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 البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
 

 

الوقائي ضد السمية الكموية الناجمة عن التموث بخالت الرصاص في  L-arginineدور االرجنين 
 ذكور االرانب

 دمحم سعادت مصطفى،  موفق مطمك زيدان،  أسيل صالح محمود
 ، تكريت ، العراق ، جامعة تكريت كمية العموم،  قسم عموم الحياة

 

 الممخص
 والتمماتدرات ال سممدجية والكيموحدويممة والم اعيممة الفسمممجية بعمما التمماتدراتيرج ممدن ومعر ممة لمحمماما ايمد ممي ا يصممممت همملد الةراسممة لتلدمميم الممةور الوقمما 

لممقت الرصمما   ممي المملكور ايرا مما المحميممة المملد اسممتلةم  ممي احممةاث السمممية وتمماتدرد عممم  الكممم ،  ممممت الةراسممة  سمممية مممن لممقل تلمدممز والتمم ال
( حدوا مات وبماو ان متلار مة و تمرة 1( مجاميع ضممت كمز مجموعمة )3 هرَا( وو عت الحدوا ات ال  )3-2( لكرَا من ايرا ا تراوحت اعمارهم بدن)51)

ة ايولمم  عممةت مجموعممة السممي رة التممي جرعممت بالممماد ال ممرا ايعتيمماةد والجمملاد اللياسممي ، المجموعممة التا يممة جرعممت ( دومممَا، المجموعمم33المعاممممة)
ممجم/كجمممممم ممممممن و ن الجسمممممم( و بمممممايرج دن 13)بلمممممقت الرصممممما  جرعمممممتالتالتمممممة ممجم/كجمممممم ممممممن و ن الجسمممممم( والمجموعمممممة 13بلمممممقت الرصممممما )

( P ≤ 0.05)  وأظهمرت ال تما ا المعامممة بلمقت الرصما  ارتفاعماي مع ويماي   مي تلمدمز السممية، مدن ممجم/كجمم ممن و ن الجسمم( لمعر مة تماتدر ايرج84)
ملار مة ممع المجموعمة السمي رة،  بد مما أظهمرت ال تما ا ان   ي مصمز المةموا لفاضَا مع وياي  ي مستوى ايلبومدن ،  2 ي مستوى الدوريا و اي ترلوكدن 

الحممماما ايمد مممي ايرج مممدن اةى الممم  تحسمممدن اللممميم المؤ مممرة سمممابلاي، وأظهمممرت ال تممما ا ان التسممممم بلمممقت معامممممة الحدوا مممات بلمممقت الرصممما  ممممع 
 الرصا  سبا تجدرات  سجية مرضية واضحة   ي الكم  اي ان المعاممة بايرج دن قمز من ايضرار التي اصابت لقيا الكم .

 ، السمية الكموية Interleukin – 6، اي ترلوكدن الساةس  L-arginineالحاما ايمد ي ايرج دن  : الكممات المفتاحية
 

 المقدمة

ةور مهممم  ممي جسممم الكمما ن الحممي حدممث  لمم  ألرج ممدنالحمماما ايمد ممي ا
يساعة عم  التلم  من الفضقت، ال اتج  عن اسمتهق  البمروتدن  مي 

التممي تسمماعة  الجسممم، كممما أ مم  يسمماعة عممم  تكمموين ممماةة اوكسممدة ال تريمم 
 ممممن الجم مممات اللمبيممممة، يحممممي عمممم  توسممميع ال مممراددن الةمويمممة، وكمممملل 

و لمم  ةور  ممي مضمماةات ايكسممةة وه مما   ،ةالةمويمم ةوكمملل  يحسممن الممةور 
(  ال  ممماال ايقتصممماةد يعتبمممر لمب ممممرية 3) وا مممة عةدمممةة ألمممرى ل رج مممدن

سقح لو حةدن، إل ل  ملا ر عةدةة م ها اإللقل بمةورة الع اصمر  مي 
تركد همما  ممي ال بيعممة ولصوصمماي الع اصممر التلدمممة م همما، إل دممؤةد  يمماةة 

