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الملخص :Abstract
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة تأثير فلوريد الصوديوم على التركيب
النسيجي ووظائف الكبد في ذكور األرانب البالغة ،وتقييم التأثيرات الوقائية
المحتملة للحلبة والنعناع ضد التغيرات النسيجية والوظيفية التي يسببها
فلوريد الصوديوم .واشتملت هذه الدراسة على عدد أربعة وعشرين من
ذكور األرانب المحلية البالغة ،حيث قسمت إلى  4مجموعات (م)  6،ذكور
لكل مجموعة( :م )1المجموعة الضابطة( ،م )2المجموعة المعاملة بفلوريد
الصوديوم فقط( ،م )3المجموعة المعاملة بفلوريد الصوديوم والنعناع( ،م)4
المجموعة المعاملة بفلوريد الصوديوم والحلبة ،وبعد ثالثين يومـا أخذت
عينات الدم وعينات من الكبد للفحص النسيجي .وأجريت التحاليل
الكيموحيوية لنشاط اإلنزيمات الناقلة لمجموعة األمين ()ALT& AST
وتركيز البروتين الكلي ،األلبيومين( ،)Albuminالجلوبيولين
( ،)Globulinنسبة األلبيومين إلى الجلوبيولين Albumin/Globulin
) (A/Gفي مصل دم جميع المجموعات .أظهرت نتائج الدراسة أن معاملة
ذكور األرانب بفلوريد الصوديوم أدى إلى حدوث زيادة معنوية
( )P<0.01فـي نشـاط اإلنزيمات الناقلة لمجموعة األمين وانخفاض معنوي
( )P<0.01في تركيز البروتين الكلي واأللبيومين والجلوبيولين ،و A/G
في مصل الدم مقارنة بالمجموعة الضابطة ،ومالحظة انخفاض معنوي
( )P<0.01في نشاط اإلنزيمات الناقلة لمجموعة األمين ،وارتفاع معنوي
( )P<0.01في تركيز البروتين الكلي واأللبيومين A/G ،في مصل الدم
عند المجموعات المعاملة بالنعناع والحلبة مقارنة بمجموعة فلوريد
الصوديوم .وقد لوحظ وجود تغيرات نسيجية واضحة في أنسجة الكبد عند
المعاملة بفلوريد الصوديوم فقط مقارنة مع المجموعة الضابطة ،وقد أدى
تناول عصير النعناع أو مسحوق الحلبة مع الحقن بفلوريد الصوديوم إلى
حدوث تحسن واضح في التركيب النسيجي للكبد مقارنة بمجموعة الفلوريد
فقط .ونالحظ من النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة أن حقن األرانب
بفلوريد الصوديوم فقط أدى إلى حدوث تغيرات خطيرة في وظائف وأنسجة
الكبد  ،وأدى الحقن بفلوريد الصوديوم مع تناول عصير النعناع أو مسحوق
الحلبة إلى حدوث تحسن معنوي ملحوظ في وظائف الكبد والكلى ،واستعادت
أنسجة الكبد شكلها الطبيعي وانتظامها ،حيث أصبحت أقرب للمجموعة
الضابطة.
الكلمات المفتاحية :فلوريد الصوديوم ،وظائف الكبد ،أنسجة الكبد ،بذور
الحلبة ،عصير النعناع.
المقدمـــــــــة :Introduction
يعتبر الكبـد العضـو الرئيــسي المسئول عـن عملية التمثيـل الغذائي
والتخلص من السموم ] .[2 ،1وتتــم العمليـات الحيوية فـي الكبـد عـن
طريــق آليـات األكســــــــــدة واالختـــزال ،وقـــــــد تؤدي السمـوم إلى
حدوث اضطرابات فـي هــذه اآلليـات مما يسبب انخفاضـا فـي األنشطة
األيضيـة ،ومنع عمـل بعض اإلنزيمات المضـادة لألكسـدة وحـدوث
اضطرابـات في النقـل داخل وخارج الخلية ،وبالتالي يؤدي إلى تلف الخاليا
أو عضيتها السيتوبـالزميــة ] .[3ويـؤدي التعرض لفلوريـد الصوديــوم إلى
حـدوث تغيـرات نسيجية مرضية فـي الكبـد ] . [ 4 ،2
يعتبـــــر فلوريد الصوديوم مـادة سـامة ملوثـة غـيـر قـابلة للتحــلل ،وهو
موجود في كل مكان في األرض وعلى الرغم من كونه مفيدا صحيا بكميات

