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مقاله پژوهشي

)(Original Article

تأثیر عصاره تخم گیاه گشنیز بر لیپیدها ،گلوکز خون و شاخصهای استرس اکسیداتیو در
موشهای صحرایی دیابتیشده با استرپتوزوتوسین
احسان کریمی ،1جواد غالمی ،2پیمان رضایی ،3محسن مزیدی

*3

1دانشجوی کارشناس ارشد بیوشیمی

چکیده

بالینی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم

زمینه و هدف :تخم گشنیز بهعنوان یک داروی سنتی برای درمان بیمااران دیاابتی و کلساترولی

پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.

استفاده میشود.این مطالعه با هدف تعیین اثر خوراکی عصاره تخم گیاه گشنیز بار ساطگ گلاوکز

2دانشجوی کارشناس ارشد علوم دامی،

خون ،پروفایل لیپیدی و سطگ استرس اکسیداتیو در موشهای صحرایی دیابتیشده تجربی انجاام

دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر

شد.

کرمان ،کرمان ،ایران.

روش بررسی :در این مطالعه تجربی ،چهار گاروه  11تاایی ماوش صاحرایی نار باه گاروههاای

3دانشجوی کارشناس ارشد تغذیه،

کنترل؛ سالم تحت تیمار با عصاره تخم گشنیز؛ دیابتی و دیابتی تحت درمان با عصاره تخم گشنیز

دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی

تقسیم شدند .قند خون باالی  333میلیگرم در دسیلیتار باهعناوان شااخد دیاابتیشادن در نرار

مشهد ،مشهد ،ایران.

گرفته شد .شاخدهای استرس اکسیداتیو شامل :سوپراکسید دیساموتاز ،گلوتااتیون پراکسایداز،
مالون دی آلدهید ،کاتاالزو شااخدهاای لیپیادی مشاتمل بار :تاریگلیساریدها ،کلساترول تاام،
 ،LDL, HDLقند خون و وزن ماوش در طای مطالعاه انادازهگیاری شادند .دادههاا باا اساتفاده از
آزمون های واریانس یک طرفه ،واریانس اندازه های مکرر و دانکن تجزیه و تحلیل شادند ،ساطگ
معنیداری p>3/31 ،در نرر گرفته شد.
یافتهها :در ایان بررسای مقادار سارمی گلاوکز ،پروفایال لیپیادی ( )p<3/331و ساطگ اساترس

*

نویسنده مسئول مکاتبات:

اکسیداتیو( ،)p<3/331بهطور معنیداری تحت تأثیر مصرف خوراکی عصااره تخام گیااه گشانیز

محسن مزیدی ،دانشکده پزشکی،

قرار گرفتند.بین موشهای سالم تغذیهشده با عصاره تخم گشنیز و موشهای گروه دیابتیک همراه

دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد،

با درمان در ارتباط با کاتاالز ،اختالف معنیداری مشاهده نشد .درمان ماوشهاای دیاابتیشاده باا

ایران؛
آدرس پست الکترونیکی:
mazidim911@mums.com

عصاره تخم گشنیز ،تمام فراسنجههای اکسیداتیو را در مقایسه با موشهای دیابتیشده کاه تحات
درمان قرار نگرفته بودند ،بهبود بخشید.
نتیجهگیری :طبق نتایج این مطالعه ،تجویز خاوراکی عصااره تخام گیااه گشانیز در ماوشهاای
صحرایی دیاابتیشاده تجربای مای تواناد باعاب بهباود اخاتالالت قناد خاون ،پروفایال لیپیادی و

تاریخ دریافت92/9/7 :
تاریخ پذیرش93/1/27 :

شاخدهای استرس اکسیداتیو شود.

کلید واژهها :دیابت ملیتوس؛ پروفایل لیپیدی؛ قند خون؛ استرس اکسیداتیو؛ گشنیز.
لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Karimi E, Gholami J, Rezaei P, Mazidi M. The effect of oral coriander seed
extracts on lipids, blood glucose, and oxidative stress indicators in
streptozotocin-induced diabetic rats. Qom Univ Med Sci J 2015;8(5):85-92.
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تأثیر عصاره تخم گیاه گشنیز بر لیپیدها ،گلوکز خون و شاخدهای استرس اکسیداتیو در ...

