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ر" و   "الوقائي لعصیر اللیمون في كبح تكون حصى الكلى المستحدث بمادة االثیلین كالیكول الد
  3فدوى خالد توفیق،   2زید محمد مبارك،   1صبا خیر الدین ابراهیم

  ، تكریت ، العراق جامعة تكریت، كلیة الطب البیطري  1
  ، جامعة تكریت ، تكریت ، العراق  كلیة العلومقسم علوم الحیاة ،  2
  ، الموصل ، العراق  جامعة الموصل، كلیة الطب البیطري  3

  الملخص
المستحدث بمادة Renal calculi ) في كبح تكون حصى الكلىs Citrus Linnaeu(استهدفت الدراسة الحالیةالتاثیر الوقائي لعصیر اللیمون

من خالل قیاس بعض المعاییر الكیموحیویة الخاصة  albino rats البیض الجرذان ذكور واناث فيEthylene glycol(EG)كالیكول االثیلین
كما تضمنت دراسة المقاطع Potassiumوالبوتاسیوم  Albumin،االلبومین Blood urea،الیوریاSerum creatinineالكریاتنین مثل بوظیفة الكلیة

 الى حدوث زیادة معنویة عند مستوى احتمالیة )یوما30ولمدة ( لوحده مع ماء الشرب%1 )(.حیث ادى اعطاء االثیلین كالیكول النسیجیة للكلیة
)p≤0.05 في تركیز الكریاتنین والیوریا والبوتاسیوم في المصل مقارنة مع مجموعة السیطرة في حین انخفض تركیز االلبومین معنویا مقارنة مع(

سجلت انخفاضا معنویا في فقدیوما 30)ولمدة (%100)مل /كغم وبتركیز 1.5(عصیر اللیمون)مع EGب(مجموعة السیطرة اما الحیوانات المعاملة 
 وسجلت ارتفاعا معنویا لاللبومین مقارنة مع مجموعة)فقط EGالحیوانات المعاملة ( مع مجموعةتراكیز كل من الیوریا،الكریاتنین والبوتاسیوم مقارنة 

المقاطع النسیجیة للكلیة لمجموعة الحیوانات المعاملة بمادة االثلین كالیكول احتواء اغلب النبیبات السیطرة .اظهرت  )فقطEGالحیوانات المعاملة (
وتنكس للخالیا  necrosisتنخر انكماش الكبیبات وبعدها عن الغشاء القاعدي و وعلى  Calicum oxalateالبولیة على بلورات اوكزاالت الكالسیوم 

تحسن الصورة في حین اظهرت المقاطع النسیجیة للحیوانات المعاملة بعصیر اللیمون  انسجة حیوانات السیطرة المبطنة للنبیبات البولیةمقارنة مع
ترسبات لبلورات اوكزاالت الكالسیوم وحافظت الكبیبات على شكلها الطبیعي وكذلك النبیبات البولیة مع وجود ارتشاحات بسیطة  عدم وجودو النسیجیة 

  )فقط.EGانسجة الحیوانات المعاملة (مقارنة مع مجموعة  للخالیا اللمفیة
   المقدمة

حیث تشكل حصى الكلى واحدة من اقدم االمراض التي عرفها االنسان 
 تم العثور على الحصوات البولیة في مقابر المصریین القدماء قبل

خیرة نتیجة ولقد ازداد ظهور المرض في العقود اال ).1( ق.م4000
حصى الكلى حالة مرضیة متعددة ).2الحیاة ( نمطلتغیر الغذاء و 

باالضافة الى بعض  حدث نتیجة لعوامل ایضیة ووراثیةاالسباب اذ ت
عبارة عن امالح صلبة غیر ذائبة تشكل وهي ،والغذائیةالبیئیة العوامل 

تجمعات بلوریة غیر ذائبة في القناة البولیة وتحدث غالبا في كلیة 
تبقى في الحوض الكلوي اوتمر الى الحالب واحدة وعندما تتكون فانها

 )3ثم المثانة البولیة غالبا ماتقوم بسد مجرى البول ویرافقه الما شدیدا (
في العدد ،الحجم والشكل فقد تكون واحدة اوعدة تختلف الحصى 

