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الخالصة
صممممممت اممممذة الدراسممممة لمعرفممممة اممممياٌر ا مممماول بعمممم المحلٌممممات الصمممم اعٌة والكحولٌممممة (السممممكرالوز
الرٌبودٌوساٌد-أ الزاٌلٌاول والسوربٌاول) فً مساوى بع داون وسكر الدم فً الجرذان ال امٌة .بٌ مت ال امائ
وجود اياٌر مع وي اٌجابً ع د مساوى احامال ( )p≤0.05لخف مساوى الكولٌساٌرول الكلً ) (TCفً مصمل
الدم الجرذان الاً جرعت محالٌل السموربٌاول ( )T4والزاٌلٌامول ( )T3فقمد بلم  22.67و 24.83ملغم/دسمٌلٌار)
على الاوالً مقار ة بمجموعاً السٌطرة الخالٌة من المحلٌات (* (Tوسٌطرة العٌ ة القٌاسمٌة السمكروز( )T0وامما
 32.67و  30.17ملغم/دسممٌلٌار .لممم ٌحممدا ا خفمما مع مموي فممً مسمماوى الممداون الا اٌممة ( (TGوالبرواٌ ممات
الدا ٌممة ذات الكاافممة الم خفدممة جممدا ( )VLDLفممً المعممام ت T2 T3 T4و  T1حٌمما بلغممت  40.83و8.17
 41.33و 47.33 8.27و 9.47و  48.50و  9.75ملغم/دسٌلٌارعلى الاوالً بٌ مما فمً * Tو  T0بلغاما 61.66
و 52.50 12.33و 10.50ملغم /دسٌلٌارعلى الاوالً .حصل ا خفا مع موي فمً سمكر المدم فمً الجمرذان الامً
جرعت السكرالوز وٌلٌه الرٌبودٌوساٌد-أ ام الزاٌلٌاول ام السموربٌاول ( 119.00 103.83 97.00و 119.17
ملغم /دسٌلٌارعلى الاوالً) بٌ ما فً السٌطرة الخالٌة من المحلٌات (* (Tكان سمكر المدم  129.83ملغمم /دسمٌلٌار
وسمممٌطرة العٌ مممة القٌاسمممٌة السمممكروز( 143.00 )T0ملغمممم /دسمممٌلٌار .أمكمممن االسممما ااا بمممين المحلٌمممات الصممم اعٌة
والكحولٌة العب دورا اٌجابٌا فً خف مساوى داون وسكر الدم فً الجرذان ال امٌة.
الكلمات الدالة :محلٌات ص اعٌه محلٌات كحولٌه جرذان وٌساار سكر الدم داون الدم
اارٌخ اسلم البحا ، 2013/7/4 :وقبوله.2013/9/30 :
المقذمة
م هما السمم ة ومما
ُع ّد السكر وم اجااه الما وعة دمن المسببات المهمة فً اإلصابة بالعدٌد ممن امممرا
ٌابعهما ممن اصمملب الشمراٌٌن وأممرا القلممب واالسماعداد لةصمابة بمداء السمكر واسموا امسم ان وغٌراما .ولعممدم
الاخلً عن الاماع بالطعم الحلو ااجه العاملون فً مجال الصم اعات الغذائٌمة للمى لٌجماد بمدائل للسمكروز ولسمابعادة
من م اجات عدة واسابداله بمحلٌات بدٌلمة (صم اعٌة أو كحولٌمة) والحصمول علمى م اجمات ب كهمة وحم وة شمبٌهة
بح وة الم اوجات المح ة بالسكرٌات المعروفة دون أن اسبب الحاالت المردمٌة المشمارللٌها (2001 Nabors
و Krogerواخرون  )2006وكذلك اقلٌل الما ماول ممن السمعرات الحرارٌمة ( Rodbottenوآخمرون .)2009
امم لدخمال امذة المحلٌمات فمً العقمدٌن امخٌمرٌن ممن القمرن العشمرٌن السمٌما بعمد اإلقمرار بيما هما ممن قبمل اٌئممات
وم ظمات دولٌة فً مخالف الم اجات والسمٌما العصمائر والمشمروبات الغازٌمة فقمد امم اسمابدال السمكروز جزئٌما
بالسمكرالوز فممً كاممار البراقممال واسمابداله كلٌمما وجزئٌمما فممً شمراب الٌوسممفً بالمحلٌممات الصم اعٌة cyclamate
 aspartameو  Ahmed( acesulfame-kوآخممرون  2008و  Al-Dabbasو  )2012 Al-Qudsiفد م
عن اساخدامها فً المعج ات والحلوٌات للحصمول علمى م اجمات ب كهمة وحم وة شمبٌهة بحم وة الم اجمات المحم ة
بالسكرٌات واعطاء االحساا بماعمة ا ماول الطعمام لمردمى السمكر ( .)2006 Spillaneلقمد سممحت اشمرٌعات
االاحاد اموربً باساخدام المحلٌمات البدٌلمة فمً الممواد الغذائٌمة بعمد لخدماعها لمعماٌٌر ال قماوة الامً امام مراجعاهما
بصورة دورٌة وم اظمة والايكد من س ماها لمواكبة الاطمورات الاك ولوجٌمة والعلمٌمة فمً مجمال المحلٌمات وممن
الممممك المحلٌممممات الاممممً سممممم باسمممماخدامها حالٌمممما فممممً االاحمممماد اموربممممً اممممً aspartame acesulfame-k
 thaumatin steviaglycosideو
sucralose
saccharin neohesperidine
cyclamate
 .)2011 Anonymous( neotameوقممد اممم اسمماخدام الزاٌلٌاممول لمردممى داء السممكركما أمكممن اسمماخدامه فممً
الحمٌة الغذائٌة بسبب اابٌطه للشهٌة مع الشعور بالشبع ( )2001 Naborsواو ٌقلمل ممن مقاوممة ام سمولٌن .ممن
خ ل دراسة امٌ لكل من السمكرالوز ومحلٌمات السماٌفٌا اسما ا أ همما خالٌمان ممن السمعرات الحرارٌمة ولهمذا
