختمانی پروتئین
  . ارزیابی قرار گرفت

  
  ها مواد و روش

این مطالعه از نوع تجربی و مبتنی بر مطالعه 
هاي پالسما و تغییر در طرح  اکسیداسیون پروتئین

هاي مورد استفاده،  بنابر این نمونه. الکتروفورتیک آنها است
براي انجام آزمایشات، مورد استفاده  که بودهخون داوطلبین 

با توجه به تحقیقات قبلی ما در زمینه . گیرد قرار می
 18/0سنجش کربنیل، میزان خطاي  ها و اکسیداسیون پروتئین

 95هاي ضریب اطمینان  قابل تحمل است و با پیش فرض
 ، طبق فرمول کوکرانz=96/1 و p=q=5/0درصد و 
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)n=z2pq/d2(آزمونهاي  از براي گروه، حجم نمونه مورد نی 
کلیه مواد مورد . دمآ  به دست مورد 60و کنترل معادل 

استفاده در این تحقیق با درجه خلوص آنالیتیک از شرکت 
براي آنالیز طیفی از دستگاه . مرك آلمان خریداري گردید

اسپکتروفتومتر مدل بیوکروم ساخت انگلستان و براي 
خت شرکت بیوراد الکتروفورز از دستگاه مدل عمودي سا

صورت تصادفی، ه پس از انتخاب افراد ب. استفاده شد
 این کهبا توجه به . گیري از ورید با سرنگ انجام شد خون

اثرات اکسیداتیو آسکوربات در آلبومین مد نظر بود، کلیه 
 و دچار ندردک میها از افراد سالمی که دارو مصرف ن نمونه

. ، تهیه گردیدبودندو ن مرتبط با استرس اکسیداتیهاي بیماري
هاي خون مشکوك به همولیز، از مطالعه   کلیه نمونهچنین هم

 در آزمایشگاهیاین تحقیق در شرایط . خارج شدند
 و 250، 200، 150، 100، 50، 25، 5/12، 25/6هاي  غلظت

 میلی موالر آسکوربات انجام شد و در کلیه موارد از 300
. دگردیاستفاده ) بدون حضور آسکوربات(هاي شاهد  نمونه

 میکرولیتر از نمونه هاي پروتئین در شرایط 10بدین منظور 
هوازي در محیط کشت حاوي سیستم اکسیداسیون فلزي 

(metal catalyzed oxidation system-MCO) حاوي 

در نمونه هاي . هاي مختلف آسکوربات قرار داده شد غلظت
در فواصل .  شاهد، آسکوربات از محیط کشت حذف شد

.  ساعت، فرآیند استرس اکسیداتیو متوقف شد24 تا 4زمانی 
 درصد 20بدین منظور در هنگام سنجش کربنیل، از محلول 

 سپس با روش سانتریفوژ، وتري کلرو استیک اسید استفاده 
ها جدا شد ولی براي اجراي الکتروفورز، توقف  پروتئین

استرس اکسیداتیو با افزودن بافر حاوي سدیم دودسیل 
هاي پروتئین و انکوباسیون  فات و بتامرکاپتواتانل به نمونهسول

در کلیه . در بن ماري جوش به مدت نیم ساعت انجام شد
موارد، به منظور پرهیز از خطاهاي احتمالی، بالفاصله پس از 

هاي کربنیل و الکتروفورز  توقف واکنش، سنجش گروه
  .انجام گردید

براي سنجش کربنیل در آلبومین از روش 
  در این تحقیق از. )26(یشنهادي اوانس استفاده شدپ

   دي نیتروفنیل هیدرازین 4 و 2 معرف 
)2,4 – dinitrophenylhydrazine: DNPH ( استفاده

هاي کربنیل موجب تشکیل  شد که پس از واکنش با گروه
   دي نیتروفنیل هیدرازون4 و 2مشتقات 

)2,4 – dinitrophenylhydrazone (شود می:  
  

OHDNPNHNoteinOCotein DNPNHNH
2

4,2 4,2PrPr 2   

 
جذب نوري این محصوالت با روش 

بدین منظور . باشد اسپکتروفتومتري قابل اندازه گیري می
فقط (حداکثر جذب نوري محلول نهایی و شاهد مربوطه 