قليلة ،فاالستهالك المستمر لكميات كبيرة من أمالحه يتسبـب في مشاكل
صحيـة خطـــيرة .تبين الدراسات التي أجريت أن استخدام الفلوريد أدى إلى
ظهور تغيرات وظيفية ونسيجية في الكبد  ،حيث وجد انخفاض في مستوى
البروتين الكلي في مصل دم الحيوانات المعالجة بالفلوريد وقد يرجع ذلك
للتغيرات في تخليق البروتين أو التمثيل الغذائي ،أو تثبيط نشاط إنزيم
( ،[5] )ATPaseوكذلك أدت المعـــــالجة بفلوريد الصوديـوم إلى زيـادة
اإلجهاد التأكسدي ومــــــوت الخاليــــــا ]. [6
تحتـوي المستحضـرات التي تستخـدم فــي مراكـز طب األسنان على
نسب متفـاوتة من الفلوريد حيث تتـراوح النسب المنخفضة مـــن الفلوريد
بين( 1-0.25ملجم لكل قرص) والتركيزات العـاليـة  1500-1000ملجم/
كجم في معجون األسنــان ،وغسول الفم يحتـوي علـــى 10000
ملجم/لتــر ,والمـواد الهالميـة تحتــوي علـى  6000-4000ملجــم  /كجم ]
 .[ 8 ،7باإلضافة لتعرض السكان لمستويات مرتفعة من الفلوريـد في
المـواد الغذائية والتي قـد تؤثر سلبا على وظائف الكبـد ]  .[ 10 ،9تتـراوح
الجرعة النصف المميتة مـن فلوريـد الصوديوم للشخص البالغ ( 10-5جم)
أي ( 64-32ملجم/كجم من وزن الجسم) ،وعلى الرغم من كونه مفيدا
لصحة األسنان بكميات قليلة ،فالتعرض له بشكل متكرر وبكميات كبيرة
يؤدي إلى خلل في تكوين العظام ] . [11ويختلف الفلوريد المأخوذ يوميا
وفقا لمصادر التعرض المختلفة ،وقد أظهرت العديد من الدراسات أن نسب
الفلوريد التى قد يتعرض لها السكان يوميا تتراوح بين  0.46إلى 3.6
ملجم ،ولكن الفلوريد الذي يؤخذ في المناطق التي يوجد فيها استخــدام الفحم،
يمكن أن يكون أعلى بكثير ،وتـوفر التركيزات المنخفضة من الفلوريد
( 1-0.25ملجم) حماية ضـد تسوس األسنـان ،وخاصة عنـد األطفـال ] ،7
[8
وقــــــد الحــظ ]  Fawell et al ., [ 8 ،7أن تنــاول الفـــئران لميــاه
الشــــرب التـــي تحتــــوي علــــى  16ملجم/لتـــر مــــن فلوريــــد الصـــوديوم لمـــدة
تتراوح من  5 - 3أسابيع قد أدى إلـى تـأخر التئـام الكسـر وقلـة سـمك العظـام
نتيجة تثبـيط تمعـدن العظـام وتشـكيلها ،وزيـادة تركيــزات الفلوريــد أكثـر مـن
 64ملجم/لتر في مياه الشرب للفئران لمدة  6أشهر أدى إلى هشاشة العظـام،
وتغيـرات فــي التركيــب النسيجــي للكبـــد.
تعتبر أغلب األعشاب آمنة وثبـت فعاليتهــا ضـد مختلف األمراض
البشرية ,واستخــدامــاتها تزيـــد تدريجيــا في البلدان المتقدمة ] . [12كما
أن مضادات األكسدة الطبيعيـة لهذه األعشاب تقـوي الدفاعات الذاتيـة
المضادة لألكسـدة وتعيـد التـوازن األمثـل بمعـادلة الجـذور الحرة ]،[13
ومـن بيـن هـذه األعشـاب الطبيـة النعناع ( )Mentha piperitaوموطنـه
منطقـة البحر األبيـض المتوسط ،وزيــوتـه األسـاسية هي المنثــون ،المنثـول
وخالت الميثيل ،وهـو منشط وطارد للغـازات لذلك يستخدم لتخفيـف
الغثـيان ،وانتفــاخ البطـن والقـيء ]  .[ 15 ،14ويستخدم كمطهر ،ومضـاد
للميكروبـات ولعالج متالزمة القولون العصبي ،والتهـاب األمعاء وفـي
عالج أمراض ومشـاكل الكبد وخصـوصا اضطرابات المجاري الصفراوية
] ،[16ويحتوي النعناع على المـواد المضادة لألكسـدة اآلتية :األوجينول،
حـامض الكافيك ،وحامض الروزمارينـك ،الفالفـــــونويد وألفا -توكوفيرول،
وهذه المواد لهـا القـدرة علـى الوقـــايـة وعـالج العديد من األمــــراض ولها
خصائص مضـادة لألورام ] ،[17وكذلك بإزالة الجــذور الحـرة ] .[18
والنعناع له تــأثير مفيد ضد تلف الكبد المزمن وتليف الكبد الناجم عن
اإلجهاد التأكسدي لرابع كلوريد الكربون ( )CCl4في الدجاج ] .[ 19
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وتستخـــدم  -أيضـــــا -الكثيـــر مــن بــذور النبــاتات واألعشـــاب
لعـالج األمــــــراض في الطـب الشعبـي ،ومنها بذور الحلبة
( )Trigonella foenumgraecumالتي تعتبر من النبــاتـات العشبيــــة
الحولية التي تنتمي لعائلة البقوليـات ,وتـزرع على نطاق واسع في الهنـد،
ومصـر ودول الشـرق األوسط ]  .[ 20 ،10تستخدم على نطاق واسع
ألغراض الطهي واألغراض الطبية ]  ،[ 10ولها تأثيرهـا المضاد لألكسدة
لمرضى السكري وذلك الحتوائها على مكونات نشطة مختلفة مثل
الفالفونويد  ,Flavonoidsوالقلويـــات والفيتامينات واألحمـــاض األمينية
] ،[21وتحتوي علي مركبات لها خصائص مثيرة لالهتمام تجعلها تستخدم
في الطب والتغذية والمشروبات والعطور ومستحضرات التجميل,
وألغراض صناعية أخـرى ,وتدخل بذورها المحمصة والمطحونـــــة
كعنصر أساسي فـي مسـاحيق الكـاري  ,وكثيرا ما تخلط مـــع الطحين ،وقد
زاد استعمالها في العديد من المجاالت بسبب استخدامها اآلمن وقلة آثارها
الجانبية بالمقارنة مع األدويــــــة الكيميائية .وتستخـدم كعالج مضاد
للجراثيم ،ومضادة للسرطـان ،مضادة لألكسـدة وخــافضـة للسكـــــــر
والكولستــرول فــي اـلـــدم لذلك لهـا دورهـــا الجيــد فـي عـالج مـرض
السكري ] .[10وقد أظهرت الدراسـات أنهـا تستخدم على نطاق واســع من
قبــل األمهــات المرضعات لزيـادة إنتاج الحليب لديهم ]  .[22،10وتنصح
النساء الحوامل بعدم أخذ كميـة كبــيرة منها ألنها غـالبا ماتسبب
اإلجهـــاض]  .[ 23،10وتهدف هـــــــذه الدراسة إلى التعرف على تأثير
فلوريد الصوديوم على التركيب النسيجي ووظائف الكبد في ذكور األرانب
المحلية ،وتقييم التأثيرات الوقائية المحتملة للنعناع والحلبة ضد هــذه
التغيرات.
المواد والطرق Materials and Methods
 .1الحيوانات المستخدمة في التجربة Experimental Animal
تم استخدام عدد  24من ذكور األرانب البالغة المحلية ،عمـــرها بين
 37-35أسبوعا ووزنها بين  1.8-1.5كجم ،وتم إيواء األرانب فـــــي
غرفـــــــة تحـــــــت ظروف قيــــاسية من حيث التهوية ودرجة الحرارة
( 25درجة مئوية  )2-/+ودرجة رطوبة ( ،)%70-60وتم فصل األرانب
في أقفاص بالستيكية ،زودت الحيوانات بماء شرب عأدى (ماء الصنبور)
بصورة حرة وأعطت طعام تجاري قياسي.
 .2المواد المستخدمة Materials Experimental
أ .الكيماويات Chemicals
تم شراء فلوريد الصوديوم (من شركة سيجما للكيماويات) ،وتم حقن
األرانب بفلوريد الصوديوم تحت الجلد بجرعة  15ملجم/كجم من وزن
الجسم مذابة في  1مل من ماء مقطر لمدة  30يوما متتالية ].[24
ب .بذور الحلبة والنعناع-:
تم شراء بذور الحلبة والنعناع من سوق الزاوية ،وتم طحن بذور
الحلبة وأضيفت بمعدل  10جم من طحين بذور الحلبة لكل كيلو جرام من
وزن الغذاء الذي قدم لألرانب لمدة ثالثين يوما ،وتم عمل عصير النعناع
بخلط 20جم من أوراق النعناع مع  200مل من الماء المقطر في الخالط ثم
تصفيته ،وأعطي عصير النعناع عن طريق الفم بجرعة 0.6جم/كجم من
وزن الجسم لمدة  30يوما ].[25
 .3تصميم التجربة Experimental Design
بعد أسوع واحد من التـأقلم ,قسـت الحيـوانـات إلـى أربعة مجموعات (6
أرانب فـي كل منهـــا) كالتـالـي :
أ .المجموعة األولى (مجموعة السيطرة):
هذه المجموعة تشمل  6حيوانات زودت بماء شرب عادي وأعطيت
وجبة عادية لمدة  30يوما.
ب  -المجموعة الثانية (مجموعة فلوريد الصوديوم):
تم حقن األرانب بفلوريد الصوديوم تحت الجلد بجرعة  15ملجم/كجم من
وزن الجسم لمدة  30يوما.
ج -المجموعة الثالثة (مجموعة فلوريد الصوديوم والنعناع معاً):
أعطيت عصير النعناع لألرانب عن طريق الفم بجرعة 0.6جم/كجم من
وزن الجسم /يوم ،وتم حقن األرانب بفلوريد الصوديوم تحت الجلد بجرعة
 15ملجم/كجم من وزن الجسم/يوم معا لمدة  30يوما.
د -المجموعة الرابعة (مجموعة فلوريد الصوديوم والحلبة معاً):
تم إضافة طحين بذور الحلبة بمعدل 10جم لكل كيلو جرام من وزن
الغذاء الذي قدم لألرانب ،وتم حقن األرانب بفلوريد الصوديوم تحت الجلد
بجرعة  15ملجم/كجم من وزن الجسم/يوم معا لمدة  30يوما.
 .4جمع عينات الدم -:Collection of blood samples

