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Abstract: Monosodium glutamate (MSG) is widely used as a food additive. Excessive consumption of monosodium
glutamate has also been shown to affect the liver and kidneys, causing damage to these tissues because of oxidative stress
leading to increased production of reactive oxygen species (ROS). The purpose of the study described in this paper was to
find out how liver and kidney toxicity caused by monosodium glutamate can be mitigated using pectin. To this end, 30
albino mice females were divided into four groups. The animals were distributed in special cages. 12-15 weeks with an
average body weight of 60 grams. The animals were divided into four groups: the experimental control group (1)
comprising 5 female mice were given normal drinking water and the treated group (2) comprising 10 female mice were
given monosodium glutamate at a dose of 3 g/kg body weight in drinking water. For three weeks, the treatment group (3)
comprising 10 female mice was given pectin at a dose of 300 mg/70 kg body weight in drinking water immediately after the
monosodium glutamate dose for three weeks and the pectin group (4) comprising 5 female mice were given Pectin at a dose
of 300 mg/70 kg body weight in drinking water for three weeks. The mice were then anesthetized, dissected, and liver and
kidney samples were taken from female mice and kept in a 10% neutral formalin solution to make tissue segments. The
results showed many histological changes in the liver, such as congestion of the central vein, widening of the sinuses, and
the appearance of signs of death of most hepatocytes, infiltration of the central vein and an invasion of inflammatory cells
around the central vein with the emergence of several gaps within the cells. Many of them cavity with death of most of the
tubule cells, the closure of some of them and the expansion and infiltration in others and bleeding inside the tissue. Pectin
therapy has led to the disappearance of most of these changes and the emergence of a clear improvement in hepatic and
renal tissue.
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امللخص :يستخدم الجلوتامات أحادية الصوديوم على نطاق واسع كأحد مضافات الغذية .كما ثبت أن االستهالك الزائد منه يؤثر على
الكبد والكلية مما يسبب تلف في هذه السنججة نتيجة اإلجهاد التأكسدي الذي يؤدي إلى زيادة إنتاج أنواع الكججين التفاعلية .كان
الغرض من الدراسة املوضحة في هذا البحث هو معرفة كيف يمكن التخفيف من سمية الكبد والكلية التي يسببها الجلوتامات أحادية
ً
تحقيقا لهذه الغاية ،تم تقسيم  30من إناث الفئران البيضاء إلى أربع مجموعات ،وقد تم توزيع الحيوانات
الصوديوم باستخدام البكتين.
في أقفاص خاصة وقد اختيرت حيوانات هذا البحث بمتوسط أعمار  15 -12أسبوعا ومتوسط وزن الجسم  60جراما .تم تقسيم
الحيوانات إلى أربع مجاميع :املجموعة التجريبية الضابطة ( )1وتضم  5من إناث الفئران تم إعطاؤها مياه شرب عادية واملجموعة
املعاملة ( )2وتضم  10من إناث الفئران تم إعطاؤها جلوتامات أحادي الصوديوم بجرعة مقدارها  3جم/كجم من وزن الجسم في مياه
الشرب ملدة ثالث أسابيع ،مجموعة العالج ( )3وتضم  10من إناث الفئران وتم إعطاؤها البكتين بجرعة مقدارها  300ملجم 70/كلجم
من وزن الجسم في مياه الشرب بعد جرعة جلوتامات أحادي الصوديوم مباشرة وملدة ثالث أسابيع ومجموعة البكتين( )4وتضم  5من
إناث الفئران تم إعطاؤها البكتين بجرعة مقدارها  300ملجم 70/كلجم من وزن الجسم في مياه الشرب ملدة ثالث أسابيع .وبعد ذلك تم
تخدير الفئران وتشريحها وأخذ عينات الكبد والكلية من إناث الفئران وحفظت في محلول فورمالين متعادل  %10لعمل قطاعات
سنسيجية .أظهرت النتائج حدوث العديد من التغيرات املرضية النسيجية للكبد متمثلة في احتقان الوريد املركزي واتساع الجيوب الدموية
وظهور عالمات املوت ملعظم الخاليا الكبدية وارتشاح في الوريد املركزي وغزو للخاليا االلتهابية حول الوريد املركزي مع ظهور العديد من
الفجوات داخل الخاليا ،أما الكلى يالحظ تحلل بعض الكريات الكلوية وضيق في تجويف العديد منها مع موت ملعظم خاليا النيبيبات
واسنغالق بعضها وتوسع وارتشاح في البعض اآلخر ونزف داخل النسيج .أدت املعالجة بالبكتين إلى اختفاء معظم هذه التغيرات وظهور
تحسن واضح في النسيج الكبدي والكلوي ،سنستنتج من هذه الدراسة أن البكتين له أسنشطة مضادة لألكسدة ومضادة لتسمم خاليا الكبد
والكلى الناجم عن غلوتاميت أحادي الصوديوم.
الكلمات املفتاحية :جلوتاميت أحادي الصوديوم – البكتين-كبد – كلية -فئران.
