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  1/2/99پذیرش مقاله:             28/12/98 دریافت مقاله: 

شـوند مـی هـا تولیـدنظیر قارچ هامیکروارگانیسم برخی و گیاهان توسط که هستند طبیعی هايرنگدانه از مهمی گروه کاروتنوئیدها  مقدمه:

وسـط قـارچ اروتنوئید تحاضر تولید ک پروژه از هدف .باشندمی نیز اکسیدانیخواص مفیدي از جمله خاصیت آنتی داراي مفید هايرنگدانه این

  هاي سوري نر است.هاي کبدي در موشو تاثیر آن بر آنزیم فوزاریوم اگزوسپوریوم

ها نوئیـدن روش فراینـد اسـتخراج کاروتدر ایآگار کشت داده شد.  سابورودکستروز محیط در فوزاریوم اگزوسپوریومقارچ ها: مواد و روش

اس ر 24 سـاعت انجـام شـد. درمرحلـه بعـد 24اتر به مدت  هاي استون، متانول و پترولیوملبوسیله روش حالل در شرایط بهینه مخلوط حال

 )16وmg/kg 32هاي تیمـار تزریـق داخـل صـفاقی ( گروه از گروه 2شدند.  بندي تقسیم هشت تایی گروه 3 در تصادفی بطور سوري نر موش

یري از زریق شد. سـپس خـونگاز سرم فیزیولوژي به صورت داخل صفاقی تمیلی لیتر  2/0کاروتنوئید را دریافت کردند در ضمن به گروه شاهد 

هـا بـا داده تحلیل شدند و تمامی  spss21ها صورت گرفت و فاکتورهاي کبدي مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با استفاده از نرم افزارقلب موش

  مقایسه گردید.   ANOVAروش 

هـاي کبـدي یمتغییراتی در میزان فعالیـت آنـز موجب فوزاریوم اگزوسپوریوم تخراج شده از قارچنتایج نشان داد که کاروتنوئید اسها: یافته

  دار ایجاد شد .کاهش معنا  ALPو  SGPTهاي ) میزان آنزیمmg/kg 32شد. در گروه  تزریق غلیظ (

ي شـده هاي کبـدو کاهش فعالیت آنزیم کبددر دوز غلیظ باعث بهبود عملکرد اکسیدانی کاروتنوئیدها خاصیت آنتی: گیريبحث و نتیجه

باشـد ادها مـیو و به دام انداختن رادیکال آزها با کنترل استرس اکسیداتیاکسیدانی کاروتنوئیدعملکرد احتماال بدلیل خاصیت آنتیاست. این 

ر صـنایع را بـه عنـوان کـاربرد د توان استفاده از کاروتنوئید حاصل شده در دوز غلـیظت فیزیولوژیک بدن انسان و موش میبا توجه به شباه

  غذایی پیشنهاد کرد.

  .هاي کبدي، کاروتنوئید، موش سوري نر، آنزیم فوزاریوم اگزوسپوریوم قارچ: هاي کلیديواژه

 چکیده
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همکاران و یتراب... تنوئید توسط قارچ فوزاریومررسی تولید کاروب

 

 

 

