
 

 

 

 

 

 

و  یدانیاکسیآنت طیباز، شرا -دیاس تیبر وضع یجذب، اثرات متقابل و نقش مواد معدن یسازوکارها

 یمواد معدن تیجهت بهبود وضع یاهیتغذ ملاحظات

 اکسیدانبه عنوان پرواکسیدان و آنتیمواد معدنی : سومبخش 

 ترجمه : واحد تحقیق و توسعه شرکت بهاوند دارو

 چکیده :

به  دیکلر و گوگرد با م،یپتاس م،یسد م،یزیفسفر، من م،یعنصر کلس 7 واناتیاست. در ح یضرور اتیح یبرا یمواد معدن یوجود برخ

 مواد"اصطلاحا به آنها  لیدل نیوجود داشته باشند که به هم رهیدر ج ی(ریش یگاوها یها گرم در روز براچند تا دهی ) از ادیمقدار ز

 کروگرمیتا چند م گرمیلیچند م) یکمتر اریبس ریکه در مقاد یاز مواد معدن یگری. در مقابل به گروه دشودیم گفته "پرمصرف یمعدن

 خواهند بود که دیمف وانیح یبرا یزمان یاز موارد مواد معدن یاری. در بسشودیگفته م "مصرفکم یمواد معدن"هستند  ازین (در روز

موجود در رابطه  یهامقاله به مرور بحث نیاز ا یاخون شوند. بخش عمده انیوارد جر و دستگاه گوارش عبور کرده یاز غشاء مخاط

. زدپردایم یگوارش یمجرا یهاعبور از عرض سلول ایو  یسلول نیب یاز فضا عبور قیاز طر یاز مواد معدن کیجذب هر  یبا سازوکارها

مکن م یگوارش یدر مجرا رهیج یمواد مغذ ریو سا یمواد معدن نیب آمدهشیدر نشخوارکنندگان، اثرات متقابل پ ژهیمتاسفانه، به و

منجر به در امان ماندن اشکال  تواندیکه م یمواد معدن یآل اشکال یهایژگیرو و نیجذب شود. از هم ندیاست منجر به اختلال در فرآ

قرار گرفته است. مواد  یاریو بحث بس توجه دهنده جذب شود، مورداز عوامل کاهش یمواد معدن ترینسبت به اشکال سنت لاتهیک

بر  پرمصرف یمواد معدن ریتاث رامونیاز مقاله حاضر پ ی. بخشرندیگیپس از جذب به طرق مختلف مورد استفاده بدن قرار م یمعدن

وره و د یخشک دوره با هدف بهبود عملکرد در رهیج یهاونیو آن هاونیکات یمتمرکز شده است. دستورز واناتیباز ح -دیاس تیوضع

. دباش سودمند راتیتاث نیدرک بهتر ا یبرا تواندیم "یقو ونی یتئور"در رابطه با  یاست. ارائه بخش جیرا یها امرگاو یردهیش

قش ن یفایآزاد در داخل بدن ا یهاکالیراد میدر کنترل و تنظ لیدخ یهامیزمصرف به عنوان کوفاکتور آنکم یاز مواد معدن یاریبس

مواد به  نیا شودیمنجر م یمواد معدن نیمازاد هم ریحال مقاد نیاست. با ا یاتیح یدانیاکسیمقابله آنت یوجود آنها برا و نموده

ختلف م یمواد معدن نیموجود ب دهیچی. روابط متقابل پندینما دیرا تول یآزاد مخرب یهاکالیشده و راد لیتبد هادانیاکس سازشیپ

شود. هدف از مطالعه حاضر درک  یریش یگاوها یدیسلامت و عملکرد تول تیدر بهبود وضع رهیج کی یمنجر به ناکارآمد تواندیم

 سازوکارها است. نیا شتریهرچه ب



 

 :اکسیدانبه عنوان پرواکسیدان و آنتیمواد معدنی 

وی شوند. هر اتم یا مولکولی که به طور مستقل حاهای آزاد تولید میکاتابولیسم ترکیبات خطرناکی با نام عمومی رادیکالطی فرآیند 

ی زیاد پذیرهای جفت نشده منجر به ناپایداری و واکنشالکترونشود. یک یا چند الکترون جفت نشده باشد رادیکال آزاد نامیده می

