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 في التقميل من اآلثار البايولوجية الضارةLactobacillus acidophilus  وLactobacillus casei دور بكتريا
لالكريالمايد

محـمد جميل محـمد الجبوري وكـركـز مـحمـد ثـمـج ومحـمد احمد جاسم وامين سميمان بدوي

.  العراؽ،  تكريت،  جامعة تكريت،  كمية الزراعة، قسـ عموـ االغذية

الخالصــــة

 جامعة تكريت بيدؼ بياف تأثير/  كمية الزراعة/ اجريت الدراسة في مختبرات قسـ عموـ االغذية

 كغـ مع ماء الشرب في معايير النمو/) ممغراـ20  و10) االعطاء الفموي مف االكريالمايد بالتركيزيف

:الكممات المفتاحية

 بكتريا حامض،االكريألمايد

بينت النتائج في حالة االعطاء مع ماء
ّ . يوما21 والمعايير الحيوية في اناث الجرذاف المختبرية بعد مدة
) في الوزف المكتسب لمجاميع الجرذاف المعطاةP<0.05( الشرب منو فانو سبب في اإلنخفاض المعنوي عند

 المعايير الكيموحيوية،الالكتيؾ

 وقد انخفضت معنويا قيـ كؿ مف البروتيف الكمي وااللبوميف والكموبيوليف حيث كانت عند. غـ36.4 عند

محمد جميل محمد الجبوري

 غـ مقارنة مع مجموعة السيطرة- 9.53  و- 5.17 فمويا مف االكريالمايد مع زيادة التركيز حيث كانت عند

.واألنزيمية
: لممراسمة

 وبينت النتائج ارتفاع قيـ. ديسيمترعمى التوالي/ ) غـ1.60  و1.70( )2.98  و3.22( (4.58  و4.92(

: البريد االلكتروني
m_jamel68@yahoo.com

ALT  كذلؾ حصؿ إرتفاع معنوي في فعالية جميع قيـ اإلنزيمات. لتر عمى التوالي/ ) ممغـ36  و31( )1.84

: رقم الهاتف المحمول
31137870770

 و1.33( )3.01  و2.66( حامض اليوريؾ و الكرياتنيف واليوريا مع زيادة تركيز االكريالمايد حيث كانت عند

/ ) وحدة دولية174  و157( )60  و47( )46  و34(  ولجميع المعامالت حيث كانت عندALP  وAST و

 كما سبب ارتفاع تركيز االكريالمايد في اإلنخفاض المعنوي ألعداد بكتريا حامض الالكتيؾ.لتر عمى التوالي
Lb.  كاف ألضافة نوعي بكتريا حامض الالكتيؾ.في األمعاء وقابميا إرتفاع معنوي في أعداد البكتريا المرضية

 كغـ معيا تاثي اًر/ ممغراـ20  و10  مع ماء الشرب وبوجود االكريالمايد بتركيزLb. acidophilus  وcasei
معنويا في خفض التأثير السمبي لالكريالمايد في الوزف والمعايير الكيموحيوية واألنزيمية وخفض أعداد البكتريا

.المرضية وزيادة أعداد بكتريا حامض الالكتيؾ في االمعاء

The Role of Lactobacillus Casei and Lactobacillus Acidophilus to Decrease the Harmful
Biological Effect of Acrylamide
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Food Science Department, College of Agriculture, Tikrit University, Tikrit, Iraq.

ABSTRACT
Key words:
Acrylamide, Lactic acid
bacteria, Biochemical and
Enzymes parameters.
Correspondence:
M.J.M. Al-Jubory
E-mail:
m_jamel68@yahoo.com
Mobile No.:
35535870770

The study was conducted in the laboratories of the Food Science Department,
College of Agriculture, Tikrit University, in order to determine the effect of oral
administration with 10 and 20 mg/kg from Acrylamide with drinking water on
growth and biochemical parameters in laboratory rats after 21 days. The results
showed when adding the Acrylamide at 10 and 20 mg/kg with drinking water
caused in significant reduction (P<0.05) in the body weight at (– 5.17 , - 9.53) g ,
total protein, albumin, and globulin of animals with increasing the concentration
of Acrylamide, (4.92 , 4.58) (3.22 , 2.98) (1.70 , 1.60) g / dl respectivly. While the
values of uric acid, creatinine and urea was increased at (2.66 , 3.01) (1.33 , 2.98)
(31 , 36) mg /dl. respectily, further the activity of enzyme ALP, ALT and AST
were significantly increased with increased of Acrylamide concentrations (34 ,
46) (47 , 60) (157 , 174) UI/L. It also found that the addition of Acrylamide led to
increased the total counts of pathogenic bacteria and decreased the total counts of
lactic acid bacteria in animals intestinal.
The addition of two types of lactic acid bacteria Lb. casei and Lb. acidophilus
led to decreasing the negative effect of Acrylamide on the values of all the
parameters determined.
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المقدمة:

يعد االكريالمايد ( )H2C=CH-NH2مف المواد المحتمؿ ضررىا عمى صحة االنساف والتي تنشأ في االغذية المقمية

والمخبوزة نتيجة تعرض الغذاء لممعامالت الح اررية الشديدة الجافة والرطبة (الضمور .)2004 ،وىي مركبات صناعية تستخدـ في
انتاج البوليميرات وصناعة البالستؾ وعبوات االغذية( Surdykوآخروف .)2004 ،وىو مف المركبات الذائبة في الماء وسريعة

االمتصاص في القناة اليضمية ( )2003 ،Kellyويؤدي التعرض الى جرعات عالية منو الى حدوث خمؿ في االعصاب وتغيرات
في الجياز العصبي المركزي ،كذلؾ لو تاثير تطفيري ومسرطف (  El-Kholyوآخروف ،)2011 ،وصنؼ ضمف المجاميع
المسرطنة مف قبؿ الوكالة الدولية لبحوث السرطاف( .)1994 ،IARCويسبب تمؼ الكبد والكمى والدماغ وكريات الدـ الحمراء
( Sumnerوآخروف )1997 ،ويتفاعؿ مع االنزيمات او المستقبالت فيحدث تغيرات في وظائؼ الخاليا ويؤدي الى حدوث
السرطاف وتغيرات في مستوى ىورمونات البروالكتيف والتوستيروف في الجرذاف (  Johnsonوآخروف )1986 ،ويؤثر عمى النقؿ

الحيوي لمخاليا ويزيد مف نفاذية أغشية الخاليا وىذا الخمؿ يسبب زيادة انتقاؿ انزيمات الكبد الى الدـ ( Awadوآخروف.(1998 ،
وذكر  Tarekeوآخروف )2002( ،باف االكريالمايد يوجد بتراكيز مرتفعة في المواد الغذائية التي تستيمؾ بشكؿ منتظـ طواؿ
العاـ كشرائح البطاطا والمقميات الفرنسية والخبز والبسكويت .وتبيف ايضاً باف االكريالمايد كاف قد تكوف بفعؿ التسخيف فوؽ 120

ºـ نتيجة تفاعالت ميالرد بيف الحامض االميني االسباراجيف مع سكر الكموكوز ( Taubertوآخروف ،)2004 ،واظيرت البطاطا
المقمية الفرنسية والبطاطا المقرمشة قيـ عالية نسبيا مف االكريالمايد بمغت ( 424و  )1739مايكروغراـ  /كغـ عمى التوالي .وذكر
الضمور )2004( ،اف االكريالمايد موجود في  15مادة مف مجموع  17التي تـ فحصيا وبمستويات متفاوتة نتيجة الختالؼ
مكوناتيا وظروؼ انتاجيا مع حصوؿ زيادة معنوية في معدؿ تكوف االكريالمايد باطالة مدة القمي ،وادى قمي البطاطا في زيت
استخدـ لفترة تزيد عف يوميف الى زيادة معنوية في تكوف االكريالمايد بزيادة مقدارىا  % 33تقريبا مقارنة مع القمي في زيت استخدـ

الوؿ مرة .وذكر  Rosenو  )2002( ،Hellensباف االكريالمايد لـ يكتشؼ في االطعمة المحضرة بطريقة السمؽ .قدرت
 Sevenssonوآخروف ) 2003( ،مقدار التناوؿ اليومي مف االكريالمايد في السويد ،واعتمدت في الدراسة عمى استيالؾ الطعاـ
السويدي واستنادا الى بيانات المواد الغذائية وجدت في الغالب احتوائيا عمى االكريالمايد وكاف معدؿ التناوؿ اليومي  0.58غـ /
كغـ مف وزف الجسـ  /يوـ كمعدؿ لمشخص البالغ في السويد.

وذكر  Khalilو  )2005( ،Abd El-Aziemارتفاع الكرياتنيف ويوريا الدـ وارتفاع انزيمات  ALTو  ASTعند تغذية

الجرذاف عمى عميقة تحتوي عمى  Acrylamideمقارنة مع مجموعة السيطرة .وذكر  El-Kholyوآخروف )2011( ،ارتفاع
انزيمات الكبد  ALTو  ALPو  ASTعند إضافة االكريالمايد بتركيز  7و 14ممغـ  /كغـ وزف الجسـ في ماء الشرب الى
العميقة مقارنة مع حيوانات مجموعة السيطرة .وذكر  Rawiوآخروف )2012( ،انو عند اضافة االكريالمايد بتركيز  15ممغـ  /كغـ
وزف الجسـ حصوؿ انخفاض وزف الجسـ والبروتيف الكمي مقارنة مع حيوانات مجموعة السيطرة .وذكر  Hammadوآخروف،

