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ABSTRACT
Background & Objectives: Epidemiological and experimental evidences suggest that oxidative
stress is elevated in children with Down syndrome (DS). Some studies show that consumption of
diets with a high content of fruits and vegetables results in a significant reduction in markers of
oxidative stress. We investigated the frequency of fruits and vegetables intake in children with DS
and the influence of variations in the level of this consumption on biomarkers of oxidative stress.
Methods: Frequency of consumption of fruit and vegetables by children with DS were recorded
by interview with the children’s parents. Serum malondialdehyde (MDA) and urinary 8-hydroxy-
2'-deoxyguanosine (8-OHdG) were also measured as biomarkers of oxidative stress. Data
analysed using ANOVA and Student’s t-tests.
Results: Mean consumption of fruits and vegetables was 4.6  and 0.74 servings per week,
respectively. No significant relationships were found between consumption of fruits and
vegetables with markers of oxidative stress. Based on our findings, the 65.9 % of the children did
not eat any vegetables and the rest of the children consumed less than one serving per day. There
was a significant correlation between the frequency of fruits and vegetable consumption (r=0.212;
p <0.04).
Conclusion: There wasn’t any significant relationship between fruits and vegetables consumption
and indicators of oxidative stress in children with DS. This lack of correlation could be due to low
consumption of fruits and vegetables in children with DS.
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مقدمه
نشانگان داون حاصل یک ناهنجاري و اختالل 
کروموزومی است و به عنوان شناخته شده ترین و 

جوامع انسانی مهمترین علت کم توانی ذهنی در
ر فراوان ترین نوع این بیماري که درد.مطرح است

شود در سلول فرد موارد مشاهده می% 90بیش از 
، سه کروموزم 21مبتال به جاي دو کروموزم شماره 

علت این رخداد پدیده اي به نام  جدا. وجود دارد
افزایش سن مادر .نشدن کروموزوم ها می باشد

بعنوان یکی از عوامل خطر این رخداد مطرح است
تولد زنده 700در 1میزان بروز سندروم داون . ]1[

سطوح هاي نژادي وه است و در بین تمامی گرو
از . ]2[مختلف اجتماعی اقتصادي بروزي یکسان دارد

جمله عالیم عمده و زودرس که تقریباً در همه 

چکیده
از وجود استرس اکسیداتیو در بین مبتالیان به سندرم داون شواهد اپیدمیولوژیکی و آزمایشگاهی حاکی : زمینه و هدف

جات و سبزیجات باعث کاهش قابل توجه شاخص برخی از مطالعات نشان می دهند که رژیم هاي غذایی غنی از میوه.است
استرس نمایه هايجات و سبزیجات و تاثیر آن براین بررسی با هدف بسامد مصرف میوه. هاي استرس اکسیداتیو می گردد

.انجام گرفتاکسیداتیو در کودکان مبتال به سندرم داون
با سؤال از والدین جات و سبزیجات بوسیله پرسشنامه ودر این بررسی اطالعات مربوط به الگوي مصرف میوه:روش کار

ینداکسی گوانوز-2´-هیدروکسی- 8هاي سرم و در نمونه(MDA)غلظتهاي مالون دي آلدییدگردآوري گردید و
(8-OHdG)آزمونهاي از. هاي استرس اکسیداتیو مورد اندازه گیري قرار گرفتندهاي ادرار به عنوان شاخصدر نمونه

.آنالیز داده ها استفاده گردیدتی استیودنت و آنالیز واریانس یک طرفه برايآماري
جات در بین کودکان مورد مطالعه مبتال به سندرم گی میوهبسامد مصرف هفتنتایج مطالعه نشان داد که میانگین :یافته ها

هیچگونه رابطه معنی داري بین میزان مصرف . بود) سروینگ(وعده 74/0و سبزیجات ) سروینگ(وعده 6/4داون 
اس همین اسبر.مطالعه مشاهده نگردیددر کودکان موردجات و سبزیجات و زیست شاخص هاي استرس اکسیداتیومیوه
یک وعده در از این کودکان هیچ نوع سبزي را مصرف نمی کردند و در بین بقیه نیز میزان مصرف کمتر از% 9/65یافته 

