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 المستخلص 
 

يتبلن  .ه اكسلا  ريداميد اكمعلرف  بتلي يسلفل  اكببلد ىكلل   ي( تمثيل  ذلئائ )مادة كيميائية  يتم استقالبها   (AA)ألكريالميدايعتبر 

ة اكعصلبية هل  ملك أكثلر اكمالاع ات اكسمي  . اذا أعدت ف  در ة حرارة عاكية( اكبربنهيدرات)األكريالميد ف  األذئية اكنشنية 

ا فلل  ان سللا  ف حينا للات اكت للارع عنللد  اكتعللري ك كريالميللد  تي للة كدللدف  ان هللاد اكتيكسللد  شلل ا اكنشللاو اكن للائ  . شللينع 

ر ع للل تصللميم هللئه اكدراسللة ك تعللر  ع للل تي يرهللا اكنسللب   للد اكت ي لل(ASA-5)ساكيسللي ي  اكفحملل  ( هلل )اكعصللب  ك يتللاميك 

تللم تقسلليم  مسللة  . م عللك مللادة األكريالميللد فلل  اكعصللا اكللنرك  فاكقشللرة اكدماذيللة األماميللة فلل   مللنذ  اك  للرا اكنسللي   اكنللا

اكم منعلة . ( لرذا  5= كل  منهلا )م منعلات  5ىكل (  م 052-022)فعشرف  مك ذكنر اك رذا  اكباك ة مك سالكة فيستار 

( يلن / فز  اك سلم /   مك/   مم  52)ب رعة  (AA)كريالميد اكنق  تم ت ريعها  بمادة األ: اكم منعة اكثا ية. اكاابطة: األفكل

فز  اك سلم /   لمك/   لمم  022) تم ت ريعها بمادة األكريالميلد ملا  رعلة ملك فيتلاميك هل  : اكم منعة اكثاكثة. عك وريق اك م 

(. يلن / فز  اك سلم /   لمك/   لمم  05) ساكيسلاكي  اكاألكريالميد ما اكدقلك اكبريتلن   بملادة حمل  : اكم منعة اكرابعة (.ين /

 7اكت ربلة كملدة  اسلتمرت(. فل   رعلات مما  لة)مزيج مك فيتاميك ه  ف حم  اكساكيسلاكي  +  األكريالميد: اكم منعة اكخامسة

تهملا تم تشريح اكعصا اكنرك  ف شرة اكلدما   األماميلة فتثبي. تم  الكها تس ي  أفزا  اك سم ف تقييم مقياس اكمش  . أيا  متتاكية

تللم اسللتخدا  تللب ات اكهيماتنكسللي يك فاألينسلليك   فحملل  .   للم اعللدادهم رفتينيللا ك  دللر بللاكم هر اكاللنئ  ف انكبترف لل 

تم استخدا  اكصب ات اكمناعية اكنسلي ية كلدتتت  اكملنت . األفسمي  ك مد اكماي يك فاألزرق اكتنكنيديك ك در اكقطاعات اكر يقة

ف اكخاليلا اك رفيلة اكن ميلة (   induced Nitric Oxide Synthase iNOS) لزيم اكمدلد  فات  ) caspase-3)اكمبلرمج  

(Glial Fibrillary Acidic Protein .)  ىكل حمايلة كل  ملك اكعصلا  أدى كنحظ أ  استخدا  فيتاميك ه  ف حم  اكساكيساكي

ذال  اكماي يك ك عصا اكنرك   فتي يرهما ع لل  ت ف ف اكممث  بمنت اكخاليا اكعصبية فاكنرك  ف  شرة اكدما  األمامية مك اكت

فيتللاميك هلل  ف   لليم منلل  مللا حملل  أدى  :الخالصةة  .مشللية اك للرذا  ف أفزا هللم فت يللر دتتت اكصللب ات اكمناعيللة ك  سلل ة 

نصلح ي. ة اكمدد لة بملادة األكريالميلد فل   شلرة اكلدما  ف اكعصلا اكلنرك يرات اكنسلي اكساكيساكي  ىكل حمايلة  سلبية  لد اكت ي ل

. ك علام يك فل  اكصلناعات اكمدتنيلة ع لل األكريالميلد ف ت نلا تنلافل األوعملة اك نيلة باألكريالميلدمقننلة ف ائيلة بتنافل  رعات 

سمي ة األكريالميد  فيتاميك ه   حم  اكساكيساكي   اكعصا اكنرك    شرة اكدما  األمامية  دراسة األ س ة  :الكلمات المساعدة

 .فاكصب ات اكمناعية
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ABSTRACT 

 

Acrylamide (AA) is a chemical substance that is metabolized in liver into glycidamide with 

reported toxic effects. It is formed in carbohydrate food prepared at high temperature. 

Neurotoxicity is the most common complication of acrylamide exposure in human and 

experimental animals based on oxidative stress. Neuroprotective activities of Vitamin E (Vit-E) 

and 5-Aminosalicylic acid (5-ASA) encouraged the design of this study to investigate their 

possible ameliorating effects against acrylamide-induced histological alteration in  sciatic nerve 

and frontal cerebral cortex in rat model. Twenty five adult male rats of Wistar strain (200-

250gm) were divided into 5 groups (n=5). G1: control. G2: AA, received pure AA (50 

mg/kg/b.w./day) via oral gavage. G3: AA +Vit.E(200mg/kg/b.w./day). G4:AA+5-ASA 

(25mg/kg/b.w./day). G5: AA+ mix of Vit-E and 5-ASA(in similar doses). Experiment last for 7 

consecutive days. Body weights were recorded. Gait score was assesed. Sciatic nerve and frontal 

cortex were dissected, fixed and processed for routine light and electron microscopic 

examination. Haematoxylin and Eosin, osmic acid for myelin sheath and toluidine blue for 

semthin section were used in addtion to  immunohistochemistry for caspase-3, induced Nitric 

oxide synthase and Glial Fibrillary Acidic Protein. Body weight was not affected. Abnormal gait 

score was recorded in AA group with significant improvement in Vit-E and mixed groups. 

Histologically, Vit-E and 5-ASA provided potential protection against decreased sciatic nerve 

axon density, disrupted myelination and alteration in immunohistochemistry induced by 

acrylamide. Similar protection aginst neuronal apoptosis and astrocyte alteration  were  observed 

in frontal cortex and the related white matter. Vit-E and its mixture with 5-ASA provided more 

evident protection compared to 5-ASA. Conclusion: Vit-E  and its mixture with 5-ASA showed 

potential protection against AA induced periphral and central neurotoxicity. It could be advised 

as a supplement for those exposed to AA in industrial field. However, avoiding intake of AA rich 

food is mandatory. Key words: Acrylamide toxicity,Vitamin E, 5-ASA, sciatic nerve, frontal 

cerebral cortex, histology, immunohistochemistry. 

  