احسان کریمی و همکاران

قفسهای انفرادی،تحت شرایط کنترلشده از نرر نور ( 12ساعت

مقدمه
دیابت شیرین یکی از مشکالت اساسی در عرصه سالمتی بسیاری

روشنایی و  12ساعت تاریکی) و دما (در محدوده بین 223

از کشورهاست ( .)1بیماری دیابت با تغییرات نامطلوب در

درجه سانتیگراد) ،بدون محدودیت دسترسی به آب و غذا

پروفایل لیپیدی ،سطگ انسولین پالسما ،سطگ گلوکز خون،

نگهداری شدند .تخم گیاه گشنیز از عطاریهای مجاز خریدای

همچنین افزایش شاخدهای استرس اکسیداتیو همراه است (.)2

شد و نمونه هرباریوم آن توسط متخصصان به تأیید رسید .در این

تخم گشنیز بهعنوان یک داروی سنتی برای درمان دیابت و

بررسی ابتدا  133گرم پودر تخم گشنیز در  113میلیلیتر اتانول

کاهش کلسترول استفاده میشود ( .)3-8گشنیز با نام علمای

حل شد .سپس به مدت  24ساعت در دمای آزمایشگاه نگهداری

( )Coriandrum Sativum.lگیااهی اسات یکساله ،علفی ،بدون

و پس از  2-3بار فیلتر شدن ،در بن ماری در دمای  13درجه

کرك ،به ارتفااع  33-03ساانتیمتر که دارای ساقه راسات،

سانتیگراد قرار گرفت تا الکل آن تبخیر شده و عصاره غلیظ به

شافاف و کام و بایش شایاردار میباشد ( .)9گشنیز از مواد

دست آید .عصاره تا زمان استفاده در دمای  -23درجه سانتیگراد

Tannins

نگهداری شد .محلول عصاره با غلرتهای پایینتر ،از طریق حل

 Bioactiveمانند  Stroids ،Flavonoids ،Phenolicsو

تشکیل شده است ( .)13،0،4گشاانیز باعااب آزاد شاادن

شدن در محلول سالین فیزیولوژیک سرد به دست آمد.

انسااولین شااده و اثاارات شاابهانساااولینی دارد ،همچنین سبب

جیره غذایی براساس توصیه  2 ،AIN-93Mبار بهصورت پلت در

کاهش مقاومت به انسولین میشود ( .)11( )3-1عصاره گشنیز نیز

طول مطالعه تهیه و تا زمان استفاده موشها ،در دمای  4درجه

با اثر زدایشی قوی بر رادیکالهای آزاد ،باعب افزایش

سانتیگراد نگهداری شد .جیره غذایی در تمام طول مطالعه از یک

معنیداری در فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی مختلف مانند:

بچ مشخد تهیه گردید تا از لحاظ ترکیب و درجه خلوص

کاتاالز ،سوپراکسید دیسموتاز ،گلوتایتون پراکسیداز و مهار

یکسان باشند .جهت القای دیابت ،از روش ترزیق داخل صفاقی

پراکسیداسیون لیپیدها در کبد ،کاهش قند و لیپیدهای خون

داروی استرپتوزتوسین( 13میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن

میشود .استفاده از عصاره تخم گشنیز سطوح کلسترول تام،

بدن) (Streptozotocin) ،بهصورت تکدوز استفاده شد (طبق این

تریگلیسریدها LDL-C ،و  VLDL-Cسرم را کاهش داده و

روش  48ساعت بعد از ترزیق ،دیابت در حیوان ایجاد میشود).