 
 99بهار  ،بیست و دومیافته، دوره  /122

 مقدمه

- نــام 1809ابتدا توسط لینــک در ســال  فوزاریوم قارچ

هاي دوکی بر اساس اسپور 1971د. بوث در سال گذاري ش

گــذاري این شبه جــنس را نــام وزیومفوزاریوم رشکل گونه  

هاي ناقص، راســته در شاخه قارچ فوزاریوم کرد. شبه جنس

مونیلیالزو خانواده توبرسوالریسیا قرار دارد. فرم جنســی آن 

هــا هــا ناشــناخته اســت و در بعضــی گونــهدر برخــی گونــه

از رده  هیپوســرآلزکننــد کــه در راســته تولید می پریتسیوم

ها قــرار دارنــد و اکثــراً ه آسکومایستر شاخد سرداریومایسز

. در واقــع، بــه )1( هســتند نکتریا و گیبرالمربوط به جنس 

ــه طــور معمــول قــارچ ، ایجــاد فوزاریــومهــاي کپکــی گون

ســلولی بــوده و  11تــا  2ها کند، کنیديفیالیدوکنیدي می

ند. کالمیدیوســپورها داراي مرغی تا هاللی شکل هســتتخم

هــا قــرار انتها یا وســط میســلیوم و دري ضخیم بوده دیواره

بندي نلســون و همکــاران، فوزاریــوم دارند. در سیستم طبقه

ــه  ــت 30ب ــده اس ــیم ش ــه تقس ــه  ).2( گون ــومگون  فوزاری

) اســت. از Elegansمتعلق به بخش الگــانز ( اگزوسپوریوم

هــاي مونوفیالیــد هاي اعضاي این بخش، وجود سلولویژگی

انتهـــاي آنهـــا، در کوتـــاه و تشـــکیل ســـرهاي دروغـــین 

 کالمیدیوســپورو  ماکروکنیــدیوم هاي فراوان،میکروکنیدیوم

مشــتقات هاي قــارچی برخی رنگدانه .)3توان نام برد (را می

هاي رنگــرزي ي مهمی از رنگآنتروکینون هستند که دسته

ــی ــارا تشــکیل م ــات ق ــابراین، ترکیب ــد. بن رچی داراي دهن

هــاي رنگــی طهواس هاي نساجی یاپتانسیل قوي تولید رنگ

هــاي ). از طرفــی رنگدانــه4یایی هســتند (جاي سنتز شیمب

هــاي ترین و فراوان ترین رنگدانهکاروتنوئیدي از جمله مهم

یعــت تنهــا گیاهــان و موجود در طبیعت هستند. امــا در طب

ـــایی تولیـــد میکروارگانیســـم ـــات را هـــا توان ایـــن ترکیب

اتــم کــربن و  40هاي ترپنوئید با ها رنگدانهدارند.کاروتنوئید

ــل ترانســفراز پ یروفســفات مشــتق شــده از دو واحــد ژرانی

هاي غیرقطبی محلــول هســتند. هستند که عمدتا در حالل

ک نــامحلول در کاروتنوئیدها ترکیبات هیدروفوب، لیپوفیلیــ

هایی مانند استون، الکــل و کلروفــرم آب و محلول در حالل

ــتند ــروه از ت5( هس ــامل دو گ ــدها ش ــات رکی). کاروتنوئی ب

لــول در هــاي غیراشــباع محهستند گــروه اول هیــدروکربن

هــا شوند. کاروتنها نامیده میچربی که تحت عنوان کاروتن

هــاي غیراشــباع اکسیژن هستند گروه دوم هیدروکربنفاقد 

و انــد ربی که به صورت اکســید شــده درآمــدهمحلول در چ

شوند که حــاوي اکســیژن تحت عنوان گزانتوفیل نامیده می

کاروتنوئیدها نسبت به عوامــل محیطــی، مثــل  ).6( ندهست

، گرمــا، اکســیژن از UVو  خورشــیدي(مخصوصاً اشعه  نور

تواننــد بــه (کــه می ها) و اســیدهاهوا)، پراکسیدها (از حالل

از . )7( حســاس هســتند )عنوان عوامل اکسنده عمل کنند

اولین گام در تشخیص آسیب کبدي انجــام آزمــایش طرفی 

 را مشــخص کبــدي هــايکه حضور آنــزیم ساده خون است

هــا درون عــادي ایــن آنــزیم شــرایط تحــت. دهــدمی نشان

دارند امــا زمــانی کــه کبــد آســیب  هاي کبدي وجودسلول

- حســاس .شــوندها وارد جریان خون میبیند این آنزیممی

ــرف ــرین و پرمص ــرینت ــزیم ت ــیآن ــاي تشخیص ــد ه ، کب

 ت آمینوترانســفرازها آسپارتا. آن)8( آمینوترانسفرازها هستند

)Aspartate aminotransferase ( ـــــــین و آالن

) Alanine aminotransferase( آمینوترانســـــفراز

ي کبــدهــايها بطور معمول داخل ســلولآنزیم این هستند.

- شــود ســلولدچــار آســیب مــی کبــد قرار دارند زمانی که

کنند، بــاالرفتن ها را وارد جریان خون میآنزیم يکبد هاي

 يکبـــد هـــا در خـــون نشـــانه آســـیبآنـــزیم ســـطح

 شــیمیایی هــايواکنش کاتالیز باعث آمینوترانسفرازها است.