عند نهاية التجربة وبعد  24ساعة من الجرعة األخيرة ،تم تخدير
الحيوانات كافة باأليثير وجمع عينات من الدم عن طريق ثقب القلب .وجمع
العينات في أنابيب نظيفة وجافة وتم إجراء عملية الطرد المركزي بمعدل
 3000لفة بالدقيقة لمدة  15دقيقة ،ومن ثم فصل مصل الدم وحفظه
بالمجمدة عند درجــــة حرارة  20-مئوية وتم إجـــراء القيــاســـات
الكيمــوحيويــة كـــــافــة عليه.
 .5التحاليل الكيموحيوية -:Biochemical Analysis
تـم إجراء التحاليل الكيموحيوية بواسطـة جهاز المقياس الضوئي
الفوتومتر ( )photometer.4040حيث تم قيـاس تركــــــيز البـــــروتين
الكلـي فـي مصل الـدم تـم حسب طريقة ]Weichselbaum, [26
وباستخدام مواد من شركة  ،Biconومستوى امتصاص الضوء تم بواسطة
االسبيكتروفوتوميتير .قياس مستوى األلبيومين في مصل الدم تم باستخدام
مواد من شركة  Biconلقياس تركيــز األلبيومين كلوريميتري حسب
طريقــــــة ] ،[27وقيــــاس نشاط اإلنزيمات الناقلة لمجموعة األمين )ALT
 )AST ،تمت باستخــــــدام األشـــــعة فــــــوق البنفسجيــــــة حسب طريقة
].Bergmeyer and Horder, [28
 .6التحضيرات النسيجية -:Histological Preparation
تم تشريح الحيوانات في الحال بعد تخديرها باإليثر في نهاية التجربة
وبعد  24ساعة من الجرعة األخيرة ،تم أخذ عينات صغيرة من الكبد و
وضع العينات في  %10من محلول الفورمالين للتثبيت ،وبعد عملية التثبيت
تم انتزاع الماء من العينات بتمريرها في سلسلة تصاعدية من الكحول وبعد
ذلك حفظت في التربينول وذلك للتأكد من إزالة الماء من العينات وتم إجراء
عملية الترويق وذلك بتمرير العينات في الزايلين قبل إجراء عملية الطمر في
شمع البرافين التي تمت عند درجة حرارة تتراوح بين °58-56م( درجة
انصهار الشمع) .وأخذت عدة قطاعات سمك القطاع  5ميكرون من كل عينة
من عينات الكبد بحيث كان بين كل قطــاع وأخر علــــى األقــــل 500
ميكرون من نفس العينة .ووضعت القطاعات على شرائح نظيفة .للفحص
النسيجي صبغت القطاعات بصبغتي الهيماتوكسلين واإليوسين .وتم فحصها
باستخدام المجهر الضوئي العأدى ].[29
 .7التحليل اإلحصائي :Statistical Analysis
النتائج عبر عنها بالمتوسط  ±االنحراف المعياري ،وتم تحليل النتائج
إحصائيا باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ((SPSS
الحاسوبي .وتمت مقارنة الفروقات بين متوسطات القيم واإلنحراف المعياري
باختبار الــــ  ANOVAبطريقة االتجاه الواحد عند احتمالية أقل من ,0,05
باستخدام اختبار دانكان ,ويعتبر مستوى االحتمالية ( )P>0.05في كل
االختبارات اإلحصائية معنويا.
النتـــــائج :Results
يبين الجدول رقم ( )1واألشكال من ( )6-1تأثير معاملة ذكور األرانب
بفلوريد الصوديوم بالحقن تحت الجلد بجرعة  15ملجم/كجم/يوم لمدة 30
يوما وبعد المعاملة بالنعناع والحلبة على نشاط اإلنزيمات الناقلة لمجموعة
األمين ،تركيز البروتين الكلي ،األلبيومين ،الجلوبيولين ونسبة األلبيومين إلى
الجلوبيولين في مصل دم جميع المجموعات.
لقـــد أدى معاملة األرانب بفلوريد الصوديوم إلى حدوث زيادة معنوية
( )P<0.01فـــــي نشـاط إنزيم الآلالنين( )ALTالنـــاقل لمجموعة األمين
( )8.49±48.17مقارنة بالمجموعة الضابطة (.)5.90±24.00
وال يوجد تغيير معنوي في نشاط اإلنزيم الألالنين الناقل لمجموعة األمين
عند مقارنة المجموعة التي أخذت عصير النعناع وفلوريد الصوديوم
( ،)9.52± 29.83والمجموعة التي تناولت مسحوق الحلبة في الغذاء مع
فلوريد الصوديوم ( )5.90±26.00مقارنة بالمجموعة الضابطة(±24.00
 ، )5.90وعند مقارنة المجموعة التى أخذت عصير النعناع وفلوريد
الصوديوم ( )9.52± 29.83والمجموعة التى تناولت مسحوق الحلبة مع
الغذاء وفلوريد الصوديوم ( )5.90±26.00وجد انخفاض معنوي
( )P<0.01مقارنة بالمجموعة التي تم معاملتها بفلوريد الصوديوم فقط
(()8.49±48.17جدول،1.شكل.)1.
يوضح الشكل رقم ( )2أن حقن األرانب بفلوريد الصوديوم فقط قد أدى
إلى زيادة معنوية ( )P<0.01فــــي نشاط إنزيم األسبرتات ()AST
النـاقل لمجموعـة األمين فـي مصل الـدم ( )8.98 ± 51.83ووجدت زيادة
معنوية ( )P<0.05عند األرانب التي تناولت عصير النعناع مع فلوريد
بالمجموعة
مقارنة
((4.45±35.17
الصوديوم
الضابطة) .)4.97±25.50وجد انخفاض معنوي ( )P>0.01عند مقارنة
نشاط إنزيم اإلسبارتات ( )ASTالناقل لمجموعة
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جدول :1.يوضح تأثير فلوريد الصوديوم وعصير النعناع وبدور الحلبة على نشاط اإلنزيمات الناقلة لمجموعة األمين ،تركيز البروتين الكلي،
األلبيومين ،الجلوبيولين ونسبة األلبيومين إلى الجلوبيولين في مصل دم جميع المجموعات.
التحكم

