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  9313 مررتاریخ پذیرش:            9313 تیرتاریخ دریافت: 

 چکیده

های سرمی کبد یمآنزباشد( بر یمیر نیز زنجمتوسطبررسی اثر یک محرک رشد با نام برگاپرایم )که یک اسید چرب منظور به

گرم در چهار گروه آزمایشی مورد ارزیابی  052نه هفته با میانگین وزن  ،رت نر سر 02تعداد ، زدهکپکهای تغذیه شده با ذرت رت

و  (گرم در کیلوگرم جیره 0و  2( با استفاده از دو سطح محرک رشد برگاپرایم )0 × 0یل )قرار گرفتند. این آزمایش به شکل فاکتور

ها اعمال روز در خوراک رت 02مدت تیمارهای آزمایشی به تصادفی انجام شد. کامالً( در قالب طرح زدهکپکدو نوع ذرت )سالم و 

باشند( یمهای کبدی یمآنزهای سرم خون )که مربوط به یمآنزمیزان یری از ناحیه قلب هر رت، گخونپس از  02شدند و در انتهای روز 

ی مورد استفاده )چه هاخوراکیک از یچه. در انتها نتایج نشان داد که ندمورد ارزیابی قرار گرفت GGTو  AST ،ALT ،ALPاز لحاظ 

های کبدی مورد مطالعه ایجاد نکردند. نتایج یمآنزو بدون افزودن برگاپرایم اثری بر  ( بازدهکپکمحتوی ذرت سالم و چه حاوی ذرت 

و  اندنشدهاضافه شده در خوراک دچار مسمومیت کبدی  زدهکپکهای نه هفته با میزان ذرت این مطلب است که رت دهندهنشانکلی 

 همراه نداشته است.استفاده از برگاپرایم نیز در این رابطه آثاری را به
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 مقدمه
در دانه  هاکپکیدشده از تولیک گروه عمده شیمیایی        

باره و یک صورتبهباشد. آفالتوکسین یمذرت، آفالتوکسین 

شود اما خطر تولید و ینمی در دانه ذرت تازه ایجاد خودخودبه

بسیار باال  زدهکپکی هاذرت واسطهبهی آن هاغلظتافزایش 

ی تولید ترفعال صورتبهدر هوای گرم  هاکپکباشد. این یم

، Anonymousدنبال دارند )وس را بهی باال از آسپرژیلهانسبت

ها ین مایکوتوکسینترمهم ازجملهها (. آفالتوکسین2702

به  آسپرژیلوسیه قارچ دوسوعمده توسط  طوربهباشند که یم

تولید  2آسپرژیلوس پارازینکوسو  0آسپرژیلوس فالووسی هانام

 یدکنندهتولی هاقارچ(. 2772و همکاران،  Tedescoشوند )یم

مختلف و تحت شرایط گوناگون رطوبت،  روی مواد هاآفالتوکسین

PH یابند )و درجه حرارت رشد و تکثیر میHussein  وBrasel ،

2770.) 

ها ه که آفالتوکسیندش مشخص گوناگون هاییشآزما طبق       

که  شوندمیهای گوناگونی برای حیوانات و انسان یبآسموجب 

 Charmleyهای کبدی اشاره کرد )یبآستوان به یماین موارد  از

رسد کبد اولین اندامی است که یمنظر به و (0991و همکاران، 

و  Lessonگیرد )یمیر مسمومیت با آفالتوکسین قرار تأثتحت 

توان یم(. از دیگر عوارض ناشی از آفالتوکسین 0991همکاران، 

به تضعیف سیستم ایمنی، مسمومیت کبدی، موتاسیون، 

و  Bailyزایی و خونریزی اشاره کرد )الخلقهناقصی، یزاسرطان

 (.0991همکاران، 

توانند یمها که آفالتوکسین شدهمشخصاز طرفی نیز        

های موجود در سرم خون مانند آسپارتات یمآنزفعالیت بعضی از 

آمینو ترانسفراز، آالنین آمینو ترانسفراز و الکتات دهیدروژناز را 

که مرتبط با تخریب سلولی ناشی از آلفاتوکسیکوزیس هستند 

(. کرمانشاهی 0997و همکاران،  Kubenaیر قرار دهند )تأثتحت 

توکسین ( طی پژوهشی سطوح مختلف از آفال0811و همکاران )