، در ) موالر و پروتئین مورد مطالعه2حاوي اسید کلریدریک 
 آمد و سپس به دست نانومتر 390 تا 355محدوده طول موج 

 ضرب شد و نتیجه نهائی برحسب نانومول 45/45ب در ضری
براي . گرم از پروتئین محاسبه گردید کربنیل در هر میلی

سنجش پروتئین از روش برادفورد استفاده شد که از سرعت، 
ها برخوردار  سهولت و حساسیت بیشتري نسبت به سایر روش

 استفاده G.250در این تکنیک از رنگ کوماسی آبی . است
ر محلول ارتوفسفریک اسید به فرم کاتیونی است و شد که د 

 نانومتر می باشد 470ماکزیمم جذب نوري آن در طول موج 

شود  ولی پس از اتصال به پروتئین به فرم آنیونی تبدیل می
که ماکزیمم جذب نوري کمپلکس حاصل در طول موج 

منظور بررسی اثرات آسکوربات بر ه ب. )27( نانومتر است595
هاي سرم و آلبومین، تکنیک الکتروفورز به  وتئینساختار پر

 در شرایط احیایی و بر اساس روش SDS-PAGEروش 
الکتروفورز در . )28(الملی، با اندکی تغییرات اجراء گردید

 گلیسین در ژل متراکم کننده –سیستم بافري ناپیوسته تریس 
 8/8 درصد با 10 و ژل جداکننده =pH 8/6 درصد با 5

pH=ها در میدان  پس از تفکیک پروتئین.  انجام شد
و ) آمپر  میلی25 الی 15شدت جریان ( ولت 90الکتریکی 

رنگ آمیزي با کوماسی آبی یا نیترات نقره، باندهاي حاصل 
جهت تجزیه و تحلیل . مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت

ین، انحراف معیار و آنالیز گهاي میان آماري از شاخص
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.  استفاده شدExcelنرم افزاري    برنامهرگرسیون با استفاده از
هاي پزشکی  این تحقیق با موافقت کمیته اخالق در پژوهش

دانشگاه علوم پزشکی اراك  اجرا و در تمام مراحل تحقیق، 
  . اصول بیانیه هلسینکی مورد توجه قرار گرفت

  
  یافته ها

هاي مختلف   اثرات غلظت4 تا 1نمودارهاي 
. دهد مینیل در آلبومین نشان آسکوربات را بر میزان کرب

 آمده مبین وجود یک رابطه خطی بین غلظت به دستنتایج 
 که دهد می نشان 1نمودار . آسکوربات و میزان کربنیل است

 100 تا 25/6از (متناسب با افزایش غلظت آسکوربات 
هاي کربنیل آلبومین نیز افزایش  ، مقدار گروه)موالر میلی

 نانومول در هر 85/0±052/0یزان که از م يبه طور، یابد می
رسد   می13/1±07/0هاي شاهد به   پروتئین در نمونهگرم میلی

در این شرایط ). p>05/0( است دار معنیکه از نظر آماري 
هاي کربنیل از معادله  رابطه بین غلظت آسکوربات با گروه

895/0 +x 000/0- x2 00002/0=y 627/0   با =R2 تبعیت 
شود، در   مشاهده می2که در نمودار  يطور همان. کند می

هاي کربنیل  میلی موالر آسکوربات، مقدار گروه100غلظت 
یابد که از نظر   درصد افزایش می2/33در آلبومین به میزان 

صورت معادله ه و ب) p>05/0( است دار معنیآماري 
174/9+ x 213/0- x2 004/0 =y 954/0 با=R² با .  است

شود که چنانچه غلظت   می مشخص3توجه به نمودار 
 میلی موالر بیشتر شود، بر خالف نتایج 100آسکوربات از 

هاي کربنیل  اي در مقدار گروه قبلی، کاهش قابل مالحظه
 میلی موالر آسکوربات، 100در غلظت . دهد میآلبومین رخ 

 پروتئین گرم میلی نانومول در هر 13/1±07/0مقدار کربنیل 
 میلی موالر آسکوربات این 300است ولی در حضور غلظت 

 درصد کاهش 2/21رسد که معادل   می89/0±03/0مقدار به 
. هاي کربنیل آلبومین نسبت به گروه کنترل است در گروه
موالر   میلی300 که در غلظت دهد می نشان 4نمودار 