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املقدمة:

الجلوتامات أحادية الصوديوم ،واملعروفة ً
أيضا باسم جلوتامات الصوديوم ويرمز له باالختصار  ،MSGهو
ملح الصوديوم من حمض الجلوتاميك ،وهو حمض أميني غير أساس ي يتكون بشكل طبيعي ،يتم استخدامه كمادة
ّ
كمحسن للنكهات .يحتوي على رمز  HS 29224220ورقم  .E621.4وله العديد من
مضافة للغذاء ويتم تسويقه عادة
السماء التجارية تشمل  .Tasting Powder ،Accent ،Vetsin ،Ajinomotoكان يصنع في الغالب من جلوتين القمح،
ولكن اآلن أصبح يصنع من التخمير البكتيري ( .)1يستخدم  MSGفي العديد من أصناف تحضير الطعام في القارات
طعما ً
اآلسيوية واإلفريقية لتعزيز نكهتها الصلية .يضفي الجلوتامات ً
فريدا يسمى "أومامي" في الطعام ،وقد تم التعرف
ً
عليه علميا باعتباره الطعم الساس ي الخامس إلى جانب الحلو والحامض واملالح واملر .بما أن الجلوتامات هي مكون
رئيس ي للبروتين ،فإنه يوجد بشكل طبيعي في جميع الطعمة التي تحتوي على البروتينات مثل اللحوم والدواجن
واملأكوالت البحرية والخضروات والحليب ( .)2يبلغ متوسط االستهالك اليومي من  MSGللشخص الواحد في البلدان
الصناعية  1.0 -0.3جم ،ولكنه يعتمد على محتوى الجلوتامات أحادية الصوديوم في الطعمة وتفضيالت مذاق
ً
تقريبا .الجلوتامات
الفراد ( .)3كما تعتبر مادة مضافة للغذاء موجودة في جميع املواد الغذائية املحضرة واملغلفة
أحادية الصوديوم تعمل على الدماغ وتخدعه في التفكير بأن مذاق الطعام رائع .كما أنها مادة تثير اإلكسيتوكسين في
املخ ،مما يعني أنها تزيد من تحفيز املخ مما يسبب إنتاج كميات زائدة من الدوبامين .هذا يخلق االندفاع أو النشوة
ً
إدمانا ً
كبيرا ،مما يتسبب في استمرار املستهلكين في العودة
مثل املخدرات التي توفر إحساس وجيز بالسعادة .وتسبب
ملزيد من تناول الطعام بشكل مفرط .في هذه العملية ،يتم تدمير خاليا الدماغ لن  MSGيدمر الدماغ ويغير من قدرته
على االستجابة لإلشارة الصادرة عن هرمون اللبتين بأن الشبع قد حدث )4،5( .وقد اقترحت املزيد من الفرضيات
آليات تأثير الجلوتامات أحادية الصوديوم على عملية التمثيل الغذائي .حيث تضمنت العالقة املحتملة بين
الجلوتامات أحادية الصوديوم والسمنة نتيجة تأثير الجلوتامات أحادية الصوديوم على الطاقة التي تعطل سلسلة
إشارات املهاد من عمل اللبتين ( .)6كما أن له عالقة بظهور حاالت االكتئاب والقلق ( )7على الرغم من استخدامه
على نطاق واسع كمنهكة للطعام ،فقد ظهرت بعض السئلة املتعلقة بتأثير استخدامه على الصحة العامة .حيث
اشارت بعض التقارير إلى أن الجلوتامات أحادية الصوديوم سامة لإلسنسان والحيوانات املختبرية خاصة عند الجرعات
العالية (ً .)8،9
أيضا ،من املعروف أن حساسية الجلوتامات أحادية الصوديوم تسبب الربو ،والشرى ،والتهاب الجلد،
وعدم انتظام ضربات القلب البطيني ،واالعتالل العصبي ،وعدم الشعور بالراحة في البطن .كما أنه له عالقة في
العقم عند الرجال عن طريق التسبب في تلف الخصية وتشكل خاليا الحيوانات املنوية غير الطبيعية ( )3كما أن
الجلوتامات أحادية الصوديوم قللت من جودة ومعدل نضج البويضات ومحتوى الهرمونات الجنسية ( )10وتضعف
من وظائف املبيض عن طريق زيادة إفراز هرمون  FSHو LHواالستراديول ،وتعزز تقلص الرحم عن طريق تحفيز
حساسية استراديول لألوكسيتوسين .وهذا يثبت أن الجلوتامات أحادية الصوديوم تثبط الوظيفة التناسلية لإلناث في
الفئران عن طريق إضعاف وظائف املبيض والرحم ( )11كما أن لها تأثيرات شديدة على وظائف الكبد والكلى
ومستويات البروتين والدهون وكذلك على هرمونات الغدة الدرقية وهرمون التستوستيرون )12( .تم اكتشاف العديد
من التغييرات الناتجة عن الجلوتامات أحادية الصوديوم بجرعة مقدارها  6ملجم /جم /من وزن الجسم ملدة 45
يوم ،على سنسيج الكبد باستخدام التحليل النسيجي ،الدراسة النسيجية ،التركيبية ،واملناعية وسجلت تغييرات
شديدة بما في ذلك توسع الوردة املركزية .التشوهات الشديدة للخاليا الكبدية؛ انخفاض ملحوظ في كل من
الكربوهيدرات والبروتينات؛ ظهور العديد من التجاويف داخل السيتوبالزم ،وامليتوكوندريا املتورمة والشبكية
اإلندوبالزمية الحويصلية ( )vesiculated rough endoplasmic reticulumمع تكثف لألنوية ))13( (picknotic nuclei
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املعاملة بالجلوتامات أحادية الصوديوم في الفئران يحرض على السمنة ومرض السكري مع تنكس دهني والتهاب الكبد
الدهني يشبه الذي يصيب اإلسنسان (مرض الكبد الدهني غير الكحولي  )NAFLDومرض ناش مع آفات ما قبل
الورام )14(.تلقت الفئران  MSGعن طريق الفم بجرعة  400ملجم /كجم من وزن الجسم ملدة  8أسابيع .أظهر
النتائج التركيب النسيجي املرض ي حيث ظهر نزيف كبدي موضعي باإلضافة إلى نخر في خاليا الكبد مع تكثف النويه
وذلك بعد  4أسابيع من العالج ،بينما بعد  8أسابيع لوحظ غزو الخاليا االلتهابية في املناطق البوابية ،مع سماكة في
جدار القناة الصفراوية وموت خلوي .أظهر فحص املجهر االلكتروسني في نفس املجموعة بعد  8أسابيع تنكس الهيالين
؛ الشبكة اإلندوبالزمية الخشنة مع الغشاء النووي غير املنتظم والسيتوبالزم الغني بحبيبات الجليكوجين )15(.أظهرت
الدراسة النسيجية لنسيج الكبد تنكس فجائي في اشرطة الخاليا الكبدية ،واحتقان الوعية الدموية .ونخر في الخاليا
الكبدية ،واضطراب الدم في الجيوب الدموية ،وانخفاض عدد خاليا كوفر .وتحلل خاليا الكبد وتليف الوعية
الدموية وذلك في الفئران التي كانت تدار بجرعة يومية واحدة عن طريق الفم  30ملجم /كجم /يوم من ( )MSGملدة
 4أسابيع متواصلة .وبناء على ذلك ،يمكننا أن سنستنتج أن  MSGيسبب تغيرات في التركيب النسيجي للكبد)16( .
تلقت مجموعة من الفئران جرعة يومية من  4( MSGجم /كجم) ملدة  7أيام كشفت الصور املجهرية عن تلف كبير
في الكلى ناجم عن الجلوتامات أحادية الصوديوم كما هو موضح عن طريق الخاليا الظهارية املتدهورة وتكثف
لكروماتين العديد من النوية  ،Pyknotic nucleiامليتوكوندريا املتورمة ،هوامش الحافة الفرشاتية التالفة ،النابيب
املمدودة ،وتوسيع في محافظ بومان مع انكماش وتشوه بعض الكبيبات )17( .في هذه الدراسة تم التحقيق من تأثير
 MSGبجرعة مقدارها  4ملجم  /MSGجم من وزن الجسم داخل الصفاق على قشرة الكلى في الفئران البيضاء من
نوع وستر ،تطورت التغيرات املرضية في قشرة الكلى ،كان هناك تأثير واضح للتركيب النسيجي للكلية .أظهرت العديد
من الكبيبات ( )%66.4فرط الخاليا ،أي االنتشار الخلوي للخاليا  mesangialأو البطانية وتسلل الخاليا االلتهابية.