).p <212/0 =r ;04/0(همبستگی معنی داري بین بسامد مصرف میوه جات با مصرف سبزیجات وجود داشت . بودروز
جات و سبزیجات بین شاخص هاي استرس اکسیداتیو و میزان مصرف میوهرابطه معنی داري در این مطالعه: نتیجه گیري

جات و سبزیجات این عدم ارتباط می تواند ناشی از مصرف کم میوه. در کودکان مبتال به سندرم داون مشاهده نگردید
.توسط کودکان مبتال به سندرم داون باشد

ان، سندرم داونمیوه جات، سبزیجات، استرس اکسیداتیو، کودک:کلیديکلمات
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شود وجود مشکالت یادگیري، بیماران مشاهده می
تاخیر حافظه، اختالالت گفتاري و نیز محدودیت و 

گزارش شده است "ااخیر.]3[د باشرشد و نمو می
که بیماران مبتال به سندرم داون بیشتر در معرض 

استرس .]4[خطر استرس اکسیداتیو قرار دارند
در آسیب شناسی بلکه در پیشرفت اکسیداتیو نه تنها

[عالئم این بیماري بویژه کم توانی ذهنی موثر است

و فراوانرب غیر اشباعمغز بدلیل اسیدهاي چ. ]5- 8
آنتی اکسیدان هاي درون زاد کم، در معرض خطر 

.]9[استرس اکسیداتیو قرار داردبرابرآسیب در
نتایج برخی از تحقیقات حاکی از عدم کفایت 

هاي جبرانی در مقابله با استرس اکسیداتیو مکانیسم
و ممکن ]10[در افراد مبتال به نشانگان داون است

ی اکسیدان رژیم غذائی  در پیشگیري است مکمل آنت
و کاهش عوارض ناشی از استرس اکسیداتیو در افراد 

و جات میوه.]11[مبتال به سندرم داون مفید باشد
سبزیجات سرشار از آنتی اکسیدان هاي طبیعی بوده 
و سهم ارزشمندي در افزایش ذخایر آنتی اکسیدانی 

2009و همکاران در سال1هررامطالعه. بدن دارند
نقش آنتی اکسیدان هاي طبیعی را در کاهش استرس 
اکسیداتیو و صدمات ناشی از آن در انسان ها نشان 

مطالعه دیگر نشان می دهد که مصرف . ]9[داده اند
جات و سبزیجات تازه میوهآنتی اکسیدانهاي طبیعی از

می تواند نقش مهمی در ارتقاء سطح سالمت و 
دراکسیداتیواسترسپیشگیري از عوارض نامطلوب 

.]12[باشدداشتهداونسندرمبهمبتالافراد
میوهمصرفمیزانتعیینهدفباحاضرپژوهش

وداونسندرمبهمبتالکودکاندرسبزیجاتوجات
با شاخص هاي میزان مصرفبررسی ارتباط این 

.استرس اکسیداتیو انجام گرفته است

کارروش

1 Herrea

جامعه مورد مطالعه این مطالعه از نوع مقطعی و
ساله مبتال به نشانگان داون شاغل به 7- 15کودکان 

تحصیل در مراکز آموزش استثنایی شهر تهران 
براي نمونه گیري، تعداد ده مرکز آموزشی .بودند

جنوب،شمال،(تهران شهردر پنج نقطه جغرافیایی 
در هر نقطه دو مرکز یکی و)غرب و مرکزشرق،

آنگاه ،انه به طور تصادفی انتخابیکی  پسردخترانه و 
با استفاده از نسبت تخصیص به سهم، کودکان مورد 
.مطالعه در هر مرکز به طور تصادفی انتخاب  شدند

اثبات :معیارهاي ورود به مطالعه عبارت بودند از
ا نظر ببا استناد به کاریوتایپ و21ومی ابتالء به ترایز

- 15سنی ، قرار داشتن در محدوده پزشک متخصص
صرع،کم (سال، عدم ابتال به هر گونه بیماري همراه 7

