
١   في الجرذاناإلنزيمات المضادة لألكسدةن الطماطم على تأثير الليكوبين المستخلص م

   في الجرذاناإلنزيمات المضادة لألكسدةتأثير الليكوبين المستخلص من الطماطم على 
  

  *** زينب أحمد باباي**، خالد سليمان النمير**، حمزة محمد أبو طربوش*سها هاشم عبد الجواد

  منورة المدينة ال١٥٠١٥١: ب.جامعة طيبة، كلية التربية للبنات قسم االقتصاد المنزلي والتربية الفنية، ص*
  جامعة الملك سعود، كلية علوم األغذية والزراعة، قسم علوم األغذية والتغذية**

  قسم النساء والوالدة، آلية الطب، جامعة الملك سعود***
  

هدفت هذه الدراسة إلى استخالص الليكوبين من الطماطم المحلية المزروعة في المملكة العربية السعودية              : الملخص
 ذكور  ٢٤( جرذاً   ٤٨استخدم في الدراسة    . نزيمات المضادة لألكسدة في ذكور وإناث الجرذان      ودراسة تأثيره على اإل   

تم إعطائها الليكوبين، المستخلص من )  يوما٤٩ً جم، وعمر ١٠±١٠٠وزن  (Wister albinoمن فصيلة )  إناث٢٤و
  . لمدة ثمانية أسابيع) يوم/كجم من وزن الجسم/ جم١.٥ و١.٠ و٠.٥(الطماطم عن طريق الفم بجرعات مختلفة 

أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية قوية بين الليكوبين ونشاط إنزيم الكتاليز في مصل الجـرذان                
)٠.٨١٩ rP

2
P=٠.٧٨٤ للذكور و rP

2
P= كجم من وزن الجسم/ جم١.٥(حيث أدت الجرعة األعلى من الليكوبين ) لإلناث (

من وزن الجسم في الذكور إلى زيادة معنوية فـي نـشاطه فـي              كجم  / جم ١.٥ و ١.٠في إناث الجرذان والجرعتين     
كجم من  / جم ليكوبين  ١.٠المصل مقارنة بالمجموعة الضابطة، وظهرت الفروق المعنوية بين الجنسين عند الجرعة            

وسلك نشاط إنزيم جلوتاثيون بيروكسيديز في البالزما نفس        . يوم حيث زادت في الذكور مقارنة باإلناث      /وزن الجسم 
تجاه عند الجرعة العالية من الليكوبين وفي كال الجنسين، إال أنه لم يكن للجنس تأثير معنوي علـى نـشاط هـذا                      اال

٠.٦١٥rP(كما كانت العالقة االرتباطية بين نشاط هذا اإلنزيم في البالزما والليكوبين متوسطة             . اإلنزيم

2
P=    للـذكور و 

٠.٥٨٥rP

2
P= ر أكسيد ديسمويتز في مصل ذكور الجرذان عند الجرعـة          وبالرغم من زيادة نشاط إنزيم سوب     ).  لإلناث

العالية من الليكوبين مقارنة بالمجموعة الضابطة وزيادة نشاطه معنوياً في مصل الذكور مقارنة باإلناث عنـد هـذه                  
rP ٠.٢٣٩(الجرعة، إال أن العالقة االرتباطية بين نشاط هذا اإلنزيم والليكوبين كانت ضعيفة 

2
P= ٠.٢٨٦ للـذكور و 

rP

2
P=لإلناث.(  

يتضح من نتائج الدراسة دور الليكوبين في خفض اإلجهاد التأكسدي المرتبط بخفض الكثير من األمـراض               
  .المزمنة من خالل تنشيطه لإلنزيمات المضادة لألكسدة

  . الليكوبين، إستخالص الليكوبين، اإلنزيمات المضادة لألكسدة:الكلمات المفتاحية
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٢  ، زينب أحمد بابايسها هاشم عبد الجواد، حمزة محمد أبو طربوش، خالد سليمان النمير

  المقدمة
وتيني، وهو عبارة عن صبغة طبيعية تصنعها النباتات واألحياء الدقيقـة أثنـاء             الليكوبين مشتق كار  

 ,Rao and Rao) عملية التمثيل الضوئي لحمايتها من النشاط الضوئي وزيادة الحساسية الـضوئية  

2004; Agarwal and Rao, 2000; Rao and Rao, 2003) .  يضفي الليكوبين اللون األحمر الخـاص
 ,Shi and Maguer, 2000;  Willis and Wians,  2003;  Giovannucci) الغنية بهبالخضار والفواكه

 Rao and  Agarwal, 1999;  TSilkeT et al., 2008; Wu et)، وقد أشارت الكثير من الدراسات (1999

al., 2004) أن تناول الطماطم ومنتجاتها المصنعة والمحتوية على الليكوبين تساهم في الوقايـة   إلى
 لنشاطه المقاوم لألكسدة الذي يبلغ ضعف نشاط البيتا كـاروتين           عض األمراض المزمنة نظراً   من ب 

 ,Adetayo and Rotimi, 2005; Maggio et al., 2003; Rao and Ali)وعشرة أضعاف التوكوفيرول 

2007; Pratik and Vishal, 2007)  .  
فوائد الصحية وذلك لقدرتها علـى      يرتبط استهالك األغذية الغنية بالكاروتينات بالكثير من ال       

 ,.Miller et al)الوقاية والحماية من اإلجهاد التأكسدي الذي يرتبط بالعديد من األمـراض المزمنـة   
1996; Mortensen and Skibsted, 1997; Giuseppe et al., 2007; Feeney, 2004; Rao and Rao, 

أو منتجـات   ر الطمـاطم    ن تناول عـصي   ففي دراسة أجريت في جامعة تورنتو بكندا وجد أ         (2003
 Agarwal and)الطماطم المصنعة يومياً يساعد في خفض مستويات الجذور الحرة النشطة في الجسم 

Rao, 1998) .  وقد أوضحت الدراسات المعملية التي أجريت خارج الجـسمin vitro   أن لليكـوبين 
 Free Radicals (Miller et al., 1996; Mortensen نشاط قوي كمضاد لألكسدة ضد الجذور الحرة 

and Skibsted,1997; Di-Mascio et al.,1989) . تنبع قدرة الليكوبين كمضاد قوي لألكسدة من زيادة
 لذا فهو مضاد أكسدة فعال ضـد الجـذور الحـرة            ، الهيدروكربونية الزوجية المتبادلة   طعدد الرواب 