( )18كما ظهرت تغيرات تنكسيه وأكسدة للدهون في كلية الفئران التي تم معاملتها بالجلوتامات أحادية الصوديوم
( .)19عالوة على ذلك ،ذكر الباحثون أن التلف الخلوي يمكن أن ينتج عن اإلجهاد التأكسدي في السنججة ()20
وبالتالي ،تم التأكد من أن الجلوتامات أحادية الصوديوم تسبب اإلجهاد التأكسدي وتولد أنواع الكججين التفاعلية
عن طريق الحد من مضادات الكسدة في الكلى ،مما يؤدي إلى إصابة خلوية وأكسدة البروتينات والدهون ( .)21كما
أن املعاملة ب  MSGيتسبب في استنفاد الجلوتاثيون في السنججة ( .)22وأكد الباحثون أن املعاملة بالجلوتامات
أحادي الصوديوم يزيد من تركيز اليوريا والكرياتينين بسبب القدرة الوظيفية للكلية ،يمكن أن يؤدي التلف الكلي أو
الجزئي لوظيفة الكلى في ترشيح النابيب بسبب أن الجلوتامات أحادية الصوديوم تدخل في استقالب الكرياتينين(.)23
عالوة على ذلك ،أكدت النتائج التي توصل لها مجموعة من العلماء أن التعامل مع  MSGيؤدي إلى نخر خلوي في
ً
وتدهورا في قياسات الكيمياء الحيوية في الدم ،وأسنشطة أنزيمات مضادات الكسدة ،ووظائف
الكبيبة الكلوية (.)24
الكبد والكلى وتدهور أسنججة الكبد والكلى بسبب العالج مع الجلوتامات أحادية الصوديوم ( .)25وأدى العالج عن
طريق الفم من الجلوتامات أحادية الصوديوم إلى ظهور تغيرات مرضية سنسيجية وإجهاد مؤكسد في أسنججة الكلى(.)26
يمكن الوقاية من اضطرابات التأكسد املرتبطة وسمية العضاء عن طريق تناول مضادات الكسدة ()27
باإلضافة إلى ذلك ،اقترح العلماء أن العديد من مضادات الكسدة الطبيعية واالصطناعية يمكن استخدامها ملنع
ً
أكسدة الدهون )28( .تعد اللياف الغذائية من املواضيع التي الزال البحث العلمي مستمرا فيها .وتكمن أهمية
البحوث في مجال اللياف الغذائية في بحث اإلسنسان عن املصادر الطبيعية للحفاظ على صحته بعد أن تأكد أن
التقنية الحديثة قد جلبت له من المراض والعلل ما لم يعلمه آباؤه وأجداده .وفي حدود عام 1970م أثيرت فرضية
ُعرفت بفرضية اللياف الغذائية ومجملها ربط عالقة بين قلة تناول اللياف الغذائية وظهور بعض المراض مثل داء
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السكري  Diabetes diseaseوسرطان القولون وأمراض القلب والسمنة  Obesityوارتفاع ضغط الدم وأمراض أخرى؛
لذا فالوجبات التي تحوي سنسبة عالية من اللياف الغذائية تحمي الجسم من هذه المراض وبعد أكثر من عشرين
سنة من الدراسات املتواصلة تبين أن الفرضية في مجملها تحوي الكثير من الصحة ويمكن تعريف اللياف الغذائية
بأنها :مواد غذائية كربوهيدراتية معقدة التركيب ال يمكن هضمها بأنزيمات جسم اإلسنسان .وهو أحد أنواع اللياف
الغذائية القابلة للذوبان في املاء ،ينتمي إلى املواد الكربوهيدراتية عديدة التسكر  Polysaccharidesويتكون من
وحدات من حامض الجاالكتويورونيك  Galactouronic acidويمكن الحصول عليه من البقوليات والخضروات
والفواكه ،ويتراوح وزنه الجزيئي من  25000إلى  400000دالتون .ويوجد في معظم النباتات ولكنه يتركز بدرجة كبيرة
في الثمار الحمضية مثل التفاح والبرتقال والليمون والجريب فروت وله خاصية غروية تعطيه أهمية في صناعة
املربيات والجلي (الهالم) كما أن له الكثير من التطبيقات الصيدالنية )29( .ويتميز البكتين بأنه ال يتأثر بالنزيمات
ً
الهاضمة في جسم اإلسنسان ،لذلك عند ابتالعه ودخوله إلى الجهاز الهضمي نجد أنه يمتص جزءا من إفرازات القناة
الهضمية واملاء؛ وبالتالي يصبح ذو قوام هالمي لزج يحمل بداخله بعض املواد العضوية ومنها السموم التي قد تدخل
الجسم مثل الزئبـق حيث يتـحد معها البـكتين وينتقل إلى القـولـون ثم تـطرد خـارج الجسم )30( .أدى اتباع نظام غذائي
مكمل بنسبة  %20من البكتين إلى انخفاض كبير في عدد حاالت أورام القولون في الفئران ،وانخفاض مستويات
ً
البروستاجالندين ) E2 (PGE2في الغشاء املخاطي للقولون .كانت قدرة البكتين على إنقاص  PGE2معتمدة ،وقد
أشارت هذه النتائج إلى وجود تأثير مضاد لاللتهابات للبكتين )31(.تحتوي الوجبات الغذائية على البكتين وزيت
السمك الذي يحمي من سرطان القولون عن طريق موت الخاليا املبرمج وقمع االنتشار أثناء العملية السرطانية)32(.
البكتين يوضح املزايا املزدوجة كحامل دوائي وعالجي الستخدامه في عالج سرطان القولون حيث البكتين مناسب
ً
انتقائيا بواسطة البكتيريا الدقيقة إلطالق
لالستخدام كأداة لتوصيل العقاقير خاصة بالقولون حيث يتم هضمها
الدواء مع الحد الدسنى من التدهور في الجهاز الهضمي العلوي )33( .تم اإلبالغ عن البكتين الطبيعي للوقاية من
سرطان القولون باعتباره من اللياف الغذائية ( )DFلتعزيز التوافر البيولوجي والفعالية الحيوية ،والتي تم اإلبالغ عنها
لتثبيط نمو الورم ،وحفز موت الخاليا املبرمج ،وقمع الورام الخبيثة ،وتعديل االستجابات املناعية .باإلضافة إلى ذلك،
البكتين هو وسيلة مناسبة لنظمة توصيل الدوية املضادة للسرطان ،بسبب مجموعاته الوظيفية القابلة للتعديل
وخصائص فيزيائية كيميائية خاصة يمتاز بها )34( .باإلضافة إلى ذلك ،أظهر البكتين سنشاط مضاد لألكسدة حوالي
 31.57 ± 161.94جزء في املليون .تشير هذه النتائج إلى أن البكتين له خصائص محتملة مثل البوليمرات الحيوية
للتطبيقات الطبية الحيوية وسنشاط مضاد لألكسدة معتدل )35( .وقد اقترح أن البكتين يؤثر مباشرة على الخاليا
املناعية لتنظيم االستجابات االلتهابية .حيث يثبط التعبير الخلوي االلتهابي الناجم عن مستقبالت تول ) (TLRفي خاليا
النخاع الشوكي ،وذلك من خالل تثبيط إشارة  TLRبواسطة السالسل الجانبية للبكتين )36( .وذكر في دراسة لتأثير
البكتين في مرض ى السرطان أنه يثبط نمـو السـرطـان ُويــحسن من حـالـة مـرض ى سـرطـان الــدم الح ــاد malignancy
ً
 cancer hematologic Acuteوأضاف أن له دورا في معالجة سرطان البروستاتا Prostate cancerودور في تثبيط نمو
ً
وانتشار الورام السرطانية في القولون )37( .كما أن للبكتين دورا في مقاومة التليف الشديد Cirrhosisفي الكبد
وحمايتها وزيادة سنشاطها لتصنيع النـزيمــات املـضـادة لـألكســدة  )38( Antioxidant enzymesكما أنه يزيد من سنشاط
مضادات الكسدة حيث يؤدي إلى تجديد توازن مضادات الكسدة ،وهو ما يؤكده ارتفاع معامل الدفاع املتكامل
املضاد لألكسدة من  0،09إلى )39( .1
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مشكلة البحث:
كان الهدف من هذه الدراسة هو توضيح الدور الوقائي املحتمل للبكتين ضد سمية الكبد والكلية التي
يسببها جلوتامات أحادي الصوديوم لدى إناث الفئران .التي تبين تأثيرها الضار على االسنسان ،ونظرا النتشار تناول هذه
املادة في جميع أنحاء العالم كمنكهات للطعام كما توجد في جميع الغذية.