أمكممن اسمماخدامهما فممً العدٌممد مممن امغذٌممة والمشممروبات وللمصممابٌن بداءالسممكر كممما أ هممما الٌ م اران فممً لفممراز
ام سولٌن وبذلك ٌوفران وعا من الماعة بالطعم الحلو بدون آامار سملبٌة.لن امدف امذا البحما امو لمعرفمة امياٌر
بعمممم المحلٌممممات (الزاٌلٌاممممول  Xylitolالسمممموربٌاول  Sorbitolالسممممكرالوز  Sucraloseوالرٌبودٌوسمممماٌد-أ
 )Rebaudioside-Aفً بع م شرات مساوى داون الدم وسكر الدم فً جرذان الوٌسار .Wistar albino
مسال من أطروحة الدكاوراة للباحا الاا ً.
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مواد البحث وطرائقه
المحليات  :Sweetenersاساخدمت فً البحا خمسة أ واع من المحلٌات اً:
السككوزو  :Sucroseاممم شممراء السممكر اإلعاٌممادي مممن السمموق المحلٌممة فممً مدٌ ممة أ قممرة  /اركٌمما واممو علممى شممكل
بلورات بٌدماء اعممة .امما السمكرالوز  Sucraloseوالسماٌفٌا (رٌبودٌوسماٌد -أ) (Stevia )Rebaudioside-A
والزاٌلٌامول Xylitolامم اسماٌراداا ممن الشمركة الصمٌ ٌة Jiangxi Congcongle Food Industry Co. ,
اعم وبدرجة قاوة  ٪98اما السوربٌاول  Sorbitolفقد ام الحصول علٌمه ممن قسمم
 Ltd.بشكل مسحوق ابٌ
ا دسة الغذاء فً كلٌة اله دسة  -جامعة أ قرة والمسماورد ممن الشمركة اال د وسمٌة Pt. Sorini Towa Berlian
اعم ذو درجة قاوة  ٪98اٌدا.
 Corporindo Co.Ltd.واو على شكل مسحوق أبٌ
الغذاء المو ون  :Balanced Dietام اجهٌز الغذاء الموزون الع اصر والمغذٌات الخما باغذٌمة الجمرذان ممن
شمركة  Korkutelim Yam Gida San.Tic. A. S.الاابعمة لموزارة الزراعمة الاركٌمة فمً أ طالٌما والمحدمر
طبقمما للمواصممفات الاركٌممة والاممً البممً احاٌاجممات الجممرذان الاغذوٌممة والفسممٌولوجٌة فدم عممن المكو ممات امخممرى
ال زمة لاغذٌة الجرذان من الفٌاامٌ ات والع اصمر المعد ٌمة الصمغرى طبقما ليكادٌمٌمة االمرٌكٌمة للعلموم والمركمز
القممومً للبحمموا ( )1978 Anonymousفقممد بلغممت سممبة المممواد الصمملبة الكلٌممة  %88و سممبة الرطوبممة %12
المممدان  %8والبمممرواٌن الخمممام  %23الرمممماد  %8االلٌممماف  %7والع اصمممر المعد ٌمممة :كالسمممٌوم فوسمممفور
وصودٌوم  0.9 1.4و  % 0.7على الاوالً .واالحما االمٌ ٌة مٌاٌو ٌن والٌسٌن  0.3و  %1على الاوالً.
حيوانككات الربز ك  :Experimental Animalsاسمماخدم  36حٌوا مما مممن ذكممورالجرذان المشمماقة مممن س م لة
 Wistar albinoالبٌداء اللون ام اجهٌزاا ممن قبمل مخابمر اربٌمة الحٌوا مات المخابرٌمة الامابع لكلٌمة الطمب فمً
جامعة أ قرة وبعمر ٌ 21وما بعد الفطام .ام وزن الحٌوا ات واوزٌعها للى ساة مجامٌع دمت كل مجموعة سماة
حٌوا ات ودعت كل مجموعة م ها فً أقفا مص وعة من الصلب المشبك غٌر قابل للصمدأ stainless steel
وبيبعاد ( )20 × 30 × 40سم فً بٌئة مسٌطر علٌها(درجة الحرارة بٌن  25 -20مئوٌة  12سماعة دموء و12
سمماعة ظ م م) .واممم أقلمممة الحٌوا ممات علممى الغممذاء الممموزون  balanced dietلمممدة ٌممومٌن قبممل بممدء المعممام ت.
المجموعة امولى  (T*( blankواً مجموعة السٌطرة السالبة الخالٌة ممن ادمافة السمكروز او اي ممن المحلٌمات
البدٌلة اعطٌت الغذاء الموزون لوحدة وأطلق على المجموعمة الاا ٌمة الامً امم اجرٌعهما محلمول السمكروز والغمذاء
الممموزون مجموعممة السممٌطرة الموجبممة ( (T0ومجممامٌع المعممام ت امخممرى T3 T2 T1و T4جرعممت محالٌمممل
السمكرٌات البدٌلمة (السمكرالوز الرٌبودٌوسمماٌد -أ الزاٌلٌامول والسموربٌاول) علمى الامموالً وقمد امم احاسماب كمٌممة
(وزن) المحلٌات المخالفة على أساا وزن الجسم وحسمب الكمٌمة الٌومٌمة المقبولمة (acceptable daily )ADI
 intakeحسممب  .)2008( Anonymous FAO / WHOاممم وزن الغممذاء المسمماهلك الفعلممً ٌومٌمما ولكممل
مجموعمة واممت ماابعمة الزٌمادة فمً وزن الحٌوا مات وقٌماا مسماوى سمكر المدم فٌهما أسمبوعٌا بعمد اجوٌعهما لممدة
كافٌة .بعد ٌ 28وما امم اخمدٌر الحٌوا مات بحق هما بمـ( 5 xylazinملغمم  /كغمم و 90 ketaminملغمم  /كغمم) احمت
الجلد وفا القف الصدري واشرٌحها ام سمحب  3 -2ممل ممن المدم بواسمطة سمر جة طبٌمة بعممل اقمب فمً بطمٌن
القلممب امٌمممن و قممل الممدم للممى ا بوبممة اخابممار ذات غطمماء محكممم واممم اجممراء االخابممارات المطلوبممه .اممم وزن الكبممد
