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چکیده
زمینه و هدف :

مالشعیر یک نوشیدنی غیر الکلی می باشد که در نسل جوان در کشورها ی اسالمی مصرف فراوانی دارد و بدلیل خواص

ارگانولپتیک ودارا بودن ترکیبات آنتی اکسیدانی مورد توجه می باشد .این مطالعه جهت تعیین تاثیر دریافت ماءالشعیر بر سطح آنتی اکسیدان تام
افراد جوان طراحی گردید.

مواد و روشها :

دریک مطالعه مداخله ای تعداد  00نفر دانشجوشامل 20دختر و 20پسر بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند .سپس از

هرفرد 1میلی لیتر خون قبل و پس از دریافت 210میلی لیتر ماءالشعیر اخذ شد.پس از جدانمودن سرم آنتی اکسیدان تام سرم به روشFRAPو به
روش اسپکتروفتومتریک مقادیر اسید اوریک سرم و تیول تام ( )methodHu'sتعیین شد .جهت آنالیز آماری از نرم افزار SPSSاستفاده
شد.توصیف و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل میانگین،انحراف معیار ،تعداد و درصد و برای مقایسه میانگین داده ها از آزمون واریانس یک
طرفه استفاده شد P<0/00..به عنوان تفاوت معنی دار شدن مقادیر متغیرها در بین دو گروه در نظر گرفته شد.

یافته ها:

یافته ها نشان دادمیانگین سنی افراد مورد مطالعه  20±8/2سال بود .تفاوت معنی داری در میانگین سطح آنتی اکسیدانی تام افراد

مورد مطالعه در قبل و بعد مداخله مشاهده شد (  8982/9±908 µmol/ lدرمقابل (  .)P =0/0008( )8931/1± 910 µmol/lاما مقدار اسید
اوریک سرم خون افراد مورد مطالعه بعدازمداخله تفاوت معنی داری نداشت .میانگین سطح سرمی تیول تام در افراد مورد مطالعه تفاوت معنی د
اری داشت ( 0/ 12 ± 0/ 22 mg/ dlدرمقابل  .)P =0/0008( ) 0/ 03 ± 0/ 81 mg/ dlبین ظرفیت تام آنتی اکسیدان و تیول سرم دردومرحله
قبل (  P>0/0000و )r =8و بعد (  P>0/0000و )r =8همبستگی مثبت و معنی داری مشاهده شد.

نتیجه گیری:

یافته ها نشان داد نوشیدن نوشابه غیر الکلی ماءالشعیر به طور چشمگیری باعث افزایش میانگین فعالیت آنتی اکسیدانی تام سرم

و تیول پروتئینی در افراد میشود .بنظر می رسد با توجه به تاثیرآنتی اکسیدان ها در سالمتی افزایش توان آنتی اکسیدانی درماءالشعیر می تواند
مورد مطالعه قرارگرفته که نیازمند تحقیقات گسترده تر می باشد.

واژ ه های کلیدی  :آنتی اکسیدان تام  ،آبجو غیر الکلی ،تیول پروتئین ،اسید اوریک

 8001مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
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تاثیرآبجو غیر الکلی بر آنتی اکسیدان تام

آنتی اکسیدانی بدن را بهبود می دهند 3( (8و.)8همچنین

مقدمه
ماءالشعیر یک نوشیدنی متشکل از مالت جو،غله

می توان به آنتی اکسیدانهای گروه تیول همانند گلوتاتیون

،رازک ،مخمر و آب می باشد که بطور گسترده ای در در

و تیول های غیر پروتئینی اشاره نمود .همچنین ترکیبات

کشورهای اسالمی مصرف می گردد (.)1ترکیب این مواد

فنلی با خواص ضد اکسیدانی و افزایش قابلیت آنتی

طبیعی نوشیدنی سالمی را به وجود می آورند .خواص

اکسیدانی پالسما باعث کاهش اکسیداسیون  LDLو بی اثر

ارگانولپتیک ابجو غیر الکلی ماءالشعیر شامل طعم ،

نمودن رادیکال های آزاد میشود ( .)11ظرفیت تام آنتی

شفافیت  ،رنگ ،کف نمودن ،چسبندگی ،احساس دهان

اکسیدانی شامل تعیین مجموع انتی اکسیدانهای موجود در

وپایداری کلوئیدی میباشد (.)2عناصر متشکله ماءالشعیر را

پالسما می باشدبجای اینکه

مقدارهر یک ازآنتی

می توان تعیین نمود که شامل انواع آنتی اکسیدان ها،

اکسیدانهارا اندازه گیری نماید (.)11
شواهد متعددی داللت بر تولید بیش از اندازه

ویتامین های گروه ،Bترکیبات فنلی ،مواد معدنی مثل
سیلیسیوم وفیبرهای محلول می باشند %33 .درصد

