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البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
دور االرجنين  L-arginineالوقائي ضد السمية الكموية الناجمة عن التموث بخالت الرصاص في
ذكور االرانب

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

الممخص

صممممت همملد الة ارسممة لتلدمميم الممةور الوقمما ي لمحمماما ايمد ممي ايرج ممدن ومعر ممة بعمما التمماتدرات الفسمممجية والكيموحدويممة والم اعيممة والتمماتدرات ال سممدجية
مممن لممقل تلمدممز والت م ال سمممية لممقت الرصمما

ممي المملكور اي ار مما المحميممة المملد اسممتلةم ممي احممةاث السمممية وتمماتدرد عم م الكمم  ،ممممت الة ارسممة

( )51لك اَر من اي ار ا تراوحت اعمارهم بدن( 3-2ه اَر) وو عت الحدوا ات ال ( )3مجاميع ضممت كمز مجموعمة ( )1حدوا مات وبماو ان متلار مة و تمرة
المعاممممة( )33دوم ماَ ،المجموع مة ايول م عممةت مجموعممة السممي رة التممي جرعممت بالممماد ال ممرا ايعتيمماةد والجمملاد اللياسممي  ،المجموعممة التا يممة جرعممت
بلم ممقت الرصم مما (13ممجم/كجم ممم مم ممن و ن الجسم ممم) والمجموعم ممة التالتم ممة جرعم ممت بلم ممقت الرصم مما (13ممجم/كجم ممم مم ممن و ن الجسم ممم) و بم ممايرج دن

(84ممجم/كجمم ممن و ن الجسمم) لمعر مة تماتدر ايرج مدن مي تلمدمز السممية ،وأظهمرت ال تما ا المعامممة بلمقت الرصما

ارتفاعماي مع ويماي ( )P ≤ 0.05

ي مستوى الدوريا و اي ترلوكدن  ، 2وا لفاضاَ مع وياي ي مستوى ايلبومدن ي مصمز المةم ملار مة ممع المجموعمة السمي رة ،بد مما أظهمرت ال تما ا ان

معاممممة الحدوا ممات بل ممقت الرص مما
الرصا

م ممع الح مماما ايمد ممي ايرج ممدن اةى الم م تحس ممدن الل مميم المؤ م مرة س ممابلاي ،وأظه ممرت ال ت مما ا ان التس مممم بل ممقت

سبا تجدرات سجية مرضية واضحة ي الكم اي ان المعاممة بايرج دن قمز من ايضرار التي اصابت لقيا الكم .

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

المقدمة

الحمماما ايمد ممي األرج ممدن ل م ةور مهممم ممي جسممم الكمما ن الحممي حدممث

مةى ويز قة يكون لم أتمار سممية كمويمة حماةة أو م م مة ،وان وجموةهم

من الفضقت ،ال اتج عن اسمتهق البمروتدن مي

الفرصممة لمتعمرا لهملد المعماةن وتراكمهما ممي

يساعة عم التلم

مي البد مة المحي يمة تعم

وظيفي ماي و ب م ل

عممام ممي

الجسممم ،كممما أ م يسمماعة عم م تكمموين ممماةة اوكسممدة ال تري م التممي تسمماعة

اي سممجة ،تتمد م السمممية الكمويممة بالرصمما

عمم م توس مميع ال م مراددن الةموي ممة ،وك مملل يحم ممي م ممن الجم ممات اللمبي ممة،

آليمات ال لمز األ بمو ي متمتممة بمتق ممة ما كو ي fanconi syndrome

وكمملل يحسممن الممةورة الةموي مة ،و ل م ةور ممي مضمماةات ايكسممةة وه مما

وهممو عبممارة عممن مممرا يصممدا اي ابد ما الممتويممة اللريبممة ويقح م مممن

وا ممة عةد ممةة أل ممرى ل رج ممدن( )3ال مماال ايقتص مماةد يعتب ممر لمب م مرية

لممقل ظهممور التجد مرات الت كسممية ممي لقيمما tubular epithelium

سقح لو حةدن ،إل ل ملا ر عةدةة م ها اإللقل بمةورة الع اصمر مي

ممز

ك مملل ارتف مماا ض ممجا ال ممةم  hypertensionبالت ممالي د ممؤةد الم م

كمود . )52( renal failure

ال بيعممة ولصوص ماي الع اصممر التلدمممة م همما ،إل دممؤةد يمماةة تركد همما ممي
الجممود