ی گوشتی افزودند. هاجوجهمدت چهار هفته در خوراک را به

این موضوع بود که  دهندهنشاننتایج این محققین در انتها 

های کبدی( )آنزیم ALTو  ASTسبب افزایش  0Bآفالتوکسین 

( در پژوهشی 0812سرم خون شده است. صفامهر و همکاران )

ی گوشتی هاهجوجذرت آلوده به آفالتوکسین را در خوراک 

مورد استفاده قرار داد و در انتها طبق نتایج گزارش نمودند ذرت 

 وزن کبد و کلیه شده است. یندهافزاآلوده به آفالتوکسین 

                                                           
0 Aspergillus Flavus 

2 Aspergillus Parasiticus 

       Vahdatpour (،2779) همکاران و Hassan همکاران و 

 توسط سرم هاییمآنزطبیعی  غلظت که( گزارش کردند 2771)

 سرم، کبدی هاییمآنز فعالیت. کندیمتغییر  غیرطبیعی عوامل

AST ،ALP  وALT قرار استفاده مورد کبد عملکرد ارزیابی برای 

 هاهپاتوسیت نابودی به مربوط هاآن فعالیت در افزایش و گیردیم

 و همکاران، Fatemiاست ) آن علت از نظرصرفکبدی  آسیب یا

2771) .Scoll گزارش کردند که  (2779) و همکارانLDH، 

AST، ALT  وGGT ًکه یابندافزایش می سرم در زمانی معموال 

 .شود فراوان ایجاد استرس علتبه ماهیچه بافت و کبد آسیب

 بهبود و هایماریباز  پیشگیری در هاپروبیوتیک یریکارگبه       

. دارد هزارساله چندین اییشینهپدام  و انسان سالمتی وضعیت

 ها یابیوتیکیآنت مقابل در بخشیاتح مواد یاها پروبیوتیک

 امروزه تحقیق .(Fuller ،0910) گیرندیم قرار پادزیست ترکیبات

 و اییهتغذ خواص علتبه پروبیوتیک یهافرآورده تولید زمینه در

قراردادن  برای تالش و کندیم دنبال رشدی را به رو روند درمانی

 غذایی در رژیم مکمل عنوانبه هابیوتیکپری و هاپروبیوتیک

 غذایی مکمل" صورتبه پروبیوتیک .گیردیم صورت افراد روزانه

 یا در انسان مصرف در صورت و است شده تعریف "میکروبی زنده

 بر مفیدی روده اثرات فلورمیکروبی تعادل بر اثر با حیوان،

 هاپروبیوتیک (. اثرات مفیدFuller ،0910دارد ) میزبان سالمتی

 رشد مهار ،الکتوز تحمل عدم کاهش اسهال، کنترل :از عبارتند

 عروقی و های قلبییماریب از جلوگیری روده، زاییماریبعوامل 

 فعالیت ایمنی، پاسخ افزایش سرم، کلسترول و لیپیدها کاهش با

 (.0892آلرژی )سیدی و همکاران،  عالئم کاهش و ضدسرطانی

       Rahman سطوح که دادند نشان (2772) همکاران و 

 .کندیم تغییر پروبیوتیک یرتأث تحت سرم های کبدییمآنز

Ziaei ( 2779و همکاران )و که پروبیوتیک کردند گزارش نیز 

 این دودهند )یم تغییر کبدی را هاییمآنز غلظت بیوتیکپری

و همکاران  Rishi(. دنسرم خون شو ALT کاهنده اندتوانسته گروه

آزمایشگاهی با پروبیوتیک، ی هاموشپس از تغذیه ( 2779)

 ALTو  ASTبیوتیک مشاهده کردند مقدار پریبیوتیک و سین

بیوتیک مشابه شده با پروبیوتیک و سینیهتغذی هاموشدر سرم 

شده با پریبیوتیک اینولین  یهتغذگروه شاهد بود اما در گروه 

ممکن است  که ،داری نشان دادیمعنسرم افزایش  ASTمقدار 

 یراختصاصی میزبان به اینولین باشد.غخ ناشی از پاس

 اییهتغذ( اثرات 0892در تحقیقی از سیدی و همکاران )       

