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: هددفت هددذل الدراسددة إلدى اسددتخوص الميكددوبين مددن الطمداطم الم ميددة المزروعددة فدي المممكددة العربيددة السددعودية الممخصصص
ندداث الجددرذان. اسددتخدم فددي الدراسددة ودراسددة تددأثيرل عمددى اإل ذكددور  48جددرذا)   88نزيمددات المضددادة لألكسدددة فددي ذكددور وان

يومدا)  تدم إعطاا دا الميكدوبين، المسدتخمص مدن  89جدم، وعمدر  11±111 وزن  Wister albinoإنداث  مدن فصديمة  48و
 لمدة ثمانية أسابيع. جم/كجم من وزن الجسم/يوم   1.5و 1.1و 1.5الطماطم عن طريق الفم بجرعات مختمفة  

أظ ددرت نتددداار الدراسدددة وجددود عوقدددة ارتباطيدددة قويددة بدددين الميكدددوبين ونلدداط إندددزيم الكتددداليز فددي مصدددل الجدددرذان 
 1.819 r

2
r 1.788لمدذكور و =

2
جم/كجدم مدن وزن الجسدم   1.5لإلنداث   يدث أدت الجرعدة األعمدى مدن الميكدوبين   =

من وزن الجسم في الذكور إلدى زيدادة معنويدة فدي نلداطا فدي المصدل جم/كجم  1.5و 1.1في إناث الجرذان والجرعتين 
جدددم ليكدددوبين/كجم مدددن وزن  1.1مقارندددة بالمجموعدددة الضدددابطة، وظ دددرت الفدددروق المعنويدددة بدددين الجنسدددين عندددد الجرعدددة 

تجددال الجسدم/يوم  يددث زادت فدي الددذكور مقارندة باإلندداث. وسدمك نلدداط إندزيم جموتدداثيون بيروكسديديز فددي البوزمدا نفددس اال
عند الجرعة العالية من الميكدوبين وفدي كدو الجنسدين، إال أندا لدم يكدن لمجدنس تدأثير معندو  عمدى نلداط هدذا اإلندزيم. كمدا 

1.615rكاندددت العوقدددة االرتباطيدددة بدددين نلددداط هدددذا اإلندددزيم فدددي البوزمدددا والميكدددوبين متوسدددطة  
2
1.585rلمدددذكور و  =

2
= 

ر أكسددديد ديسدددمويتز فدددي مصدددل ذكدددور الجدددرذان عندددد الجرعدددة العاليدددة مدددن لإلنددداث . وبدددالرغم مدددن زيدددادة نلددداط إندددزيم سدددوب
الميكوبين مقارنة بالمجموعة الضدابطة وزيدادة نلداطا معنويدا) فدي مصدل الدذكور مقارندة باإلنداث عندد هدذل الجرعدة، إال أن 

r 1.4.9العوقة االرتباطية بين نلاط هذا اإلنزيم والميكوبين كانت ضعيفة  
2
r 1.486لمذكور و =

2
 لإلناث .=

يتضددم مددن نتدداار الدراسددة دور الميكددوبين فددي خفددض اإلج دداد التأكسددد  المددرتبط بخفددض الكثيددر مددن األمددراض 
 المزمنة من خول تنليطا لإلنزيمات المضادة لألكسدة.

 الميكوبين، إستخوص الميكوبين، اإلنزيمات المضادة لألكسدة. الكممات المفتاحية:
 

 المقدمة
وتيني، وهو عبارة عن صبغة طبيعية تصنع ا النباتات واأل ياء الدقيقة أثناء عممية الميكوبين ملتق كار 

 ;Rao and Rao, 2004) التمثيدل الضدواي ل مايت دا مدن النلداط الضدواي وزيدادة ال ساسدية الضدواية 
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Agarwal and Rao, 2000; Rao and Rao, 2003) يضفي الميكدوبين المدون األ مدر الخداص بالخضدار .
، وقدد (Shi and Maguer, 2000;  Willis and Wians,  2003;  Giovannucci, 1999)الغنيدة بدا والفواكا

إلدى  (Rao and  Agarwal, 1999;  Silke et al., 2008; Wu et al., 2004)ألدارت الكثيدر مدن الدراسدات 
عض األمراض أن تناول الطماطم ومنتجات ا المصنعة والم توية عمى الميكوبين تساهم في الوقاية من ب

لنلدددداطا المقدددداوم لألكسدددددة الددددذ  يبمددددر ضددددعش نلدددداط البيتددددا كدددداروتين وعلددددرة أضددددعاش  المزمنددددة نظددددرا) 
 Adetayo and Rotimi, 2005; Maggio et al., 2003; Rao and Ali, 2007; Pratik and)التوكدوفيرول 

Vishal, 2007)  . 
فوااددد الصدد ية وذلددك لقدددرت ا عمددى يددرتبط اسددت وك األغذيددة الغنيددة بالكاروتينددات بددالكثير مددن ال

 ;Miller et al., 1996)الوقاية وال ماية من اإلج اد التأكسد  الذ  يرتبط بالعديد من األمراض المزمنة 

Mortensen and Skibsted, 1997; Giuseppe et al., 2007; Feeney, 2004; Rao and Rao, 2003) 
أو منتجدددات الطمددداطم ر الطمددداطم ن تنددداول عصددديففدددي دراسدددة أجريدددت فدددي جامعدددة تورنتدددو بكنددددا وجدددد أ

 ,Agarwal and Rao)المصدنعة يوميدا) يسداعد فدي خفدض مسدتويات الجدذور ال درة النلدطة فدي الجسدم 

أن لميكدوبين نلداط قدو    in vitro. وقدد أوضد ت الدراسدات المعمميدة التدي أجريدت خدارج الجسدم (1998
 Free Radicals (Miller et al., 1996; Mortensen and كمضدداد لألكسدددة ضددد الجددذور ال ددرة 

Skibsted,1997; Di-Mascio et al.,1989) تنبدع قددرة الميكدوبين كمضداد قدو  لألكسددة مدن زيدادة عددد .
لدددذا ف دددو مضددداد أكسددددة فعدددال ضدددد الجدددذور ال دددرة مقارندددة  ،ال يدروكربونيدددة الزوجيدددة المتبادلدددة طالدددرواب

 ;Pratik and Vishal, 2007; Rao and Ali, 2007; Tapiero et al., 2004)بالكاروتيندات األخدر  

Matos et al., 2000) يثبط الميكوبين نلاط الجذور ال رة مثل فدوق أكسديد ال يددروجين .(H2O2
·
وفدوق  (

Bohm et (NO2)أكسديد النيتدروجين
·
)  al., 1995; Lou et al., 1995; Perera  and Yen, 2007) وفدي .

