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 الملخص
دفت الدراسة الحالية إلى تقييم التأثيرات الوقائية المحتملة للمستخلص ه

الكلوية المستحثة بنيتريت - المائي ألوراق الزيتون ضد الُسمية الكبدية
الصوديوم في ذكور األرانب وذلك من خالل دراسة بعض المعايير 

 24 الفسيولوجية والكيموحيوية والتغيرات النسيجية. استخدم في هذه الدراسة
أرانب لكل منها),  6مجموعات ( 4من ذكور األرانب البالغة, وقّسمت إلى 

أسابيع وعلى النحو التالي: المجموعة األولى:  8وتمت معاملتها يوميًا لمدة 
بقيت كمجموعة ضابطة, المجموعة الثانية: أعطيت المستخلص المائي 

جسم مل/كجم من وزن ال 2.21ألوراق الزيتون عن طريق الفم بجرعة 
بواسطة أنبوب التجريع, المجموعة الثالثة: أعطيت غذاء يحتوي على 

%, المجموعة الرابعة: أعطيت المستخلص 0.4نيتريت الصوديوم بتركيز 
مل/كجم من وزن  2.21المائي ألوراق الزيتون عن طريق الفم بجرعة 

الجسم بواسطة أنبوب التجريع ثم أعطيت غذاء يحتوي على نيتريت 
  %.0.4ركيز الصوديوم بت

في نهاية التجربة سحب الدم من وريد أذن األرنب في كل المجموعات لتقييم 
المعايير الكيموحيوية في مصل الدم, وجمعت عينات من كبد وكلى األرانب 
للفحص النسيجي. أظهرت النتائج التي تم الحصول عليها من هذه الدراسة 

, ALT ,ASTلكبد () في نشاطات إنزيمات اP<0.001ارتفاًعا معنويًا (
ALPو ,GGT وتركيزات اليوريا, الكرياتينين, حمض البوليك, وأيونات ,(

الصوديوم والبوتاسيوم في مصل الدم, بينما حدث انخفاض معنوي 
)P<0.001 في تركيزات البروتين الكلي واأللبومين في مصل الدم, ولم (

بة ) في تركيز الجلوبيولين ونسP>0.05يكن هناك أي فرق معنوي (
األلبومين/الجلوبيولين في مصل المجموعة المعاملة بنيتريت الصوديوم فقط 

  عندما قورنت بالمجموعة الضابطة. 
المستخلص المائي ألوراق  سجلت المجموعة المعاملة بنيتريت الصوديوم+

, ALT) في نشاطات إنزيمات الكبد (P<0.01الزيتون انخفاًضا معنويًا (
AST ,ALPو ,GGTحمض البوليك, وأيونات  اليوريا, ), وتركيزات

في مصل  ) في تركيز الكرياتينينP<0.05وعند (, الصوديوم والبوتاسيوم
) في تركيزات البروتين الكلي P<0.01الدم, بينما أظهرت ارتفاًعا معنويًا (

) في P>0.05واأللبومين في مصل الدم, ولم يكن هناك أي فرق معنوي (
ومين/الجلوبيولين في مصل دم هذه المجموعة تركيز الجلوبيولين ونسبة األلب

  عندما قورنت بمجموعة نيتريت الصوديوم فقط. 
كشفت القطاعات النسيجية في كبد المجموعة المعاملة بنيتريت الصوديوم أن 
الخاليا الكبدية أظهرت تورًما غائًما واحتواء سيتوبالزمها على فجوات دهنية 

قان في الوريد المركزي والوريد و/أو مائية. وأيًضا حدوث اتساع واحت
البابي, زيادة سمك بطانة الوريد المركزي وُجدر الوريد البابي والقنيات 
الصفراوية والشريان الكبدي, وضيق في الجييبينات الدموية واحتوائها على 
كريات دم حمراء, باإلضافة إلى وجود ارتشاح بخاليا الدم البيضاء وتليف 

ما كشفت القطاعات النسيجية في كلى المجموعة في المنطقة البابية. بين
المعاملة بنيتريت الصوديوم عن انكماش في الكبيبات الكلوية واتساع في 
محافظ بومان, وحدوث احتقان ونزف دموي في األوعية الدموية القريبة من 
كريات ملبيجي, وزيادة سمك ُجدرها, وجود رواسب بروتينية في تجاويف 

وحدوث نزف دموي وتوسع وارتشاح خاليا الدم البيضاء  األنيبيبات الكلوية,
بين األنابيب البولية, وكذلك وجود نخر وتكون فجوات في سيتوبالزم الخاليا 

في بعض األماكن بالقشرة  Edemaالمبطنة لألنيبيبات البولية وأيًضا وجود 
الكلوية. بينما كشفت نتائج الفحص النسيجي للمجموعة المعالجة بنيتريت 

المستخلص المائي ألوراق الزيتون عن تحسن في أنسجة الكبد  وديوم+الص
والكلى. في الختام, ووفقًا للنتائج التي تم الحصول عليها من هذه الدراسة، 

مل/كجم من وزن  2.21فإن المستخلص المائي ألوراق الزيتون بجرعة 
نيتريت الكلوية التي يسببها -الجسم/يوم له تأثير وقائي ضد الُسمية الكبدية

 .الصوديوم في ذكور األرانب
  ،نيتريت الصوديوم، المستخلص المائي لألوراق الزيتون :المفتاحية الكلمات

 .كور األرانبذ، والكلي ، أنسجة الكبدوالكلي وظائف الكبد

  
Abstract 
The present study aimed to investigate the potential 
protective effects of the aqueous extract of olive leaf 
against hepato-renal toxicity induced by sodium nitrite in 
male rabbits by studying some physiological, biochemical, 
and histological changes. 24 adult male rabbits were used 
in this study and divided into 4 groups (6 rabbits for each), 
and treated daily for 8 weeks as follows: the first group 
served as a control, the 2nd group received orally the 
aqueous extract of the olive leaf at a dose of 2.21 
ml/kg/BW by gavage tube, the 3rd group received a feed 
containing sodium nitrite at a concentration of 0.4%, the 
4th group received orally the aqueous extract of the olive 
leaf at a dose of 2.21 ml/kg/BW by gavage tube and 
received a feed containing sodium nitrite at a concentration 
of 0.4%. At the end of the experiment, blood was drawn 
from the rabbit's ear vein in all groups for assessment of 
serum biochemical parameters, and specimens from the 
liver and kidney of rabbits were collected for histological 
examination. The results obtained from this study showed 
a significant increase (P<0.001) in the serum activities of 
liver enzymes (ALT, AST, ALP, and GGT), and 
concentrations of urea, creatinine, uric acid, sodium, and 
potassium ions, while there was a significant decrease 
(P<0.001) in serum concentrations of total protein and 
albumin, and there was no significant difference (P>0.05) 
in serum the concentration of globulin and the ratio of 
albumin/globulin in the group treated with sodium nitrite 
only when compared with the control group.  The group 
treated with sodium nitrite+the aqueous extract of olive 
leaf recorded a significant decrease (P<0.01) in the serum 
activities of liver enzymes (ALT, AST, ALP, and GGT), 
and concentrations of urea, uric acid, and sodium, and 
potassium ions,  and creatinine at (P<0.05), while it 
showed a significant increase (P<0.01) in the serum 
concentrations of total protein and albumin, and there was 
no significant difference (P>0.05) in serum the 
concentration of globulin and the ratio of 
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albumin/globulin, in this group when compared with that 
of sodium nitrite only. Histological sections of the liver of 
the sodium nitrite treated group revealed that hepatocytes 
appeared a cloudy swelling, and their cytoplasm contained 
fatty and/or hydropic vacuoles. Also, dilatation and 
congestion in the central vein and portal vein, thickening 
of the lining of the central vein, the walls of the portal 
vein, bile ducts, and hepatic artery, and narrowing in the 
blood sinusoids with the presence of red blood cells, in 
addition, the presence of leukocytic infiltration and 
fibrosis in the portal area. While histological sections of 
the kidney of the sodium nitrite treated group revealed 
shrinkage of the renal glomeruli and dilatation in 
Bowman's capsules, congestion, and hemorrhage in the 
blood vessels near the Malpighian corpuscles, and an 
increase in the thickness of its wall. Presence of protein 
casts in the lumen of renal tubules, hemorrhage, dilatation 
and leukocytic infiltration between the urinary tubules, as 
well as the presence of necrosis and vacuolation in the 
cytoplasm of the cells lining the urinary tubules, as well as 
the presence of edema in some places in the renal cortex. 
While histological examination findings of sodium nitrite 
+ an aqueous olive leaf extract-treated group revealed an 
improvement in liver and kidney tissues. In conclusion, 
according to the results obtained from this study that the 
aqueous extract of the olive leaf at a dose of 2.21 
ml/kg/BW/day has a protective effect against hepato-renal 
toxicity induced by sodium nitrite in male rabbits. 

   Introduction:المقدمـــــــــة  .1

المضافات الغذائية هي مواد تضاف إلى الغذاء وتستخدم ألغراض مختلفة, 
). الجزء Al-Shinnawy, 2009مثل الحفظ والتلوين وتعزيز الغذاء (

األكبر من المضافات الغذائية المستخدم في الغذاء هو المواد الحافظة. تبطئ 
الكائنات الحية الدقيقة كونها المسببة لألمراض المواد الحافظة الغذائية نمو 

في البشر كالفطريات والبكتيريا. حيث تتكون المواد الحافظة الغذائية من 
مضادات الميكروبات التي تثبط نمو البكتيريا أو الفطريات ومضادات 
األكسدة التي تثبط أكسدة المركبات المكونة للغذاء. فاالستخدام الواسع للمواد 

 ,Rasgele & Kaymakالغذائية يسبب مشاكل خطيرة للصحة ( الحافظة
). ويعد النيتريت من المواد الحافظة الرئيسية والذي يستخدم بشكل 2013

). تضاف أمالح النيتريت Helal et al., 2008أمالح أو أحماض حرة (
إلى اللحوم والدواجن واألسماك بتراكيز منخفضة كوسيلة للحفظ منذ عدة 

  ). Sherif & Al-Gayyar, 2013سنوات (
أصبح حفظ اللحوم بالنيتريت أو النترات أمًرا مهًما للبشرية في التحكم في 
تلف اللحوم وفي إنتاج منتجات لحوم آمنة ومستساغة مع خصائص حفظ 

جزء في  50جيدة حتى في درجة الحرارة المحيطة. لنيتريت الصوديوم (
يت اللون الوردي للحوم المليون) دور في منتجات اللحوم من خالل تثب

وتعزيز نكهة منتجات اللحوم أيًضا، وله تأثير على كلوستريديوم بوتولينوم 
Clostridium botulinum ) عن طريق تثبيط إنتاج السمومSaad et 

al., 2013 ومن المحتمل جًدا أن يؤدي استهالك مثل هذه األطعمة .(
إلى تعرضهم ألضرار المحفوظة بتركيز عاٍل من النيتريت من قبل البشر 

). قد يتفاعل نيتريت الصوديوم كمادة Adewale et al., 2019شديدة (
مين أمضافة للغذاء مع أمينات األطعمة الموجودة في المعدة وتنتج النيتروز 

Nitrosamine  أو أعداد كبيرة من الجذور الحرة. ومن المعروف أن هذه
مكن أن تكون ضارة لمختلف الجذور الحرة تسبب اإلجهاد التأكسدي, والتي ي

  ).Aboulgasem et al., 2015األعضاء بما في ذلك الكبد والكلى (
كما أن نيتريت الصوديوم يتفاعل مع الهيموجلوبين في الدم لتكوين 

, لذلك يؤثر في عملية Methaemoglobinaemiaالميثهيموجلوبينيميا 
-Elاألكسجين (تكوين الدم, أي أنه يقلل الهيموجلوبين القادر على نقل 

Nabarawy et al., 2020 يمكن تحويل نيتريت الصوديوم إلى أكسيد ,(
النيتريك الذي يسبب ارتخاء العضالت الملساء لألوعية الدموية وبالتالي 
يؤثر على الكبيبات واألنابيب الكلوية مسببًا توسع األوعية ومن ثم نقص 

 ;Al-Hiti et al., 2018األكســجة الخلوية والتليف متبوًعا بالموت (
Arnold et al., 2020.(  

يسبب نيتريت الصوديوم السرطان، والسمية الكبدية، والسمية الكلوية، وتلف 
األنسجة، وااللتهاب، والضعف الوظيفي عند التعرض لجرعات عالية 

)Sherif & Al-Gayyar, 2013; Al-Gayyar et al., 2016; 
Uslu et al., 2019.(  

لى خلقه كثيرة ال تعد وال تحصى, ومن هذه النعم وجود إن نعم هللا تعالى ع
نباتات طبية, والتي تعد غذاء ومصدر طبي لمختلف األمراض؛ الحتوائها 
على أجزاء نباتية مكونة من مواد كيميائية ذات فائدة وأهمية كبيرة من 

). وقد توجهت معظم Surh, 2003الناحية الفسيولوجية لإلنسان والحيوان (
لحديثة لدراسة النباتات الطبية؛ وذلك من أجل إيجاد دور لمثبطات الدراسات ا

األكسدة في هذه النباتات للوقاية من الضرر التأكسدي الناتج من تفاعالت 
الجذور الحرة في عدد من الحاالت المرضية, وبالتالي حماية الوظيفة 

  ).Morales et al., 2006الحيوية للخلية (
بي ثروة طبيعية من األعشاب الطبية والعطرية, ونظًرا المتالك الوطن العر

)؛ لعالج العديد من 2021لذا فهي تستخدم في الوصفات الشعبية (علي, 
األمراض والسرطانات في العالم والتي تنتج من عدة أسباب أهمها التعرض 

ومن ضمنها  Food additivesللمواد الكيميائية ومنها المضافات الغذائية 
), مما أدى إلى االهتمام De & De, 2019لمنكهات (المواد الحافظة وا

بزراعتها وإنتاجها واستخراج المواد الفعالة منها؛ الستخدامها في إنتاج 
األدوية بدًال من المواد الكيميائية ذات التأثيرات الجانبية الضارة (علي, 

-Al), والتي قد تظهر تأثيراتها بصورة تراكمية بمرور الوقت (2021
awad & Jaccob, 2020 في الوقت الحاضر أشارت دراسة إلى .(

نوع من النباتات الطبية والتي استخدمت ألغراض  5000وجود أكثر من 
عالجية أو كمادة خام إلنتاج األدوية, من خالل دورها الفعال كمضادات 

  ).Adebayo et al., 2010األكسدة (
 يتال .Olea europaea Lالزيتون  شجرةومن بين هذه النباتات الطبية  

-Olea (Alالجنس  تبعتي توال Oleaceaeإلى العائلة الزيتونية  نتميت
Enazi et al., 2015) .الزيتون من النباتات الزيتية دائمة  شجرةعد وت

﴿ َوالتِّيِن  تعالى في القرآن الكريم بقوله ابهأقسـم هللا  والتي ,الخضرة
ْيتُوِن ( حوض  اوموطنه). 2014اجي, )﴾ (الخف2) َوُطوِر ِسينِيَن (1َوالزَّ

 Abdel-Hamid etالبحر األبيض المتوسط وآسيا وأجزاء من أفريقيا (
al., 2011 وقد استخدمت أوراق الزيتون على نطاق واسع في العالجات .(

 ,.Mehanna et alالتقليدية في بلدان أوروبا والبحر األبيض المتوسط (
ســا, تركيا, المغرب وتونس؛ ), مثل اليونان, اسـبانيا، ايطاليا, فرن2016

لعالج الجروح, الحمى, مرض السكر, النقرس, تصلب الشرايين وارتفاع 
 ;Al-Sowayan & Mousa, 2014ضغط الدم منذ العصور القديمة (

Al-Attar & Shawush, 2015.(  
المضادة لألكســـــــدة والخافضة  ابخصائصهالزيتون  شجرة أوراق تميزت

الدم والتأثيرات الواقية للقلب واألوعية الدموية والكلى لضغط الدم وســــكر 
المضادة لاللتهابات.  اوخصائصهالمضاد للميكروبات  اوبنشـــــــاطهوالكبد, 

تحتوي أوراق الزيتون على ســــــيكوريدويد مثل األوليوروبين 
والليجوســـــتروسايد وثنائي ميثيل أوليوروبين واألوليســـــــايد 

ويدات بما في ذلك األبيجينين والكامبفيرول واللوتولين باإلضافة إلى والفالفون
المركبات الفينولية مثل حمض الكافييك والتايرســــــول والهيدروكسي 

). أظـــــــهرت الدراســــــــــــــات التجريبية Abed, 2017تايروسول (
المختلفة, قدرة أوراق الزيتون لعـــــــــالج وتخفيف حــــدة األمراض 

والتغيرات الوظيفية والكيموحـــــيوية والنســــــــــــيجية المرضـــــــــــية 
)Omagari et al., 2010; Grawish et al., 2011; Zari & Al-

Attar, 2011; Wainstein et al., 2012; Al-Attar & Abu 
Zeid, 2013; Al-Attar & Shawush, 2014, 2015; Kumral 
et al., 2015; Al-Attar et al., 2016, 2017; Al-Attar & 

Alsalmi, 2019b.(  
  :Objectives of the study. أهداف الدراسة   2

شجرة الزيتون هي واحدة من النباتات الطبية التي لها أثر كبير في علم 
الصيدلة واألدوية لسنوات عديدة, وتعتبر أوراق الزيتون مادة خام رخيصة 

لمختلفة في ليبيا, ويمكن استخدامها كمصدر مفيد متوفرة في الفصول ا
للمركبات الفينولية عالية القيمة المضافة. وعلى ضوء ما تقدم ونظًرا 
لالستخدام الواسع للفالفونويدات في معالجة الكثير من األمراض فقد 
استهدفت الدراسة الحالية لمعرفة تأثيرات المستخلص المائي ألوراق الزيتون 

كبدية الكلوية المستحثة بنيتريت الصوديوم. ولذلك, كان الهدف على السمية ال
من هذه الدراسة التعرف على التأثيرات الضارة الوظيفية والنسيجية لنيتريت 

تقييم التأثيرات الوقائية ، والصوديوم على الكبد والكلى في ذكور األرانب
ية المحتملة للمستخلص المائي ألوراق الزيتون ضد التغييرات الوظيف
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الكلوية في ذكور -والنسيجية لنيتريت الصوديوم المسبب للسمية الكبدية
  األرانب.