والكلٌاممٌن وحفظممت فممً عبمموات ب سمماٌكٌة احمموي علممى فورمممالٌن ( )٪37وكحممول أاٌلممً ( )٪80لحممٌن اجممراء
الاحلٌ ت ال زمة.
الرحليككا الويميككا  :Chemical Analysisأجممري الاحلٌممل الكٌمٌممائً للغممذاء الممموزون بهممدف الاعممرف علممى
اركٌبه و سب مكو ااه .قدرت الرطوبمة  Moistureحسمب مماورد فمً  )2006( Anonymousباسماخدام الفمرن
الكهربائً على درجة حرارة  105درجة مئوٌة وحاى ابمات الموزن .وقمدر الرمماد الكلمً بفمرن الحمرق Muffle
 furnaceالمجهممز مممن شممركة  Furnace Co., Ltd. Muffleاممرٌكٌممة كممما فممً AOAC Anonymous
( )2006على درجة حرارة  550درجمة مئوٌمة طموال اللٌمل  Overnightحامى أصمب الرمماد أبمٌ اللمون .وامم
اقدٌر البرواٌن بطرٌقة كلدال  Macrokjeldahlوالدان بطرٌقة سوكسلت ( )Soxhletواملٌماف طبقما لمما ذكمرة
 )1976( Pearsonاممما الكربواٌممدرات الكلٌممة فقممد قممدرت بحسمماب الفممرق بممٌن مجممموع المكو ممات مطروحمما مممن
100حسب.)2002( Anonymous
رقكييز الووليسكرزوا الولك مك ملكا الكي  :Total cholesterol determination in serumامم اقمدٌر
الكولٌساٌرول الكلً فً مصل دم الجمرذان فمً الجهماز المذي اسماخدم فمً اقمدٌر المداون الا اٌمة وبالطرٌقمة فسمها
بطممماقم اقممممدٌر خمممما ( (Kitوامممذة الطرٌقممممة اوافقممممت مممممع الطرٌقمممة الاممممً ذكرامممما  Allainوآخممممرون ()1974
و Roeschlauوآخرون (.)1974
رقكييز الكينون الثيثيك مك ملكا الكي  : Triglycerides determ. in blood serumامم اقمدٌر المداون
الا اٌة فً مصل دم الجرذان باساخدام جهاز D×Beckman Coulter, UniCel C800املما ً الم شمي العائمد
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للى مساشفى ابن سٌ ا الاعلٌمً الاابع لكلٌة الطب/جامعة أ قرة .ولاقدٌر الداون الا اٌة ام لدخال جمٌمع المعلوممات
الخاصة بطاقم الاقدٌر ( )kitممن الشمركة اممرٌكٌمة ( Cayman Chem.Co.و اٌجمة امكسمدة ام زٌمٌمة ااشمكل
صممبغة حمممراء ( )quinoneimineاممما الدمموء علممى الطممول الممموجً  520مما ومٌار ٌ خممذ اركٌممز الممداون
الا اٌة مباشرة من الجهاز بحسابه من قبل ال ظمام البرمجمً فٌمه باالعامماد علمى شمدة االماصاصمٌة وامذة الطرٌقمة
اوافقت مع الطرٌقة الاً ذكراا  Bucoloو .)1973( David
حسكا ال زورينكات اليننيك منة اك الوثامك بكيا  Very low density lipoprotein calculationاممم
حسابها بقسمة الداون الا اٌة فً مصل الدم على .5
رقييز مسروى الولووو مك الكي  :Blood glucose determinationامم اقمدٌر مسماوى سمكر الكلوكموز فمً
الممدم الكلممً باسمماخدام جهمماز  Accu-chek performa nanoاملممما ً الم شممي العائممد للممى مساشممفى ابممن سممٌ ا
الاعلٌمً الاابع لكلٌة الطب /جامعة أ قرة بيخذ قطرة من الدم من ذٌل الحٌوان وودمعت علمى ورقمة اخابمار (رقمم
 )516بعد اابٌاها فٌه.
الرحليا اإلحلا  :Statistical Analysisام لجراء الاحلٌل اإلحصائً وفق ظام الاجارب العاملٌة بالاصممٌم
العشوائً الكامل وقد ام امٌٌز المعام ت المخالفة مع وٌا بيحرف اجائٌة مخالفمة باسماخدام اخابمار د كمن الماعمدد
المدى ( 1955ع ار .)2010
النتائج والمناقشة
الحال الرغذوي ٌ :Nutritional Statusود الجمدول ( )1الحالمة الاغذوٌمة للحٌوا مات فقمد ا خفدمت الزٌمادة
الوز ٌة فً الجرذان الاً ام اجرٌعهما محالٌمل المحلٌمات الصم اعٌة والكحولٌمة .االوزان االبادائٌمة للجمرذان ( T1و
 )T2الاً ام اجرٌعها محلولً المحلٌمٌن الصم اعٌٌن السمكرالوز والرٌبودٌوسماٌد-أ كا مت (129غمم) اسمامر ارافماع
أوزا ها حاى هاٌة االسبوع الرابمع فيصمبحت الزٌمادة الوز ٌمة (31غمم و 23غمم) علمى الاموالً .لكمن سمبة الزٌمادة
الوز ٌممة كا ممت اقمممل مممن المممك الزٌممادة الحاصمملة فمممً المجموعممة القٌاسمممٌة * )blank( Tومجموعممة السمممٌطرة T0
(السكروز) وربما ٌعزى السبب للى ازدٌاد لقبالها علمى اسماه ك المماء ولمٌا اٌجمة اسماه كها للغمذاء حٌما ان
الممماء مامموفر دائممما  adlibitumومممع ذلممك فيوزا همما كا ممت أقممل مممن أوزان مجممموعاً السممٌطرة بسممبب ا خفمما
اساه كها للغذاء وا خفا شهٌاها واذة ال اٌجة اافقت مع  Mannوآخرون ( )2000اٌجمة لمذلك حصمل فموق