، )کاري تیروییدي، بیماریهاي قلبی و سایر بیماري ها
و مکمل از شش ماه پیشنوع داروعدم مصرف هر
با هماهنگی پس از انتخاب مراکز.از شروع مطالعه

مشاور و مربی بهداشت هر مرکز از والدین براي 
هی دعوت به عمل می شرکت در یک جلسه توجی

يمراحل و نحوه اجرا،در روز تشکیل جلسه. آمد
طرح براي والدین به طور کامل شرح داده شد، 
سپس از آنها  درخواست گردید در صورت تمایل به 

این مطالعه نسبت به امضا شرکت فرزند شان در
نفر از 88در مجموع . رضایت نامه اقدام نمایند

ه سندرم داون وارد ساله مبتال ب7- 15کودکان 
حضور والدین در کنار فرزندانشان به .مطالعه شدند

نکته .هنگام خون گیري یکی از الزامات این طرح بود
دیگري که در پروتکل طرح به آن اشاره شده بود 
رضایت و آرامش کامل کودکان در هنگام خون گیري 

گیري به علت عدم همراهی بود، در موعد خون
کودك 12امکان خون گیري از والدین و بی تابی

اطالعات مربوط به بسامد هفتگی مصرف .فراهم نشد
و سبزیجات در کودکان مورد مطالعه با جاتمیوه

خوراك و توسط استفاده از پرسشنامه بسامد
بسامدپرسشنامه.مصاحبه با والدین تکمیل شد

خوراك که در این طرح از آن استفاده شده 
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ایران ترجمه و استاندارد پرسشنامه اي است که در
سازي شده است و از اعتبار باالیی برخوردار می 

در این مطالعه غلظتهاي مالون دي . ]13[باشد
- 8هاي سرم و در نمونهMDA(1(آلدیید

در )(OHdG2-8داکسی گوانوزین- 2´-هیدروکسی
هاي استرس هاي ادرار به عنوان شاخصنمونه

به همین . ار گرفتنداکسیداتیو مورد اندازه گیري قر
سی خون از ورید بازو در حالت سی5منظور مقدار 

سی نمونه ادرار صبحگاهی از کودکان سی10ناشتا و 
هاي خون پس از جداسازي سرم از نمونه.گرفته شد
هاي ادرار که در لوله نمونهها همراه بااین نمونه

پروپیلن قرار داشتند در فریزر و در پلی هاي 
گراد تا زمان انجام درجه سانتی - 70برودت 

در MDAبراي سنجش .آزمایش ها نگهداري شدند
گر با اسید گیري مواد واکنشسرم از اندازه

نمونه ها با .استفاده شد)  3TBARS(بیتوریک رتیوبا
تیوباربیتوریک اسید تحت شرایط اسیدي گرم 
گردیدند و سپس سرد شدند و رنگ تولید شده در 

جذب رنگ . استخراج گردیدندn-butanolداخل  
. ]14[نانومتري اندازه گیري گردید530صورتی در 

هاي ادرار به روشدر نمونهOHdG-8شاخص  
و با کیت ) 4ELISA) (الیزا(آنزیمی -سنجش ایمنی

. اندازه گیري گردید) Cell Biolabs, US(تجارتی 
OHdG-8هاي مربوط به شاخص در این مطالعه داده

نین محاسبه نگردید یه مقادیر ادراري کراتنسبت ب
زیرا شواهدي در دست است که نشان می دهد کلیه 

نین  یهاي افراد مبتال به سندرم داون در تصفیه کرات
این طرح .]15[و نرمال عمل نمی کنندبه طور سالم

به تصویب کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی تهران 
والدین کودکان رسیده و رضایت نامه کتبی از تمامی

ها به داده.شرکت کننده در طرح اخذ شده است
. انددیدهگربیانمعیارانحراف±صورت میانگین 

1 Malondialdehyde
28-hydroxy-2'-deoxyguanosine
3Thiobarbituric Acid Reactive Substances
4Enzyme-linked Immunosorbant Assay

ودنتیاستتیهايآزمونازهامیانگینمقایسهبراي
تفاوت . استشدهاستفادهیکطرفهواریانسآنالیزو
. معنی دار به شمار آمدp>05/0سطح دراه