فلوريد الصوديوم

فلوريد الصوديوم +النعناع

فلوريد الصوديوم  +الحلبة

المتوسط الحسابي  ±االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي  ±االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي  ±االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي  ±االنحراف المعياري

المجموعات
المتغيرات

#

**
إنزيم اآلالنين )(ALT
9.52±29.83
3.49± 48.17
5.90±24.00
*#
**
إنزيم األسبرتيت)(AST
4.45 ± 35.17
8.98±51.83
4.97 ± 25.50
** #
**
البروتين الكلي
0.16 ± 5.52
0.11± 4.88
6.22 ± 0.44
**#
**
األلبيومين
0.12±2.84
0.10 ±2.24
3.12 ± 0.15
**
**
الجلوبيولين
0.07±2.67
0.05 ± 2.63
0.30 ±3.10
#
**
األلبيومين  /الجلوبيولين
0.04±1.06
0.04±0.85
1.01 ± 0.06
* :تغير معنوي ) (P<0.05بالمقارنة مع المجموعة الضابطة  :** ،تغير معنوي ) (P<0.01بالمقارنة مع المجموعة الضابطة:
 :#تغير معنوي ) (P<0.05بالمقارنة مع مجموعة فلوريد الصوديوم.

األمين في المجموعات التي أخذت عصير النعناع مع فلوريد الصوديوم
( (4.45±35.17والتي تناولت مسحوق الحلبة في الغذاء مع فلوريد
الصوديوم ) (5.75±28.50مقارنة مع المجموعة التي تم حقنها بفلوريد
الصوديوم فقط (. )8.98 ± 51.83
عند مالحظة التغيرات في متوسط تركيز البروتين الكلي ) Total
 )Proteinللمجموعة المعالجة بفلوريد الصوديوم ()0.11±4.88
بالمقارنة مع المجموعة الضابطة ) )0.44±6.22وجد انخفاض
معنوي ) .)P<0.01ووجدت زيادة معنوية ( )P<0.01في متوسط تركيز
البروتين الكلي عند مقارنة المجموعة التي تناولت عصير النعناع وفلوريد
الصوديوم ( (0.16±5.52مع المجموعة المعالجة بفلوريد الصوديوم
( .)0.11±4.88لم يحدث تغيير معنوي في المجموعة التى تناولت مسحوق
) )0.26±5.75بالمقارنة مع
الحلبة في الغذاء وفلوريد الصوديوم
مجموعة فلوريد الصوديوم وعصير النعناع (( )0.16±5.52شكل.)3.
تبيــــن مــــن النتائج في الجدول رقم ( )1والشكل رقم ( )4حـدوث
انخفاض معنوي ( )P<0.01فــــي تركيز األلبيومين ) )Albuminعند
مجموعة فلوريد الصوديوم ( )0.10 ±2.24بالمقارنة مع المجموعة
الضابطة ( .(0.15 ± 3.12وحدوث زيادة معنوية ( )P<0.01في متوسط
تركيز األلبيومين بالمجموعة المعالجة بفلوريد الصوديوم وعصير النعناع
( )2.84±0.12ومجموعة فلوريد الصوديوم والحلبة ))0.14±2.99
مقارنة بمجموعة الفلوريد (.)0.10 ±2.24
حدث انخفاض معنوي ( )P<0.01في تركيز الجلوبيولين في مصل الدم
مجموعة فلوريد الصوديوم ) )0.05 ± 2.63ومجموعة فلوريد الصوديوم
وعصير النعناع ) )0.07±2.67ومجموعة فلوريد الصوديوم
والحلبة ) )0.14±2.76بالمقارنة مع المجموعة الضابطة ))0.30 ±3.10
(شكل.)5.
لقد لوحظ انخفاض معنوي ( )P<0.01في متوسط تركيز
االلبيومين/الجلوبيولين في المجموعة المعالجة بفلوريد الصوديوم فقط
فلوريد الصوديوم  +الحلبة

فلوريد الصوديوم  +النعناع

70

الضابطة

فلوريد الصوديوم  +الحلبة

فلوريد الصوديوم

فلوريد الصوديوم  +النعناع

الضابطة

20

نشاط إنزيم اآللنين الناقل لمجموعة األمين في مصل الدم (وحدة/لتر)

30

50

40

30

20

10

10

نشاط إنزيم األسبارتيت الناقل لمجموعة األمين في مصل الدم (وحدة/لتر)

60

50

40

5.90±26.00
#
5.75±28.50
** #
0.26±5.75
#
0.14±2.99
**
0.14±2.76
*#
0.04 ± 1.08

( ،)0.04±0.85وعند ( )P<0.05في مجموعة فلوريد الصوديوم والحلبة
معا ( )0.04±1.08بالمقارنة مع المجموعة الضابطة ).(0.06 ± 1.01
ولوحظت زيادة معنوية ( )P<0.05بمجموعة فلوريد الصوديوم وعصير
النعناع ( )0.04±1.06ومجموعة فلوريد الصوديوم والحلبة
( )0.04±1.08بالمقارنة مع مجموعة فلوريد الصوديوم فقط
(( )0.04±0.85شكل.)6.
صور مجهرية لقطاعات نسيجية في كبد ذكور األرانب للمجموعات
المختلفة
يبين الشكل رقم ( )7الصور الضوئية للقطاعات النسيجية في كبد ذكور
األرانب في المجموعة الضابطة ،حيث تبدو الخاليا الكبدية متعددة
األضالع ،ومتجانسة السيتوبالزم ،ومحتوية على أنوية كبيرة مركزية،
وتترتب هذه الخاليا على هيئة أشرطة كبدية بينها جييبينات دموية تحتوي
علي خاليا كوفير) ،(Kupffer cellsويوجد وريد مركزي في مركز
الفصيص الكبدي مبطن بنسيج طالئي حرشفي بسيط.
تظهــر الصــور الضــوئية للقطاعــات النســيجية فــي كبــد ذكــور األرانــب
المعاملة بفلوريد الصوديوم فقـط أن الخاليـا الكبديـة منتفخـة وأصـبحت بعـض
أنويتهــا محيطيــة ،وحــدث اتســاع فــي الوريــد المركــزى وتحلــل فــي النســيج
الطالئـــي الحرشـــفى المـــبطن لـــه ،وحـــدوث تكســـير فـــي بعـــض كريـــات الـــدم
الحمــــراء ،واحتقــــان فــــي األوردة المركزيــــة لــــبعض الفصيصــــات الكبديــــة
(شكل .)8.و نالحـظ – أيضـا -أن الخاليـا الكبديـة فقـدت انتظامهـا علـى هيئـة
أشرطة كبدية وتبين أن الخاليا الكبدية منتفخة وبهـا تورمـات غائمـة وحـدوث
موت لبعض الخاليا الكبدية وتحللها .باإلضافة إلى وجود ارتشاح بخاليا الـدم
البيضــاء فــي بعــض منــاطق أنســجة الكبــد وخصوصــا فــي المنطقــة البابيــة،
ونالحــظ أيضــا وجــود نــزف دمــوي فــي الوريــد البــابي وزيــادة ســمك جــداره
وزيادة سمك القنيات الصفراوية (شكل.)9.

