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 الملخص
 /البيةت الييةوا ي/ جامعةة تكريةت/  كمية الزراعةة مختبرات اجريت الدراسة في مختبرات الدراسات العميا في

لمعرفة تأثير مضةادات  8102/1/82الى  8102/08/82جامعة تكريت، لمفترة من –كمية الطب البيطري 
فةي بعة    Butylated Hydroxytolueneو Butylated hydroxyanisole االكسةدة النة اعية 

دة المعةةايير اال زيميةةة والم اعيةةة فةةي ذكةةور الجةةرذان البالاةةة ييةةث بي ةةت ال تةةاالك ان اضةةافة مضةةادات االكسةة
ادت الةةى ينةةو    Butylated Hydroxytolueneو Butylated hydroxyanisoleالنةة اعية 

كمةةا بي ةةت ال تةةاالك ينةةو  ا خفةةا  فةةي  ALT, AST, ALPا زيمةةات الكبةةد  فعاليةةةفةةي  زيةةادة مع ويةةة
 في ذكور الجرذان البالاة. IgMو IgG الم اعية الكموبيولي ات  تراكيز

 المقدمة
 فعاليةةة لةة  مركةةب أو مةةادة كةة  عمةةى األكسةةدة مضةةادات منةةطم  يطمةةق
 تةاثير مةن الوقايةة أو التةأخير عمةى يعمة  والةذي التأكسدية األضرار ضد

 المضةةةةةادة اآلليةةةةةات مةةةةةن العديةةةةةد الخميةةةةةة تسةةةةةتخدم ييةةةةةث اليةةةةةرة الجةةةةةذور
 ةةةوع ال سةةةيك والخةةة ي  يسةةةب األ ظمةةةة هةةةذ  طبيعةةةة وتختمةةة ، لألكسةةةدة
 ويتجةةة . [1] الخميةةةة وخةةةارج داخةةة  الوسةةةط فةةةي تواجةةةدها ويسةةةب وكةةةذل 
 مضةادات واضةافة اسةتخدام عمةى االغذيةة نة اعة فةي وخنونةا العالم

 فعةةا  دور لهةةا أن كمةةا ونةة اعية ع جيةةة أهميةةة مةةن لهةةا لمةةا  االكسةةدة
 فةةى مخيفةةة بنةةور  الم تشةةرة الخبيثةةة األورام تسةةبب قةةد التةةى الشةةوارد ضةةد

 بعةةةةد المةةةةواد هةةةةذ  اسةةةةتخدام يةةةةو  القمةةةةق  شةةةةأ لقةةةةد. [2] اآلن مجتمعات ةةةةا
( واإل ةةةةةاث الةةةةةذكور) التجةةةةةارب ييوا ةةةةةات عمةةةةةى مطولةةةةةة عمميةةةةةة دراسةةةةةات

ييوا ةات  فةي االعةرا  او االثةار وتظهةر عالية سمية ذات ا ها ظهرتا
بشةةةةك   اليمةةةةرا  الةةةةدم لكريةةةةات ضةةةةارة وتكةةةةون( % 65-60) التجةةةةارب 
وجةد مةن خة   الدراسةة  . [3]  عةام بشةك  الدمويةة الةدورة وعمةى خةا 

 AST، ALT) الكبد ا زيمات قيم في ارتفاع ينو  [4]التي قام بها 

، ALP  )بسةةةةبب الكبةةةةد خ يةةةةا تمةةةة  يةةةةدوث بسةةةةبب الةةةةدم منةةةة  فةةةةي 
 Butylated و  Butylated hydroxyanisole)  اضةةةةةةافة

Hydroxytoluene )فةةةةةةةي زيةةةةةةةادة ينةةةةةةةو  ]5[وذكةةةةةةةر. العميقةةةةةةةة فةةةةةةةي 
 فةةةةي كبيةةةةر بشةةةةك  ALP و AST و ALT الكبةةةةد ا زيمةةةةات مسةةةةتويات
 .الكبةةد فةةي سةةمية ويةةدوث العضةةمية الخ يةةا إلنةةابة  تيجةةة الةةدم منةة 