 ,.Pratik and Vishal, 2007; Rao and Ali, 2007; Tapiero et al)مقارنة بالكاروتينـات األخـرى   

2004; Matos et al., 2000) .    يثبط الليكوبين نشاط الجذور الحرة مثل فـوق أكـسيد الهيـدروجين
(HB2BOB2PB

·
P) وفوق أكسيد النيتـروجين (Bohm et (NOB2PB

·
P)  al., 1995; Lou et al., 1995; Perera  and 

Yen, 2007) . وفي دراسة حديثة(Giuseppe et al., 2007)   أثبت أن لليكوبين مقدرة ضـد األكـسدة 
 الليمفاوية من خطر الجذور الحرة وبخاصة جذر فوق أكـسيد  اتفوق البيتا كاروتين في حماية الخالي    
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٣   في الجرذاناإلنزيمات المضادة لألكسدةن الطماطم على تأثير الليكوبين المستخلص م

 Tinkler et) وقد تشابهت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج . النيتروجين المسبب لتدمير الخاليا وأغشيتها

al., 1994; Bohm et al., 1995).  
درس تأثير الليكوبين على نشاط اإلنزيمات المضادة لألكسدة، حيث تم إجـراء دراسـة              قد  ل

 ، تم تقسيم السيدات المتطوعات إلى ثالث مجموعات        وقد  في سن اليأس    من السيدات  على متطوعات 
 وأعطيت المجموعة الثانية أقـراص      ،إذ أعطيت المجموعة األولى عصير الطماطم الغني بالليكوبين       

 ولم تعط   ،أما المجموعة الثالثة فقد أعطيت أقراص وهمية خالية من الليكوبين         . من الليكوبين تكميلية  
ازدياد نشاط اإلنزيمـات المـضادة      هذه الدراسة   أتضح من نتائج    . أي مصدر من مصادر الليكوبين    

 وانخفاض في اإلجهاد التأكسدي للمتطوعات الالتي أستهلكن عصير الطماطم أو أقـراص             ،لألكسدة
  .(Rao and Agarwal, 1999)يكوبين التدعيمية الل

عطيـت جرعـات مختلفـة مـن        أ  التي جرذانالأوضحت الدراسة التي أجريت على إناث       
حدوث ارتفاع معنوي   ) يوم/ كجم من وزن الجسم   /  جرام ٠.١ ، ٠.٠٥ ، ٠.٠٠٥ ، ٠.٠٠١(الليكوبين  

، والكتاليز،   ديسمويتز دأكسيتدريجي في نشاط جميع اإلنزيمات المضادة لألكسدة ومن أهمها السوبر           
  .(Breinholt et al., 2000)والجلوتاثيون بيروكسيديز في الدم بزيادة الجرعات العالية من الليكوبين 

ملجـم  ١٥ أثبتت أن تناول الـسيدات لجرعـة   T(Astley andT TElliott,T 2005)كما أن دراسة 
مضادة لألكسدة مقارنة بمـستويات   يوم أدت إلى إحداث زيادة معنوية في نشاط اإلنزيمات ال         /ليكوبين

ـ          ،هذه اإلنزيمات قبل بدء الدراسة     حمض  كما أدت إلى إنتاج المركبات المسئولة عن إحداث ترميم لل
 Omaye etوقد توصلت دراسة . Deoxyribonucleic acid (DNA) النووي الريبي منقوص األكسجين

al., 1996)(  ى اول  إل  يوماً لم تحدث أي تغيـرات  ٢٨وتين لمدة  ملجم في اليوم من البيتاكار١٥ أن تن
. معنوية في نشاط إنزيم الجلوتاثيون بيروكسيديز بينما أحدثت زيادة معنوية في تركيز إنزيم الكتاليز             

 في نشاط اإلنزيمات المضادة (P≤0.05) حدوث زيادة معنوية (Moreira et al., 2005)أكدت دراسة 
يز والكتاليز في الكبد عند تدعيم غذاء ذكور الجرذان ذات          لألكسدة ومن أهمها الجلوتاثيون بيروكسيد    

  .اً يوم٢٨ جرام بمسحوق الطماطم المجففة لمدة ١٨٠-١٥٠الوزن

 التي ُأجريت على ذكور الجرذان قدرة الليكوبين Di-Mascio et al. (1989) أوضحت دراسة 
وقد اسـتنتجت   . ألكسدةالفعالة على التخلص من بعض الجذور الحرة وتنشيط اإلنزيمات المضادة ل          

 لليكوبين قدرة مضادة لألكسدة ضد االلتهـاب المحفـز بواسـطة     أن)(Reifen et al., 2004دراسة 
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٤  ، زينب أحمد بابايسها هاشم عبد الجواد، حمزة محمد أبو طربوش، خالد سليمان النمير

إضافة الليكوبين إلى غذاء   أنVelmurugan et al. (2002) كما أوضح . عنصر الحديد في الجرذان
دة لألكـسدة   أدى إلى خفض أكسدة الدهون وعـزز مـن مـستويات اإلنزيمـات المـضا               الجرذان

كالجلوتاثيون، والجلوتاثيون بيروكسيدياز، وتركيز بعض الفيتامينات كفيتـامين ج وفيتـامين هــ             
  .بالجرذان المصابة بسرطان المعدة

 أن دور الليكوبين في منع أكسدة البـروتين يعتمـد   )Hininger et al., 2001(أشارت دراسة 
 لذا كان الهدف من هـذه الدراسـة         ،في الذكور على الجنس إذ لم يكن لليكوبين أي تأثير على ذلك           

مقارنة االختالف بين ذكور وإناث الجرذان في تجاوبها لتأثير الليكوبين على اإلنزيمـات المـضادة         
  .   لألكسدة في الدم

  
  المواد وطرق العمل

                                   الطماطم                                             

 الطازجـة المحليـة   Lycopersicum esculentum  كجـم مـن الطمـاطم    ١٠٠م شراء ت
ومنشأها هولندا وتزرع فـي المـزارع        GS12والمزروعة في المملكة العربية السعودية من صنف        