 41/3هاي کربنیل آلبومین به میزان  آسکوربات، مقدار گروه
ش یافته است که از نظر درصد نسبت به گروه کنترل افزای

  ). p>05/0( نیستدار معنیآماري 
 

  
هاي کربنیل در آلبومین سرم پس از   غلظت گروه.1نمودار

   میلی موالر آسکوربات100 تا 25/6هاي  انکوباسیون با غلظت
  

  
 درصد تغییر در گروه هاي کربنیل آلبومین سرم، پس از .2نمودار

   میلی موالر آسکوربات100 تا 25/6هاي  انکوباسیون با غلظت
  

  
هاي کربنیل در آلبومین سرم پس از   غلظت گروه.3نمودار

   میلی موالر آسکوربات300 تا 100هاي  انکوباسیون با غلظت
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 درصد تغییر در گروه هاي کربنیل آلبومین سرم، پس از .4نمودار

   میلی موالر آسکوربات300 تا 100هاي  انکوباسیون با غلظت
  

ثرات آنتی اکسیدان آسکوربات، براي بررسی ا
 300 تا 150هاي  درصد کاهش در کربنیل آلبومین در غلظت

هاي تحت انکوباسیون  میلی موالر آسکوربات نسبت به گروه
.  میلی موالر آسکوربات مقایسه شده است100با غلظت 

شود، بیشترین اثر   مشاهده می5که در نمودار  طوري همان
 میلی موالر آسکوربات 260  تا220هاي  حفاظتی در غلظت

در این طرح تحقیقاتی براي بررسی بیشتر و . شود حاصل می
تر، عالوه بر سنجش کربنیل، از روش الکتروفورز نیز  دقیق

هاي   طرح الکتروفورتیک پروتئین1شکل. استفاده شده است
هاي متفاوت  پالسما را پس از انکوباسیون با غلظت

 آوردن وزن  دستبهبراي . دهد میآسکوربات نشان 
بدین . ها، از نمودار استاندارد استفاده شد مولکولی پروتئین

هاي مارکر و میزان  منظور رابطه بین وزن مولکولی پروتئین
بر .  ارائه شده است6حرکت در ژل الکتروفورز در نمودار 

 به دستهاي مورد مطالعه  این اساس وزن مولکولی پروتئین
شود که در غلظت  شخص می م1با توجه به شکل . آید می

ها   میلی موالر آسکوربات، کاهش مقدار پروتئین250 تا 100
 کیلودالتون اتفاق 180 تا 115در محدوده وزن مولکولی 

از طرف دیگر . ها است افتاده است که مبین تخریب پروتئین
 کیلودالتون افزایش 45 تا 35در محدوده وزن مولکولی 

  .ودش ها مشاهده می مقدار پروتئین
  

  
 درصد کاهش کربنیل در آلبومین سرم نسبت به نمونه .5نمودار

 میلی موالر آسکوربات 100هائی که تحت انکوباسیون با غلظت 
  قرار داشته اند

  
هاي سرم پس از   طرح الکتروفورتیک پروتئین.1شکل

  هاي متفاوت آسکوربات  انکوباسیون با غلظت
  

  
تاندارد در ژل ده درصد هاي اس  میزان حرکت پروتئین.6نمودار

SDS-PAGE.  این نمودار رابطه بین وزن مولکولی و مسافت
  دهد ها را نشان می طی شده توسط پروتئین



 هادي انصاري هادي پور و همکاران...                                                                اثرات آنتی اکسیدان و پرواکسیدان آسکوربات در

 23                                                                                      1391، خرداد و تیر 2،  سال پانزدهم، شماره كشی دانشگاه علوم پزشکی ارامجله علمی پژوه

  بحث
اکسیژن براي تنفس سلولی و تولید انرژي 

 بیوترانسفورماسیون ترکیبات چنین هم. ضروري است
ي اکسیداسیون انجام ها واکنش از طریق عمدتاًگزنوبیوتیک 

 ولی طی این فرایندها محصوالت سمی نظیر شود می
 (OH) ، رادیکال هیدروکسیلH2O2)(پراکسید هیدروژن

ي ها گونهشود که   ایجاد می(O2)و آنیون سوپراکسید 
هاي دفاع آنتی  چنانچه سیستم. شوند اکسیژن فعال نامیده می