أحد حٌوا ات المجموعة الاً ام اجرٌعها محلول السكرالوز فً االسمبوع الاما ً و فموق آخمر فمً امسمبوع الرابمع.
وٌ حمظ مممن الجممدول ذااممه حصممول زٌممادة فممً اوزان مجممامٌع السممكرٌات الكحولٌممة (الزاٌلٌاممول والسمموربٌاول) فممً
هاٌة امسبوع الرابع بعد الاجرٌمع فقمد بلغاما ( 24و 23غمم) علمى الاموالً وربمما ٌعمزى السمبب للمى لن الكحموالت
السكرٌة اطٌل فارة افرٌ المعدة لكو ها من المواد الصعبة االماصما وبمطء عبوراما فمً اممعماء (Salminen
وآخرون  .)1984وامذا ٌع مً أن ا ماول المحلٌمات الصم اعٌة والكحولٌمة خفدمت معمدالت زٌمادة أوزان الجمرذان
مقار ة بالك الاً ا اولت السمكروز أو الغمذاء المموزون لوحمدة وكمان معمدل كمٌمة الغمذاء المذي اسماهلكاه الجمرذان
لمجامٌع المعمام ت امو ( 270 260 262 301 488و  259غمم لكمل جمرذ طٌلمة فامرة الاجربمة) للمجمامٌع
المغذاة بغذاء السٌطرة الخالٌة من المحلٌات غذاء سٌطرة السكروز (العٌ ة القٌاسٌة) السمكرالوز الرٌبودٌوسماٌد-
أ الزاٌلٌامول والسموربٌاول علمى الاموالً .وقمد ظهمر ان كمٌممة الغمذاء المسماهلك ممن قبمل الحٌوا مات الامً جرعممت
المحلٌات البدٌلة أقمل ممن كمٌمة الغمذاء المذي اسماهلكاه الجمرذان الامً ا اولمت الغمذاء المموزون لوحمدة أو المك الامً
ا اولممت الغممذاء الممموزون مممع جرعممات مممن محلممول السممكروز .أممما اقممدٌر معامممل االسممافادة مممن البممرواٌن ()PER
 Protein Efficiency Ratioوفقمما للطرٌقممة الاممً وصممفها  Sarwarو  )1994( Peaceكا ممت مرافعممة فممً
مجموعة الجرذان (* )Tالمغذاة على الغمذاء المموزون لوحمدة وبلغمت ( )2.78مقار مة ببقٌمة المجمامٌع وا خفدمت
ع ها المجموعة  T0فقد بلغت ( )1.80وربما ٌعزى سمبب اال خفما المى حمدوا افماع ت ممٌ رد الامً احمدا
بٌن مجامٌع الكربو ٌل للكلوكوز ال اا ممن احلمل السمكروز المسماهلك أو الكلوكموز الموجمود دممن كربواٌمدرات
الغذاء وامحما اممٌ ٌة امساسمٌة كال ٌسمٌن والماٌمو ٌن الموجمودة دممن اركٌمب غمذاء الجمرذان والامً احمدا
بصورة أقل فً مجموعة * Okoye( Tو  .)2009 Okakaوا خفدمت ع همما بقٌمة المجمامٌع الامً امم اجرٌعهما
بالمحلٌات الص اعٌة وربمما ٌعمزى السمبب للمى ا خفما اسماه كها للغمذاء وا خفما شمهٌاها وممن امم ا خفما
وز همما واممذة ال اٌجممة اافقممت مممع  Mannوآخممرون ( )2000أممما سممبب ا خفمما الممك ال سممبة فممً المجممامٌع الاممً
جرعممت بالمحلٌممات الكحولٌممة فربممما ٌعممود للممى أن اممذة المحلٌممات ازٌممد طممول مممدة لفممرام المعممدة لكو همما صممعبة
االماصا وبطء عبوراا فً اممعاء ( Salminenوآخرون .)1984
بٌ ت اائ الاحلٌل اإلحصائً فً الجدول ( )1عدم وجمود فروقمات مع وٌمة ( )p≤0.05فمً الموزن ال سمبً
لكممل للكبممد والكلٌاممٌن مقار ممة بمعمماملاً السممٌطرة * Tو  T0ولمموحظ ا خفمما ن مع ممو ن
ي فممً المموزن ال سممبً للكبممد
للجرذان الامً امم اجرٌعهما محلمول السمكروز (3.54غمم 100/غمم ممن وزن الجسمم) فمً حمٌن ارافمع مع وٌما ع مد
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المجامٌع الاً امم اجرٌعهما السمكرالوز والساٌفٌوسماٌد والزاٌلٌامول ( 5.51 5.56و 5.14غمم  100/غمم ممن وزن
الجسم) على الاوالً عدا الك الاً ام اجرٌعها محلول السوربٌاول (4.88غم 100/غمم ممن وزن الجسمم) الامً لمم
اخالف مع وٌا مع مجموعة السٌطرة * Tالاً بلغت (4.18غم 100/غم من وزن الجسم) .فً حٌن سمبب الاجرٌمع
بالرٌبودٌوساٌد-أ والزاٌلٌاول والسموربٌاول ارافاعما مع وٌما فمً الموزن ال سمبً للكلٌامٌن فقمد بلغمت (1.14 1.11
و 1.17غم  100/غم من وزن الجسم) مقار ة بمجموعاً السٌطرة ( 0.89و  0.95غم100/غم من وزن الجسم)
والاً لم اخالف مع وٌا ممع المجموعمة الامً امم اجرٌعهما محلمول السمكرالوز .علمى العمموم ٌمكمن القمول لن الموزن
ال سممبً للكبممد والكلٌاممٌن للمجممامٌع الاممً اممم اجرٌعهمما المحلٌممات البدٌلممة أعلممى مممن الممك الاممً اممم اجرٌعهمما بمحلممول
السكروز وامخرى الاً ا اولت الغذاء الموزون لوحدة.
الجدول ( :)1الحالة الاغذوٌة للجرذان المغذاة بالمحلٌات المخالفة.
Table (1): Nutritional status of rats fed on different sweeteners.
المجموعة
Group
*T
To
T1
T2
T3
T4

