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 األرانبتأثير حامض الستريك على بعض المتغيرات الكيموحيوية في ذكور 
 

 انتصار غانم طه
 / جامعة الموصلاألساسيةقسم العلوم/ كلية التربية 

 

(3/2014/ 10  ُقبل؛   2013/ 9/ 29  ُاستلم)  
 

 الملخص
ة وب تممراي ممميممة علمم  بعمم  تراكيممم م تل مم إعطمما تضمممن الب مما دراسممة التمملجيراي الجامبيممة ل ممام  السممتري  مممن  مم ل 
 المتغيراي الكيمو يوية التي لها ع قة بوظائف الكبد في مصل ومسيج  الكبد.

كغممم  يمما تممم  1.5 -1ممما بممين  أومامهمماأشممهر تراو ممي  6الم ليممة السممليمة بعمممر  األراممم اسممت دمي فممي اممحا الب مما حكممور 
 :اآلتيةلكل مجموعة، شملي المعام ي  م أراتوميعها بصورة عشوائية عل  مكرراي ألربع مجاميع بواقع ستة 

 250جرعمي  مام  السمتري  بتركيمم  تم تجريعها ما  مقطر واعتبري كمجموعة سيطرة، المعاملة الجاميمة األول المجموعة 
ملغمم  مام  السمتري  /كغمم ممن ومن الجسمم والمعاملممة  500ملغمم  مام  السمتري  /كغمم ممن ومن الجسمم، المعاملمة الجالجممة جرعمي 

 30ال مام  ممع مما  الشمر  لكمل المجماميع لممدة  إضمافةملغم  ام  الستري  /كغم من ومن الجسمم، تممي  1000 بعة جرعيالرا
 ال يواماي طيلة فترة الب ا. أماميوم مع توفير العلف بصورة  رة 
يويمة جمم يوم من المعاملة ألجل ال صمول علم  المصمل اجمرا  ال  وصماي الكيمو  30يوم و 15جم س   الدم وفصل بعد 

 يوم من المعاملة.  30قتلي ال يواماي بعد امتها  المعاملة لل صول عل  عضو الكبد بعد 
لل يوامماي المعاملمة بتراكيمم  مام  السمتري   واأللبمومينالمتائج عدم وجود ا ت ف معموي لمسمتو  البمروتين الكلمي  أظهري

 المست دمة وب تراي م تل ة مقارمة مع مجموعة السيطرة.
وامسممبارتيي  ALTمعمويمما ل عاليممة اممميممماي الماقلممة لمجموعممة اممممين )املمممين تممرام  اميمممم  المتممائج ارت اعمما هممريأظكممحل  
فمي مسميج الكبمد بميمادة تراكيمم  مام  السمتري  ممع ميمادة فتمرة  MADفي مصل الدم(، ومسمتو  المالومالديهايمد  ASTترام  اميمم 
فممي مسمميج  GSHفممي  ممين  ممدا ام  مما  معممموي بمسممتو  الكلوجممايجون  .عممة السمميطرةيمموم( مقارمممة مممع مجمو  30يمموم و15المعاملممة )

 الكبد بميادة تراكيم ال ام  وميادة فترة المعاملة مقارمة مع مجموعة السيطرة.
جون.املبومين، اممميماي الماقلة لمجموعة اممين، المالومالديهايد، الكلوجاي البروتين الكلي،  ام  الستري ، الكلمات الدالة:  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

The Effect of Citric Acid on some Biochemical Parameters in Male Rabbit 
 

Intisar G. Taha 

Department of Science/ College of Basic Education/ University of Mosul     
 

ABSTRACT 

The research includes the study of side effect of citric acid by giving different 

concentrations at various duration time on some biochemical parameters which has related to the 

liver function in serum and tissue of liver. 

Six month aged healthy male rabbits with weight ranged between 1-1.5 kg were used in this 

research. They were distributed randomly into four groups; The first group was given distilled water 

as a control group, the second group was given a dose of 250 mg/kg of body weight of citric acid, 
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the third group was given a dose of 500 mg/kg of body weight of citric acid  and the  fourth group 

was given a dose of  1000 mg/kg of body weight of citric acid. 

Acid was added to drinking water of all groups for 30 days with providing food freely to the 

animals as long as the experiment lasted. After blood was drawn out and serum was taken male 

rabbits were killed. 

The results showed that no signification  in level of total protein and albumin in different 

concentration and different duration time comparing with the control group. A lso the results 

showed significant increase of alanine aminotransferase ALT and aspartate aminotransferase AST 

activity, and malonaldehyed MAD in liver tissue compared with the control group. A significant 

decrease in the  level of  glutathione GSH  in liver tissue was also  seen  comparing with the  control 

group with increase concentration of citric acid and increase duration time of treatment. 