  Materials and Methods. المواد وطرق العمل   3
  الحيوانات المستخدمة في الدراسة  1.3

نت هذه الدراســـــــــة اســــــــتخدام  ذكًرا من األرانــــــب البالغة  24تضمَّ
–1500أشهر) وتتراوح أوزانها ما بين ( 7- 5بين (بأعمــار تتراوح ما 

جم). وقد تم الحصول على األرانب من األسواق المحلية في المنطقة  2000
الغربية, ليبيا. تم ايواءها في البيت الحيواني التابع للمركز الليبي للبحوث 
الطبية, الزاوية, ليبيا, وزعت األرانب بصورة عشوائية، ووضعت في 

دة بمعالف  أقفاص معدنية فردية نظيفة ومعقَّمة أعدَّت لهذا الغرض. مزوَّ
, فرشت Ad libitumومشارب خاصة لتوفير العلف والماء بشكل حر 

أرضية الحجرة تحت األقفاص بنشارة خشب نظيفة وكانت تُجرى عملية 
تنظيف وغسل األقفاص يوميًا. وقد تُركت األرانب لمدة عشرة أيام لغرض 

لتجربة؛ ولضمان خلوها من أي أمراض. إذ خضعت التأقلم على ظروف ا
جميع الحيوانات إلى ظروف مختبرية متشـــــــابهة من ناحية التهوية 

ســــاعة ظالم) ودرجة الحرارة  12 –ســــــاعة إضاءة 12واإلضاءة (
)18-22º) وقدم لها العلف الذي 70–60م) وتحت درجة رطوبة عادية (%

زاوية, ليبيا والمتكون من (ذرة, شعير, نخالة, تم جلبه من مصنع النورس, ال
%), وتم فحص األرانب للتأكد من سالمتها 4%, بريمكس أرانب 48صويا 

  وخلوها من األمراض. 
  النبات المستعمل في الدراسة  2.3

استخدمت في هذه الدراسة األوراق الخضراء لنبات الزيتون، التي تم جمعها 
دينة العجيالت, ليبيا في الفترة مابين من أشجار الزيتون من مزرعة في م

  ف. 12/1/2021ف إلى  12/11/2020
  

   Chemical Materialsالمواد الكيميائية   3.3
 Carloمن شركة  NaNO2تم الحصول على مادة نيتريت الصوديوم 

Erba Reagents  وذلك بخلطه مع 0.4الفرنسية. استخدم التركيز %
لمواد الكيميائية األخرى المستخدمة ). واIbrahim et al., 2009العلف (

هي: الكحول, الزايلين, الفورمالين, الماء المقطر, شمع البرافين, صبغة 
  الهيماتوكسلين واأليوسين.

   Working Methodsطرق العمل    4.3
  تحضير المستخلص المائي ألوراق الزيتون  1.4.3

Preparation of the aqueous extract of olive leaves   
 .Olea europaea Lـائي ألوراق نبات الزيتــون مـر المسـتخلص الضحُ 

جرامات  10), حيث أُخذت Zari & Al-Attar, 2011حســب طريقة (
من أوراق الزيتون الخضراء وُغسلت بالماء المقطَّر عدَّة مرات؛ إلزالة 
األتربة والغبار العالق بها, ثم وضعت بين ورقتي ترشيح المتصاص ماء 

وبعد ذلك وضعت في الخالط الكهربائي مع إضافة لتر واحد من  الغسيل
دقيقًة. تم ترشيح المستخلص بعدة  15الماء المقطَّر لها،  ثم ُخلطت  لمدَّة 

طبقات من الشاش الطبي لكي نضمن إزالة األجزاء غير المسحوقة بشكل 
جيد, وكذلك ترشيحه بورق ترشيح وذلك للتخلص من األلياف النباتية لكي 

ضمن الحصول على مستخلص خام, ووضع الراشح في قنينة معتَّمة لحين ن
استخدامه. تم إعداد هذا المستخلص بشكل يومي طول مدة التجربة. أعطي 

مل) مزودة بأداة  10المستخلص عن طريق الفم بواسطة محقنة طبية سعة (
  تجريع على هيئة أنبوبة معدنية رفيعة ومعقوفة الشكل.

مل/كجم من وزن الجسم,  2.21ناًء على وزن األرنب تم إعطاء الجرعة ب
  حيث يتم وزن األرانب بشكل يومي.

   Experimental Designتصميم التجربة   2.4.3
أرنبًا ووزعت إلى أربعة مجموعات وبأعداد  24استخدم في هذه التجربة 

  ذكور لكل مجموعة وكما يلي:  6متساوية بواقع 
بطة): عوملت أرانب هذه المجموعة األولى (المجموعة الضا .1

  أسابيع. 8المجموعة بماء شرب عادي وعلف عادي لمدة 
المجموعة الثانية (مجموعة مســــتخلص أوراق الزيتون):  .2

أعطيت حيوانات هذه المجموعة مـــاء شـــــرب عادي وعلف عادي 
مل/كجم من  2.21وُجرعت بالمســـــتخلص المائي ألوراق الزيتون بجرعة 

 أسابيع. 8التجريع عن طريق الفم لمدة وزن الجسم ب
المجموعة الثالثة (مجموعة نيتريت الصوديوم): تم معاملة  .3

حيوانات هذه المجموعة بماء شرب عادي وعلف يحتوي على نيتريت 
 أسابيع. 8% لمدة 0.4الصوديوم بتركيز 

نيتريت  المجموعة الرابعة (مجموعة مستخلص أوراق الزيتون+ .4
نب هذه المجموعة بالمستخلص المائي ألوراق الصوديوم): ُجرعت أرا

مل/كجم من وزن الجسم ثم أعطيت علف يحتوي  2.21الزيتون بجرعة 
 أسابيع. 8% لمدة 0.4على نيتريت الصوديوم بتركيز 

 Collection of the bloodجمع عينات الدم واألنسجة    3.4.3
and tissues samples   

األخيرة, تم ســحب الدم من وريد  سـاعة من عملية التجريع 24بعد مرور 
. حفظ الدم في أنـــابيب ال تحتوي Marginal ear veinاألذن الحافي 

دقيقة بعدها وضعت األنابيب في جهاز  30على مادة مانعة للتخثر لمدة 
دورة/الدقيقة) لغرض  3000دقيقة, وبســرعة ( 15الطرد المركزي لمدة 

يل الكيموحيوية, وبعدها تم ذبح الحصول على مصل الدم وإلجراء التحال
األرانب وتشريحها وتم استئصال الكبد والكلى بعد إزالة األنسجة الدهنية 
والرابطة المحيطة بها, وأخذت عينات من كل منهما ثم وضعت في علب 

% وحفظت بدرجة حرارة 10بالستيكية تحتوي على فورمالين بتركيز 
  الغرفة لحين إجراء القطاعات النسيجية.

 Estimationتقدير المعايير الكيموحيوية في مصل الدم     1.3.4.3
of serum biochemical parameters   

, ALT ,AST ,ALPتقدير نشاطات إنزيمات الكبد ( 1.1.3.4.3
GGTفي مصل الدم (  

في مصل الدم وفقًا لـطريقة  ASTو ALTتم قياس نشاطات إنزيمات 
)Bergmeyer & Horder, 1980نشاط إنزيم  ), وتم قياسALP  وفقًا

فتم قياسه طبقًا لــــ  GTT), أما إنزيم Kind et al., 1980لطريقة (
)Szas, 1976.(  

), ونسبة TP ,Alb ,Glob( بروتيناتالتقدير تركيزات  2.1.3.4.3
A/G  في مصل الدم  

 Biuretتم تقدير تركيز البروتين الكلي باستخدام طريقة بايوريت 
method )Weichselbaum, 1946 أما تركيز األلبومين فتم تقديره ,(

 Bromocresol greenباستخدام طريقة بروموكريسول األخضر 
method ) وفقًا لــــDoumas & Watson, 1971; Webster, 

), وتم حســــــاب تركـــــيز الجلوبيولين باالعتمــاد على المعادلة 1974
  ) كما يلي: Tietz, 1999التي ذكرها (

Globulin Conc.=Total protein Conc.˗ Albumin Conc. ،
ً للمعادلة التالية:  ونسبة األلبومين/الجلوبيولين فقد تم حسابها طبقا

A\G=Albumin\Globulin X100 
تقدير تركيزات (اليوريا, الكرياتينين, حمض البوليك) في  3.1.3.4.3

  مصل الدم
ة اإلنزيمية تم قياس تركيز اليوريا في مصل الدم باستخدام الطريق

Enzymatic method (Fawcett & Scott, 1960) أما تركيز ,
الكرياتينين في مصل الدم فقد تم قياسه باستخدام الطريقة اللونية 

Colorimetric method  وذلك من دون ترسب البروتين ووفقًا لــــ
)Bartels et al., 1972 وتم قياس تركيز حمض البوليك في مصل .(

وفقًا لـــ   Enzymatic methodالطريقة اإلنزيمية  الدم باستخدام
)Fossatti et al., 1980 .(  

  ) في مصل الدم +Na+ ,Kتقدير تركيزات اإللكتروليتات ( 4.1.3.4.3
تم تقدير تركيز أيونات الصوديوم والبوتاسيوم في المصل باستخدام الطريقة 

 ,Maruna & Trinderوفقًا لـــ ( Colorimetric methodاللونية 
1958.(  

   Histological Studies الدراسات النسيجية    2.3.4.3
بعد جمع عينات الدم حسب الطريقة المذكورة سابقًا, وبعد ذبح األرانب 
وتشريحها تم أخذ عينات من الكبد والكلى ووضعت في محلول التثبيت 

 %) إلى حين البدء في المعالجة النسيجية. بعد االنتهاء من10(فورمالين 
عملية التثبيت يتم أخذ قطع صغيرة من كل عضو إلجراء المعالجة عليها 

  وتحضير قطاعات نسيجية منها حسب التالي:
تغسل العينات النسيجية بالماء الجاري عدة مرات إلزالة أية بقايا للمثبت. ثم 

%, 95%, 90%, 80%, 70تعّرض األنسجة لتدرج كحولي صاعد (
ف ساعة إلى ساعة لكل خطوة أما إجراء %) وتتراوح المدة مابين نص100

خطوة الكحول المطلق يكون مرتين؛ للتأكد من اإلزالة الكلية للماء. تنقل 
األنسجة إلى الزايلين حيث تروق عينات األنسجة قبل قطعها مرتين, مدة كل 

دقيقة؛ إلزالة آثار الكحول والسماح بالتشرب مع شمع  30-15منها حوالي 
لنسيج في وعاء يحتوي خليًطا من الزايلين وشمع البرافين. ثم يوضع ا

لكي يتاح للشمع تخلل النسيج, بامتزاجه مع  1:1البرافين المنصهر بنسبة 
الزايلين الموجود بين الخاليا, ثم ينقل النسيج إلى شمع البرافين المطلق 

م) ثالث مرات تتراوح º 55- 50المنصهر داخل الفرن عند درجة حرارة (
بين ساعة ونصف الساعة, حيث يمأل الشمع جميع فراغات  مدة كل منها ما
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الخاليا وفجواتها. يطمر النسيج في شمع البرافين ويتم ذلك بصب الشمع 
المنصهر في قالب مناسب, ثم ينقل النسيج إلى الشمع باستعمال ملقط غير 
حاد, ويترك قالب الشمع والنسيج حتى يبرد. يتم تقليم القوالب الشمعية بإزالة 

شمع الزائد من حول النسيج باستعمال شفرة حادة. ويثبت القالب على حامل ال
ميكرون. بعد الحصول  5مناسب ثم يوضع في جهاز التقطيع ويضبط بسمك 

على العدد المناسب من المقاطع المفردة أو المتسلسلة, توضع المقاطع في 
ة م), وبعدها توضع على شرائح زجاجي45º–40حمام مائي بدرجة حرارة (

  ). 2015ويتم تجفيفها في الفرن قبل عملية الصبغ (الحاج, 
 Staining of histologicalصبغ المقاطع النسيجية   3.3.4.3

sections   
توضع الشرائح المحملة بالمقاطع النسيجية في الزايلين مرتين متتاليتين مدة 

%, 95كل مرة دقيقتان. وتوضع في كحول مطلق, ثم تدرج كحولي هابط 
%, ومدة كل خطوة دقيقتان. ثم توضع في صبغة هيماتوكسلين 50 %,70

دقيقة. ثم تغسل الشرائح بماء الصنبور الجاري إلزالة الصبغة  15لمدة 
دقائق. ثم توضع في  3الزائدة. توضع الشرائح في صبغة االيوسين لمدة 

% دقيقة واحدة, 95% دقيقة واحدة, ايثانول 70دقائق, ايثانول  3الماء لمدة 
اليثانول المطلق مرتين كل مرة دقيقة واحدة. تروق المقاطع بالزايلين مرتين ا

دقائق. تغطى المقاطع بالوسط المناسب وبغطاء  3متتاليتين مدة كل مرة 
زجاجي مناسب, ثم تترك لتجف لكي يتم فحصها بعد ذلك تحت المجهر 

  ).2000(الطردة وآخرون, 
  فحص وتصوير المقاطع النسيجية  4.3.4.3

-XSZحصت الشرائح النسيجية باستخدام مجهر ضوئي من نوع (ف
107BN Microscope) زود بكاميرا عالية الدقة  (Sony Cyber-

short×6.لتصوير المقاطع (  
   Statistical analysisالتحليل االحصائي   4.4.3

تم إجراء التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج الرزم االحصائية 
 One way) من خالل تحليل التباين األحادي SPSSتماعية (للعلوم االج

analysis of varianceاالنحراف  ±, وتم التعبير عن النتائج بالمتوســط
المعياري، وتمت مقارنة الفروقات بين متوسطات القيم واالنحراف المعياري 

. Duncan's multiple range testباســــتخدام اختبار دنكان المتعدد 
) في كل االختبارات P<0.05 ,P<0.01مستوى االحتمالية ( ويعتبر

  اإلحصائية معنويًا. 
  Results. النتـــائج      4

   Biochemical Studyالدراسة الكيموحيوية   1.4
اشتملت الدراسة الحالية على قياس بعض المعايير الكيموحيوية المتمثلة 

تي تمت معاملتها, حيث بوظائف الكبد والكلية في ذكور األرانب البالغة ال
) وتركيزات البروتين GGTو ALT ,AST ,ALPشملت إنزيمات الكبد (

الكلي, األلبومين, الجلوبيولين ونسبة األلبومين/الجلوبيولين, والمعايير المتعلقة 
ببعض وظائف الكلية وتشمل اليوريا, الكرياتينين, حمض البوليك وأيونات 

  الصوديوم والبوتاسيوم وكما يلي:
  التغيرات في نشاط بعض إنزيمات الكبد لذكور األرانب البالغة 1.1.4

  في مصل الدم ALT ميناألنشاط إنزيم االالنين الناقل لمجموعة  1.1.1.4
) P<0.001ارتفاًعا معنويًا ( )1) والشكل (1الجدول (تُظهر النتائج كما في 

ى ) في المجموعة التي غذيت بعلف يحتوي علALT )U/Lفي نشاط إنزيم 
) عند مقــــــــارنتها 3.09±91.33%) (0.4نيتريت الصوديوم بتركيز (

). في حـــــــين 2.24±49.17مع المجموعة الضــــــابطة الطبيعية (
تُظــــهر مجموعة ذكــــــــور األرانــــب التي ُجرعت بالمســتخلص المائي 

ــــــتوي مل/كجم من وزن الجسم) وغذيت بعلف يح 2.21ألوراق الزيتون (
) في نشـــــــــــاط إنزيم P<0.01على نيتريت الصوديوم انخفاًضا معنويًا (

ALT )2.02±69.17 عند مقــــــارنتها بمجموعة نيتريت الصـــــوديوم (
) في P>0.05). بينما ال يوجــــــد فــــرق معنوي (91.33±3.09(

وراق الزيتون فقط في مجموعة المستخلص المائي أل ALTنشــــــــاط إنزيم 
  ).  2.24±49.17) مقارنة بالمجموعة الضابطة (51.67±2.01(

  
تيز القاعدي: تأثير تناول نيتريت الصوديوم، المستخلص المائي ألوراق الزيتون وكليهما معًا على نشاط اإلنزيمات الناقلة لمجموعة األمين، الفوسفا1جدول.        