أثبت أن لميكدوبين مقددرة ضدد األكسددة تفدوق البيتدا كداروتين فدي  (Giuseppe et al., 2007)دراسة  ديثة 
الميمفاوية من خطر الجذور ال رة وبخاصة جذر فوق أكسديد النيتدروجين المسدبب لتددمير  ا ماية الخوي

 ,.Tinkler et al., 1994; Bohm et al) الخويدا وأغلديت ا. وقدد تلداب ت نتيجدة هدذل الدراسدة مدع نتداار 

1995). 
درس تأثير الميكوبين عمى نلاط اإلنزيمدات المضدادة لألكسددة،  يدث تدم إجدراء دراسدة عمدى قد ل
إذ  ،تددم تقسدديم السدديدات المتطوعددات إلددى ثددوث مجموعددات وقددد فددي سددن اليددأس مددن السدديدات متطوعددات

وأعطيدددت المجموعدددة الثانيدددة أقدددراص  ،أعطيدددت المجموعدددة األولدددى عصدددير الطمددداطم الغندددي بدددالميكوبين
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ولدم تعدط  ،من الميكوبين. أمدا المجموعدة الثالثدة فقدد أعطيدت أقدراص وهميدة خاليدة مدن الميكدوبينتكميمية 
ازديددداد نلددداط اإلنزيمدددات المضدددادة هدددذل الدراسدددة أ  مصددددر مدددن مصدددادر الميكدددوبين. أتضدددم مدددن نتددداار 

وانخفدداض فددي اإلج دداد التأكسددد  لممتطوعددات الوتددي أسددت مكن عصددير الطمدداطم أو أقددراص  ،لألكسدددة
 .(Rao and Agarwal, 1999)يكوبين التدعيمية الم

عطيدت جرعدات مختمفدة مدن الميكدوبين أ التدي جدرذانالأوض ت الدراسة التي أجريت عمى إنداث 
جرام/ كجم من وزن الجسم/ يوم   دوث ارتفاع معندو  تددريجي فدي  1.1، 1.15، 1.115، 1.111 

، والكتداليز، والجموتداثيون ديسدمويتز دأكسدينلاط جميع اإلنزيمات المضادة لألكسدة ومن أهم دا السدوبر 
 .(Breinholt et al., 2000)بيروكسيديز في الدم بزيادة الجرعات العالية من الميكوبين 

ممجدددم 15أثبتدددت أن تنددداول السددديدات لجرعدددة  (Astley and Elliott, 2005)كمدددا أن دراسدددة 
مضادة لألكسدة مقارنة بمستويات هذل ليكوبين/يوم أدت إلى إ داث زيادة معنوية في نلاط اإلنزيمات ال

 مض الندوو  كما أدت إلى إنتداج المركبدات المسداولة عدن إ دداث تدرميم لمدد ،اإلنزيمات قبل بدء الدراسة
 ,.Omaye et al. وقد  حىلدهج دساسدت Deoxyribonucleic acid (DNA) الريبدي منقدوص األكسدجين

يوما) لم ت ددث أ  تغيدرات معنويدة  48وتين لمدة ممجم في اليوم من البيتاكار  15أن حىبول  إنى ((1996
فددي نلدداط إنددزيم الجموتدداثيون بيروكسدديديز بينمددا أ دددثت زيددادة معنويددة فددي تركيددز إنددزيم الكتدداليز. أكدددت 

فدي نلداط اإلنزيمدات المضدادة لألكسددة  (P0.05) ددوث زيدادة معنويدة  (Moreira et al., 2005)دراسة 
يز والكتددددداليز فدددددي الكبدددددد عندددددد تددددددعيم غدددددذاء ذكدددددور الجدددددرذان ذات ومدددددن أهم دددددا الجموتددددداثيون بيروكسددددديد

 .ا) يوم 48جرام بمس وق الطماطم المجففة لمدة  181-151الوزن
التدي أججريدت عمدى ذكدور الجدرذان قددرة الميكدوبين  Di-Mascio et al. (1989) أوضد ت دراسدة 

ألكسدددة. وقددد اسددتنتجت الفعالددة عمددى الددتخمص مددن بعددض الجددذور ال ددرة وتنلدديط اإلنزيمددات المضددادة ل
لميكوبين قدرة مضادة لألكسددة ضدد االلت داب الم فدز بواسدطة عنصدر  أن ((Reifen et al., 2004دراسة 

 إضدافة الميكدوبين إلدى غدذاء الجدرذان أن Velmurugan et al. (2002) ال ديد فدي الجدرذان. كمدا أوضدم 

دة لألكسدددددة كالجموتدددداثيون، أد  إلددددى خفددددض أكسدددددة الدددددهون وعددددزز مددددن مسددددتويات اإلنزيمددددات المضددددا
والجموتددداثيون بيروكسدددديدياز، وتركيددددز بعددددض الفيتامينددددات كفيتدددامين ج وفيتددددامين هددددد بددددالجرذان المصددددابة 

 بسرطان المعدة.
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أن دور الميكوبين في مندع أكسددة البدروتين يعتمدد عمدى  (Hininger et al., 2001)ألارت دراسة 
لددذا كددان ال دددش مددن هددذل الدراسددة مقارنددة  ،فددي الددذكورالجددنس إذ لددم يكددن لميكددوبين أ  تددأثير عمددى ذلددك 

ناث الجرذان في تجاوب ا لتأثير الميكوبين عمدى اإلنزيمدات المضدادة لألكسددة فدي  االختوش بين ذكور وان
 الدم.   