 
Keywords: Citric Acid, Total protein, Albumin, ALT, AST, MAD, GSH. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 المقدمة

يتم  أوالعديد من المركباي والمعقداي الكيميائية في طعامه وشرابه، وقد تكون احه المواد طبيعية  إل يوميًا  اامسانيتعر  
وممن امحه  Protective Materialsبمالمواد ال افظمة  والمشمروباي كمالمواد المضمادة لدكسمدة والتمي تمدع  األطعمةلبع   إضافتها

الممممممواد التمممممي يمممممتم اضمممممافتها امممممو  مممممام  السمممممتري  وامممممو عبمممممارة عمممممن  مممممام  عضممممموي ضمممممعيف موجمممممود طبيعيمممممًا بال واكمممممه مجمممممل 
 (.Penniston et al., 2008; Lotfy et al., 2007; Garden et al ., 2003الليمون)

والمشممروباي ويممد ل كممحل  فممي  لدطعمممةت دم اضممافة المممحاح ال امضممي ويعتبممر  ممام  السممتري  مممادة  افظممة طبيعيممة تسمم
 (.Berovic and  Legisa, 2007; Frank and Venhoff, 2005صماعة مواد التجميل والعطور والممظ اي)

أكتشمف  ممام  السمتري  فممي القممرن الجمامن المممي دي مممن قبمل العممالم العربمي جممابر بممن  يمان واممو وسممط مهمم لممدورة  ممام  
 مجمملممما تسممم  بممدورة ال ممام  الج جممي الكاربوكسمميل، وتعممد اممحه الممدورة مهمممة أليمم  المركبمماي ال ياتيممة  أودورة كممريب   أوي  السممتر 

 Berg andالسكرياي والداون والبروتيماي دا ل جسم الكائن ال ي بااضافة ال  كومه كمادة م مضة وم لبيه ومضادة لدكسدة )

Thmocykal, 2002) 
 Tricarboxylic  Acid 1,2,3او  Hydroxypropante -2ل ام  او امسم المظامي ل

 
 
 
 

(Derewenda and Zygmunt, 2007; Hu et al., 2010.) 
 

وكمحل  يلعم  دورًا مهمما فمي تمظميم  األسممانتعد الكمياي العالية من  ام  السمتري  ممرجرة علم  الشمعر والجلمد وتيكمل ميمما 
معرفمة تمملجير التراكيممم  إلمم مما تقممدم فقمد اممدف الب ما  إلمم ( واسمتمادًا Frank and Venhoff, 2005ضمغط الممدم وال شمل الكلمموي )

الم تل ة من  ام  الستري  وب تراي م تل ة عل  بع  المتغيراي الكيمو يوية التي لها ع قة بوظائف الكبمد فمي دم ومسمج حكمور 
 الم لية. األرام 
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 المواد وطرائق العمل
كغممم  1.5 -1ممما بممين  أومامهمماأشممهر وتراو ممي  6الم ليممة بعمممر  األراممم ا مممن حكممور  يواممم 24اسممت دم فممي اممحه الدراسممة  

جيممدة مممن التهويممة وال ممرارة والضممو  وغممحيي ال يواممماي طمموال فتممرة  م تبريممهووضممعي فممي اق مماص ب سممتيكية  اصممة وت ممي ظممروف 
 يوان لكل مجموعة.  6مجاميع وبواقع  أربع إل الدراسة عل  العليقة التجارية، وبعداا قسمي ال يواماي 

 : جرعي ما  مقطر واعتبري كمجموعة سيطرة.األول المجموعة 
 ملغم/كغم من ومن الجسم. 250المجموعة الجامية: جرعي  ام  الستري  بتركيم 

 ملغم/كغم من ومن الجسم. 500 ام  الستري  بتركيم  أعطييالمجموعة الجالجة: 
 ملغم/كغم من ومن الجسم. 1000 ام  الستري  بتركيم  أعطييالمجموعة الرابعة: 

 يوم. 30ال ام  مع ما  الشر  لكل المجاميع لمدة  إضافةتمي 
 جمع النماذج وحفظ العينات

مل  5باست دام م قمة طبية سعة  األرام  قل  وامتها  مدة المعاملة، تم ال صول عل  عيماي الدم من األرام بعد معاملة 
غر  ال صول عل  مصل الدم اجرا  ال  وصماي الكيمو يويمة الم تل مة، وفمي مهايمة يوم ل 30، 15جمعي عيماي الدم بعد مرور 