60
فلوريد الصوديوم

#

0
0
فلوريد الصوديوم  +الحلبة

فلوريد الصوديوم +
النعناع

فلوريد الصوديوم

الضابطة

فلوريد الصوديوم +
الحلبة

فلوريد الصوديوم +
النعناع

فلوريد الصوديوم

الضابطة

المجموعات

المجموعات

شكل :1.يوضح تأثير فلوريد الصوديوم ،عصير النعناع أومسحوق الحلبة
على نشاط إنزيم اآلالنين الناقل لمجموعة األمين في مصل دم ذكور
األرانب البالغة.

شكل :2.يوضح تأثير فلوريد الصوديوم  ،عصير النعناع أومسحوق
الحلبة على نشاط إنزيم األسبرتيت الناقل لمجموعة األمين في
مصل دم ذكور األرانب البالغة.
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فلوريد الصوديوم  +الحلبة

فلوريد الصوديوم

فلوريد الصوديوم  +النعناع

الضابطة

8

فلوريد الصوديوم  +الحلبة

فلوريد الصوديوم

فلوريد الصوديوم  +النعناع

الضابطة

7

4

3

2

تركيز البروتينات الكلية في مصل الدم (جم/ديسليتر)

5

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

1

0

0
فلوريد الصوديوم  +الحلبة

فلوريد الصوديوم +
النعناع

فلوريد الصوديوم

فلوريد الصوديوم +
الحلبة

الضابطة

شكل .3.يوضح تأثير فلوريد الصوديوم  ،عصير النعناع أو مسحوق الحلبة على متوسط
تركيز البروتين الكلي في مصل دم ذكور األرانب البالغة.
فلوريد الصوديوم  +الحلبة

فلوريد الصوديوم +
النعناع

فلوريد الصوديوم

الضابطة

المجموعات

المجموعات

فلوريد الصوديوم  +النعناع

تركيز األلبيومين في مصل الدم (جم/ديسليتر)

6

4

فلوريد الصوديوم

الضابطة

شكل .4.يوضح تأثير فلوريد الصوديوم ،عصير النعناع أو مسحوق الحلبة على
متوسط تركيز األلبيومين في مصل دم ذكور األرانب البالغة.

4

3.5

2.5

2

1.5

1

تركيز الجلوبيولين في مصل الدم (جم/ديسليتر)

3

0.5

0
فلوريد الصوديوم  +الحلبة

فلوريد الصوديوم  +النعناع
المجموعات

فلوريد الصوديوم

الضابطة

شكل .5.يوضح تأثير فلوريد الصوديوم  ،عصير النعناع أو مسحوق الحلبة على
متوسط تركيز الجلوبيولين في مصل الدم في ذكور األرانب البالغة.

تأأيثير تنأأاول عصأأير النعنأأاع مأأع الحقأأن بفلوريأأد الصأأوديوم علأأى التركيأأب
النسيجي للكبد:
أدى تنــاول عصــير النعنــاع مــع الحقــن بفلوريــد الصــوديوم إلــى حــدوث
تحسن واضح فـي التركيـب النسـيجي للكبـد مقارنـة بمجموعـة الفلوريـد فقـط ،
حيث استعادت الخاليا الكبديـة شـكلها الطبيعـي وانتظامهـا علـى هيئـة أشـرطة
كبديــة ،وقــل قطــر الوريــد المركــزي ،مــع اســتمرار ارتشــاح قليــل بخاليــا الــدم
البيضــاء و نــزف دمــوي فــي الوريــد البــابي ممتــد ومتشــعب إلــى الجييبين ـات
الدموية ،وزيادة سمك القنيات الصفراوية في المنطقة البابية (شكل.)10 .
تيثير تناول مسحوق الحلبأة فأي الغأذاع مأع الحقأن بفلوريأد الصأوديوم علأى
التركيب النسيجي للكبد
أدى تناول مسـحوق الحلبـة فـي الغـذاء مـع الحقـن بفلوريـد الصـوديوم إلـى
حدوث تحسن واضح في التركيب النسـيجي للكبـد مقارنـة بمجموعـة الفلوريـد
فقــط ،حيــث اســتعادت الخاليــا الكبديــة شــكلها الطبيعــي وانتظامهــا علــى هيئــة
أشرطة كبدية بينها جييبينات دموية ،وقل قطر الوريد المركزي ،مع استمرار
ارتشاح قليل بخاليا الدم البيضاء (شكل.)11 .
المنــــاقشـــة Discussion
تناولت الدراسة الحالية تأثير الحقن بفلوريد الصوديوم على الوظائف،
والتركيب النسيجي للكبد ذكور األرانب البالغة المحلية  ،وتقليل اآلثار
الضارة له بتناول عصير النعناع ومسحوق الحلبة .وأوضحت الدراسات
السابقة وجود تأثير ضار لفلوريد الصوديوم على أنسجة الكبد ،في حيوانات
التجارب ،وقد أدى حقن األرانب بفلوريد الصوديوم في الدراسة الحالية إلى
حدوث زيادة معنوية ( )P> 0.01فـــي نشــاط اإلنزيمات الناقلة لمجموعة
األمين ( ، )ALT, ASTوهذه النتـــــــــــائج تتماشى مـــــــع
نتــــــــائــــــــــج العديــــــــــــــــــد مـــــن الدراسات ] ، [30 ،5منها
دراسة ] Al-Harbi et al. [9الذي درس تأثير حقــن الفئــران البالغـة
داخل الصفاق بفلوريد الصوديوم بجرعة  10.3ملجم/كجم/يوم لمدة 4
أسابيع ،وأظهرت نتائج هذه الدراسة حدوث زيادة معنوية ( )P> 0.01في

شكل .6.يوضح تأثير حقن فلوريد الصوديوم  ،ومسحوق الحلبة أو عصير النعناع على
نسبة األلبيومين /الجلوبيولين في مصل الدم ذكور األرانب البالغة.