 اليةةةدود عةةةن النةةة اعية االكسةةةدة مضةةةادات تراكيةةةز زيةةةادة ان [6] ووجةةةد
 IgG)  الم اعيةةةةة المعةةةةايير مسةةةةتو  خفةةةة  الةةةةى تةةةة دي بهةةةةا المونةةةةى

 .  المضادة االجسام وتقمي ( IgMو

 ل غذيةة اليافظةة المةواد اهةم مةن مضادات االكسدة النة اعية دتعكما و 
 األكسةةدة مضةةادات وايضةةا ،التخةةزين فةةي التأكسةةدي التةةدهور تقةةاوم وهةةي

 والمةةةةون والمممةةةةس الاذااليةةةة الع انةةةةر مسةةةتو  عمةةةةى اليفةةةاظ فةةةةي تسةةةاعد
 ل سةةته   م اسةةب تجعمةة  ممةةا االغذيةةة فةةي والرااليةةة  وال ضةةارة والةةذوق
  .[7] البشري
أيةةةد ما عةةةات األكسةةةدة التةةةي   Butylated hydroxyanisoleويعةةد

ويعتبةر مةن   081Eالقاالمةة الدوليةة وييمة  الةرقم الةدولي  اشتممت عميهةا
ومةةةن أكثةةةر ما عةةةات األكسةةةدة  Syntheticما عةةةات األكسةةةدة النةةة اعية 

 Butylatedفاعميةةةة واسةةةتخداما، يتةةةراوح التركيةةةز المسةةةتعم  مةةةن الةةةة 

hydroxyanisole  811إلةةةةى  011لم ةةةةس أكسةةةةدة األغذيةةةةة فةةةةي يةةةةدود 
جز  بالمميون كيد اقنى ويسةب مةا يقةرر  القةا ون أو التشةريس فةي ذلة  

 Butylated. ويعتبةةةةر[2] البمةةةةد لمسةةةةماح باسةةةةتخدام مضةةةةاد االكسةةةةدة

Hydroxytoluene  مةةةةةن ما عةةةةةات األكسةةةةةدة النةةةةة اعية فهةةةةةي ضةةةةةمن
  Butylatedيسةتعم و  ،E 080القاالمةة الدوليةة وتيمة  الةرقم الةدولي 

Hydroxytoluene التجميةةةةةةة  مستيضةةةةةةةرات فةةةةةةةي لألكسةةةةةةةدة كُمضةةةةةةةاد 
 لألكسةةةةدة أساسةةةةيا مضةةةةادا ييةةةةث األخةةةةر ، النةةةةيدال ية والمستيضةةةةرات
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 ضةةةةةرر لم ةةةةةس كةةةةةذل  وُيسةةةةةتخدم والزيةةةةةوت الةةةةةدهون فةةةةةي لمتةةةةةز   المسةةةةةببة
 .[6] الدواالية لفعاليتها وفقدا ها الزيوت في الذاالبة الفيتامي ات

 العملالمواد وطرق 
 المواد الكيمياوية

 مةن شةركة Butylated hydroxyanisole تم الينو  عمةى المضةاد
Golden-Eisen-USA ومضةادButylated Hydroxytoluene  

 مةة  لتةةر مةةن المةةا  28تم اذابتهةةا فةةي يةةو  India/Himediaشةةركة  مةةن
درجةة مالويةةة  85عمةى درجةة يةرارة  دقةاالق 5مةس التيرية  المسةتمر لمةدة 

/ البيطةةةةري الطةةةةب كميةةةةة مةةةةن المختبريةةةةة الييوا ةةةةات عمةةةةى الينةةةةو  تةةةةمو 
 -Dawleyweanling ال ةةوع مةةن جةةرذان ذكةةور وهةةي تكريةةت جامعةة

Sprague Albino بةةةةين يتةةةةراوح والةةةةوزن أسةةةةابيس 5-8 بعمةةةةر بالاةةةةة 
 عشةةوااليا جةةرذا 45وعةةددها البالاةةة الييوا ةةات قسةةمت، غةم( 145–125)

 :وكاالتي ييوا ات 5 تضم ت مجموعة ك  مجاميس 9 إلى

 السيطرة مجموعة -1

 بتركيةةةز  BHA االكسةةةدة مضةةةاد المعطةةةاة الحيوانةةةات مجموعةةةة -2
 يوم/الحيوان وزن كغم/ممغم 100