  ميل ترانسفيريز وتركيز البروتينات في مصل دم ذكور األرانب البالغة.وجاما جلوتا                      
 المجموعات

 
 المتغيرات

الزيتون نيتريت الصوديوم + مستخلص أوراق نيتريت الصوديوم مستخلص أوراق الزيتون الضابطة  

 خطأ القياسيال ±المتوسط  الخطأ القياسي ±المتوسط  الخطأ القياسي ±المتوسط  الخطأ القياسي ±المتوسط 

 ,ALT) الناقل لمجموعة األمين إنزيم  االالنين نشاط
U/L) 

69.17±2.02 ٭٭3.09±91.33 2.01±51.67 2.24±49.17 ##٭٭  

نشاط إنزيم االسبارتيت  الناقل لمجموعة األمين 
(AST, U/L) 

 ##32.5±3.6 ٭٭6.51±63.17 4.21±28.83 1.36±30.33

101.5±2.75 ٭٭2.28±70.5 4.8±79.17 4.48±131.5 (ALP, U/L) إنزيم الفوسفاتيز القاعدي ##٭٭  

 ##14.67±0.56 ٭٭0.45±11.00 0.7±11.83 1.72±26.67 (GGT, U/L) إنزيم جاما جلوتاميل ترانسفيراز

 ##6.43±0.08 ٭٭5.77±0.08 ٭0.14±6.67 0.08±6.55 (g/dl) تركيز البروتين الكلي
 ##4.22±0.09 ٭٭0.22±4.22 0.06±4.23 0.11±3.60 (g/dl) تركيز األلبومين

 0.16±2.45 0.10±2.32 0.13±2.17 0.16±2.22 (g/dl) تركيز الجلوبيولين
 1.96±0.17 1.71±0.16 1.89±0.12 1.77±0.16 نسبة األلبومين/الجلوبيولين

  ) بالمقارنة مع مجموعة نيتريت الصوديوم. P<0.01: تغير معنوي ( ##مجموعة الضابطة, ) بالمقارنة مع الP<0.001) بالمقارنة مع المجموعة الضابطة، ٭٭ : تغير معنوي (P<0.05٭ : تغير معنوي (
 

  في مصل الدم AST ميناألنشاط إنزيم االسبارتيت الناقل لمجموعة  2.1.1.4
حدوث ارتفاع معنوي  )2) والشكل (1(تُبين النتائج في الجدول 

)P<0.001 في نشاط إنزيم (AST )U/Lغذيت  ) في المجموعة التي
) عند مقارنتها 6.51±63.17بعلف يحتوي على نيتريت الصوديوم (

). وأظهرت ذكور األرانب التي 1.36±30.33بالمجموعة الضابطة (
جرعت بالمستخلص المائي ألوراق الزيتون والمتغذية على علف يحتوي 

 AST) في نشاط إنزيم P<0.01على نيتريت الصوديوم انخفاًضا معنويًا (
عند مقارنتها بمجموعة نيتريت الصوديوم ) 32.5±3.6(
) في نشاط P>0.05). في حين ال يوجد أي فرق معنوي (63.17±6.51(

في مجموعة المستخلص المائي ألوراق الزيتون فقط  ASTإنزيم 
  ).1.36±30.33) مقارنة مع المجموعة الضابطة (28.83±4.21(

  دمفي مصل ال ALPنشاط إنزيم الفوسفاتيز القاعدي  3.1.1.4
حدوث ارتفاع  )3) وبالشكل (1(يبين التحليل اإلحصائي للنتائج بالجدول 

) في المجموعة التي U/L( ALP) في نشاط إنزيم P<0.001معنوي (
) عند مقارنتها 4.48±131.5غذيت بعلف يحتوي على نيتريت الصوديوم (

). في حين تظهر النتائج انخفاًضا 2.28±70.5مع المجموعة الضابطة (
في المجموعة التي جرعت  ALP) في نشاط إنزيم P<0.01ا (معنويً 

بالمستخلص المائي ألوراق الزيتون والمغذاة بعلف يحتوي على نيتريت 

) عند مقارنتها بمجموعة نيتريت الصوديوم 2.75±101.5الصوديوم (
) في نشاط P>0.05), ولم يالحظ وجود فرق معنوي (131.5±4.48(

ص المائي ألوراق الزيتون فقط في مجموعة المستخل ALPإنزيم 
  ). 2.28±70.5) بالمقارنة بالمجموعة الضابطة (79.17±4.8(

  في مصل الدم GGTنشاط إنزيم جاما جلوتاميل ترانسفيراز  4.1.1.4
وجود ارتفاع  )4) والشكل (1(نالحظ من النتائج الموجودة في الجدول 

التي  ) في المجموعةU/L( GGT) في نشاط إنزيم P<0.001معنوي (
) عند مقارنتها 1.72±26.67غذيت بعلف يحتوي على نيتريت الصوديوم (

). وكذلك توضح النتائج حدوث 0.45±11.00بالمجموعة الضابطة (
في المجموعة التي  GGT) في نشاط إنزيم P<0.01انخفاض معنوي (

ُجّرعت بالمستخلص المائي ألوراق الزيتون وغذيت بعلف يحتوي على 
) عند مقارنتها مع مجموعة نيتريت 0.56±14.67( نيتريت الصوديوم

) P>0.05), ولم يكن هناك أي فرق معنوي (1.72±26.67الصوديوم (
في مجموعة المستخلص المائي ألوراق الزيتون فقط  GGTفي نشاط إنزيم 

  ).0.45±11.00) عندما قورنت مع المجموعة الضابطة (11.83±0.7(
  

  في مصل الدم TPتركيز البروتين الكلي  5.1.1.4
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) في P<0.001انخفاًضا معنويًا ( )5) والشكل (1(يظهر في الجدول 
) في المجموعة التي غذيت بعلف يحتوي على g/dlتركيز البروتين الكلي (

) عند مقارنتها مع المجموعة الضابطة 0.08±5.77نيتريت الصوديوم (
) في P<0.01). في حين تُظهر النتائج ارتفاًعا معنويًا (6.67±0.14(

تركيز البروتين الكلي في المجموعة التي جرعت بالمستخلص المائي 
ألوراق الزيتون وغذيت بعلف يحتوي على نيتريت الصوديوم 

) عند المقارنة مع مجموعة نيتريت الصوديوم 6.43±0.08(
). بينما تُظهر مجموعة المستخلص المائي ألوراق الزيتون 5.77±0.08(

) 0.08±6.55) في تركيز البروتين الكلي (P<0.05فقط انخفاًضا معنويًا (
  ). 0.14±6.67مقارنة بالمجموعة الضابطة (

  في مصل الدم Albتركيز األلبومين  6.1.1.4
) P<0.001حدوث انخفاض معنوي ( )4) والشكل (1الجدول (يالحظ من 

) في المجموعة التي غذيت على علف يحتوي g/dlفي تركيز األلبومين (
) عند المقارنة مع المجموعة 0.11±3.60ديوم (على نيتريت الصو

). بينما يُؤدي تجريع األرانب  بالمستخلص المائي 0.22±4.22الضابطة (
ألوراق الزيتون وتغذيتها بعلف يحتوي على نيتريت الصوديوم 

) في تركيز P<0.01) إلى حدوث ارتفاع معنوي (4.22±0.09(
). 0.11±3.60صوديوم (األلبومين عند المقارنة مع مجموعة نيتريت ال

) في تركيز األلبومين في P>0.05بينما لم يالحظ وجود أي فرق معنوي (
) بالمقارنة 0.06±4.23مجموعة المستخلص المائي ألوراق الزيتون فقط (

  ).0.22±4.22مع المجموعة الضابطة (
  

  في مصل الدم Globتركيز الجلوبيولين  7.1.1.4

) P>0.05عدم وجود فرق معنوي (نالحظ  )7) والشكل (1(من الجدول 
) بالمجموعة التي غذيت بعلف يحتوي على g/dlفي تركيز الجلوبيولين (
) بالمقارنة بالمجموعة الضابطة 0.13±2.17نيتريت الصوديوم (

) في تركيز P>0.05). في حين لم يظهر أي فرق معنوي (2.45±0.16(
ألوراق الزيتون  الجلوبيولين في المجموعة التي جرعت بالمستخلص المائي

) وذلك 0.16±2.22وتغذت بعلف يحتوي على نيتريت الصوديوم (
). ولم يكن هناك 0.13±2.17بالمقارنة مع مجموعة نيتريت الصوديوم (

) في تركيز الجلوبيولين في مجموعة P>0.05أي فرق معنوي (
) عندما قورنت مع 0.10±2.32المستخلص المائي ألوراق الزيتون فقط (

  ).0.16±2.45الضابطة (المجموعة 
  ) في مصل الدم  A/Gنسبة األلبومين/الجلوبيولين ( 8.1.1.4

أنه ال يوجد فرق معنوي  )8) والشكل (1الجدول (يالحظ من خالل 
)P>0.05 في نسبة األلبومين/الجلوبيولين في المجموعة التي غذيت بعلف (

مجموعة ) عند المقارنة مع ال0.16±1.71يحتوي على نيتريت الصوديوم (
). في حين تُظهر النتائج عدم وجود فرق معنوي 0.16±1.77الضابطة (

)P>0.05 في نسبة األلبومين/الجلوبيولين في المجموعة التي جرعت (
بالمستخلص المائي ألوراق الزيتون والمغذاة بعلف يحتوي على نيتريت 

) عند مقارنتها مع مجموعة نيتريت الصوديوم 0.17±1.96الصوديوم (
) في نسبة P>0.05). بينما لم يالحظ وجود فرق معنوي (1.71±0.16(

األلبومين/الجلوبيولين في مجموعة المستخلص المائي ألوراق الزيتون فقط 
  )0.16±1.77) مقارنة مع المجموعة الضابطة (1.89±0.12(
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تأثير تناول نيتريت الصوديوم، المستخلص المائي ألوراق الزيتون وكليهما  ):5شكل (
  معًا على تركيز البروتين الكلي في مصل دم ذكور األرانب البالغة.

ون ):6شكل ( ا  تأثير تناول نيتريت الصوديوم، المستخلص المائي ألوراق الزيت ا معً وكليهم
  على تركيز األلبومين في مصل دم ذكور األرانب البالغة
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ا ): 7شكل ( ون وكليهم ائي ألوراق الزيت وديوم، المستخلص الم ت الص تأثير تناول نيتري
  معًا على تركيز الجلوبيولين في مصل دم ذكور األرانب البالغة.

ا تأثير تناول نيتريت الصوديوم، المستخلص ال): 8شكل ( ا معً ون وكليهم مائي ألوراق الزيت
  على نسبة األلبومين/الجلوبيولين في مصل دم ذكور األرانب البالغة.

  
.

  التغيرات في تراكيز بعض وظائف الكلى لذكور األرانب البالغة. 2.1 .4
  تركيز اليوريا في مصل الدم 1.2.1.4

) في P<0.001تُظهر النتائج ارتفاًعا معنويًا ( )9) والشكل (2في الجدول (
) في المجموعة المغذاة بعلف يحتوي على نيتريت mg/dlتركيز اليوريا (

) بالمقارنة مع المجموعة 2.33±53.33%) (0.4الصوديوم بتركيز (
). في حين تُظهر المجموعة التي تم 1.11±40.83الضابطة السليمة (

على  تجريعها بالمستخلص المائي ألوراق الزيتون وتم تغذيتها بعلف يحتوي
) في تركيز P<0.01) انخفاًضا معنويًا (0.31±46.17نيتريت الصوديوم (

). لم تُظهر 2.33±53.33اليوريا بالمقارنة مع مجموعة نيتريت الصوديوم (
مجموعة المستخلص المائي ألوراق الزيتون فقط أي فرق معنوي 

)P>0.05) بالمقارنة مع المجموعة 0.92±42.67) في تركيز اليوريا (
  ).1.11±40.83بطة (الضا

  
ت الصوديوم : تأثير تناول نيتريت الصوديوم، المستخلص المائي ألوراق الزيتون وكليهما معًا على تركيز اليوريا، الكرياتينين، حمض البوليك، أيونا)2جدول (  

  والبوتاسيوم في مصل دم ذكور األرانب البالغة.                 
 المجموعات

 
 المتغيرات

 نيتريت الصوديوم مستخلص أوراق الزيتون الضابطة
 نيتريت الصوديوم + مستخلص أوراق

 الزيتون
 الخطأ القياسي ±المتوسط  الخطأ القياسي ±المتوسط  الخطأ القياسي ±المتوسط  الخطأ القياسي ±المتوسط 

 ##٭46.17±0.31 ٭٭mg/dl( 1.11±40.83 0.92±42.67 2.33±53.33تركيز اليوريا (

 #0.82±0.07 ٭٭mg/dl( 0.05±0.73 0.06±0.8 0.16±1.17نين (يرياتتركيز الك

 ##2.28±0.07 ٭٭mg/dl( 0.04±2.1 0.04±2.1 0.20±3.38تركيز حمض البوليك (

 ##141.96±0.42 ٭٭mmol/l( 0.42±140.33 0.48±141.17 0.31±144.83تركيز أيونات الصوديوم (

 ##٭3.68±0.07 ٭٭mmol/l( 0.11±3.35 0.13±3.48 0.07±4.33تركيز أيونات البوتاسيوم (

) بالمقارنة مع مجموعة نيتريت الصوديوم,  ## : تغير معنوي P<0.05) بالمقارنة مع المجموعة الضابطة, # : تغير معنوي (P<001) بالمقارنة مع المجموعة الضابطة، ٭٭ : تغير معنوي (P<0.05٭ : تغير معنوي (
)P<0.01ريت الصوديوم.) بالمقارنة مع مجموعة نيت  

  



International Multilingual Journal of Science and Technology (IMJST) 
ISSN: 2528-9810 

Vol. 7 Issue 8, August - 2022 

www.imjst.org 
IMJSTP29120732 5300 

  تركيز الكرياتينين في مصل الدم 2.2.1.4
إلى حدوث ارتفاع  )10) والشكل (2الجدول (تُشير النتائج الموجودة في  

) في المجموعة التي mg/dl) في تركيز الكرياتينين (P<0.001معنوي (
) بالمقارنة 0.16±1.17تغذت بعلف يحتوي على نيتريت الصوديوم (

). في حين تُظهر المجموعة التي 0.05±0.73ة (بالمجموعة الضابط
جرعت بالمستخلص المائي ألوراق الزيتون وغذت بعلف يحتوي على 

) في تركيز P<0.05) انخفاًضا معنويًا (0.07±0.82نيتريت الصوديوم (
الكرياتينين بالمقارنة مع المجموعة المعاملة بنيتريت الصوديوم 

لمائي ألوراق فقط فلم تُظهر أي ). أما مجموعة المستخلص ا1.17±0.16(
) مقارنة مع 0.06±0.8) في تركيز الكرياتينين (P>0.05فرق معنوي (

  ). 0.05±0.73المجموعة الضابطة (
  

  تركيز حمض البوليك في مصل الدم 3.2.1.4
) P<0.001إلى حدوث ارتفاع معنوي ( )11) والشكل (2الجدول (يُشير 

مجموعة التي تغذت بعلف يحتوي ) في الmg/dlفي تركيز حمض البوليك (
) بالمقارنة مع المجموعة الضابطة 0.20±3.38على نيتريت الصوديوم (

). بينما تُظهر المجموعة التي جرعت بالمستخلص المائي 2.1±0.04(
ألوراق الزيتون وغذيت بعلف يحتوي على نيتريت الصوديوم 

وليك ) في تركيز حمض البP<0.01) انخفاًضا معنويًا (2.28±0.07(
). في حين لم يالحظ 0.20±3.38بالمقارنة مع مجموعة نيتريت الصوديوم (

) في تركيز حمض البوليك في مجموعة P>0.05وجود أي فرق معنوي (
) عندما تم مقارنتها مع 0.04±2.1المستخلص المائي ألوراق الزيتون فقط (

  ). 0.04±2.1المجموعة الضابطة (
  

  في مصل الدم Na+تركيز أيونات الصوديوم  4.2.1.4

وجود ارتفاع معنوي  )12) والشكل (2الجدول (تُبين النتائج في 
)P<0.001) في تركيز أيونات الصوديوم (mmol/l في المجموعة التي (

) بالمقارنة 0.31±144.83غذيت بعلف يحتوي على نيتريت الصوديوم (
). بينما تُظهر المجموعة التي 0.42±140.33مع المجموعة الضابطة (

جرعت بالمستخلص المائي ألوراق الزيتون وغذيت بعلف يحتوي على 
) في P<0.01) انخفاًضا معنويًا (0.42±141.96نيتريت الصوديوم (

تركيز أيونات الصوديوم عند مقارنتها مع مجموعة نيتريت الصوديوم 
). لم تُظهر مجموعة المستخلص المائي ألوراق الزيتون 144.83±0.31(

) في تركيز أيونات الصوديوم P>0.05أي فرق معنوي (
  ). 0.42±140.33) عند مقارنتها بالمجموعة الضابطة (141.17±0.48(

  في مصل الدم K+تركيز أيونات البوتاسيوم  5.2.1.4
ارتفاًعا معنويًا  )13) والشكل (2الجدول (تُظهر النتائج الموضحة في 

)P<0.001) في تركيز أيونات البوتاسيوم (mmol/lجموعة التي ) في الم
) بالمقارنة 0.07±4.33تم تغذيتها بعلف يحتوي على نيتريت الصوديوم (

). في حين تُظهر المجموعة 0.11±3.35مع المجموعة الضابطة السليمة (
التي جرعت بالمستخلص المائي ألوراق الزيتون وغذيت بعلف يحتوي على 

المقارنة ) بP<0.01) انخفاًضا معنويًا (0.07±3.68نيتريت الصوديوم (
). أما مجموعة المستخلص 0.07±4.33مع مجموعة نيتريت الصوديوم (

) في تركيز P>0.05المائي ألوراق الزيتون فقط فلم تُظهر أي فرق معنوي (
) مقارنة مع المجموعة الضابطة 0.13±3.48أيونات البوتاسيوم (

)3.35±0.11.(  
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  على تركيز اليوريا في مصل دم ذكور األرانب البالغة.

تأثير تناول نيتريت الصوديوم، المستخلص المائي ألوراق الزيتون وكليهما : )10شكل (
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ا تأثير تناول نيت :)11شكل ( ون وكليهم ائي ألوراق الزيت وديوم، المستخلص الم ت الص ري
  معًا على تركيز حمض البوليك في مصل دم ذكور األرانب البالغة.