 
 المواد وطرق العمل

                                   الطماطم                                             

الطازجدة الم ميدة والمزروعدة  Lycopersicum esculentum كجدم مدن الطمداطم  111م لدراء تد
ومنلددأها هولندددا وتددزرع فددي المددزارع المكلددوفة وتمتدداز  GS12فددي المممكددة العربيددة السددعودية مددن صددنش 

 .الثمار مكتممة النمو والصو ية بتركيز لون ا وانخفاض مستو  الرطوبة وانتخبت

 فرن الهوائيتجفيف الطماطم بال
وزن أعناق دددا  أزيمددتو  الثمدددار جيدددا) بعددد أن غسددمت مددن الطمدداطم الطازجدددة الم ميددة كجددم  111ُج

باسدددتخدام الفددددرن  .ممددددم11×11×11الثمددددار عرضددديا) عمدددى لددددكل مكعبدددات بقيددداس  وقطعدددت ،الخضدددراء
م لمدددة سدداعتين ثددم خفضددت درجددة °81عمددى درجددة  (Caplain Oven FRP 4/8, France)الك ربددااي 

ثم تم ط ن ا آليا)  سب . (Ching-Hui et al., 2006)  سب طريقة م لمدة ست  ساعات°61إلى  ال رارة
فددي أكيدداس غيددر منفددذة لمضددوء وج فظددت عنددد درجددة  ددرارة  وحعبئخهددب (Chang and Liu, 2007) طريقددة
 م.°45الغرفة 

  Extraction of Lycopeneاستخالص الميكوبين 

جدم مدن الطمداطم  11وزن  تدم  يدث (Shi et al., 1999)تدم اسدتخوص الميكدوبين  سدب طريقدة 
ذات غطداء  Kimax tubeووضعت في أنبوبة كيمداكس  ((AND, 400, Korea المجففة بميزان إلكتروني

تدر مدن خمديط مدذيب ممممي 111لولبي وغطدت بالكامدل برقدااق األلمنيدوم لمندع تعرضد ا لمضدوء، و ضدر 
ورجدددت  معمدددى التدددوالي وأضددديفت إلدددى عيندددة الطمددداط ،1:1:4ال كسدددان، واألسددديتون، وااليثدددانول بنسدددبة 

دقيقدة ثدم تركدت لمدد دقيقتدين  1.لمددة  ((Vortex-2 Genie, G-5-60E, USAبواسدطة ال دزاز الك ربدااي 
تر من المداء المقطدر  يدث انفصدمت طبقتدين  قطبيدة وغيدر قطبيدة . وجمعدت طبقدة ممممي 11مع إضافة 

استخوص المتبقي مدرة أخدر  لمتأكدد مدن االسدتخوص التدام تر وأعيد ممممي 51ال كسان في أنبوبة سعة 
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سدديوم فددي جددم مددن هيدروكسدديد البوتا1.5، أجزيددل التصددبن بإضددافة وبين بإتبدداع نفددس الطريقددة السددابقةلميكدد
نقددل ثددم ج  Vacuum filtration)) مدداء وفصددمت طبقددة الميكددوبين ثددم رجلددم الم مددول ت ددت التفريددر مددل 111
ستخدام  بيبات كموريد الكالسديوم الوماايدة وتجدرك لمددة تتدراوح جافة وجفش باين إلى أنبوبة نظيفة الميكوب

مددن نصددش سدداعة إلددى سدداعتين بعددد تغطيتددا بددورق األلمنيددوم ثددم رلددم بعددد إجددراء عمميددة الغسددل بمددذيب 
 Goodrich et)وذلدك   سدب طريقدة  (Vacuum   desiccators)ر تفريدالفدش الميكدوبين ت دت وجج األسديتون 

al., 1993; Harwood et al., 1999; Sadler et al., 1990) .فدظ فددي  وجزن الميكدوبين المسدتخمص و ج
 م.°45عبوات خاصة غير منفذة لمضوء عند درجة  رارة الغرفة 

 Determination of Lycopeneتقديرالميكوبين 
قدددرت كميددة الميكددوبين المستخمصددة مددن الطمدداطم باسددتخدام المطيدداش المددوني وقيدداس الكثافددة  ُج

نددانومتر واسددتخدام ال كسددان كبونددك وج سددبت كميددة  .51اية لتركيددز الميكددوبين عنددد طددول مددوجي الضددو 
 سددب  151.وهددو  Lycopene extinction coefficient (E%) الميكددوبين باسددتخدام معامددل الميكددوبين

 (Chang and Liu,  2007).طريقة 

 سدب طريقدة  HPLCالي الكفداءة تم تقدير نقاوة الميكوبين باسدتخدام الكرومواتوجرافيدا السداال عد
(Edward and Lee, 1986) وكانددت الظددروش التلددغيمية لمج دداز Shimadzu 2003 PC, Japan 

 8.6×سدددم 15  بقيبسدددبث HPLCالخددداص بج ددداز Lc-10AT ShimackVP-ODSكالتدددالي:ج  ز عمدددود 
ممجدم 4.41اسدي القي مل/دقيقة، تركيز 4.1  بمعدل تدفق 1:8والطور المت رك أسيتون: إيثانول   ممم 

جددددم مدددن عينددددة الميكدددوبين المسددددتخمص فددددي  ..1.15، أ ذيدددب ppm)17.6  ممدددل كموفددددورم5مذابدددة فددددي 
 نانوميتر. 851م وطول موجي °81ممل كمورفوم وأجر  التقدير عند درجة  رارة 411

 Experimental Dietsالمستخدمة في التجربة  العالئق

 American)ة يددة المع ددد األمريكددي لمتغذيصددسددتخدمة فددي التجربددة طبقددا لتو مج ددزت العواددق ال

Institute of Nutrition ˝AIN˝)  ة سدي درافدكمدا جداءت(Reeves, 1997) ث كاندت جميدع العوادق ب يد
، 1.5 الميكوبين المستخمص من الطماطم المجففة بمستويات م ددة  خدمقد استو متساوية في مكونات ا 

ويا زيددت الصدد مممتددرمن1.4 ىلكددل يددوم  بإضددافتا إلدد جددرام لكددل كيمددوجرام مددن وزن الجسددم 1.5، و 1.1و
 ،والسددميموز ،الكددازين تددم ال صددول عمددى.  1  جدددول ختبددرةالم و قنددا عددن طريددق الفددم فددي المجموعددات

  Nutritional) نوالكدولين ثندااي الترتدرات مد ،ود ل د ميثدونين ،ومخمدوط الفيتاميندات ،ومخمدوط المعدادن
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Biochemical  Corp.‚  Cleveland‚ Ohio‚ USA)  السدكروز ونلدا و  وتدم ال صدول عمدى زيدت الصدويا
م طدوال فتدرة 5ºدرجدة  ندو فظت بالتبريد ع المكونات تم خمطو  نة الرياضمن السوق الم مية بمدي الذرة

 التجربة.