که در آن گروه آمین از یــک مولکــول  شوندمی هاسلول در

 گامــا .)9( گــردددهنــده بــه مولکــول گیرنــده منتقــل مــی

 ترانســفراز گلوتامیــل گامــا کــه پپتیــداز تــرانس گلوتامیــل

)Gamma-glutamyl transferase (ـــده نیـــز  خوان

 گامــا عامــل هــايگــروه کــه اســت آنــزیم نــوعی شــود،می

 هــابافت از بسیاري در آنزیم این. دهدانتقال می را گلوتامیل

 ایــن. اســت بــارزتر کبــد در آن کــارکرد ولی شود،می یافت
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همکاران و ترابی... قارچ فوزاریوم تنوئید توسطررسی تولید کاروب

 

 99 بهار، مبیست و دویافته، دوره  /123 

 یکــی عنوان به باشد ومی نیز تشخیصی اهمیت داراي آنزیم

 هپاتیــت در. دارد کــاربرد کبــدي بیمــاري هــايشــاخص از

 دیــده آنــزیم ایــن عالمــت بــدون افــزایش مــزمن، ویروسی

. کنــدبــروز مــی ماه 12 از پس معموالً افزایش این. شودمی

 فعالیــت و پــانکراس و صفراوي مجاري کبد، هايبیماري در

 مــوارد در آنــزیم این سطح افزایش. رودمی باال آنزیم سطح

ي، صــفراو مجــاري هــايمــزمن، بیمــاري ویروســی هپاتیت

 مقــادیر ، مصــرف)خفیف افزایش( عروقی-قلبی هايیماريب

- فنــی و هــاباربیتورات ماننــد گونــاگون، ، داروهايالکل زیاد

 غیراستروئیدي، نارســایی داروهاي ضدالتهاب توئین، مصرف

 فســفاتاز ). آلکــاالین9( قلب نیــز دیــده مــی شــود احتقانی

)Alkaline Phosphatase (انســان خــون در آنزیمــی 

از  بــدن. کنــدمــی کمــک هــاپــروتئین تجزیــه بــه که است

 اســتفاده فراینــدها از زیــادي تعــداد بــراي فسفاتاز آلکاالین

 نقــش استخوان رشد و کبد عملکرد در بخصوص  و کندمی

 بــه فســفاتاز آلکاالین میزان بودن طبیعی غیر. کندمی بازي

 غیــر شــدت البتــه.  نیســت نگرانــی موجــب جزئــی میــزان

 اســت، ايزمینــه بیمــاري یک هندهدنشان آن بودن طبیعی

 مــرتبط صــفرا یــا هــااستخوان کبد، به که آنهایی بخصوص

 تومورهــاي تغذیــه، ســو اســت ممکــن حــال این با. هستند

ــانکراس در مشــکل روده، مشــکالت کلیــه، ســرطانی ــا پ  ی

 آلکــاالین طبیعــی محــدود. دهــد نشــان را شــدید عفونــت

 بــه ســتگیب و اســت متفــاوت دیگر فرد به فردي از فسفاتاز

  ).9( دارد شخص بودن باردار و جنسیت خونی، گروه سن،

ــابراین تحق ــد بن ــی تولی ــدف بررس ــا ه ــر ب ــق حاض ی

و تاثیر آن بــر  فوزاریوم اگزوسپوریومتنوئید توسط قارچ کارو

هاي کبدي در موش ســوري نــر بــه منظــور ســنجش آنزیم

  سالمت کبد صورت گرفت. 

 هامواد و روش

 یريگنهنمو و آزمایش طرح 2-1

 رأس موش ســوري نــر از 24، تعداد در پژوهش حاضر

 گردیــد و گرم)، تهیــه 25-30آلبینو در محدود وزنی ( نژاد

دمــایی  شــرایط فالورجان با آزاد دانشگاه حیوانات يالنه در

 21 تــاریکی -روشــنایی يو چرخه مناسب رطوبت، ±21 2

حیوانــات در ایــن مــدت دسترســی . شدند نگهداري ساعته

حیوانــات  آزمایش، انجام منظور ب و غذا داشتند. بهآزاد به آ

  شدند:  بنديطبقه تایی  8گروه 3 به به طور تصادفی

هــا بــه عنــوان شــاهد گــروه اول: در ایــن گــروه مــوش

ي ســه سه نوبت سرم فیزیولوژي به فاصــله استفاده شدند و

لیتر بصورت داخــل صــفاقی میلی 2/0 به مقدارروز درمیان 

  .ها تزریق شدبه آن

گــرم کاروتنوئیــد تولیــد میلی 4 گروه دوم: در این گروه

لــوژي حــل شــد و بــه هــر میلی لیتر سرم فیزیو 2شده در 

ـــوش  ـــی 2/0م ـــول (میل ـــن محل ـــر از ای ) mg/kg 32لیت

ي ســه روز درمیــان تزریــق بصــورت کاروتنوئید بــه فاصــله

  داخل صفاقی انجام شد.