حصیات متباینة في احجامها فمنها المجهریة الى تلك التي تبلغ عدة 
سنتیمترات في القطر وقد تكون دائریة اوملساءاوخماسیة اوذ اسطح 

)عملیة تشكل الحصى 4متعرجة وخشنة وهذه اخطرانواع الحصى(
ن بین العوامل عملیة معقدة تنشا نتیجة الختالل التواز 

)یتباین ظهور المرض في المناطق 5المسببةومثبطتاتها في الكلیة(
المختلفة من العالم حیث یزداد ظهور المرض في المناطق ذات المناخ 

ولقد اهتم 1:3كما انها تصیب الرجال اكثر من النساء بنسبة)6الحار (
ة الباحثین في عالج هذا المرض والسیما المهتمین باالعشاب الطبی
اما حیث استخدم العلماء بعض االعشاب الطبیة المفیدة 

كمدرراتاوكعالج لمشاكل الجهاز البولي واجروا العدید من البحاث 
والتجارب على مختلف الحیوانات لمعرفة مدى تاثیراتها االیجابیة 

دور فعال كمضاد  Citrus Limionاللیمون  لعصیران .)7والسلبیة (

والذي یمثل احد  Cلالكسدة كونه مصدر طبیعي وغني بفیتامین 
مضادات االكسدة الذائبة في الماء ویكبح االستخدام المنظم لعصیر 
اللیمون تكون حصى الكلى نتیجة زیادة محتوى الستریت في البول مما 
یؤدي الى زیادة كبیرة في حجم البول المطروح ویمنع ترسب االمالح 

ث الحصى . ومن ممیزات النباتات الطبیة أنها التي تؤدي الى حدو 
مأمونة االستعمال ومتوفرة ورخیصة الثمن وبأقل مقدار من التأثیرات 

 ) . وتستخدم8الجانبیة مما جعلها تحتل المركز األول في العالج (
األعشاب والنباتات الطبیة في مختلف العالجات المرضیة فقد اتضح 

لطبیة یعطي نتائج أفضل من المواد أن استعمال األعشاب والنباتات ا
)تعد مادة 9(الكیمیائیة المصنعة ویقلل من التعرض للتأثیرات الجانبیة

 والرائحة ذات مذاق حلو وعدیمة اللوناالثیلین كالیكول مادة عضویة 
 التجاریة معاجین االسنانوتستخدم في الوقت الحاضر في صناعة 

لمصنعة المغشوشة والمؤذیة من المواد التجاریة ا والمشروبات والعدید
.تمتلك مادة االثیلین لصحة االنسان والمسببة للكثیر من االمراض 

لمختلف اجهزة الجسم وترجع هذه السمیة الى كالیكول سمیة عالیة 
تسبب الضرر التاكسدي الناتج عن ارتفاع مستوى االوكزاالت التي 

االثیلین یادة الحماض االیضي نتیجة تحول تولد الجذور الحرة وز 
بعملیة نزع الكحول  Glycoaldehydeeكالیكول الى كالیكواللدیهاید
 ثم الى كالیكواوكساالت Glycolateثم یتاكسد الى كالیكولیت

Glycoxylate ثم الى االوكزاالت Oxalate والتي تتحول باتحادها
 Urinary calciumاوكزاالتالكالسیوم مع الكالسیوم الى بلورات 

oxalate ولمحدودیة الدراسة التجریبیة عن التاثیر )10(ة في الكلی.
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السمي لهذه المادة الخطرة الداخلة في بعض الصناعات في الوقت 
  الحاضر تبلورت فكرة الدراسة .