Microsoft Officeرم افزار نمودارها به کمک ن

Excel 2003 رسم و همگی آنالیزهاي آماري با نرم
.انجام شدWindows/SPSS ver. 15افزار 

یافته ها
سندرمبهمبتالکودك88"در این مطالعه مجموعا

موردسال26/11±49/0سنی میانگینباداون
نفر 35%) 40(از این تعداد . قرار گرفتندبررسی

دختر ها و پسر ها . نفر پسر بودند53%) 60(ودختر 
.از نظر سن تفاوت معنی داري با یکدیگر نداشتند

براساس اطالعات گرد آوري شده  بسامد مصرف 
در بین کودکان مورد مطالعه مبتال جاتهفتگی میوه

و سبزیجات ) سروینگ(وعده 6/4به سندرم داون 
همین براساس . در هفته بود) سروینگ(وعده 74/0

از این کودکان هیچ نوع سبزي را % 9/65یافته 
مصرف نکرده بودند و در بین بقیه نیز میزان 

و در مورد . بودیک سروینگ در روزمصرف کمتر از
کمتر از یک جات از کودکان نیز مصرف میوه% 51

این مطالعه هردر.)1جدول(سروینگ در روز بود
وه و هم چند که با افزایش سن بسامد مصرف هم می

سبزیجات افزایش پیدا کرده بود اما این افزایش به 
همچنین ).2جدول (لحاظ آماري معنی دار نبود 

رابطه آماري معنی داري بین بسامد مصرف میوه
جنس کودکان، ناحیه جغرافیایی و و سبزیجات باجات

در این مطالعه هیچگونه .سطح سواد والدین پیدا نشد
زان مصرف میوه و رابطه معنی داري بین می

سبزیجات و زیست شاخص هاي استرس اکسیداتیو 
همبستگی معنی داري ). 3جدول ( مشاهده نگردید 

مصرف سبزیجات وجود بین بسامد مصرف میوه با
که هیچگونه درحالی).p <212/0 =r ;04/0(داشت 

و سبزیجات جات همبستگی آماري بین مصرف میوه
در . تیو مشاهده نشدبا بیومارکرهاي استرس اکسیدا
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این بررسی بر اساس اعالم والدین هیچ کدام  از 
کودکان مورد مطالعه آب میوه مصرف نکرده 

در مقایسه با وعده هاي توصیه شده روزانه .بودند
و سبزیجات میزان مصرف جاتبراي مصرف میوه

و %51/26توسط کودکان مورد مطالعه جاتمیوه
).1نمودار (شده بود مقادیر توصیه %17/4سبزیجات 

بحث 
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بسامد مصرف 

سبزیجات در بین کودکان وجاتهفتگی میوه
بطوري سندروم داون کمتر از حد توصیه شده بود،

از این کودکان هیچ نوع سبزي را مصرف % 9/65که 
جات از کودکان مصرف میوه% 51و در نمی کردند

شواهد و مدارك . در روز بودکمتر از یک سروینگ
جات و سبزیجات بر اساس جنسیت کودکان  مورد مطالعهبسامد مصرف میوه. 1جدول

بسامد مصرف
جنس

سبزيمیوه
7≥7<نکرده7≥7<نکرده

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
- - 27/5193/541440193/54167/45دختر

- - 63/111834297/54396/73144/26رپس
- - 81/93742439/48589/65301/34جمع

جات و سبزیجات بر اساس سن کودکان  مورد مطالعهمیانگین بسامد مصرف میوه. 2ولجد

سطح معنی داري
15 -12

(n=38)

12 -9
(n=25)

9 -7
(n=24)

)سال(سن
گروه غذایی

05/0>
45/2±26/5 56/2±36/4 67/2±12/4 )میانگین±انحراف معیار (میوه جات
29/1±89/0 38/1±85/0 88/0±46/0 )میانگین±انحراف معیار(سبزیجات