گونه های فعا الکسیژن

ماءالشعیر را آب تشکیل می دهد (.)3آنتی اکسیدان های

) (ROSدر بدن تحت شرائط پاتولوژیک مانند :فشار خون

طبیعی در میوه جات،سبزیجات وغله یافت می

 ،افزایش کلسترول و اکسیداسیون  LDLوجود دارد

شوند.ماءالشعیر نیز به علت دارا بودن مالت و رازک

(.)11.12امروزه در مورد تاثیر حفاظتی نوشابه های غیر

سرشار از آنتی اکسیدان های مختلف است(.)4تحقیقات

الکلی اساسا به ترکیبات انتی اکسیدانی فنلی اشاره شده

نشان داده است که مقادیر آنتی اکسیدان های موجود در

است که در ارتباط باقدرت آنتی اکسیدانی آنها ا

خون افراد به دنبال مصرف ماءالشعیر الکلی افزایش پیدا

است(. .)14اگر بدن از طرق مختلف در معرض رادیکال

می کند که به علت سهولت در جذب آنتی اکسیدان های

های آزاد قرار بگیرد،ارگان های بدن به سمت یک سری

موجود در آن می باشد( .)5ماءالشعیر دارای انواع آنتی

مکانیسم های دفاعی هدایت می شود که این مکانیسم

اکسیدانها  ،ویتامین های گروه ،Bسلیس وفیبر های

های دفاعی علیه رادیکال های آزاد،شامل انواع سیستم

محلول میباشند و با توجه به اینکه  %33ماءالشعیر را آب

دفاعی آنتی اکسیدانی آنزیمی شامل سوپر اکسید دیسموتاز

تشکیل میدهد نقش مهمی در رفع عطش و تشنگی دارد

( ،)SODگلوتاتیون پراکسیداز ( ،)GPxکاتاالز ( )CATو

(3و.)4

گلوتاتیون ردوکتازمی باشند.آنتی اکسیدان های غیر

Reactive Oxygen Species

آنتی اکسیدان ها نقش مهمی در خنثی کردن

آنزیمی شامل ویتامین ، Cآلفا ویتامین ،Eویتامین ،A

رادیکال های آزاد دارند و از سرطانی شدن سلول های

آرژنین،

کاروتنوئیدها،

بدن جلوگیری میکنند و دارای اهمیت بالینی می

فالوونوئیدها و پلیفنلها میباشند (..)15،11زمانی که بین

باشند(.)6کاهش سیستم دفاع آنتی اکسیدانی و افزایش

مقدارتولید رادیکال های آزاد و سیستم دفاعی آنتی

تولید رادیکالهای آزاد نقش مهمی در بروزبیماریهای قلبی

اکسیدانی تعادل وجود نداشته باشد ،استرس اکسیداتیو

و عروقی ،سرطان و سایر بیماریها دارد (.)7سیستم آنتی

ایجاد می شود.در حالت عادی این تعادل و توازن بین

 EوC

تولید رادیکال های آزاد و غلظت درون سلولی این آنتی

وپیشسازها ی ویتامین  Aمانند بتا کاروتن می باشد.هر

اکسیدان ها وجود دارد که برای سالمتی و بقای ارگان ها

یک از این آنتی اکسیدانها دارای فعالیت اختصاصی بوده

ضروری می باشد(.)11

اکسیدانی غیر آنزیمی شامل ویتامین های

که معموال به شکل هم افزایی ( ) synergisticallyظرفیت

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
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دوره  /22شماره  /6بهمن و اسفند ماه 80038931