سطگ  HDL-Cسرم را افزایش میدهد ( .)13،12،0،4،3گشانیز از

جهت تشخید دیابت ،با ایجاد یک جراحت بهوسیله النست در

طریق تأثیر بر متابولیسام چربایهاا و افزایش تبدیل کلسترول به

دم حیوان ،یک قطره خون بر روی نوار گلوکومتری قرار گرفت،

اسیدهای صفراوی سبب کاهش کلسترول سرم در بیمااران مباتال

سپس بهوسیله گلوکومتر ،قند خون نوار اندازهگیری و مقادیر

به هایپوکلسترولمیا مایشاود ( .)14اسیدهای چرب گشنیز مانند

باالتر از  333میلیگرم در دسیلیتر بهعنوان شاخد دیابتیشدن

اسید لینولئیاک ،اساید اولئیاک و اسید اسکوربیک یا ویتامین

C

در نرر گرفته شد (.)10دوز خوراکی عصاره آبی -الکلی دانه

در کاهش مقدار کلسترول خون بسیار تأثیرگذارند (.)11

گشنیز 333 ،میلیگرم بر کیلوگرم بود که موشهای گروههای 2

این مطالعه با هدف تعیین اثرات خوراکی عصاره تخم گیاه گشنیز

و 4هر روز بهصورت خوراکی دریافت میکردند .تجویز عصاره

بر سطگ گلوکز ،چربیهای سرم و شاخدهای آنتیاکسیدان در

بهصورت دهانی و در زمان معینی در طول  28روز انجام شد.

مدل تجربی دیابت شیرین موشهای صحرایی نر انجام شد.

همچنین برای تجویز از فیدر مخصوص رت استفاده گردید (.)17
الزم به ذکر است که Ozbekو همکاران (سال  )2330در مطالعه

روش بررسی

خود دوز کشنده ) (LD50عصاره گیاه گشنیز را  2/217میلیلیتر بر

در این مطالعه از  03موش صحرایی نر سفید از نژاد

کیلوگرم در نرر گرفتند ( .)18حیوانات با پنتوباربیتال سدیم

( (Sprague-dawleyبا دامنه وزنی  333-313گرم استفاده شد.

( 13میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) از طریق داخل

جهت ساازگااری با محیاط جادیاد ،حیاوانات به مادت  1روز در

صفاقی بیهوش و سپس نمونه خون از قلب حیوانات گرفته شد.
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احسان کریمی و همکاران

برای اندازهگیری مالون دی آلدهید ( ) MDAو کاتاالز ) (CATاز

براساس مطالعات گذشته ( )28در مورد اثر خوراکی یک گیاه بر

پالسما و خون کامل استفاده شد .کاتاالز به روش بیانشده در

موشهای دیابتیشده ،تعداد  11موش برای هرگروه درنرر گرفته

مطالعه  Abeiو همکاران و براساس میزان  H2O2در طول موج

شد .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  ،10آزمونهای

 243نانومتر و در درجه حرارت  23درجه سانتیگراد اندازهگیری

تحلیل واریانس یکطرفه ،تحلیل واریانس اندازههای مکرر و

شد ( .)14بهمنرور اندازهگیری آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز

دانکن استفاده شد ،سطگ معنیداری p>3/31 ،در نرر گرفته شد.

( ،)SODگلوتاتیون پراکسیداز ) ،(GSH-PXگلبولهای قرمز
خون  3بار در  13حجم از نرمال سالین  %3/9شستشو داده شدند.

یافتهها

قند خون ناشتا ،کلسترول ،تریگلیسرید HDL ،و  LDLهرکدام به

نتایج تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد اختالف میانگین هریک از