امل ـ ــواد والطـ ــرق:
حيوانات التجارب:
استخدم في هذه التجربة إناث الفئران البيضاء البالغة albino miceوقد تم الحصول عليها من بيت الحيوان
التابع لكلية الصيدلة بجامعه امللك سعود بالرياض .وقد اختيرت حيوانات هذا البحث بمتوسط أعمار 15-12
أسبوعا ومتوسط وزن الجسم  60جراما .وقد تم توزيع الحيوانات في أقفاص خاصة مزوده برضاعات لشرب املاء في
غرفه متجددة التهوية تخضع للعوامل الطبيعية املناسبة من رطوبة وضوء ودرجة حرارة تتراوح بين °25م و°35م
ماده جلوتامات أحادي الصوديوم-:
تم استخدام ماده جلوتامات أحادي الصوديوم وتم الحصول عليها من أحد املراكز التجارية لبيع املواد
الغذائية ،بلد املنشأ الصين .وكان على هيئه مجحوق ابيض معبأ داخل أكياس ،وتم إذابتها في ماء الشرب وكان يتم
تناول املاء الذي يحتوي على املادة يوميا ملدة ثالث أسابيع إلناث الفئران بجرعة مقدارها  3جم/كجم من وزن الجسم
()40
البكتين :Pectin
استخدم في هذا البحث مادة بكتين التفاح التي تم الحصول عليها من مركز الفيتامينات والعشاب
الطبيعية شركة أرمال ،GNCبلد املنشأ الواليات املتحدة االمريكية ،وهي عبارة عن أقراص محتوى كل قرص 300
ملجم وقد حضر منه محلول مائي ،وكان يتم تناول املاء الذي يحتوي على البكتين يوميا ملدة ثالث أسابيع إلناث
الفئران مباشرة بعد تناول مادة جلوتامات أحادي الصوديوم بجرعة مقدارها 300ملجم70/كجم من وزن الجسم
(.)41
تقسم حيوانات التجارب إلى املجاميع اآلتية:
 املجموعة الولى :املجموعة التجريبية الضابطة:
أ -مجموعة الحيوانات التي يتم إعطائها ماء طبيعي وتضم هذه املجموعة  5من إناث الفئران.
ب -مجموعة الحيوانات التي يتم إعطائها مادة البكتين بجرعة مقدارها 300ملجم70/كجم من وزن الجسم في
مياه الشرب ملدة ثالث أسابيع.
 املجموعة الثانية :املجموعة املعاملة:
أ -مجموعة الحيوانات املعاملة بمادة جلوتاميت أحادي الصوديوم :وتضم  10من إناث الفئران ،حيث تم اعطاء
حيوانات التجارب جلوتامات أحادي الصوديوم بجرعة مقدارها  3جم/كجم من وزن الجسم في مياه الشرب
ملدة ثالث أسابيع.
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ب -مجموعة الحيوانات املعاملة بمادة جلوتاميت أحادي الصوديوم ثم مادة البكتين :وتضم  10من إناث
الفئران ،حيث تم اعطاء حيوانات التجارب جلوتامات أحادي الصوديوم بجرعة مقدارها  3جم/كجم من
وزن الجسم في مياه الشرب ملدة ثالث أسابيع .ثم تعطي مادة البكتين مباشرة ملدة ثالث أسابيع بعد تناول
مادة جلوتامات أحادي الصوديوم بجرعة مقدارها 300مجم70/كجم من وزن الجسم.
في جميع املجموعات يتم تخدير اإلناث بمادة الكلوروفورم وتشريحها ،وأخذ عينات من كبد وكلية الفأرة
ووضعت في محاليل التثبيت املستخدمة في الدراسة.
الطرق النسيجية :
تم أخذ كبد وكلية الفئران وحفظت في محلول فورمالين متعادل  %10إلعداد قطاعات هستولوجية
باستخدام صبغه الهيماتوكسلين – أيوسين) 42 (.

عرض النت ــائج:
الدراسات النسيجية:
أ -التركيب النسيجي للكبد في الفئران:
التركيب الطبيعي في املجموعة الضابطة :يتكون كبد الفئران من العديد من الفصوص الكبدية Liver
ً
ً
 lobulesتحصر بينها سنسيجا ضاما واملنطقة البابية يتكون كل فصيص كبدي من وريد مركزي Central veinمحاط
بأشرطة من الخاليا الكبدية املتشابكة واملتفرعة مكونة شبكة معقدة تحصر فيما بينها الجيوب الدموية Hepatic
sinusoidsوتظهر الخاليا الكبدية متعددة الضالع ذات سيتوبالزم حبيبي ونواة كروية بداخلها نويه أو أكثر) .صورة
رقم (1،2
مجموعة البكتين :تظهر قطاعات الكبد في مجموعة البكتين مشابهة للتركيب الطبيعي (صورة رقم )3
ً
املجموعة املعاملة بجلوتامات أحادي الصوديوم :ظهر تأثير جلوتامات أحادي الصوديوم واضحا على النسيج
الكبدي حيث لوحظ تهتك النسيج وتغير في التركيب البنائي لخاليا الكبد وظهرت عليها عالمات املوت الخلوي (نخر)،
ً
كما لوحظ تكثف الكروماتين النووي وتحلل النوية في معظم الخاليا الكبدية ،إضافة إلى ظهور تهتك واضح في
البطانة الداخلية لألوردة الكبدية Endothelial linning Rupture ofوتمددها واحتقانها Congestionمع ظهور ارتشاح
داخل الوريد املركزي ،وضيق في معظم الجيوب الكبدية ووجود تحلل دموي  Hemolysisوظهور فجوات متعددة
داخل الخاليا Vacuolesمما يدل على تراكم قطرات الدهن وهذا يدل على بداية تشحم الكبد ،كما لوحظ غزو
الخاليا االلتهابية  Invasion of inflammatory cellsفي بعض املناطق حول الوريد املركزي (صورة رقم ) 5 ،4
املجموعة املعالجة بالبكتين :ظهر تحسن ملحوظ في تركيب الخاليا الكبدية نتيجة تناول البكتين حيث ظهر
النسيج مشابه للطبيعي تقريبا حيث اختفى احتقان االوردة املركزية وظهرت الخاليا الكبدية مشابهه للطبيعي عدا
ظهور القليل من الخاليا تعاسني من عالمات املوت الخلوي كاالنتفاخ الجحابي وتكثف كروماتين بعض النوية (صورة
رقم )7 ،6
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صورة رقم ( :)1صورة مجهرية لكبد فئران معاملة باملاء توضح التركيب الطبيعي للكبد والذي يتكون من العديد
) ()10X
من الفصوص الكبدية (

صورة رقم ( :)2صورة مجهرية لكبد فئران معاملة باملاء توضح التركيب الطبيعي للكبد يتكون كل فصيص كبدي