کرجی بانی و همکاران

بویژه غذاهای آماده ( )Fast foodو آشامیدنی ها بویژه

گرفتن خطای  1/15و توان مطالعه  %35حجم نمونه طبق

نوشابه های معدنی( )Soft drinkمصرف ماءالشعیر به

فرمول ذیل  11نفر تعیین گردید که به منظور دستیابی به

عنوان نوشیدنی در دسترس و پر جاذبه به لحاظ خواص

آزمونهای پارامتریک حجم نمونه به  51نفر افزایش

ارگانولپتیک در همه گروه های سنی در جامعه افزایش

یافت.الزم به ذکر است برای انجام تحقیق در بین

یافته با ذکر این نکته که دربررسیهای تغذیه ای مشاهده

دانشجویان علوم پزشکی ساکن خوابگاه فراخوان اعالم

شده که به موازات کاهش مصرف آب در افراد مصرف

شد که با توجه به استقبال بی نظیر دانشجویان از بین افراد

نوشیدنی ها ی غیرالکلی افزایش داشته است(.)16

متقاضی شرکت کننده نمونه های مورد آزمون به شکل

با توجه به گرمسیر بودن منطقه و افزایش روز

تصادفی ساده ( قرعه کشی ) انتخاب شدند.

افزون مصرف ماءالشعیر وتولید ب برند های مختلف آن

پس از دریافت مجوز از معاونت پژوهشی و

aBvBJaB

هماهنگی های الزم فهرست دانشجویان دریافت و بر

 ،پاکبان  ، seJHeH، aBitaaB،ایستک،آپرا جهت مصرف

اساس حجم نمونه مورد مطالعه بصورت تصادفی تعدادی

کنندگان بویژه نسل جوان این تحقیق با هدف تعیین مقدار

دانشجوانتخاب شدند .پس از کسب رضایت کتبی از

ظرفیت تام آنتی اکسیدانی در برندهای مختلف ذکر شده

نمونه ها اطالعات دموگرافیک مانند سن و جنس در چک

عرضه شده در بازار مصرف در شهر زاهدان و نیز تعیین

لیست اطالعاتی جمع آوری و اهمچنین از روز قبل با

سطح ظرفیت تام آنتی اکسیدان سرم در بین دانشجویان به

دانشجویان مورد مطالعه هماهنگی به عمل آمده تا حداقل

عنوان مصرف کنندگان غالب این مجصول نوشیدنی قبل و

 12ساعت قبل از نمونه گیری هیچگونه ماده غذایی

پس از مصرف ماءالشعیر طراحی گردید.

مصرف ننمایند.سپس نمونه ها به دو گروه  25نفری دختر

آن مانند :بهنوش ،عالیس، reveJ،جوجو ،بتامالت،

و پسر تقسیم شدند.
مواد و روش ها

معیارهای ورود به مطالعه شامل آزمودنی ها ی

در یک مطالعه نیمه تجربی از نوع مداخله ای

دانشجو دختر و پسر با میانگین سنی 18-23( 21±1/2

بصورت قبل و بعد تعدادی از دانشجویان دانشگاه علوم

سال) و بدون بیماری زمینه ای و ساکن خوابگاه بوده اند

پزشکی زاهدان انتخاب شدند .طبق مطالعات انجام شده و

و سالمتی آنان توسط پزشک تایید شده بود .افرادیکه

با توجه به آن که اختالف قبل و بعد سطح آنتی اکسیدانی

دارای سابقه بیماریهای زمینه ای و سابقه مصرف مکمل ها

سرم در مطالعات انجام شده تفاوت زیادی داشته است

و مولتی ویتامین ها داشته و همچنین خارج از خوابگاه

حجم نمونه طبق فرمول بسیار کم برآوردشده لذا با توجه

اسکان داشتند از مطالعه خارج می شدند .در مرحله اول 4

به تفاوت برندهای مختلف ماءالشعیر موجود توسط

میلی لیترخون از دانشجویان انتخابی اخذ شده و سپس

مصرف کنندگاندر بازار حجم نمونه  51نفر تعیین شد.