ترتیب براساس روش بیانشده در مراجع ( )19-24اندازهگیری

چهار شاخد مربوط به استرس اکسیداتیو در چهار گروه مختلف

شدند .برای اندازهگیری مالونیل دهیدروژناز ،از پراکسیداسیون

آزمایش از نرر آماری معنیدار بودهاند ( .)p>3/331بین سطگ

لیپیدی با اندازهگیری غلرت  TBARSبهعنوان استاندارد استفاده

 MDAموشهای گروه کنترل با موشهای سالمی که عصاره

شد ( .)21سوپراکسیداز با روش بیانشده در مرجع شماره ()20

گشنیز دریافت کرده بودند ،اختالف معنیداری مشاهده نشد ،اما

اندازهگیری شد .اندازه گلوتاتیون پراکسیداز نیز با روش ارائهشده

سطگ  MDAدر این گروهها بهطور معنیداری کمتر از دو گروه

در مرجع ( )27تعیین گردید .شاخدهای مربوط به استرس

دیگر بود .همچنین سطگ  MDAدر موشهای دیابتی

اکسیداتیو در همه گروهها 28 ،روز پس از القای دیابت

دریافتکننده عصاره گشنیز نسبت به گروه موشهای دیابتی که

اندازهگیری شدند .این مطالعه بهصورت پژوهش پایهای برای

عصاره گشنیز را دریافت نکرده بودند کاهش نشان داد .بیشترین

اندازهگیری اثر مداخلهای انجام شد .در این بررسی حیوانات برای

میزان  SODبه ترتیب در موشهای سالم تغذیهشده با عصاره

کنترل اثرات همزمان سایر متغیرهای پیشبینینشده ،به 4گروه

گشنیز ،موشهای گروه کنترل ،موشهای دیابتی تغذیهشده با

 11تایی به شرح زیر تقسیم شدند:

عصاره گشنیز و در نهایت موشهای دیابتی که تحت درمان با

-1گروه کنترل؛  -2گروه سالم دریافتکننده عصاره تخم گیاه؛

عصاره گشنیز قرار نگرفته بودند ،مشاهده شد .همچنین میزان

 -3گروه دیابتیشده بدون دریافت عصاره تخم گیاه؛  -4گروه

 GPXدر موشهای سالم تغذیهشده با عصاره گشنیز بیش از سایر

دیابتیشده دریافتکننده عصاره تخم گیاه.

گروهها بود .کمترین میزان  GPXبهترتیب در موشهای دیابتی

تنها تفاوت این گروهها در دریافت یا عدم دریافت عصاره تخم

تحت درمان با عصاره گشنیز ،موشهای دیابتی بدون درمان و در

گشنیز و ابتال یا عدم ابتال تجربی به دیابت بود و سایر موارد برای

آخر موشهای گروه کنترل مشاهده گردید .بین میزان

تمام گروهها کامالً مشابه تنطیم شد .جهت بررسی روند تغییرات

موشهای سالم تغذیهشده با عصاره گشنیز و موشهای دیابتی

در اندازه هریک از متغیرهای مورد آزمایش در طول زمان،

تحت درمان ،اختالف معنیداری وجود نداشت ،اما میزان این

نمونهگیری خون و اندازهگیری گلوکز ،وزن ،تریگلیسرید،

فراسنجه در موشهای گروه کنترل بیش از این دو گروه و در

کلسترول تام و  LDL, HDL, VLDLسرم در زمانهای مختلف

موشهای گروه دیابتی بدون درمان کمتر از این دو گروه بود

صفر 7 ،و  28روز بعد از شروع مطالعه انجام شد.

(جدول شماره .)1

CAT
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جدول شماره :1شاخصهای استرس اکسیداتیو در هرگروه 25 ،روز پس از القای دیابت
متغیر

گلوتاتیون پراکسیداز )(U/ml

کاتاالز

گروه

)(U/gHb
SD
میانگین

کنترل

a

سالم تغذیهشده با گشنیز

b

دیابتی

c

دیابتی با درمان

b

124/4

c

10/8

231/0

***

سطح معنیداری

a

13/1

179/1

d

1/ 4

121/8

b

17/9

443/3

78/3

8/ 4

b

2034/0

79/1

a

9/ 3

441/7

میانگین

SD

میانگین

SD

d

11/2

سوپراکسید دیسموتاز )(U/gHb

c

13/7

130/1

***

مالون دی آلدهید

)(nmol/ml
SD
میانگین
c
c

71/8

2827/0

a

131/3

1770/7

b

131/2

2384/7

7/1

***

0/4

12/9
11/3

3/ 8
1/ 4
1/ 4
1/ 3

***

*** اختالف در سطح  %0/1معنیدار است (.)p>0/001
دادهها بر اساس میانگین و انحراف معیار) (SDمیباشد.
در هر ستون ،حروف نامتشابه وجود تفاوت معنیدار میان میانگینها را نشان میدهد.

آزمون کرویت مخلی در مورد تری گلیسرید ( ،)p<3/31گلوکز،

واریانس اثرات بینگروهی اندازهگیریهای مکرر جهت

HDL

تحلیل دادههای مربوط به این متغیرها استفاده شد (.)p<3/31

( )p>3/331معنیدار میباشد ( ،)29لذا در مطالعه حاضر از

(نمودار شماره  1-0و جدول شماره  .)2همانطورکه انترار

آزمون ردیابی فیالی ( ،)Pillai’s traceتحلیل واریانس چندمتغیره

میرفت در ابتدای مطالعه برای همه فاکتورهای مورد

اندازهگیریهای مکرر و بهدلیل معنیدارنشدن این آزمون در مورد

آزمون،تفاوت معنیداری مشاهده نشد.