  المواد وطرائق العمل 
) حیوانا من الجرذان البیض البالغة 20الدراسة ( استخدمت في هذه

)Rattus(albino rats الحیوانات في ومن كال الجنسین،وضعت
)سم 15× 25×  30اقفاص معدنیة مغطاة باغطیة معدنیة ذات ابعاد (

ذات ارضیة مفروشة بنشارة الخشب ورعي جانب النظافة لالقفاص، 
%ذرة صفراء 34%حنطة،35وغذیت الحیوانات على العلیقة (

%حلیب مجفف 1%بروتین حیواتي مركز ،10%فول الصویا،20،
غسل بتم تحضیر عصیر اللیمون) 11كغم (100غم /50مضافا الیها 
م عصرها یدویا واستخدام العصیر المرشح انیا عند ثثمرة اللیمون 

لعصیر  active doseالتجربة.تم الحصول على الجرعة الفعالة 
مل / كغم من 1.5وكانت (.اللیمون باالعتماد على التجارب االولیة

  %)100وزن الجسم وبتركیز 
مجامیع المجموعة االولى ثالث قسمت الحیوانات الى :تصمیم التجربة

 تمتضمنت ثمانیة حیوانات  Control group:مجموعة السیطرة
اعطاءها الماء المقطر فقط.المجموعة الثانیة :مجموعة االثیلین 

 %1تم اعطاءها (تضمنت ستة حیوانات  Ethylenglygol كالیكول
تضمنت ستة لثة :اثیلین كالیكول )مع ماء الشرب المجموعة الثا

مل 1.5 +عصیر اللیمون %1تم اعطاءها (اثیلین كالیكولحیوانات 
.وبعد المعاملة بالمواد مويبوساطة التجریع الف%100)/كغم وبتركیز 

بقطع الورید الوداجي وجمع  الحیواناتذبحتیوم  30)المذكورة ولمدة (
 Centerifugeالدم وتم فصله بجهاز الطرد المركزي 

ثم  دقیقة15 دورة /دقیقة ولمدة3000بسرعة  ،انكلترا)centuria(شركة
)م الستخدامه 20-بیب نظیفة وتم تجمیده بدرجة (اوضع المصل في ان

الحقا في االختبارات الكیموحیویة باستخدام جها المطیاف الضوئي 
spectrophotometer شركة)Cecilوشملت االختبارات  را)،انكلت

 Creatinineالكریاتنینباستخدام عدة قیاس  الكریاتنینقیاس تركیز 

Assay  شركة،Biolabo ) الیوریا اختبار قیاس تركیز  )12فرنسا
 )13( فرنساBiolabo،شركة Assay Kit باستخدام عدة القیاس

 Albumin Assay Kitاختبار قیاس تركیز االلبومین باستخدام 
قیاسه اما البوتاسیوم فتم ) 14فرنسا ( Biolabo Reagentشركة 

  .)Flame photometer )13یاف اللهبيطبجهاز الم
  لمقاطع النسیجیة:ا

نمــوذج مــن عینــات الكلــى والكبــد بعــد اجــراء الصــفة التشــریحیة  تــم جمــع
ـــــدارىء  ـــــول الفورمالینال ـــــي محل ـــــات مباشـــــرة ف للجـــــرذان اذ وضـــــعت العین

ســاعة وبعــد ذلــك تــم تقطیعهــا  )48-24% لتثبیتهــا لمــدة (10المتعــادل 
ــــى قطــــع صــــغیرة بحجــــم  ــــر 3ســــم1ال ،ثــــم اجریــــت علیهــــا عملیــــات التمری

بـــــالكحوالت التصـــــاعدیة الزایلـــــول وصـــــبت بالشـــــمع علـــــى شـــــكل قوالـــــب 
)مـــــایكرون ثـــــم 5-4)بســـــمك (Microtomeوقطعـــــت بجهـــــاز المشـــــراح(

  .)15( واالیوسین صبغت بالصبغة الروتینیة الهیماتوكسیلین
  التحلیل االحصائي

) ووفق SAS,2001تم تحلیل النتائج أحصائیًا وباستخدام برنامج ( 
 One- way analysis of varianceتحلیل التباین باتجاه واحد

 واختبرت المتوسطات الحسابیة للمعامالت باستخدام اختبار دانكن
) 0.05بمستوى معنویة ( Duncun multiple rangمتعدد الحدود

) الخاصة Significantly differentsلتحدید االختالفات المعنویة (
  .)16بین المجامیع (