  Experimental Animals حيوانات التجربة

جددم  11±111وزن  Wister albinoإندداث  مددن فصدديمة  48-ذكددور 48 جددرذا)  88تددم اختيددار 
 6كددل مجموعددة  لددممتب يددث  ثمانيددة مجموعدداتعلددواايا إلددى  قسددمت الجددرذانو وعمددر سددبعة أسددابيع، 

 الطددددبكميددددة لالتددددابع والجرا ددددة التجريبيددددة  يوانددددات التجددددارب  مركددددز نمدددد جددددرذان وتددددم ال صددددول عمي ددددا
 Central for laboratory animal and Experimentalالريدداض  -مستلدفى الممددك خالددد الجددامعي  

Surgery (CLAES)ت يادددة بيدددت ت  يدددث تمددد ،سدددابيعأ ثمانيدددة لمددددة جدددرذان. اسدددتمرت الدراسدددة عمدددى ال
ورطوبدددة  ،م°.4–41وذلدددك بضدددبط درجدددة ال دددرارة عددددمى  جدددرذانايدددة مناسدددبة لمال يدددوان ت دددت ظدددروش بي

الماء متاح ب رية تامة طوال مدة التجربة ساعة. كان الغذاء و  14إظوم كل/ودورة إضاءة ،:55نسبية 
وال أسدبوعيا) طد مدرة جدرذانت الوزندكمدا  ،يدةوتم تغيير الماء بصفة يوم Ad libitumات قي جميع األو وف

 .(Mettler PM 2000, Switzerland)بميزان إلكتروني  ساس  فترة التجربة
  Experimental Design تصميم التجربة

وضدعت  جدرذانسدتة موعات وا توت كل مجموعة عمى مجثمانية علواايا) إلى  جرذانوزعت ال
 يوانددات  مركددزقفددص منفصددل وذلددك فددي  فددي أقابددل لمصدددال غيددر مددن الصددمب فددي أقفدداص مصددنوعة

 قسدددمتالريددداض .  -مستلدددفى الممدددك خالدددد الجدددامعي  الطدددبكميدددة ل التدددابعوالجرا دددة التجريبيدددة التجدددارب 
فة باإلضداثوث مجموعدات فرعيدة وقجسم كل جنس إلى ن تيإلى مجموعتين رايسيالجرذان  سب الجنس 

الجدددول عمدى الغددذاء المرجعدي  الضددبط  مجموعدة  صددمتب يدث إلدى مجمدوعتين ضددابطتين لكدل جددنس 
. تمت أقممة الجرذان بتغذيت ا عمى العميقة المرجعية لمدة أسبوع قبل البدء الفعمي  1واللكل رقم  1رقم 

 لمتجربة. 
 مدن مجموعدات فرعيدة  إلدى ثدوث قسدمتعمى الغدذاء المرجعدي و  تغذت : 1المختبرة  مجموعة الذكور

الجسددم  جم/كجددم مددن وزن 1.5و  1.1و  1.5 سددب التركيددزات المختمفددة مددن الميكددوبين الددذكور 
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عن  المعطىو فول الصويا زيت  مممترمن1.4المضاش إلى  Milena et al., 2006)) سب طريقة 
 . Oshima et al.,1999) سب طريقة  طريق الفم

  من  إلى ثوث مجموعات فرعية قسمتالغذاء المرجعي و  عمى  صمت : 4 المختبرةاإلناث مجموعة
الجسددم جم/كجددم مددن وزن  1.5و  1.1و  1.5 سددب التركيددزات المختمفددة مددن الميكددوبين  اإلندداث

  1 اللكل رقم  عن طريق الفم المعطىو  فول الصويازيت  مممتر من 1.4المضاش إلى
 

 .جم( حسب انمجموعاث*111(. مكوواث انعالئق )جم/1انجدول زقم )

 المجموعتان  العناصر الغذااية
 الضابطتان

 مجموعة الذكور
  1المختبرة 

 مجموعة اإلناث
 4المختبرة 

 41 41 41 كازين

 5 5 5 سيميموز
 51 51 51 ذرة نلا

 15 15 15 سكروز

 8.8 8.8 5 فول الصويازيت 

ممل+ تركيزات 1.4 – الميكوبين+  فول الصويا زيت
 ميكوبينمختمفة من ال

تركيزات  ممل+1.4
 ميكوبينمختمفة من ال

 ..1 ..1 ..1 سيستين –د ل 

 AIN ..5 ..5 ..5–مخموط معادن 

 AIN 1 1 1-مخموط فيتامينات

 1.4 1.4 1.4 بيترات الكولين

 متاح متاح متاح ماء

 .Reeves, 1997) )* المرجع:
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 (. حصميم انخجسبت.1انشكم زقم ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 إعداد عينات الدم

ساعة. ثم خدرت  14لمدة  لجرذان  تم تصويم االثامنعند ن اية فترة التجربة  ن اية األسبوع 
 Eyes وريد العينوس ب الدم بطريقة الوخز في Diethyl ether ي االيثايل بواسطة مادة االيثر ثناا

puncture جية باستخدام األنابيب اللعرية الزجا(Laboratory glassware capillary tubes, 

Germany)  وجمع الدم في أنابيب خاصة لممصل وأنابيب م توية عمى ال يبارين خاصة لمبوزما ثم
 Heraeus) طرد المركز لعينات الدم بواسطة ج از ال )الجزء العمو  الرااق(المصل والبوزما  فصل

Labofuge 400)  بواسطةالمصل والبوزما س ب  ثم  دقااق 5دة لم دقيقة/لفة 8111 عمى سرعة 

 جرذ جنس 84

Wister albino 

 جسذان ذكوز( 6مجموعت ضابطت )

 جسذان إواد( 6مجموعت ضابطت )

جسذ  11مجموعت اإلواد  

 (2ة )مخخبس

مهم شيج صويا + 0.2

جم نيكوبيه /كجم 1.0

 مه وشن انجسم

مهم شيج صويا + 0.2

جم جم نيكوبيه /ك1.1

 مه وشن انجسم

مهم شيج صويا + 0.2

جم نيكوبيه /كجم 1.0

 مه وشن انجسم

جسذ  11مجموعت انركوز  

 (1)مخخبسة 

مهم شيج صويا + 0.2

جم نيكوبيه /كجم 1.0

 مه وشن انجسم

مهم شيج صويا + 0.2

جم نيكوبيه /كجم 1.1

 مه وشن انجسم

مهم شيج صويا + 0.2

جم نيكوبيه /كجم 1.0

 مه وشن انجسم
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في عبوات ظت و ف  (Accumax AV-100 series) ماركة Automatic pipettes ةالماصة األوتوماتيكي
 تقدير اإلنزيمات.ين إلى   م°81-عند درجة  رارة خاصة 

 تقدير اإلنزيمات المضادة لألكسدة في المصل والبالزما
 سميوتايز إنزيم السوبر أكسيد دي(SOD )Superoxide Dismutase 

 سدب  تقددير النلداط اإلنزيمدي إلندزيم سدوبر أكسديد ديسدميوتايز فدي المصدل بالطريقدة المونيدةحم 
باسددتخدام المست ضددرات اإلنزيميددة الجدداهزة  (Kakkar et al., 1978; Sun et al., 1988) طريقددة 