از باقیمانــده  : در ایــن گــروه بــه کاروتنوئیــدگروه ســوم

ي لیتر ســرم فیزیولــوژمیلی mg/kg 16 (8/0ي قبل(مرحله

لیتــر از ایــن محلــول بــه میلی 2/0اضافه شد و به هر موش 

ق بصورت داخل صفاقی انجام ي سه روز درمیان تزریفاصله

ها به وســیله داروي تزریقــی ترکیبــی از شد. سرانجام موش

Zylazin  2% ،Ketamine  10%، ند. پــس از بیهــوش شــد

ام گرفت و بــین ها خونگیري انجش شدن از قلب موشبیهو

از هرکدام به دست آمد کــه سی خون یک تا یک و نیم سی

 rpmســی ریختــه شــد و بــا دور ســی 6دار هاي ژلدر ویال

دقیقه سانتریفوژ شد. سرم جدا شده بــه  10به مدت  3000

د گــرادرجه سانتی -20ر یخچال با دماي ساعت د 48مدت 

قرار گرفــت. در ضــمن اصــول هاي کبدي جهت انجام تست

اخالقی کار بــا حیوانــات آزمایشــگاهی بطــور کامــل لحــاظ 

   گردید.

فوزاریوم تهیه و استخراج رنگدانه از قارچ  2-2

  اگزوسپوریوم

 فوزاریــوم در این تحقیق جهت تهیــه رنگدانــه از قــارچ

که توسط مــدنی و همکــاران از خــاك جــدا و  اگزوسپوریوم

  ستفاده شد.  شناسایی شده بود ا
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تهیه محیط کشت سابورودکستروز آگار و  2-3

 محیط کشت پایه

گــرم از پــودر محــیط کشــت  65در این پژوهش مقدار 

میلــی لیتــر آب مقطــر در  1000سابورو دکستروز آگار بــه 

ارلن مایر اضافه و به کمک حرارت حل شد. ســپس محــیط 

- درجه 121حرارت دقیقه در اتوکالو با  15کشت به مدت 

استریل گردیــد. ســپس بــراي  2/1-5/1نتی گراد و فشار سا

 1/0گرم گلــوکز،  1تهیه محیط کشت پایه مورد استفاده از 

گــرم  2/0گــرم آمونیــوم ســولفات، 1/0گرم عصاره مخمــر، 

گرم منیزیــوم ســولفات  1/0ات، پتاسیم دي هیدروژن فسف

لیتــر آب مقطــر میلــی 100هپتاهیدرات استفاده شد که بــا

. میلــی لیتــري مخلــوط حــرارت داده شــد 250درون ارلن 

 1گــراد بــه مــدت درجه سانتی 121سپس اتوکالو با دماي 

ساعت انجام گرفت. بعد از رسیدن بــه دمــاي محــیط بــراي 

 انجام مراحل بعدي آزمــایش درون یخچــال قــرار داده شــد

)10(.  

  محیط کشت پایه  بهتلقیح قارچ  2-4

 رشــد کــرده اگزوســپوریوم فوزاریوم در این مرحله قارچ

یتــر از محــیط پایــه لمیلــی 100به اندازه یــک لــوپ درون 

انجام شد و درون انکوباتور شــیکردار  گذاريتلقیح شد، پنبه

روز بــراي  4-3گراد به مــدت درجه سانتی 28-30با دماي 

 100، ارلــن حــاوي بعــد از ایــن مــدت رشد، قرار داده شد.

- میلــی 50لولــه فــالکون  4در لیتر محیط پایه و قارچ میلی

لیتر در هر فالکون تقســیم شــد و میلی 25لیتري به میزان 

گردیــد.  ســانتریفوژ rpm 3000 دقیقه بــا دور  10به مدت 

بار تکرار شد تا هیچ گونه محیط کشتی همــراه  3این عمل 

نشــین شــده کــه عــاري از هاي تــهسپس قارچ قارچ نباشد.