المحمميا اللممارجي و مملل

ارهمما ممي الميمماد ال ممرا و ممي الجممق

( .)1مم م ممتقي الرص م م مما

د م م ممةلز م م ممي صم م م م اعة الب اري م م ممات والم م م مماال

وايصباغ وحمرو

الم مابع اللةيممة ويضما

الفرقع ممة ،و ممي صم م اعة الس ممبا

اهداف الدراسة :

 -5معر ة تاتدر ايرج دن ي تلمدز السمية الرصا

الم وقموة السميارات لتلمدمز

 -8بيممان تمماتدر ايرج ممدن عم م كممز مممن الدوريمما Albumin Urea

والتع ممةدن وص ممهر المع مماةن ( .)51ل مملا

وايلبومدن الساةس واي ترلوكدن )(IL-6

ت م ممؤةد ا م م م ار ات المص م مما ع والمواص م ممقت المس م ممتلةمة لممع م مماةن التلدم م ممة

 -3تحةدة التجدرات الحاصمة سدجياي مي الكمم والوقمو

يمه ممة ي تلاله مما الم م ال بات ممات وم ه مما الم م الحدوا ممات الت ممي تع ممة مص مماةر

المواد وطرائق العمل

وال بيعممة فسممها ،ةو اير ر يس ماي ممي تممموث اله مواد والتر ممة بهمما ،ايمممر المملد
غلا يممة اساسممية لإل سممان( .)8,3ان التعممرا المتواصممز لمرصمما

من جراد لقت الرصا

عمم
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العلممار المسممتلةم بالة ارسممة  L-arginineاسممتلةم بهد ممة حبمموا مص م ع

النتائج والمناقشة

اسممتلةام التجريممع الفمممود اي بممو ي ب ممكز دممومي ولمممةة ( )33دومماي حدممث

تبمدن ممن الجمةول ( )5ارتفماا مع مود (  )P ≤ 0.05مي تركدم الدوريما

من قبمز ال مركة  HARBIN YEEKONG HERBايسمترالية ،وتمم

 -1تقدير تركيز االيوريا  Ureaفي الدم

كان عةة الحدوا ات  51لك اير من األ ار ا المحميمة باعممار تراوحمت مما

ممي مصممز الممةم اي ار مما المجموعممة التا يممة المعاممممة بلممقت الرصمما

بدن( )3-2أ هر وباو ان (5133-5333غمم) ،تمم مراؤها ممن األسمواق

ملار ممة مممع المجموعممة ايول م مجموعممة السممي رة السممميمة ،ويعمموة سممبا

المحميممة لمةد ممة سممامراد ،وتمممت عمميممة التر يممة ممي غر ممة صممجدرة أبعاةهمما
 3×3م تممم تهد تهمما لهمملا الجممرا ،وتممم وضممع اي ار مما ممي أقفمما

ممي ارتف مماا تركدم م الدوري مما الم م

لات

وحممةوث اإلجهمماة التممي بممةورها تممؤةد ال م أكسممةة البروتد ممات واألحممماا

ملتبريممة موحممةة مممن حدممث التهويممة وتراوحممت ةرجممة

ا لفاضماي مع ويماي (  )P ≤ 0.05تركدم الدوريما ممي مصمز الممةم اي ار مما

أبعمماة  03×03×23س ممم مص م وعة م ممن  ،Stainless steelلض ممعت
الحدوا ممات لظممرو

ي مماةة تراكدم م الج مملور الحم مرة ممي الجس ممم

األمد يممة و مملل ت م ةاة الدوريمما ك مماتا ت ما ود( .)58كمملل أظهممرت ال تمما ا

الح اررة ( )81-33م وممةة إضمادة  58سماعة ضمود و 58سماعات ظمقم

المجموع ممة التالت ممة المعامم ممة بل ممقت الرص مما

( إض ممادة بيعي ممة ) ،وترك ممت الحدوا ممات لم ممةة أس ممبوا لمت مماقمم لمظ ممرو

م ممع الح مماما ايمد ممي

ايرج ممدن ملار ممة مممع المجموعممة ايول م مجموعممة السممي رة لكممن بلدممت

الجةد ممةة والتاك ممة لموه مما م ممن األمم مراا ،وأع د ممت الج مملاد والم مماد ب ممكز