ا ):12شكل ( ون وكليهم ائي ألوراق الزيت وديوم، المستخلص الم ت الص اول نيتري أثير تن ت
  معًا على تركيز أيونات الصوديوم في مصل دم ذكور األرانب البالغة.
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لبالغة.تأثير تناول نيتريت الصوديوم، المستخلص المائي ألوراق الزيتون وكليهما معًا على تركيز أيونات البوتاسيوم في مصل دم ذكور األرانب ا: )13شكل (
.

   Histological Studyالدراسة النسيجية    2.4
أظهرت نتائج الفحوصات النسيجية للمجموعة الحيوانية المعاملة بنيتريت 
الصوديوم حدوث تغيرات نسيجية مرضية واضحة في نسيج الكبد ونسيج 

  الكلى عند مقارنتها مع المجموعة الضابطة (غير المعاملة).
  التغيرات النسيجية في الكبد 1.2.4

يعد الكبد العضو الرئيسي المسؤول عن عمليات التمثيل الغذائي المتعلقة 
غير المرغوب فيها  بإزالة السموم من الجسم عن طريق هدم المواد

)Guyton & Hall, 2006.(  

  المجموعة الضابطة لذكور األرانب فيكبد لل التركيب النسيجي 1.1.2.4
أظهر الفحص المجهري للقطاعات النسيجية في كبد ذكور األرانب في 

 تركيبه النسيجي الطبيعي, حيث )14الشكل (المجموعة الضابطة وكما في 
األضالع، ومتجانسة السيتوبالزم، ومحتوية على  تبدو الخاليا الكبدية متعددة

أنوية كبيرة مركزية، وتترتب هذه الخاليا على هيئة أشرطة كبدية بينها 
)، ويوجد وريد Kupffer cellsجييبينات دموية تحتوي على خاليا كوبفر (

ط.كبدي مبطن بنسيج طالئي حرشفي بسيمركزي في مركز الفصيص ال

 

CV

B

CV

A

(السهم األزرق), نواة خلية كبدية (السهم األحمر), خلية كبدية ذات  خلية كبدية ), CVيظهر فيها وريد مركزي ( :نسيجية في كبد المجموعة الضابطة لذكور األرانبقطاعات  ):14شكل ( 
 ).(1000X: B, 400X: A, H&E نواتين (السهم األصفر), جييب دموي (السهم األخضر), خلية كوبفر (السهم األبيض).

.

  
ائي  2.1.2.4 ة بالمستخلص الم ب المعامل التغيرات النسيجية في كبد األران

  ألوراق الزيتون
ة  ب المعامل ور األران ي ذك د ف يج الكب ري لنس ص المجه ائج الفح ت نت بين
ة ة ومتجانس ة طبيعي ا الكبدي ون أن الخالي ائي ألوراق الزيت تخلص الم  بالمس

ة، وت ى السيتوبالزم، ومحتوية على أنوية كبيرة مركزي ا عل ذه الخالي ب ه ترت
ى  ـتوي عل ة تحــــ ات دموي ـها جييبين ـة بينـــــ هيئــــــــــة أشرطة كبديـــــــــ
راء،  دم الحم ات ال ن كري ل م ى القلي وي عل ها يحت ـر وبعض ا كوبفـــــــ خالي

ي  زي ف د مرك د وري ي ويوج يج طالئ بطن بنس دي م يص الكب ز الفص مرك
    ).15الشكل (حرشفي بسيط كما في 

  
  
  

  
  التغيرات النسيجية في كبد األرانب المعاملة بنيتريت الصوديوم 3.1.2.4

ت  ت نيتري ي تناول ب الت ور األران د ذك ي كب يجية ف ات النس رت القطاع أظه
ي  تجلط ف ان ودم م الصوديوم أن الخاليا الكبدية منتفخة، وحدث اتساع واحتق

ة.  بعض الفصيصات الكبدي ه ل ادة سمك بطانت وحدوث الوريد المركزي وزي
ا  راء، وأيًض ات دم حم ى كري ا عل ة واحتوائه ات الدموي ي الجييبين يق ف ض
يتوبالزمها  وي س ة ويحت ات غائم نالحظ أن الخاليا الكبدية منتفخة وبها تورم
ى وجود ارتشاح  على فجوات مختلفة األحجام (دهنية أو مائية). باإلضافة إل

د وخصوًص اطق أنسجة الكب ي بعض من دم البيضاء ف ن بخاليا ال القرب م ا ب
ان ودم  ود احتق ا وج ظ أيًض ة، ونالح ة البابي ي المنطق زي وف د المرك الوري
ات  مك القني ادة س داره وزي مك ج ادة س ابي وزي د الب ي الوري تجلط ف م
دي  الصفراوية، وحدوث تليف في المنطقة البابية، وزيادة سمك الشريان الكب

ين  ا يب كل (كم .)16الش
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 ألوراق المائي بالمستخلص المعاملة األرانب كورذ كبد في نسيجي قطاع ):15( شكل

), خلية كبدية (السهم األزرق), نواة خلية كبدية (السهم CVيوضح وريد مركزي (. الزيتون
األحمر), خلية كبدية ذات نواتين (السهم األصفر), جييب دموي (السهم األخضر), خلية 

 :1000Xي (السهم األسود), (كوبفر (السهم األبيض), كريات دم حمراء في الجييب الدمو
B, 400X: A, H&E.(  

CV

LI

CV

B

LI

CV

A

وديوم)16شكل ( ت الص ت نيتري ي تناول ة الت د المجموع ي كب ر : قطاعات نسيجية ف .  تظه
ن CV: اتساع الوريد المركزي (Aالصورة  القرب م اء ب دم البيض ), وجود ارتشاح بخاليا ال

ات دم LIالوريد المركزي ( ر), وكري ), فجوات في سيتوبالزم الخاليا الكبدية (السهم األخض
هم  ة (الس ة األنوي ة ثنائي ا كبدي ود خالي ود), ووج هم األس ة (الس ات الدموي ي الجييبين راء ف حم

زي 400X; H&E.( B)األصفر) ( د مرك ود وري دم CV: وج ا ال ود ارتشاح بخالي ), وج
زي ( د المرك ن الوري ة )LIالبيضاء بالقرب م ة كبدي واة خلي هم األزرق), ن ة (الس ة كبدي , خلي

وبفر  ة ك (السهم األحمر), وجود فجوات في سيتوبالزم الخاليا الكبدية (السهم األخضر), خلي
دم 1000X; H&E.( C)(السهم األبيض) ( تقن بال زي مح ), وجود CV: وجود وريد مرك

هم األ ة (الس ا الكبدي يتوبالزم الخالي ي س وات ف ات دم ارتشاح دهني وفج ر), وجود كري خض
  )400X; H&Eحمراء في الجييب الدموي (السهم األسود) (

CV

C

PV

LI

LI

bd

E

CV

D
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وديوم.)16شكل ( د D : قطاعات نسيجية في كبد المجموعة التي تناولت نيتريت الص : وري

تجلط ( ى دم م ا CVمركزي متسع محتقن بالدم ويحتوي عل يتوبالزم الخالي ي س وات ف ), فج
ر), هم األخض ة (الس ود),  الكبدي هم األس ة (الس ات الدموي ي الجييبين راء ف ات دم حم وكري

ة  هم األزرق), خلي وي (الس ب دم فر), جيي هم األص ة (الس ة األنوي ة ثنائي ا كبدي ود خالي ووج
يض) ( هم األب وبفر (الس ابي 400X; H&E( .Eك د الب ي الوري ان ف اع واحتق دوث اتس : ح

اء (PVالكبدي ( ات LI), وجود ارتشاح بخاليا الدم البيض ي الجييبين راء ف ات دم حم ), وكري
ات الصفراوية ( مك القني ي س ادة ف ود), وزي هم األس دار BDالدموية (الس مك ج ادة س ), وزي

ر),  هم األخض ة (الس ا الكبدي يتوالزم الخالي الشريان الكبدي (السهم األصفر), وفجوات في س
د 400X; H&E(. Fخلية كوبفر (السهم األبيض) ( ي الوري دي : حدوث اتساع ف ابي الكب الب

)PV هم ة (الس ة البابي ي المنطق ف ف ود), حدوث تلي ـهم األس ), وزيادة ســــمك جداره (الســـ
فراوية ( دي BDاألبيض), وزيادة في سمك القنيات الص ريان الكب دار الش مك ج ادة س ), وزي

هم  ة (الس ا الكبدي يتوبالزم الخالي ي س وات ف ي وفج اح دهن ود ارتش فر), وج هم األص (الس
  ).1000X; H&Eر) (األخض

PV

bd

F

التغيرات النسيجية في كبد االرانب المعاملة بالمستخلص المائي  4.1.2.4
  ألوراق الزيتون مع نيتريت الصوديوم 

أشارت نتائج الفحص المجهري لنسيج كبد األرانب التي جرعت بالمستخلص 
المائي ألوراق الزيتون ثم تناولت نيتريت الصوديوم إلى حدوث تحسن واضح 

التركيب النسيجي للكبد بالمقارنة بمجموعة نيتريت الصوديوم فقط، حيث  في

استعادت الخاليا الكبدية شكلها الطبيعي وانتظامها على هيئة أشرطة كبدية، 
وقل قطر الوريد المركزي، مع استمرار ارتشاح قليل بخاليا الدم البيضاء، 

ود كريات دم واستعادت الجييبينات الدموية شكلها وحجمها الطبيعي ووج
  .)17شكل (حمراء في بعضها. 

LI

B

CV

A

ائي ألوراق  ):17شكل ( ت بالمستخلص الم ي جرع ة الت د المجموع قطاعات نسيجية في كب
وديوم.  ت الص ا  الزيتون وتناولت نيتري ـكلها وانتظامه ة شـــ ـاليا الكبدي ـتعادة الخــــ ين اسـ تب

وبفر على هيئة أشــــرطة كبدية بينها جييبينات دموية (ا ا ك ى خالي لسهم األخضر), تحتوي عل
ا CVنشطة (السهم األبيض), وقل قطر الوريد المركزي ( ل بخالي ), مع استمرار ارتشاح قلي

ود LIالدم البيضاء ( ود), ووج هم األس ), ووجود كريات دم حمراء في الجييبينات الدموية (الس
 )1000X: C & 400X: B&A; H&Eخاليا كبدية ثنائية األنوية (السهم األصفر). (

LI

C
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  التغيرات النسيجية في الكلى 2.2.4

تعتبر الكلى حساسة للتأثيرات الضارة للمواد الكيميائية, حيث تقوم بترشيح 
  وتركيز مواد كيميائية مختلفة.

  انبذكور األرل المجموعة الضابطة فيكلى لل التركيب النسيجي 1.2.2.4
ية للمجموعة الضابطة أن طبقة أوضحت القطاعات النسيجية في قشرة الكل

القشرة تحتوي على كريات ملبيجى منتظمة الشكل، وتتكون كل كرية من 
محفظة بومان مبطنة بنسيج طالئي حرشفي بسيط وكبيبة، واألنيبيبات البولية 
القريبة جدارها سميك وفارغة من الداخل أي ال توجد بها أي رواسب شكل 

)18.(  
في كلى األرانب المعاملة بالمستخلص المائي التغيرات النسيجية  2.2.2.4

  ألوراق الزيتون

أظهر الفحص النسيجي لكلى ذكور األرانب التي جرعت بالمستخلص المائي 
ألوراق الزيتون أن أنسجة قشرة الكلية تشبه الموجودة في المجموعة 
الضابطة حيث نالحظ أن طبقة القشرة تحتوي على كريات ملبيجى منتظمة 

ون كل كرية من محفظة بومان مبطنة بنسيج طالئي حرشفي الشكل، وتتك
بسيط وكبيبة، واألنيبيبات البولية القريبة جدارها سميك وفارغة من الداخل 
أي ال توجد بها أي رواسب ويوجد احتقان دموي في بعض المناطق بطبقة 
القشرة ووجود بعض كريات الدم الحمراء بين األنيبيبات البولية  كما في 

  ).19(الشكل 

  

التغيرات النسيجية في كلى ذكور األرانب المعاملة بنيتريت  3.2.2.4
  الصوديوم

بينت القطاعات النسيجية لقشرة الكلية في ذكور األرانب التي تناولت نيتريت 
الصوديوم فقط حدوث انكماش في الكبيبات الكلوية واتساع في محافظ 

وية القريبة من كريات بومان. وحدوث احتقان ونزف دموي في األوعية الدم
ملبيجي، وزيادة سمك جدر األوعية الدموية في بعض المناطق. ووجود 
ترسيبات في تجاويف األنيبيبات الكلوية، وقد قل سمك جدرها مما يدل على 
فقد أسطح خالياها للخميالت الدقيقة، باإلضافة لوجود نزف دموي ووجود 

  Edemaبيب البولية، ووجود توسع وارتشاح بخاليا الدم البيضاء بين األنا
في بعض األماكن في منطقة القشرة، وجود فجوات في سيتوبالزم الخاليا 
المبطنة لألنيبيبات البولية وحدوث نخر خلوي لها كما هو مبين في الشكل 

)20.(  
  

التغيرات النسيجية في كلى األرانب المعاملة بالمستخلص المائي  4.2.2.4
  الصوديوم ألوراق الزيتون مع نيتريت 

أشارت نتائج الفحص المجهري لنسيج الكلية في طبقة القشرة لألرانب التي 
جرعت بالمستخلص المائي ألوراق الزيتون ثم تناولت نيتريت الصوديوم 
إلى أن كريات ملبيجي واألنيبيبات الكلوية أصبحت منتظمة واستعادت شكلها 

بعض األماكن  في Edemaالطبيعي، واألنيبيبات جدارها سميك، ووجود 
في منطقة القشرة، ووجود احتقان في بعض األوعية الدموية وكريات دم 

  ).21، شكل( حمراء بين األنيبيبات البولية
  

G

G

B

G

G

A

ة  ):18شكل ( ي المجموع ب ف ذكور األران ة ل رة بالكلي ة القش قطاعات نسيجية في طبق
ابطة. ة,  الض ي منتظم ات ملبيج ى كري وي عل رة تحت ة القش ح أن طبق  توض

هم  وتتكون كل كرية من محفظة بومان مبطنة بنسيج طالئي حرشفي بسيط (الس
ة ( يض), وكبيب هم Gاألب ميك (الس دارها س ة ج ة القريب ب البولي ), واألنابي

ود). ( هم األس ي (الس ا تجويف داخل فر) وبه  ,1000X: C, 400X: Bاألص
100X: A; H&E( 

G

C
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G

G

B

G

G G

A

 
ات ):19( شكل ي نسيجية قطاع ة ف رة طبق ة القش ذكور بالكلي ب ل ي األران ت الت  جرع

ـرة طبقة أن تظهر  .الزيتون ألوراق المائي بالمستخلص وي القشــ ى تحت  عل
ة كل وتتكون, منتظمة ملبيجي كريات ن كري ة م ان محفظ ة بوم يج مبطن  بنس
هم( بسيط حرشفي طالئي يض الس ة), األب ـابيب), G( وكبيب ـة واألنـــ  البوليــ
ة ـدارها القريب هم( ـميكســــ جــ فر الس ا) األص ف وبه ي تجوي هم( داخل  الس
 )1000X: C, 400X: B, 100X: A; H&E( .)األسود

G

C

: قطاعات نسيجية في طبقة القشرة بالكلية لذكور األرانب التي تناولت )20شكل (
: حدوث اتســاع في محفظة A ,Bتوضح الصورة   نيتريت الصوديوم.

ــان ونزف دموي في األوعية بومــان (السهم األبيض), وحدوث احتقـ
 Edemaالدموية القريبة من كريات ملبيجي (السهم األخضر), ووجود 

   وقل سمك جدر األنيبيبات الكلوية (السهم األصفر). . (السهم البرتقالي)

G

G

GA

 

G

B
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C: ) ة ات الكلوي ي الكبيب اش ف هم األزرق)Gتبين وجود انكم يبات , ووجود) (الس  ترس
ي اويف ف ات تج ة األنيبيب هم( الكلوي ود الس ة  ,)األس ات الكلوي در األنيبيب مك ج ل س وق

فر) هم األص دوث   ,(الس يض), وح هم األب ـان (الس ة بومـ ي محفظ ـاع ف دوث اتسـ ح
هم  ي (الس ات ملبيج ن كري ة م ة القريب ة الدموي ي األوعي وي ف زف دم ـان ون احتقــ

 .األخضر)

C

 
D:ونزف)النجمة( جدارها ســـمك وقل الكلوية لألنيبيبات المكــونة الخــــاليا تحلل , 

اويف ــــــيبات في تجسود ترــــووج, )األحمر السهم( البوليـــة األنيبيبات بين دموي
وقل سمك جدر األنيبيبات الكلوية (السهم , وية (السهم األسود)ــنيبيبات الكلاأل

 األصفر).

D

E,F:البيضاء الدم بخاليا ارتشاحات حدوث )LIمك جدر األوعية ــ), وزيادة س
  )400X: F&D, C, B – 100X: E, A; H&E(الدموية (السهم البني). 