ه فــالکون خــارج و بــ محیط کشت بودند با لوپ اســتریل از

 متري منتقــلسانتی 10اي استریل با قطر هاي شیشهپلیت

 24گراد به مــدت درجه سانتی 45شد و درون فور با دماي 

هــا از فــور . ســپس پلیــتساعت قرار گرفت و خشــک شــد

- یستوري استریل در کنار شــعله قــارچخارج شد و با تیغ ب

هاي خشک شده تراشیده شد و درون هاون جهت شکسته 

- یده و کامال پودر شد و به فــالکونولی، کوبشدن دیواره سل

سپس در فریــزر لیتري استریل منتقل شد و میلی 50هاي 

 ساعت قرار گرفــت 24گراد به مدت درجه سانتی 20منفی 

)10.(  

  جداسازي و شستشوي رنگدانه از قارچ  2-5

ها از فریزر خــارج شــد و روي ساعت فالکون 24پس از 

لیتر متانول ریختــه میلی 3س لیتر استون و سپیمیل 7ها آن

ساعت قرار گرفــت و ســپس  24به مدت  شد و روي روتاتور

مــاکرولیتر  500سانتریفوژ شــد. محلــول رویــی بــا ســمپلر 

برداشته شد و پترولیوم اتر قطره قطره به آن اضــافه گردیــد 

ي جــدا ازي تشکیل شد. بعــد از آن رنگدانــهتا محلول دو ف

ویــال منتقــل شــد و روي آن شده از فاز پترولیوم بــه درون 

 rpmدقیقــه بــا دور  10سرم فیزیولوژي ریخته و بــه مــدت 

ســانتریفوژ شــد. محلــول رویــی حــاوي کاروتنوئیــد  3000

برداشته شد و به ویال دیگري منتقل گردید و مجــددا ایــن 

بــار تکــرار، جهــت حــذف پترولیــوم اتــر، قــارچ و  3عمل با 

ام گرفــت. مانــده انجــنول باقیمحیط کشــت، اســتون و متــا

هــاي تخراج شده برداشته شــد و درون کــوتکاروتنوئید اس

دستگاه اسپکتروفوتومتر براي خواندن جذب قــرار داده شــد 

)10(.  

  مطالعات آماري 2-6

هــاي  نجش مقایســه میــانگین فعالیــت آنــزیمبعد از ســ

SGOT ,SGPT, ALP,GGT  افــزاريدر برنامه نــرمSPSS 

و نمودارهــا بــا انجــام شــده اســت  ANOVAبا آزمــون  21

Excel .رسم شدند  

  ها یافته

  ها  سرم موش SGOTنتایج تعیین میزان 

هــاي در گــروه SGOTمقایسه میانگین میــزان فعالیــت 

)  mg/kg 32که در گــروه تزریــق غلــیظ ( مختلف نشان داد

بــوده، کــه در مقایســه بــا  U/L11± 85 ،میزان این فعالیت

یــن تفــاوت از ت و اکاهش یافته اس U/L9±86گروه شاهد 

  ). 1(نمودار  دار نیستنظر آماري معنی
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 آنزیم : مقایسه میانگین میزان فعالیت 1نمودارشماره

SGOT هاي سوري نرموش هاي مختلفدر گروه  

 

  ها  سرم موش SGPTنتایج تعیین میزان 

هــاي در گــروه SGPTمقایسه میانگین میــزان فعالیــت 

ــیظ (مختلــف نشــان دادنــد کــه در گــروه تزریــق غ  U/Lل

 U/L) بوده که در مقایســه بــا گــروه تزریــق رقیــق (5±37

د کــه ) کاهش پیدا کرU/L5 ± 44 ) و گروه شاهد (9±41

) P >05/0(  دار اســتایــن کــاهش از نظــر آمــاري معنــی

 ). 2(نمودار 

  
در  SGPT : مقایسه میانگین میزان فعالیت آنزیم2نمودارشماره

  هاي سوري نرهاي مختلف موشگروه

 *= تفاوت معنیدار در مقایسه با شاهد در سطح 0/05

  ها  سرم موش ALPنتایج تعیین میزان 

هــاي در گــروه ALPمقایســه میــانگین میــزان فعالیــت 

غلــیظ میــزان ایــن  تزریــق گــروه کــه در مختلف نشان داد

 دو از داريمعنــی طــور بــهبوده که  U/L 52±338 ،فعالیت

ه تزریــق رقیــق و گــرو U/L 62±464شاهد به میزان  گروه

ایــن  .)3(نمــودار کــاهش یافــت U/L 129±480به میــزان 

  ).P >05/0دار بود ( کاهش از نظر آماري معنی

 

 
در  ALPآنزیم  : مقایسه میانگین میزان فعالیت3نمودارشماره

  هاي سوري نرهاي مختلف موگروه

 *= تفاوت معنی دار در مقایسه با شاهد در سطح 0/05

  ها  سرم موش GGTنتایج تعیین میزان 

هــاي در گــروه GGTمقایسه میــانگین میــزان فعالیــت 

هــاي رقیــق  گروه، میانگین گروه 2مختلف نشان داد در هر 

 U/Lو گــروه غلــیظ بــه میــزان  U/L 30/1±48/4به میزان 

ــه میــزان  85/0±27/4 ــاهد ب ــروه ش ــه گ ــبت ب  U/Lنس

ایــی مشابه بوده و تفاوت قابل مالحظــه تقریبا 18/1±37/4

  ). 4(نمودار نداشت
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در  GGTمقایسه میانگین میزان فعالیت آنزیم  .4نمودارشماره