 نداشته باشند استرس اکسیداتیو اکسیدان، کارآئی الزم را
در هنگام وقوع استرس اکسیداتیو، ساختار . دهد میرخ 
خوش تغییر  ها دست هاي آمینو اسیدي در پروتئین ریشه

که میزان آسیب وارده بستگی به تعادل بین ) 29(گردد می
. )30، 2 ،1(هاي آنتی اکسیدان دارد عوامل اکسیدان و سیستم

هاي  هاي کربنیل در ریشه  گروهدر اثر استرس اکسیداتیو
هاي اکسید   پروتئینچنین هم. گیرد آمینواسیدي شکل می

شده تمایل دارند که تجمع یافته اتصاالت عرضی کوواالنس 
این اتصاالت ممکن است در یک رشته . تشکیل دهند

در . هاي پلی پپتیدي مختلف ایجاد شود پروتئینی یا بین رشته
ها نهایتا منجر به  داسیون پروتئینهاي پستانداران، اکسی سلول

علیرغم وجود سدهاي دفاعی . )31(شود تجزیه آنها می
 کامل نیست و اختالالت ROSمتعدد، محافظت در برابر 

مطالعات . )33 ،32(شود هاي بدن ایجاد می متعددي در بافت
 باعث Kهاي مختلف ویتامین قبلی ما نشان داده است که فرم

، )34(پالسما و آسیب به کبدتشکیل لیپیدپراکسید در 
، اکسیداسیون )35(هاي قرمز ها در گلبول اکسیداسیون چربی

 و تشکیل )36(هاي قرمز هاي غشائی در گلبول پروتئین
 در .شود  می)37(هاي پالسما هاي کربنیل در پروتئین گروه

این طرح تحقیقاتی اثرات آسکوربات بر آلبومین سرم مورد 
کوربات عالوه بر نقش آس. بررسی قرار گرفته است

احیا نیز شرکت -کوفاکتوري، در فرایندهاي اکسیداسیون
هاي کم، فلزات واسطه را احیاء  این ویتامین در غلظت. دارد

 در چنین هم. شود کرده موجب تشکیل رادیکال آزاد می
عنوان پرواکسیدان ه حضور فلزات واسطه نظیر مس و آهن، ب

هاي  یا پروتئین) 39( ROS و موجب تولید )38( کند میعمل 

هاي کبد  آسکوربات در میکروزوم. شود می) 39(گلیکاته
ها  هاي تیول پروتئین موش صحرائی باعث اکسیداسیون گروه

رسد که یک متالوپروتئین در  نظر میه ب. )40(شود می
هاي میکروزومی وجود دارد که موجب تبدیل  وزیکول

. )41(گردد میآسکوربات به دهیدروآسکوربات 
هیدروآسکوربات پس از ورود به فضاي لومن در شبکه د

هاي   باعث اکسید شدن سایر مولکول)42(آندوپالسمی
هاي تیول در   اکسید شدن گروهدر نهایتآسکوربات و 

شود که این فرایند براي تشکیل  هاي مختلف می پروتئین
همین دلیل ه ب. )43(کنفورماسیون طبیعی آنها ضروري است

تواند براي موجود زنده   آسکوربات میاثرات پرواکسیدان
از طرف دیگر آسکوربات در . مفید نیز واقع گردد

هاي هیدروکسیل  آوري رادیکال هاي باال قادر به جمع غلظت
عنوان یکی از ه همین دلیل به ب. و آنیون سوپر اکسید است

ترین عوامل آنتی اکسیدان محلول در مایعات بیولوژیک  مهم
این ویتامین الکترون . شود  محسوب میو سیتوزول سلول نیز

دهد،  هاي آزاد اکسیژن و نیتروژن قرار می در اختیار رادیکال
کند، اسیدهاي  ها را احیاء می ها و کینون سمی کینون

ها را در مقابل آسیب اکسیداتیو محافظت  نوکلئیک و چربی
هاي توکوفریل و  کند و موجب احیاء شدن رادیکال می

تجمع . )44(شود  تخریبی پراکسید میجلوگیري از اثرات
داخلی سلولی اسید آسکوربیک احتماالً موجب مهار 

بسیاري . )46 ،45(شود آپوپتوز ناشی از استرس اکسیداتیو می
هاي میکروزومی را فعال  از ترکیبات خارجی که آنزیم