  . الثمار مكتملة النمو والصالحيةالمكشوفة وتمتاز بتركيز لونها وانخفاض مستوى الرطوبة وانتخبت

  فرن الهوائيتجفيف الطماطم بال

 أعناقهـا   أزيلـت  و الثمار جيداً بعد أن غسلت    من الطماطم الطازجة المحلية      كجم   ١٠٠ُوزن
Pملم١٠×١٠×١٠ الثمار عرضياً على شكل مكعبات بقياس        وقطعت ،الخضراء

٣
P     باسـتخدام الفـرن 

م لمدة ساعتين ثم خفـضت درجـة   °٨٠ على درجة (Caplain Oven FRP 4/8, France)الكهربائي 
ثم تم طحنهـا آليـاً   . (Ching-Hui et al., 2006) حسب طريقة م لمدة ست  ساعات°٦٠ إلى الحرارة

ا (Chang and Liu, 2007) حسب طريقة  في أكياس غير منفذة للضوء وحفظت عند درجـة   وتعبئته
  .م°٢٥حرارة الغرفة 

  Extraction of Lycopeneاستخالص الليكوبين 

 جم من الطماطم ١٠وزن  تم حيث (Shi et al., 1999)تم استخالص الليكوبين حسب طريقة 
 ذات Kimax tube ووضعت في أنبوبـة كيمـاكس   )(AND, 400, Korea المجففة بميزان إلكتروني

تر من خليط   ل مللي ١٠٠غطاء لولبي وغطت بالكامل برقائق األلمنيوم لمنع تعرضها للضوء، وحضر           
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٥   في الجرذاناإلنزيمات المضادة لألكسدةن الطماطم على تأثير الليكوبين المستخلص م

 معلى التوالي وأضيفت إلى عينـة الطمـاط        ،١:١:٢مذيب الهكسان، واألسيتون، وااليثانول بنسبة      
 دقيقة ثم تركت لمد ٣٠لمدة  )(Vortex-2 Genie, G-5-60E, USAورجت بواسطة الهزاز الكهربائي 

). قطبيـة وغيـر قطبيـة     (تر من الماء المقطر حيث انفصلت طبقتـين         ل مللي ١٠دقيقتين مع إضافة    
استخالص المتبقي مرة أخرى للتأكد مـن       تر وأعيد   ل مللي ٥٠وجمعت طبقة الهكسان في أنبوبة سعة       

جـم مـن    ١.٥، ُأزيـل التـصبن بإضـافة        وبين بإتباع نفس الطريقة السابقة    االستخالص التام لليك  
  ماء وفصلت طبقة الليكوبين ثم رشح المحلول تحـت التفريـغ            مل ١٠٠سيوم في   هيدروكسيد البوتا 

)(Vacuum filtration ُسـتخدام حبيبـات كلوريـد    جافة وجفف باين إلى أنبوبة نظيفة الليكوبنقل  ثم
الكالسيوم الالمائية وتُرك لمدة تتراوح من نصف ساعة إلى ساعتين بعد تغطيته بورق األلمنيوم ثـم                

ـ الفـف الليكـوبين تحـت    وجرشح بعد إجراء عملية الغسل بمذيب األسـيتون      Vacuum)غ تفري

desiccators) وذلك  حسب طريقة (Goodrich et al., 1993; Harwood et al., 1999; Sadler et al., 

الليكوبين المستخلص وحفظ في عبوات خاصة غير منفذة للضوء عند درجة حـرارة              وزن. (1990
  .م°٢٥الغرفة 

  Determination of Lycopeneتقديرالليكوبين 

ُقدرت كمية الليكوبين المستخلصة من الطماطم باستخدام المطياف اللوني وقيـاس الكثافـة             
 نانومتر واستخدام الهكسان كبالنك وحسبت كمية       ٥٠٣ئية لتركيز الليكوبين عند طول موجي       الضو

 حـسب  ٣١٥٠ وهو Lycopene extinction coefficient (E%) الليكوبين باستخدام معامل الليكوبين
 (Chang and Liu,  2007).طريقة 

 حـسب   HPLCالي الكفـاءة    تم تقدير نقاوة الليكوبين باستخدام الكرومواتوجرافيا السائل ع       
 Shimadzu 2003 PC, Japan  وكانت الظروف التشغيلية للجهـاز (Edward and Lee, 1986)طريقة 
 ٤.٦×سـم  ١٥(  بقياسات   HPLCالخاص بجهاز  Lc-10AT ShimackVP-ODSجهز عمود   :كالتالي
اسـي  القي دقيقـة، تركيـز   / مـل  ٢.٠بمعدل تـدفق    ) ١:٤(إيثانول  : والطور المتحرك أسيتون   )ملم

 جـم مـن عينـة الليكـوبين         ٠.٠٥٣٣، ٌأذيـب    ppm)١٧.٦( ملل كلوفورم ٥ملجم مذابة في    ٢.٢٠
 ٤٥٠م وطـول مـوجي      °٤٠ملل كلورفوم وأجري التقدير عند درجة حرارة        ٢٠٠المستخلص في   

  .نانوميتر
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  Experimental Diets المستخدمة في التجربة العالئق

 American)ة ية المعهد األمريكي للتغذيصستخدمة في التجربة طبقا لتومجهزت العالئق ال

Institute of Nutrition ˝AIN˝)  ة سي درافكما جاءت(Reeves, 1997)ث كانت جميع العالئـق   بحي
 الليكوبين المستخلص من الطماطم المجففـة بمـستويات محـددة           خدمقد است ومتساوية في مكوناتها    

ـ  )  لكل يوم   جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم      ١.٥، و   ١.٠، و ٠.٥(  مللتـرمن ٠.٢ ىبإضافته إل
 تـم الحـصول علـى     . )١ جـدول  (ختبرة الم وحقنه عن طريق الفم في المجموعات     ويا  زيت الص 
 والكـولين ثنـائي   ، ود ل ـ ميثـونين  ، ومخلوط الفيتامينات، ومخلوط المعادن، والسليلوز،الكازين

وتم الحصول علـى    (Nutritional  Biochemical  Corp.‚  Cleveland‚ Ohio‚ USA) نالترترات م
 وحفظت   المكونات تم خلط  و نة الرياض  من السوق المحلية بمدي    السكروز ونشا الذرة  و زيت الصويا 
  .م طوال فترة التجربة٥º درجة ندبالتبريد ع