المحمميا اللمممارجي و مملل   راهممما  مممي الميمماد ال مممرا و ممي الجمممق  الجمممود 
الرصممممممما  دمممممممةلز  مممممممي صممممممم اعة الب اريمممممممات والم ممممممماال (.  ممممممممتقي  1)

وايصباغ وحمرو  الم مابع اللةيممة ويضما  الم  وقموة السميارات لتلمدمز 
. لممملا (51)الفرقعمممة، و مممي صممم اعة السمممبا   والتعمممةدن وصمممهر المعممماةن 

المصمممممما ع والمواصممممممقت المسممممممتلةمة لممعمممممماةن التلدمممممممة  تممممممؤةد ا ممممممرا ات
 ممي تممموث الهممواد والتر ممة بهمما، ايمممر المملد  ر يسمماي  وال بيعممة  فسممها، ةوراي 

 يمهمممة ي تلالهممما الممم  ال باتمممات وم هممما الممم  الحدوا مممات التمممي تعمممة مصممماةر
التعممرا المتواصممز لمرصمما  عممم  . ان (8,3) سممانلإلغلا يممة اساسممية 

وجموةهم  أتمار سممية كمويمة حماةة أو م م مة، وانمةى  ويز قة يكون لم  
تعمرا لهملد المعماةن وتراكمهما  ممي مفرصممة لال مي البد مة المحي يمة تعم   

بممم ل  عممام  مممي  وتتمدمم  السممممية الكمويممة بالرصممما  وظيفيمماي  ،اي سممجة
 fanconi syndromeمتمتممة بمتق ممة  ما كو ي  آليمات ال لمز األ بمو ي

ا الممتويمممة اللريبمممة ويقحممم  ممممن وهمممو عبمممارة عمممن ممممرا يصمممدا اي ابدممم
 tubular epithelium لقيمما  ظهمممور التجدممرات الت كسمممية  ممميلممقل 

بالتمممالي دمممؤةد الممم    مممز   hypertensionكممملل  ارتفممماا ضمممجا المممةم 
 failure  renal (52. ) كمود 

 اهداف الدراسة :
 معر ة تاتدر ايرج دن  ي تلمدز السمية الرصا  -5

 Urea  Albuminبيممان تمماتدر ايرج ممدن عممم  كممز مممن الدوريمما  -8

 (IL-6)واي ترلوكدن  الساةس  وايلبومدن

 مي الكمم  والوقمو  عمم  التجدمرات   سدجياي الحاصمة تحةدة التجدرات  -3
 من جراد لقت الرصا  وةور ايرج دن  ي المعالجة

 المواد وطرائق العمل
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اسممتلةم بهد ممة حبمموا مصمم ع  L-arginineالعلممار المسممتلةم بالةراسممة 
ايسمترالية، وتمم  HARBIN YEEKONG HERBمن قبمز ال مركة 

حدممث ( دوممماي 33اسممتلةام التجريممع الفمممود اي بممو ي ب ممكز دممومي ولمممةة )
مما المحميمة باعممار تراوحمت   لكراي من األرا ا 51 كان عةة الحدوا ات 

األسمواق غمم(، تمم  مراؤها ممن 5133-5333)او ان ب( أ هر و 3-2بدن)
وتمممت عمميممة التر يممة  ممي غر ممة صممجدرة أبعاةهمما  ،المحميممة لمةد ممة سممامراد

 ممي أقفمما  لات وتممم وضممع ايرا مما  م تممم تهد تهمما لهمملا الجممرا، 3×3
لضمممعت ، Stainless steel سمممم مصممم وعة ممممن 03×03×23أبعممماة 

مممن حدممث التهويممة وتراوحممت ةرجممة  الحدوا ممات لظممرو  ملتبريممة موحممةة
سماعات ظمقم  58سماعة ضمود و 58وممةة إضمادة  ( م  81-33الحرارة )

الحدوا ممممات لمممممةة أسممممبوا لمتمممماقمم لمظممممرو   ) إضممممادة  بيعيممممة (، وتركممممت
ع دمممت الجممملاد والمممماد ب مممكز أ ممممراا، و الجةدمممةة والتاكمممة لموهممما ممممن األ