 الکتوباسیلوس و کازئی(-لا) کازئی الکتوباسیلوس پروبیوتیک دو

 مقدار و رشد بر رافتیلوز بیوتیکبا پری پاراکازئی(-لا) پاراکازئی

   ی قرار گرفت. بررس موردکبدی سرم رت نر  هاییمآنز

 همکاران نورانی و �       �                         بررسی اثر برگاپرایم بر فعالیتهای آنزیمهای عضالنی کبوی سرم رتهای تغذیه شوه... 
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ها با این نتایج این محققین نشان داد که تغذیه رت       

دار یمعنمستقل موجب تغییر  طوربهها و رافیلوز پروبیوتیک

که میزان این آنزیم یطوربهشود یمسرم  ALTسطح آنزیم 

ها نسبت به شاهد افزایش یافت. این نتایج کبدی با پروبیوتیک

یرهای آزمایشی بر سطح متغیر این تأثچنین نشان از عدم هم

 داشته است. ASTو  ALPهای کبدی یمآنز

ی است که با استفاده از تکنولوژی اولئوزوم امادهبرگاپرایم        

کند. برگاپرایم دارای یمتولید شده است که شبیه لیپوزوم عمل 

ها را شکسته و در های منحصر به فرد است که چربیاین ویژگی

 ینبددهد و ز ماتریکس فسفولیپیدهای حیاتی قرار میکپسولی ا

وسیله امکان تولید سریع انرژی حاصل از سوختن یک گرم 

برابر گلوکز است. این فرآورده دارای  1/2یباً تقربرگاپرایم 

اسیدهای با زنجیره متوسط است که دارای خواص ضدباکتریایی 

، E. Coliهای هستند و قادرند مانع رشد و تکثیر باکتری

سالمونال تیفی ، سالمونال اینفنتیس، سالمونال آنتریتیدیس
خواص این ماده  جمله ازشوند.  کلستریدیوم پرفرنژیسو  موریوم

ایمنیت در مقابل عوامل  توان به محرک رشد بودن و افزایندهمی

، Brasel و Husseinهای میکروبی اشاره کرد )طبیعی و عفونت

آزمایش حاضر بررسی اثر خوراک حاوی ذرت  انجام از هدف       

احتمالی یک محرک  مؤثرهای کبدی و نقش یمآنزبر  زدهکپک

 ها بود.یمآنزرشد )برگاپرایم( بر کنترل و متعادل ساختن این 
 

 هاشمواد و رو
خانه دانشگاه در حیوان 0898در این پژوهش که در بهار        

رت نر نه  27اهلل )عج( انجام پذیرفت، تعداد یهبقعلوم پزشکی 

گرم طی سه هفته مورد آزمایش  217هفته با میانگین وزنی 

 صورتبهقرار گرفتند. این تعداد رت در چهار گروه آزمایشی 

فاکتوریل )دو در دو( که دو سطح محرک رشد برگاپرایم 

(Bergaprime( )شده از شرکت یهتهBerg+Schmidt  در )آلمان

زده(، در خوراک افزوده شدند. دو نوع ذرت )سالم و کپک

ی آزمایشی خوراکی به شکلی تنظیم شدند که به گروه هاگروه

و  زدهکپکگرم ذرت  177اول عالوه بر خوراک روزانه معمولی 

گرم محرک رشد داده شد. به گروه دوم عالوه بر خوراک  077

افزوده شد. گروه سوم زده گرم ذرت کپک 177معمولی تنها 

گرم ذرت سالم همراه با  177خوراک حاوی جیره معمولی و 

گرم محرک رشد دریافت کردند. به گروه چهارم نیز تنها  077

 (.0گرم ذرت سالم به جیره معمولی افزوده شد )جدول  177

 

 های آزمایشی: ترکیب جیره گروه2جدول 

 اقالم )کیلوگرم( جیره اول جیره دوم جیره سوم چهارمجیره 

 جیره پایه  2 2 2 2

 ذرت سالم  7 7 1/7 1/7

  زدهکپکذرت  1/7 1/7 7 7

 محرک رشد برگاپرایم  0/7 7 0/7 7

     