الل مميم اعمم م م ممن مجموع ممة الس ممي رة ،وق ممة يع مموة الس ممبا الم م الح مماما

مستمر وبكميات كا ية ول تمرة التجر مة مي ،حدمث كمان الجملاد حسما

ايمد ي ايرج مدن دمو ر حمايمة ضمة ايجهماة التاكسمةد وكملل ايرج مدن

العميلة اللياسية اللاصة باي ار ا ،تم و عمت الحدوا مات ع موا ياي الم ()3

دمعا ةو اير مهماي ي ايا ال تمروجدن ،وكمركما وسم ي مي ةورة الدوريما

مجم مماميع وضم مممت كم ممز مجموعم ممة ( )1حدوا م ممات وبم مماو ان متلار م ممة ،وتم ممم

 Uera cycle،مما دجعم ضرورياي ي ا الة ايمو ي (.)53

مايمماتي المجموعممة ايول م كا ممت مجموعممة السممي رة معاممممة لمما بالممماد

دبمدن الجمةول ( )5ا لفماا مع مود (  )P ≤ 0.05مي تركدم ايلبمومدن

التجريم ممع باسم ممتلةام التجليم ممة اي بو يم ممة  ،حدم ممث و عم ممت المجم مماميع و م م
والجلاد والمجموعة التا ية معامممة بلمقت الرصما

 -2تقدير تركيز االلبومين Albumin

بجرعمة ( 13ممجمم/

ممي مصممز الممةم اي ار مما المجموعممة التا يممة المعاممممة بلممقت الرصمما

كج ممم مم ممن و ن الجس ممم) والمجموعم ممة التالتم ممة معامم ممة بلم ممقت الرصم مما

ملار ة مع المجموعة ايول مجموعة السي رة السمميمة ،قمة يعموة السمبا

والح مماما ايمد ممي ايرج ممدن ( 84ممج ممم /كج ممم م ممن و ن الجس ممم) وت ممم

ممي همملا اي لفمماا ال م ت ماتدر لممقت الرصمما

الحص ممول عمم م العد ممات الةموي ممة بع ممة ا ته مماد التجر ممة بع ممة ان جوع ممت

العضممو ايس مماس المس ممؤول ع ممن تصم م يع وتك مموين اغم مما البروتد ممات ممي

جميم م ممع الحدوا م م ممات لمم م ممةة ( )58سم م مماعة بعم م ممة لل م م م لم م ممةرت باسم م ممتلةام
الكمورو ممورم ،تممم سممحبت عد ممات الممةم عممن ريم

عم م الكبممة المملد يعممة

الجسم ولاصة ايلبمومدن والكمو دمولدن المملدن ي مكقن ال موعدن الر يسمدن

ع ممة اللممما مبا مرة ال

ي التركد الكمي لمبروتدن ضقي عمن الفمادبري وجدن ،وقمة ا مارت العةدمة

أجممرد لهمما عمميممة ممرة مرك م د بسممرعة  3333ةورة  /ةقيلممة ولمممةة 51

ممي لقيمما الكبممة مممما دممؤةد ال م قمممة ممي الكفممادة

تممم جمممع مممن ( )1-0مممز مممن الممةم ووضممعت ممي أ ابدمما لات جيقتممدن،

مممن الة ارسممات ال م ت ماتدر الرصمما
ت م كس وت لممر وتم م

ةقيلمة لجمرا الحصممول عمم مصمز الممةم ،وحفم مصمز الممةم ع مة ةرجممة

عم م الكبممة والتممي اكممةت أن يسممبا

الوظيفيممة وتح ممم كامممز للقيمما اتممرت الممماةة السمممية عم م اللقيمما الكبممة

ح م م اررة  83-م لحم ممدن إج م مراد الفحوصم ممات الم اعيم ممة والكيموحدويم ممة  ،تم ممم