 ول  تمرة التجر مة  مي ،حدمث كمان الجملاد حسما  مستمر وبكميات كا ية
( 3و عمت الحدوا مات ع موا ياي الم )، تم العميلة اللياسية اللاصة بايرا ا

( حدوا ممممات وبمممماو ان متلار ممممة، وتممممم 1مجمممماميع وضمممممت كممممز مجموعممممة )
التجريممممع باسممممتلةام التجليممممة اي بو يممممة ، حدممممث  و عممممت المجمممماميع و مممم  

 عممة ايولمم  كا ممت مجموعممة السممي رة معاممممة  لمما بالمممادمايمماتي المجمو 
ممجمم/  13عمة )والجلاد والمجموعة التا ية معامممة بلمقت الرصما  بجر 

الرصمممما   كجممممم مممممن و ن الجسممممم( والمجموعممممة التالتممممة معاممممممة بلممممقت
ممجممممم/ كجممممم مممممن و ن الجسممممم( وتممممم  84والحمممماما ايمد ممممي ايرج ممممدن )
جوعممممت بعممممة ان  بعمممة ا تهمممماد التجر ممممة الحصمممول عممممم  العد ممممات الةمويممممة

لمممممممةرت باسمممممممتلةام بعمممممممة للممممممم  ( سممممممماعة 58جميمممممممع الحدوا مممممممات لممممممممةة )
عد ممات الممةم عممن  ريمم   ع ممة اللممما مبا ممرة ال  الكمورو ممورم، تممم سممحبت

( مممز مممن الممةم ووضممعت  ممي أ ابدمما لات جيقتممدن، 1-0جمممع مممن ) تممم
 51 ةورة / ةقيلمممة ولممممةة 3333أجمممرد لهممما عمميمممة  مممرة مركممم د بسمممرعة 

ةقيلمة لجمرا الحصممول عمم  مصمز الممةم، وحفم  مصمز الممةم ع مة ةرجممة 
، تممممم  يموحدويممممةوالك م  لحممممدن إجممممراد الفحوصممممات الم اعيممممة 83-حممممرارة 

قياس تركد  الدوريا وايلبمومدن  مي مصمز المةم باسمتلةام ال ريلمة المو يمة 
الفر سمممية ، وتمممم قيممماس  Biolaboوللممم  بواسممم ة عمممةة الفحممم  الجممماه ة 

عمن  ريم  عمةة الفحم  المجهم ة ممن  IL-6تركد  اي ترلوكدن الساةس 
ايمتصممممما  الم ممممماعي  تل يمممممة إلتبمممممارممممممن لمممممقل  Shanghai ة مممممرك

اسممتلةمت  ريلممة السمما ةويا،  اممما الجا مما ELISA  المممرتبا بمماي  يم
الملمةرة بعمة ت مريحها ، وتمم ال سجي تم است صمال الكمم  ممن الحدوا مات 

، وق عممت عممم  جمم  ددن حسمما ممما هممو مق ممم الفسمممجيغسمممها بممالمحمول 
ة ،وتم تحضمدر عمة% 53الفورمالدن بتركد   ب فرة حاةة، تم وضعت  ي
مممايكرومدتر( وصممبجت بصممجة الهيماتوكسممدمدن 3ملمما ع  سممدجية بسممم  )

 (.4ايدوسدن لةراسة التجدرات ال سجية و لاي) –
اجمممرد التحمدممممز ايحصممما ي لم تمممما ا بواسمممم ة : التحميللللل االحصللللائي
و تممم تحةدممة ايلتق ممات المع ويممة  (ANOVA)التبممار تحمدممز التبممادن 

  Duncans multiple rangesبحسما التبممار ةا كمن متعممةة الحمةوة 
 (P ≤ 0.05) . 