) )2013انخفاض البروتيف الكمي وااللبوميف والكموبيوليف في كؿ مجاميع الحيوانات المختبرية عند إضافة االكريالمايد الى العميقة
مقارنة مع حيوانات مجموعة السيطرة .وذكر  )2013( ،Al-Mosaibihانخفاض وزف الجرذاف عند إضافة االكريالمايد بتركيز
 30ممغـ  /كغـ وزف الجسـ الى العميقة مقارنة مع حيوانات مجموعة السيطرة .وذكر  )2013( ،Jabarارتفاع الكرياتنيف وحامض
اليوريؾ عند اضافة االكريالمايد الى العميقة.

وذكر  Pendoneوآخروف )2000( ،إف لبكتريا  Lb. caseiالمقدرة عمى حفظ التوازف المايكروبي لألمعاء ومنع اإلضطرابات

المعوية .مف جانب آخر أشار  Carrوآخروف (2002) ،إلى قدرة ىذه األحياء المجيرية في زيادة إنتاج الكموبيولينات المناعية
 IgAالتي تؤدي دو اًر ميماً في اإلستجابة المناعية لألغشية المخاطية .كذلؾ تعمؿ عمى تحسيف وظائؼ الكبد وليا تاثير حافظ

ضد تمؼ الكبد الحاد حيث تخفض تمؼ الخاليا وااللتيابات مقارنة مع مجموعة السيطرة ( .)2010 ،El-Khamisyإف فاعمية

أنواع بكتريا حامض الالكتيؾ يمكف أف يكوف مف خالؿ قدرة تمؾ االنواع في افراز حامض الالكتيؾ الذي يمكف أف يسبب في
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تعطيؿ المواقع الفعالة لمركب  Acrylamideفي األمعاء وانخفاض تأثيره الساـ ،فضالً عف حجب امتصاصو مف األمعاء والتسبب

في اف ارزه خارجاً مع الفضالت (  Szwajgierو .) 2010 ،Jakubczyk
مواد وطرائق البحث:

تهيئة الحيوانات المختبرية:

تـ الحصوؿ عمى الحيوانات المختبرية مف كمية الطب البيطري  /جامعة الموصؿ وىي إناث جرذاف  Female Ratsمف النوع

 Albino Sprague- Dawleyweanlingبالغة بعمر  9 – 8أسابيع والوزف تراوح بيف  567 – 503غـ ،قسمت الحيوانات
البالغة عددىا  45حيواف عشوائياً إلى  9مجاميع كؿ مجموعة  5حيوانات والتي تضمنت اآلتي -:

 )1مجموعة السيطرة  )2مجموعة الحيوانات المعطاة بكتريا Lb. casei
acidopillus

 )4مجموعة الحيوانات المعطاة  Acrylamideبتركيز  10ممغـ  /كغـ  )5مجموعة الحيوانات المعطاة

 Acrylamideبتركيز  20ممغـ  /كغـ
acidopillus

 )3مجموعة الحيوانات المعطاة بكتريا Lb.

 )6مجموعة الحيوانات المعطاة  Acrylamideبتركيز  10ممغـ /كغـ  +بكتريا Lb.

 )7مجموعة الحيوانات المعطاة  Acrylamideبتركيز  20ممغـ /كغـ  +بكتريا Lb. casei

الحيوانات المعطاة  Acrylamideبتركيز  10ممغـ /كغـ  +بكتريا Lb. casei
بتركيز  20ممغـ /كغـ  +بكتريا  Lb. acidopillusحيواف /يوـ.

 )8مجموعة

 )9مجموعة الحيوانات المعطاة Acrylamide

تـ إعطاء الحيوانات المواد المدروسة بعد خمطيا مع الماء المعقـ ( )1993 ،Schnietzوبعد إذابتيا بالتراكيز المشار إلييا في

المجاميع أعاله .تـ إضافة معمؽ بكتريا حامض الالكتيؾ بنوعييا  Lb. caseiو  Lb. acidophillusمع ماء الشرب وبأعداد
عند  / 8 10 × 1.5مؿ مف وسط الحميب الفرز .وأخذ الوزف اإلبتدائي بعد يوـ مف تغذية الحيوانات إنفراديا وكانت درجة الح اررة
º 25 -20ـ ومدة اإلضاءة ال تقؿ عف  12ساعة في اليوـ  ،وكاف تقديـ الغذاء مفتوحاً والذي تـ إعداده إعتماداً عمى ماجاء في
( )2002 ،NAC-NRSخالؿ مدة التجربة التي استمرت لمدة  21يوماً.
فحوصات الدم :

فحوصات الدم الكيموحيوية :