  :النتائج
والبوتاسیوم  اظهرت النتائج ارتفاع معنوي في تركیز الیوریا والكریاتنین

في حین انخفض ) 3,2,1االشكال()p ≤ 0.05( عند مستوى احتمالیة
)مقارنة مع P≥0.05مستوى احتمالیة ( عن)4الشكل( االلبومین

اثیلین مع عصیر اللیمون ب المعاملة اما المجموعةمجموعة السیطرة 
انخفاضا معنویا في تركیز كل من الكریاتنین  كالیكول فقد اظهرت

،الیوریا ،البوتاسیوم وارتفاعا معنویا في مستوى االلبومین قیاسا مع 
  كالیكول فقط. مجموعة الحیوانات المعاملة باالثلین

 طع النسیجیة للكلیةاظهرت المقا نتائج التحضیرات النسیجیة :
لمجموعة الحیوانات المعاملة بمادة االثلین كالیكول احتواء اغلب 

 Calicum oxalateالنبیبات البولیة على بلورات اوكزاالت الكالسیوم 
 necrosisوعلى انكماش الكبیبات وبعدها عن الغشاء القاعدي وتنخر 
جة حیوانات وتنكس للخالیا المبطنة للنبیبات البولیة مقارنة مع انس

في حین اظهرت المقاطع النسیجیة للحیوانات المعاملة بعصیر  السیطرة
اللیمون تحسن الصورة النسیجیة وعدم وجود ترسبات لبلورات اوكزاالت 
الكالسیوم وحافظت الكبیبات على شكلها الطبیعي وكذلك النبیبات 

مجموعة مقارنة مع  البولیة مع وجود ارتشاحات بسیطة للخالیا اللمفیة
  . )EGانسجة الحیوانات المعاملة (

  
الكریاتني ) في تركیز p≤0.05) یبین حدوث ارتفاع معنوي ((1الشكل

كالیكول قیاسا مع  في مصل مجموعة الجرذان المعاملة باالثلین
في  معنوي في تركیز الكریاتنین مجموعة السیطرة،وحدوث انخفاض

مع مجموعة الجرذان  بعصیر اللیمون مقارنة مصل الجرذان المعاملة
  باالثیلینكالیكول فقط. المعاملة

  عدد الحیوانات خمسة لكل مجموعة . - 
الحروف المختلفة تعني وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالیة  - 
)p≤0.05(   
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)مع ماء الشرب وعصیر %1تاثیر المعاملة باالثیلین كالیكول( - 
) بوساطة التجریع %100مل/كغم من وزن الجسم وبتركیز1.5اللیمون (

  یوما30الفموي ولمدة 

  
) یوضح الشكل حدوث ارتفاع معنوي في تركیز الیوریا عند 2الشكل (

) في مصل الجرذان المعاملة p≤0.05مستوى احتمالیة (
االثیلینكالیكول قیاسا مع مجموعة السیطرة، وحدث انخفاض معنوي 

مقارنة مع في الیوریا في مصل الجرذان المعاملة بعصیر اللیمون 
  مجموعة الجرذان المعاملة باالثیلینكالیكول فقط.

  عدد الحیوانات خمسة لكل مجموعة - - 
الحروف المختلفة تعني وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالیة  - 
)p≤0.05(   
)مع ماء الشرب وعصیر %1تاثیر المعاملة باالثیلین كالیكول( - 

) بوساطة التجریع %100مل/كغم من وزن الجسم وبتركیز1.5اللیمون (
  یوم30الفموي ولمدة 

  
البوتاسیوم ) في تركیز p≤0.05یبین حدوث ارتفاع معنوي ( 3)الشكل(

كالیكول قیاسا مع  في مصل مجموعة الجرذان المعاملة باالثلین
معنوي في تركیز البوتاسیوم في  مجموعة السیطرة، وحدوث انخفاض

مع مجموعة الجرذان بعصیر اللیمون مقارنة  مصل الجرذان المعاملة
  باالثیلینكالیكول فقط. المعاملة

  عدد الحیوانات خمسة لكل مجموعة .  - 
الحروف المختلفة تعني وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالیة  - 
)p≤0.05( .  
)مع ماء الشرب وعصیر %1تاثیر المعاملة باالثیلین كالیكول( - 

جریع )بوساطة الت%100مل/كغم من وزن الجسم بتركیز1.5اللیمون (
  الفموي .