 200بتركيةز BHA  االكسدة مضاد المعطاة الحيوانات مجموعة  -3
 ميو /الحيوان وزن كغم/ممغم

 300بتركيةز BHA  االكسةدة مضةاد المعطةاة الحيوانةات مجموعة -4
 يوم/الحيوان وزن كغم/ممغم

 400بتركيةز BHA  االكسةدة مضةاد المعطةاة الحيوانةات مجموعة -5
 يوم/الحيوان وزن كغم/ممغم

 بتركيةةز BHT  االكسةةدة مضةةاد المعطةةاة الحيوانةةات مجموعةةة -6
 يوم/الحيوان وزن كغم/ممغم100

 200بتركيةز BHT  االكسةدة مضةاد المعطةاة الحيوانةات مجموعة -7
 يوم/الحيوان وزن كغم/ممغم

 300بتركيةز  BHT االكسةدة مضةاد المعطةاة الحيوانةات مجموعة -8
 يوم/الحيوان وزن كغم/ممغم

 400بتركيةز BHT  االكسةدة مضةاد المعطةاة الحيوانةات مجموعة -9
 يوم/الحيوان وزن كغم/ممغم

 وتجريعهةةةا سةةةاعة 12 بحةةةوالي التجريةةة  قبةةةل الحيوانةةةات تجويةةة  تةةةم 
 التجربةةة بدايةةة فةةي االبتةةدا ي الةةوزن أخةةذ وتةةم  اعةةال  المةةذكورة بةةالمواد
 ال االضةةا ة ومةةدة م ويةةة درجةةة 25 - 20بةةين  الحةةرارة درجةةة تراوحةت

 28 لمةدة اسةتمرت التةي التجربةة مةدة خالل يوميا ساعة 12 عن تقل
 . يوما

 Linear) العةةةةام الخطةةةةي ال مةةةةوذج باسةةةةتخدام التجةةةةارب  تةةةةاالك يممةةةت

Model General8110) ( ضةةةةمن البر ةةةةامك اإلينةةةةاالي الجةةةةاهز 
SAS,  لدراسةةةة تةةةأثير العوامةةة  عمةةةى وفةةةق التنةةةميم العشةةةواالي الكامةةة )
CRD ( كمةةا أجةةري إختبةةار د كةةنDuncan, 1955 لتيديةةد مع ويةةة )

الفةروق مةةابين متوسةةطات العوامة  المةة ثرة عمةةى النةفات المدروسةةة ع ةةد 
 (.P<0.05مستو  )

 

 النتا ج والمناقشة
 . االنزيمية المعايير في BHT و BHA  االكسدة اتمضاد تاثير
 مع ةةةةوي ارتفةةةةاع ينةةةةو  1))فةةةةي الجةةةةدو   ال تةةةةاالك مةةةةن تبةةةةين    

P<0.05) )اإل زيمات جميس فعالية في ALT  ،, AST  ALP  ولك 

  Butylatedبالمضةةةاد تجريعهةةةا تةةةم التةةةي الييوا ةةةات مجةةةاميس

 hydroxyanisoleكاةم   /مماةم 400و 300و  200و  100بةالتراكيز
  /مماةةم (58و 55و51 و 47) AST اإل ةةزيم فعاليةةة قةةيم بماةةت ييةةث
 عمةى التةةوالي(40 و 37 و 33و 29) ALT واإل ةةزيم عمةةى التةوالي كاةم

 ويةةةةةةةدة عمةةةةةةةى التةةةةةةةوالي (149و 143و 138و 134)  ALP واإل ةةةةةةةزيم
 قةيم فيهةا بماةت التةي السيطرة بمجموعة مقار ة   عمى التوالي لتر/  عالمية

 عمةةةى لتةةةر / عالميةةةة ويةةةدة 134،  29،  44 هةةةي اإل زيمةةةات فعاليةةةة
 فعاليةة في( (P<0.05 مع وي ارتفاع ينو  ال تاالك من تبينو  .التوالي