 فترة المعاملة حب ي ال يواماي عن طريح ال لع العمقي واست راج الكبد لغر  تقدير مستو  الكلوتايجون والمالومالديهايد.
 الفحوصات الكيموحيوية

 تقدير البروتين في مصل الدم -1
 BioMerieuxمصل الدم بامعتماد عل  طريقة بايوريي باست دام عدة الت ليل الجاامة من شركة  قدري كمية البروتين في

 (Kingsley, 1949ال رمسية)
 في مصل الدم األلبومينتقدير  -2

قدري كمية املبومين في مصل الدم وباست دام بروموكريسول ام ضر بامعتماد عل  عدة الت ليل جاامة من شركة 
BioMerieux ال( رمسية التي اعتمداا Jennifere and Findar, 1982.) 

 (ALTتقدير فعالية امميم اممين ترام  اميمم ) -3
 BioMerieux (Reitman andقمدري فعاليمة امممميم باسمت دام طريقمة اللوميمة وبامعتمماد علم  عمدة الت ليمل الجماامة ممن شمركة  

Frankel, 1957.) 
 (ASTترام  اميميم ) تقدير فعالية امميم امسبارتيم -4
  Reitman andباسممممممممت دام الطريقممممممممة اللوميممممممممة المعتمممممممممدة مممممممممن قبممممممممل البا جممممممممان ) ASTتممممممممم تقممممممممدير فعاليممممممممة امممممممممميم  

Frankel, 1957وباست دام عدة الت ليل الجاامة من شركة ) BioMerieux  .ال رمسية 
 مستو  الكلوتايجون في مسيج الكبد -5

 (.Moron et al., 1979الكبد باست دام  طريقة المان الم ورة )تم تقدير مستو  الكلوتايجون في مسيج 
 تقدير مستو  المالومالديهايد في مسيج الكبد -6

تممم تقممدير مسممتو  المالومالديهايممد فممي مسمميج الكبممد باسممت دام طريقممة  ممام  الجايوبمماربيتور  بامعتممماد علمم  طريقممة البا مما 
(Gilbert et al., 1984.) 

 
 اإلحصائيالتحليل 



 13 امتصار غامم طه

 unpaired t-Testبمقارمة مجاميع   ام  الستري   مع مجموعة السيطرة:   إ صائياي المتائج  لل
 (.p≤0.05()Steel  and Torrir,  1980وعدي المتائج معمويا عمد مستو  ا تمالية) 
 

 النتائج والمناقشة
/كغممم مممن ومن الجسممم يممردي ملغم 1000-250بتراكيممم م تل ممة مممن  ممام  السممتري   األراممم ( ان معاملممة 1يبمين الجممدول )

الممم  ميمممادة ط ي مممة غيمممر معمويمممة  بمسمممتو  البمممروتين الكلمممي وامبمممومين فمممي مصمممل دم ال يوامممماي المعاملمممة ب تمممراي م تل مممة مقارممممة ممممع 
مجموعة السيطرة، وقد يعود احا ال  ان  ام  الستري  يعمل عل  ت ليل البروتيماي في الكبمد وامحه المتمائج تت مح ممع المتمائج التمي 

 إلم  أد عليقمة المدجاج  يما  إلم % 6%، 3ال مام  بتركيمم  إد مال( عممد Rouhoiiah et al., 2010البما جون ) إليهماصمل تو 
 ميادة تركيم البروتين في دم ال يواماي.

 ALTولتش يص الضرر الحي يل ح بالكبد من   ل قيا  فعالية اممميماي الماقلة لمجموعة األمين املمين ترام  اميممم 
لحا ااتمي الدراسة ال اليمة علم  دراسمة فعاليمة امحين امممميمين ممهمما يعمدان مرشمرا  طيمرًا للضمرر  ASTرتيي ترام  اميمم وامسبا

الممحي ي دجممه  ممام  السممتري  فممي عضممو الكبممد باعتبمماره العضممو ال عممال والمصمممع لمعظممم المممواد الكيمو يويممة دا ممل الجسممم والمميممل 
 .عملياي اميضية التي يقوم بهاللعديد من المواد السمية من   ل ال

(عمممممد مسممممتو  ا تماليممممة  AST,ALTوجممممود ارت مممماف معممممموي فممممي فعاليممممة امميمممممي ) إلمممم ( 2المتممممائج فممممي الجممممدول ) أشمممماري
(P≤0.05 بميادة تراكيم ال ام  وب تراي م تلقة مقارمة مع مجموعة السيطرة )بلغي فعالية امميم  إحALT  يموم ممن  30بعد مرور