   Experimental Animals حيوانات التجربة

 جم ١٠±١٠٠وزن  Wister albinoمن فصيلة ) إناث ٢٤- ذكور٢٤(جرذاً  ٤٨تم اختيار 
 ٦ كل مجموعـة     شملت بحيث   ثمانية مجموعات  عشوائيا إلى    قسمت الجرذان ووعمر سبعة أسابيع،    

 الطـب كليـة   لالتابع  والجراحة التجريبية    حيوانات التجارب    مركز ن م جرذان وتم الحصول عليها   
 Central for laboratory animal and Experimental)الريـاض  -مستشفى الملك خالد الجـامعي  (

Surgery (CLAES) .ـ  ،سابيع أ ثمانية لمدةجرذاناستمرت الدراسة على ال تهيئـة بيـت   ت حيث تم
 ،م°٢٣–٢١ وذلك بـضبط درجـة الحـرارة عــلى           جرذانئية مناسبة لل  الحيوان تحت ظروف بي   

الماء متاح بحرية تامة طوال     كان الغذاء و  .  ساعة ١٢إظالم كل /ودورة إضاءة  ،٪٥٥ورطوبة نسبية   
 مرة جرذانت الوزنكما  ،ية وتم تغيير الماء بصفة يومAd libitumات قي جميع األومدة التجربة وف

  .(Mettler PM 2000, Switzerland) بميزان إلكتروني حساس وال فترة التجربةأسبوعياً ط
   Experimental Design تصميم التجربة

 جـرذان سـتة   موعات واحتوت كل مجموعة على      مجثمانية   عشوائياً إلى    جرذانوزعت ال 
 مركـز  قفص منفصل وذلـك فـي   في أقابل للصد الغير من الصلب وضعت في أقفاص مصنوعة

).  الرياض -مستشفى الملك خالد الجامعي    (الطبكلية   ل التابعوالجراحة التجريبية   حيوانات التجارب   
ثالث مجموعات فرعية   وقُسم كل جنس إلى     ن  تيإلى مجموعتين رئيسي  الجرذان حسب الجنس     قسمت
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٧   في الجرذاناإلنزيمات المضادة لألكسدةن الطماطم على تأثير الليكوبين المستخلص م

على الغذاء المرجعي    الضبط    مجموعة حصلتبحيث  فة إلى مجموعتين ضابطتين لكل جنس       باإلضا
تمت أقلمة الجرذان بتغذيتها على العليقة المرجعية لمدة أسبوع قبل          . )١ والشكل رقم    ١الجدول رقم   (

  . البدء الفعلي للتجربة
 مجموعات فرعيـة     إلى ثالث  قسمت على الغذاء المرجعي و    تغذت :)١المختبرة ( مجموعة الذكور  •

 كجم مـن وزن   /جم ١.٥ و   ١.٠ و   ٠.٥حسب التركيزات المختلفة من الليكوبين      من الذكور   
فـول الـصويا    زيت مللترمن٠.٢ المضاف إلى Milena et al., 2006)(الجسم حسب طريقة 

  . Oshima et al.,1999) حسب طريقة  عن طريق الفمالمعطىو
  إلى ثالث مجموعات فرعية    قسمت الغذاء المرجعي و    على حصلت): ٢المختبرة(اإلناث  مجموعة   •

كجم مـن وزن    /جم ١.٥ و   ١.٠ و   ٠.٥ حسب التركيزات المختلفة من الليكوبين       من اإلناث 
  )١الشكل رقم  ( عن طريق الفمالمعطى وفول الصويا زيت  مللتر من٠.٢الجسم المضاف إلى

  .*حسب المجموعات) جم١٠٠/جم(مكونات العالئق ). ١(الجدول رقم 
المجموعتان   العناصر الغذائية

  الضابطتان
  مجموعة الذكور

   ١المختبرة 
  مجموعة اإلناث

  ٢المختبرة 
 ٢٠ ٢٠  ٢٠  كازين

  ٥  ٥  ٥  سيليلوز
 ٥٠ ٥٠ ٥٠  ذرة نشا

 ١٥ ١٥ ١٥  سكروز

 ٤.٨ ٤.٨ ٥  فول الصويازيت 

تركيزات + ملل٠.٢ – الليكوبين +  فول الصويازيت
ليكوبينمختلفة من ال

 تركيزات +ملل٠.٢
 ليكوبينمختلفة من ال

 ٠.٣ ٠.٣ ٠.٣  سيستين –د ل 

 ٣.٥ ٣.٥ ٣.٥ AIN–مخلوط معادن 

 ١ ١ ١ AIN-مخلوط فيتامينات

 ٠.٢ ٠.٢ ٠.٢ بيترات الكولين

 متاح متاح متاح  ماء

  .Reeves, 1997) (:المرجع* 
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٨  ، زينب أحمد بابايسها هاشم عبد الجواد، حمزة محمد أبو طربوش، خالد سليمان النمير

  .تصميم التجربة). ١(الشكل رقم            
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

جرذان ٦(مجموعة ضابطة 
  ) ذآور

  ) جرذان إناث٦(جموعة ضابطة 

 جرذ ١٨مجموعة اإلناث  
  )٢ة مختبر(

+ ملل زيت صويا ٠.٢
آجم /جم ليكوبين ١.٥

  من وزن الجسم

+ ملل زيت صويا ٠.٢
آجم /جم ليكوبين ١.٠

 من وزن الجسم

+ ملل زيت صويا ٠.٢
آجم /جم ليكوبين ٠.٥

  من وزن الجسم

 جرذ ١٨مجموعة الذآور  
 )١مختبرة(

+ ملل زيت صويا ٠.٢
آجم /جم ليكوبين ٠.٥

  من وزن الجسم

+ ملل زيت صويا ٠.٢
آجم /جم ليكوبين ١.٥

  من وزن الجسم

+ ملل زيت صويا ٠.٢
جم آ/جم ليكوبين ١.٠

  من وزن الجسم

  جرذ جنس٤٨
Wister albino 

  عينات الدم

ثـم  .  سـاعة  ١٢ لمـدة    لجرذانتم تصويم ا  ) الثامننهاية األسبوع   (عند نهاية فترة التجربة     
 وريد العينوسحب الدم بطريقة الوخز في Diethyl ether ي االيثايل  بواسطة مادة االيثر ثنائ