 هاي سوري نرهاي مختلف موشگروه

ــه ــدها رنگدان ــاییکاروتنوئی  در معمــوالً کــه هســتند ه

 دلیــل بــه فتوســنتتیک، هــايو بــاکتري هــاجلبک گیاهان،

. شــوندمی یافت فتوسنتزي در فرآیندهاي آنها حیاتی نقش

 غیــر هــايبــاکتري از بعضــی در هــارنگدانــه ایــن همچنین

 اکســیدانآنتــی عنوان به ها نیزکپک و مخمرها فتوسنتزي،

 برابــر در حفاظت منظور به سلولی و غشاهاي پایدارکنندة و

  ). 11( شوندمی تولید اکسیژن و نور از ناشی هايآسیب

 خــون ســرم در مطالعه این در که فاکتورهایی جمله از

کبدي توسط کاروتنوئید تولید  سمیت اثر بررسی ظورمن به

ه گرفتــ قــرار توجه شده از قارچ فوزاریوم اگزوسپوریوم مورد

  .ندبود GGTو SGOT ، SGPT ، ALP هايبود آنزیم

- میلــی 32گروه تزریق غلــیظ (در  SGPT میزان آنزیم

داري کیلوگرم) نسبت بــه گــروه شــاهد کــاهش معنــیگرم/

در دو گــروه تزریــق  SGOTیــزان ). م1(نمــودار نشــان داد

غلیظ و رقیق نسبت به گروه شاهد تفاوت معنــاداري نشــان 

میلیگرم/کیلــوگرم)  32). گروه تزریق غلــیظ (2(نمودار نداد

را نســبت بــه گــروه شــاهد و تزریــق  ALP کمترین میــزان

 در گــروه هــاي GGT). میــزان 3(نمــودار رقیــق نشــان داد

، تغییــرات روه شاهدتزریق رقیق و تزریق غلیظ نسبت به گ

ــا ــودار داري نشــان داده نشــدمعن ــت ). 4(نم ــاهش فعالی ک

SGOT  وALP هــاي ســوري نــر نشــان دهنــده در مــوش

  کاهش سمیت کبدي است. 

   بحث و نتیجه گیري

Seif el din  بررسی تاثیرات   ،و همکاران در طرح خود

هــاي داراي بیمــاري کبــد ر رتروزوواستاتین و بتاکاروتن د

 4نشان دادند. در ایــن طــرح بــه مــدت را کلی چرب غیر ال

و روزوواســتاتین بــه  mg/kg  10 هفته بتاکاروتن به میــزان

گردیــد در نتیجــه ســطوح  ها گاواژبه رت mg/kg  70میزان

  )GGT، گاما گلوتامیل ترانسفراز (ALT ،AST، ALPسرم 

داري در مقایسه با گروه نرمال افــزایش یافــت به طور معنی

غــایرت دارد دلیــل ایــن ایج بــا طــرح حاضــر م). این نت12(

توان به چرب بــودن کبــد و یــا کــم بــودن دوز تفاوت را می

 مصــرفی کاروتنوئیــد نســبت بــه تحقیــق حاضــر دانســت. 

Suvarnalatha  اي اثرات بتــا کــاروتن و همکاران در مطالعه

)mg/kg  52/0هــاي آزمایشــگاهی ) بر سمیت کبدي موش

 بتاکاروتن افزایش قابــل تــوجهیرا بررسی کردند. درمان با 

ي هــاداري در آنــزیمدر سطح گلیکوژن کبد و کاهش معنی

) مشــاهده شــد. از SGOT ,SGPT ,ALP GGT,کبــدي (

گلیســیرید ر نیز سطح کلسترول تام سرم و تــريطرفی دیگ

داري کــاهش یافــت. احتمــاال تــاثیرات جــذب به طور معنی

اهش فعالیــت هاي آزاد توسط کاروتنوئید باعــث کــدیکالرا

SGPT  وALP شده و سمیت کبدي را کــاهش داده اســت 

اکســیدانی قیق حاضر نیز احتماال خاصیت آنتیدر تح ).13(

هــاي غلیظ با به دام انداختن رادیکــال کاروتنوئیدها در دوز

انــد. از طرفــی در د بهبود عملکرد کبدي را موجب شــدهآزا

 بهبــود د درمحافظتی کاروتنوئی اثر اي دیگر  بررسیمطالعه

 حــاد مســمومیت تحت نر صحرایی هايموش کبدي آسیب

 بررســی ســاعت، 96 از بعــد کربن انجام گرفت. تتراکلرید با

  نظیــر( سرمی بیوشیمیایی پارامترهاي و کبد بافت پاتولوژي

 ALT وAST   وALP  (بــا  تیمــار مــورد هــايگروه بین در

 در یــدمختلــف کاروتنوئ دوزهــاي و تتراکلرید کربن مخلوط

دریافــت  داد نشــان نتــایج. شــد انجــام کنتــرل بــا مقایســه
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 کبــد در حــاد التهــاب و نکــروز موجــب تتراکلریــد کــربن