 النتائج والمناقشة
 في الدم Urea تقدير تركيز االيوريا -1

 مي تركدم  الدوريما  (P ≤ 0.05) ( ارتفماا مع مود 5) تبمدن ممن الجمةول
 ممي مصمممز الممةم ايرا ممما المجموعممة التا يمممة المعاممممة بلمممقت الرصممما  

، ويعمموة سممبا السممي رة السممميمة ملار ممة مممع المجموعممة ايولمم  مجموعممة
الحمممرة  مممي الجسمممم  الجممملور تراكدممم الدوريممما الممم   يممماةة تركدممم   مممي ارتفممماا 

تممؤةد المم  أكسممةة البروتد ممات واألحممماا  تممي بممةورهاال وحممةوث اإلجهمماة
كمملل  أظهممرت ال تمما ا  (.58) ود ااألمد يممة و مملل  تمم ةاة الدوريمما ك مماتا تمم

تركدمم  الدوريما  ممي مصمز الممةم ايرا مما  (P ≤ 0.05)  ا لفاضماي مع ويمماي 
المجموعمممة التالتمممة المعامممممة  بلمممقت الرصممما  ممممع الحممماما ايمد مممي 
ايرج مممدن ملار مممة ممممع المجموعمممة ايولممم  مجموعمممة السمممي رة  لكمممن بلدمممت 
اللمممميم اعممممم  مممممن مجموعممممة السممممي رة، وقممممة يعمممموة السممممبا المممم  الحمممماما 

وكملل  ايرج مدن ايمد ي ايرج مدن دمو ر حمايمة ضمة ايجهماة التاكسمةد 
دمعا ةوراي مهماي  ي ايا ال تمروجدن، وكمركما وسم ي  مي ةورة الدوريما 

،Uera cycle (53ايمو ي ) مما دجعم  ضرورياي  ي ا الة.   
   Albumin تقدير تركيز االلبومين -2

 مي تركدم  ايلبمومدن  (P ≤ 0.05)  ( ا لفماا مع مود 5دبمدن الجمةول )
الرصممما   التا يمممة المعاممممة بلمممقت ممي مصمممز الممةم ايرا ممما المجموعممة 

قمة يعموة السمبا  ،ملار ة مع المجموعة ايول  مجموعة السي رة السمميمة
لممقت الرصمما  عممم  الكبممة المملد يعممة  تدرا ممي همملا اي لفمماا المم  تمم

العضمممو ايسممماس المسمممؤول عمممن تصممم يع وتكممموين اغمممما البروتد مممات  مممي 
ال موعدن الر يسمدن الجسم ولاصة ايلبمومدن والكمو دمولدن المملدن ي مكقن 
وقمة ا مارت العةدمة  ، ي التركد  الكمي لمبروتدن  ضقي عمن الفمادبري وجدن

تدر الرصمما  عممم  الكبممة والتممي اكممةت أن يسممبا امممن الةراسممات المم  تمم
دة تممم كس وت لمممر وتمممم   مممي لقيممما الكبمممة ممممما دمممؤةد الممم  قممممة  مممي الكفممما

يمما الكبممة اتممرت الممماةة السمممية عممم  اللقكامممز للقيمما  الوظيفيممة وتح ممم
 او قممة يسممبا لممقت الرصمما  ضممرر( 2مممما قممممت تصمم يع ايلبممومدن )

التمممي تهممماجم مكو مممات  فعمممال مممي الكبمممة عمممم  إ تممماج أ مممواا األوكسمممجدن ال
( كممما 5)اللميممة ايساسممية متممز البروتد ممات، والممةهون وايحممماا ال وويممة

 ي تركد  ايلبومدن  مي  (P ≤ 0.05)  ارتفاا مع ود  اضهرت الةراسة 
ايرج ممممدن،  المجموعمممة التالتمممة المعاممممممة بلمممقت الرصمممما  و الحممماما

ويع ى السمبا هملا ايرتفماا ايلبمومدن الم  ايرج مدن يعمة ممن المكممقت 
الجلا ية اللد يحتود عم  ايحماا ايم يمة واممقح المعة يمة، يعمة ممن 
ايحممماا ايم يممة الضممرورية الفعالممة ةالممز الجسممم، ويلمممز مممن ايجهمماة 