LI

E

LI

F
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G

B

G

G

GG

G

A

جرعت  التي األرانب لذكور بالكلية القشرة طبقة في نسيجية قطاعات ):21( شكل
 كريات أن توضح. الصوديوم نيتريت الزيتون وتناولت ألوراق المائي بالمستخلص

 واألنيبيبات, الطبيعي شكلها واستعادت منتظمة أصبحت ويةالكل واألنيبيبات) G( ملبيجي
 احتقان ووجود), األخضر السهم( طبيعي الداخلي وتجويفها), األصفر السهم( سميك جدارها

, البولية األنيبيبات بين حمراء دم وكريات), األحمر السهم( الدموية األوعية بعض في
   .)قاليالبرت السهم( القشرة مناطق بعض في Edema ووجود

)400X: C & B – 100X: E, A; H&E( 

G

C

 
 

  Discussion. المناقشة 5
إن تناول الفئران لنيتريت الصوديوم عن طريق الفم يؤدى إلى تلف كبير في 

 ,Hassan et al., 2009; Sherif & Al-Gayyarالكلى والكبد (
2013; Elsherbiny et al., 2017; Uslu et al., 2019.(  

) بشكل تقليدي لعدة قرون للوقاية .Olea europaea Lزيتون (لقد استخدم ال
). فقد استخدمت أوراق Al-Basher, 2018وعالج العديد من األمراض (

الزيتون كعالج لمختلف األمراض, وكذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري 
-Japon). حيث أظهر Soussi et al., 2018واالضطرابات االلتهابية (

Lujan et al. (2006a); Al-Jubury (2013)  أن أوراق الزيتون تعتبر
  أكثر أجزاء أشجار الزيتون قوة في كسح الجذور.

   Biochemical studiesالدراسة الكيموحيوية    1.5
  )GGTو ALT ,AST ,ALPنشاط إنزيمات الكبد ( 1.1.5

توجد إنزيمات الكبد عادة في الدورة الدموية بكميات صغيرة بسبب نمو الكبد 
فقط يرتفع بشكل معنوي في  ALTح. كما أن إنزيم الكبد النوعي واإلصال

, يمكن أن تحدث باتصال ASTأمراض الكبد الصفراوية, الزيادة في مستوى 
مع أضرار في القلب أو العضالت الهيكلية وكذلك في النسيج الحشوي الكبدي 

)Sherlock & Dooley, 1993; Hassan & Yousef, 2010.(  
في خاليا الكبد, الخاليا الظهارية الصفراوية, األنابيب  GGTيوجد إنزيم 

الكلوية, البنكرياس واألمعاء, كما أنه يوجد في غشاء الخلية ويعزى نشاط هذا 
 ,Burtis & Brunsاإلنزيم في الدم بشكل رئيسي إلى الجهاز الصفراوي (

2014.(  
شف عن تعمل نشاطات اإلنزيمات الكبدية كمؤشرات حيوية مهمة سريريًا للك

السمية الكبدية. يعتبر الكبد من أكثر األعضاء حساسية تجاه المؤكسدات من 
خالل استخدامه كموقع إلزالة السموم من األدوية والمواد السامة, وبالتالي رفع 
مستواها في الدم عن الحد الطبيعي عند حدوث تلف في أغشية الخاليا الكبدية 

  ).Mazahreh et al., 2020وزيادة خروجها إلى الدم (
) في P<0.001أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى حدوث ارتفاع معنوي (

) في مصل دم GGTو ALT ,AST ,ALPمستوى نشاطات إنزيمات الكبد (
ذكور األرانب البالغة التي غذيت بعلف يحتوي على نيتريت الصوديوم بتركيز 

مع العديد من % بالمقارنة مع المجموعة الضابطة. واتفقت هذه النتائج 0.4

الدراسات السابقة التي أشارت إلى حدوث خلل وظيفي في الكبد تسبب بارتفاع 
) في مصل GGTو ALT ,AST ,ALPمعنوي في نشاطات إنزيمات الكبد (

دم حيوانات التجارب (فئران, جرذان, أرانب) التي تم معاملتها بنيتريت 
 ,.Usunomena et alالصوديوم بالمقارنة مع المجموعات الضابطة (

2011; Abebe et al., 2013; Efuruibe et al., 2013; 
Hammoud et al., 2014; Abed-Al-Azeez et al., 2015; 
Sherif & Al-Gayyar, 2015; Noroozani et al., 2016; 
Juibar et al., 2017; Akhzari et al., 2019; Adetutu et al., 
2020; Radwan et al., 2020a; Wahyuningsih et al., 

2020; Eissa et al., 2021 .(  
يعزى االرتفاع في نشاطات إنزيمات الكبد في مصل الدم إلى عدة أسباب منها 
التأثير السام لمركبات النيتروزو المتكونة في البيئة الحامضية في المعدة مسببة 

 ,.Kalantari & Salehi, 2001; Hassan et alنخر كبدي حاد (
2009; Enovwo, 2010; Aboulgasem et al., 2015 أو قد ,(

الذي يسبب اإلصابة  Methaemoglobinaemiaبسبب فقر الدم و يكون
بنقص األكسجة في الخاليا الكبدية والتي تؤدي بالتالي لتسرب اإلنزيمات 

)Duncan et al., 1994; El-Sabagh et al., 2014; 
Aboulgasem et al., 2015; Ahmed, 2016 يســــــبب نيتريت .(

ألغشــــــية الخــــاليا الكبدية مما يؤدي إلى الصـــوديوم التلف التأكســـــدي 
 ,.Salama et alزيادة نشــــــــاط اإلنزيمـــــــات الكبدية في مصل الدم (

2013; Abdel-Reheim, 2014; Abed-Al-Azeez et al., 
 ;Talas et al., 2013وخلل التصنيع الحيوي لهذه اإلنزيمات ( ),2015

Aboulgasem et al., 2015مركب  300و إلى تكوين أكثر من ), أN - 
نيتروزو سام للخاليا نتيجة التحاد نيتريت الصوديوم مع األمينات الثانوية في 

 & Tricker & Preussinann, 1991; Kalantariالغذاء أو الجسم (
Salehi, 2001; Ibrahim et al., 2009; Ahmed, 2016.(  

يسببه التأثير السام لنيتريت  وقد يعزى أيًضا إلى الضرر الكبدي الهائل الذي
 ASTو ALTالصوديوم. نتيجة للضرر الخلوي العديد من اإلنزيمات مثل 

تخرج إلى مصل الدم ومن ثم يشير مستواها إلى نوع ومدى الضرر الناجم عن 
 ,.Pari & Arumugam, 2008; Helal et alحالة إصابة خاليا الكبد (
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2017bى االرتفاع المعنوي في اإلنزيمات ). باإلضافة إلى ذلك, يمكن أن يعز
الناقلة لمجموعة األمين في مصل الدم إلى أنه في ظل الظروف المرضية, فإن 
الخاليا البرنشيمية للفصوص الكبدية تفشل في أداء الوظائف الحيوية, والتي 
عادة ما تؤدي إلى تمثيل غذائي وسطي غير متوازن أو مضطرب. ويمكن 

عن طريق إنتاج الجذور الحرة التي تتفاعل مع تفسير هذه الزيادة أيًضا 
األحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة لغشاء الخلية مما يؤدي إلى إجهاد 
تأكسدي يؤدي إلى اضعاف غشاء الميتوكوندريا والغشاء البالزمي مما يؤدي 

 Sujatha & Sisilamma, 2009; Helal etإلى تسرب اإلنزيمات (
al., 2017b  .(  

), RNSتريت الصوديوم إلى توليد أنواع النيتروجين المتفاعلة (يؤدي ني
 El-Sheikhوأكسدة الدهون والنضوب المباشر لإلنزيمات المضادة لألكسدة (

& Khalil, 2011; Bala & Gupta, 2016 ويتفاعل مع األمينات .(
الثانوية إلنتاج النيتروز أمينات, والتي تكون مسرطنة في الطبيعة, ويزيد من 

الذي يساهم في تلف خلوي واضح في ظل اإلجهاد التأكسدي  LPOتوى مس
)Iyyaswamy & Rathinasamy, 2012; Bala & Gupta, 

2016 .(  
بشكل معنوي في مصل الدم والذي قد ينتج عن  GGTإنزيم يزداد نشاط و

السمية الكبدية وتلف الكبد, فكلما زاد تلف الكبد كلما زاد إطالق إنزيمات الكبد 
)El-Khayat et al., 2009; Ateya et al., 2016 نظًرا ألن .(

المضافات الغذائية تتسبب في تلف خاليا الكبد والتنكس الخلوي أو تدمير الكبد 
بسبب تلف أغشية الخاليا الكبدية, يتم إطالق أنواع مختلفة من اإلنزيمات 

 Etim etفي مجرى الدم ( Cytosolالموجودة عادة في العصارة الخلوية 
al., 2006; Ateya et al., 2016( يرتفع نشاط إنزيم .GGT  أيًضا في

معظم حاالت اضطرابات الكبد وفي كل من سرطان الكبد االبتدائي والثانوي 
)Onyema et al., 2006; Whitby et al., 1992; Ateya et al., 

2016.(  
في مصل الدم والتي لوحظت في  ASTو ALTإن الزيـــــــادة في نشاط 

مجموعات المســتحثة بهذه المضافات قد تعكس تلف خاليا الكــبد وتنكسها ال
 ,Pari & Arumugam, 2008; Ahmedوزيادة نفاذية الغشاء البالزمي (

). وتشير هذه الزيادة إلى استخدام األحماض األمينية في األكسدة أو في 2016
سبب الُسمية استحداث السكر وهي تستخدم لتحديد تلف الكبد والنخر الخلوي ب

)Kalender et al., 2005; Etim et al., 2006; Ahmed, 2016 ,(
أو قد تكون هذه الزيـــــــادة ناتجـــــة عن اإلجهـــــاد التأكسدي الناجم عن 

المنشط في أنسجة الكبد  caspase-3نيتريت الصوديوم وزيادة التعبير عن 
)Eissa et al., 2021(خلوية الكبدية االلتهابية . تؤدي االضطرابـــــات ال

 ASTو ALTإلى مستويات عالية جًدا من اإلنزيمات الناقلة لمجموعة األمين 
)Foreston et al., 1985; Hultcrantz et al., 1986; Helal & 

Elsaid, 2006 .(  
ومن المعروف أن هذه اإلنزيمات موجودة بشكل رئيسي في الكبد بتركيزات 

 ALPنشاطات اإلنزيمات الناقلة لمجموعة األمين, عالية, والقيم العالية في 
في مصل دم الجرذان المعاملة بالنيتريت بالنسبة لقيم المجموعة  GGTو

الضابطة تدل على تلف خلوي حاد داخل الكبد يعزى إلى جرعة المركب 
)Usunomena et al., 2011; Kadhum et al., 2015  .(  

ة لتحلل االسترات أحادية لمجموعة من اإلنزيمات المحفز ALPينتمي 
على سطح الخلية في معظم األنســـجة البشـــرية.  ALPالفوســـفات. يوجد 

حيث يوجد بتراكيز عالية في أنسجة األمعاء, الكبد, العظام, الطحال والكلى 
)Moss & Handerson, 1999; Hassan & Yousef, 2010 .(

نات وأغشية القنيات الصفراوية الموقع المحدد لهذا اإلنزيم داخل كل من الجييبي
 ,.Bishop et alيفسر االرتفاعات األكثر شيوًعا في اضطرابات معينة  (

2005; Hassan & Yousef, 2010 يحرر النخر الخلوي الحاد إنزيم .(
ALP  في الدورة الدموية ويرتفع مستواه في مصل الدم. ترتبط زيادة نشاط
ت نيتريت الصوديوم مع تلف أغشية في مصل دم األرانب التي تلق ALPإنزيم 

الخاليا الكبدية واختالل وظيفة الكبد والتي تعزى جزئيًا إلى تأثير إنتاج الجذر 
 ,Ahmed & Mannaaالحر (أكسيد النيتريك) الناتج عن النيتريتات (

2000; Abed-Al-Azeez et al., 2015 .(  
الزيتون بمفرده لم  أظهرت الدراسة الحالية أن تناول المستخلص المائي ألوراق

, ALT ,AST) في نشاطات إنزيمات الكبد (P>0.05يؤدي إلى أي تغير (
ALP وGGT في مصل دم ذكور األرانب عندما قورنت مع المجموعة (

 & Al-Attarالضابطة وهذه النتائج تتفق مع العديد من الدراسات السابقة (
Shawush, 2015; Zahkouk et al., 2017; Al-Thebaiti & 
Zari, 2018; Ustuner et al., 2018; Aggul et al., 2020; 

Assumaidaae et al., 2020 وقد يرجع ذلك إلى أن مركبات متعددة .(

 ALTالفينول الحرة والكلية المستخلصة من أوراق الزيتون تنظم مستويات 
  ).  Farag et al., 2003; Khalil, 2004في مصل الدم ( ASTو

) في مستوى نشاطات P<0.01الحالية انخفاًضا معنويًا (سّجلت نتائج الدراسة 
) في مصل دم ذكور األرانب GGTو ALT ,AST ,ALPإنزيمات الكبد (

 2.21البالغة التي جّرعت بالمستخلص المائي ألوراق الزيتون بجرعة (
مل/كجم من وزن الجسم) وغذيت بعلف يحتوي على نيتريت الصوديوم بتركيز 

بالمقارنة مع مجموعة نيتريت الصوديوم. وهذه النتائج أسابيع  8% ولمدة 0.4
كانت مماثلة لعدة دراسات سابقة أشــارت إلى حدوث انخفاض معنوي في 

) في مصل دم GGTو ALT ,AST ,ALPنشـاطات اإلنزيمـات الكبدية (
الحيوانات المعـاملة بمستخلص أوراق الزيتون مع مواد كيميائية مختلفة 

)Streptozotocin ,Doxorubicin ,Paracetamol ,Cisplatin ,
Methotrexate ,Fluoxetine ,Carbon tetrachloride ,

Cadmium ,Alloxan ,Cyclophosphamide ,
Lipopolysacchride ,High fat diet ,Bisphenol A بالمقارنة (

بالمجموعات التي تمت معاملتها بالمواد الكيميائية السابق ذكرها والتي أدت إلى 
 ,Khalil, 2004; Abd El-Azimع في نشاط هذه اإلنزيمات (ارتفا

2014; Sangi et al., 2014; Hamad, 2015; Kumral et al., 
2015; Cerig et al., 2016; Sakr et al., 2016; Alruwaili and 
Hamed, 2017; Mohammed et al., 2017; Al-Basher, 
2018; Al-Janabi, 2018; Elgebaly et al., 2018; 
Mahmoudi et al., 2018; Ustuner et al., 2018; Bijargah et 
al., 2019; Taha et al., 2020; Ağgül et al., 2020; 
Assumaidaee et al., 2020; Fki et al., 2020; Jemai et al., 

2020; Taamalli et al., 2020.(  
ط المضاد يعزى هذا االنخفاض في إنزيمات الكبد إلى عدة أسباب منها النشا

لاللتهاب للمركبات عديدة الفينول في المستخلص المائي ألوراق الزيتون، 
 Ghanamوالذي يسمح بتنظيم مستويات اإلنزيمات الناقلة لمجموعة األمين (

et al., 2015; Laaboudi et al., 2016 وتلعب هذه المركبات دوًرا ,(
مات وإصالح تلف أنسجة مهًما في تثبيت األغشية البالزمية, ومنع تسرب اإلنزي

الكبد نتيجة تقليل الجذور الحرة التي تسببها المواد الكيميائية السامة للكبد كرابع 
 ,.Briante et alكلوريد الكربون, الباراسيتامول والتعرض ألشعة جاما (

2002; Khalil, 2004; Zahkouk et al., 2017; Alruwaili & 
Hamed, 2017واقي للكبد للمستخلص المائي ). أو قد يكون التأثير ال

 ;Peirce, 1999ألوراق الزيتون ناتًجا عن خاصيته المضــادة لألكسدة (
Khalil, 2004; Hamad, 2015; Cerig et al., 2016; Al-

Janabi, 2018 وتحسين معايير اإلجهاد األيضي والتأكسدي الناتجة عن .(
 Poudyal et al., 2010; Zahkouk etالسمنة والسكري في الجرذان (

al., 2017 وكذلك لوجود األحماض الفينولية والفالفونويدات القادرة على .(
إطالق بروتون الهيدروجين من مجموعة الهيدروكسيل الخاصة بهم, مما يحبس 

 ,.Ettaya et al., 2016; Sakr et alالجذور الحرة ويمنع تلف الكبد (
2016; Soussi et al., 2018جود مركبات نشطة ). أو قد يكون بسبب و

  ). Taamalli et al., 2020بيولوجيًا مثل التربينات الثالثية (
المستخلص من  ليروبينواألأن   Jamshed et al. (2014)وأظـــــهر

ورق الزيتون يوفر تأثيًرا واقيًا للكبد عن طريق عكس التغيرات التى ينتجها 
Tamoxifinوليروبين في تخفيف , وأظهر أيًضا تأثيًرا محتمًال ومفيًدا لأل

اإلجهاد التأكســـــدي وتعزيز الدفاعات المضادة لألكسدة في الفئران التجريبية. 
لقــــد ثبت أن األوليروبين ومشــــــــتقاته من هيدروكســــي تايروســــــول هما 
كاســــحان ألنيونــــــات فوق األكسيد وجذور الهيدروكسيل ومثبطان للجذور 

 ,Lissoni et al., 2005; Jordanمض الهيدروكلوريك (المشتقة من ح
2006; Jamshed et al., 2014.(  

تحتوي أوراق الزيتون على التربينات الثالثية (حمض االولينولك وحمض 
الماسلينك), الفالفونويدات (مثل اللوتولين، االبيجينين والروتين), والشالكونات 

Chalcones وسايد, التربينات األحادية مثل اوليفين، اوليفين داي جليك
Monoterpenes iridode والتي يعتقد أنها مسؤولة عن التأثيرات ,

-Meirinhos et al., 2005; Pereira et al., 2007; Alالدوائية (
Attar & Shawush, 2015 وقد تبين أن مستخلص أوراق الزيتون .(