نشاط اإلنزيمات الناقلة لمجموعة األمين ) )ALT,ASTمقارنة بالمجموعة
الضابطة ،وقد يرجع سبب الزيادة المعنوية في نشاط اإلنزيمات الناقلة
لمجموعة األمين ( )ALT,ASTلحدوث زيادة في نفاذية األغشية البالزمية
وحدوث موت مبرمج للخاليا الكبدية ،مما أدى إلى خروج هذه اإلنزيمات
إلى تيار الدم ].[31
تبين نتائج الدراسة الحالية أن تناول ذكور األرانب عصير النعناع أو
مسحوق الحلبة مع الحقن بفلوريد الصوديوم قد أدى إلى حدوث انخفاض
معنوي ملحوظ في نشاط إنزيمي ( )ALT, ASTفي مصل الدم مقارنة
بالمجموعة التي حقنت بفلوريد الصوديوم فقط .اتفقت نتائج الدراسة الحالية
مع نتائج العديد من الدراسات التي بينت أن النعناع والحلبة يقلل من
التأثيرات الضارة للمواد الكيميائية على نشاط اإلنزيمات الناقلة لمجموعة
األمين ( )ALT, ASTمثل كلوريد األلمونيوم  ،و رابع كلوريد الكربون
].[33-32إن معاملة الفئران بكلوريد األلمونيوم قد أدى إلى حدوث زيادة
معنوية في نشاط إنزيمي ) ، )ALT, ASTوأن تناول بذور الحلبة مع
كلوريد األلمونيوم قد أدى إلى عودة نشاط هذه اإلنزيمات لوضعها الطبيعي
في الكبد والبالزما .وقد أوضحت هذه الدراسة إن هذه التغيرات ترجع إلى
دور الحلبة في حماية الخاليا الكبدية من التأثير السام لكلوريد األلمونيوم
وذلك الحتوائها على العديد من مضادات األكسدة .
بينت دراسة أخري أنه قد أدى إعطاء مسحوق الحلبة للفئران المعرضة
ألشعة جاما ( )ɣإلى حدوث تحسن كبير في نشاط إنزيمي (، (ALT, AST
قد أرجع الباحث هذا التحسن إلى أن مسحوق الحلبة عمل على حماية خاليا
الكبد من التأثير الضار لألشعة ] .[34باإلضافة إلى دراسة ][35
 Marjani et al.,على تأثير اإلجهاد الناتج عن عدم الحركة في الفئران
على نشاط إنزيم الكبد ( ،)ALTوقد الحظ الباحثون حدوث ارتفاع معنوي
في هذه اإلنزيمات عند هذه المجموعة مقارنة بالمجموعة الضابطة وعند
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شكل :7 .صور ضوئية لقطاعات نسيجية في كبد المجموعة الضابطة لذكور األرانب (1000X ;H&E) :A .وريد مركزي ( ،)CVخلية كبدية ( ،)Hجييب دموي
(سهم داكن)  (400X ;H&E) :Bوريد مركزي ( ،)CVخلية كبدية ( ،)Hجييب دموي( ،)Sخلية كوافير ( ،)Kخلية كبدية ذات نواتين ()BN

شكل :8.صور ضوئية لقطاعات نسيجية في كبد مجموعة األرانب التى حقنت بفلوريد الصوديوم .تظهر هذه الصور : A :حدوث إتساع في الوريد المركزي ونزف دموي فيه()CV؛
 :Bتكسير في بعض كريات الدم الحمراء ،واحتقان في الورديد المركزي (السهم األسود المتجه إلى اليمين) ،والخاليا الكبدية منتفخة وأصبحت بعض أنويتها محيطية(السهم األزرق
المتجه إلى اليسار) ،وحدث اتساع في الوريد المركزى وتحلل في النسيج الطالئي الحرشفى المبطن له(السهم األسود المتجه إلى اليسار)؛  :Cوجود احتقان في الوريد المركزي (، )CV
وفقدت الخاليا الكبدية انتظامها على هيئة أشرطة كبدية وحدوث موت وتحلل لبعضها (السهم األخضر المتجه إلى اليمين)؛ (400X ;H&E) :Dوجود إرتشاح بخاليا الدم البيضاء ()LI
).(1000X ;H&E

شكل :9.صور ضوئية لقطاعات نسيجية في الحيز البابي لكبد المجموعة التى حقنت بفلوريد الصوديوم تحت الجلد بجرعة  15ملجم/كجم  /يوم لمدة  30يوم لألرانب.

تظهر الصور الضوئية للقطاعات النسيجية في الكبد :A :وجود ارتشاح بخاليا الدم البيضاء في بعـض منـاطق أنسـجة الكبـد وخصوصـا فـي المنطقـة البابيـة( ، )LIونـزف دمـوي فـي
الوريد البابي) (400X ;H&E))PV؛ :Bاتساع وإحتقـان فـي الوريـد البـابي (السـهم األخضـر المتجـه إلـى اليسـار) ،ووجودارتشـاح بخاليـا الـدم البيضـاء ( ، )LIوإنتفـاخ فـي الخاليـا
الكبدية (السهم األحمر المتجه إلى اليسار)) :C . (400X ;H&Eزيادة فـي سـمك القنيـات الصـفراوية ) ،)BDإتسـاع وزيـادة سـمك جـدار الوريـد البـابي (السـهم األحمـر المتجـه إلـى
اليسار)) (400X ;H&E؛  :Dاحتقان الدم في الشريان الكبدي ( ،)HAوزيادة في سمك القنيات الصفراوية ( السهم األبيض المتجه إلي اليمين) ).(1000X ;H&E
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شكل :10.صور ضوئية لقطاعات نسيجية في كبد مجموعة األرانب التى حقنت بفلوريد الصوديوم وتناولت عصير النعناع .تظهر الصور( )D-Aحدوث تحسن واضح
في التركيب النسيجي للكبد ،حيث استعادت الخاليا الكبدية شكلها الطبيعي وانتظامها على هيئة أشرطة كبدية ،وقل قطر الوريد المركزى( ، )CVمع استمرار ارتشاح قليل
بخاليا الدم البيضاء ( )LIو نزف دموي في الوريد البابي ( (PVممتد ومتشعب الى الجبينييات الدموية ،وزيادة سمك القنيات الصفراوية ) )BDفــــــي بعض المنــــــــاطق
البــــــابيـــــة ).(400X ;H&E

شكل :11.صور ضوئية لقطاعات نسيجية في كبد مجموعة األرانب التى تناولت مسحوق الحلبة وحقنت بفلوريد الصوديوم .تبين الصور ( )B&Aاستعادت الخاليا الكبدية
لشكلها الطبيعي وانتظامها على هيئة أشرطة كبدية بينها جييبينات دموية ،وقل قطر الوريد المركزى( ،)CVمع استمرار ارتشاح قليل بخاليا الدم البيضاء &)1000 x :B
.)(400X ; A )(H&E):