 241میلی لیتر ماءالشعیر با مارک عالیس (پروانه ساخت

با توجه به اینکه مطالعه ای در این مورد یافت

 14343/51ساخت ایران مشهد -چناران) با طعم مالت که

نشده بودمشاهده نشد بر اساس مطالعه آزمایشی بر روی

 2ماه از تاریخ تولید آن گذشته بود افراد مورد مطالعه

 11نمونه انتخابی دانشجویان با شرائط معیار های ورود

دریافت نمودند .متعاقبا یکساعت بعد از نوشیدن ماءالشعیر

به مطالعه مقدار ظرفیت تام اکسیدان ( )TACقبل از

نمونه دوم خون از دانشجویان اخذ گردید.پس از لخته

مصرف ماالشعیر  1451± 81 µmol /iو بعد از مصرف

شدن خون نمونه را به مدت  15دقیقه در دستگاه

ماالشعیر  1611 ±111 µmol /iمحاسبه شد که با در نظر

سانتریفیوژ با دور  1511بار در دقیقه قرارداده و سرم آن

 8080مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
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تاثیرآبجو غیر الکلی بر آنتی اکسیدان تام

جدا و تا زمان اندازه گیری ظرفیت تام آنتی اکسیدان در

اسید اوریک به روش اسپکتروفتومتریک

 -21درجه سانتی گراد فریز شدند .اندازه گیری ظرفیت

) Co., Tehran, Iranاندازه گیری شد (.)13

تام آنتی اکسیدانی سرم به روش(

Pars Azmoon

Ferric Reducing

با توجه به اهداف تحقیق و جلب رضایت کتبی

Antioxidant Power (FRAPانجام شد .ظرفیت تام آنتی

نمونه های انتخابی ،شرکت در تحقیق به شکل اختیاری

اکسیدان به روش تعیین قدرت آنتی اکسیدان /احیاء فریک

بوده وهیچ گونه اجباری جهت همکاری افراد درمطالعه

Ferric

وجود نداشته است.ضمنا تحقیق فوق به شماره 2583-31

 tripyridyltriazineبه شکل فرو احیا شده و به رنگ آبی

درکمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تصویب

غلظت آن درطول موج  533نانومتر سنجیده می شود.

شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار

SPSS,

تغییر در جذب مستقیما مرتبط با کل قدرت احیا کنندگی

 version 17استفاده شد .داده ها به شکل

آنتی اکسیدانی در واکنش کمپلکس میباشد .فعالیت

بیان گردید .جهت مقایسه متغیرها از آزمون واریانس یک

 FRAPبر اساس  µmol/lبیان می گردد (.)17

طرفه وهمبستگی بین نمونه ها ازآنالیز رگرسیون استفاده

تعیین می شود .در  PHکم کمپلکس –

متعاقبا اندازه گیری آنتی اکسیدان تیول نیز به

Mean ±SD

شدP<1/15 .به عنوان تفاوت معنی دار شدن مقادیر

روش  methodHu'sتعیین گردید .این روشبر اساس واکنش

متغیرها در بین دو گروه در نظر گرفته شد.

گروه های تیولها با )5, 5ʹ-dithiobis-(2-nitrobenzoic acid

یافته ها

) (DTNBو تشکیل یک آنیونپر رنگ با حداکثر پیک در

میانگین سن افراد مورد مطالعه  21± 1/2سال

 412nmمی باشد (.)18همچنین پس از جدا نمودن سرم

بود.تحقیق نشان داد میانگین دفعات نوشیدن ماءالشعیربر

جدول  :1مقایسه میانگین سطح سرمی ظرفیت آنتی اکسیدانی تام)  )µmol /iبر حسب جنس قبل و بعد ازنوشیدن ماءالشعیر در افراد مورد مطالعه
TACسرم ) )µmol /i

بعد

شاهد

پسر

*8581/ 8±216

8556/ 2± 656

8551/ 6 ± 851/2

دختر

* 8881/5 ±858

8852 ± 855

8861/5 ± 11/6

جمع

* 8682/ 6 ± 618

8651 / 1 ± 615

8616 ± 266

جنس

مورد

قبل

*قبل وبعد از مداخله :پسران  ، P=1/143 :دختران ، P=1/11 :جمع P=1/1111 :
قبل از مداخله با گروه شاهد  :پسران  ، P=1/7 :دختران ، P=1/48 :جمع P=1/8 :
بعد از مداخله با گروه شاهد  :پسران  ، P=1/65 :دختران ، P=1/36 :جمع P=1/67 :
جدول  : 2مقادیر آنتی اکسیدان برندهای مختلف ماءالشعیربا طمع مالت
نام تجاری ماءالشعیر