وزن الجرذان (غم)
)Rats weight (g
الزٌادة
االولً
Wt. gain Initial
64
122
41
125
31
129
23
129
24
127
23
125

الغذاء المساهلك
(غم)
Diet consumed

سبة كفاءة
البرواٌن
*PER

488
301
262
260
270
259

2.78
1.80
1.34
0.99
1.03
1.01

الوزن ال سبً (غم100 /غم)
)Relative wt.(g/100g
الكلٌاٌن
الكبد
kidneys
liver
0.89 ±0.14 b
4.18 ±0.70ab
0.95±0.11ab
3.54±0.79 b
0.99 ±0.12ab
5.56 ±0.52a
1.11±0.10a
5.51±0.62a
1.14±0.13a
5.14±0.59a
1.17 ±0.12a
4.88±0.51ab

* =Tالسٌطرة (الخالٌة)  =T0السٌطرة (السكروز) = T1السكرالوز  =T2الرٌبودٌوساٌد-أ
 =T3الزاٌلٌاول  = T4السوربٌاول كل مجموعة دمت  6حٌوا ات
*  = PERالزٌادة فً الوزن مقسوما على البرواٌن الما اول
* المعام ت ذات الحروف الماشابهه ال اخالف مع وٌا فً العمود الواحد احت مساوى احامال ((p≤0.05
رأثيز المحليات المةرل م مسروى عض الينون ملا الكي  :ابمٌن امائ الاحلٌمل اإلحصمائً المشمار للٌهما فمً
الجممدول ()2عممدم وجممود فممروق مع وٌممة ع ممد مسمماوى ( (p <0.05فممً مسمماوى الكولٌسمماٌرول الكلممً فممً الممدم بممٌن
مجامٌع الجرذان الامً امم اجرٌعهما محالٌمل المحلٌمات البدٌلمة (الصم اعٌة والكحولٌمة) مقار مة بمجمموعاً السمٌطرة
*T
و T0بإسمماا اء مجموعممة السمموربٌاول ) (T4الاممً بلغممت 67.22ملغم/دسممٌلٌار وبل م اال خفمما فٌهمما ( 7.50ملغممم/
دسٌلٌار) عن مجموعة السٌطرة  T0الاً ام اجرٌعها محلول السكروز وقد ٌعمزى السمبب للمى بمطء عملٌمة لفمرام
المعممدة وسممرعة عبممور المممواد الغذائٌممة فممً اممعمماء ومممن اممم ا خفمما معممدل االماصمما مقار ممة بممالكلوكوز
( Shahidulوآخرون  )2004فً حٌن حصل ا خفا بسٌط غٌر مع وي فً مساوى الكولٌساٌرول الكلمً فمً
المممدم لمجمممامٌع الجمممرذان الامممً امممم اجرٌعهممما محالٌمممل السمممكرالوز والرٌبودٌوسممماٌد-أ فقمممد بلممم ( 28 .75و28 .50
ملغم/دسممٌلٌار) علممى الامموالً مقار ممة بمجممموعاً السممٌطرة * Tو  T0وكممان مقممدار ا خفادمممهما (1.42و 1.67
ملغم/دسٌلٌار) مقار ة بـ  T0ربما ٌعزى السبب للى ا خفا أعمداد البكارٌما المعوٌمة المفٌمدة والسمٌما ال اوائٌمة
لذ ا خف أعداد  lactobacilli bifidobacteriaو bacteroidesفٌحصل عدم اموازن بمٌن البكارٌما الدمارة
اٌجمة عمدم قمدرة المك امحٌماء المجهرٌمة
والمفٌدة واذا ٌ دي للمى حصمول خلمل فمً عملٌمة الهدمم واالماصما
االسممافادة مممن السممكرالوز بوصممفه مصممدر للكربممون فاحصممل اخمممرات للمممواد الكربواٌدرااٌممة والبرواٌ ٌممة غٌممر
المهدومة ومن ام ا خفا فً معدل االماصا فٌفرز السكرالوز ممع البمول والغمائط بمدون اغٌٌمر حمام معمه
بع المواد غٌر المهدومة وامذة الاغٌمرات امزداد فمً الجرعمات العالٌمة ( Abou-Doniaوآخمرون )2008
فد م عممن ا خفمما اسمماه ك الغممذاء بسممبب قلممة االساسمماغة واممذا ٌعممد مممن امسممباب الاممً ا م دي الممى ا خفمما
الكولٌسممماٌرول الكلمممً فمممً المممدم ( Mannوآخمممرون  )2000كمممما لممموحظ حصمممول ا خفممما فمممً قٌممممة مسممماوى
الكولٌسممماٌرول الكلممممً فممممً المممدم لمجموعممممة الجممممرذان الامممً اممممم اجرٌعهمممما محلمممول الزاٌلٌاممممول لذ بلمممم (24.83
ملغم/دسٌلٌار) للسبب ذااه فً السوربٌاول امذة ال اٌجمة اافمق ممع  Islamو  )2012( Inddrajitmربمما ٌعمزى
السبب للى حصول اغٌمرات فمً امٌم المٌكروبمً ع مد اخممر الكحموالت السمكرٌة فمً اممعماء وكمذلك حصمول
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اغٌمممرات فٌزٌوكٌمٌائٌمممة فمممً الق ممماة الهدممممٌة أدت للمممى ا خفممما الكمٌمممة المهدمممومة وممممن امممم ا خفممما معمممدل
وكذلك ا خفا كمٌة الكولٌساٌرول الم سار وزٌادة غٌر الم سار ( Kaukoو.)1984 Mauri
االماصا
الجدول ( :)2اياٌر المحلٌات المخالفة فً مساوى بع داون الدم فً الجرذان (ملغم /دٌسلار)
Table (2): Effect of different sweeteners on some lipid profile parameters in rats
(mg/dl).
المجموعة
Group

كولٌسارول
Cholesterol

اال خفا
To
Less than To

داون ا اٌة
Triglycerides

اال خفا
To
Less than To

برواٌ ات دا ٌه م خفدة
الكاافة جدا
VLDL

عن

عن

*T
To
T1
T2
T3
T4

32.67 ± 5.78 a
30.17 ± 3.76a
28.75± 4.38 ab
28.50± 4.42 ab
24.83± 4.40 ab
22.67± 5.00 b