و مممدة/لتر  2.31±50.7و مممدة/لتر مقارممممة ممممع مجموعمممة السممميطرة 7.21± 95ملغم/كغمممم ممممن ومن الجسمممم.  1000المعاملمممة بتركيمممم 
ملغم/كغم من ومن الجسمم مقارممة ممع 1000يوم من المعاملة بتركيم  30و دة/لتر بعد مرور  AST 137±8.1وبلغي فعالية امميم 
تمراكم ال مام  فمي مسميج الكبمد مسمببًا التسممم وتلمف ال  يما ممما  و دة/لتر، ويعمود امحا امرت ماف الم  4.3±93.1مجموعة السيطرة 

مجر  الدم واحا يمدل علم  ممد   إل من   يا الكبد التال ة الماتجة من فعل تلجير ال ام  السلبي  األمميماييردي ال  تسر  احه 
ملغم/كغمم ممن  480ل مام  بتركيمم ا إعطما ( عممد (Tulin, 2002 الت ري  ال اصل في مسيج الكبد واحا يت مح ممع متمائج البا ما

 وكحل   دا ام  ا  بومن عضو الكبد لل يواماي المعاملة مقارمة مع مجموعة السيطرة أيام 10ومن الجسم لل ئران الم تبرية لمدة 
(Aktac et al., 2003; Aktac et al., 2002). 

  MADارت اعمًا معمويمًا بمسمتو  المالومالديهايمد  ب مام  السمتري  بتراكيمم م تل مة وب تمراي م تل مة األرامم معاملة  أديكما 
مممامومول/غم بعممد مممرور  4.5±195بلمما امرت مماف  إح( P≤0.05فممي مسمميج الكبممد مقارمممة مممع مجموعممة السمميطرة عمممد مسممتو  ا تماليممة )

ممما موضمم  مممامومول/غم، ك 1.3±172ملغم/كغممم مممن ومن الجسممم مقارمممة مممع مجموعممة السمميطرة  1000يموم مممن المعاملممة بتركيممم  30
ال لويمممة ممممع ارت ممماف كميممماي المممداون  األغشمممية( وامممحا يشمممير الممم  توليمممد الجمممحور ال مممرة او بيروكسممميد المممدان وت طمممم 3فمممي الجمممدول )

( ممن Xiaoguang et al., 2013البما جون) إليمهواحا يت ح ممع مما توصمل  األوكسجينال وس اتية فضً  عن  دوا ارت اف بكمياي 
ارت مماف مسممتو  المالومالديهايممد فممي مسمميج الكبممد الرطمم  وارت مماف مسممتو  تركيممم  إلمم  أد يممم م تل ممة  ممام  السممتري  بتراك إضممافةان 

 بيروكسيد الهيدروجين في مسيج الكبد الرط .
( لمممد  ال يوامممماي P≤0.05كمممحل   مممدا ام  ممما  معمممموي بمسمممتو  الكلوتمممايجون فمممي مسممميج الكبمممد عممممد مسمممتو  ا تماليمممة ) 

 إح( 3ملغم/كغم ممن ومن الجسمم وب تمراي م تل مة كمما موضم  فمي الجمدول ) 1000، 500، 250 المعاملة ب ام  الستري  بتراكيم
مممامومول/كغم مممن ومن الجسممم  0.009±0.51ملغم/كغممم مممن ومن الجسممم  1000يمموم مممن المعاملممة بتركيممم  30بلمما امم  مما  بعممد 

الكلوتممايجون كمضمماد أكسممدة غيممر امميمممي  مشمماركة إلمم وقممد يعممم  سممب  اممحا امم  مما   0.12±0.62مقارمممة مممع مجموعممة السمميطرة 
المباشرة للجحور ال رة ولميادة بيروكسيد الهيدروجين  اامالة ام  الستري  من   ل  أ دجهالحي  األكسدة)دا لي الممشل( في ممع 

الكممائن ال ممي دا ممل مسمميج الكبممد اح يعممد ال ممط الممدفاعي ضممد سمممية عممدد كبيممر مممن المركبمماي الكيميائيممة والعقمماقير التممي تممد ل جسممم 
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ال لوية من   ل الدفاف ال لوي عن حل  المسيج المعر  للجحور ال رة، ان الكلوتايجون يلع  دورا مهمما  اآلليايالمتمجلة بعدد من 
وام تمال وباعتبار الكبمد المصمدر الرئيسمي للكلوتمايجون الموجمود  مارج ال  يما ولت مول الكلوتمايجون فمي الشمكل  األكسدةفي ت اع ي 