إضافة تركيزات مختلفة من زيت النعناع إلى ماء الشرب لمدة  5أيام أدى
إلى حدوث انخفاض معنوي في نشاط إنزيم ( )ALTمقارنة بالمجموعة
المعرضة لإلجهاد الحركي فقط .ودراسة تأثير تناول جرذان الويسترن
( )Wistr ratsالمصابة بالسكري للمستخلص الكحولي لبذور الحلبة (،0.1
 ) 0.25،0.5جم/كجم من وزن الجسم لمدة  14يوما ،وأظهرت نتائـج
دراسته حدوث تحسن في نشاط اإلنزيمـات الناقلة لمجموعة األمـــــــــين
( .[36] )ALT, ASTوقــــــد درس ]khodadust et al., [19
السمية الكبدية لرابع كلوريد الكربون في كتاكيت الدواجن المجهدة حراريا
واستخدام المستخلص الكحولى للنعناع في التقليل من السمية الكبدية التى
يسببها رابع كلوريد الكربون ،حيث حقنت برابع كلوريد الكربون بجرعةـ
1ـمل/كجم من وزن الجسم كل ثالثة أيام لمدة  42يوما مما أدى إلي حدوث
زيادة معنوية في نشاط إنزيمي ) )ALT, ASTفي مصل الدم وعند إعطاء
المستخلص الكحولي ألوراق النعناع ( 2مل/كجم من وزن الجسم) عن طرق
الفم مع الحقن برابع كلوريد الكربون ( )CCl4بنفس الجرعة السابقة (ابتد
من  22إلى  42يوما) مما أدى إلى حدوث انخفاض معنوي ملحوظ في
نشاط إنزيمي ) )ALT, ASTفي مصل الدم مقارنة بالمجموعة التي حقنت
برابع كلوريد الكربون فقط.

بينت نتــــــائج الدراســـــة الحاليــــة أن حقــن األرانب بفلوريد
الصوديوم قد أدى إلى حدوث انخفاض معنوي في متوسط تركيز البروتين
الكلي واأللبيومين والجلوبيولين ونسبة األلبيومين إلى الجلوبيولين فــــــــي
مصل الدم مقــــارنـــــة بالمجموعــــــة الضابطـــــة .اتفقت نتــــــائج
هــــــذه الدراســــــة مــــــــع دراسةأجري ت على ذكور الفئران لتقييم
أضرار فلوريد الصوديوم لمدة  42أسبوعا تم إعطاء الفئران فلوريد
الصوديوم ( )NaFفي الماء  100جزء في المليون ،وأظهرت النتائج
انخفاضا معنويا ) )P<0.05في تركيز البروتين الكلي في مصل الدم بعد
 21و  42يومــــا مقارنــــــة مــــــع مجموعـــــــة السيطرة ] .[37وكذلك
أظهرت دراسة ] khodadust et al., [19أن حقن الكتاكيت بــ()CCl4
قد أدى إلى حدوث انخفاض معنوي في البروتين الكلي واأللبيومين
والجلوبيولين ونسبة األلبيومين إلى الجلوبيولين في مصل دم مقارنة
بالمجموعة الضابطة.
قد يرجع انخفاض البروتين الكلي في مصل دم الحيوانات المعرضة
للفلوريد إلى انطالق إنزيمات التحلل المائي في السيتوبالزم والتى تعمل
على تحلل البروتينات الموجودة في سيتوبـــالزم الخـاليا الكبدية ] ،[31وقد
يسبب فلوريد الصوديوم اضطرابا في أنظمة تصنيع البروتين في الخاليا
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وحدوث نقص في تخليق البروتين أو زيادة في تحلل البروتين في الخاليا
الكبدية ،وترجع أسباب انخفاض األلبيومين في مصل الدم عند التعرض
لفلوريد الصوديوم إلى أن معدل فقدان األلبيومين أكثر من معدل إنتاجه في
الخاليا الكبدية وذلك بسبب انخفاض الضغط اإلسموزي المسئول عن جذب
السوائل إلى داخل األوعية الدموية ،مما يؤدي إلى خروج السوائل إلى
األنسجة الخاللية .ورجع انخفاض األلبيومين النخفاض قدرة الكبد على
تصنيعه ،حيث إن بروتـين األلبيومين ال يتم تصنيعــه إال في الكبـد][38 ،5
.
تبين نتائج الدراسة الحالية أن حقن األرانب بفلوريد الصوديوم قد أدى
إلى حدوث انخفاض معنوي للبروتين الكلي واأللبيومين والجلوبيولين ونسبة
األلبيومين إلى الجلوبيولين في مصل الدم مقارنة بالمجموعة الضابطة ،وإن
تناول األرانب لعصير النعناع ومسحوق الحلبة مع الحقن بفلوريد الصوديوم
إلى حدوث ارتفاع معنوي للبروتين الكلي واأللبيومين والجلوبيولين ونسبة
األلبيومين إلى الجلوبيولين مقارنة بالمجموعة التي حقنت بفلوريد الصوديوم
فقـط .وهذه الدراسة تتوافق مع دراســــة ].Ali and Al-Okaily [37
تهدف –أيضا -الدراسة الحالية لمعرفة التغيرات النسيجية في الكبد
نتيجة حقن األرانب بفلوريد الصوديوم والدور الوقائي لمسحوق الحلبة
وعصير النعناع علي التركيب النسيجي لها .و أظهرت نتائج هذه الدراسة
حدوث تغيرات نسيجية واضحة في أنسجة الكبد بعد الحقن بفلوريد
الصوديوم فقط ،وكانت عبارة عن حدوث انتفاخ في خاليا الكبد وذات أنوية
محيطية في بعض المناطق ،وحدث تحلل لبعض الخاليا واألنوية  ،وفقدت
الخاليا الكبدية انتظامها التي علي هيئة أشرطة  ،وحدث اتساع في بعض
األوردة المركزية التي أصبحت محتقنة بالدم وتحلل الغشاء الطالئي المبطن
لها .وكذلك حدث ارتشاح بخاليا الدم البيضاء ووجود نزف دموي في الوريد
البابي وزيادة سمك جدر القنيات الصفراوية ،ونخر للخاليا الكبدية المجاورة
لها .توافقت هذه النتائج مع دراسة ]Mohammed and Al- [39
Okailyالذي أعطى ذكور الفئران البالغة فلوريد الصوديوم في ماء الشرب
لمدة  42/21يوما وعند فحصه لنسيج الكبد وجد ارتشاح لخاليا الدم البيضاء
حول القنيات الصفراوية وحدوث تغيرات في األوعية الدموية واحتقان دموي
في الوريد المركزي وكذلك نخر في خاليا الكبد  .وقد ارجع الباحثان هذه
التغيرات لإلجهاد التأكسدي الكبدي الذي يسببه فلوريد الصوديوم .وأظهرت
دراسة أخرى على تقييم أثار التعرض للفلوريد على كبد ذكور األرانب التي
أعطيت جرعات ( ، 20 ،10و  50ملجم  /كجم من وزن الجسم  /يوم) من
الفلوريد لمدة خمسة عشر أسبوعا .وكشف الفحص النسجي لكبد األرانب عن
وجود نخر في الخاليا الكبدية وفراغات واسعة بين خاليا الكبد ،واحتقان في
الوريد المركزي  ،ونزيف في بعض المناطق مقارنة مع مجموعة السيطرة
] .[40وفـــــــي دراســـــــة أخـــــــرى أدى تعـــــرض الفئـــــران
البيضـــــاء لفلوريــــــد الصوديـــــــوم لمدة  15و 30يوما لحــــدوث
تغيــــــرات نسيجيــــــة فــي الكبد شمــلت وجــود فجــوات فــي
سيتوبــــالزم الخاليـــا الكبديـــة ،وكذلك تغــــيرات فــــي أنويتهــــا .وكذلك
سجلت تغيــــــرات نسيجيــــــة في كبد الفئران عند معاملتها بفلوريد
الصوديوم ،وكانت التغيرات عبارة عن تحلل ونخر فــــي الخاليـا
الكبديــــــــة وحدوث إرتشـــــــاح بالخاليـــــا وحــــــيدة النـــــــــواة فــــــي
الفصيصات الكبديــــــــة ] ، [41وأكد ] Ali and Al-Okaily [37في
دراسة على ذكور الفئران أن تناول الفئران لفلوريد الصوديوم في ماء
الشرب بتركيز  100جزء في المليون لمدة  6أسابيع أدى إلى حدوث
تغيرات في أنسجة الكبد وكانت عبارة عن ارتشاح بخاليا أحادية النواة حول
القناة الصفراوية واحتقان األوعية الدموية ،ونخر في الخاليا الكبدية المحيطة
بها مقارنة بمجموعة السيطرة  .وأظهرت دراسـة أخرى أن تعرض ذكور
الفئران البيضاء إلى ( )20 ،15 ،10 ،5جزءا في المليون من فلوريد
الصوديوم في مياه الشرب لمدة  10أيام أدى إلى حدوث تضخم ونخر
وتسلل الخاليا أحأدىة النواة في الفصيصات الكبدية .وأن زيادة الجرعة إلى
 50جزءا في المليون من الفلوريد في مياه الشرب أدى إلى تقلص الجيوب
الكبدية وزيادة حجم خاليا الكبد ] .[31وكذلك أجريت دراسة على  18من
ذكور الجرذان البيضاء أعطيت ( 30ملجم/كجم /يوم من فلوريد
الصوديوم) لمدة  6أسابيع وأظهرت نتائجها حدوث تلف شديد في الكبد تمثل
في ارتشاح بخاليا الدم البيضاء في الفصيصات الكبدية واتساع في األوردة
المركزية واحتوائها على خاليا دموية وحدوث نخر في بطانتها ،وتوسع –
أيضا -في الجييبينات الدموية ،وزيادة عدد وحجم خاليا كوبفر ،وزيادة في
سمك الشريان الكبدي وتمدد القنوات الصفراوية ].[42
وأظهرت الدراسة الحالية أن تناول مسحوق الحلبة مع الحقن بفلوريد
الصوديوم قد أدى إلى حدوث تحسن واضح في التغيرات النسيجية الكبدية