) تحصر فيما بينها
) محاط بأشرطة من الخاليا الكبدية املتشابكة واملتفرعة (
من وريد مركزي (
)()20X
الجيوب الدموية(
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صورة رقم ( :)3صورة مجهرية لكبد فئران معاملة بالبكتين توضح التركيب الكبد املعامل بالبكتين حيث يالحظ
أنه مشابه للطبيعي()20X
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صورة رقم ( :)5 ،4صورة مجهرية لكبد فئران معاملة بجلوتامات أحادي الصوديوم حيث يالحظ ارتشاح في
) وظهور العديد
) ضيق في الجيوب الدموية ( ) موت وتحلل للخاليا الكبدية (
الوريد املركزي (
) ()20X
من الفجوات الدهنية داخل الخاليا ( ) غزو للخاليا االلتهابية حول الوريد املركزي (
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صورة رقم ( :)7 ،6صورة مجهرية لكبد فئران معاملة بجلوتامات أحادي الصوديوم ثم البكتين حيث يالحظ
ظهور تحسن ملحوظ في تركيب الخاليا الكبدية نتيجة تناول البكتين حيث ظهر النسيج مشابه للطبيعي تقريبا
حيث اختفى احتقان االوردة املركزية وظهرت الخاليا الكبدية مشابهه للطبيعي عدا ظهور القليل من الخاليا
تعاني من عالمات املوت الخلوي ( ) ()20X
ب -التركيب النسيجي للكلية في الفئران:
التركيب الطبيعي في املجموعة الضابطة :تتكون الكلية من منطقتين القشرة  Cortexوتظهر محببة الحتوائها
على الكريات الكلوية والنيبيبات الكلوية والنخاع  Medullaوفيه النيبيبات الجامعة وعروات هنلي وتحصر بينها كمية
وفيرة من النسيج الضام .وتتكون الكرية الكلوية من محفظة ِبومان  Bowman's capsuleالتي تتكون من طبقة جدارية
خارجية وطبقة حشويه داخلية تحيط بكتلة من الشعيرات الدموية Blood capillariesتعرف بالكبيبة Glomerulus
تتميز النيبيبات الكلوية بأنيبيبات ملتفة قريبة ذات تجويف ضيق مبطنة بخاليا طالئية عمادية منخفضة ترتكز على
غشاء قاعدي لها خميالت في الجهة الداخلية تكون الحافة الفرجونية Brush borderونواة كروية قاعدية املكان
وسيتوبالزم حامض ي ،وأنيبيبات بعيدة ذات تجويف متسع وتبطن بخاليا طالئية مكعبة ترتكز على غشاء قاعدي ذات
سيتوبالزم باهت الصبغة الحامضية ونواة كبيرة كروية ( صورة رقم .)10 ،9 ،8
مجموعة البكتين :تظهر قطاعات الكلية في مجموعة البكتين مشابهة للتركيب الطبيعي (صورة رقم )12 ،11
ً
املجموعة املعاملة بجلوتامات أحادي الصوديوم :ظهر تأثير جلوتامات أحادي الصوديوم واضحا على سنسيج
الكلية في حيث لوحظ تغير في التركيب النسيجي حيث ظهرت الكبيبات تعاسني من ضيق في التجويف مع تحلل البعض
منها وحدوث تورم في النيبيبات وضيق في تجويفها واحتقان في الشعيرات الدموية عالوة على ظهور نزيف في النسيج
ً
وظهور موت للخاليا ونخر ملعظمها متمثال في تحلل بعض الخاليا باإلضافة إلى تكثف الكروماتين النووي في البعض
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اآلخر وانكماش واختفاء في الكريات الكلوية  Shrinkage of renal glomeruliوظهور نزيف بها ،كما لوحظ تهتك في جدر
النيبيبات الكلوية واحتقانها بالدم ونزيف ظاهر في بعض املناطق من النسيج الكلوي .صورة رقم (.)15،14 ،13
املجموعة املعالجة بالبكتين :ظهر تحسن ملحوظ في تركيب الكلية نتيجة تناول البكتين حيث ظهر النسيج
مشابه للطبيعي تقريبا حيث استعادت الكريات الكلوية تركيبه من جديد وظهرت اغلب الخاليا النيبيبات بحالة
جيدة عدا ظهور البعض يعاسني من عالمات املوت الخلوي متمثلة في االنتفاخ الجحابي وتكثف كروماتين بعض
النوية( .صورة رقم )17 ،16

صورة رقم ( :)8صورة مجهرية توضح تركيب الكلية املعاملة باملاء حيث تتكون من القشرة (
( )( ) 10 X
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صورة رقم ( :)9صورة مجهرية توضح تركيب الكلية املعاملة باملاء حيث تتكون من الكرية الكلوية (
واالنابيب امللتفة القريبة ( ) واالنابيب امللتفة البعيدة ( ) ()20X

صورة رقم ( :)10صورة مجهرية توضح تركيب الكلية املعاملة باملاء حيث تتكون من الكرية الكلوية (
) ()40X
واالنابيب امللتفة القريبة ( ) واالنابيب امللتفة البعيدة (
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صورة رقم ( :)11صورة مجهرية توضح تركيب الكلية املعاملة بالبكتين ويتضح النسيج مشابه للطبيعي وتتكون
من الكرية الكلوية ( ) واالنابيب امللتفة القريبة ( ) واالنابيب امللتفة البعيدة ( ) ()20X

صورة رقم ( :)12صورة مجهرية توضح تركيب الكلية املعاملة بالبكتين ويتضح النسيج مشابه للطبيعي وتتكون
) واالنابيب امللتفة القريبة ( ) واالنابيب امللتفة البعيدة ( ) ()40X
من الكرية الكلوية (
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صورة رقم ( :)13صورة مجهرية توضح تركيب الكلية املعاملة بجلوتامات أحادي الصوديوم حيث لوحظ ظهور
نزيف دموي في النسيج ( ) مع بداية تحلل لبعض الكبيبات الكلوية ( )()20X

صورة رقم ( :)15 ،14توضح تركيب الكلية املعاملة بجلوتامات أحادي الصوديوم حيث لوحظ ظهور نزيف دموي
) وضيق في
في النسيج مع موت وتحلل ملعظم خاليا األنيبيبات مع ضيق واضح في تجويف هذه األنيبيبات (