در کودکان مورد مطالعهرابطه بین مصرف میوه جات و سبزیجات و زیست شاخص هاي استرس اکسیداتیو. 3جدول
p

value
انحراف معیار±یانگین م

(ng/ml))8-OHdG(
تعداد p

value
انحراف معیار±میانگین 

(nmol/ml))MDA (
تعداد )بار در هفته ( بسامد مصرف  ماده غذایی

266/0 49/0±16/3 45 205/0 84/0±02/3 38 >7 میوه
50/0±04/3 43 57/0±81/2 38 ≤7

526/0 49/0±13/3 58 165/0 70/0±83/2 51 0 سبزیجات
50/0±05/3 30 75/0±08/3 25 5 -1

مقایسه بسامد مصرف میوه جات و سبزیجات در کودکان مورد مطالعه با مقادیر توصیه شده روزانه. 1نمودار 
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علمی که نشان دهنده دخالت استرس اکسیداتیو در 
آسیب شناسی سندرم داون باشد در حال فزونی 

بطوري که سطح پائین آنتی اکسیدانهاي . ]4[است
درون زا در خون ارتباطی با مشکالت یادگیري دارد

، بنابراین استفاده از مواد غذایی غنی از آنتی ]16[
ن ها می تواند در غیر فعال نمودن رادیکال اکسیدا

کاهش اثرات مخرب استرس اکسیداتیو هاي آزاد و
نتایج .]11[در مبتالیان به سندرم داون موثر باشد

سیستماتیک از مصرف ي بررسی مروریک حاصل از 
مکمل هاي داروئی در افزایش بهره هوشی این 

و 1الیسمطالعه . ]17[کودکان حمایت نمی کند
و یا یآنتی اکسیدانهايمصرف مکملاز مکارانه

در . ]18[نمی کندحمایتاین بیماراندر اسید فولیک
و همکاران بر روي مدل 2الکروصورتی که مطالعه

هاي حیوانی نشان دادند که مصرف مکمل هاي آنتی 
باعث کاهش مارکرهاي استرس Eاکسیدانی ویتامین

عث بهبود اکسیداتیو در مغز شده و می تواند با
موثر بودنبرنیزدیگرمطالعه .]19[یادگیري شود

مصرف مکمل هاي آنتی اکسیدانی رژیم غذائی در 
جاتمیوه.]20[کاهش استرس اکسیداتیو تاکید دارد

مواد غذایی هستند که و سبزیجات جزء آن دسته از
اند که بیشتر آنها خاصیت آنتی حاوي ترکیباتی مغذي

برخی از مطالعات همبستگی در. اکسیدانی دارند
و سبزیجات و جاتمعکوسی بین مصرف میوه

مارکرهاي استرس اکسیداتیو مشاهده شده است
و جاتبه همین دلیل دریافت باالي میوه.]21[

سبزیجات توسط افراد مبتال به سندرم داون ممکن 
است نقشی حمایتی و حفاظتی در برابر استرس

تعداد وعده هاي . اشداکسیداتیو براي آنها داشته ب
و سبزیجات توصیه شده براي جاتمیوه) سروینگ(

3- 5و 2-4ب به ترتیکودکان در سنین دبستانی
در این مطالعه . ]22[سهم از هرکدام در روز است

توسط کودکان مبتال به سندرم جاتمصرف میوه

1 Ellis
2 Lockrow

کمتر از وعده هاي % 96و سبزیجات نیز % 74داون 
،ن بررسی ناحیه جغرافیاییدر ای. توصیه شده بود

محل تحصیل و میزان سواد والدین بعنوان دو فاکتور 
اقتصادي در نظر گرفته شده -معرف سطح اجتماعی

بود که بین مصرف میوه و سبزیجات توسط کودکان 
مبتال به سندرم داون و این دو متغییر رابطه آماري 

بر همین اساس به نظر می . معنی داري دیده نشد
اقنصادي در مصرف کم میوه -مل اجتماعیعوارسد

و سبزیجات توسط کودکان مبتال به سندرم جات 
اشکال در جویدن پدیده ایی شایع .داون بی تاثیر باشد

و ]23[در بین کودکان مبتال به سندرم داون است
می تواند منجر به کاهش میل و عالقه این این