  
 تركیزااللبومین )یوضح الشكل حدوث انخفاض معنوي في4الشكل (

في مصل الجرذان المعاملة  )p≤0.05عند مستوى احتمالیة (
باالثیلینكالیكول قیاسا مع مجموعة السیطرة،وحدث ارتفاع معنوي في 
االلبومین في مصل الجرذان المعاملة بعصیر اللیمون مقارنة مع 

  الجرذان المعاملة باالثیلینكالیكول فقط.مجموعة 
  . عدد الحیوانات خمسة لكل مجموعة - 
الحروف المختلفة تعني وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالیة  - 
)p≤0.05. (  
)مع ماء الشرب وعصیر %1تاثیر المعاملة باالثیلین كالیكول( - 

)بوساطة التجریع %100مل/كغم من وزن الجسم بتركیز1.5اللیمون (
  . الفموي

  

  
الطبیعي من مجموعة  )مقطع عرضي یبین نسیج الكلیة5شكل (

  . حیوانات السیطرة

  
) مقطع عرضي لكلیة الجرذان المعاملة باالثیلین كالیكول 6شكل (

اوكزاالت في النبیبات البولیة  تكون بلورات الكالسیوم- 1%)یبین 1(
  للكلیة .وانكماش الكبیبة

1 
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الجرذان المعاملة باالثیلین كالیكول مع )مقطع عرضي لكلیة 7شكل(

یبین عدم تكون بلورات مل /كغم من وزن الجسم)1.5عصیر اللیمون(
  والشكل الطبیعي للكبیبة. اوكزاالت الكالسیوم

  المناقشة 
ینتمي الكریاتنین الى مجموعة المركبات النتروجینیة غیر البروتینیة 

العضالت اذ یخزن حیث یتكون في الكبد وینتقل بوساطة الدم الى 
على شكل كریاتنین فوسفات الذي یساعد على توفیر الطاقة للعضالت 

انطالق الطاقة الى كریایتین ویطرح الى  دالداء وظیفتها ویتحول عن
).یعد قیاس كل من الیوریا 17مجرى الدم اذ یزال بوساطة الكلى (

رشیح وكریاتنین المصل ذا اهمیة الختبار وظائف الكلیة وقدرتها على ت
وحدوث أي خلل في وظائف الكلى یؤدي الى زیادة االیونات واالمالح 

ویعد الكریاتنین اكثر اعتمادا من الیوریا لعكس )18(نسبته في الدم 
وذلك الن تركیزه في الدم ال یتاثر كما تتاثر الیوریا  وظائف الكلیة

  .)19بكمیة البروتین المتناول في الغذاء (
 وجود ارتفاعا معنویا في تركیز الكریاتنیناظهرت نتائج الدراسة 

مقارنة بمجموعة  EGفي مجموعة الحیوانات المعاملة بمادة  )1الشكل(
السیطرة وقد یعزى سبب ذلك الى وجود انخفاض في معدل الترشیح 

نتیجة ترسب بلورات  G.F.R -glomerular filtration rateالكبیبي
بب انسداد في بعض اوكزاالت الكالسیوم وتكون الحصى التي تسب

النبیبات الكلویة وانخفاض معدل الترشیح الكبیبي وهذه النتیجة تتفق مع 
)الذي اشار الى وجود ارتفاع في كریاتنین المصل لمرضى 20(

ضى من محافظة الموصل .اوقد ر التحصي الكلوي في دراسة شملت م
لجدران الطالئي یكون بسبب الضرر الذي تسببه الحصاة للنسیج 

وضعف  ات الكلویة وزیادة حامضیة الوسط في هذه النبیباتالنبیب
معنوي في  كما اظهرت النتائجحدوث ارتفاع)21( الوظیفة الكلویة 

معدل تركیز الیوریا في مجموعة الحیوانات المعاملة 
مقارنة مع مجموعة السیطرة وتتفق هذه )2لشكل (باالثیلینكالیكوال