، بسبب Eين وفيتام Cالكلي كان له نشاط مضاد لألكسدة أعلى من فيتامين 
التآزر بين الفالفونويد، واألوليوروبوسايدات والفينوالت البديلة 

)Benavente-Garcia et al., 2000; Al-Attar & Shawush, 
2015 .(  

االنخفاض الكبير في نشاطات اإلنزيمات الكبدية  Taha et al. (2020)أكد 
ALT ,AST ,ALP وGGT  في الجرذان المعالجة بمستخلص أوراق
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الباراسيتامول والتأثير الوقائي للمستخلص الذي يحتوي على  يتون+الز
 pentaadecanoicاألحماض الدهنية (حمض األولينوليك, حمض الستريك, 

acid ,octadecenoic ,Cis-vaccenic acid 11وE والفالفونويدات (
), والتي تُظهر Isovitexin ,Astibin ,Quercetin ,BSitosterolمثل (

للكبــــد ولها دور في الحفــــاظ على الســـــالمة التركيبية  خصائص واقية
للغشــــــاء الخلوي الكبدي التي يمكن أن تكون مســـــؤولة عن نشــــــاط تثبيت 
الغشـــــــاء. حيث أدت جرعة مســـــتخلص أوراق الزيتـــــون إلى تحســــــين 

كبير مما يشــــير إلى أن مســـتخلص  نشــــــــاط إنزيمــــــات الكبد بشــــــكل
أوراق الزيتون الذي يحتوي على مكونات نباتية مثل األوليروبين والهيدروكسي 

  تايروسول يعكس االلتهاب المزمن واإلجهاد التأكســـدي. 
تركيزات البروتين الكلي واأللبومين والجلوبيولين ونسبة  2.1.5

  األلبومين/الجلوبيولين
ر الوحيد لمعظم بروتينات البالزما وبشكل أساسي األلبومين, يعد الكبد المصد

 & β)Sherlock و αالفيبرينوجين والبروثرمبين. ومعظم الجلوبيولين 
Dooley, 1993; Hassan & Yousef, 2010.(  ويمكن استخدام

تركيزات البروتين الكلي واأللبومين في مصل الدم كمؤشرات لحالة الكبد 
 ;Naganna et al., 1989المختلفة من تلف الكبد ( والتفريق بين األنواع

Helal et al., 2017a.(  
) في P<0.001أظهرت نتــــــائج الدراســــة الحالية انخفاًضا معنويًا (

) P>0.05تركيزات البروتين الكلي, األلبـــــومين, وال يوجد أي فرق معنوي (
ين/الجلوبيولين في مصل دم في تركـــــيز الجلوبيولين ونســـــبة األلبـــــوم

األرانـــــب البــــالغة المغذاة بعلف يحتوي على نيتــــريت الصـــوديوم 
% بالمقــــــارنة مع المجموعة الضــــابطة, هذه النتائج اتفقت 0.4بتركـــــيز 

بشكل جزئي مع بعض الدراسات في حدوث انخفاض معنوي في تركيزات 
في مصل دم حيوانات التجارب (الفئران, الجرذان) البروتين الكلي واأللبومين 

المعاملة بنيتريت الصوديوم بالمقارنة مع المجموعات الضابطة ولكنها ال تتفق 
مع نتائج تركيز الجلوبيولين ونسبة األلبومين/الجلوبيولين حيث حدث انخفاض 

 ;Helal & Elsaid, 2006; Helal et al., 2008( معنوي في كل منهما
El-Sheikh & Khalil, 2011; Abu Aita & Mohammed, 2014; 
Hammoud et al., 2014; Hassan et al., 2018; Abushofa 
et al., 2019; Adewale et al., 2019; Radwan et al., 

2020b; Soliman et al., 2021( , في حين اتفقت دراسةHelal et 
al. (2017a)  في حدوث تغير غير معنوي في نتائج نسبة

أللبومين/الجلوبيولين, وحدوث انخفاض معنوي في تركيزات البروتين الكلي ا
واأللبومين في مصل دم الجرذان المعاملة بنيتريت الصوديوم بالمقارنة مع 

     المجموعات الضابطة ولم تتفق مع نتائج تركيز الجلوبيولين.
سطة هذا االنخفاض قد يعزى إلى تحفيز الغدة الدرقية والغدد الكظرية بوا

نيتريت الصوديوم الذي يؤدي إلى عرقلة في تصنيع البروتين, وتحطيمه سريعًا, 
 Abdeenوزيادة معدل األحماض األمينية الحرة, وانخفاض دوران البروتين (

et al., 2008; Ateya et al., 2016 وتؤدي تفاعالت النيتريت إلى .(
 Kolpakov etتين (إطالق أكسيد النيتريك, والذي يمكن أن يثبط تصنيع البرو

al., 1995; El-Sheikh & Khalil, 2011 ويسبب نيتريت الصوديوم .(
التلف التأكسدي لغشاء الخلية, وتلف أنسجة الكبد, مما أدى إلى انخفاض 

 ,.Salama et al., 2013; Aboulgasem et alمستويات األلبومين (
 السكر استخدام األحماض األمينية في األكسدة أو استحداث). و2015

Gluconeogenesis )Etim et al., 2006; Helal et al., 
2017b) وزيادة في نزع مجموعة األمين من األحماض األمينية ,(Varely, 

1987; Hassan & Yousef, 2010 وتكوين مركبات ,(N -  نيتروزو
 ;Anthony et al., 1994تثبط عملية الفسفرة التأكسدية (السامة التي 

Hassan & Yousef, 2010.(  
إن االنخفاض في مستوى األلبومين في مصل الدم قد يكون بسبب فقدان 
البروتين من القناة الهضمية, أو بسبب انخفاض تكوين األلبومين في الكبد أو 
بسبب تنخر الكبد نتيجة إلعطاء نيتريت الصوديوم لذكور الجرذان البيضاء 

)Said et al., 1992; Helal et al., 2008 .(  
ض تركيزات البروتينات الكلية واأللبومين بشكل معنوي في المجموعة انخفا

التي تناولت نيتريت الصوديوم مقارنة مع المجموعة الضابطة قد يعزى إلى 
تأثيرات نيتريت الصوديوم على الكبد إما من خالل تثبيط عملية الفسفرة 

 ,Anthony et al., 1994; Abu Aita & Mohammedالتأكسدية (
و من خالل التغييرات النخرية خصوًصا في الغشـــــــــاء البــالزمي ) أ2014

)Guler et al., 1994; Abu Aita & Mohammed, 2014.(  
إن تركيـــــــزات البروتين الكلي واأللبــــــومين في مصل الدم قــد انخفضت 

جهاد بشـــــــكل معنوي وقــــــد تكــــــــون هذه االنخفاضات بســــبب اإل

التأكســــدي الذي يؤثر على الوظيفة التصنيعية للكبـــــد بواســــــــطة نيتريت 
). ويمكن أن Naganna, 1989; Ateya et al., 2016الصوديوم (

يكون ناتًجا عن تكوين أكسيد النيتريك أو بيروكسي نيتريت, الذي يؤكسد 
 ;Zraly et al., 1997البروتينات التي تضعف عملية األيض في الكبد (

Hassan et al., 2018 انخفاض تركيز األلبومين قد يكون ناتًجا عن.(
  ). O'Connell, 2005; Ateya et al., 2016أمراض الكبد والكلى (

أوضحت نتائج الدراسة الحالية أن تجريع ذكور األرانب بالمستخلص المائي 
في  )P>0.05ألوراق الزيتون بمفرده لم يؤدي إلى حدوث أي تغيرات (

تركيزات األلبومين والجلوبيولين ونسبة األلبومين/الجلوبيولين في مصل الدم 
 & Badrبالمقارنة مع المجموعة الضابطة, واتفقت هذه النتائج مع دراسة (

Fouad, 2016(.  
) في تركيزات P<0.01بينت نتائج الدراسة الحالية حدوث ارتفاع معنوي (

) في تركيز P>0.05أي فرق معنوي ( البروتين الكلي, األلبومين, وال يوجد
الجلوبيولين ونسبة األلبومين/الجلوبيولين في مصل دم األرانب البالغة التي 

مل/كجم من وزن  2.21جرعت بالمستخلص المائي ألوراق الزيتون بجرعة (
 8% ولمدة 0.4الجسم) وغذيت بعلف يحتوي على نيتريت الصوديوم بتركيز 

تريت الصوديوم, وكانت النتائج الحالية مطابقة مع أسابيع مقارنة مع مجموعة ني
عدة دراسات سابقة أوضحت وجود ارتفاع معنوي في تركيزات البروتين الكلي 
واأللبومين في مصل دم الجرذان المعاملة بمستخلص أوراق الزيتون مع مواد 

, Oxy tetracycline ,Cyclosporineكيميائية مختلفة (
Streptozotocin ,Carbon tetrachloride ,Cadmium 

chloride بالمقارنة بالمجموعات التي تمت معاملتها بالمواد الكيميائية (
 El Sayedالسابق ذكرها والتي أدت إلى انخفاض تركيزات هذه البروتينات (

et al., 2014; Hedeab et al., 2015; Afify et al., 2018; 
Ashour & Mohamed, 2019; Chaker et al., 2020; 

Nadimohamed et al., 2020.(  
قد يكــون التحسن في محتوى البروتين بسبب األوليروبين الذي حفز تكوين 

 ;Carluccio et al., 2003والبروتين ( mRNAالبطانة وكذلك تصنيع 
Abdelhafez et al., 2017 أو بســبب زيادة كمية الريبوســومات في .(

اليا, مما يعكس قدرته على تحفيز الشــبكة اإلندوبالزمية الخشــنة في الخ
 ,.Tunez et al., 2003; Abdelhafez et alتصنيع البروتين (

2017 .(  
أن استخدام مستخلص أوراق الزيتون  Al-Janabi et al. (2015)أظهر 

يحّسن مستويات األلبومين والبروتين الكلي في مصل دم جرذان السكري 
ق الزيتون مصدًرا للعديد من أورا تعدو. Streptozotocinالمستحثة بــ 

 ,Briante et al., 2002; Bouaziz & Sayadiمضادات األكسدة (
2005; Meirinhos et al., 2005; Ranalli et al., 2006; Al-

Attar & Shawush, 2014 حيث يستخدم الطب الشعبي والمعالجة .(
لعديد من النباتية أوراق الزيتون لعالج ومنع العديد من األمراض. تم وصف ا

هذه الخصائص على أنها ناتجة عن السمة المضادة لألكسدة لألوليروبين 
)Visioli et al., 1998; Al-Attar & Shawush, 2014 .(  

أن المعالجة المسبقة  Al-Attar and Abu Zeid (2013)أوضح 
بمستخلصات أوراق الشاي والزيتون ومزيجهما يخفف من التغيرات 

, واقترحوا أن تأثيرات Diazinonلتي يسببها الكيموحيوية الشديدة ا
مستخلصات أوراق الشاي والزيتون ومزيجها ضد السمية الكبدية التي يسببها 

Diazinon قد تكون بسبب الخصائص المضادة لألكسدة لمكوناتها الكيميائية ,
  الطبيعية.

أن الزيادة في  Micol et al. (2005); Ali and Ahmed (2020)أفاد 
بروتين الكلي تُشير إلى قدرة زيت الزيتون وأوراق الزيتون على مستوى ال

تحفيز تجديد األنسجة الكبدية مما أدى إلى زيادة تصنيع البروتين في الكبد 
  التالف وتحسين وظائف خاليا الكبد وحالتها.

التأثير الوقائي لـمستخلص  Ashour and Mohamed (2019)أكد 
ة المستحثة بـرابع كلوريد الكربون في أوراق الزيتون على السمية الكبدي

الجرذان من خالل قدرته على تثبيت أغشية الخاليا، وكسح الجذور الحرة 
والخصائص المضادة لألكسدة. كما استنتجوا أن كال من مستخلص أوراق 
الزيتون البارد والمغلي لهما تأثيرات قوية على تحسين وظائف الكبد ومضادات 

ي يسببها رابع كلوريد الكربون السام للكبد. حيث األكسدة في الجرذان الت
أشاروا إلى أنه يمكن استخدام مستخلص أوراق الزيتون ومكوناته النشطة 
كمكمل وعوامل عالجية قد تكون مفيدة لمنع التغيرات الفسيولوجية والنسيجية 
التي يسببها رابع كلوريد الكربون واستعادة حالة مضادات األكسدة ووظائف 

  لى مستويات أقرب لمستويات المجموعة الضابطة. الكبد إ
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تركيزات اليوريا والكرياتينين وحمض البوليك وأيونات الصوديوم  3.1.5
  والبوتاسيوم 

تلعب الكلى دوًرا حيويًا فــــــي إفـــــــراز الفضـــــالت والســـــموم مثل 
ـــــوائل الجســم، اليوريا والكريـــــــاتينين وحمض البـــوليك، وتنظيم حجم سـ

 ,Okoro & Farateواألســــموزية وتركيزات اإللكتروليتات في مصل الدم (
2019; Nwose et al., 2019; Damiati, 2019; Rodriguez et 

al., 2019; Gounden et al., 2021 وغالبًا ما يتم التعرف على .(
في ذلك زيادة السمية الكلوية من خالل العديد من االضطرابات األيضية بما 

 ;Naggayi et al., 2015الكرياتينين واليوريا في الدم (
Nadimohamed et al., 2020.(  

تعد اليوريا المنتج النهائي النيتروجيني الرئيسي أليض البروتين واألحماض 
األمينية، وتنتج عن طريق الكبد. يتم تصفية اليوريا من الدم في الكلى عن 

 ,Corbettها جزئيًا بواسطة األنابيب الكلوية (طريق الكبيبات ويتم امتصاص
2008; Gowda et al., 2010 لذا ال يعتمد كليًا على فحص اليوريا في .(

تقييم وظيفة الترشيح الكلوي بل يتم فحص الكرياتينين الذي يترشح كليًا بدون أن 
  ). Loughridge & Lewis, 2008يمتص ثانية من قبل األنابيب الكلوية (

ياتينين فهو أحد نواتج تكسير فوسفات الكرياتين في العضالت، وعادة ما أما الكر
يتم إنتاجه بمعدل ثابت إلى حد ما من قبل الجسم اعتماًدا على كتلة العضالت 

)Yuegang & Chengjun, 2008; Gowda et al., 2010 ينتقل .(
يبات الكرياتينين بعد تكوينه عن طريق الدم للكلية؛ حيث يترشح بواسطة الكب

الكلوية ويطرح إلى الخارج عن طريق اإلدرار من دون أن يعاد امتصاصه من 
). يستخدم الكرياتينين Petersmann et al., 2016قبل األنابيب الكلوية (

 ,.Corbett, 2008; Gowda et alبشكل شائع كمقياس لوظيفة الكلى (
2010 .(  

وعة من القواعد يعد حمض البوليك الناتج النهائي في عملية تمثيل مجم
والتي تدخل ضمن التركيب  Purinesالنيتروجينية التي تعرف بالبيورينات 

). Nucleic acid )Nezhat et al., 2017الكيميائي لألحماض النووية 
وهو حمض ضعيف يرتبط بشدة بالتغيرات المرضية الكلوية ويتم إفرازه 

  ).Hassan & Gilbert, 2011والتخلص منه عن طريق الكلى (
) في تركيزات P<0.001بينت نتائج الدراسة الحالية حدوث ارتفاع معنوي (

اليوريا والكرياتينين وحمض البوليك وأيونات الصوديوم والبوتاسيوم في مصل 
دم األرانب البالغة التي تم تغذيتها بعلف يحتوي على نيتريت الصوديوم بتركيز 

هذه الدراسة مع ما  % مقارنة بالمجموعة الضابطة, حيث اتفقت نتائج0.4
توصل إليه العديد من الباحثين الذين أفادوا بحدوث ارتفاع معنوي في تركيزات 
اليوريا والكرياتينين وحمض البوليك وأيونات الصوديوم والبوتاسيوم في مصل 
دم حيوانات التجارب (الجرذان, خنازير غينيا) المعاملة بنيتريت الصوديوم 

 ;El-Sabagh et al., 2014ابطة (بالمقارنة مع المجموعات الض
Aboulgasem et al., 2015; Ahmed, 2016; Al-Gayyar et 
al., 2016; Amin et al., 2016; Bala & Gupta, 2016; Khalaf 
et al., 2016; Fouad et al., 2017; Abdel-Rahman et al., 
2018; Uslu et al., 2019; Adewale et al., 2020a; Adewale 
et al., 2020b; El-Nabarawy et al., 2020; Radwan et al., 

2020b في حين اتفقت دراسة ,(Abdel-Baky (2019)  بشكل جزئي في
وجود ارتفاع معنوي في تركيزات اليوريا والكرياتينين وحمض البوليك 
وأيونات الصوديوم في مصل دم الجرذان المعاملة بنيتريت الصوديوم ولكنها ال 

يونات البوتاسيوم حيث حدث انخفاض معنوي في أيونات تتفق مع نتائج أ
  البوتاسيوم في مصل دم نفس المجموعة. 