مممما قممممت تص م يع ايلبممومدن ( )2او قممة يسممبا لممقت الرصمما

ضممرر

قياس تركد الدوريا وايلبمومدن مي مصمز المةم باسمتلةام ال ريلمة المو يمة

ممي الكب ممة عمم م إ ت مماج أ م مواا األوكس ممجدن الفع ممال الت ممي ته مماجم مكو ممات

المجهم ة ممن

اضهرت الةراسة ارتفاا مع ود (  )P ≤ 0.05ي تركد ايلبومدن مي

ولل م بواس م ة عممةة الفح م

الجمماه ة  Biolaboالفر سممية  ،وتممم قيمماس

اللميممة ايساسممية متممز البروتد ممات ،والممةهون وايحممماا ال وويممة( )5كممما

الم م مماعي

و الح مماما ايرج ممدن،

تركد اي ترلوكدن الساةس  IL-6عمن ريم عمةة الفحم
م ممركة  Shanghaiم م ممن ل م ممقل تل ي م ممة إلتب م ممار ايمتص م مما

المجموع ممة التالت ممة المعامم ممة بل ممقت الرص مما

الم مرتبا بمماي يم  ELISAاسممتلةمت ريلممة السمما ةويا ،اممما الجا مما

ويع ى السمبا هملا ايرتفماا ايلبمومدن الم ايرج مدن يعمة ممن المكممقت

غسمممها بممالمحمول الفسمممجي ،وق عممت عمم جم ددن حسمما ممما هممو مق ممم

ايحممماا ايم يممة الضممرورية الفعالممة ةالممز الجسممم ،ويلمممز مممن ايجهمماة

ال سجي تم است صمال الكمم ممن الحدوا مات الملمةرة بعمة ت مريحها  ،وتمم

الجلا ية اللد يحتود عم ايحماا ايم يمة واممقح المعة يمة ،يعمة ممن

ب فرة حاةة ،تم وضعت ي الفورمالدن بتركد ،% 53وتم تحضمدر عمةة

التاكس ممةد و ي مماةة م ممن المض مماةات ايكس ممةة وا ال ممة الس ممموم وك م م

ملمما ع سممدجية بسممم (3مممايكرومدتر) وصممبجت بصممجة الهيماتوكسممدمدن

تحسدن من التاتدرات السامة من حدث التجدرات ال سدجية(.)0

– ايدوسدن لةراسة التجدرات ال سجية و لاي(.)4

التحميللللل االحصللللائي:

ع ممن

 -3تقدير تركيز االنترلوكين السادس Interleukin-6

اج ممرد التحمد ممز ايحص مما ي لم ت مما ا بواسم م ة

تب ممدن م ممن الج ممةول ( )5ارتف مماا مع ممود ( 0.05

التبممار تحمدممز التبممادن ) (ANOVAو تممم تحةدممة ايلتق ممات المع ويممة

≤

 )Pممي تركدم م

اي ترلمموكدن السمماةس مي المجموعممة التا يممة المعاممممة بلممقت الرصمما

بحسما التبممار ةا كمن متعممةة الحمةوة Duncans multiple ranges

ملار ممة م ممع المجموع ممة ايولم م مجموع ممة الس ممي رة ،ر م مما س ممبا ارتف مماا

( . )P ≤ 0.05

اي ترلموكدن السمماةس تمماتدر الرصمما

عمم الجهمما الم مماعي ب ممكز جدممة

السممدتوكد ات هممي مؤ مرات مبكمرة عمم اصممابة اي سممجة و التجدمرات ممي
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كمم ممود تم مماتدر

ايسم ممتجابة الم اعيم ممة و كمؤ م ممر لسم مممية الم اعم ممة و تم م م
المعمماةن التلدمممة (الرصمما

) عم م مسممتوى اي ترلمموكدن السمماةس ارتفاع م

اةى الم اضم رابات ممي وظما
د م ممؤةد الم م م تمدم م م

و تمم م م

ايرج دن ملار ة مع مجموعة ايول مجموعمة السمي رة بد مما بلدمت اللميم

اعمم مممن مجموعممة السممي رة قممة يع م ى السممبا الم ايرج ممدن ممي لفمما
تركد م م اي ترلم مموكدن  2 -لحمايم ممة مم ممن سم مممية لم ممقت الرصم مما