و يممماةة ممممن المضممماةات ايكسمممةة وا المممة السمممموم وك ممم  عمممن  التاكسمممةد
 (.                                 0)تحسدن من التاتدرات السامة من حدث التجدرات ال سدجية

 Interleukin-6 تقدير تركيز االنترلوكين السادس -3

 ممممي تركدمممم   (P ≤ 0.05) ( ارتفمممماا مع مممود 5تبمممدن مممممن الجممممةول )
ي المجموعممة التا يممة المعاممممة بلممقت الرصمما  اي ترلمموكدن السمماةس  مم

ملار ممممة مممممع المجموعممممة ايولمممم  مجموعممممة السممممي رة، ر ممممما سممممبا ارتفمممماا 
ب ممكز جدممة ر الرصمما  عمم  الجهمما  الم مماعي اي ترلموكدن السمماةس تمماتد

  اصممابة اي سممجة و التجدممرات  ممي السممدتوكد ات هممي مؤ ممرات مبكممرة عممم
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تممممماتدر  الم اعمممممة و تمممممم  كممممممود و كمؤ مممممر لسممممممية  ايسمممممتجابة الم اعيمممممة
عممم  مسممتوى اي ترلمموكدن السمماةس ارتفاعمم   (الرصمما )المعمماةن التلدمممة 

اةى الم  اضم رابات  ممي وظما   الكممم  بسمبا ايجهمماة التاكسمةد المملد 
دمممممؤةد الممممم  تمدممممم  و تمممممم  الكميمممممة هممممملا ايرتفممممماا  ممممماجم عمممممن السمممممموم 

( 55عمممال )وتولممة الممماةة السمممامة ا ممواا مممن ايوكسممجدن الف (.50الكمويممة)
بد ممممت ال تمممما ا ا لفمممماا مع ممممود  ممممي تركدمممم  اي ترلمممموكدن السمممماةس  ممممي 
المجموعممممة التالتممممة المعاممممممة بلممممقت الرصمممما  مممممع الحمممماما ايمد ممممي 

ايرج دن ملار ة مع مجموعة ايول  مجموعمة السمي رة بد مما بلدمت اللميم 
  ممي لفمما ايرج ممدن اعممم  مممن مجموعممة السممي رة قممة يعمم ى السممبا المم 

لحمايممممة مممممن سمممممية لممممقت الرصمممما  المممملد   2 -رلمممموكدن تركدمممم  اي ت
حرضممت عممم  ايلتهابممات، كممما يعمممز عممم  تحسممدن ب يممة ووظيفممة الكممم  
ويعمز عم   ياةة الكموتاتدون بدروكسمدةد  ويلممز ممن ايجهماة التاكسمةد 

 (.  5,53وايلتهابات)

 ن واالنترلوكين السادس في مصل دم ذكور االرانب(: مستويات اليوريا وااللبومي1جدول)

Interleukin - 6 

ng/ml 

Albumin mg/dl 

(Mean ± St.d) 

Urea mg/dl 

(Mean ± St.d) 

 المتغيرات
 المجاميع المدروسة

15.19 ±  6.07 

d 

4.740 ± 0,0548 

a 

42.28 ± 5.26 

e 
 المجموعة االولى

 )السيطرة(
38.99 ± 7.21 

a 

3.680 ± 0.1304 

d 
34.60 ± 13.09 

e 

 المجموعة الثانية
 )خالت الرصاص(

16.8 ± 11.13 

d 

 

3.460 ± 0.1673 

d 

64.82 ± 6.90 

b 
 المجموعة الثالثة

 )خالت الرصاص+االرجنين(
 (P ≤ 0.05) الحرو  الملتمفة  ي العموة الواحة تع ي وجوة  رق مع ود بد هما بمستوى مع ود 

 
                                                                                   

 : الدراسة النسيجية لمكميتين
 : اواًل: مجموعة السيطرة

الةراسممة ال سممدجية لمملمما ع المستعرضممة المحضممرة لكممم  أرا مما  أظهممرت
ممممع ال مممكز  Glomerulusمجموعمممة السمممي رة ال مممكز ال بيعمممي لمكبدبمممة 