يؤثر نيتريت الصوديوم على وظــائف الكلى ويسـبب زيــادة في اليوريا 
والكرياتينين وحمض البوليك في مصل الدم والذي قد يعزى إلى التغييرات في 

نيبيبي ي وعتبة إعادة االمتصاص األمعدل الترشيح الكبيبي, وتدفق الدم الكلو
)Hassan et al., 2009; Abed-Al-Azeez et al., 2015; 

Abdel-Baky, 2019 وهذا يعكس التأثير السام لنيتريت الصوديوم على ,(
 ,Zurovsky & Haber, 1995; Abu Aita & Mohammedالكلى (
النيتروز أمينات ), والذي قد يتفاعل مع أمينات األطعمة في المعدة وتنتج 2014

والجذور الحرة التي قد تزيد أكسدة الدهون مما يؤدي إلى اإلجهاد التأكسدي 
 ;Choi et al., 2002ويمكن أن يكون ضار باألعضاء المختلفة مثل الكلى (

Abu Aita & Mohammed, 2014  أو قد يكون بسبب تكوين أكسيد ,(
 ,Ahmed & Mannaaالنيتريك الذي يسبب خلل وظيفي في الكلى (

2000; Ismail et al., 2003; Ateya et al., 2016,(  وعدم قدرة
  ). Ahmed, 2016الكلية على إفراز الفضالت النيتروجينية (

 ;Jin et al., 2012يرتبط فرط حمض البوليك في الدم بتوليد الجذور الحرة (
Ahmed, 2016حيث يحفز إنزيم أكسدة الزانثين (الزانثين اكسيداز) أكسدة ( 

الهيبوزانثين/زانثين إلى حمض البوليك ويولد جذور فوق األكسيد مما يؤدي إلى 
). ويمكن أيًضا Paul et al., 2012; Ahmed, 2016اإلجهاد التأكسدي (

نيتروزو في  –Nأن تعزى هذه التأثيرات إلى التأثير السام للخاليا لمركبات 
يكون  ). أو قدZurovsky & Haber, 1995; Ahmed, 2016الكلى (

بسبب زيادة اإلجهاد التأكسدي المستحدث بنيتريت الصوديوم والذي يؤدي إلى 
زيادة إنتاج الجذور الحرة التي تسبب خلل في األحماض النووية حيث أشار 

) إلى أن الجذور الحرة تلحق الضرر بمكونات الخلية ومنها 2011الصالح (
لبوليك الناتج النهائي األحماض النووية والقواعد النيتروجينية ويعد حمض ا

أليض البيورينات لذلك سوف يرتفع تركيزه في الدم, أو قد يكون نتيجة تأثير 
نيتريت الصوديوم على خاليا الكلية, إذ يسبب اضطراب في وظائفها حيث 

أن هناك عالقة بين اإلجهاد التأكسدي  Scibior et al. (2014)الحظ 
فئران البيضاء إذ تسبب الجذور المستحدث ودرجة الفشل الكلوي في ذكور ال

الحرة أكسدة األغشية البالزمية المكونة للخاليا الكلوية مما يسبب تدفق حمض 
  البوليك إلى مصل الدم وبالتالي ارتفاعه. 

قد تكون زيادة تركيزات الكرياتينين واليوريا في الدم خالل أمراض الكلى أو 
زانثين اكسيداز, فضًال عن التلف الكلوي بسبب النشاطات العالية إلنزيم ال

 Anwar & Meki, 2003; Helal etضعف نشاطات إنزيم دورة اليوريا (
al., 2017c أو قد ترتبط بانخفاض معدل الترشيح الكبيبي الناتج عن الفشل ,(

الكلوي المزمن نتيجة لتقليل إفراز الكرياتينين بواسطة كل من الكبيبات 
). إن Branten et al., 2005; Adewale et al., 2020aواألنابيب (

نيتريت الصوديوم يؤدي إلى نقص األكسجة مما يؤدي إلى تلف شديد في 
 ,.Ismail et al., 2003; Atef et alالكبيبات واألنيبيبات الملتوية القريبة (

1991; Zaidi, 2020  .(  
تعمل الكلى على الحفاظ على تركيزات اإللكتروليتات في الدم ثابتة على الرغم 

ن التغيرات في الجسم. لذلك، يتم استخدام قيم اإللكتروليتات بشكل شائع م
كمؤشرات لوظائف الكلى أو االختالالت الوظيفية. تشارك اإللكتروليتات 
والمعادن في معظم األنشطة الخلوية ولها دور رئيسي في عملية التمثيل 

متصاص الغذائي. إن استهالك نيتريت الصوديوم له تأثيرات كبيرة على اال
واإلخراج والتركيزات المصلية للعديد من اإللكتروليتات والمعادن المهمة من 
الناحية الفسيولوجية، بما في ذلك الصوديوم والبوتاسيوم. قد يؤدي اضطراب 

 ,.Reddy et alاإللكتروليتات إلى تغيرات استقالبية شديدة مهددة للحياة (
2018; Abdel-Baky, 2019.(  

في مصل الدم بمشاركتهما في العديد من  +Kو +Naنات ترتبط أهمية أيو
النشاطات الحيوية للخاليا واألنسجة, حيث يتم نقلها بشكل نشط من خالل أغشية 
الخلية, بجانب دورها في تقلص العضالت. يمكن ربط النتائج الحالية بتلف 

واضطرابات في  +Kو +Naغشاء الخلية الذي يؤدي إلى اضطرابات في ضخ 
 ;Ganong, 1999; El-Missiry et al., 2001الغشاء (نفاذية 

Hassan, 2007 أو من خالل تثبيط نشاط ,(Na+/K+ATPase حيث ,
يكون هذا اإلنزيم مسؤوًال عن النقل النشط للصوديوم والبوتاسيوم عبر غشاء 

 ,+Naالخلية ويشير إلى أنه المكافئ اإلنزيمي لمضخة الصوديوم والبوتاسيوم (
K+pump( )Keller, 1986; Hassan, 2007.(  
 .James and Mitchel (2006); Adewale et alكما ذكر 
(2020a)  أنه يشـار إلى ارتفاع البوتاســيوم على أنه أكثر عالمات

اإللكتروليتات مصداقية للفشل الكلوي. يمكن أن تكون زيادة مستوى البوتـاسيوم 
البعيدة أثناء الفشل الكلوي مما نتيجة النخفــاض إفراز البوتاسيوم في األنيبيبات 

 +Naيؤدي إلى زيـادة البوتاسيوم في الدم. تم أيًضا ربط الزيـــادة الكبيرة في 
 ;Ijeomah et al., 2018ارتباًطا مباشًرا بالُسمية الكلوية ( K+و

Adewale et al., 2020a وبالتالي تقوية التأثير السام المعزز الناتج عن ،(
 ,.Branten et al., 2005; Adewale et alنيتريت الصوديوم (

2020a .(  
يرتبط سبب زيادة البوتاسيوم بمعدل الترشيح الكبيبي واالنتشار الخلفي السلبي 

 -من خالل الخاليا األنبوبية التالفة. هذا بسبب خلل في نظام الرينين أنجيوتنسين
 Collاأللدوستيرون، وضعف الترشيح الكبيبي وانخفاض إعادة االمتصاص (

et al., 2000; Khanagavi et al., 2014; Varghese et al., 
2018.(  

قد يتسبب التعرض البيئي والمهني للمواد السامة للكلية في حدوث ضعف في 
). Marek, 2005; Okpogba et al., 2021األنبوب الكلوي والكبيبي (

 الكلى معرضة بشكل خاص لهذه التأثيرات بسبب تركيبها ووظيفتها. تتلقى
% منها للترشيح في 10الكلية ُخمس النتاج القلبي أثناء الراحة، ويخضع 

الكبيبة. هذا يجلب كميات كبيرة من المواد المذابة/الجسيمات إلى األجزاء 
  ).Marek, 2005; Okpogba et al., 2021الكبيبية واألنبوبية (
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ئي سجلت الدراسة الحالية أنه عند معاملة ذكور األرانب بالمستخلص الما
) في تركيزات اليوريا, P>0.05ألوراق الزيتون بمفرده لم يحدث أي تغير (

الكرياتينين, حمض البوليك, وأيونات الصوديوم والبوتاسيوم في مصل دم هذه 
األرانب عندما قورنت بالمجموعة الضابطة, وكانت هذه النتائج متوافقة مع 

 ,Abdelhafez et al., 2017; Al-Thebaiti & Zariدراسات سابقة (
2018.(  

) في P<0.01أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى حدوث انخفاض معنوي (
تركيزات اليوريا وحمض البوليك وأيونات الصوديوم والبوتاسيوم وعند 

)P<0.05 في الكرياتينين في مصل دم األرانب البالغة التي جرعت (
وزن الجسم) مل/كجم من  2.21بالمستخلص المائي ألوراق الزيتون بجرعة (

 8% ولمدة 0.4وتم تغذيتها بعلف يحتوي على نيتريت الصوديوم بتركيز 
أسابيع عند مقارنتها بمجموعة نيتريت الصوديوم, واتفقت نتائج الدراسة الحالية 
مع العديد من الدراسات السابقة التي أشارت إلــــــى حدوث انخفــــــاض 

ـــــاتينين وحمض البوليك, وأيونــــات معنوي فــــــي تركيزات اليوريا, الكريــ
الصوديوم والبوتاسيوم في مصل دم حيوانات التجارب (الفئران, الجرذان) 

, Gentamicinالمعاملة بمستخلص أوراق الزيتون مع مواد كيميائية (
Amikacin ,Gentamicin sulfate ,Cisplatin ,Streptozotocin ,

Deltamethrin ,Alloxan ,Ischemia/Reperfusion ,
Diclofenac ,Cadmium chloride ,Glycerol بالمقارنة (

بالمجموعات التي تمت معاملتها بالمواد الكيميائية السابق ذكرها والتي أدت إلى 
-Toolabi et al., 2011; Abdelارتفاع تركيزات هذه المتغيرات (

Gayoum et al., 2015; Abd El-Rahman, 2016; Badr & 
Fouad, 2016; Laaboudi et al., 2016; Geyikoglu et al., 
2017; Maalej et al., 2017; Salah et al., 2017; Senturk & 
Yildiz, 2018; Soussi et al., 2018; Jemai et al., 2019; 
Soussi et al., 2019; Abd El-Baky et al., 2020; 
Abugomaa & Elbadawy, 2020; Ali & Ahmed, 2020; Al-

Hayaly et al., 2020 .(  
قد يكون هذا التأثير الوقائي بسبب قدرة المركبات الفينولية على السماح 
بالتدخالت العالجية في المراحل المبكرة إلبطاء تقدم المرض. وبالتالي تقليل 
المضاعفات المرتبطة بانخفاض معدل الترشيح الكبيبي مما يؤدي إلى تحسن 

 ;Petroni et al., 1995; Visioli et al., 1995وظائف الكلى (
Maalej et al., 2017 أو قد يكون من خالل النشاط المضاد لألكسدة ,(

)Abaza et al., 2015; Abdel-Gayoum et al., 2015; 
Jafaripour et al., 2016; Soussi et al., 2019 الذي يزيد من ,(

) ويزيد من نشاط اإلنزيمات المضادة GSHمحتوى الجلوتاثيون الكلوي (
 ;Jemai et al., 2009; Tavafi et al., 2012( لألكسدة الكلوية

Pasban et al., 2013; Hedeab et al., 2015 ,( أو بفضل النشاط
 ;Castellano et al., 2013( المضاد لألكسدة لحمض األولينولك

Mehanna et al., 2016 وتعزيز آلية الدفاع المضادة لألكسدة الواقية ,(
 ;Masella et al., 2005; Hamden et al., 2009للخاليا (

Mehanna et al., 2016 باإلضافة إلى النشاطات البيولوجية المضادة ,(
لألكسدة للفينوالت الحيوية األخرى مثل فيرباسكوسايد, ليجستروسايد, 

 ,.Benavente-Garcia et alالتايروسول, وهيدروكسي تايروسول (
2000; Bonilla et al., 2006; Fares et al., 2011; Al-Jubury, 

2013; Nadimohamed et al., 2020 أو من خالل خصائصه ,(
  ).Abugomaa & Elbadawy, 2020الدوائية المعززة للصحة (

تحـافظ إزالـة الفضالت األيضية مثــل اليوريا وحمض البوليك والكرياتينين عن 
), Zoair, 2014طريق الكلى على التركيب الكيميائي األمثل لسوائل الجسم (

إلى أن جميع جرعات مستخلصات  Abd El-Rahman (2016)ر وأشا
أوراق الزيتون المائية تحمي من ارتفاع مستويات اليوريا والكرياتينين في 

, واستعادت جرعة Gentamicinمصل دم الجرذان المستحث بـــ 
مستويات الصوديوم والبوتاسيوم, مشيًرا  Eمستخلصات ورق الزيتون وفيتامين 

اقي للكلى. يمكن أن يؤدي اختالل توازن اإللكتروليتات إلى إلى النشاط الو
عواقب وخيمة ألنه يؤثر على توازن الجسم. التوازن هو العملية التي تحافظ بها 
خاليا الجسم على توازنها الداخلي على الرغم من التغيرات في البيئة الخارجية 

يوم, الكالسيوم، التي تقاس عادة باإللكتروليتات (أيونات الصوديوم, البوتاس
بيكربونات، الكلوريد... إلخ) والتي تعتبر مؤشرات جيدة لوظائف الكلى 

)Cohen & Lemann, 1991; Abd El-Rahman, 2016 أو .(
لوجود خصائص مضادة لاللتهابات الخلوية تحّسن حالة األكسدة, وقد يكون 

خالل تثبيط ناتًجا عن وجود مواد كيميائية نباتية مثل الفالفونويدات, أو من 
), وذلك من خالل منع Abd El-Rahman, 2016أكسدة الدهون (

التغييرات الحادة في المتغيرات الكيموحيوية واضطرابات التركيب النسيجي 
  ).   Al-Attar et al., 2017الكلوي (

قد يكون هذا التأثير الوقائي ناتًجا عن خصائص تثبيت الغشاء غير المباشر 
 ,.Ademola et alفي مستخلص أوراق الزيتون (لألوليروبين الموجود 

2018; Jemai et al., 2019 الذي يقمع اإلجهاد التأكسدي في كلية ,(
 ;Lins et al., 2018الفئران  من خالل تقليل تراكم الجذور الحرة المتولدة (

Jemai et al., 2019 .(  
إن إعطاء الجرذان مستخلص أوراق الزيتون عكس وظائف الكلى نحو 

مستويات الطبيعية والتي يمكن أن تكون بسبب انخفاض االضطرابات ال
). Zoair, 2014األيضية مثل التمثيل الغذائي للبروتين والحمض النووي (

إلى أن االستخدام العالجي  Al-Attar and Alsalmi (2019b)حيث أشار 
 المحتمل لمستخلص أوراق الزيتون كعامل جديد وقائي للكلى ضد الفشل الكلوي

في أنسجة الكلى وبالتالي تقليل  Ang IIالحاد قد يعود إلى قدرته على خفض 
-Scheffler, et al., 2008; Alالضغط على الشرايين في كبيبات الكلى (

Hayaly et al., 2020.(  
   Histological studyالدراسة النسيجية    2.5

ض للمواد تعد دراسة التغيرات التي تحدث في أنسجة األعضاء نتيجة التعر
الكيميائية مؤشًرا هاًما لتقييم التأثيرات السامة الناتجة عن تلك المواد من خالل 
معرفة التغيرات ونتائجها وطرق عالجها لالرتباط الوثيق بين وظيفة األعضاء 

  ).Luster et al., 1988المتضررة وتركيبها النسيجي (
  التغيرات النسيجية في الكبد  1.2.5

ة على إزالة السموم وهو ضروري لعملية التمثيل الغذائي الكبد لديه القدر
وإفراز المواد السامة. قد يؤدي التعرض للمواد السامة إلى تغيرات نسيجية في 
الكبد، والتي بدورها يمكن استخدامها كمؤشر حيوي لإلشارة إلى التعرض 

لتنظيمية المسبق. يمتلك الكبد القدرة على تقليل المركبات السامة، لكن اآلليات ا
يمكن أن تغمرها التركيزات العالية من هذه المركبات، مما قد يؤدي إلى تلف 

  ).2015, وعبد هللا وحسين, Scott & bord, 1996األنسجة بعد ذلك (
لوحظ في الدراسة الحالية من خالل الفحص المجهري للقطاعات النسيجية في 

الصوديوم بتركيز كبد ذكور األرانب التي غذيت بعلف يحتوي على نيتريت 
أسابيع أن الخاليا الكبدية منتفخة وبها تورمات غائمة ويحتوي  8% ولمدة 0.4

سيتوبالزمها على فجوات مختلفة األحجام (دهنية أو مائية)، وحدوث اتساع 
واحتقان ودم متجلط في األوردة المركزية وزيادة سمك بطانتها في بعض 

نات الدموية واحتوائها على الفصيصات الكبدية. وحدوث ضيق في الجييبي
كريات دم حمراء، باإلضافة إلى وجود ارتشاح بخاليا الدم البيضاء في بعض 
مناطق أنسجة الكبد وخصوًصا بالقرب من الوريد المركزي وفي المنطقة 
البابية، ونالحظ أيًضا وجود احتقان ودم متجلط في الوريد البابي وزيادة سمك 

صفراوية، وحدوث تليف في المنطقة البابية، جداره وزيادة سمك القنيات ال
وزيادة سمك الشريان الكبدي, وكذلك وجود خاليا كبدية ثنائية النواة وارتشاح 

اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات السابقة منها دهني. 
 ;Abed-Al-Azeez et al., 2015; Amin et al., 2016دراسات (

Eissa et al., 2021 ( الذين أفادوا بأن نيتريت الصوديوم سبب احتقان في
األوعية الدموية, ارتشاح بخاليا الدم البيضاء أحادية النواة حول األوعية 
الدموية, تنكس دهني, تنكس مائي منتشر, تغيرات نووية, تنشيط خاليا كوبفر. 
أيًضا أظهرت دراسات أخرى حدوث زيادة ملحوظة في عدد الخاليا الكبدية 

ية النواة, تُظهر المنطقة البابية تضخًما ملحوًظا في القناة الصفراوية, ثنائ
احتقــان بابي وارتشاح خاليا الدم البيضاء أحادية النواة وااللتهابية, تضخم 
الطالئية المبطنة للقنــوات الصفراوية وسماكة جدرها وتكون فجوات 