به . و سبزیجات شودجات کودکان به مصرف میوه
همین دلیل توصیه می گردد در مورد کودکان مبتال 

و سبزیجاتی براي مصرف جات به سندرم داون میوه
نظر گرفته شود که از نظر  بافت و قوام نرم در

نکته اي که در . بوده و به راحتی قابل جویدن باشد
یافته هاي این بررسی مهم به نظر می رسد مصرف 

ن کودکان و سبزیجات در بیجاتبسیار کم میوه
به جزء استرس اکسیداتیو . مورد مطالعه است

ز موارد ا]25[و چاقی]24[عوارضی همانند یبوست
در هر دو . شایع در مبتالیان به سندرم داون هستند

این موارد توصیه به مصرف مناسب و کافی میوه 
. و سبزیجات از اصول اولیه درمان می باشدجات 
ها تامین کننده آنتی و سبزیجات تازه نه تنجات میوه

اکسیدان هاي طبیعی هستند بلکه حاوي پلی ساکارید 
هاي غیر نشاسته اي نیز می باشند که چگالی انرژي 
آنها کم بوده و  احساس سیري بیشتري را بوجود می 

هاي این مطالعه رابطه معنی داري را بین داده. آورند
سبزیجات و زیست وجات بسامد مصرف میوه

ترس اکسیداتیو در کودکان مبتال به شاخص هاي اس
یافته هاي این قسمت مشابه . سندرم داون نشان  نداد

. ]26[و همکارانش بود3یافته هاي مطالعه جوانوویک

1 Jovanovic
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سبزیجات با کاهش مطالعاتی که مصرف میوه ودر
معنی دار شاخص هاي استرس اکسیداتیو همراه بوده 
میزان وعده هاي مصرف شده توسط افراد مورد

مطالعه چند برابر بیشتر از وعده هاي توصیه شده 
بر همین اساس در بررسی . ]27- 29[بوده است

حاضر با توجه به مصرف خیلی کم میوه و سبزیجات 
در گروه مورد مطالعه عدم مشاهده رابطه معنی دار 

سبزیجات و زیست وجات بین بسامد مصرف میوه 
هاي استرس اکسیداتیو موضوعی دور از شاخص

انتظار نبود و نباید بر اساس یافته هاي این مطالعه 
اینگونه استنباط کرد که بهبود وضعیت مصرف میوه و 
سبزیجات در کاهش استرس اکسیداتیو در کودکان 

هرچند که . مبتال به سندرم داون  بی تاثیر خواهد بود
اثبات این مدعا نیازمند انجام کارآزمایی هاي بالینی 

ن مطالعه می توان به عدم از محدودیت ای. است
خون گیري از برخی کودکان به علت همراهی نکردن 
والدین و بی تابی و گریه و زاري آنها در حین نمونه 

.گیري اشاره کرد

نتیجه گیري 
رابطه معنی داري بین شاخص هاي در این مطالعه

جات و استرس اکسیداتیو و میزان مصرف میوه
سندرم داون مشاهده سبزیجات در کودکان  مبتال به

نگردید این عدم ارتباط می تواند ناشی از مصرف کم 
جات و سبزیجات توسط کودکان مبتال به سندرم میوه

و سبزیجات توسط جاتمیوهکم مصرف .داون باشد
کودکان مبتال به سندرم داون در مقایسه با مقادیر 
توصیه شده ممکن است در آسیب زایی مواردي از 

دخالتکسیداتیو، چاقی و یبوست قبیل استرس ا
و سبزیجات توسط جاتمصرف کم میوه. باشدداشته 

کودکان مبتال به سندرم داون احتمال دارد در رابطه 
با مشکالتی باشد که  این کودکان در عمل جویدن 

لذا انتخاب میوه و سبزي که نرم بوده و به . دارند
راحتی جویده شود ممکن است به مصرف بیشتر این 

اده مغذي ارزشمند توسط  کودکان مبتال به سندرم م

با توجه به اثرات ارزشمند میوه و . داون کمک نماید
سبزیجات والدین باید نسبت به تغذیه بیشتر کودکان 

.ترغیب شوندمیوه و سبزي به شکل نرمخود با 
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