-----صفر
1.42
1.67
5.34
7.50

61.66±27.21 a
52.50±21.42a
48.50± 21.12a
47.33±20.96a
41.33± 25.45a
40.83±19.29a

-----صفر
4.00
5.17
11.17
11.67

12.33 ±5.44 a
10.50±4.63a
9.75± 4.43a
9.47 ±4.19a
8.27 ±4.90a
8.17± 3.75a

* =Tالسٌطرة (الخالٌة)  =T0السٌطرة (السكروز)  = T1السكرالوز  =T2الرٌبودٌوساٌد-أ
 =T3الزاٌلٌاول  = T4السوربٌاول
* المعام ت الاً أخذت الحرف ذااه بالعمود الواحد ال اخالف مع وٌا احت مساوى احامال ((P ≤0.05
اشٌر اائ الاحلٌل اإلحصائً المبٌ ة فً الجدول ( )2عدم جود فروق مع وٌة ( (p≤0.05فً قٌم مساوى
الداون الا اٌة ( (TGوالشحوم البرواٌ ٌة ذات الكاافة الم خفدمة جمدا ( )VLDLفمً المدم بمٌن مجمامٌع الجمرذان
الامً امم اجرٌعهما محالٌممل المحلٌمات البدٌلمة لكمن ا مماك فروقمات حسمابٌه وادمحه وجممد ع مد المقار مة فمً مسمماوى
المممداون الا اٌممممة بممممٌن المجمممموعاٌن (T1و  )T2الاممممً اممممم اجرٌعهمممما بمحالٌمممل المحلٌممممات الصمممم اعٌة السممممكرالوز
والرٌبودٌوساٌد-أ واللاٌن بلغاا ( 48.50و  47.33ملغمم /دسمٌلٌار) علمى الاموالً ومجمموعاً السمٌطرة * Tو T0
اللاممٌن بلغامما ( 61.66و  52.50ملغممم /دسممٌلٌار) علممى الامموالً وجممد أ هممما ا خفدمماا عممن المجممموعاٌن امخٌممراٌن
لك همما كا ممت أعلممى قلممٌ عممن المحلٌممات الكحولٌممة .وكممان اال خفمما فممً مسمماوى الممداون الا اٌممة لمجممموعاً T1
و  4.00( T2و  5.17ملغم /دسٌلٌار) عن مجموعة T0على الاوالً واعلى ممن ذلمك مقار مة بالسمٌطرةالخالٌة .أمما
مقدار اال خفا فً مجموعاً الزاٌلٌامول والسموربٌاول فقمد بلم  11.17و  11.67ملغمم /دسمٌلٌار علمى الاموالً.
لمموحظ مممن الجممدول ذااممه عممدم وجممود فممروق مع وٌممة مممن ال احٌممة اإلحصممائٌة فممً مسمماوى البرواٌ ممات الدا ٌممة ذات
الكاافة الم خفدة جدا لكن وجد ا خفا حسابً لكافة المحلٌات البدٌلة بمقار اهما بمجمموعاً السمٌطرة * TوT0
حٌا كا مت قمٌم  VLDLممن اد مى قٌممه المى اعلمى قٌممه كمما ٌلمً  T2 T3 T4و  .T1امذة ال امائ اافقمت ممع
 Sharmaوآخرون ( )2009وليسباب الاً ذكرت فً اياٌر المحلٌات الص اعٌة فً مساوى الكولٌساٌرول الكلمً
فً الدم وقد ٌعزى سبب ا خفا الداون الا اٌة والبرواٌ ات الدا ٌة الم خفدمة جمدا للمى العبمور السمرٌع للممواد
الغذائٌمممممممممممممممة فمممممممممممممممً اممعممممممممممممممماء المممممممممممممممذي ٌسمممممممممممممممبب ا خفادممممممممممممممما فمممممممممممممممً معمممممممممممممممدل االماصممممممممممممممما
( Islamو  )2012 Inddrajitmوكذلك فإن الزاٌلٌاول ٌحفز الجٌ مات المسم ولة عمن أكسمدة امحمما الدا ٌمة
واحلل الداون فً الكبد ( Kikukoوآخرون  )2011لذ أن الكحوالت السكرٌة احفز شاط  NADالكبدي.
رأثيز المحليات المةرل م مسروى سوز الي  :الجدول (ٌ )3مال الاداخل بٌن عاملٌن اما الفامرة الزم ٌمة (افقٌما)
والمحلٌات الص اعٌة والكحولٌة (عمودٌا) مودحا اياٌراما فً مساوى كلوكوز الدم فمً الجمرذان .ففمً المعاملمه