) مع بداية تحلل البعض منها ( ) ()40X
تجويف الكبيبات الكلوية (
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صورة رقم (  :)16صورة مجهرية توضح تركيب الكلية املعاملة بجلوتامات أحادي الصوديوم ثم البكتين حيث
يالحظ ظهور تحسن ملحوظ على النسيج وظهوره بشكل مشابه للطبيعي عدا بعض الخاليا التي تعاني من
) ()20X
عالمات املوت الخلوي(

صورة رقم ( :)17توضح تركيب الكلية املعاملة بجلوتامات أحادي الصوديوم ثم البكتين حيث يالحظ ظهور
تحسن ملحوظ على النسيج وظهوره بشكل مشابه للطبيعي عدا بعض الخاليا التي تعاني من عالمات املوت
) ()40X
الخلوي (
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املناقشة
لوحظت العديد من التغيرات املرضية في أسنججة الكبد للفئران املعرضة لجلوتاميت أحادي الصوديوم حيث
لوحظ تهتك النسيج وتغير في التركيب البنائي لخاليا الكبد وظهرت عليها عالمات املوت الخلوي (نخر) ،كما لوحظ
ً
تكثف الكروماتين النووي وتحلل النوية في معظم الخاليا الكبدية ،إضافة إلى ظهور تهتك واضح في البطانة الداخلية
لألوردة الكبدية وتمددها واحتقانها مع ظهور ارتشاح داخل الوريد املركزي ،وضيق في معظم الجيوب الكبدية ووجود
تحلل دموي  Haemolysisوظهور فجوات متعددة داخل الخاليا مما يدل على تراكم قطرات الدهن وهذا يدل على
بداية تشحم الكبد ،كما لوحظ غزو الخاليا االلتهابية في بعض املناطق حول الوريد املركزي .وتتفق نتائجنا مع
العديد من البحاث حيث أظهرت الدراسات النسيجية الكيميائية لدى فئران ويستار البالغة أن إعطاء الجلوتامات
أحادية الصوديوم بجرعة مقدارها ( 2جم /كجم ملدة  7أيام) لها العديد من اآلثار الضارة على الكبد ( .)43كانت
هناك زيادة كبيرة في وزن الكبد في الفئران التي عولجت بـ  70ملجم /كلجم من الجلوتامات أحادي الصوديوم ملدة 30
ً
يوما والتي يمكن أن تعزى إلى زيادة سنشاط العوامل االلتهابية والضرار املؤكسدة التي قد تؤدي إلى التهاب أسنججة
الكبد ،بعد إعطاء  MSGللفئران ( 40ملجم /كجم 9 ،أيام) كانت هناك زيادة كبيرة في وزن الجسم الذي قد يكون
بسبب السمنة -MSG .رابط السمنة أدى إلى تغيير اآللية التنظيمية التي تؤثر على التمثيل الغذائي للدهون (،)45 ،44
اكتشف العديد من التغيرات النسيجية في خاليا الكبد ونواتها مع وجود خاليا التهابية حول الوردة املركزية في فئران
يوميا ملدة ً 45
ويستر البالغة بعد العالج بـ  3( MSGو 6ملجم /كجم من الجسم ً
يوما) .كذلك ظهرت تغيرات ضارة في
يوميا ملدة ً 45
أسنججة الكبد في الفئران املعالجة بـ  3( MSGو 6ملجم /كجم من وزن الجسم ً
يوما) )46( .أظهرت نتائج
دراسة اخرى أن التعرض على املدى القصير  MSGفي فترات الحمل تسبب العديد من التغيرات النسيجية في أسنججة
كبد الم والجنين تمثلت في إخالء في خاليا الكبد واملناطق التنكسية والنخرية وضمور في الخاليا الكبدية مع تكثف
لألنوية ( .)pyknotic nucleiوقد لوحظت هذه التغييرات في املناطق املركزية واملناطق البوابية وذلك عند جرعة
مقدارها  7جم 10 /مل /كلجم من وزن الجسم تم إعطائها من اليوم التاسع إلى الرابع عشر من الحمل )47( .كما
اظهر الفحص النسيجي للفئران املعالجة بالـ  MSGبجرعة مقدارها  0.6ملجم /جم و1.6ملجم /جم ملدة ً 28
يوما بنية
الكبد املتغيرة ،واحتقان في الوريد املركزي ،وتضخم الجيوب الدموية ،كما تغزو الكبد العديد من الخاليا االلتهابية،
احتباس السوائل ،النزيف ،االزدحام والنخر الخلوي ( .)48تم تحديد اآلثار الكيميائية الحيوية والنسيجية لجرعة
منخفضة من الجلوتامات أحادية الصوديوم ( 60ملجم /كجم و 120ملجم /كجم) ملدة  28يوما متتالية على كبد
ذكور الفئران البالغة من نوع سبراغ داولي .أظهرت النتائج أن البروتين الكلي انخفض بشكل ملحوظ ()P <0.05
ومستويات مضادات الكسدة من ديسموتاز الفائق أكسيد ( )SODبشكل ملحوظ ( )P <0.05كشفت النتائج
النسيجية تغييرات في بنية الكبد الطبيعية وتراكم خاليا الدم الحمراء في الوردة املركزية في كال املجموعتين
 )49(.MSGأظهرت النتائج النسيجية في دراسة تغيرات مثل توسع الوريد املركزي ،الذي احتوى على خاليا دم حمراء
غير مشوهة ،وتشوهات خلوية لخاليا الكبد ،وتغيرات ضامرة وتنكسيه على كبد الحيوانات التي تلقت ً
علفا يشتمل
على جلوتامات أحادية الصوديوم بجرعة  0.08ملجم /كجم )50(.كما ظهر تنكس فجائي في اشرطة الخاليا الكبدية،
واحتقان الوعية الدموية .ونخر في الخاليا الكبدية ،واضطراب الدم في الجيوب الدموية ،وانخفاض عدد خاليا كوفر.
وتحلل خاليا الكبد وتليف الوعية الدموية وذلك في الفئران التي كانت تدار بجرعة يومية واحدة عن طريق الفم 30
ملجم /كجم /يوم من ( )MSGملدة  4أسابيع متواصلة .وبناء على ذلك ،يمكننا أن سنستنتج أن  MSGيسبب تغيرات في
التركيب النسيجي للكبد )16( .في الفئران التي عولجت بجرعة مقدارها  1.6ملجم /جم من وزن الجسم من MSG
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املذاب في  2مل من املاء املقطر عن طريق الفم ،أظهرت العينات التي تم فحصها التركيب النسيجي للكبد ،حيث
لوحظ احتقان في الوريد املركزي ،توسع في الجيوب الدموية ،وانخفاض حجم قطر نواة خاليا الكبد)51( .