Eyes pu جيـة  باستخدام األنابيب الشعرية الزجا(Laboratory glassware capillary tubes, 

Ger              وجمع الدم في أنابيب خاصة للمصل وأنابيب محتوية على الهيبارين خاصة للبالزما ثم
 طـرد المركـزي    لعينات الدم بواسـطة جهـاز ال       )الجزء العلوي الرائق  (لمصل والبالزما    

(Heraeus Labofuge  المصل والبالزما سحب  ثم  دقائق ٥دة  لمدقيقة/لفة ٤٠٠٠ على سرعة
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٩   في الجرذاناإلنزيمات المضادة لألكسدةن الطماطم على تأثير الليكوبين المستخلص م

ظـت   وحف (Accumax AV-100 series)  ماركةAutomatic pipettes ة الماصة األوتوماتيكيبواسطة
  .تقدير اإلنزيماتين  إلى حم°٨٠-عند درجة حرارة في عبوات خاصة 

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

م    حسب  تقدير النشاط اإلنزيمي إلنزيم سوبر أكسيد ديسميوتايز في المصل بالطريقة اللونية          ت
باسـتخدام المستحـضرات اإلنزيميـة الجـاهزة      (Kakkar et al., 1978; Sun et al., 1988) طريقة 

)(Superoxide dismutase Assay Kit, 706002-96 well .USA وأستخدم جهاز المطياف الضوئي  

Spectrophotometer Bio- TEK,191720, USA نانوميتر٤٥٠عند طول موجي .  
 Glutathione Peroxidase  الجلوتاثيون بيروكسيديزمإنزي 

قدر النشاط اإلنزيمي إلنزيم جلوتاثيون بيروكسيدز في البالزما بالطريقـة اللونيـة حـسب              
 Glutathione) باسـتخدام المستحـضرات اإلنزيميـة الجـاهزة     .(Rotruck et al., 1973)طريقة 

peroxidase Assay kit,703102-96 Well, USA)  ــضوئي ــاف ال ــاز المطي ــتخدام جه  وباس
Spectrophotometer Bio TEK, 191720, USA نانوميتر٣٤٠ عند طول موجي .  

  Catalaseإنزيم الكتاليز  
 (Sinha, 1972)الطريقـة اللونيـة حـسب طريقـة     تم تقدير النشاط اإلنزيمي في المصل ب

 كمـا  (Catalase Assay Kit, 707002-96 Well. USA)ِ ام المستحضرات اإلنزيمية الجـاهزة باستخد
 ٥٤٠ عند طول موجي Plat reader, DIGNOSTIC PASTEUR LP 400, FRANCEأستخدم جهاز 

  .م إلجراء التقدير°٣٧نانوميتر وعند درجة حرارة 

  حصائيالتحليل اإل
وإجراء المقارنة المتعددة بين متوسطات المعالجـات        وتحليل التباين    ٢×٤تم استخدام التجربة العاملية     

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

  النتائج والمناقشة
  تجفيف الطماطم واستخالص الليكوبين

 باستخدام الفرن الكهربائي على )Ching-Hui et al., 2006( ف الطماطم حسب طريقةتم تجفي
 Chang and) دراسة و)(Ching-Hui et al., 2006  إذ ذكرت دراسة،م°٨٠درجة حرارة لم تتجاوز 
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١٠  ، زينب أحمد بابايسها هاشم عبد الجواد، حمزة محمد أبو طربوش، خالد سليمان النمير

Liu, 2007)    أن تجفيف الطماطم بالهواء الساخن أعطى أعلى كمية من الليكوبين مقارنـة بطريقـة
تزيد عملية تجفيف الطمـاطم بـالهواء       . م°١٢٠ إال تزيد درجة حرارة التجفيف عن        التجفيد شريطة 

 مما  ة لليكوبين ومن كمية الفينوالت الكلية والفالفنويدات الكلية المستخلص         التوافر الحيوي  الساخن من 
  .(Chen et al., 2000 ; Ching-Hui et al., 2006)يزيد من نشاطها المضاد لألكسدة 

 ٥يكوبين المستخلصة من الطماطم المجففة بالهواء الساخن في هذه الدراسـة            بلغت كمية الل  
التي ذكـرت   (Ching-Hui et al., 2006) ةدراسويتفق ذلك مع  ة المجففالطماطم جم من ١٠٠/ملجم

 مللجـم   ٥.٨أن كمية الليكوبين المستخلصة من عملية تجفيف الطماطم بـالهواء الـساخن بلغـت               
اطم مقارنة بطريقة التجفيد التي بلغت فيهـا الكميـة المستخلـصة مـن               جم من الطم   ١٠٠/ليكوبين

 أن كميـة الليكـوبين   (Shi et al., 1999)كما وضـحت دراسـة   .  جم١٠٠/  مللجم١.٢الليكوبين 
 جـم مـن     ١٠٠/ ملجـم  ٧.٢ إلى   ٥لساخن تراوحت من    المستخلصة من الطماطم المجففة بالهواء ا     
KarakayaP)وأشارت دراسة . الطماطم حسب درجات الحرارة المستخدمة

  
Pand Nilüfer, 2007)  ى  إل

 جـم   ١٠٠/ ملجم ١٥.٦ إلى   ٣.٢أن كمية الليكوبين المستخلصة من الطماطم المجففة تراوحت من          
 ت كمية الليكـوبين    عمليات التجفيف حيث ازداد    باختالفمن الطماطم المجففة واختلفت هذه النسب       

 يكوبينلستخالص ال اعمليات    تؤثر .لتجفيف بأشعة الشمس   التجفيف بالهواء الساخن مقارنة با     بطريقة
جـم  ١٠٠/ملجم٧٥  إلى ٥تراوحت من     الطماطم والتي   من  المستخلصة كمية الليكوبين المختلفة على   

  .(Bicanic et al., 2005)  حسب طريقة االستخالصمن المنتج
  جرذان لألكسدة في مصل وبالزما التأثير الليكوبين على نشاط اإلنزيمات المضادة