)من ان االصابة بحصى الكلى تؤدي 22النتائج مع ما حصل علیه (
الى رفع مستویات الیوریا في الدم ،اوقدیكون بسبب االختالل الوظیفي 
للكلى نتییجة لتحطم بعض وحدات الترشیح الكبیبي نتیجة تكون 

 )23(الحصى ممایؤدي الى خلل في ترشیح الیوریا وطرحها في البول 
رة في الجسم والتي الجذور الح تراكیزأو ربما یكون السبب هو زیادة 

ترفع حالة اإلجهاد التأكسدي وتؤدي إلى أكسدة البروتینات واألحماض 
الیوریا في مصل الدم  تركیزاألمینیة وینتج عن هذة العملیة زیادة 

یعد ایون البوتاسیوم من االیونات التي لها عالقة ). 24كناتج ثانوي (

یفة بالسعة التنظیمیة للكلیة ویعكس االضطرابات في الوظ
 Intracellularللكلیة،یوجد البوتاسیوم في السائل داخل الخلوي ةیالنبیب

fluid(ICF) حیث یعد االیون الرئیسي فیها ویعمل على حفظ الماء
وضحت النتائج وااللكترولیتات واالس الهیدروجیني لسوائل الجسم ا

في المصل Hyperkalemiaبوجود ارتفاع معنوي لتركیز البوتاسیوم 
مقارنة مع )3الشكل ( االثیلینكالیكولالحیوانات المعاملة بلمجموعة 

)نتیجة Oliguriaقد یعود السبب الى قلة البول (ة و مجموعة السیطر 
وضعف  والحصى في الكلیةCaoxاوكزاالت الكالسیوم تكون بلورات 

وذلك الن االفراغ البولي الیون البوتاسیوم یكون غیر  الترشیح الكبیبي
الناتج عن تحرره من الخالیا بسبب ایدة لهذا االیون مكافئللكمیات المتز 

العملیات االیضیة في االنسجة وكذلك النتقال هذا االیون من السائل 
داخل الخالیا الى السائل خارج الخالیا بسبب الحماض االیضي 

الناتج عن ایض مادة  یتالمتسبب عن حامض الكالیكول
EG)25() اظهرت نتائج كما  )26وهذه النتائج تتفق مع ما جاء به

وتتفق هذه )4الشكل (الدراسة الحالیة انخفاض في تركیز االلبومین 
). ویمكن أن یعزى السبب في 27(النتیجة مع ما توصل الیه الباحث

البومین المصل إلى استهالكه كمضاد لألكسدة في  تركیزانخفاض 
)، أو ربما یعود السبب إلى اضطراب ایض البروتین نتیجة 28(الدم 

التي تتحد مع hyperoxaluriaالمستویات العالیة من االوكزاالت
مسببة حصى الكلیة Caoxالكالسیوم لتكوین بلورات كالسیوم اوكزاالت

احتباس و التي تؤدي ضعف الترشیح الكبیبي وبالتالي الفشل الكلوي 
یؤدي الى ضعف الوظیفة  مما الماء نتیجة تكون الحصى في الكلیة

امال اضافیا یساهم في خفض البومین المصل الذي یكون عو الكلویة 
واوضحت النتائج حدوث انخفاض معنوي في تركیز الكریاتنین  )29(

)وارتفاع معنوي في تركیز 3,2,1لبوتاسیوم االشكال (ا،الیوریا و 
عصیر اللیمون ان ) ویمكن ان یعزى السبب الى  4االلبومین الشكل(
لعصیر اللیمون من والمحتوى العالي  Cفیتامین ومایحتویه من 

السترات دورا هاما كمثبط عضوي لتكوین الحصى من خالل تاثیرها 
في عملیة التبلور والتنوي لتمنع نمو وتراكم البلورات وبالتالي تمنع 
تكون الحصى وكذلك یرتبط مع الكالسیوم لیكون معقد عالي الذوبانیة 