الكمم بسمبا ايجهمماة التاكسمةد المملد

الكمي م ممة ه م مملا ايرتف م مماا م مماجم ع م ممن الس م ممموم

حرضممت عم م ايلتهابممات ،كممما يعمممز عم م تحسممدن ب يممة ووظيفممة الكم م

الكمويممة( .)50وتولممة الممماةة السممامة ا مواا مممن ايوكسممجدن الفعممال ()55

ويعمز عم

بد م ممت ال تم مما ا ا لفم مماا مع م ممود م ممي تركد م م اي ترلم مموكدن السم مماةس م ممي
المجموع ممة التالت ممة المعامم ممة بل ممقت الرص مما

الم مملد

ياةة الكموتاتدون بدروكسمدةد ويلممز ممن ايجهماة التاكسمةد

وايلتهابات(.)5,53

م ممع الح مماما ايمد ممي

جدول( :)1مستويات اليوريا وااللبومي ن واالنترلوكين السادس في مصل دم ذكور االرانب
dl/Urea mg
)(Mean ± St.d

dl/Albumin mg
)(Mean ± St.d

Interleukin - 6
ml/ng

المتغيرات

المجموعة االولى

42.28 ± 5.26
e

4.740 ± 0,0548
a

15.19 ± 6.07
d

المجموعة الثانية

60 ± 13.0934.
e

3.680 ± 0.1304
d

38.99 ± 7.21
a

64.82 ± 6.90
b

3.460 ± 0.1673
d

16.8 ± 11.13
d

المجاميع المدروسة
(السيطرة)

(خالت الرصاص)
المجموعة الثالثة
(خالت الرصاص+االرجنين)
الحرو

الملتمفة ي العموة الواحة تع ي وجوة رق مع ود بد هما بمستوى مع ود( )P ≤ 0.05

الدراسة النسيجية لمكميتين :

اوالً :مجموعة السيطرة :
أظهممرت الة ارسممة ال سممدجية لمملمما ع المستعرضممة المحض مرة لكم م أ ار مما
مجموعممة السممي رة ال ممكز ال بيعممي لمكبدبممة  Glomerulusمممع ال ممكز
ال بيع ممي لم بل ممة المحي ي ممة المس ممم بمحفظ ممة بوم ممان
 Capsuleوال ممكز ال بيع ممي ل بدب ممات الممتوي ممة

Bowmans

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

) (DGوتنكس خاليا )(Hونزيف الدموية ) (Dالممتوية النبيات H&E
X400

Gonvoluted

 Tublulesالمتمتمممة بال بيممات اللريبممة  Proximal tubulesوال بدبممات

ثالثاً :مجموعة خالت الرصاص واالرجنين :

البعدةة  Distal tubulesكما ي الصورة رقم ()5

أظهم ممرت الة ارسم ممة ال سم ممدجية لكم م م ا ار م مما المجموعم ممة المعاممم ممة بلم ممقت

الرصا

13ممجم/كجمم وايرج مدن 84 L-argininممجم/كجمم اإلصمقح

م م ممي الكبدبم م ممة  Glomerulusوال بدبم م ممات الممتويم م ممة

Convoluted

 tubules Distalكممما ممي صممورة( )3ملار ممة مممع المجموعممة السممي رة
صممورة رقممم( ،)5وتعمموة الحمايممة الكمويممة ال م ايرج ممدن وممما اتبممت بممةورد
ممي تلفدم م

صورة ( :)1تركيب كمية مجموعة السيطرة يوضح الشكل الطبيعي لمكبيبة

بدروكسدةة الةهون  ، lipid peroxidationو هلا يحمي أ سمجة الكميمة

) (Gالنبيات الممتوية )H&E X400 )CT

ضة سمية لقت الرصا

ثانياً :مجموعة خالت الرصاص
أظه م ممر الفحم م م المجه م ممرد لكمم م م أ ار م مما المجموع م ممة المعامم م ممة بجرع م ممة
13ممجم/كجممم م ممن لممقت الرص مما
الرصمما