إستخدمت طواقـ محاليؿ قياسية ( )Kitsمجيزة مف شركة ( BIOLABOفرنسا) لقياس البروتيف الكمي

Total

(Proteinغـ /ديسمتر) واأللبوميف ( Albuminغـ /ديسمتر) ،بينما تـ قياس اليوريا ( Ureaممغـ /ديسمتر) وحامض اليوريؾ
(ممغـ /ديسمتر) والكرياتنيف (ممغـ /ديسمتر) بإستخداـ طواقـ محاليؿ قياسية مجيزة مف قبؿ شركة ( Biomaghrebتونس)،

واستخدـ المطياؼ الضوئي في اجراء التحاليؿ  Spectrophotometerوفؽ تعميمات الشركات المجيزة كما ذكر في (،Titiz
.)2005
تقدير فعالية اإلنزيمات:

قدرت فعالية اإلنزيمات التي شممت كالً مف ) Alanine amino transferase (ALTو (AST) Aspartate amino

 transferaseبإستخداـ طواقـ قياسية مجيزة مف شركة ( RANDOXبريطانيا) ،أما تقدير فعالية إنزيـ Alkaline

) phosphatase (ALPفقد تـ بإستخداـ طواقـ قياسية مجيزة مف شركة ( ROCHEألمانيا) وتمت قراءة النتائج يإستخداـ جياز

 Reflotronوفؽ تعميمات الشركات المجيزة ليا كما ذكر في (.)2005 ،Titiz
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تقدير العدد الكمي لألحياء المجهرية:

تقدير العدد الكمي لبكتريا القولون في األمعاء:

جمع  10غـ مف أمعاء الحيوانات وتـ حفظيا باستخداـ المحموؿ الممحي الفسيولوجي بحجـ  90مؿ  ،وأجريت التخافيؼ الالزمة

لغاية التخفيؼ السادس وسحب  0.1مؿ مف التخفيؼ األخير ونشر عمى وسط  MaCconkey Agarو Eosin Methylene
 blueوحضنت األطباؽ مقموبة عند º 37ـ لمدة  24ساعة بعدىا عدت المستعمرات عمى الطبؽ لكؿ عينة
)Harriganو.)1976 ،MacCance
تقدير العدد الكمي لبكتريا حامض الالكتيك:

مف التخفيؼ المعد في المحموؿ الفسيولوجي في الخطوة السابقة تـ أخذ  0.1مؿ ونشرت عمى سطح وسط MRS-

CaCO3الصمب وحضنت الىوائيا عند º 35ـ لمدة  48-24ساعة .بعدىا حسبت أعداد المستعمرات ذات الشكؿ الكريمي
والممتمكة لممناطؽ الرائقة حوليا ) Harriganو .)1976 ،MacCance
التحميل اإلحصائي

حممػت نتػػائج التجػػارب بإسػػتخداـ النمػوذج الخطػػي العػػاـ ( ) Linear Model Generalضػػمف البرنػػامج اإلحصػػائي الجػػاىز

( )2001 ،SASلد ارسػة تػأثير العوامػؿ عمػى وفػؽ التصػميـ العشػوائي الكامػؿ  CRDكمػا أجػري إختبػار دنكػف ))1955 ،Duncan
لتحديد معنوية الفروؽ مابيف متوسطات العوامؿ المؤثرة عمى الصفات المدروسة عند مستوى (.)0.05
النتائج والمناقشة:

تأثير  Acrylamideفي معايير النمو:

يوضح الجدوؿ  .1تأثير إضافة تركيزيف عند ( 10و  (20ممغـ  /كغـ مف مادة  Acrylamideمع ماء الشرب لمدة

بينت النتائج حصوؿ انخفاض معنوي عند ( )P<0.05في الوزف المكتسب لمجاميع الجرذاف المعطاة
 21يوما في وزف الجسـّ .
فمويا مف  ، Acrylamideإذ سببت زيادة التركيز في زيادة نسبة االنخفاض في الوزف المكتسب ،حيث كاف تأثير التركيز  20ممغـ

 /كغـ األكثر في انخفاض وزف الحيوانات الى ) )– 9.53غـ مقارنة مع مجموعة السيطرة التي كانت ) )36.4غـ.
كما بينت النتائج وجود ارتفاع معنوي ايجابي بيف مجموعتي السيطرة المضاؼ الييا بكتريا  Lb. caseiو Lb. acidophilus
مقارنة مع مجموعة السيطرة .كما إف إضافة نوعي بكتريا حامض الالكتيؾ سوية مع كؿ مف تركيزي  Acrylamideقد سببت في
الزيادة المعنوية في وزف الحيوانات لتكوف في حالة بكتريا  Lb. caseiولمتركيزيف  10و  20ممغـ  /كغـ بزيادة مكتسبة عند 8.29