 کــاهش یــک بــه منجر کاروتنوئید با تیمار. شودمی هاموش

 پارامترهــاي تمــامی در) p>05/0( دارمعنــی دوز به وابسته

- مــی بررســی مورد کبد بافت هیستولوژیکی و بیوشیمیایی

 در گروه تزریق غلیظ همین حاضر احتماال در مطالعه .شود

 ترکیبــات حــاوي کاروتنوئیــد ها دخالت داشتند لــذاواکنش

 اســت هــااکســیدانآنتــی نظیر ايکننده محافظت شیمیایی

ــد کــه ــا قادرن ــر هاییمکانیســم ب ــه نظی ــا مقابل  اســترس ب

 محافظــت کبــدي هــايآســیب برابــر در را کبد اکسیداتیو،

اال کاروتنوئید با جلوگیري از مرگ برنامــه احتم .)14کنند (

) باعــث بهبــود عملکــرد Apoptosisریــزي شــده ســلولی (

  اند.) از کبد شده(Detoxificationکبدي و سم زدایی 

Agarwal   و همکاران تاثیر فوزاریوم و نقــش حفــاظتی

در هشت گــروه مــوش مــاده  B1آن را در برابر آفالتوکسین 

هــاي کبــدي سطح آنــزیم ،B1ن ارزیابی نمودند. آفالتوکسی

)ALT ،AST  وGGT( ــاي عملکــردي و هم ــین مارکره چن

اي کراتینین) را به طور قابــل مالحظــهکلیه (اسید اوریک و 

ها پس از گذشت یک ســاعت کاهش داد. سه گروه از موش

ــویه  ــه س ــا س ــین، ب ــق آفالتوکس از   G3و  G1 ،G2از تزری

ق نیــز در راســتاي نتایج این تحقی .فوزاریوم درمان گردیدند

هــاي کبــدي حاضر به دست آمده که کاهش آنــزیم تحقیق

ریــزي شــده دلیل کاهش آپوپتوز یا مرگ برنامــهاحتماال به 

هــا بــا بــه دام انــداختن باشد. احتماال کاروتنوئیــدکبدي می

هــاي زاد جلوي فعال شدن مســیرهاي آنــزیمهاي آرادیکال

باعــث افــزایش  اند وهاي کبدي را گرفتهکاسپازي در سلول

ــی کبــد شــدهخاصــیت ســم ــد (زدای و  Tsodikova). 15ان

 القــا کبــدي سمیت همکاران در طرح خود اثر بتاکاروتن بر

. نر انجــام دادنــد صحرایی هايدرموش با جنتامایسین شده

 و کبــد بافــت در التهــاب و نکــروز ایجاد باعث جنتامایسین

 گردیــد. کبــدي هــاي آنــزي ســرمی ســطح معنادار افزایش

 ســرمی ســطح معنــادار کــاهش درمان با بتاکــاروتن ســبب

 گــروه بــا مقایســه در تیمــار هــايگروه در کبدي هايآنزیم

 را دار معنــا تأثیر بیشترین ،شد جنتامایسین دریافت کننده

تــایج ایــن طــرح بــا ن ).16( نمود بتاکاروتن ایجاد وز بااليد

باال همخوانی دارد و موجب کــاهش  هايطرح حاضر در دوز

تــوان بــه کبدي گردیده است که دلیــل آنــرا مــیهاي زیمآن

ــی ــیت آنت ــدخاص ــیدانی کاروتنوئی ــوگیري از اکس ها و جل

   استرس اکسیداتیو دانست.