وزن بدن ،کلسترول تام (در تمام موارد  )p<3/31و

 ،)p=3/374( LDLاز آزمااون  Sphericity Assumedو تحالایال
جدول شماره :2نتایج تحلیل واریانس اندازهگیریهای مکرر  ،LDL ،HDLگلوکز ،وزن بدن ،کلسترول تام و تریگلیسرید
متغیر

HDL

LDL

گلوکز

وزن بدن

کلسترول

تریگلیسرید

(میلیگرم بر دسیلیتر)

(میلیگرم بر دسیلیتر)

(میلیگرم بر دسیلیتر)

(گرم)

(میلیگرم بر دسیلیتر)

(میلیگرم بر دسیلیتر)

روز 25

روز 25

روز 7

گروهها

روز 7

گروه ( 1کنترل)

10/1±1/4 14/1±2/1 03/7±2/0 17/1±2

روز 7
131/9±3

روز 25

روز 25

روز 7

روز 25

روز 7

139/2±3/8

01/9±2/1 318/7±2/2 311/2±3/8

01/4±1/9

روز 25

روز 7

77/1±2/3

70/0±2/7

گروه ( 2سالم
دریافت کننده عصاره

47/1±1/0 10/1±1/1 07/3±3/9 03/1±3/1

141/4±1/1

133/3±1/2

318/1±2/1 312±2

41/3±3/7

13±1/4

07/0±3/2

00/3±3/4

تخم گیاه)
گروه ( 3دیابتی شده
بدون دریافت عصاره تخم 130/1±3/1 22/1±1/8 32/1±1/8

140±3/4

434/7±4/7

338/1±1/7

82/9±2/0 232/9±3/2 242/8±4/0

138/1±4/4

223/4±4/2

237±4/0

گیاه)
گروه ( 4دیابتیشده
دریافتکننده عصاره تخم 73/1±2/1 40/9±1/7 42/2±1/7

07/9±2

310/9±4/4

223/1±1/7

08/2±2/1

73/2±2/1 243/2±2/0 202/0±2/7

133/4±1

121/3±3/9

گیاه)
pvalue-f
سطح معنیداری

2/ 8

3/ 4

2/ 8

9/ 0

2/ 1

1/ 2

p>3/331

p>3/331

p>3/331

p>3/331

p>3/331

p>3/331

دادهها براساس میانگین ±انحراف معیار ( )SDمیباشد.
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4

a

a

a

a

a

b

b

a

c
b

b
c

c

c

c
c

5

a

6

a
a
b

a
c

b

b
d

c

b
d
d

d

c
c

نمودارشماره :1-6میانگین و خطای معیار میانگین ،HDL، LDLگلوکز ،وزن بدن ،تریگلیسرید و کلسترول تام در زمانهای مختلف برحسب گروههای آزمایشی
گروههای آزمایشی شامل .1 :گروه کنترل؛  .2گروه سالم دریافتکننده عصاره تخم گیاه؛  .3گروه دیابتیشده بدون دریافت عصاره تخم گیاه؛  .4گروه
دیابتیشده دریافتکننده عصاره تخم گیاه
d, c, b, a

حروف نامتشابه وجود تفاوت معنیدار میان میانگین گروهها را در هر زمان نشان میدهند ) .)p<0/001

^مقایسه با گروه مشابه در زمان شروعp<0/001=^^^،p<0/01=^^ ،p<0/08=^ ،
نمونه روز 7
نمونه روز 28

