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روش آهن)FRAPارزیابی احیا اکسیدانی/قدرت آنتی پتا(قدرت تعیین نسیلجهت
شیر هاي نمونه در تام اکسیدانی پستانآنتی ورم به مبتال بالینیگاوهاي تحت

تشکري طوسی1نیلوفر خرمیان بابک دکتر فرهودي1، مهران دکتر محمد2، ،دکتر ،
فرزانه1حیدرپور نیما دکتر مشایخی1، کمیل 3،دکتر

مشهد-1 فردوسی دانشگاه دامپزشکی دانشکده

دامپزشک-2 کرجدانشکده واحد اسالمی آزاد دانشگاه ی

خصوصی-3 بخش دامپزشک

چکیده
این از است اي نتیجه اکسیداتیو آسیب و شود می تعریف ها اکسیدان آنتی و ها اکسیدان بین تعادل عدم عنوان به اکسیداتیو استرس

ماکرومولکول اکســیداتیو تغییر شــامل که تعادل (آپوپتوزعدم ســلولی مرگ ســلول، اســتهاي بافتی تخریب همچنین و نکروز) .یا

ستره میگ شکل م را آنها تک تک گیري اندازه ها، بافت و سرم در سیدانی اک آنتی ترکیبات از متفاوت و سیع و بري عالوه سازد.

جداگانه گیري اندازه دارد، وجود پوشــانی هم مختلف هاي اکســیدان آنتی فعالیت بین که آنجایی از آنهاین، فعالیت نمیي تواندا

اندازه بنابراین باشد. آنها کامل عملکرد وضعیگویاي ارزیابی براي مناسبی پارامتر تواند می سرم اکسیدانی آنتی تام ظرفیت تگیري

روش شد. با سیدانی اک آنتی هاکل روش این جمله از که ست ا شده بنا سرم سیدانی اک آنتی تام ظرفیت ارزیابی براي متعددي هاي

بهمی FRAP)Ferricتوان reducing ability of plasma.کرد )اشاره

کلیدي هاي اکسیداتیو:واژه بافتی-اکسیدان-استرس تخریب

مقدمه
عدم این از اي نتیجه اکسیداتیو آسیب و شود می تعریف ها اکسیدان آنتی و ها اکسیدان بین تعادل عدم عنوان به اکسیداتیو استرس

اک تغییر شامل و است ماکرومولکولتعادل استسیداتیو بافتی تخریب همچنین و نکروز) یا (آپوپتوز سلولی مرگ سلول، .)1(هاي

میگستره مشکل را آنها تک تک گیري اندازه ها، بافت و سرم در اکسیدانی آنتی ترکیبات از متفاوت و وسیع بري عالوه این،سازد.

جداگانه گیري اندازه دارد، وجود پوشانی هم مختلف هاي اکسیدان آنتی فعالیت بین که آنجایی نمیاز آنها فعالیت گویايي تواند

اندازه بنابراین باشد. آنها کامل آنتعملکرد کل وضعیت ارزیابی براي مناسبی پارامتر تواند می سرم اکسیدانی آنتی تام ظرفیت یگیري

شوداکسیدانی می اکسیداتیو استرس به منجر که آنهاست مصرف و تولید یا و ها اکسیدان آنتی مصرف حاصل که وضعیتی .)2(باشد.

میروش ها روش این جمله از که است شده بنا سرم اکسیدانی آنتی تام ظرفیت ارزیابی براي متعددي بههاي FRAP)Ferricتوان

reducing ability of plasma(،ORAC)Oxygen Radical Absorbance Capacityو (TEAC)Trolox Equivalent

Antioxidant Capacityتست از مطالعه این در که کرد اشاره (FRAP.شود می استفاده اکسیدانی آنتی تام ظرفیت ارزیابی براي

اهداف
فعالیت تعیین مطالعه این انجام از توسطهدف سرم کنندگی احیا قدرت گیري اندازه طریق از تام اکسیدانی است.FRAPآنتی
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کار روش
گردید.150تعداد آوري جمع شهد م اطراف صنعتی هاي گاوداري از یکی در شتاین هول نژاد شیري گاوهاي از شیر ازقبلنمونه

پستاننمونه سر ابتدا کارتیهگیري آبهاي با نظر مورد میگرمهاي محلولشسته با سپس و میPredipشود ازضدعفونی بعد و شوند

می30 خشک جداگانه کاغذي دستمال با انتظار الکلثانیه به آغشته دستمال با سرپستان نوك بعد مرحله در و داده%70شوند مالش

ازمی بعد و و30شود تخلیه اولیه شش دو سه درمیلی15ثانیه، ها کارتیه از شیر اخذلیتر باکتریولوژیک شت ک براي ستریل ا ظرف

ستان.شودمی پ ورم آزمایش سوماتیک، سلولهاي تعداد زایمان، تعداد شیرواري، روزهاي لحاظ از دام هر اطالعات این، بر عالوه

) گردید.CMTکالیفرنیایی ثبت کامل بصورت شیر تولید میزان و (

برFRAPمقدار آهن احیاي پتانســیل گیري اندازه ,Benziروشاســاسبا Strainشــود می تســـت)4(مشــخص این انجام .جهت