ً
كما ظهر تأثير جلوتامات أحادي الصوديوم واضحا على سنسيج الكلية في هذه الدراسة حيث لوحظ تغير في
التركيب النسيجي وظهرت الكبيبات تعاسني من ضيق في التجويف مع تحلل البعض منها وحدوث تورم النبيبات وضيق
ً
في تجويفها واحتقان في الشعيرات الدموية عالوة على ظهور نزيف في النسيج وظهور موت للخاليا ونخر ملعظمها متمثال
في تحلل بعض الخاليا باإلضافة إلى تكثف الكروماتين النووي في البعض اآلخر وانكماش واختفاء في الكريات الكلوية
 Shrinkage of renal glomeruliوظهور نزيف بها ،كما لوحظ تهتك في جدر النيبيبات الكلوية واحتقانها بالدم ونزيف
ظاهر في بعض املناطق من النسيج الكلوي .تتفق نتائجنا مع العديد من البحاث حيث تلقت مجموعة من الفئران
جرعة يومية من  4( MSGجم /كجم) ملدة  7أيام كشفت الصور املجهرية عن تلف كبير في الكلى ناجم عن
الجلوتامات أحادية الصوديوم كما هو موضح عن طريق الخاليا الظهارية املتدهورة وتكثف لكروماتين العديد من
النوية  ،Pyknotic nucleiامليتوكوندريا املتورمة ،هوامش الحافة الفرشاتية التالفة ،النابيب املمدودة ،وتوسيع في
محافظ بومان مع انكماش وتشوه بعض الكبيبات )17( .تم إجراء الدراسة على ذكور فئران ويستار ( 5أسابيع) تم
تغذيتها بنظام غذائي مكمل مع  3جرام من  /MSGكجم من وزن الجسم في اليوم ،خمسة أيام في السبوع .تم تحليل
إفراز الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والكرياتينين والبروتين وأكسيد النيتريك في البول .استخدمنا
تقنيات التخليص لفحص معدل الترشيح الكبيبي وتدفق البالزما الكلوية القشرية .تم فحص الحالة املؤكسدة
والتغيرات املرضية لألسنججة الكلوية .بعد عالج  ،MSGانخفض إفراز الصوديوم والبوتاسيوم على الرغم من وجود
فرط ترشيح .أظهرت مجموعة  MSGزيادة في ضغط الدم ،ولكن تم تقليل إفراز أكسيد النيتريك بشكل كبير وفي دورة
ّ
املخفضة واإلنزيمات  GPxو )52( .GRفي هذه الدراسة تم التحقيق من تأثير  MSGبجرعة
الجلوتاثيون /املؤكسدة
مقدارها  4ملجم  /MSGجم من وزن الجسم داخل الصفاق على قشرة الكلى من الفئران البيضاء من نوع وستر،
تطورت التغيرات املرضية املتغيرة في قشرة الكلى ،كان هناك تأثر واضح للتركيب النسيجي للكية .أظهرت العديد من
الكبيبات ( )%66.4فرط الخاليا ،أي االنتشار الخلوي للخاليا  mesangialأو البطانية وتسلل الخاليا االلتهابية)18( .
املؤشرات الكيموحيوية والسنججة في الفئران التي عولجت  MSGأظهرت اختبارات وظائف الكبد /الكلى ،صيام
الكوليسترول في الدم والدهون الثالثية ،حمض اليوريك في الدم زيادة كبيرة .وأظهرت السنججة التهاب في املناطق
البوابية مع التليف املحيطي والتهاب الكلية الخاللي في الفئران )53( .أبلغت بعض الدراسات عن اآلثار املؤكسدة
الستخدام هذه املادة على السنججة املختلفة ،وإلى زيادة التغيرات في موت الخاليا املبرمج في الظهارة الجرثومية
للخصية)54( .
عالوة على ذلك ،ذكر الباحثون أن التلف الخلوي يمكن أن ينتج عن اإلجهاد التأكسدي في السنججة ()20
وبالتالي ،تم التأكد من أن الجلوتامات أحادية الصوديوم تسبب اإلجهاد التأكسدي وتولد أنواع االوكججين التفاعلية
عن طريق الحد من مضادات الكسدة في السنججة ،مما يؤدي إلى إصابة خلوية وأكسدة البروتينات والدهون (.)21
كما أن املعاملة ب  MSGيتسبب في استنفاد الجلوتاثيون في السنججة ( .)22أوضحت دراسة أن إعطاء  MSGبعد
ً
مصحوبا بإجهاد مؤكسد وزيادة في مستويات  ،ADPفي
الوالدة للفئران الذكور تسبب في خلل وظيفي في امليتوكوندريا،
كبد الفئران البالغة )55( .تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الجلوتامات أحادية الصوديوم عند جرعة مقدارها 4
ملجم /جم من وزن الجسم وما فوقه ،يسبب الكسدة املستحثة في السنججة الكبدية لدى ذكور الفئران البالغة.
( )56الجلوتامات أحادية الصوديوم عند كل الجرعات تسبب اإلجهاد التأكسدي في البربخ وغدة البروستاتا من
الفئران التجريبية )57( .تم اإلبالغ عن أن االستهالك الزائد من الجلوتامات أحادية الصوديوم يسبب اإلجهاد
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التأكسدي على املخ والكبد والكلية مما أدى إلى زيادة إنتاج أنواع االوكججين التفاعلي ( )49(.)ROSالتغييرات التي
تحدثها الجلوتامات أحادية الصوديوم عند مستوى جرعة  4ملغ /غ من وزن الجسم في السنججة تكمن عن طريق
تغيير سنشاط إنزيم بدء الجذور الحرة ( )free radical initiatingمثل إنزيم أوكسيديز الزانثيني()xanthine oxidase
واالنزيمات الكاسحة ( )scavenging enzymesومثل ديسموتاز الفائق الكسدة وكاتاالز( superoxide dismutase and
 )58(.)catalaseعالوة على ذلك ،أدى إعطاء جرعات عالية من  MSGللجرذان إلى زيادة مستويات اإلجهاد التأكسدي
التي قد تسبب أضر ًارا خلوية واسعة النطاق وتغيير آلية الدفاع املضادة لألكسدة بما في ذلك ديسموتاز الفائق أكسيد
( )SODوالجلوتاثيون (.)59( )GSH
أدت املعالجة بمادة البكتين إلى ظهور تحسن ملحوظ في تركيب الخاليا الكبدية حيث ظهر النسيج مشابه
للطبيعي تقريبا حيث اختفى احتقان االوردة املركزية وظهرت الخاليا الكبدية مشابهه للطبيعي عدا ظهور القليل من
الخاليا تعاسني من عالمات املوت الخلوي كاالنتفاخ الجحابي وتكثف كروماتين بعض النوية .كما ظهر تحسن ملحوظ
في تركيب الكلية نتيجة تناول البكتين حيث ظهر النسيج مشابه للطبيعي تقريبا حيث استعادت الكريات الكلوية
تركيبه من جديد وظهرت اغلب الخاليا النبيبات بحالة جيدة عدا ظهور البعض يعاسني من عالمات املوت الخلوي
متمثلة في االنتفاخ الجحابي وتكثف كروماتين بعض النوية .وتتفق نتائجنا مع العديد من البحاث التي تناولت
الوقاية من اضطرابات التأكسد املرتبطة وسمية العضاء عن طريق تناول مضادات الكسدة ( )27باإلضافة إلى
ذلك ،اقترح العلماء أن العديد من مضادات الكسدة الطبيعية واالصطناعية يمكن استخدامها ملنع أكسدة الدهون.