بميادة تراكيم بيروكسيد الهيدروجين في مسيج الكبد واحا المرك  يمتج الشكل المركسد  GSSGالشكل المركسد  إل  GSHتمل الم 
 (.2010من الكلوتايجون )ا مد واله لي، 

 

: تأثير تركيز حامض الستريك على مستوى البروتين الكلي واأللبومين في مصل الدم1الجدول       

 لمعاملةفترة ا              
 المجاميع

 مل(100مستوى البروتين الكلي )غم/
 الخطأ القياسي ±المعدل 

 مل(100مستوى االلبومين )غم/
 الخطأ القياسي ±المعدل 

 يوم 30 يوم 15 يوم 30 يوم 15

 2.4±4.3 2.6±4.5 1.18±7.21 1.17±7.20 مجموعة السيطرة

مجموعة ال يواماي المعاملة 
 ملغم/كغم250ب ام  الستري  

 من ومن الجسم

7.40±3.7 7.6±2.5 4.2±3.1 4.3±1.7 

مجموعة ال يواماي المعاملة 
ملغم/كغم 500ب ام  الستري  

 من ومن الجسم

7.2±3.1 7.6±2.7* 4.7±2.8 4.6±1.9* 

مجموعة ال يواماي المعاملة 
ملغم/كغم 1000ب ام  الستري  

 من ومن الجسم

7.6±4.1 7.9±3.9* 4.9±3.6 4.8±3.7 

 ال طل القياسي لستة مكرراي.المعدل و 

 .6عدد ال يواماي لكل مجموعة =
 .(P≤0.05* تشير ال  وجود فرح معموي عمد مستو  ا تمالية )
 (P≤0.01** تشير ال  وجود فرح معموي عمد مستو  ا تمالية )

 

 ASTو  ALTتأثير تراكيز حامض الستريك على فعالية انزيمي  :2الجدول 

 معاملةفترة ال                  
 المجاميع

 ALT (U/L)فعالية انزيم 
 الخطأ القياسي ±المعدل 

 AST (U/L)فعالية انزيم 
 الخطأ القياسي ±المعدل 

 يوم 30 يوم 15 يوم 30 يوم 15

 4.3±93.1 3.5±90.81 2.31±50.7 2.21±50.2 مجموعة السيطرة

مجموعة ال يواماي المعاملة ب ام  
 سمملغم/كغم من ومن الج250الستري  

65.16±3.27 70.13±2.7* 192.13±5.3 115±7.2 

مجموعة ال يواماي المعاملة ب ام  
 ملغم/كغم من ومن الجسم500الستري  

79.1±4.25* 80.9±2.25** 107.1±7.4 125±8.3* 

مجموعة ال يواماي المعاملة ب ام  
 ملغم/كغم من ومن الجسم1000الستري  

85.3±5.1* 95±7.21* 115±8.2* 137±8.1* 

 .6عدد ال يواماي لكل مجموعة =                                           المعدل وال طل القياسي لستة مكرراي.
** تشمممير الممم  وجمممود فمممرح معمممموي عممممد مسمممتو  ا تماليمممة              .(P≤0.05* تشمممير إلممم  وجمممود فمممرح معمممموي عممممد مسمممتو  ا تماليمممة )

(P≤0.01).  
 
 

 يوم 30راكيز حامض الستريك على مستوى الكلوتاثيون والمالونالديهايد في نسيج الكبد بعد : تأثير ت 3الجدول      



 15 امتصار غامم طه

 فترة المعاملة                 
 المجاميع

 مستوى الكلوتاثيون في نسيج الكبد )نانومول/غم(
 الخطأ القياسي ±المعدل 

مستوى المالونالديهايد في نسيج الكبد 
 )نانومول/غم(

 لقياسيالخطأ ا ±المعدل 

 1.3±172 0.12±0.62 مجموعة السيطرة

مجموعة ال يواماي المعاملة 
ملغم/كغم 250ب ام  الستري  

 من ومن الجسم

0.60±0.07 180±2.09* 

مجموعة ال يواماي المعاملة 
ملغم/كغم 500ب ام  الستري  

 من ومن الجسم

0.58±0.01* 186±4.1** 

مجموعة ال يواماي المعاملة 
ملغم/كغم 1000ب ام  الستري  

 من ومن الجسم

0.51±0.009** 195±4.5** 

 المعدل وال طل القياسي لستة مكرراي.
 .6عدد ال يواماي لكل مجموعة =

 .(P≤0.05* تشير ال  وجود فرح معموي عمد مستو  ا تمالية )
 .(P≤0.01** تشير ال  وجود فرح معموي عمد مستو  ا تمالية )
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