 T1الحظ ا ا خفا مع وي ع مد مسماوى ( (p <0.05م مذ االسمبوع االول (ا خفم ممن  112.67المى 102.20
ملغم/دسٌلٌار) وبل فً هاٌة المدة  97.00ملغم/دسٌلٌار .كذلك ٌ حظ ا خفا مع وي فً المعاملمه  T2بمٌن بمدء
وا اهاء الاجربه .بٌ ما ارافع كلوكوز الدم مع وٌا فً ك ممن معماملاً المقار مه حٌما كمان فمً بمدء الاجربمه (خمط
الشروع)  114.00و  114.33ملغم/دسٌلٌار ل * Tو T0على الاوالً واصب  129.83و  143.00ملغم/دسٌلٌار
على الاوالً .وع د مقار ة ال اائ عمودٌما اي مقار مة المحلٌمات المخالفمه ممع بعدمها ومقار اهما بعٌ امً المقار مه
جد ان معاملة السكرالوز ( )T1قمد ا خفدمت مع وٌما (اقمل مسماوى لسمكر المدم) مقار مة بكافمة المجمامٌع (97.00
ملغم/دسٌلٌار) كما ا خفدت مع وٌا المعام ت  T2و  T3و T4مقار ة بمجمموعاً المقار مه .كمما افوقمت معاملمة
 T2عن  T3و T4مع وٌا بٌ ما لم اخالف T3عن  .T4أشارت الدراسات الى أن ا اول مساخلصات الساٌفٌا احفمز
على اخزٌن الكلوكوز (من الغذاء) على شمكل ك ٌكموجٌن فمً الكبمد وممن امم ا خفما مسماواة فمً المدم (Usami
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وآخرون 1980و  Junbiو  )2010 Afafفد عن أن ا اول السكرالوز أدى للى قلة اإلساساغة وممن امم قلمة
اسمماه ك الغممذاء واممذا أدى للممى ا خفمما مسمماوى الكلوكمموز فممً الممدم لك ممه حفممز علممى اخزٌ ممه كممما فممً محلٌممات
الساٌفٌا ( Mannوآخرون  .)2000كما ٌابٌن من الجدول ذااه حصول ارافماع مع موي طفٌمف فمً مسماوى سمكر
المممدم فمممً امسمممبوع امول فمممً المجمممامٌع T3و  T4الامممً امممم اجرٌعهممما محالٌمممل الكحممموالت السمممكرٌة (الزاٌلٌامممول
والسوربٌاول) فقد بلغاا (113.00و 114.33ملغم/دسٌلٌار) على الاوالً مقار ة بمساواة فٌهمما فمً خمط الشمروع
( 112.50و112.00ملغم/دسمٌلٌار) علممى الاموالً فقممد وصمل مسمماوى سمكر الممدم فٌهمما للممى (119.00و119.17
ملغم/دسمٌلٌار) علممى الامموالً فمً هاٌممة المممدة ممع وجممود فروقممات مع وٌمة مقار ممة مممع مجمموعاً السممٌطرة وربممما
ٌعزى السبب للمى ا خفما مسماوى ام سمولٌن فمً المدم لذ لن ا ماول الكحمول السمكرٌة كمالزاٌلٌاول والسموربٌاول
ٌقلل من لفراز ام سولٌن بسبب ا خفا الحاجة للٌه وممن امم ٌحمدا ارافماع مسماوى الكلوكموز فمً المدم بصمورة
طفٌفة واذة ال امائ اوافقمت ممع ( Kikukoوآخمرون  .)2011وٌ حمظ أن امذا المسماوى كمان م خفدما مقار مة
بمجممموعاً السممٌطرة * Tو  T0اٌجمممة للعبممور السمممرٌع للمحلٌممات الكحولٌمممة فممً اممعممماء الممذي قلمممل مممن معمممدل
االماصا واحول الجزء القلٌمل الممما م مه للمى كلوكموز ( Islamو .)2012 Inddrajitmممن امذة ال امائ
ٌمكن القول لن افدل اٌجه كا ت فً معاملة السكرالوز الٌها معاملة الرٌبودٌوساٌد-أ فالزاٌلٌاول ام السوربٌاول.
الجدول ( :)3اياٌر المحلٌات المخالفة فً مساوى سكر الدم فً الجرذان (ملغم  /دٌسٌلار)
Table (3): Effect of different sweeteners on blood glucose in rats (mg/dl).
*