و  5.92غـ عمى التوالي ،وفي حالة  Lb. acidophilusعند  7.83و  6.08غـ عمى التوالي.
اتفقت النتائج مع  (2013) ،Al-Mosaibihو  Rawiوآخروف )2012) ،الذيف ذكروا حصوؿ انخفاض وزف الجرذاف عند إضافة
االكريالمايد بتركيز  15و  30ممغـ  /كغـ وزف الجسـ عمى التوالي الى العميقة مقارنة مع حيوانات مجموعة السيطرة .واف انخفاض

وزف الجسـ في الحيوانات المختبرية المغذاة عمى مركبات  Acrylamideيمكف أف يكوف مرتبط ًا مع سمية تمؾ المركبات حيث

تؤثر عمى نمو الحيوانات (  .)2004 ،Akingbemiإف فاعمية بكتريا حامض الالكتيؾ في تقميؿ التأثير السمبي تكوف مف خالؿ
قدرتيا عمى ربط واحتجاز مركبات  Acrylamideفي المنطقة المعوية وبالتالي منع امتصاصيا في األمعاء وبذلؾ تخفض خطر
التعرض ليذه المركبات (  Oishiوآخروف.)2008 ،
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جدول  . 1تأثير تراكيز  Acrylamideفي معايير النمو في إناث الجرذان بعد فترة  21يوماً
المعامالت

التركيز

الوزن األبتدائي

ممغرام/كغم

الوزن النهائي

الزيادة الوزنية

غم

السيطرة

صفر

155.54

191.94

36.4b

Lb. casei

2مل/حيوان/يوم

144.30

185.5

41.5a

Lb. acidophilus

2مل/حيوان/يوم

154.41

194.71

40.3a

10

164.07

158.90

-5.17e

Acrylamide

Acrylamide +
Lb. casei

Acrylamide +
Lb. acidophilus

20

153.28

143.75

-9.53f

10

155.65

163.94

8.29c

20

149.86

155.78

5.92d

10

152.56

160.39

7.83c

20

155.94

162.02

6.08d

 : e-aاألحرؼ المختمفة في العمود الواحد تشير إلى وجود إختالفات معنوية عند مستوى إحتمالية 0.05

تأثير  Acrylamideفي المعايير الكيموحيوية:

يوضح الجدوؿ  2تأثير إضافة  Acrylamideبالتركيزيف ) 10و  )20ممغـ  /كغـ مع ماء الشرب في المعايير الكيموحيوية

إلناث الجرذاف ،بينت النتائج حصوؿ انخفاض معنوي في قيـ البروتيف الكمي وااللبوميف والكموبيوليف عند ) )P<0.05ولكال
التركيزيف ( 10و  (20ميكروغراـ  /كغـ مف Acrylamide

اذ كانت قيـ البروتيف الكمي عند  4.92و  4.58وقيـ االلبوميف

 3.22و  2.98وقيـ الكموبيوليف  1.70و  1.60غـ  /ديسيمتر مقارنة مع مجموعة السيطرة  6.52و  3.72و  2.8غـ  /ديسيمتر
عمى التوالي ،كذلؾ حصوؿ ارتفاع معنوي في قيـ البروتيف الكمي والكموبيوليف عند إضافة نوعي بكتريا حامض الالكتيؾ Lb.
 caseiو  Lb. acidophilusمع .Acrylamide

كذلؾ ارتفعت معنويا قيـ حامض اليوريؾ عند إضافة  Acrylamideحيث بمغت عند  2.66و  3.01ممغـ /ديسيمتر عمى

التوالي مقارنة مع حيوانات مجموعة السيطرة التي كانت عند  2.02ممغـ  /ديسيمتر .وكاف ىناؾ تأثير معنوي لبكتريا حامض
الالكتيؾ بنوعييا في خفض تأثير  Acrylamideعند التركيزيف أعاله عمى قيـ حامض اليوريؾ حيث بينت النتائج حصوؿ ارتفاع
معنوي في قيـ حامض اليوريؾ فبمغت ( 2.29و  2.26( )2.76و  )2.79ممغـ /ديسيمتر عمى التوالي مقارنة مع مجموعة السيطرة.
كذلؾ بينت النتائج ارتفاع قيـ الكرياتنيف معنويا عند إضافة  Acrylamideحيث بمغت قيـ الكرياتنيف عند  1.33و 1.84
ممغـ /ديسيمتر في حالة مجموعة الحيوانات المعطاة تركيزي  Acrylamideعمى التوالي مقارنة مع مجموعة السيطرة التي كانت