مقدار آنتی اکسیدان ) )µmol /i

بهنوش

8152/6

عالیس
Jever

588/6

جوجو

191/1

بنا مالت

692/1

Bavaria
Baltika
پاکبان
Horses
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615/8
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256/1
289/6

ایستک

285/1
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جدول  : 3مقایسه میانگین سطح سرمی اسید اوریک(  )mg/dlبر حسب جنس قبل و بعد از نوشیدن ماءالشعیر در افراد مورد مطالعه
اسید اوریک ()mg/dl

مورد قبل

شاهد

بعد

جنس
پسر

5/ 1 ± 6/2

5/8 ± 2/1

5/8 ± 1/8

دختر

5/1 ±6/2

1/ 9±8/1

5/1±6/5

جمع

6/6 ±2/1

6/1 ±2/2

6/6±6/5

قبل وبعد از مداخله ; پسران  ، P=1/153دختران ، P=1/5 :جمع P=1/153 :
قبل از مداخله با گروه شاهد  :پسران  ، P=1/162 :دختران ، P=1/63 :جمع P=1/78 :
بعد از مداخله با گروه شاهد  :پسران  ، P=1/35 :دختران ، P=1/86 :جمع P=1/71 :
جدول  : 4مقایسه میانگین سطح سرمی تیول تام (  )mg/dlبر حسب جنس قبل و بعد از نوشیدن ماءالشعیر در افراد مورد مطالعه
تیول تام ()mg/dl

مورد قبل

شاهد

بعد

جنس
پسر

*1/ 19 ± 1/85

¶1/ 65 ± 1/2

1/ 15 ± 1/6

دختر

* 1/ 65 ± 1/26

¶1/ 52 ± 1/86

1/ 66 ± 1/25

جمع

* 1/ 12 ± 1/22

¶1/ 59 ± 1/81

1/ 18 ± 1/26

*قبل وبعد از مداخله ; پسران  ، P=1/1115دختران ، P=1/1114 :جمع P=1/1111 :
قبل از مداخله با گروه شاهد  :پسران  ، P=1/42 :دختران ، P=1/43 :جمع P=1/58 :
¶بعد از مداخله با گروه شاهد  :پسران  ، P=1/1114 :دختران ، P=1/1116 :جمع P=1/1111 :

حسب جنس در هفته در پسران  1/6±1/5و در

معنی داری مشاهده شد.

دختران 1/1±1/2نوبت در هفته بوده است .میانگین سطح
سرمی ظرفیت آنتی اکسیدانی تام افراد در قبل و بعد
مداخله تفاوت معنی داری نشان داد (جدول .)1