) ٢(من حيث تأثير جرعات الليكوبين على اإلنزيمات المضادة لألكسدة فيتضح من الـشكل             
أن نشاط إنزيم السوبر أكسيد ديسمويتز في مصل إناث الجرذان قد ازداد بداللة إحصائية معنويـة                

)P<0.05 (     كجم من وزن الجسم مقارنـة باإلنـاث        / جم ليكوبين  ١.٥ و   ١.٠في اإلناث التي أعطيت
 إال أنه لم تكن هنالك فروق ذات داللة         كجم من وزن الجسم،   / جم ليكوبين  ٠.٥تي أعطيت الجرعة    ال

إحصائية معنوية في نشاط هذا اإلنزيم في المصل بين اإلناث في المجموعة الضابطة واإلناث فـي                
وكـذلك بـين    , كجم من وزن الجـسم    / جم ليكوبين  ١.٥ و   ١.٠المجموعتين اللتين أعطيتا الجرعة     

  .كجم من وزن الجسم/جم ليكوبين٠.٥موعة الضابطة والمجموعة التي أعطيت المج
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١١   في الجرذاناإلنزيمات المضادة لألكسدةن الطماطم على تأثير الليكوبين المستخلص م

  .الجرذان) ب(وذكور) أ(تأثير الليكوبين على نشاط إنزيم السوبر أكسيد ديسمويتز في مصل إناث ). ٢(شكل 
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  P<0.0).األعمدة ذات األحرف اإلنجليزية المختلفة لكل جنس على حده بينها فروق معنوية *
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ي ذكور الجرذان فكانت هنالك زيادة ذات داللة إحصائية معنوية فـي نـشاط إنـزيم                أما ف 
كجم من /جم ليكوبين١.٥السوبر أكسيد ديسمويتز في المصل لمجموعة الذكور التي أعطيت الجرعة           

 إال أن الجرعـات األخـرى مـن         ،وزن الجسم مقارنة بمجموعة الذكور في المجموعة الـضابطة        
تأثير في نشاط هذا اإلنزيم في المصل عند المقارنة بالمجموعـة الـضابطة             الليكوبين لم تظهر أي     

وكانت العالقة االرتباطية بين نشاط هذا اإلنزيم في المصل وبين الليكوبين ضـعيفة             ). ٢شكل رقم   (
٠.٢٩٣rP(سواء في ذكور 

2
P= ( أو إناث)٠.٢٨٦rP

2
P= (الجرذان.  

بين المختلفة على نشاط إنزيم الـسوبر       عند مقارنة تأثير جرعات الليكو    ) ٣(كما يتضح من شكل     
أكسيد ديسمويتز في المصل بين ذكور وإناث الجرذان حدوث زيادة ذات داللة إحصائية معنوية في نشاط                

  .هذا اإلنزيم في مصل الذكور مقارنة باإلناث عند الجرعة األعلى من الليكوبين فقط
  .أكسيد  ديسمويتز في المصل بين إناث وذكور الجرذانمقارنة لتأثير الليكوبين على نشاط إنزيم سوبر ). ٣(شكل 
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  (P<0.05).األعمدة ذات األحرف اإلنجليزية المختلفة لكل جرعة من الليكوبين بين الجنسين بينها فروق معنوية *
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١٣   في الجرذاناإلنزيمات المضادة لألكسدةن الطماطم على تأثير الليكوبين المستخلص م

ازداد نشـاط إنزيم جلوتاثيون بيروكسيديز في بالزما إنـاث وذكـور الجـرذان عنـد      
، إذ كانت هذه الزيادة ذات داللة إحصائية معنويـة          )٤شكل   (الجرعة العالية من الليكوبين فقط    

عند المقارنة بالمجموعة الضابطة والمجموعات التي أعطيت التركيزين اآلخرين من الليكـوبين          
كما لوحظ زيادة تدريجية في نشـاط هذا اإلنزيم في مـصل           . وذلك في كل من اإلناث والذكور     

كجم مـن وزن    /  جم ١.٠ و ٠.٥(لمعطاة من الليكوبين    كل من اإلناث والذكور بزيادة الجرعة ا      
مقارنة بالمجموعة الضابطة لكل من اإلناث والذكور، إال أن هذه الزيادة لم تكن معنوية              ) الجسم

مما قد يشير إلى أن استجابة نشاط هذا اإلنزيم لليكـوبين ال تحـدث إال عنـد                 ). ٤شكل رقم   (
الرغم من وجود عالقة ارتباطية موجبـة       وب. كجم من وزن الجسـم   / جم ١.٠جرعة أعلى من    

بين نشـاط هذا اإلنزيم في المصـل وبين الليكوبين، إال أن هذه العالقة كانت متوسطة حيـث                
٠.٥٨٥rPكانت في اإلناث 

2
P= ٠.٦١٥ وفي الذكورrP

2
P=.  

شكل رقم  (جرعات الليكوبين المختلفة على نشاط  إنزيم جلوتاثيون بيروكسيديز في البالزما            
٥.(  
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  .الجرذان) ب(وذكور) أ(تأثير الليكوبين على نشاط إنزيم جلوتاثيون بيروكسيديزفي بالزما إناث ). ٤(شكل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لم تكن هنالك فروق ذات داللة إحصائية معنوية بين جنسي الجرذان فيما يتعلق بتأثير 
  
  
  .(P<0.05)لى حده بينها فروق معنوية األعمدة ذات األحرف اإلنجليزية المختلفة لكل جنس ع*
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مقارنة لتأثير الليكوبين على نشاط إنزيم جلوتاثيون بيروكسيديز في البالزما بين إناث ). ٥(شكل 
  .وذكور الجرذان

  

  

a* a
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a

a
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ان
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ا   

الزم
 الب
ي
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رذان إناث الج
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  .(P<0.05)األعمدة ذات األحرف اإلنجليزية المختلفة لكل جرعة من الليكوبين بين الجنسين بينها فروق معنوية *
  

إنزيم الكتاليز في مصل إناث الجرذان نفس منحى نشاط إنزيم جلوتاثيون بيروكسيديز            سلك نشاط   
 في مصل إناث الجرذان التي أعطيت أعلى جرعة مـن الليكـوبين             )P≤0.05(حيث ازداد نشاطه معنوياً     