کنند سبب افزایش بیوسنتز اسید آسکوربیک نیز  می
کوربات کاربرد وسیعی خواص آنتی اکسیدان آس. گردند می

در این تحقیق اثرات آنتی . )47-49( داردها بیماريدر درمان 
به نتایج . اکسیدان آسکوربات نیز مورد توجه قرارگرفته است

 که چنانچه غلظت آسکوربات در دهد می آمده نشان دست
 میلی موالر بیشتر شود، کاهش قابل 100محیط کشت از 

، دهد میربنیل آلبومین رخ هاي ک اي در مقدار گروه مالحظه
 میلی موالر مقدار کربنیل در 300که در  غلظت  يبه طور

 چنین هم. یابد می درصد کاهش 2/21آلبومین به میزان  
 که بیشترین اثر حفاظتی آسکوربات در مشخص شد



 هادي انصاري هادي پور و همکاران...                                                                اثرات آنتی اکسیدان و پرواکسیدان آسکوربات در

 24                                                                                      1391، خرداد و تیر 2،  سال پانزدهم، شماره كشی دانشگاه علوم پزشکی ارامجله علمی پژوه

نتایج . شود  میلی موالر حاصل می220 تا 200هاي  غلظت
ن داد که  نشاSDS-PAGEحاصل از الکتروفورز به روش 

 میلی موالر آسکوربات، کاهش مقدار 250 تا 100در غلظت 
 کیلودالتون 180 تا 115ها در محدوده وزن مولکولی  پروتئین

در این . ها است اتفاق افتاده است که مبین تخریب پروتئین
 IgG ،IgA، سرولوپالسمین، Cگر  محدوده پروتئین واکنش

، 144، 132، 115ترتیب با وزن مولکولی ه  بC3و پروتئین 
از طرف دیگر در .  کیلودالتون قرار دارند180 و 160

 کیلودالتون افزایش مقدار 45 تا 35محدوده وزن مولکولی 
این امر نشان دهنده تخریب . ها وجود دارد پروتئین
تر  تر و تشکیل قطعات پروتئینی کوچک هاي بزرگ پروتئین

  . کیلودالتون است45 تا 35با وزن مولکولی 
  
  یجه گیرينت

اگرچه آسکوربات بخشی از سیستم آنتی اکسیدان 
در حضور به ویژه هاي پائین،  سرم است، ولی در غلظت

هاي  هاي فلزي نظیر آهن و مس، زمینه تشکیل رادیکال یون
ها در  در این شرایط پروتئین. کند میآزاد اکسیژن را فراهم 

د، ادامه این رون. گیرند معرض استرس اکسیداتیو قرار می
نتایج این تحقیق نشان . زمینه ساز اختالالت بیوشیمیائی است

دهنده اثرات پرواکسیدان و آنتی اکسیدان آسکوربات بر 
براي . هاي کربنیل در آلبومین سرم است تشکیل گروه

بررسی این اثرات، از روش سنجش کربنیل استفاده شده 
ه  تحقیقات متعدد نشان داده است کاین کهبا توجه به . است

عنوان شاخص معتبري براي ه هاي کربنیل ب میزان گروه
شود و تجهیزات  ها محسوب می بررسی اکسیداسیون پروتئین

هاي بیوشیمی وجود دارد،  مورد نیاز در تمام آزمایشگاه
شود که مطالعات بیشتري در این زمینه انجام شود  پیشنهاد می

رزیابی ، اها بیماريها در تشخیص  و ارزش بالینی این تکنیک
هاي فلزي در استرس اکسیداتیو  ها و نقش یون اثرات ویتامین

  .  مورد توجه قرار گیرد
  تشکر و قدردانی

این مقاله منتج از طرح تحقیقاتی تحت عنوان 
هاي کربنیل در  مطالعه نقش آسکوربات در تشکیل گروه"

 از 89-81-4 و با کد 453  با شماره ثبت "آلبومین سرم
که با حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه شوراي اخالق است 

علوم پزشکی اراك، در گروه بیوشیمی، تغذیه و ژنتیک و 
 بدین. مرکز تحقیقات پزشکی و مولکولی انجام شده است

وسیله از مساعدت مسئولین محترم در اجراي این طرح 
  .شود تحقیقاتی، قدردانی می
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