 (Superoxide dismutase Assay Kit, 706002-96 well .USA  وأسدتخدم ج داز المطيداش الضدواي 

Spectrophotometer Bio- TEK,191720, USA نانوميتر 851عند طول موجي. 
 الجموتاثيون بيروكسيديز مإنزي Glutathione Peroxidase 

قدر النلداط اإلنزيمدي إلندزيم جموتداثيون بيروكسديدز فدي البوزمدا بالطريقدة المونيدة  سدب طريقدة 
(Rotruck et al., 1973).  باستخدام المست ضرات اإلنزيمية الجاهزة(Glutathione peroxidase Assay 

kit,703102-96 Well, USA)  وباسدتخدام ج داز المطيداش الضدوايSpectrophotometer Bio TEK, 

191720, USA  نانوميتر 81.عند طول موجي. 
  إنزيم الكتاليزCatalase  

ام باسدتخد (Sinha, 1972)الطريقة المونيدة  سدب طريقدة تم تقدير النلاط اإلنزيمي في المصل ب
كما أستخدم ج از  (Catalase Assay Kit, 707002-96 Well. USA)ُ   المست ضرات اإلنزيمية الجاهزة

Plat reader, DIGNOSTIC PASTEUR LP 400, FRANCE  ندانوميتر وعندد  581عندد طدول مدوجي
 م إلجراء التقدير.°7.درجة  رارة 

 حصائيالتحميل اإل
جددراء المقارنددة المتعددددة بددين متوسددطات المعالجددات باختبددار وت ميددل التبدداين  4×8تددم اسددتخدام التجربددة العامميددة  وان

 .(P<0.05( )SAS, 1997)لمعرفة الفروق المعنوية بين المتوسطات عند معنوية   Duncan testsدنكن
 

 النتائج والمناقشة
 تجفيف الطماطم واستخالص الميكوبين

باسدتخدام الفدرن الك ربدااي عمدى  (Ching-Hui et al., 2006) ش الطمداطم  سدب طريقدةتدم تجفيد
 ,Chang and Liu) دراسدةو  ((Ching-Hui et al., 2006 إذ ذكدرت دراسدة ،م°81درجدة  درارة لدم تتجداوز 
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أن تجفيددش الطمدداطم بددال واء السدداخن أعطددى أعمددى كميددة مددن الميكددوبين مقارنددة بطريقددة التجفيددد  (2007
 م. تزيددد عمميددة تجفيددش الطمدداطم بددال واء السدداخن مددن°141إال تزيددد درجددة  ددرارة التجفيددش عددن  لددريطة

ممدددا يزيدددد مدددن  ةلميكدددوبين ومدددن كميدددة الفيندددوالت الكميدددة والفوفنويددددات الكميدددة المستخمصددد التدددوافر ال يدددو 
 .(Chen et al., 2000 ; Ching-Hui et al., 2006)نلاط ا المضاد لألكسدة 
 5يكددوبين المستخمصددة مددن الطمدداطم المجففددة بددال واء السدداخن فددي هددذل الدراسددة بمغددت كميددة الم

التدي ذكدرت أن  (Ching-Hui et al., 2006) ةدراسدويتفق ذلدك مدع  ةالمجفف الطماطمجم من  111/ممجم
مممجددددددم  5.8كميددددددة الميكددددددوبين المستخمصددددددة مددددددن عمميددددددة تجفيددددددش الطمدددددداطم بددددددال واء السدددددداخن بمغددددددت 

اطم مقارنة بطريقة التجفيد التي بمغت في ا الكمية المستخمصة من الميكوبين جم من الطم 111ليكوبين/
أن كميدة الميكدوبين المستخمصدة مدن  (Shi et al., 1999)جدم. كمدا وضد ت دراسدة  111مممجدم/  1.4

جم من الطمداطم  سدب درجدات  111ممجم/ 7.4إلى  5لساخن تراو ت من الطماطم المجففة بال واء ا
Karakaya). وألددددارت دراسددددة ال دددرارة المسددددتخدمة

  
and Nilüfer, 2007) أن كميددددة الميكددددوبين  إنددددى

مدن الطمداطم المجففدة جدم  111ممجدم/ 15.6إلدى  4..المستخمصة من الطماطم المجففة تراو ت مدن 
التجفيدش بدال واء  بطريقدة ت كميدة الميكدوبينعمميات التجفيدش  يدث ازداد باختوشواختمفت هذل النسب 
كميدددة المختمفدددة عمدددى  يكدددوبينمسدددتخوص الاعمميدددات  تدددؤثر .لتجفيش بألدددعة اللدددمسالسددداخن مقارندددة بدددا

 سدددب  جددم مددن المنددتر111ممجددم/75 إلددى 5تراو ددت مددن  الطمدداطم والتددي مددن المستخمصددة الميكددوبين
 .(Bicanic et al., 2005) طريقة االستخوص

 جرذانلألكسدة في مصل وبالزما ال تأثير الميكوبين عمى نشاط اإلنزيمات المضادة
  أن 4من  يث تأثير جرعات الميكوبين عمى اإلنزيمات المضادة لألكسدة فيتضم من اللكل  

نلدددداط إنددددزيم السددددوبر أكسدددديد ديسددددمويتز فددددي مصددددل إندددداث الجددددرذان قددددد ازداد بداللددددة إ صددددااية معنويددددة 
(P<0.05 ) تدي جم ليكوبين/كجم من وزن الجسم مقارندة باإلنداث ال 1.5و  1.1في اإلناث التي أعطيت

إال أنددددا لددددم تكدددن هنالددددك فددددروق ذات داللددددة  جددددم ليكددددوبين/كجم مدددن وزن الجسددددم، 1.5أعطيدددت الجرعددددة 
إ صددااية معنويددة فددي نلدداط هددذا اإلنددزيم فددي المصددل بددين اإلندداث فددي المجموعددة الضددابطة واإلندداث فددي 

جدددددم ليكدددددوبين/كجم مدددددن وزن الجسدددددم, وكدددددذلك بدددددين  1.5و  1.1المجمدددددوعتين المتدددددين أعطيتدددددا الجرعدددددة 
 جم ليكوبين/كجم من وزن الجسم.1.5موعة الضابطة والمجموعة التي أعطيت المج
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  . تأثير الميكوبين عمى نلاط إنزيم السوبر أكسيد ديسمويتز في مصل إناث  أ  وذكور ب  الجرذان.4لكل  
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 P<0.0).*األعمدة ذات األ رش اإلنجميزية المختمفة لكل جنس عمى  دل بين ا فروق معنوية 
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ي ذكور الجرذان فكانت هنالك زيادة ذات داللدة إ صدااية معنويدة فدي نلداط إندزيم السدوبر أما ف
جددم ليكددوبين/كجم مددن وزن 1.5أكسدديد ديسددمويتز فددي المصددل لمجموعددة الددذكور التددي أعطيددت الجرعددة 