 ٠.٥(مقارنة بنشاطه في مصل اإلناث التي أعطيت الجـرعتين األقـل            ) كجم من وزن الجسم   / جم ١.٥(
ومقارنة نشاطه أيضاً في المجموعة الضابطة حيث لم تكن هنالك فروق           , )كجم من وزن الجسم   / جم ١.٠و

 ٠.٥ذات داللة إحصائية معنوية في نشاطه في المصل بين المجموعة الضابطة والمجموعة التي أعطيت               
  ).٦الشكل رقم (كجم من وزن الجسم / جم ليكوبين١.٠و 
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  .الجرذان) ب(وذكور) أ(يم الكتاليز في مصل إناث تأثير الليكوبين على نشاط إنز). ٦(شكل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .(P<0.05)األعمدة ذات األحرف اإلنجليزية المختلفة لكل جنس على حده بينها فروق معنوية *
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إال أن نشاط إنزيم الكتاليز في مصل الذكور قد ازداد معنوياً في المجموعات التي أعطيـت                
كجم من وزن الجسم مقارنة بنشاطه في مجموعة الذكور التـي أعطيـت             /بين جم ليكو  ١.٥ و ١.٠

عالوة على ذلك كانت هنالك فروق معنوية       . وكذلك المجموعة الضابطة  , الجرعة األقل من الليكوبين   
كجم من وزن الجسم    / جم ليكوبين  ١.٠من نشاط هذا اإلنزيم في مصل الذكور التي أعطيت          بين كل   

كجم من وزن الجسم حيث ازداد نشاطه معنوياً في المجموعة          / جم ليكوبين  ١.٥وتلك التي أعطيت      
وكانت الزيادة في نشاطه في المصل تدريجية بزيـادة جرعـة           , األخيرة مقارنة بالمجموعة األولى   

  ).٦الشكل رقم  (الليكوبين
أما الفروق بين نشاط إنزيم الكتاليز في المصل عند مقارنة الذكور واإلناث نتيجة إلعطـاء               
الليكوبين بجرعات مختلفة فقد لوحظ زيادة معنوية في نشاطه في مصل الذكور مقارنة باإلناث عند               

قة االرتباطية بين   وكانت العال ). ٧الشكل رقم   (كجم من وزن الجسم فقط      / جم ليكوبين  ١.٠الجرعة  
٠.٨١٩rP(نشاط هذا اإلنزيم في المصل وبين الليكوبين موجبة وقوية وكانت أعلى في الـذكور               

2
P= (

٠.٧٨٤rP(مقارنة باإلناث 

2
P=.(  

يتضح من النتائج المتحصل عليها من هذه الدراسة فيما يتعلق بتأثير الليكوبين على نـشاط               
مضادة لألكسدة ويتفق ذلك مع الدراسات العديـدة        اإلنزيمات المضادة لألكسدة أن لليكوبين خاصية       

 التـي  (Breinholt et al., 2000) الليكوبين في ذلك فقد ذكـرت دراسـة  التي أجريت لتوضيح دور 
 جرام  ٠.١ و ٠.٠٥ و ٠.٠٠٥ و ٠.٠٠١(أجريت على إناث الجرذان أن الجرعات المختلفة لليكوبين         

فـي تركيـز جميـع       )P<0.001(عنويـة   أدت إلى حدوث زيـادة م     ) يوم/لكل كجم من وزن الجسم    
 ديسمويتاز والكتاليز والجلوتاثيون بيروكسيديز     داإلنزيمات المضادة لألكسدة ومن أهمها السوبر أكسي      

يد إذ وصـل متوسـط تركيـز إنـزيم الـسوبر أكـس             في المـصل بزيـادة جرعـة الليكـوبين        
 ،)لتر/ وحدة دولية    ٠.٤١±٣.٢( لتر مقارنة بالمجموعة الضابطة   / وحدة دولية  ٠.١٢±٦.٥ديسمويتاز

 وحدة دولية لكل جرام مـن الهيموجلـوبين         ٠.٣٢ ±٧٠وازداد نشاط إنزيم الكتاليز حيث وصل إلى      
 فـي   ،) وحدة دولية لكل جرام من الهيموجلـوبين       ٠.١١ ±٥٠(المجموعة الضابطة    مقارنة بمتوسط 

ام مـن    وحدة دوليـة لكـل جـر       ٠.٧٦ ± ٢٣٠٠حين وصل نشاط الجلوتاثيون بيروكسيديز إلى       
 وحـدة دوليـة لكـل جـرام مـن           ٠.٦٦ ±١٥٠٠(الهيموجلوبين مقارنة بالمجموعـة الـضابطة       

  ).الهيموجلوبين

J. Saudi Soc. for Food and Nutrition., Vol. 4, No. 2; 2009 



١٨  ، زينب أحمد بابايسها هاشم عبد الجواد، حمزة محمد أبو طربوش، خالد سليمان النمير

  .مقارنة لتأثير الليآوبين على نشاط إنزيم الآتاليز في المصل بين إناث وذآور الجرذان). ٧(شآل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .(P<0.05) الليكوبين بين الجنسين بينها فروق معنوية األعمدة ذات األحرف اإلنجليزية المختلفة لكل جرعة من*
  

 أن تدعيم عليقة الجـرذان بمـسحوق الطمـاطم    (Moreira et al., 2005)وقد أكدت دراسة 
المجفف المحتوي على الليكوبين قد أدت إلى حدوث زيادة معنوية في نشاط اإلنزيمـات المـضادة                

  .كتاليز في الكبدلألكسدة ومن أهمها الجلوتاثيون بيروكسيديز وال
أن إضافة الليكوبين لعالئـق ذكـور الجـرذان     (Karahan  et al., 2005)  وأشارت دراسة

كجم من وزن الجسم أدت إلى حماية الكلى مـن خطـر اإلجهـاد              /مللجم٤المتوازنة بجرعة قدرها    
المـضادة  التأكسدي المستحث بواسطة مادة الجينتامايسين من خالل الزيادة المعنوية في اإلنزيمات            