0.71ممغـ  /ديسيمتر .كما حصؿ انخفاض معنوي في قيـ الكرياتنيف عند إضافة بكتريا حامض الالكتيؾ بنوعييا مع التركيزيف مف
 Acrylamideمقارنة مع مجموعة السيطرة .كما تبيف ارتفاع قيـ اليوريا معنويا مع زيادة تركيز  Acrylamideمف  10إلى 20
ميكروغراـ  /كغـ حيث كانت  31و  36ممغـ  /ديسيمتر عمى التوالي مقارنة مع مجموعة السيط ػرة التي كػػانت عػػند  24ممغـ /
ديسيمتر .وانخفاض معنوي في قيـ اليوريا في مجموعتي السيطرة المضاؼ إلييا بكتريا حامض الالكتيؾ بنوعييا  Lb. caseiو

 Lb. acidophilusحيث بمغت عند  21و  22ممغـ  /ديسيمتر عمى التوالي مقارنة مع مجموعة السيط ػرة .كما حصؿ تأثير
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معنوي لبكتريا حامض الالكتيؾ بنوعييا في خفض تأثير  Acrylamideولكال التركيزيف عمى قيـ اليوريا مقارنة مع مجموعة

السيطرة.

اتفقت النتائج مع ماذكره  Hammadوآخروف )2013( ،في حصوؿ انخفاض في قيـ البروتيف الكمي وااللبوميف والكموبيوليف في
كؿ مجاميع الحيوانات المختبرية عند إضافة االكريالمايد الى العميقة مقارنة مع حيوانات مجموعة السيطرة .وكذلؾ مع ماذكره
 ،(2013) ،Jabarفي حصوؿ ارتفاع في قيـ الكرياتنيف وحامض اليوريؾ عند اضافة االكريالمايد الى العميقة ،كذلؾ مع ما ذكره
 Khalilو  )2005( ،Abd El-Aziemفي حصوؿ ارتفاع الكرياتنيف ويوريا الدـ وأف ىذا االرتفاع يمكف أف يعود إلى سمية
 Acrylamideوالتي سببت في تضرر النشاط الحيوي الطبيعي لمكبد وقابميتو عمى تمثيؿ المواد الغذائية فيو وكذلؾ انخفاض قابمية
الكمية عمى التخمص مف سمية ىذه المادة عف طريؽ التمثيؿ الغذائي .واف زيادة ىدـ البروتيف وسحب مجموعة األميف مف
األحماض األمينية تفسر ارتفاع مستوى اليوريا واف ىذه المركبات السامة تزيد مف يوريا الدـ ( .)1987 ،Varelyإف زيادة حامض
اليوريؾ يمكف أف يكوف ناتجاً بصورة رئيسية عف تحطـ البيورينات أو عدـ قدرة الكمية عمى إف ارزه ،وارتفاع الكرياتنيف في مصؿ الدـ
يرتبط مع الترشيح غير الطبيعي لمجزيئات مف قبؿ الكمية ( Bansalوآخروف.)2005 ،

إف قدرة أنواع بكتريا حامض الالكتيؾ في تقميؿ التأثير السمبي لمركب  Acrylamideتكوف مف خالؿ قدرتيا عمى ربط تمؾ
المركبات وازالتيا مف األمعاء (  Endoوآخروف .(2000 ،إف إزالة تمؾ المواد تكوف في تقميؿ امتصاصيا مف قبؿ األمعاء مع
إمكانية حجب إرتباطيا مع زغابات األمعاء فتؤدي إلى تقميؿ امتصاصيا وبالتالي خفض تأثيرىا الساـ ( Husseinو ،Eid

.)2013

جدول  .2تأثير تراكيز  Acrylamideفي بعض المعايير الكيموحيوية في

إناث الجرذان
Uric
acid
mg/dl
2.02c

المعامالت

التركيز ممغم/كغم

TP
g/dl

Alb
g/dl

Glob
g/dl

السيطرة

0

6.52a

3.72a

2.8a

السيطرة Lb. casei+

بعد فترة  21يوماً.
Criaten
Urea
in
mg/dl
mg/dl
24d
0.71d

2مل/حيوان /يوم

6.66a

3.75a

2.9a

1.94c

0.43e

21e

السيطرة  2 Lb. cidophilus+مل/حيوان /يوم

6.63a

3.74a

2.9a

1.93c

0.45e

22d

10

4.92c

3.22b

1.70b

2.66a

1.33b

31b

20

4.58d

2.98b

1.60b

3.01a

1.84a

36a

10

5.57b

3.59a

1.9b

2.29b

1.02c

27c

20

5.12c

3.30ab

1.8b

2.76a

1.57b

32b

10

5.64b

3.57a

2.0b

2.26b

0.97c

28c

20

5.19c

3.37a

1.8b

2.79a

1.51b

32b

Acrylamide

Acrylamide + Lb.
casei

Acrylamide + Lb.
acidophilus

 : e-aاألحرف المختمفة في العمود الواحد تشير إلى وجود إختالفات معنوية عند مستوى إحتمالية 0.05
TP = Total Protien
: Alb = Albumine
: Glob = Globuline