آزینتو تري پیریدل تري فریک فروزکمپلکس شکل به و شده احیا نمونه در موجود هاي اکسیدان آنتی گرددFe+2سط می تبدیل

موج طول در سپکتروفتومتري ا ستگاه د در شده ایجاد رنگ شدت ست. ا تیره آبی رنگ به شود.593که می گیري اندازه نانومتر

م در موجود هاي اکســـیدان آنتی احیاکنندگی تام قدرت با شـــده ایجاد رنگ محلولشـــدت دارد. مســـتقیم ارتباط واکنش خلوط

داراي که آهن ــولفات واکنشFe+2س و ــت اس ــتاندارد اس بعنوان ــت معرفFe+2اس میFRAPبا الکترونی تعویض یک بیانگر

باشد.

غلظت با آهن ســولفات اســتاندارد هاي1محلول رقت آن از شــد. آماده موالر ت1000،500،250،125،62,5میلی هیهمیکروموالر

معرف (FRAPگردید. سدیم ستات ا بافر شود. می شکیل ت محلول سه +0,31از سدیم ستات ا گرم ستیک160میلی ا میکرولیتر

حجم به که محلول100اسید و میشود.) رسانده لیتر گرمTPTZ)31میلی بهTPTZ+33میلی که اسید هیدروکلریک میکرولیتر

مح10حجم و میرسد.) لیتر (میلی آهن کلرید +5,4لول آهن کلرید گرم مقطر).10میلی آب سی سی

آزمایش هاي لوله آنها50در به و ریخته ــیر ش ــرم س نمونه لیتر تازه1,5میکرو معرف از لیتر بهFRAPمیلی ــپس س گردید. ــافه اض

دماي15مدت در ر37دقیقه شدت بعد مرحله در و شد انکوبه نور از دور سانتیگراد (درجه بالنک مقابل در صله حا میلی1,5نگ

+ معرف موج50لیتر طول در سپکتروفتومتر ا ستگاه د در مقطر) آب براي593میکرولیتر را ستاندارد ا منحنی و شد خوانده نانومتر

نتایج گردید. رسم مختلف هاي رقت در استاندارد ارزشFRAPمحلول صورت +Fe2به (FRAP Value).میشود گزارش

افزارداده نرم با مختلف هاي گیري نمونه از صل حا SPSS)SPSSهاي Inc., سبه)22 محا معیار انحراف و میانگین و شده سی برر

آزمونشــدند. از دوگانه هاي گروه بین میانگین این مقایســه جهت Independentســپس Samples T-Testجهت گردید. اســتفاده

ارتباط ازمونFRAPوSCCبررسی Pearson'sاز correlation.گردید دارياستفاده معنی شد5سطح گرفته نظر در .درصد

بحث و نتایج
کهن داد شان ن سی برر این افزایشتایج سبب داري معنی صورت به تواند نمی بالینی تحت ستان پ سیورم پتان سیدانیمیزان اک آنتی ل

گرددتام بدستشیر نتایج مقایسه همچنین از. معنیFRAPوSCCآمده اختالف چنین هم نداد. نشان آنها بین داري معنی اختالف

میزان و ستان پ ورم بین شت.FRAPداري ندا از(p>0.05)وجود شده جدا مثبت گرم و منفی گرم هاي باکتري جداگانه سی برر .

با ارتباطی هیچ نیز پستان (FRAPورم شماره جدول در نتایج جزِئیات است.1نداشتند. آمده (
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پستان-1جدول ورم به مبتال و سالم گاوهاي گروه دو در اطالعات مقایسه

میانگینتعداد
FRAP

تعداد میانگین
زایمان

میانگین
تولید

سلول تعداد میانگین
سوماتیک

روزهاي مانگین
شیردهی

میانگین
CMT

سالم 82گاو
0.512.311556120000361

3

ورم به مبتال گاو
پستان

26
0,422.510918169000331

4

سـال باSZCZUBIAL،2010در گاوهایی شـیر در الکتوپراکسـیداز و الکتوفرین اکسـیداتیو آنتی هاي فعالیت روي بر همکاران و

از ستان پ ورم به مبتال گاوهاي شیر در الکتوفرین فعالیت کردند.میانگین مطالعه ستان پ ورم مختلف کهبود12,1mU/gتا8,9انواع

باالترین پســتان، ورم به مبتال گاوهاي گروه در بود. کمتر ســالم گاوهاي شــیر در الکتوفرین فعالیت میانگین از داري معنی شــکل به

بود.فعالیت بالینی تحت پســتان ورم به مبتال گاوهاي در آن کمتریین و شــد یافت مزمن پســتان ورم با گاوهایی در الکتوفرین فعالیت

د الکتوفرین اکسیدانیکمتر آنتی دفاعی ستم سی کاهش به منجر است ممکن سالم، گاوهاي به سبت ن ستان پ ورم به مبتال گاوهاي ر

شود. پستان ورم به مبتال گاوهاي (5)در
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