إال أن الجرعددات األخددر  مددن الميكددوبين لددم  ،الجسددم مقارنددة بمجموعددة الددذكور فددي المجموعددة الضددابطة
 . 4تددأثير فددي نلدداط هددذا اإلنددزيم فددي المصددل عنددد المقارنددة بالمجموعددة الضددابطة  لددكل رقددم تظ ددر أ  

وكانددت العوقددة االرتباطيددة بددين نلدداط هددذا اإلنددزيم فددي المصددل وبددين الميكددوبين ضددعيفة سددواء فددي ذكددور 
 1.49.r

2
0.286r  أو إناث  =

2
   الجرذان.=

بين المختمفددة عمددى نلدداط إنددزيم السددوبر   عنددد مقارنددة تددأثير جرعددات الميكددو .كمددا يتضددم مددن لددكل  
نداث الجدرذان  ددوث زيدادة ذات داللدة إ صدااية معنويدة فدي نلداط  أكسديد ديسدمويتز فدي المصدل بدين ذكدور وان

 هذا اإلنزيم في مصل الذكور مقارنة باإلناث عند الجرعة األعمى من الميكوبين فقط.
 .أكسيد  ديسمويتز في المصل بين إناث وذكور الجرذان . مقارنة لتأثير الميكوبين عمى نلاط إنزيم سوبر .لكل  
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 (P<0.05).*األعمدة ذات األ رش اإلنجميزية المختمفة لكل جرعة من الميكوبين بين الجنسين بين ا فروق معنوية 
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ازداد نلددداط إندددزيم جموتدداثيون بيروكسددديديز فددي بوزمدددا إندداث وذكدددور الجددرذان عندددد الجرعدددة 
 ، إذ كاندددت هدددذل الزيدددادة ذات داللدددة إ صدددااية معنويدددة عندددد 8 لدددكل  العاليدددة مدددن الميكدددوبين فقدددط

المقارنة بالمجموعة الضابطة والمجموعات التي أعطيت التركيزين اآلخرين من الميكوبين وذلك فدي 
كل من اإلناث والذكور. كما لو ظ زيادة تدريجية في نلداط هذا اإلنزيم فدي مصدل كدل مدن اإلنداث 

جدددم/ كجدددم مدددن وزن الجسدددم  مقارندددة  1.1و 1.5لمعطددداة مدددن الميكدددوبين  والدددذكور بزيدددادة الجرعدددة ا
 . 8بالمجموعة الضابطة لكدل مدن اإلنداث والدذكور، إال أن هدذل الزيدادة لدم تكدن معنويدة  لدكل رقدم 
 1.1مما قد يلير إلى أن استجابة نلداط هدذا اإلندزيم لميكدوبين ال ت ددث إال عندد جرعدة أعمدى مدن 

الرغم مددن وجددود عوقددة ارتباطيددة موجبددة بددين نلددداط هددذا اإلنددزيم فددي جم/كجددم مددن وزن الجسدددم. وبدد
0.585rالمصدددل وبددين الميكددوبين، إال أن هددذل العوقددة كانددت متوسددطة  يددث كانددت فددي اإلندداث 

2
= 

1.615rوفي الذكور 
2
=. 
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  . تأثير الميكوبين عمى نلاط إنزيم جموتاثيون بيروكسيديزفي بوزما إناث  أ  وذكور ب  الجرذان.8لكل  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لم تكن هنالك فروق ذات داللة إ صااية معنوية بين جنسي الجرذان فيما يتعمق بتأثير 
 
 

 .(P<0.05)مى  دل بين ا فروق معنوية *األعمدة ذات األ رش اإلنجميزية المختمفة لكل جنس ع
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  .5جرعات الميكوبين المختمفة عمى نلاط  إنزيم جموتاثيون بيروكسيديز في البوزما  لكل رقم 
 . . مقارنة لتأثير الميكوبين عمى نلاط إنزيم جموتاثيون بيروكسيديز في البوزما بين إناث وذكور الجرذان5لكل  
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 .(P<0.05)*األعمدة ذات األ رش اإلنجميزية المختمفة لكل جرعة من الميكوبين بين الجنسين بين ا فروق معنوية 

 
إنددزيم الكتداليز فددي مصدل إندداث الجدرذان نفدس من ددى نلداط إنددزيم جموتداثيون بيروكسدديديز سدمك نلداط 

 1.5في مصل إناث الجرذان التي أعطيدت أعمدى جرعدة مدن الميكدوبين   (P≤0.05) يث ازداد نلاطا معنويا) 
 1.1و 1.5جم/كجدددم مدددن وزن الجسدددم  مقارندددة بنلددداطا فدددي مصدددل اإلنددداث التدددي أعطيدددت الجدددرعتين األقدددل  

كجددم مددن وزن الجسددم , ومقارنددة نلدداطا أيضددا) فددي المجموعددة الضددابطة  يددث لددم تكددن هنالددك فددروق ذات جم/
و  1.5داللددة إ صددااية معنويددة فددي نلدداطا فددي المصددل بددين المجموعددة الضددابطة والمجموعددة التددي أعطيددت 

  .6جم ليكوبين/كجم من وزن الجسم  اللكل رقم  1.1
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 يم الكتاليز في مصل إناث  أ  وذكور ب  الجرذان. . تأثير الميكوبين عمى نلاط إنز 6لكل  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .(P<0.05)*األعمدة ذات األ رش اإلنجميزية المختمفة لكل جنس عمى  دل بين ا فروق معنوية 
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إال أن نلدداط إنددزيم الكتدداليز فددي مصددل الددذكور قددد ازداد معنويددا) فددي المجموعددات التددي أعطيددت 
بين/كجم من وزن الجسم مقارنة بنلاطا في مجموعة الذكور التي أعطيت الجرعدة جم ليكو  1.5و 1.1

األقل من الميكوبين, وكذلك المجموعة الضابطة. عدووة عمدى ذلدك كاندت هنالدك فدروق معنويدة بدين كدل 
جم ليكوبين/كجم من وزن الجسم وتمك التدي  1.1من نلاط هذا اإلنزيم في مصل الذكور التي أعطيت 