مقارنة بمجموعة فلوريد الصوديوم فقط ،حيث استعادت الخاليا الكبدية
شكلها الطبيعي وانتظامها علي هيئة أشرطة كبدية بينها جييبنات
دمويـــــــــــــة وقـــــــــــل قطـــــــــر األوردة المركـــــــــــــزية
مــــــــــــــــع استمــــــرار ارتشـــــــــاح قـــــليل لخـــــاليا الدم
البيضــــــاء .وهذه النتائــــــج تتماشــــــــي مع نتائــــــــج دراســـــــــــــــة
] Belaid-Nouira et al., [32الذي أعطى كلوريد األلمونيوم ()AlCl3
للفئران وأدى ذلك لحدوث نخر في خاليا الكبد واحتقان في األوردة المركزية
وظهور فجوات سيتوبالزمية في الخاليا الكبدية ،وعند معاملة الفئران ببذور
الحلبة وكلوريد األلمونيوم أدى ذلك إلى تحسن واضح في التركيب النسيجي
للكبد حيث استعادت أنسجتها شكلها الطبيعي .وأصبحت خالياها منتظمة
على هيئة أشرطة كبدية بينها جيبينيات دموية منتظمة حول األوردة
المركزية .وفي دراسة أخرى أدى معالجة الجرذان بمستخلص بذور الحلبة
إلى تقليل التلف الكبدي الذي يسببه رابع كلوريد الكربون واستعادت الخاليا
الكبدية شكلها الطبيعي وانتظامها في الفصيصيات الكبدية وكانت هذه
التغيرات مرتبطة بتغيرات كيموحيوية لوظائف الكبد ،وقد ترجع هذه
التغيرات التي سببها مسحوق الحلبة ألنسجة الكبد في األرانب إلى احتوائها
علي العديد من مضادات األكسدة التي تعمل على مكافحة الجذور الحرة
الناتجة من تأثير فلوريد الصوديوم على خاليا وأنسجة الكبد.
تبين نتائج الدراسة الحالية أن تناول األرانب لعصير النعناع مع الحقن
بفلوريد الصوديوم قد أدى إلى استعادت خاليا وأنسجة الكبد شكلها الطبيعي
وتناقص في أقطار األوردة المركزية مع استمرار ارتشاحات قليلة بخاليا
الدم البيضاء مع وجود نزف في الوريد البابي والجييبينات الدموية وكذلك
سمك القنينيات الصفراوية  .اتفقت نتائج هذه الدراسة مع ]et al., [43
 Bellassouedحيث أدى تناول الجرذان لزيت أوراق النعناع  15ملجم و
 40ملجم لكل كيلو جرام من وزن الجسم مع الحقن برابع كلوريد الكربون
إلى عودة خاليا وأنسجة الكبد إلى شكلها الطبيعي وانتظامها حول األوردة
المركزية مقارنة بالمجموعة التي حقنت برابع كلوريد الكربون فقط.
اإلستنتاجات والتوصيات:
نستنتج من هذه الدراسة أن حقن األرانب بفلوريد الصوديوم فقط أدى
إلى حدوث تغيرات خطيرة في وظائف وأنسجة الكبد  ،وأدى الحقن بفلوريد
الصوديوم مع تناول عصير النعناع أو مسحوق الحلبة إلى حدوث تحسن
معنوي ملحوظ في وظائف الكبد  ،واستعادت أنسجة الكبد شكلها الطبيعي
وانتظامها ،حيث أصبحت أقرب للمجموعة الضابطة ،عليه توصي هده
الدراسة بعدم شرب المياه المفلورة التي تحتوي على تراكيز عالية من فلوريد
الصوديوم ،الحد من استخدام مستحضرات طب األسنان المحتوية على
تراكيز عالية منه ،االبتعاد عن األماكن المحتوية على تراكيز عالية من
فلوريد الصوديوم كأماكن صناعة الحديد الصلب والسيراميك وأماكن احتراق
الفحم وغيرها ،تناول الحلبة وشراب النعناع لما لهما من فوائد صحية
وغذائية كبيرة  ،إجراء المزيد من الدراسات والبحوث العلمية لمعرفة آلية
الحلبة والنعناع في الحد من سمية فلوريد الصوديوم ،وإجراء دراسات أخرى
مشابهة لهذه الدراسة على حيوانات مختلفة وبجرعات مختلفة من فلوريد
الصوديوم والحلبة والنعناع .
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