 وحدة دولية لكـل     ٠.٢٢±٦.٤٧لألكسدة كالجلوتاثيون بيروكسيديز الذي ازداد تركيزه ووصل إلى         
حـدة دوليـة لكـل جـرام مـن          و٠.٢٨ ±٥.٢٨(جرام من البروتين مقارنة بالمجموعة الضابطة       
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فـي  )  وحدة دولية لكل جرام من البروتين      ٢.٤٢±٣٣.٩( كما ازداد نشاط إنزيم الكتاليز     ،)البروتين
 وحدة دولية   ٣.٣٥±٥٥.٢(لجرذان التي أعطيت الليكوبين مقارنة بنشاطه في المجموعة الضابطة          ا

  ).لكل جرام من البروتين
أن حقن الليكوبين في عدسة أعين الجرذان الـذكور   (Gupta et al., 2003) وأشارت دراسة

نوية في نـشاط    كجم من وزن الجرذان أدت إلى زيادة مع       /ميكروجرام٢٠٠واإلناث بجرعة مقدارها    
 ولكن لم ، بالمجموعات الضابطةة مقارنTPT<0.001)  جميع اإلنزيمات المضادة لألكسدة السابقة الذكر

  .تكن هنالك فروق معنوية في ارتفاع نشاط هذه اإلنزيمات عند مقارنة تأثير الليكوبين بين الجنسين
فقـد ذكـر    , جـرذان درس أيضاً تأثير الليكوبين المضاد لألكسدة على فصائل أخرى من ال          

(Bhuvaneswari et al., 2001)   أن لليكوبين قدرة مضادة لألكسدة من خالل التجربة التـي أجراهـا 
وأشارت نتائج التجربـة  إلـى زيـادة معنويـة           .  أسبوع ١٢على حيوانات الهامستر الذكور لمدة      

P<0.05)(          ت جرعة ليكـوبين     في نشاط إنزيم الجلوتاثيون بيروكسيديز في الدم للمجموعة التي أعطي
) جم هيموجلوبين /  وحدة دولية  ٣.٠٧±٣١.٣كجم من وزن الجسم بمتوسط  بلغ        /ملجم٢.٥مقدارها  

 إلى أن إعطاء ذكور الجـرذان مـن   (El-Habit et al., 2000) وأشار .مقارنة بالمجموعة الضابطة
جـم مـن وزن     ك/ ملجم ٥فصيلة االلبينو جرعة من البيتاكاروتين المخلوط بزيت السمسم  مقدارها           

، أدت إلى   )دقيقة/ جراي   ٠.٦٦٧بمعدل  ( جراي   ٧ يضها لإلشعاع المؤين بجرعة قدرها    الجسم وتعر 
زيادة معنوية في نشاط إنزيم السوبر أكسيد ديسمويتاز في المجموعة التي أعطيـت البيتاكـاروتين               

 مقارنـة بالمجموعـة   ) جـم هيموجلـوبين   /  وحدة دولية  ١٤٩.١١±٦٢٣(بدون التعرض لإلشعاع    
  كمـا أزداد نـشاط إنـزيم الكتـاليز         ،)جـم هيموجلـوبين   / وحدة دولية  ١٣٠.٨± ٦٢٣(الضابطة  

في هذه المجموعة مقارنـة بالمجموعـة الـضابطة         ) جم هيموجلوبين / وحدة دولية  ٢.٥١±١٤.٥(
  ).جم هيموجلوبين/ وحدة دولية٢.١٥±١٣.٤(

 تعدى ذلك إلى اإلنسان      بل اد لألكسدة لليكوبين على الجرذان،    لم تقتصر دراسة التأثير المض    
 إذا  ر على اإلنزيمات المـضادة لألكـسدة،      إذ أجريت العديد من الدراسات التي تؤكد دوره في التأثي         

 تجربة سريريه على مجموعة من المرضى وتم في هذه الدراسـة  (Vaisman et al., 2006)أجرى 
 -يـوتين  ل -ليكوبين-ينبيتا كاروت (تغذية المرضى عن طريق أنبوب معدي بخليط من الكاروتينات          

 نشاط   باإلضافة إلى الغذاء المعتاد ومن خالل التحاليل الكيموحيوية لتقدير         لمدة ثالثة أشهر،  ) زاناثين
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 في نشاط هذه اإلنزيمات في المرضـى        (P<0.001)، وجد زيادة معنوية     اإلنزيمات المضادة لألكسدة  
 T(Astley andT TElliott,Tكما ذكـر  . ضابطةالذين تم تغذيتهم بخليط الكاروتينات مقارنة بالمجموعة ال

 فـي   )(P<0.001يومياً أدت إلى زيادة معنويـة       /ملجم ليكوبين ١٥ أن تناول السيدات لجرعة      (2005
ودرس أيضاً تأثير الليكوبين مع زيت الزيتون على اإلنزيمـات          . نشاط اإلنزيمات المضادة لألكسدة   

 استهالك اإلنسان لمنتجات الطماطم مـع زيـت    أن(Lee et al., 2000)المضادة لألكسدة، فقد ذكر 
 إال أنه لم تكن هنالك فـروق        ،الزيتون أدت إلى زيادة معنوية في نشاط اإلنزيمات المضادة لألكسدة         

  . معنوية بين الذكور واإلناث في ما يتعلق بهذا التأثير
  

  الخالصة
يمـات المـضادة    لليكوبين دور في خفض اإلجهاد التأكسدي بالجسم من خالل تنشيطه لإلنز          

كان لجنس الجرذان تأثير معنوي على      . لألكسدة خاصة إنزيم الكتاليز وإنزيم جلوتاثيون بيروكسيديز      
دور الليكوبين في تنشيط إنزيم الكتاليز وإنزيم سوبر أكسيد ديسموتيز حيث زاد الليكوبين من نشاط               

إلناث، إال أن الفروق في تنشيط      هذين اإلنزيمين بداللة إحصائية معنوية في ذكور الجرذان مقارنة با         
  . إنزيم الجلوتاثيون بيروكسيديز بواسطة الليكوبين لم تكن معنوية إحصائياً بين جنسي الجرذان

  
  شكر وتقدير
للعلوم والتقنية لدعمهم المادي لهـذا       العزيز يتقدم الباحثون بعظيم الشكر واالمتنان لمدينة الملك عبد       

  ).٨ –١٦ –أط : رقم ( البحث
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Effect of Lycopene Extracted from Tomatoes on Antioxidative Enzymes in 
Rats 
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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 (rP

2
P=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 
(rP

2
P=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 
(rP

2
P=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. 
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