از های آزاد تمایل زیادی به تبادل یک الکترون با ترکیب، مولکول و یا اتم مجاور خود دارند. دیکالود. راشهای آزاد میرادیکال

-توان به آنیون سوپراکسید )شوند میهای آزاد رایجی که طی تنفس سلولی تولید میرادیکال
2O( پراکسید هیدروژن ،)2O2H و )

شوند. ( نامگذاری میROS) 1های فعال اکسیژناغلب تحت عنوان گونه( اشاره نمود. این گروه 0OHهای هیدروکسیل )رادیکال

های فلزی آزاد موجود در مایعات بدن، به ویژه آن دسته از عناصر معدنی کمیاب که در دسته فلزات واسطه جدول تناوبی عناصر یون

 Valkoتر از گروه قبل هستند. )اما بسیار مخربکه گرچه رواج کمتری دارند هستند  های آزادرادیکال ی ازگروه دیگرگیرند، قرار می

et al., 2016.) و ( 2های فعال نیتروژنهای فعال اکسیژن برای تبادل الکترون نیتریک اکساید )ایجادکننده گونهاهداف اولیه گونه

اسط نیتریک اکساید یک وکربن موجود در اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه موجود در غشاء سلولی است.  -پیوندهای دوگانه کربن

 های فعال نیتروژن منجر بهظیم جریان خون به بافت ها بوده و تشکیل گونهتندر نتیجه صاف عروق و  هایماهیچه انقباضمهم برای 

هایی همچون هموگلوبین و سرولوپلاسمین های فعال نیتروژن با فلزات داخل درشت مولکلولگردد. گونهکاهش آن در خون می

منجر به ایجاد اتصالات  DNAهای فعال نیتروژن به شوند. همچنین صدمات گونهها میده و باعث اختلال در عملکرد آنواکنش دا

تن های فعال اکسیژن منجر به از بین رفپراکسیداسیون لیپیدهای غشاء سلولی به وسیله گونه. گرددمیو توقف رونویسی  3متقاطع

 (. Dizdaroglu and Jaruga, 2012خواهد شد )یکپارچگی و نشت از غشاء 

 های آزاد تبادلهای پایداری که با رادیکالگردند. با این حال مولکولهای آزاد با تبادل یک الکترون پایدار و غیرفعال میرادیکال

ه شوند. رادیکال آزاد جدید تولید شده، بالکترون دارند، خود دارای الکترون جفت نشده گردیده و بنابراین تبدیل به رادیکال آزاد می

عنوان مثال یک اسید چرب اشباع نشده موجود در غشاء سلولی که یک الکترون از دست داده و به یک پراکسید چربی تبدیل شده 

گردد ون میلکترگیرد و به این ترتیب باعث ایجاد یک زنجیره دریافت و اهدای ابه نوبه خود الکترونی را از یک مولکول دیگر میاست، 

مام تهای بسیاری را تحت تاثیر قرار دهد. اکسیدانی بدن متوقف نشده مولکولتواند تا زمانی که این روند توسط فعالیت آنتیکه می

گیرند )آهن، مس، روی، مولیبدن، کروم و منگنز( دارای پتانسیل اکسیداسیون عناصر کم مصرفی که در گروه عناصر واسطه جای می

هد داما این اتفاق تنها در صورتی رخ میها دارند. ند و این یعنی تمایل بسیار زیادی برای جذب الکترون از سایر مولکولقوی هست

توانند هایی که میبدن به کمک پروتئینکه این عناصر در مایعات بدن به حالت یونیزه )دارای بار الکتریکی( وجود داشته باشند. 

ند تا میزان کپذیر ایجاد کنند الکترون را موقتا بین یون فلزی و پروتئین تبادل نموده و سعی میتهای فلزی پیوندهای برگشیون

هایی و یا سایر مولکول DNAها، عات بدن را به حداقل خود برساند. این اتفاق مانع گرفتن الکترون چربیهای آزاد موجود در مایرادیکال

های متصل شونده به پروتئین (.Sitar et al., 2013شود )ها است، میدادن الکترون به آنتر از ها سادهکه گرفتن الکترون از آن

توان به آلبومین )با جاذبه کم اما های متصل شونده به فلز رایج در خون میشوند. از پروتئینفلزات در داخل و خارج سلول یافت می