بحث
یافته های مطالعه نشان داد نوشیدن یک لیوان

براساس مقادیر آنتی اکسیدانها ی موجود در

( 251سی سی) ماءالشعیر با طعم مالت به طور معنی داری

برندهای مختلف مالشعیر مصرفی نتایج نشان داد دامنه

بعد از  31دقیقه باعث افزایش میانگین ظرفیت تام آنتی

تغییر پذیری آن از کمترین مقدار ) 218/3 (µmol /iدر

اکسیدانی سرم درافراد می گردد ( )P= 1/112که مطابق با

مالشعیر آپرا و بیشترین مقدار) 1172/3 ( µmol /iدر

نتایج  eiBaJeو همکاران در برزیل می باشد (.)21همچنین

مالشعیر بهنوش وجود دارد (جدول .)2

گزارش شده در بین نوشیدنی های الکلی آبجو دارای

بر اساس نتایج تحقیق تفاوت معنی داری درمیانگین اسید

خاصیت آنتی اکسیدانی مناسبی بوده()21و متوسط ظرفیت

اوریک سرم خون افراد مورد مطالعه در دومرحله قبل و

آنتی اکسیدانی پالسما پس از مصرف آبجو و آبجوهای

بعد مصرف ماالشعیرو در مقایسه با گروه شاهدمشاهده

بدون الکل در افراد بعد از  241دقیقه افزایش چشمگیری

نشد (جدول  .)3یافته ها نشان داد که میانگین سطح

داشته است (.)22همچنین گزارش شده دریافت آبجو غیر

سرمی تیول تام در افراد مورد مطالعه بعد از مداخله در

الکلی در وعده غذایی شام موجب افزایش ظرفییت تام

مقایسه با قبل و گروه شاهد تفاوت معنی د اری داشته

آنتی اکسیدان و کاهش اکسیداتیو استرسدر افراد سالم در

است (جدول .)4همچنین بین سطح سرمی ظرفیت تام

مدت دو هفته شده است (.)23مصرف متعادل آبجو غیر

آنتی اکسیدان و تیول تام سرم در قبل ( )r =1 P >1/1115

الکلی باعث بهبود متابولیسم چربی ها وپیشگیری از

وبعد ( P >1/1115و )r =1از مداخله همبستگی مثبت و

استرس اکسیداتیو افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی
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کواگواالنت درفرد می شود که منجر به اثرات حفاظتی در

اساس نتایج تحقیق برندهای مختلف مالشعیر مصرفی

قلب می گردد (24و .)25همچنین تفاوت معنی داری بین

دارای مقادیر متفاوت آنتی اکسیدانی بوده که می تواند از

میانگین سطح سرمی تام آنتی اکسیدان در افراد مورد

نظر مقدار و دوز تاثیر گذاری و دفعات مصرف مقادیر

مطالعه قبل و بعد از نوشیدن ماءالشعیردر دو جنس ودر

آنتی اکسیدان تام بدن را در نزد مصرف کنندگان تغییر

مجموع مشاهده شد.بررسی ها نشان داد تفاوتدراستعداد ابتال

دهد.

بهاسترس اکسیداتیودر مردان و زنانوجود دارد .دفاع قوی در

اگرچه دراین تحقیق ما نتوانستیم مقادیر آنتی

برابر آسیب های اکسیداتیو در زنان برای همه بافت

اکسیدان فنل را در مالشعیر اندازه گیری نماییم اما

مختلف بدن مشاهده شده که احتماال میتواند در ارتباط با

مشخص شده که فنل ها دارای خاصیت آنتی اکسیدانی ،

طول عمر طوالنی درخانمها باشد ( .)26تاثیر و نقش

ضد التهابی و قدرت سم زدایی در بدن می باشند .فنولیک

هورمونهای استروئیدی جنسی برفعالیت  GSH-Pxو ظرفیت

ها  ،پروتئین و کربوئیدراتها بطو چشمگیری بر عطر آبجو

تام آنتی اکسیدانی مشخص شده کهوابسته به سنو جنسمی باشد

غیر الکلی تاثیر می گذارند .در فرایند حرارتی تولید مالت

(.)27

ترکیبات فنولیک تحت شرائط گرمایی دکربوکسیله

اگرچه نتایج تحقیق افزایش مقدار اسید اوریک
رادر افراد مورد مطالعه پس از نوشیدن مالشعیر را نشان
نداداما  aakHkaو همکارانتاثیر نوشیدن مشروبات الکلی را
بر متابولسیم ترکیبات پورینی مشاهده نمودند ( .)28این
احتمال وجود دارد نوع مالشعیر مصرفی  ،مقدار آن و
دفعات مصرف مالشعیر در روز جهت افزایش اسید
اوریک در افراد مورد مطاله کفایت ننموده است .الزم به
ذکر است یکی از ترکیبات سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی
بدن ،اسید اوریک با وزن مولکولی پایین می باشد با ذکر
این نکته که سطح اسید اوریک خون در مردان بیشتر از
زنان می باشد( )23که در تحقیق فوق مشاهده شد  .آبجو
حاوی الکل نیست اما دارای بازهای پورین می باشد لذا
می تواند باعث افزایش اسید اوریک شود .نوشابه های
الکلی به مراتب بیشترمقدار اسید اوریک خون را افزایش
می دهند (31و .)31هرچندآبجو الکل کمتری نسبت به
سایرنوشیدنی ها دارد اما اثر افزایش اسید اوریک آن به