جم ليكوبين/كجم من وزن الجسم  يث ازداد نلاطا معنويا) في المجموعة األخيرة مقارنة  1.5أعطيت  
 اللدكل رقدم  بالمجموعة األولى, وكاندت الزيدادة فدي نلداطا فدي المصدل تدريجيدة بزيدادة جرعدة الميكدوبين

6.  
أمددا الفددروق بددين نلدداط إنددزيم الكتدداليز فددي المصددل عنددد مقارنددة الددذكور واإلندداث نتيجددة إلعطدداء 
الميكددوبين بجرعددات مختمفددة فقددد لددو ظ زيددادة معنويددة فددي نلدداطا فددي مصددل الددذكور مقارنددة باإلندداث عنددد 

قددة االرتباطيددة بددين  . وكانددت العو7جددم ليكددوبين/كجم مددن وزن الجسددم فقددط  اللددكل رقددم  1.1الجرعددة 
1.819rنلدداط هددذا اإلنددزيم فددي المصددل وبددين الميكددوبين موجبددة وقويددة وكانددت أعمددى فددي الددذكور  

2
=  

1.788rمقارنة باإلناث  
2
=.  

يتضددم مددن النتدداار المت صددل عمي ددا مددن هددذل الدراسددة فيمددا يتعمددق بتددأثير الميكددوبين عمددى نلدداط 
مضادة لألكسدة ويتفق ذلك مع الدراسات العديدة التي اإلنزيمات المضادة لألكسدة أن لميكوبين خاصية 

التدي أجريدت عمدى  (Breinholt et al., 2000) الميكوبين فدي ذلدك فقدد ذكدرت دراسدةأجريت لتوضيم دور 
جددرام لكددل كجددم مددن  1.1و 1.15و 1.115و 1.111إندداث الجددرذان أن الجرعددات المختمفددة لميكددوبين  

فددددي تركيددددز جميددددع اإلنزيمددددات المضددددادة  (P<0.001)عنويددددة وزن الجسددددم/يوم  أدت إلددددى  دددددوث زيددددادة م
ديسددمويتاز والكتدداليز والجموتدداثيون بيروكسدديديز فددي المصددل بزيددادة  دلألكسدددة ومددن أهم ددا السددوبر أكسددي

لتر و دددة دوليددة/ 1.14±6.5يد ديسددمويتازإذ وصددل متوسددط تركيددز إنددزيم السددوبر أكسدد جرعددة الميكددوبين
وازداد نلداط إندزيم الكتدداليز  يدث وصددل  ،و ددة دوليدة /لتددر  1.81±4..  مقارندة بالمجموعدة الضددابطة

 51المجموعدددة الضدددابطة   و ددددة دوليدددة لكدددل جدددرام مدددن ال يموجمدددوبين مقارندددة بمتوسدددط 4..1± 71إلدددى
فدي  دين وصدل نلداط الجموتداثيون بيروكسديديز إلدى  ،و دة دولية لكل جرام من ال يموجموبين  ±1.11

 1511ام مدددددن ال يموجمدددددوبين مقارندددددة بالمجموعدددددة الضدددددابطة  و ددددددة دوليدددددة لكدددددل جدددددر  ±1.76  4.11
 و دة دولية لكل جرام من ال يموجموبين . ±1.66
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 .(. مقبسوت نخأثير انهيكىبيه عهى وشبط إوزيم انكخبنيز في انمصم بيه إوبد وذكىس انجرذان7شكم )

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 .(P<0.05)الميكوبين بين الجنسين بين ا فروق معنوية  *األعمدة ذات األ رش اإلنجميزية المختمفة لكل جرعة من
 

أن تددددعيم عميقدددة الجدددرذان بمسددد وق الطمددداطم  (Moreira et al., 2005)وقدددد أكددددت دراسدددة 
المجفدددش الم تدددو  عمدددى الميكدددوبين قدددد أدت إلدددى  ددددوث زيدددادة معنويدددة فدددي نلددداط اإلنزيمدددات المضدددادة 

 .كتاليز في الكبدلألكسدة ومن أهم ا الجموتاثيون بيروكسيديز وال
أن إضدافة الميكدوبين لعوادق ذكدور الجدرذان المتوازندة  (Karahan  et al., 2005)  وألارت دراسة

مممجم/كجددددم مددددن وزن الجسددددم أدت إلددددى  مايددددة الكمددددى مددددن خطددددر اإلج دددداد التأكسددددد  8بجرعددددة قدددددرها 
المضدددادة لألكسددددة المسدددت ث بواسدددطة مدددادة الجينتامايسدددين مدددن خدددول الزيدددادة المعنويدددة فدددي اإلنزيمدددات 

و ددددة دوليدددة لكدددل جدددرام مدددن  1.44±6.87كالجموتددداثيون بيروكسددديديز الدددذ  ازداد تركيدددزل ووصدددل إلدددى 
كمددا ازداد   دددة دوليددة لكددل جددرام مددن البددروتين ،و 1.48 ±5.48البددروتين مقارنددة بالمجموعددة الضددابطة  
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لجدددرذان التدددي أعطيدددت و ددددة دوليدددة لكدددل جدددرام مدددن البدددروتين  فدددي ا 4.84±9...نلدداط إندددزيم الكتددداليز 
 و دة دولية لكل جرام من البروتين . 5...±55.4الميكوبين مقارنة بنلاطا في المجموعة الضابطة  

أن  قددن الميكددوبين فددي عدسددة أعددين الجددرذان الددذكور  (Gupta et al., 2003) وألددارت دراسددة
نويدة فدي نلداط جميدع ميكروجرام/كجم من وزن الجدرذان أدت إلدى زيدادة مع411واإلناث بجرعة مقدارها 

ولكددن لددم تكددن  ،بالمجموعددات الضددابطة ةمقارندد P<0.001)  اإلنزيمددات المضددادة لألكسدددة السددابقة الددذكر
 هنالك فروق معنوية في ارتفاع نلاط هذل اإلنزيمات عند مقارنة تأثير الميكوبين بين الجنسين.