لورات من التركیز االیوني للكالسیوم وتشبع البول بب وبذلك یقلل
)اونتیجة التقلیل من االجهاد 30اوكزاالت وفوسفات الكالسیوم (

 أو قد یعود السبب إلى أن )31(التاكسدي الناتج عن الجذور الحرة 
لها القدرة على  C,Eالفیتامینات في عصیر اللیمون مثل فیتامین 

) 32اختزال التلف التأكسدي للخالیا الكلویة والكبیبات الدمویة (
الیوریا في  تركیزوبالتالي یقل اضطراب وتحلل البروتینات وینخفض 

مستویات عالیة من مضادات احتواء عصیر اللیمون على  وا الدم.
 flavonoids االكسدة الطبیعیة مثل الستریت وفالفونیدات

تمنع أكسدة  )Cooumarins )33وكومارینات Limonoidsولیمونین
من استهالكه كمضاد لألكسدة كما أنها البروتینات وفقدانها أو تقلل 

تختزل التلف التأكسدي للخالیا والكبیبات الكلویة وبذلك تمنع من فقدان 
  . 34)( البروتینات مع البول أثناء الترشیح

1 
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  التغیرات النسیجیة في الكلى
كانــــــــــت نتیجــــــــــة معاملـــــــــــة انــــــــــاث وذكــــــــــور الجـــــــــــرذان بمــــــــــادة اثلـــــــــــین 

 ســلبي علــى نســیج الكلیــة حیــث)یومــا لهــا تــاثیر 30%)ولمــدة(1كالیكــول(
ترســـب بلـــورات اوكـــزاالت الكالســـیوم ) 6الشـــكل (اظهـــر الفحـــص النسیجی
Calicum oxalate  فـــي النبیبـــات الكلویـــة بشـــكل كبیـــر وواضـــح كمـــا

وجـــد و اظهــر الفحــص النســـیجي انســالخ لبطانــة بعـــض النبیبــات البولیــة 
 Necrosisانكمـــــاش الغلبالكبیبـــــات فضـــــال عـــــن وجـــــود حـــــاالت تنخـــــر

للخالیـــــا المبطنــــة للنبیبـــــات البولیة.تعــــد الكلیـــــة  Degenerationزوتنكــــ
عملیـة تكــون الحصـى فــي  انو  عضـوا مسـتهدفا لســمیة االثیلـین كالیكــول

ــــة المثبطــــات او المــــواد المضــــادة  الكلیــــة عملیــــة معقــــدة تنشــــا نتیجــــة لقل
وزیــــادة المحفــــزات ،ان االلیــــة الكیمیاویــــة الحیویــــة لهــــذه العملیــــة  للتبلــــور
بزیــادة فــي التركیــز البــولي مــن االوكــزاالت حیــث ان الســبب فــي تتعلــق 

یعـــــود الـــــى  ترســـــب بلـــــورات اوكـــــزاالت الكالســـــیوم فـــــي النبیبـــــات البولیـــــة
الناتجــة عــن ایــض  hyperoxaluriaالمســتویات العالیــة مــن االوكــزاالت

مــادة االثیلــین كالیكـــول وزیــادة طـــرح هــذه االیضــیات عـــن طریــق البـــول 
)ونتیجــــة قلــــة 35لكالســــیوم لتكــــوین البلــــورات(ممــــا یســــبب اتحادهــــا مــــع ا

ـــــول اهمهـــــا الســـــترات والمغنیســـــیوم  المثبطـــــات لتكـــــون الحصـــــى فـــــي الب
فمــثال یزیــد المغنیســیوم مــن امتصــاص النبیبــات الكلویــة  والبایروفوســفات

وبــذلك یزیــد مــن  Chelatingللســترات خــالل عملیــة اســتحالب الســترات 
) باالضــافة 36كــوین الحصـى (افـراز السـترات فــي البـول وبالتــالي یثـبط ت

تــــؤثر فــــي زیــــادة احتمالیــــة تكــــون  الــــى عوامــــل خارجیــــة وداخلیــــة عدیــــدة
ان تكــون الحصــى فــي النبیبــات البولیــة یــؤدي الــى حــدوث كمــا  الحصــى