 بالمضةاد تجريعهةا تةم التةي الييوا ةات مجةاميس ولكة  اإل زيمةات جميةس

 Butylated Hydroxytoluene 400و 300و  200بةةالتراكيز 
 52و  49و AST  (47 اإل ةةةةزيم فعاليةةةةة قةةةةيم بماةةةةت ييةةةةثكاةةةةم  /مماةةةةم
 ALP (136 واإل ةةزيم( 44 و 40 و 36و32 ) ALTواإل ةةزيم( 56و
 السةيطرة بمجموعةة مقار ةة  لتةر /  عالميةة ويةدة( 148و 142و 140و

، 44 هةيALT  ،, AST  ALP اإل زيمةات فعاليةة قةيم فيهةا بمات التي
 .التوالي عمى لتر / عالمية ويدة 134،  29

 مسةتويات فةي ارتفةاع ينةو  فةي [8] الية  اشةار ما مس ال تاالك تطابقت
 االكسةدة مضةاد تركيةز زيةادة مس ASTو ALT و ALP الكبد ا زيمات
BHA الكبةةد فةي يةادا ظةررا يةدوث الةى اال زيمةات ارتفةاع سةبب ويعةود 
 الةةدم الةةى اال زيمةةات خةةروج فةةي يسةةبب ممةةا الكبةةد خ يةةا انةةابة وبالتةةالي

 فةةي ارتفةةاع ينةةو  فةي  [10]مةةاذكر  مةس ال تةةاالك تطابقةةت كةذل   .[9]
 تركيةةةةةةز زيةةةةةةادة مةةةةةةس ASTو ALTو ALP الكبةةةةةةد ا زيمةةةةةةات مسةةةةةةتويات

BHT  الكبد في تم  يدوثو. 
 

 في  االنزيمية المعايير مستوى في BHA االكسدة مضاد تاثير( 1) جدول
 يوما 28 بعد الجرذان ذكور

 AST ALT ALP المعامالت

 44.50e 29.00e 134.00e السيطرة

 47.00d ممغم/كغم    077 االولى المجموعة

± 

32.50d 

± 

136.50d 

± 
 49.50c ممغم/كغم    077المجموعة الثانية 

± 
36.50c 

± 
140.00c 

± 
 52.50b ممغم/كغم  077 الثالثة المجموعة

± 
40.00b 

± 
142.00b 

± 

 56.00a ممغم/كغم  077 الرابعة المجموعة

± 

44.00a 

± 
148.00a 

± 
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 في  االنزيمية المعايير مستوى في BHT  االكسدة مضاد تاثير( 2) جدول
 يوما 28 بعد الجرذان ذكور

 AST ALT ALP المعامالت

 44.50e 29.00e 134.00e السيطرة

 47.00d ممغم/كغم 077 االولى المجموعة

± 

30.00d 

± 
135.50d 

± 

 51.00c ممغم/كغم  077المجموعة الثانية 

± 
33.50c 

± 
138.50c 

± 

 55.00b ممغم/كغم 077 الثالثة المجموعة

± 
37.00db 

± 

143.00b 

± 
 58.00a ممغم/كغم 077 الرابعة المجموعة

± 

40.00a 

± 
149.50a 

± 

األيةةر  المختمفةةة فةةةي العمةةود الوايةةد تشةةةير إلةةى وجةةود إخت فةةةات مع ويةةة ع ةةةد 
 0.05   مستو  إيتمالية 

 

 .المناعية المعايير بعض في BHTو  BHAاالكسدة اتمضاد تاثير
  400و  300و 200 و  100 التراكيةةز تةةأثير ييةةث 0فةةي الجةةدو  

 بي ةت، الجةرذان ذكةور فةي الم اعيةة الفعاليةةفةي  BHAكاةم مةن   /ممام
(  IgMو IgG ) الم اعيةة الفعاليةة فةي مع ةوي ا خفةا  ينةو  ال تةاالك
 79و 83) اعة   المةذكروة التراكيةز ع ةد IgM فعاليةة قيمةة بماةت ييث
 5.99 و 6.35و 6.41) بماةةةةةةةةةةةت IgG فعاليةةةةةةةةةةةة وقيمةةةةةةةةةةةة( 71و 76 و
( 6.30)و( 82.85) بماةةةةت اذ السةةةةيطرة مجموعةةةة مةةةةس مقار ةةةة(  4.59و

 .  التوالي عمى
 الفعاليةةةة فةةي مع ةةوي ا خفةةةا  ينةةو  2فةةةي جةةدو   ال تةةاالك بي ةةتكمةةا 