روتئینی های پن )با جاذبه زیاد اما ظرفیت کم( اشاره نمود. در اینگونه حاملمانند ترانسفرین و سرولوپلاسمیهایی ظرفیت بالا( و حامل

ای همچون لیزین، های آمینهفلز در یک ناحیه آبدوست به یک یا چند گروه نیتروژن یا اکسیژن موجود روی زنجیره جانبی اسید

با این حال زمانی که مقدار زیادی فلز (. Yamashita et al., 1990; Berg et al.,2002شود )متصل میهیستیدین و گلوتامین 

                                                           
1 Reactive Oxygen Species  (ROS) 
2 Reactive Nitrogen Species (RNS) 

3 Crosslink 



 

ای ههای متصل شونده فلز جذب بدن شود. در این حالت غلظت یوندر جیره وجود داشته باشد ممکن است بیش از ظرفیت پروتئین

ها به دلیل سلولشناسی صورت گرفته نابودی براساس مطالعات آسیبگردد. های بافتی میآزاد فلزی افزایش یافته و منجر به آسیب

ها شامل لیز شدن و نابودی مسمومیت با آهن، مس و روی اغلب به دلیل آسیب غشاء سلولی است. علائم رایج این مسمومیت

ها و خونریزی های قرمز خون و متعاقب آن بروز زردی و یرقان )در مسمومیت با مس و روی( و یا از بین رفتن ترمبوسایتگویچه

 باشد. با آهن( میگسترده )در مسمومیت 

های فلزی برای اهدا و یا گرفتن اکسیدانی، از تمایل یونهای آنتیهای فلزی با آنزیمجالب این است که بدن، با ترکیب این یون

کند. در این صورت آنزیم به دقت کنترل های فعال اکسیژن استفاده میهای آزادی همچون گونهالکترون برای خنثی ساختن رادیکال

-تغییر یون سوپراکسید ) ،ثال زیر طی دو نیم واکنشها اهداکننده و کدام گیرنده الکترون هستند. مکند که کدام مولکولمی
2O )

های ذکر شده در یف نموده است. نیم واکنشتوصخطرتر اکسیژن و پراکسید هیدروژن را های کمموجود در مایعات بدن به مولکول

شود. اتم ها یافت می( است که در سیتوزول تمامی سلولZnSOD -Cuتاز وابسته به مس و روی )رابطه با آنزیم سوپراکسید دیسمو
2+Cu  با گرفتن خود یک الکترون از-

2O  خود به+Cu  2تبدیل شده وO سپس شودتولید می .Cu+ تواند با اهدای یک الکترون می

-به یک مولکول 
2O  دیگر( 2آن را به هیدروژن پراکسید هیدروژنO2H .تبدیل نماید ) 

Cu2+- ZnSOD + O2
- → Cu+- ZnSOD + O2 

Cu+- ZnSOD + O2
- + 2H+→ Cu2+- ZnSOD + H2O2 

ز شود. در این معادلات منگنبرای توصیف نحوه عمل سوپراکسید دیسموتاز وابسته به منگنز نیز از معادلات مشابهی استفاده می

 + خواهد بود. 2+ و 3+ ، بین 1+ و 2جایگزین مس شده و تغییر ظرفیت در منگنز به جای 

اتالاز آنزیمی کفعالیت سوپراکسید دیسموتاز به وسیله کاتالاز به آب و اکسیژن تبدیل خواهد شد.  طیپراکسید هیدروژن تولید شده 

داده و خود  2O2Hموجود در آنزیم کاتالاز یک الکترون به  Fe+3شود. ای پستانداران یافت میهحاوی آهن است که به وفور در بافت

الت در این حکند. شود. کاتالاز به صورت موقت اتم اکسیژن ناپایدار تولید شده در این واکنش را حفظ میتبدیل می Fe+4موقتا به 
4+Fe  2یک الکترون از یکO2H های آب و منجر به حفظ اتم ناپایدار در کاتالاز و نهایتا تولید مولکولگیرد. این تبادل دیگر می

 (.McCord and Fridovich, 1988تبدیل خواهد شد ) Fe+3بار دیگر به  Fe+4گردد. همچنین طی این واکنش اکسیژن می

H2O2 + Fe(III) → H2O + O + Fe(IV) 

H2O2 + O + Fe(IV) → H2O + O2 + Fe(III) 

از آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز است که نقش منحصر به فردی در مقابله با تنش اکسیداتیو دارد. دو مولکول گلوتاتیون سلنیوم جزئی 

های سولفیدریل دو گروهد. ننمایاهدا کرده و دو مولکول آب تولید می 2O2H( هر کدام یک اتم هیدروژن به GSH) 1کاهش یافته

رای عملکرد شود. سلنیوم یک کوفاکتور ضروری بسولفید تشکیل میپیوندند و گلوتاتیون دیمولکول گلوتاتیون اکسید شده به هم می

تشکیل  GSHسولفید شکسته و دو مولکول گوگرد موجود در گلوتاتیون دی -گلوتاتیون پراکسیداز است. این آنزیم پیوند گوگرد

کسید دیگری مورد استفاده بدن قرار گیرد. کمبود سلنیوم تواند برای شکستن هیدروژن پرادهد. حال گلوتاتیون کاهش یافته میمی

 به سرعت منجر به کمبود گلوتاتیون پراکسیداز و متعاقب آن کمبود گلوتاتیون کاهش یافته خواهد شد.

                                                           
1 Reduced glutathione 



 

لید ومازاد در جیره وجود داشته باشند، درشکل یونیزه و باند نشده منجر به تفلزات واسطه زمانی که مانند  ،سلنیوم غیر آلی نیز

ا تشکیل ههای بافتی همچون گلوتاتیون و باقیمانده سیستئینیل پروتئینتواند با تیولشود. سلنیوم غیرآلی میهای آزاد میرادیکال

 ,.Garberg et alآزاد تولید کند ) لها واکنش داده و رادیکاهایی را دهد که ممکن است به نوبه خود با سایر تیولسولفیدسلنوتری

همچنان ممکن است طی سوخت و ساز  گرچه استفاده از سلنیوم دارای پیوند با مواد آلی سمیت کمتری دارد، با این حال (.1988

  اشکال یونیزه و آزاد تولید شوند.  ،های حاوی سلنیوممولکول

های ر درجه اول گونههای آزاد تولید شده )دکه در آن میزان رادیکال وضعیتیبرای شرح  اصطلاحی است که "1تنش اکسیداتیو"

بدن توانایی لازم برای جبران صدمات ناشی از اکسیدانی بدن بوده و یا های مقابله آنتیفعال اکسیژن( بیشتر از توانایی سامانه

های آزاد منجر مصرف دخیل در مهار رادیکالگردد. کمبود مواد معدنی کمهای آزاد خنثی نشده را نداشته باشد، استفاده میرادیکال

 به تنش اکسیداتیو خواهد شد. 

مهاجم را  هایهای فاگوسیتوز کننده سیستم ایمنی بدن به طور معمول باکتریهای آزاد تولید شده مضر نیستند. سلولهمه رادیکال

و نیتریک  2O ،2O2H ،0OHهای آزادی همچون برند. سپس فاگوزوم ذکر شده با یک وزیکول حاوی رادیکالدر فاگوزوم خود فرو می

 های فعالها( و گونههای فعال اکسیژن )در نوتروفیلهای آزاد گونهبا ادغام فاگوزوم، رادیکالگردد. اکساید به نام لیزوزوم ادغام می

بسیاری علاوه بر این در شود. زا میباکتریایی صدمه زده و منجر به مرگ عوامل بیماری DNAنیتروژن )در ماکروفاژها( به لیپیدها و 

( تولید HOClهای سفید میلوپراکسیداز )آنزیمی حاوی آهن( طی واکنش پراکسید هیدروژن با یون کلر اسید هیپوکلروس )از گویچه

ای ایمنی هها کشنده است. در سلولها بوده و برای اکثر باکتریکند. اسید هیپوکلروس ماده فعال اصلی در آب ژاول و سفیدکنندهمی

شوند و به همین سبب با ترکیبات حیاتی زیادی در تماس نبوده و عملکرد آزاد تولید شده داخل فاگوزوم نگهداری میهای رادیکال

-السایر رادیکهای التهابی مداوم و طولانی مدت، اسید هیپوکلروس و طی واکنشممکن است نمایند. با این حال سلول را مختل نمی

  (.Zuo et al., 2015ها در مایع خارج سلولی ترشح شوند )با باکتری های مواجه شدههای آزاد توسط نوتروفیل
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