واکسید شده که منجر به تولید گسترده مشتقات فنولی
وپلی فنول ها می شود(33و .)34ترکیبات فنلی و پلی
فنولیک غنی موجود در مواد غذایی و آبجو غیر الکلی
موجب پیشگیری از استرس اکسیداتیووبروز بیماریهایی
مانند آترواسکلروز  ،سرطان  ،دیابت و بیماریهای تحلیل
رونده عصبی و سالمندی می گردد .الزم به ذکر است
خواص آنتی اکسیدانی در آبجو های طبیعی بر اساس
محتوای فنولیکی و فعالیت آنتی اکسیدانی تامبوده که
تحت تاثیر فرایند رسیدن و کامل شدن آن می باشند
(.)35پلی فنل ها بر روی رنگ آبجو غیر الکلی تاثیر
گذارند بویژه اینکه در حضور آهن و مس اکسیده می
شوند (.)36
تحقیق نشان داد میانگین سطح سرمی تیول تام
درافراد مورد مطالعه قبل و بعد از نوشیدن ماءالشعیر
تفاوت معنی داری داشته است .مطالعه  WuMing Jو
همکاران نشان دادگلوتاتیون و سایر مولکول های تیول دار

دلیل مقدارزیاد پورین آن می باشد (.)32نوکلئوتید های

مثل سیستئین و پروتئین های سولفیدریل نقش آنتی اکسیدانی

پورین و پیریمیدین و پلی نوکلئوتیدها به هنگام فرایند

مهمی در نوشابه های الکلی و ارگان های زنده ایفا می کنند

تهیه مالت تشکیل می شوند که می تواند از طریق تداخل

بعالوه گروه تیول نقش عمد ه ای در فعالیت آنتی اکسیدانی

اثر باسایر ترکیبات در رنگ آبجو غیر الکلی تاثیر گذار می

داشته و می تواند رادیکالهای آزاد را حذف نماید دارد( .)37با

باشد ( .)33به موازات نکات فوق الزم به ذکراست بر

دریافت ماالشعیر عوامل آنتی اکسیدانی مستقیما وارد بدن
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شده و می توانند ظرفیت تام انتی اکسیدان را افزایش دهند

وسایر فیتوکیمیکالها و ویتامینها برشمرد.

که در تحقیق مشاهده شد .در تبدیل عوامل تیول اکسید

از محدودیت های این مطالعه زمان کم مداخله

شده به شکل احیا نیاز به مدت زمان بیشتر مداخله بر

بعلت احتمال از دست دادن نمونه ها  ،محدودیت در

اساس دریافت ماالشعیر به عنوان یک عامل موثر تغذیه ای

مصرف نوشیدنی ماالشعیر که فقط یکبار در روز بوده و به

دارای آنتی اکسیدان می باشد .بنظر میرسد هرچه زمان

جهت احتمال مصرف سایر مواد غذایی این امر انجام شد

مداخله افزایش یابد افزایش مقدار آنتی اکسیدان نسبت به

و تعیین صرفا ظرفیت تام آنتی اکسیدان در سرم خون

مرحله قبل بیشتر میگردد.گروه تیول پروتئینی نقش مهمی در

بوده که اگر سایر شاخص های آنتی اکسیدانی اندازه

پایداری طعم آبجودارد .فعالیت آنتی اکسیدانی گروه تیولدر

گیری می شد بر مزیت تحقیق می افزود.تحقیق نشانداد

احیاء

مصرف نوشابه غیر الکلی مالشعیر در یک دوز مناسب و

 (DPPH) diphenylpicrylhydrazylو ارزیابی آثر آنتی

مطابق الگوی صحیح مصرف تغذیه ای باعث افزایش

اکسیدانی آن در مخمرنشان می دهداین پروتئینمی تواند به

مقادیر آنتی اکسیدان تام درافراد جوان شده مضافا اینکه

عنوان جارو کننده گونه اکسیزن آزاد ( )ROSدر طی تخمیر

مقادیر سایر شاخص های آنتی اکسیدانی مانند تیول نیز

آبجو عمل نماید (.)38سولفیت یک نگهدارنده بوده که

افزایش داشته است اگرچه بایستی به سایر ترکیبات آنتی

بطور گسترده در مواد غذایی وجود دارد و مانع فعا لیت

اکسیدان موجود در ماءالشعیر مانند فنلها و مشتقات آن

آنزیم ها و رشد میکرو ارگانیزمها در آبجو می گردد که به

توجه نمود هرچند در این تحقیق اندازه گیری نشده است.