بحث

مصرفکننده عصاره تخم گشنیز درمورد کاتاالز ،میتوان نتیجه

نتایج این مطالعه نشان داد مصرف خوراکی عصاره تخم گیاه

گرفت مصرف عصاره تخم این گیاه در گروههای دیابتی ،تفاوتی

گشنیز موجب بهبود معنیدار سطگ آنزیمهای آنتیاکسیدانی در

با استفاده از آن در موشهای صحرایی سالم ندارد و در عین حال

گروههای دریافتکننده مداخله میشود .این آنزیمها در پی بروز

موجب افزایش معنیدار این آنزیم در موشهای صحرایی دیابتی

دیابت در موشهای صحرایی افزایش مییابند ( .)33با توجه به

تغذیهشده با این عصاره و موشهای دیابتی که از آن تغذیه

عدم اختالف معنیدار بین گاروههای موشهاای ساالم و دیابتیک

نکردهاند ،میشود.
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گزارشها نشان میدهد وجود مواد آنتیاکسیدان فالونوئیدی مانند

(نمودار شماره  3و  ،)4اما تفاوت معنیداری در مورد این

کوئرستین ) (Quercetinو پلیفنولیک مانند گالیک اسید در

فاکتورها بین موشهای سالم دریافتکننده عصاره تخم گشنیز با

عصاره تخم گیاه گشنیز موجب کاهش مقدار  MDAو افزایش

موشهای گروه کنترل وجود نداشت .گیاه گشنیز حاوی ترکیبات

فعالیت  CAT ،SOD،GPXو بهبود این شاخدها در جهت

فنولیکی ،فالونوئیدی ،استرئیدی و تاننها میباشد ( .)0مطالعات

کنترل دیابت در موش میشود ( .)4در عین حال ممکن است این

نشان میدهد تجویز داخل صفاقی برخی فالونوئیدها به موشهای

اثرات بهعلت تغییرات شیمیایی در خون و یا بافتها رخ داده

صحرایی دیابتیشده با استرپتوزوتوسین ،موجب کاهش (وابسته به

باشد .مطالعه حاضر نشان داد مصرف عصاره تخم گیاه گشنیز

دوز فالونوئید تزریقی) گلوکز میشود ،درحالیکه اثر محسوسی

میتواند اثرات مثبتی بر مقدار  HDLو  LDLدر گروه دیابتی

بر غلرت گلوکز خون در حیوانات سالم ندارد ( .)32اثر

همراه با درمان داشته باشد (نمودارهای شماره  1و  ،)2بهطوریکه

هیپوگلیسمیک فالونوئیدها میتواند نتیجه افزایش فعالیت

در کوتاهمدت ،مقدار  LDLدر خون موشهای سالم

هگزوکیناز و گلوکوکیناز کبدی ،محافرت و حتی افزایش تراکم

مصرفکننده عصاره تخم گشنیز ،بهطور معنیداری از موشهای

سلولهای  βدر جزایر النگرهانس بهعلت خاصیت آنتیاکسیدانی

گروه کنترل کمتر بود .با توجه به اینکه در مدل تجربی دیابت

آنها ،افزایش بیان ناقالن گلوکز در سلولهای عضالنی ،تعدیل

القاشده بهوسیله استرپتوزوتوسین یا آلوکسان؛ فعالیت آنزیم

فعالیت افزایشیافته آنزیم کبدی گلوکز  -0فسفاتاز و یا افزایش

لیپوپروتئین لیپاز کاهش مییابد ،لذا مواد مؤثر گیاه احتماالً

جذب گلوکز بهوسیله سلولهای کبد ،چربی و عضله باشد

می توانند از طریق اثر بر این سیستم ،فعالیت آنزیم را به حدطبیعی

(.)31-33

برگشت دهند ( .)31،0،4این مکانیسم میتواند کاهش سطگ
چربیهای سرم را تا حدودی توجیه کند.

نتیجهگیری

در مطالعه حاضر استفاده از عصاره تخم گشنیز در تغذیه موشهای

نتایج این مطالعه نشان داد تجویز خوراکی عصاره تخم گیاه گشنیز

دیابتیشده چه در کوتاهمدت و چه در درازمدت ،افزایش

در موشهای صحرایی دیابتیشده تجربی میتواند باعب بهبود

سطگ گلوکز خون و کاهش وزن ایجادشده در اثر القای دیابت

اختالالت قند خون ،پروفایل لیپیدی و شاخدهای استرس

باهوسیلاه استارپتاوزوتاوسیان را باهطاور معنایداری تعادیال کارد

اکسیداتیو شود.
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