جددددرذان, فقددددد ذكددددر دجرس أيضددددا) تددددأثير الميكددددوبين المضدددداد لألكسدددددة عمددددى فصدددداال أخددددر  مددددن ال
(Bhuvaneswari et al., 2001)  أن لميكوبين قدرة مضادة لألكسدة مدن خدول التجربدة التدي أجراهدا عمدى

فددي  ((P<0.05أسددبوع. وألددارت نتدداار التجربددة  إلددى زيددادة معنويددة  14 يوانددات ال امسددتر الددذكور لمدددة 
ت جرعدددددة ليكدددددوبين مقددددددارها نلددددداط إندددددزيم الجموتددددداثيون بيروكسددددديديز فدددددي الددددددم لممجموعدددددة التدددددي أعطيددددد

و ددددة دوليدددة/ جدددم هيموجمدددوبين  مقارندددة  17..±..1.ممجم/كجدددم مدددن وزن الجسدددم بمتوسدددط  بمدددر 4.5
إلددى أن إعطدداء ذكددور الجددرذان مددن فصدديمة  (El-Habit et al., 2000)وألددار  .بالمجموعددة الضددابطة

جددددم مددددن وزن الجسددددم ممجم/ك 5االلبينددددو جرعددددة مددددن البيتاكدددداروتين المخمددددوط بزيددددت السمسددددم  مقدددددارها 
جدددرا  /دقيقدددة ، أدت إلدددى زيدددادة  1.667جدددرا   بمعددددل  7 يضددد ا لإللدددعاع المدددؤين بجرعدددة قددددرهاوتعر 

معنويدددة فدددي نلددداط إندددزيم السدددوبر أكسددديد ديسدددمويتاز فدددي المجموعدددة التدددي أعطيدددت البيتاكددداروتين بددددون 
الضددددابطة  و دددددة دوليددددة/ جددددم هيموجمددددوبين  مقارنددددة بالمجموعددددة 189.11±.64التعددددرض لإللددددعاع  

و دددة  4.51±18.5  كمددا أزداد نلدداط إنددزيم الكتدداليز ،و دددة دوليددة/جم هيموجمددوبين  ±1.1.8 .64 
و ددة دوليدة/جم  4.15±8..1دولية/جم هيموجموبين  في هذل المجموعة مقارنة بالمجموعة الضابطة  

 هيموجموبين .
تعدد  ذلدك إلدى اإلنسدان  بدل اد لألكسددة لميكدوبين عمدى الجدرذان،لم تقتصر دراسة التأثير المض

إذا أجدر   ر عمدى اإلنزيمدات المضدادة لألكسددة،إذ أجريت العديد من الدراسات التي تؤكد دورل في التدأثي
(Vaisman et al., 2006)  تجربددة سددريريا عمددى مجموعددة مددن المرضددى وتددم فددي هددذل الدراسددة تغذيددة

زاندداثين   -يددوتينل -ليكددوبين-ينالمرضددى عددن طريددق أنبددوب معددد  بخمدديط مددن الكاروتينددات  بيتددا كدداروت
نلاط اإلنزيمات  باإلضافة إلى الغذاء المعتاد ومن خول الت اليل الكيمو يوية لتقدير لمدة ثوثة أل ر،
فدددي نلددداط هدددذل اإلنزيمدددات فدددي المرضدددى الدددذين تدددم  (P<0.001)، وجدددد زيدددادة معنويدددة المضدددادة لألكسددددة
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أن  (Astley and Elliott, 2005)ضدابطة. كمدا ذكددر تغدذيت م بخمديط الكاروتينددات مقارندة بالمجموعددة ال
فدي نلداط اإلنزيمدات  ((P<0.001ممجم ليكوبين/يوميدا) أدت إلدى زيدادة معنويدة 15تناول السيدات لجرعة 

المضادة لألكسدة. وجدرس أيضا) تأثير الميكوبين مع زيت الزيتون عمى اإلنزيمات المضادة لألكسدة، فقدد 
اسددت وك اإلنسددان لمنتجددات الطمدداطم مددع زيددت الزيتددون أدت إلددى زيددادة  أن (Lee et al., 2000)ذكددر 

إال أنا لم تكن هنالك فروق معنوية بين الدذكور واإلنداث  ،معنوية في نلاط اإلنزيمات المضادة لألكسدة
 في ما يتعمق ب ذا التأثير. 

 
 الخالصة

يمدددات المضدددادة لميكددوبين دور فدددي خفددض اإلج ددداد التأكسدددد  بالجسددم مدددن خدددول تنلدديطا لإلنز 
نددزيم جموتدداثيون بيروكسدديديز. كددان لجددنس الجددرذان تددأثير معنددو  عمددى  لألكسدددة خاصددة إنددزيم الكتدداليز وان
نددزيم سددوبر أكسدديد ديسددموتيز  يددث زاد الميكددوبين مددن نلدداط  دور الميكددوبين فددي تنلدديط إنددزيم الكتدداليز وان

إلنداث، إال أن الفدروق فدي تنلديط هذين اإلندزيمين بداللدة إ صدااية معنويدة فدي ذكدور الجدرذان مقارندة با
 إنزيم الجموتاثيون بيروكسيديز بواسطة الميكوبين لم تكن معنوية إ صاايا) بين جنسي الجرذان. 

 
 شكر وتقدير
لمعمددوم والتقنيددة لدددعم م المدداد  ل ددذا  العزيددز يتقدددم البددا ثون بعظدديم اللددكر واالمتنددان لمدينددة الممددك عبددد

  .8 –16 –رقم : أط   الب ث
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ABSTRACT: The aim of this study was the extraction of lycopene from local tomatoes cultivated in Saudi 

Arabia and the evaluation of its effect in antioxidative enzymes. Forty eight (24 males and 24 females) 

Wister albino rats (100 ± 10 g) were used in this study. Different orally administered lycopene, extracted 

from tomatoes, at doses (0.5, 1.0 and 1.5 g/kg body weight/day) for eight weeks were given to rats.  

Results of the study showed positive and strong correlation between lycopene and the activity of 

serum catalase enzyme (CAT) of rats (r
2
=0.819 and 0.784 for males and females, respectively). The highest 

dose of lycopene for females and the doses of 1.0 and 1.5 g lycopene/kg BW for males increased 

significantly CAT activity in serum compared to the control group. CAT activity significantly increased in 

males than females at dose of 1.0 g lycopene/kg BW. Activity of plasma glutathione peroxidase (GSH-Px) of 

rats followed the same trend in both sexes at the highest dose of lycopene. However, gender had no effect in 

the activity of this enzyme. Correlation between GSH-Px and lycopene was positive but intermediate 

(r
2
=0.615 and 0.585 for males and females, respectively). Despite the increase in super oxides dismutase 

(SOD) activity in serum of males at the highest dose of lycopene compared to the control group, and its 

higher activity in the serum of males than females, the correlation between lycopene and SOD was weak 

(r
2
=0.239 and 0.286 for males and females, respectively). 

The results of this study demonstrated the role of lycopene in the reduction of oxidative stress 

through its role in the activation of antioxidative enzymes. 

 

 

 

 