تأثير  Acrylamideفي المعايير اإلنزيمية:

إف تأثير  Acrylamideبتركيز  10و 20ميكروغراـ  /كغـ عمى فعالية اإلنزيمات في إناث الجرذاف يوضحو الجدوؿ .3

حيث بينت النتائج حصوؿ ارتفاع معنوي ) )P<0.05في فعالية جميع قيـ اإلنزيمات  ALP , AST ، ALTلكؿ مجاميع

الحيوانات المعطاة  Acrylamideمع ماء الشرب ،حيث بمغت قيـ فعالية اإلنزيـ  34 ( ALTو  ) 46واإلنزيـ  47( ASTو
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 )60واإلنزيـ  157( ALPو  )174وحدة عالمية  /لتر مقارنة مع قيميا في مجموعة السيطرة التي كانت لكؿ منيـ عند 42 ، 25

 138 ،وحدة عالمية  /لتر عمى التوالي .كما أظيرت النتائج حصوؿ انخفاض معنوي في فعالية اإلنزيمات عند إضافة
 Acrylamideبتركيزيو مع بكتريا حامض الالكتيؾ إذ بمغت قيمة اإلنزيـ  31 ALTو  39وحدة عالمية  /لتر ،ولإلنزيـ AST

بمغ  43و  52وحدة عالمية  /لتر ،ولإلنزيـ  ALPبمغ  144و  160وحدة عالمية  /لتر في حالة بكتريا  .Lb. caseiبينما بمغت
قيمة اإلنزيـ  32 ALTو  41وحدة عالمية  /لتر ،ولإلنزيـ  ASTبمغ  41و  54وحدة عالمية  /لتر ،ولإلنزيـ  ALPبمغ  141و
 159وحدة عالمية  /لتر بالنسبة لبكتريا  Lb. acidophilusمقارنة مع إضافة  Acrylamideلوحدىا.

اتفقت النتائج مع ماذكره  El- Kholyوآخروف )2011( ،في حصوؿ ارتفاع مستوى االنزيمات  ALTو  ASTو  ALPعند

اضافة االكريالمايد بتركيز  7و  14ممغـ  /كغـ وزف الجسـ مقارنة مع حيوانات مجموعة السيطرة ،كذلؾ اتفقت مع ماذكره Khalil
و  )2005( ،Abd El-Aziemفي حصوؿ ارتفاع مستوى إنزيمات الكبد  ALTو  ASTعند تغذية الجرذاف عمى عميقة تحتوي
عمى  Acrylamideمقارنة مع مجموعة السيطرة .إف حدوث التغير في نشاطية إنزيمات الكبد بسبب استيالؾ  Acrylamideمف
قبؿ الحيوانات المختبرية يمكف أف يعود إلى تأثيرات المادة في العمميات األيضية في خاليا الكبد وتثبيط فاعمية اإلنزيمات المسؤولة

عنيا مما يسبب تمؼ خاليا الكبد وخروج اإلنزيمات خارج الخاليا إلى الدـ وبالتالي زيادة نشاطيتيا السيما  ALTو  ASTالتي تدؿ
زيادة نشاطيتيا إلى حصوؿ خمؿ في عمؿ الكبد)  Korkmazوآخروف ،)2011 ،ويؤثر  Acrylamideعمى النقؿ الحيوي لمخاليا
ويزيد مف نفاذية أغشية الخاليا وىذا الخمؿ يسبب زيادة انتقاؿ انزيمات الكبد الى الدـ ( Awadوآخروف.(1998 ،
جدول .3تأثير تراكيز  Acrylamideفي بعض المعايير اإلنزيمية ( )IU/Lفي إناث الجرذان بعد فترة  21يوماً
المعامالت

التركيز ممغرام/كغم

ALT

AST

ALP

السيطرة

0

25d

42d

138e

السيطرة Lb. casei+

2مؿ/حيواف/يوـ

19e

32e

119f

السيطرة Lb. acidophilus+

2مؿ/حيواف/يوـ

21e

34e

117f

10

34c

47c

157c

20

46a

60a

174a

10

31c

43d

144d

20

39b

52b

160b

10

32c

41d

141d

20

41b

54b

159b

Acrylamide
Acrylamide +
Lb. casei
Acrylamide +
Lb. acidophilus

 : e-aاألحرف المختمفة في العمود الواحد تشير إلى وجود إختالفات معنوية عند مستوى إحتمالية 0.05

ALP = Alkaline phosphatase: AST = Aspartate amino transferase : ALT = Alanine amino transferae

تأثير  Bisphenol Aفي التوازن الميكروبي:

يوضح الجدوؿ  4تأثير  Acrylamideبالتركيزيف  10و  20ممغراـ  /كغـ في توازف المجتمع الميكروبي في أمعاء

إناث الجرذاف .بينت النتائج حصوؿ انخفاض معنوي ) )P<0.05في أعداد بكتريا حامض الالكتيؾ في األمعاء الغميظة والصائـ
واألثني عشري عند إعطاء  Acrylamideمع ماء الشرب لمحيوانات بالتركيزيف  10و  20ممغ ارـ  /كغـ إذ بمغت ( 6.81و 6.71
و  )6.82و ( 6.23و  6.11و  )6.10عمى التوالي مقارنة مع مجموعة السيطرة التي كانت ( 7.34و  7.32و  ،)7.40وحصؿ
ارتفاع معنوي عند التركيزيف  10و  20ممغ ارـ  /كغـ في أعداد البكتريا المرضية .كذلؾ بينت النتائج حصوؿ تأثير معنوي لنوعي
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بكتريا حامض الالكتيؾ  Lb. caseiو Lb. acidophilusعند إضافتيا مع  Acrylamideبتركيز  10و  20ممغ ارـ  /كغـ في
خفض أعداد البكتريا المرضية وزيادة أعداد بكتريا حامض الالكتيؾ.

جدول  4اثير تراكيز  Acrylamideفي التوازن الميكروبي ( )Logفي أمعاء إناث الجرذان بعد فترة  21يوماً
المعامالت

األمعاء الغميظة

التركيز

ممغ ارم/كغم

MRS

السيطرة

0

7.34
b

السيطرة +
Lb. casei

2مؿ/

السيطرة Lb. +
acidophilus

حيواف/يوـ
2مؿ/
حيواف/يوـ
5

EM
B
6.69
b

M.
agar
7.23
b

EM
B
6.23
b

M.
agar
6.84
b

6.07
b

5.44c 8.02a 6.60c

6.14
b

5.37c 7.94a 6.64c 5.95c 8.58a 6.57c 5.27c 8.77a

6.17
b

Acrylamide +
Lb. acidophilus

7.84a 6.95a 6.81c
7.64
a
6.23
b

10

6.23c

5

7.05
b

10

7.64a 7.04a 6.87c

5

7.23
b

10

MRS
7.32
b

8.49a 6.69c 5.41c 8.85a

Acrylamide

Acrylamide +
Lb. casei

EM
B
6.30
b

الصائم

M.
agar
7.40
b

األثني عشري

7.12
b
7.82
b

6.17
b

6.71
b

7.04a

7.69
b

MRS
7.40
b

6.82
b

7.42a 6.86a

8.07a 7.23a 6.10c 8.40a 7.77a 6.11c 8.39a
7.12
b

7.69a 6.84a

7.17
b
6.84
b
7.11
b
6.87
b

6.77
b

7.02
b

7.90a 7.23a
6.90a

7.04
b

7.84a 7.32a

7.36
b
7.04
b
7.23
b
6.90
b

6.39
b

7.02
b

7.77a 6.86a
6.34
b

7.11
b

7.25a 6.87a

 : e-aاألحرف المختمفة في العمود الواحد تشير إلى وجود إختالفات معنوية عند مستوى إحتمالية 0.05
M. agar = MacConkey agar : EMB = Eosine Methylene Blue : MRS = DeMan-Rogosa-Sharpe medium

إف تأثيرات  Acrylamideفي حصوؿ الخمؿ في أعداد وأنواع النبيت الطبيعي في األمعاء يمكف أف يكوف ناتجاً عف قابمية

 Acrylamideالسامة ألغمب األنواع البكتيرية وبالتالي تثبيطيا أو قتميا ( )2008 ،Oishiأما فاعمية أنواع بكتريا حامض
الالكتيؾ فانو يمكف أف يكوف مف خالؿ قدرة تمؾ االنواع في افراز حامض الالكتيؾ الذي يمكف أف يسبب في تعطيؿ المواقع الفعالة
لممركبات الضارة في األمعاء وانخفاض تأثيره الساـ ،فضالً عف حجب امتصاصو مف األمعاء والتسبب في اف ارزه خارجاً مع

الفضالت مما يسبب في زيادة األنواع مف بكتريا حامض الالكتيؾ في األمعاء والتوازف اإليجابي لمنبيت الطبيعي في األمعاء

(  Szwajgierو .)2010 ،Jakubczyk
المصادر:

الضمور ,ىاني مسمـ خمؼ ( )4330دراسة مستوى االكريالمايد في عدد مف االغذية المقمية والمخبوزة في االردف.
الجامعة االردنية .

Akingbemi BT, Sottas CM, Koulova AI, Klinefelter GR and Hardy MP (2004). "Inhibition of
testicular steroidogenesis by the xenoestrogen bisphenol A is associated with reduced
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