هاي دیــابتی شــده در طرحی تاثیر کاروتنوئید در موش

با استرپتوزوتوسین مورد بررسی قــرار دادنــد.  نتــایج نشــان 

- میلــی 45/0اکی کاروتنوئیــد بــا دوز داد که مصــرف خــور

کیلوگرم وزن بــدن داراي اثــرات کــاهش قنــد خــون و گرم/

افزایش انسولین خون است. همچنین ایــن رنگدانــه بــا دوز 

گرم/کیلوگرم وزن بدن مانع از دست رفتن وزن بــدن  45/0

). نتایج این طرح بــا طــرح حاضــر 17( در موش دیابتی شد

 روتنوئیــد را درخوانی دارد و خاصیت آنتی اکســیدانی کاهم

یــک زنجیــره دهد.  زیر کاروتنوئیــد داراي دوز باال نشان می

هــاي آزاد واند رادیکالباشد که می بلند پلی ان کنژوگه می

  را به دام بیندازد و موجب بهبود وضعیت گردد.

شــناخته اکسیدان یک آنتیکاروتنوئید به عنوان  امروزه

اتــم  8ي . زیرا کاروتنوئیــد در ســاختار خــود دارااستشده 

هــاي اتــمهاي آزاد باشد رادیکالاتم کربن می 5یدروژن و ه

فــرد  هــايهــا بــا تعــداد الکتــرونفعال و یــا گروهــی از اتــم

هــاي رادیکــال اختارســهاي فــرد در هستند. وجود الکترون

بنــابراین تمایــل  سازدپذیر می ، آنها را ناپایدار و واکنشآزاد

ن واکــنش ند و طــی انجــام ایــواکنش با اتم هیدروژن را دار

اکســیدانی زاد بــه دام افتــاده و فعالیــت آنتــیهاي آرادیکال

  گردد. کاروتنوئید فعال می

قــارچ فوزاریــوم  تــوانمــی طرح حاضر نتایج به توجه با

 بــه کاروتنوئیــدها تولیــد مناســب یک منبع اگزوسپوریوم را

گرفت و بعنوان یــک مکمــل غــذایی  نظر در بتاکاروتن ویژه

هــاي کبــدي در ایــن ود. نتــایج آنــزیمانسان پیشنهاد نمدر 

 mg/kgپژوهش بیانگر آن است که درگــروه تزریــق غلــیظ (

کــاهش  ALPو  SGPTهــاي ) نیز میزان فعالیــت آنــزیم32
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- ایــن کــاهش آنــزیم را بــه خاصــیت آنتــینشان داد. علت 

ت تــوان نســبت داد. کــاهش فعالیــاکسیدانی کاروتنوئید می

هــاي المت کبد موشدهنده سهاي فوق در کبد نشانآنزیم

سوري نر است. با توجه به شباهت فیزیولوژیک بدن انســان 

و موش، دوز غلیظ کاروتنوئید بدست آمــده از قــارچ مــذبور 

ایع غــذایی به عنوان یک رنگدانه بیولوژیک کاربردي در صن

  گردد.براي انسان پیشنهاد می

  قدردانی و تشکر

 را ما که عزیزي همکاران و دوستان کلیه از پایان در

 دانی قد و تشکر رساندند یاري پژوهش این انجام در

  نماییممی
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Abstract 

Background: Carotenoids comprise a significant group of natural pigments produced by plants and 
some microorganisms such as fungi. These useful pigments have beneficial properties, including the 
antioxidant property. The goal of the present project is to produce carotenoids by Fusarium 
oxysporum fungus and its effect on liver enzymes in male mice.  
Materials and Methods: Fusarium exosporium fungus was cultured in a suburodecroserase agar 
medium. In this study, carotenoids were first extracted by the solvent method under optimal 
conditions of the solvent mixture of acetone, methanol and petroleum ether for 24 hours. The drying 
process of pigment extraction was carried out using Davis method. In the next stage, 24 male mice 
were randolmly divided into three groups of eight mice. Two treatment groups received carotenoid 
via intraperitoneal injection (16 and 32 mg / kg), and the last group received this product in the 
control group. 0.2 mL was of physiologic serum was injected intraperitoneally. Subsequently, heart 
blood was collected from the rats and liver factors were evaluated. The results were analyzed using 
SPSS 21 software and all the data were compared using the ANOVA method. 
Results: The results showed that carotenoid extracted from Fusarium oxysporum fungus altered the 
activity of liver enzymes.The concentration of SGPT and ALP enzymes significantly decreased in 
the injectable group (32 mg / kg). 
Conclusion: The antioxidant properties of carotenoids in thick doses reduced the activity of liver 
enzymes.This function is probably due to the antioxidant properties of carotenoids and the oxidative 
stress control and radical trapping of free radicals. Given the physiological similarities between the 
human body and mice, the use of high doses of carotenoids in food industries is recommended. 
Keywords: Fusarium oxysporum fungus, liver enzymes, carotenoid, male mice 
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