هنگام ذخیره سازی وجود دارد .سولفیت همانند سیستین ،

ضمنادر افزایش توان آنتی اکسیدانی بدن به مقدار نوشابه

گلوتاتیون وعامل دی سولفیدی موجود در پپتید و پروتئین

غیر الکلی مالشعیر روزانه دریافتی و انواع آن ،نوع مواد

ها در مواد غذایی خام و فرایند تولید آبجو ممکن است

خام مصرفی و فرآیند تولید مالت  ،دفعات مصرف و

اکسیده شوند.به هر حال گروههای تیول نقش مهمی در

سهولت جذب آن بایستی توجه نمود.

protein

transfer

lipid

)(LTP1

با

عملکرد آنتی اکسیدانی و پایداری طعم آبجو دارد
(.)37آبجو غیر الکلی دارای مقادیر متنابعی از سلنیم

تشکر و قدرداني

میباشد.نسبت پتاسیم به سدیم ( )4 : 1است که مقدار

این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی مصوب

سدیم آن کم می باشد .به این دلیل است که آبجو الکلی

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی

بطور مهمی دارای اثرات دیورتیک بیشتری می باشد.

زاهدان به شماره  2435-31میباشد ضمنا از حمایت مالی

بعالوه اسیدهای فنولیک آبجوغیر الکلی نسبتا دارای

آن معاونت  ،مدیریت محترم و همکاری صمیمانه کلیه

ظرفیت آنتی اکسیدان باال بر علیه استرس اکسیداتیو می

دانشجویان شرکت کننده در تحقیق ومسئولین محترم

باشد ( .)33اثرات سودمند مالشعیر را می توان به افزایش

سپاسگزاری می نماید.

توان آنتی اکسیدانی  ،تیول پروتئینی  ،کمپلکسهای متفاوت
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Background & purpose: Ma-al-Shaeerisanon-alcoholicbeer
which usually consumed in the younger generation in Islamic
countries. It is regarded as having antioxidant compounds and in
additiontohavingthe desirable organoleptic properties. Therefore,
thisstudy designed to determine the effect of non- alcoholic beer
(Ma-al-Shaeer) intake on the total antioxidant capacity (TAC)
levelsinyoung people.
Material & Methods: In an interventional study,50 students
including; 25 girls and 25 boys were selectedas simple random.
Then,4ml ofblood was takenfroman individual before and after
consumption of 240 millitr Ma-al-Shaeer respectively .After
separating the serum, total antioxidant levels was measured by
Ferric
Reducing
Antioxidant
Power
(FRAP)
method.
Thespectrophotometric method was used for measuring the level
sof uric acid and total thiols (Hu's method). Statistical analysis
was done by software SPSS, version 17. It was used for
determination mean, standard deviation, number and percent and
also one-way ANOVA test for comparison of variables. P <0.05
was considered as significant difference between two groups.
Results: The mean age of samples 20±1.2 year. It was
observed significant differenceinmean of total antioxidant level in
subjectsbefore and after intervention (1312.3±301 μ mol
/lvs.1374.4±345 μ mol/l) (P= 0.0001). But, there was no
significant differenceinserumuricacidlevels of subjects. It was
observed significant difference between mean serum levels of
totalthiols of subjects in before and after intervention (0.42 ± 0.22
mg/ dl vs. 0.59 ± 0.18 mg/dl) (P= 0.0001). There was a
significantpositive correlation between consumption of total
antioxidant level and totalthiol of subjects in before(r=1, P<
0.0005) and after (r= 1, P< 0.0005) intervention respectively.
Conclusion: Results showed thatnon-alcoholic drink Ma-alShaeer dramatically increased serum TAC and protein thiols in
subjects. According to effect of antioxidant in health, it seems
increase of antioxidant power in Ma-al-Shaeer can be analyzed
which requires to more extensive investigation.
Keywords: Total antioxidant, Non-alcoholic beer (Ma-alShaeer),Thiol protein, Uric acid
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