، زدهکپک ذرتجهت تهیه ی خوراک: سازآمادهنحوه        

ی پالستیکی در هاپاکتمدت سه هفته درون ذرت بهی هانمونه

ی شدند. دارنگهگراد در محلی تاریک یسانتدرجه  87دمای 

از  استفاده موردی هانسبتی ذرت، هانمونهی سازآمادهپس از 

مخلوط کامل )جهت عدم امکان  صورتبههر خوراک محاسبه و 

ی آزمایشی هاگروهشدند. ترکیب غذایی  درآوردهحیوان(  انتخاب

پایه میزان دو کیلوگرم خوراک معمول  طوربهچنین بود که ینا

برای هر گروه آزمایشی در نظر گرفته شد و مواد افزودنی چون 

ذرت و محرک رشد به میزان مطرح شده در هر نوع خوراک 

 شد.یمافزوده 

آزمایش،  20در انتهای روز : های مورد بررسیفراسنجه       

یری انجام خونگانسولین از ناحیه قلب هر رت ی هاسرنگتوسط 

ی خون در دستگاه سانتریفیوژ قرار داده شد. هانمونهو بالفاصله 

درجه  -17ها در دمای یشآزماها تا زمان انجام نمونه سرم

های خون در ی شدند. نمونه سرمدارنگهگراد حفظ و یسانت

های کبدی که در خون وارد یمآنزآزمایشگاه از لحاظ غلظت 

ها به قرار: یمآنزشوند مورد بررسی قرار گرفتند. این یم

، آالنین آمینو ترانسفراز (AST)آسپارتات آمینو ترانسفراز 

(ALT)( آلکالین فسفاتاز ،ALP و گاما گلوتامین ترانسفراز )

(GGT.بودند ) 

ماری های این آزمایش براساس طرح آدادهتحلیل آماری:        

فاکتوریل )دو در  صورتبه، گروه آزمایشی چهار باکامالً تصادفی 

   .(2001
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وارد و سپس با  Excelکه ابتدا در برنامه  ،دو( ارزیابی شدند

 یهمورد تجزطرفه صورت آنالیز واریانس یکبه SPSS 20افزار نرم

ها از طریق آزمون آماری قرار گرفتند. مقایسه میانگین تحلیل و

 صورت گرفت. P<71/7در سطح دانکن 

 

           نتایج

شده  گرفتهخونی هانمونهدر انتهای آزمایش پس از ارسال        

 آسپارتات آمینوهای کبدی یمآنزاز هر رت به آزمایشگاه، میزان 

(، آلکالین فسفاتاز ALT(، آالنین آمینوترانسفراز )AST) ترانسفراز

(ALP( و گاما گلوتامیل ترانسفراز )GGT ) موجود در سرم(

ی هادادهپس از تجزیه تحلیل مورد ارزیابی قرار گرفت. خون( 

مشخص گردید افزودن  2جدول دست آمده با توجه به نتایج به

های مورد آزمایش )در به خوراک معمول رت زدهکپکذرت 

های کبدی ذکر شده یمآنزگرم( هیچ اثری بر غلظت  177سطح 

چنین نداشته است. نتایج همدر مقابل جیره حاوی ذرت سالم 

نشان داد افزودن محرک رشد برگاپرایم به خوراک حاوی ذرت 

های کبدی نداشته یمآنزیری بر غلظت این تأث زدهکپکسالم یا 

دار از لحاظ آماری بوده یمعناست و نتایج گویای عدم اختالف 

 (.P>71/7است )

 

 

 های کبدی رتیمآنزی آزمایشی بر هاگروه: اثر 1جدول 

 گروه آزمایشی 
SEM دارییمعن 

 جیره چهارم جیره سوم جیره دوم جیره اول فراسنجه مورد ارزیابی

0SGOT (AST) 

 )واحد/لیتر(
9/078 80/001 2/021 1/001 70/1 187/7 

2SGPT (ALT) 

 )واحد/لیتر(
8/12 02/10 2/10 9/12 70/2 191/7 

8ALP  

 )واحد/لیتر(
1/0117 7/2007 2/0278 9/0080 28/019 201/7 

2GGT  

 )واحد/لیتر(
81/1 27/0 09/2 19/8 19/7 809/7 

SEM0 : خطای استاندارد میانگین: Aspartate Amino Transfrase 

2: Alanin Amino Transfrase 

8: Alkaline Phosphatase 

: γ-Glutamyl Transfrase2 

  