 التراكيةز ع ةد IgM فعاليةة قيمةة بماةت ييةث(  IgMو IgG ) الم اعيةة
 6) بماةت IgG فعاليةة وقيمةة( 69و 74 و 79و 83 ) اعة   المةذكروة

 عمةةةةةى( 6)و( 82) بماةةةةةت اذ السةةةةةيطرة مجموعةةةةةة مةةةةةس مقار ةةةةةة(  4و 5و
 .   التوالي

 فةةةي ا خفةةةا  ينةةةو  فةةةي  [11] اليةةة  اشةةةار مةةةا مةةةس ال تةةةاالك تطابقةةةت
 اشةار ييةث BHT و BHA تركيةز زيةادة مةس الم اعية المعايير مستو 
 فةي خفة  الةى تة دي النة اعية االكسةدة مضادات تراكيز زيادة ان الى

 المضةةةةادة االجسةةةةام وتقميةةةة ( IgMو IgG) الم اعيةةةةة المعةةةةايير مسةةةةتو 
 االكسةةدة مضةةاد مةةن المعطةةاة الجرعةةة  سةةبة زيةةادة إلةةى ذلةة  سةةبب ويرجةةس

 افةراز مةن التقمية  ثةم ومةن الجسةم فةي الم اعي ال ظام قوة عمى ي ثر مما
 .الم اعية االجسام
 فةةي كبيةةر ا خفةةا  ينةةو  فةةي [3] مةةاذكر  مةةس ال تةةاالك تطابقةةت كةةذل 
 ان الةى اشةار BHTو BHA تركيز زيادة مس الم اعية المعايير مستو 
 المعةةةايير مسةةةتو  فةةةي خفةةة  الةةةى تةةة دي المضةةةادات هةةةذ  تراكيةةةز زيةةةادة

 ووظاالفةة  الجسةةم اعضةةا  عمةةى التةةاثير وبالتةةالي( IgMو IgG) الم اعيةةة
 .  الجسم في البي  الدم كريات وكذل  والطيا  كالكبد

 

 ذكور في المناعية المعايير مستوى في BHA  كيزاتر  تاثير( 3) جدول
 يوما 28 بعد الجرذان

 IgM IgG المعامالت

 82.85b السيطرة

± 

6.30c 

± 
 83.15a ممغم/كغم  BHA  077 االولى المجموعة

± 

6.41a 

± 
 79.45c ممغم/كغم  BHA 077المجموعة الثانية 

± 
6.35b 

± 

 BHA 76.10dممغم/كغم  077 الثالثة المجموعة

± 
5.99d 

± 
 BHA 71.65eممغم/كغم  077 الرابعة المجموعة

± 

4.59e 

± 
األير  المختمفة في العمود الوايد تشير إلى وجود إخت فات مع وية ع د 

 0.05    مستو  إيتمالية 
 

 ذكور في المناعية المعايير مستوى في BHT  تركيز تاثير( 4) جدول
 يوما 28 بعد الجرذان

 IgM IgG المعامالت

 82.85b السيطرة

± 
6.30 b 

± 
 83.15a ممغم/كغم  BHT  077 االولى المجموعة

± 

6.42a 

± 

 79.80c ممغم/كغم  BHT 077المجموعة الثانية 

± 

6.26c 

± 
 BHT 74.10dممغم/كغم  077 الثالثة المجموعة

± 

5.92d 

± 
 BHT 69.50eممغم/كغم  077 الرابعة المجموعة

± 
4.67e 

± 
األير  المختمفة في العمود الوايد تشير إلى وجود إخت فات مع وية ع د 

 0.05    مستو  إيتمالية 
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Abstract 
The study was conducted in the postgraduate laboratories in the Faculty of Agriculture. The study was also 

conducted in the postgraduate laboratories of the Animal House at the Faculty of Veterinary Medicine, Tikrit 

University, for the period from 2018/12/28 to 2018/1/28 the effect of industrial antioxidants BHA and BHT in 

some enzymatic standards The results showed that the addition of the industrial antioxidants BHA and to 

increase in level of liver enzymes ALT, AST, ALP. So the results also showed a decrease in IgG and IgM 

immunoglobulin values in male adult rats                                                  .                                                                                                                                                          
 