 Bowmansال بيعمممي لم بلمممة المحي يممممة المسمممم  بمحفظممممة بوممممان 

Capsule  ال بيعممممي ل بدبممممات الممتويممممة  وال ممممكزGonvoluted  

Tublules  المتمتمممة بال بيممات اللريبممةProximal tubules  وال بدبممات
 (  5) الصورة رقم   ي كما Distal tubules البعدةة

 

 
 (: تركيب كمية مجموعة السيطرة يوضح الشكل الطبيعي لمكبيبة1صورة )

(G) النبيات الممتوية CT) )H&E X400 
 

   ثانيًا: مجموعة خالت الرصاص
بجرعمممممة  أظهمممممر الفحممممم  المجهمممممرد لكمممممم  أرا ممممما المجموعمممممة المعامممممممة

لمممقت الرصممما ،  مممان السممممية ال اتجمممة عمممن لمممقت ممجم/كجمممم ممممن 13
 damage ممي الكممم  دوضممم تح مميم الكبدبممة  الرصمما  تسممبا تممم 

Glomerulus  مع  م   ةممودHemorrhage   (8)كمما  مي صمورة ،
وقمممة تعممم ى التممماتدرات السممممبية ال سمممجية إلممم  ةور لمممقت الرصممما   مممي 

 مممي  ون تسمممبا بدروكسمممةة المممةه تولدمممة أصممم ا  األوكسمممجدن الفعالمممة التمممي
كمملل  تم كس اللقيمما المب  مة لم بدبممات  DNA أغ مية اللقيمما وتحممز ال

 (.2) الكموية
 

 
 (: كمية المجموعة المجرعة خالت الرصاص يوضح تحطيم الكبيبة 2صورة )

(DG)  وتنكس خاليا(H) ونزيف الدموية (D) النبيات  الممتويةH&E 

X400 
 

 : الرصاص واالرجنينثالثًا: مجموعة خالت 
أظهممممرت الةراسممممة ال سممممدجية لكممممم  ارا مممما المجموعممممة المعاممممممة بلممممقت 

اإلصمقح ممجم/كجمم L-arginin 84ممجم/كجمم وايرج مدن 13الرصا  
 Convoluted وال بدبممممممات الممتويممممممة Glomerulus  ممممممي الكبدبممممممة

tubules Distal ملار ممة مممع المجموعممة السممي رة  (3)كممما  ممي صممورة
اتبممت بممةورد  وممما رج ممدنوتعمموة الحمايممة الكمويممة  المم  اي ،(5)صممورة رقممم

وحمايمممة ضمممة  وت ظممميم اوكسمممدة ال تريممم   مممي تلفدممم  ايجهممماة التاكسمممةد
و هلا يحمي أ سمجة الكميمة ،  lipid peroxidationبدروكسدةة الةهون 

 .(3)لقت الرصا  ضة سمية
 

 
باالرجنين كمية المجموعة المجرعة بخالت الرصاص ومعالجة (: 3صورة )

 يوضح  شكل الكبيبة
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Abstract 
This study was designed to evaluate the protective role of  L- arginine in the Physiological, Biochemical, 

Immunity and histological effects in decrease the toxicity of  lead in male domestic rabbits , which has been used 

in the events of toxicity and oxidative stress and its effect on the kidney. The study included 15 male rabbits 

aged between (6-7 months) which were randomly divided into 3 groups, each group included (5) animls, at the 

similar age and the treatment period is 30 days. the first group considered as control were given water and diet, 

the second group was treated at a dose of lead 50 mg / kg  b.w., group third were given L- arginine 28 mg / kg .b. 

w. with lead, The results showed that the treatment of animals lead led to a significant increase (P > 0.05) in 

concentration  of Urea, and significant decrease (P > 0.05) in concentration the Albumin, and significant increase 

(P > 0.05) in concentration of Interleukin- 6 (IL-6) in the blood serum compard with the control group, The 

results showed  that the treatment of animals with L-arginine led to the positive improvement for most of the 

values of previous indicators. The results showed that lead poisoning caused clear histopathological changes, but 

treatment with L-arginine reduced the damage to the kidney. 

 

 

 