   بحث

توان بیان داشت یمدست آمده با توجه به نتایج به       

ی سالم هاذرتی مورد بررسی )چه حاوی هاخوراکیک از یچه

های یمآنزو چه حاوی محرک رشد برگاپرایم( بر  زدهکپکو 

. اندنکردهیری را ایجاد تأث( GGTو  AST ،ALT ،ALPکبدی )

( نشان از افزایش 0910و همکاران ) Dafallaباره نتایج ینا در

ی گوشتی هاجوجهدر  ALTو  ASTهای کبدی یمآنزفعالیت 

شده با جیره حاوی آفالتوکسین بود. در آزمایشی دیگر  یهتغذ

(، پس از افزودن آفالتوکسین در 0811کرمانشاهی و همکاران )

 غلظتهفته، افزایش  چهارمدت ی گوشتی بههاجوجهخوراک 

اما  .سرم خون را شاهد بودند ALTو  ASTهای آنزیم

Edrington ( پس از افزودن آفالتوکسین در 0990و همکاران )

های کبدی یمآنزی گوشتی تغییری در فعالیت هاجوجهجیره 

AST  وALT  موردمشاهده نکردند. از سویی یکی از عواملی که 

ها با سن یمآنزفعالیت این  پژوهشگران بوده است بررسی توجه

یک ارتباط معکوس بین افزایش  ازجملهحیوانات بوده است، 

سن در سنین بعد از بلوغ و کارکرد سیستم متابولیز کننده 

است )سعیدی،  شدهگزارشهای خوراکی یافزودنداروها و 

0812.) 

      Jayraj ( گزارش کردند که متابولیسم 0912و همکاران )

 هاموشزایی آفالتوکسین در کبد ی و موتاسیوننسکوواالاتصال 

ی پیر هاموشباشد و در یمدر سنین پیری و جوانی متفاوت 

درصد در مسیر فعال شدن )فاز اکتیواسیون(  17تا  87بین 
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های با توجه به سن نه هفتگی رت که ،شودیمکاهش ایجاد 

یرگذاری آفالتوکسین را بر تأثتوان دلیل عدم یمآزمایش حاضر 

همین سن و قدرت متابولیزه کردن مواد های کبدی بهیمآنز

 نسبت داد.  هاآنبه سیستم گوارشی  واردشده

( 2772و همکاران ) Rahmanچنین طی تحقیقاتی از هم       

های یمآنز( مشخص گردید غلظت 2779و همکاران ) Ziaeiو 

یر تأثوشتی تحت های گکبدی موجود در سرم خون جوجه

این دو ) کنندیمپروبیوتیک و پریبیوتیک قرار گرفته و تغییر 

 (.دنسرم خون شو ALT کاهنده اندتوانستهگروه 

      Rishi ( 2779و همکاران ) ی هاموشپس از تغذیه

بیوتیک مشاهده آزمایشگاهی با پروبیوتیک، پریبیوتیک و سین

شده با  یهتغذی هاموشدر سرم  ALTو  ASTکردند مقدار 

بیوتیک مشابه گروه شاهد بود اما در گروه پروبیوتیک و سین

سرم افزایش  ASTشده با پریبیوتیک اینولین مقدار  یهتغذ

این نتایج با نتایج تحقیق حاضر در مورد  ،داری نشان دادیمعن

افزودن محرک رشد برگاپرایم طی مواردی مشابه و در مواردی 

غایر ممکن است ناشی از پاسخ مغایر است که نتایج م

های خوراک )سیدی و یافزودنیراختصاصی میزبان به این غ

(، سطح مورد استفاده و همان قدرت 0892همکاران، 

و  Jayrajمتابولیزاسیون حیوان در سن مورد آزمایش باشد )

 (.0912همکاران، 

دهد که خوراندن سه هفته خوراک یمنتیجه کلی نشان        

های یمآنزیری بر تأثنه هفته  9های به رت زدهپککحاوی ذرت 

چنین افزودن محرک رشد برگاپرایم در کبدی نداشته است. هم

متعادل ساختن  منظوربه، زدهکپکخوراک حاوی ذرت سالم و 

ها های کبدی سرم خون تغییری در سطح این آنزیمغلظت آنزیم

 ایجاد نکرد.

 

 تشکر و قدردانی
به این وسیله از آقای مهندس ابراهیم مصلحی جهت        

همکاری و همراهی در قسمتی از تحقیق حاضر تشکر و قدردانی 

 گردد.یم
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