تسممبا تم م

 Glomerulusمع م

(.)3

 ،ممان الس مممية ال اتجممة ع ممن ل ممقت

ممي الكم م دوضممم تح مميم الكبدبممة

damage

ةممود  Hemorrhageكمما مي صمورة (،)8

وق ممة تعم م ى الت مماتدرات الس مممبية ال س ممجية إلم م ةور ل ممقت الرص مما

تولد ممة أصم م ا

ايجه مماة التاكس ممةد وت ظ مميم اوكس ممدة ال تريم م وحماي ممة ض ممة

ممي

األوكس ممجدن الفعال ممة الت ممي تس ممبا بدروكس ممةة ال ممةهون ممي

أغ مية اللقيمما وتحممز ال  DNAكمملل تم كس اللقيمما المب مة لم بدبممات

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

الكموية (.)2

يوضح شكل الكبيبة
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 تمماتدر أوراق الل مري. )8352(  عممة ان م أحمدممة، الممةليمي.5

ممي لكم ممور

و مملور المور ج مما م ممي تلمد ممز التس مممم بالكم مماةمدوم والرص مما

.جامعة تكريت.  كمية العموم ال راعة، ا روحة ةكتوراد.الجرلان البيا
 ةار." "المموت ممات الكيميا ي ممة لمبد ممة.)8333(  جم ممال ع ممويس، الس ممدة.8
.مصر/ اللاهرة،الفجر لم ر والتو يع

 "التم م م مموث وايم م م ممن.)5555(  محم م م مموة، ع م م ممامر وكم م م ممال، ب م م مموةقجي.3
.سورية/ حما،  مةدرية الكتا والم بوعات الجامعية."الص اعي

 ملار م ممة ت م مماتدر الك م ممار تدن والج سم م م.)8351( حس م ممدن م، ي م مماود.0
وال ممب ت واألرج ممدن ممي بع مما المع مماددر الفس مممجية وال س ممجية وص ممفات

الجه م مما الت اس م مممي ال م مملكرد م ممي الج م ممرلان الب م مميا الس م ممميمة والمعرض م ممة
. جامعة تكريت. كمية العموم، ا روحة ةكتوراد.لإلجهاة التاكسةد
 م م م م مملى،  سم م م م ممتار جاسم م م م ممم، حتم م م م ممرو، حسم م م م ممدن عمي،  عبم م م م ممةالم د.1
تمماتدر تركد م ملتمفممة مممن كموريممة الكمماةمدوم والدتدمموم ممي.)8353(حسممدن
 مجمممة جامع ممة. بعمما الممةي ز الكيموحدويممة لمملكور األ ار مما ال دو ل ةيممة
.)0( العةة،)4(  المجمة،كر قد العممية
 ة ارسم ممة تم مماتدر الكم ممار تدن.)8353(يم ممةان

 مو م م م م م م، العيسم مماود.2

 وايجهماةDoxorubicin و راا ال اد ايلضر مي التماتدرات لمعلمار
، كميممة التر يممة، أ روجممة ةكتمموراد. التاكسممةد ممي لكممور اي ار مما المحميممة
.جامعة تكريت
ملار ممة اس ممتلةام ايرج ممدن و.)8352(عبدممر ال مما الل مماةر، ال عيمي.3
الميقت م ممو دن لموقاي م ممة م م ممن امم م مراا اللم م مما الوعا ي م ممة المس م ممتحةتة بعل م ممار
 أ روح ممة. و دروكسممدة الهدممةروجدن ممي لكممور اي ار مماDoxorubicin
. جامعة تكريت،  كمية التر ية،ةكتوراد
8. AL-Okaily, B. N. and AL – Shammari ,Z. M.
(2017) .Histological changes in pituitary-testes axis in
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Medicine, 41(1):76-85.
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Protective L-arginine role against Nephrotoxicity induced by lead pollution
in male Robbits
Aseel salah Mahmood , Moafaq Mutlak Zeidan , Suadat Mustafa Mohmmed
Department of Biology, College of Science , University of Tikrit , Tikrit , Iraq

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.
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