ً
( )28وتعد اللياف الغذائية من املواضيع التي الزال البحث العلمي مستمرا فيها .وتكمن أهمية البحوث في مجال
اللياف الغذائية في بحث اإلسنسان عن املصادر الطبيعية للحفاظ على صحته بعد أن تأكد أن التقنية الحديثة قد
جلبت له من المراض والعلل ما لم يعلمه آباؤه وأجداده .ويتميز البكتين بأنه ال يتأثر بالنزيمات الهاضمة في جسم
ً
اإلسنسان ،لذلك عند ابتالعه ودخوله إلى الجهاز الهضمي نجد أنه يمتص جزءا من إفرازات القناة الهضمية واملاء؛
وبالتالي يصبح ذو قوام هالمي لزج يحمل بداخله بعض املواد العضوية ومنها السموم التي قد تدخل الجسم مثل
الزئبـق حيث يتـحد معها البـكتين وينتقل إلى القـولـون ثم تـطرد خـارج الجسم )30( .أدى اتباع نظام غذائي مكمل
بنسبة  %20من البكتين إلى انخفاض كبير في عدد حاالت أورام القولون في الفئران ،وانخفاض مستويات
ً
البروستاجالندين ) E2 (PGE2في الغشاء املخاطي للقولون .كانت قدرة البكتين على إنقاص  PGE2معتمدة ،وقد
أشارت هذه النتائج إلى وجود تأثير مضاد لاللتهابات للبكتين )31(.تحتوي الوجبات الغذائية على البكتين وزيت
السمك الذي يحمي من سرطان القولون عن طريق موت الخاليا املبرمج وقمع االنتشار أثناء العملية السرطانية)32(.
البكتين يوضح املزايا املزدوجة كحامل دوائي وعالجي الستخدامه في عالج سرطان القولون حيث البكتين مناسب
ً
انتقائيا بواسطة البكتيريا الدقيقة إلطالق
لالستخدام كأداة لتوصيل العقاقير خاصة بالقولون حيث يتم هضمها
الدواء مع الحد الدسنى من التدهور في الجهاز الهضمي العلوي )33( .البكتين منع مرض الكبد الدهني غير الكحولي
( )NAFLDفي الفئران التي تم تغذية نظام غذائي عالي الدهون يحتوي على شحم الخنزير  .)HF( %30أظهرت الفئران
التي تغذت على  HFالتي تناولها البكتين عن طريق الفم ملدة  8أسابيع تحسينات في التمثيل الغذائي للدهون
وانخفاض اإلجهاد التأكسدي وااللتهابات ( )60تم اإلبالغ عن البكتين الطبيعي للوقاية من سرطان القولون باعتباره
من اللياف الغذائية ( )DFلتعزيز التوافر البيولوجي والفعالية الحيوية ،والتي تم اإلبالغ عنها لتثبيط نمو الورم ،وحفز
موت الخاليا املبرمج ،وقمع الورام الخبيثة ،وتعديل االستجابات املناعية .باإلضافة إلى ذلك ،البكتين هو وسيلة
مناسبة لنظمة توصيل الدوية املضادة للسرطان ،بسبب مجموعاته الوظيفية القابلة للتعديل وخصائص فيزيائية
كيميائية خاصة يمتاز بها )34( .باإلضافة إلى ذلك ،أظهر البكتين سنشاط مضاد لألكسدة حوالي  31.57 ± 161.94جزء
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في املليون .تشير هذه النتائج إلى أن البكتين له خصائص محتملة مثل البوليمرات الحيوية للتطبيقات الطبية الحيوية
وسنشاط مضاد لألكسدة معتدل )35( .وقد اقترح أن البكتين يؤثر مباشرة على الخاليا املناعية لتنظيم االستجابات
االلتهابية .حيث يثبط التعبير الخلوي االلتهابي الناجم عن مستقبالت تول ) (TLRفي خاليا النخاع الشوكي ،وذلك من
خالل تثبيط إشارة  TLRبواسطة السالسل الجانبية للبكتين )36( .وذكر في دراسة لتأثير البكتين في مرض ى السرطان
ً
أنه يثبط نمـو السـرطـان ُويــحسن من حـالـة مـرض ى سـرطـان الــدم الح ــاد وأضاف أن له دورا في معالجة سرطان
ً
البروستاتا ودور في تثبيط نمو وانتشار الورام السرطانية في القولون )37( .كما أن للبكتين دورا في مقاومة التليف
الشديد في الكبد وحمايتها وزيادة سنشاطها لتصنيع النـزيمــات املـضـادة لـألكســدة ( )38كما أنه يزيد من سنشاط
مضادات الكسدة حيث يؤدي إلى تجديد توازن مضادات الكسدة ،وهو ما يؤكده ارتفاع معامل الدفاع املتكامل
املضاد لألكسدة من  0،09إلى )39( .1
االستنتاجات :اظهرت نتائج دراستنا أن التعرض لجلوتاميت أحادي الصوديوم أدى إلى حدوث العديد من االضرار في
سنسيج الكبد والكلية ،ويكمن خطر هذه املادة في استهالكها ملضادات الكسدة مما يؤدي إلى اإلصابة بأمراض خطيرة
وأيضا سمية هذه املادة .نجح البكتين في التقليل من سمية الجلوتاميت أحادي الصوديوم نظرا لنه يعد من
مضادات الكسدة القوية التي تقمع وتعطل تأثير هذه املادة على السنججة املختلفة.
التوصيات:
 .1توعية املجتمع بأضرار مادة جلوتاميت أحادي الصوديوم عن طريق إقامة الحمالت التوعوية للتعريف بها لكونها
مادة منهكه للطعام وموجود في أغلب املنتجات الغذائية حتى انها تباع بشكل منفرد كنوع من البهارات التي
تضاف للغذاء.
 .2تجنب استخدام مادة جلوتاميت أحادي الصوديوم بشكل مفرط.
 .3تجنب إضافة هذه املادة لغذاء الطفال ،والحد من إعطائهم الغذية الجاهزة واملعلبة وكذلك الوجبات السريعة
الحتوائها على مادة جلوتامات أحادي الصوديوم التي ثبت تأثيرها على الطفال بشكل مباشر.
 .4ننصح بتناول الغذية والشربة الطبيعية والغنية بمضادات الكسدة الطبيعية ملا لها من دور كمضاد قوي
لألكسدة في الجسم وإزالة الشوارد الحرة منه.
 .5تناول املواد املضادة لألكسدة في نظامنا الغذائي بشكل مستمر وخاصة البكتين وذلك للمحافظة على مستوى
مضادات الكسدة داخل الجسم ملحاربة أضرار جلوتاميت أحادي الصوديوم.
شكر وتقدير:
سنشكر جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن حيث تم تمويل هذا البحث من قبل عمادة البحث العلمي
بجامعة الميرة نورة بنت عبد الرحمن من خالل برنامج تمويل البحث السريع.
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