تنخر وتنكز في النبیبات البولیة ویتسبب في اظهار االعـراض المرضـیة 
اصـــــناف یســـــبب تولـــــد EG ان )Histopathological )37النســـــیجیة 

ــة التــي تلحــق الضــرر بالخالیــا واالنســجة ناتجة عــن والاالوكســجین الفعال
الجــذور الحــرة لعمــل المایتوكونــدریا مــن خــالل االخــالل فــي انتــاج  تثبــیط

ـــاثیر فـــي الغشـــاء  ـــى مضـــخة الصـــودیوم والت ـــاثیر عل ـــم الت الطاقـــة ومـــن ث
للخالیا مـن خـالل  pHالبالزمي او من خالل هبوط االس الهیدروجیني 

ممــا یســبب نقــص فــي  لكالیكولیــتیــادة الحاصــلة فــي انتــاج حــامض االز 
انتاج البروتینات ومـن ثـم یعیـق تكـوین الغشـاء البالزمـي وحـدوث التنخـر 

 الناتجـة عـن االجهـاد التاكسـدي ) وان اصـناف االوكسـجین الفعالـة38 (
ـــالي حـــدوث  ـــة وبالت ـــات البولی ـــة للنبیب ـــا المبطن ـــى تحطـــیم الخالی تعمـــل عل

البـول . كمـا ان الجـذور الحـرة تـؤثر فـي الخالیـا الكلویــة إعاقـة فـي طـرح 
ممــا یســبب ارتفــاع فــي ضــغط  وتمنــع افــراز هرمونــات الكلیــة الضــروریة

كمـا اظهـرت نتـائج الفحـص المجهـري النسـیجي عنـد معاملـة ( 39 )الـدم 
مـل /كغـم مـن وزن 1.5الحیوانـات بـاالثیلینكالیكول مـع عصـیر اللیمـون (

تحســـنا كبیــــرا فـــي التقلیـــل مـــن التــــاثیرات  ) یومـــا100%الجســـم وبتركیـــز
حیـــث منعـــت ترســـب البلـــورات واتحادهـــا مـــع )7الشـــكل (الضـــارة للنســـیج 

الكالسیوم وترسـبها فـي النبیبـات البولیـة وحافظـت علـى شـكل الكبیبـة مـن 
االنكمــــاش واالنفصــــال عــــن الغشــــاء القاعــــدي وحافظــــت علــــى ســـــالمة 

خ وقللـت مـن حـدوث التنخـر الخالیا المبطنة للنبیبات البولیة من االنسـال
كالیكــول  معاملـة بـاالثیلینوالتكـزز لخالیـا الكلیــة مقارنـة مـع الحیوانــات ال

 لوحده.
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Abstract 
The present study targeted the protective effect of lemon juice(citrus Linnaeus) to inhibit renal calculi formation 
by Ethylene glycol in male and female albino rats by measuring some of the criteria for biochemical 
functions,such as serum creatinine,blood urea ,albumin,potassium. Also included study of histological sections 
of the kidney .where agiven ethylene glygol with ingested water for period of 30 days caused a significant 
increase at the level of (p≤0.05)in concentration of creatinine ,urea and potassium ions in the serum compare 
with a group control while decreased concentration of albumin significantly compare with the control group . 
The rats treated with lemon juice 1.5mL/kg and the concentration of 100% for aperiod of 30 days has recorded a 
significant decrease in the concentrations of blood urea,serum creatinine and potassium ions .compare with 
agroup rats treated with ethylene glycol only,and increased significantly in albumin compare to the control group 
treated with ethylene glygol only.The histological sections of the kidney in rats treated with ethylene glycol 
containing most of the urinary tubules calcium oxalate crystals and the contraction of glomerul and the distance 
the cells from the basement membrane and necrosis and degeneration of the cells length tubules compare with 
the tissues of animals of control. While tissue sections of rats treated with lemon juice showed normal image 
tissue cells and the absence of deposits of crystallized calcium oxalate and maintained glomerulus the form of 
naturalas as well as tubular tract with a fitaration simple cells of the lymph compared ethylene glycol only.  
 