المجموعة
Group
*T
T0
T1
T2
T3
T4

خط الشروع
Baseline
114.00±3.22cd
114.33±3.67cd
112.67±1.97c-f
112.33±2.80c-f
112.50±1.05c-f
112.00±4.60c-g

االسبوع امول
1st week
114.83± 2.64cd
134.00± 5.48b
102.20± 2.45hi
108.50± 6.09d-h
113.00±4.98cde
114.33± 5.96cd

االسبوع الاا ً
2nd week
114.67± 5.95cd
134.83± 8.54b
101.75± 1.71hij
106.33± 4.63e-i
114.17± 6.91cd
115.33± 4.97cd

االسبوع الاالا
3rd week
115.00± 6.13cd
136.00± 6.81b
100.50± 1.45ij
105.83± 5.42f-i
118.00± 4.81c
115.67± 2.16cd

هاٌة المدة
Period end
129.83±5.60b
143.00±4.65a
97.00±3.16j
103.8±3.92hi
119.00±5.51c
119.17±6.24c

* = Tالسٌطرة (الخالٌة)  =T0السٌطرة (السكروز)  = T1السكرالوز  =T2الرٌبودٌوساٌد-أ
 =T3الزاٌلٌاول  = T4السوربٌاول
* المعام ت الاً أخذت الحرف ذااه فً الصف الواحد ال اخالف مع وٌا احت مساوى احامال ((p≤0.05
* والمعام ت الاً أخذت الحرف ذااه فً العمود الواحد ال اخالف مع وٌا احت مساوى احامال ((p≤0.05
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ABSTRACT
This study was designed to determine the impact of some artificial and alcoholic
sweeteners (sucralose, T1, rebaudioside-A, T2 , xylitol ,T3 , and sorbitol, T4) on the
level of some lipids and blood sugar in growing rats. The results showed a significant
)positive effect at (p≤0.05) on total cholesterol (TC) in serum in rats given sorbitol (T4
and xylitol (T3) which were 22.67 and 24.83 mg /dl respectively, compared with blank
control (T *) and sucrose control (T0) (32.67 and 30.17 mg /dl). No significant
)decrease was noticed in triglycerides (TG) and very low density lipoprotein (VLDL
values in T4, T3, T2 and T1 treatments (40.83 and 8.17, 41.33 and 8.27, 47.33 and
9.47 and 48.50 and 9.75 mg/dl respectively), compared with T *(61.66 and 12.33) and
T0 (52.50 and 10.50 mg /dl). A significant decrease in blood sugar in the rats given
sucralose, rebaudioside-A , xylitol and sorbitol (97.00, 103.83 , 119.00 and 119.17 mg
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/dl respectively), while in blank control (T *) and sucrose control (T0) blood sugar
found to be 129.83 and 143.00 mg/dl respectively. It was concluded that the artificial
and alcoholic sweeteners, which used, play a positive role in reducing the level of
blood lipids and blood sugar in rats.
Keywords: artificial sweeteners, alcoholic sweeteners, Wistar albino, blood sugar,
lipid profile.
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