ي والبابي والجييبينات سيتوبالزمية في الخاليا الكبدية, احتقان الوريد المركز
الدموية, وتوسع في الوريد المركزي, تليف ونزيف في المنطقة البابية وتنشيط 

 Abu Aita & Mohammed, 2014; Hammoud etخاليا كوبفر (
al., 2014; Ahmed, 2016; Radwan et al., 2020a أما .(

 Ozen et al., 2014; Al-Hiti et al., 2018; Osman etدراسات (
al., 2018; Soliman et al., 2021 فقد أشارت إلى حدوث تنكس مائي (

معتدل إلى متوسط غالبًا, والذي تميز بانتفاخ في الخاليا الكبدية خصوًصا في 
المناطق المحيطة بالوريد المركزي, احتقان األوردة المركزية والبابية 

اوية حول األوعية والجييبينات وارتشاح خاليا الدم البيضاء أحادية النواة واللمف
الدموية, والحظوا أيًضا أن الخاليا الكبدية مرتبة بشكل غير منتظم مع تكون 
الفجوات السيتوبالزمية الناتجة عن التنكسات الفجوية والمائية أو التغيرات 

) Abebe et al., 2013a,bالدهنية, وضيق الجييبينات الدموية. بينما بيّن (
, ارتشاح المثلث البابي عن طريق الخاليا حدوث نزف حاد داخل الجييبينات

  االلتهابية. 
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أظهر الكثير من الباحثين في دراساتهم على تأثير نيتريت الصوديوم على نسيج 
الكبد حدوث تنكس فجوي ومائي في الخاليا الكبدية, احتقان واتساع في األوعية 

, ارتشاح خاليا الدموية واحتقان األوردة المركزية والبابية والجييبينات الدموية
الدم البيضاء أحادية النواة وااللتهابية حول الوريد البابي, انتفاخ الخاليا الكبدية, 
تكون فجوات في سيتوبالزم الخاليا الكبدية, تليف بابي, وتنشيط خاليا كوبفر 

 ;Usunomena et al., 2011المنتشرة خالل األنسجة المتنكسة (
Efuruibe et al., 2013; El-Sabagh et al., 2014; Suparmi 
et al., 2016; Fouad et al., 2017; Hassan et al., 2018; 
Abushofa et al., 2019; El-Nabarawy et al., 2020; Hama 

et al., 2020.(    
هذه التغيرات النسيجية المرضية تعزى إلى اإلجهاد التأكسدي الناتج عن عمل 

 ;Ozen et al., 2014السامة ( المسارات االيضية المتولدة ضد المركبات
Suparmi et al., 2016 .( حيث أن نيتريت الصوديوم يسبب تفاعالت

التهابية وارتشاح الخاليا االلتهابية التي تطلق بعد ذلك كميات كبيرة من المواد 
الذي قد يسبب تلف ) H2O2(المؤكسدة المحتملة مثل فوق أكسيد الهيدروجين 

). وارتشاح Sarsour & Hassuneh, 2001لألنسجة المحيطة والخاليا (
الخاليا أحادية النواة في الخاليا البرنشيمية الكبدية إما حول وعائية, حول بابية 

التي تتصاحب أحيانًا بنخر الخلية المفردة  Midzonalأو المنطقة الوسطية 
). Rees et al., 1990; Gomaa & Abd El-aziz, 2011المحيطية (

خاليا االلتهابية بسبب االلتهاب الحاد الذي يعزى إلى زيادة كما يحدث ارتشاح ال
النفاذية الوعائية نتيجة النقباض الخاليا البطانية مما يؤدي إلى فجوات بين 

). Kumar et al., 2007; Abed-Al-Azeez et al., 2015الخاليا (
يمكن تفسير وجود خاليا التهابية مترشحة إلى وجود تغيرات تنكسية في أو 
يج الكبد أدت إلى إفرازه عوامل الجذب الكيميائية ومن ثم ارتشاح المنطقة نس

بهذه الخاليا مثل خاليا الدم البيضاء المتعادلة واألحادية للدفاع عن الجسم 
)Jaeschke et al., 1999 ,2020؛ وحسن وآخرون .(  

م يعد االلتهــــــاب جزء من استجابة بيولوجية معقدة يحاول فيها الجســــــ
القضــــاء على مسببات األمراض والعوامل األخرى لبدء عملية الشفــــــاء 

)Ferror-Miliani et al., 2007 ,فعند دخول 2020؛ وحسن وآخرون .(
جسم غريب أو مادة سامة إلى الجســـم تبدأ العملية االلتهابية بالخطوة األولى في 

وية بالتوسع ويترشح منها التعرف على المادة الغريبة، ثم تبدأ األوعية الدم
السوائل والخاليا االلتهابية إلى األنسجة المجاورة إذ تنجذب إلى موقع اإلصابة 

  ).2020؛ وحسن وآخرون, Johnson et al., 2002لمعالجة االلتهاب (
إلى أنه يزداد  2020وحسن وآخرون  ؛Murray et al. (2003)كما أشار 

ه للمواد السامة أثناء عملية إزالة السموم نشاط التمثيل الغذائي للكبد عند تعرض
Detoxification  لغرض موازنة اإلجهاد الناتج من فعل السموم، وهذه

الزيادة من أجل إطالق مصادر الطاقة مثل الجلوكوز يصاحبها موت الخاليا 
وتحللها، وقد يحدث النخر بعد تنكس شديد أو يحدث بشكل مباشر، فاألجزاء 

بوساطة الخاليا البلعمية والباقي يصبح سائًال ويدخل الصغيرة يتخلص منها 
  اللمف واألوردة. 

إن االحتقـــان الناتج عن االلتهــــاب الحــــاد النــاتج عن توسع األوعية الدموية 
)Kumar et al., 2007; Abed-Al-Azeez et al., 2015; Hama 

et al., 2020باشر على جدار ), واالحتقان الكبدي نتيجة لذلك التأثير الم
 & Klastskinاألوعية الدموية أو ارتفاع الضغط داخل المنطقة البابية (

Conn, 1993; Hama et al., 2020 فحاالت االحتقان الدموي في .(
بعض المناطق في الكبد مثل الوريد المركزي قد يعزى سببها إلى ضعف 

ف أو تعطيل التصريف الدموي نتيجة النسداد وريدي كبدي, مما يسبب في توق
 Al-Rawi, 2007; Mirلالنسياب الدموي خالل الخاليا البرنشيمية الكبدية (

et al., 2008.(  
تفسر الزيادة في اتساع الوريد المركزي في ذكور األرانب إلى التأثير السام 

 Zavodnik etلنيتريت الصوديوم على خاليا الكبد عند تناوله بشكل مستمر (
al., 1999جود خاليا الدم الحمراء المتحللة (). أو نتيجة لوEweka & 

Om‟Iniabohs, 2008) ونتيجة تأثره بشدة بالمادة السامة ,(NaNO2 .(
أما ضيق الجييبينات فيحدث نتيجة النتفاخ الخاليا الكبدية (حسن وآخرون, 

). إن تضخم الخاليا الكبدية يحدث نتيجة إصابتها بالتنكس المائي 2020
Hydropic degeneration  وذلك لترسب كميات من الماء داخل هذه

). في حين أن 2017الخاليا مما أدى إلى اختفاء الجييبينات بينها (العكايشي, 
ظاهرة تكون الفجوات في سيتوبالزم الخاليا الكبدية جاءت كنتيجة الستعمال 

بأن ظهور  Robbins and Angell (1970)نيتريت الصوديوم, فقد بيّن 
السيتوبالزم هي إحدى عوامل االستجابة األولية المهمة  الفجوات وبوضوح في

للماء الداخل كماٍء كاٍف متجمع داخل هذه الخاليا, مما يؤدي إلى تضخم الخاليا 
وإزاحة أنويتها إلى الجوانب, كما أن تكون الفجوات في السيتوبالزم من 

لتأثير المرّجح أن يكون سببه حدوث تلف للخاليا الكبدية, وهذا يحدث نتيجة ل
السام لنيتريت الصوديوم, إذ أن اإلجهاد التأكسدي الناتج عن تجمع الجذور 

 Lipidالحرة في الكبد يسبب تحطم الخاليا الكبدية, باإلضافة إلى أكسدة الدهون 
peroxidation  المتواجدة ضمن غشاء الخلية أو أغشية الميتوكوندريا, مما

 ,.Majumadar et alة (يسبب ظهور االستجابة االلتهابية والمناعي
2008.(  

إن حدوث الفجوات في السيتوبالزم عالمة مهمة على ضعف أنسجة وخاليا 
الكبد وهي من اآلليات الدفاعية للخاليا الكبدية لمنع المادة السامة من عرقلة 

 Abdelأنشطة الخلية وهذا ما يفسر انحالل أغشية الخاليا الكبدية (
Hameed, 2004ت مسؤولة عن جميع العناصر الضارة ), وإن هذه الفجوا

  ). Cheville, 2009ومنعها من التدخل في الوظائف البيولوجية لهذه الخاليا (
أما التورم الخلوي فينتج من خالل التنكس الدهني الذي يشير إلى التراكم غير 

 ;Kumar et al., 2007الطبيعي في الدهون الثالثية في خاليا الكبد (
Abed-Al-Azeez et al., 2015 إن تراكم الدهون في الكبد عملية غير .(

مفهومة بشكل دقيق, فعندما يتجاوز كمية األحماض الدهنية الكبدية القدرة على 
 ,Babin & Gibbonsفي الكبد ( TGالتخلص منها, يتم تخزينها على شكل 

2009 .(  
ريت قد تعزى إلى اإلصابة بنيت إن زيادة عدد الخاليا الكبدية ثنائية النواة

الصوديوم السام للخاليا الكبدية كما أظهرت دراسات سابقة أن زيادة تكرار 
فرضية الخاليا الكبدية ثنائية النواة كمؤشر لشدة المرض الكبدي وأن ثنائية 
النواة قد فسرت كحالة خلوية التي تكون أكثر قدرة على االستجابة للمطلب 

 & Grizziand & Chiriva, 2007; Abu Aitaالكبير لتصنيع البروتين (
Mohammed, 2014 وقد تكون ردة فعل الستجابة الخلية إلصابة الكبد ,(

)Madeha, 2011; Abu Aita & Mohammed, 2014 .(  
أظهرت نتائج الدراسة الحالية للفحص المجهري لنسيج كبد ذكور األرانب التي 

تغيرات تناولت المستخلص المائي ألوراق الزيتون بمفرده إلى عدم حدوث أي 
نسيجية في نسيج الكبد وظهر الكبد بمظهر طبيعي مماثًال للمجموعة الضابطة, 

 Abd El-Azim, 2014; Sakrواتفقت هذه النتائج مع عدة دراسات سابقة (
et al., 2016; Mohammed et al., 2017; Ustuner et al., 
2018; Ashour & Mohamed, 2019; Assumaidaee et al., 

2020; Chaker et al., 2020; Taamalli et al., 2020          .(  
أشارت نتائج الدراسة الحالية للفحص المجهري لنسيج كبد األرانب التي 
جرعت بالمستخلص المائي ألوراق الزيتون ثم تناولت نيتريت الصوديوم إلى 
حدوث تحسن واضح في التركيب النسيجي للكبد بالمقارنة بمجموعة نيتريت 

قط، حيث استعادت الخاليا الكبدية شكلها الطبيعي وانتظامها على الصوديوم ف
هيئة أشرطة كبدية، وقل قطر الوريد المركزي، مع استمرار ارتشاح قليل 
بخاليا الدم البيضاء، واستعادت الجييبينات الدموية شكلها وحجمها الطبيعي 

ئج عدة ووجود كريات دم حمراء في بعضها. وجاءت هذه النتائج متفقة مع نتا
 Khalil, 2004; Abd-El-Azim, 2014; El-Sayedدراسات سابقة (

et al., 2014; Sangi et al., 2014; Yildirim et al., 2014; Al-
Attar & Shawush, 2015; Cerig et al., 2016; Sakr et al., 
2016; Mohammed et al., 2017; Salah et al., 2017; 
Elgebaly et al., 2018; Mahmoudi et al., 2018; Soussi et 
al., 2018; Ustuner et al., 2018; Al-Attar & Alsalmi, 
2019a; Assumaidaee et al., 2020; Chaker et al., 2020; 
Fki et al., 2020; Jemai et al., 2020; Taamalli et al., 

2020; Taha et al., 2020.(  
غييرات النسيجية المرضية إن العالج بمستخلص أوراق الزيتون حّسن الت

للخاليا الكبدية التي لوحظت في الجرذان المصابة بداء السكري المستحث بـــ 
Streptozotocin  جنبًا إلى جنب مع تخفيضALT وAST )Sakr et 

al., 2016 مستخلص أوراق الزيتون غني بالمركبات الفينولية تشمل .(
-Japonت المستبدلة (، الفينوالCatechinالفالفونات، الفالفونوالت، 

Lujan et al., 2006b; Sakr et al., 2016 والفينوالت المتعددة ,(
األكثر وفرة في أوراق الزيتون ذات الخصائص المضادة لألكسدة والمضادة 

 ;Visioli et al., 2002; Pereira et al., 2006لاللتهاب (
Cumaoglu et al., 2011; Sakr et al., 2016 .(  

إلى أن الجرذان المعالجة بمستخلص أوراق  Abd El-Azim (2014)أشار 
قد أظهرت تحسنًا في  Methotrexateالزيتون والمحقونة داخل الصفاق بــ 

تنكس الخاليا الكبدية باإلضافة إلى االتساع الجييبي, وخفض ارتشاح الخاليا 
ق اللمفاوية, وتنكس دهني أقل. أما في حالة الجرذان المعالجة بمستخلص أورا

الزيتون فتراكيب الخاليا الكبدية, القنيات الصفراوية والجييبينات الدموية فكانت 
 Abd El-Azimطبيعية تماًما كتلك الموجودة في المجموعة الضابطة. وأشار 
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إلى أن المعالجة بمستخلص أوراق الزيتون كان لها تأثير وقائي ضد اإلصابة 
بل أيًضا من الناحية النسيجية التأكسدية ليس فقط من الناحية الكيموحيوية 

يمكن أن  Methotrexateالمرضية مما يشير إلى أن تلف األنسجة الناتج عن 
يمنع بشكل فعال بواسطة مستخلص أوراق الزيتون, وعالج مستخلص أوراق 

يحّسن خاليا الكبد ويقلل من تنشيط خاليا   Methotrexateالزيتون لمجموعة 
  كوبفر في الكبد. 

ية خاصة في منع العوامل الضارة من اختراق جدار الخاليا للمستخلص آل
والنفوذ إلى داخل الكبد وبذلك تحافظ على سير العمليات االيضية وبالتالي 

  ). 2012رجوع المعايير اإلنزيمية إلى مستواها الطبيعي (إبراهيم وساجت, 
 لقد ساهم مستخلص أوراق الزيتون في استقرار األغشية البالزمية للخاليا

 Cisplatin )Cerig etالكبدية, وإصالح تلف األنسجة الكبدية الناجم عن الــ 
al., 2016 لقد أدى إعطاء مستخلص أوراق الزيتون إلى تقليل ارتشاح .(

الخاليا الليمفاوية وتنشيط خاليا كوبفر بطريقة تعتمد على الجرعة. وبالتالي, 
يل احتمالية التليف. ألن فإن قمعها بمستخلص أوراق الزيتون قد يساهم في تعط

مستخلص أوراق الزيتون يقدم خصائص مناعية كبيرة في الكبد عن طريق 
تنظيم اإلجهاد التأكسدي. يمكن لمستخلص أوراق الزيتون أن يحفظ الكبد من 

). وأن Cerig et al., 2016االحتقان, والتوسع الجييبي وكذلك النزيف (
عية الدموية الدقيقة وكذلك التصاق مستخلص أوراق الزيتون قلل من تسرب األو

الكريات البيض وتكوين أنواع االكسجين المتفاعلة, بينما تم حماية التروية 
  ). Lapi et al., 2015; Cerig et al., 2016الشعرية (

أظهر مستخلص أوراق الزيتون سلوًكا تآزريًا مع محتوياته من األوليروبين 
 Andrikopoulosكوين الجذور الحرة (والفينوالت المتعددة النشطة في منع ت

et al., 2002; Abd El-Azim, 2014 وتوليد أنواع األكسجين ،(
 ;Visioli et al., 2002المتفاعلة بواسطة كريات الدم البيضاء السليمة (

Abd El-Azim, 2014) وإيقاف التلف الناتج في الخاليا الكبدية ,(Khalil, 
دي والتغيرات الفسيولوجية والنسيجية ) مما يقلل من اإلجهاد التأكس2004

)Taha et al., 2020) من خالل نشاطه المضاد لألكسدة (Al-Attar & 
Shawush, 2015 ؛ الحتوائه على أحماض فينولية وفالفونويدات(

)Soussi et al., 2018 الهيدروكسي تايروسول, التايروسول, وحمض ,(
لفانيلين, اللوتولين, داي , حمض الفانيليك, اp-coumaric acidالكافييك, 

جليكوسايد, -7- جليكوسايد, ابيجينين-7- اوسميتين, الروتين, اللوتولين
 Bianco & Uccella, 2000; Ryan etجليكوسايد (-7-وداياوسميتين

al., 2002; Tavafi et al., 2012 أو نشاطه المضاد لاللتهابات ,(
  ). Osman & Tantawy, 2017والمضاد للموت المبرمج لخاليا الكبد (

إن األوليروبين يحمي غشاء خاليا الكبد من األضرار التأكسدية التي تسببها 
المواد الكيميائية عن طريق تحسين نظام الدفاع المضاد لألكسدة وتقليل 

  ). Alirezaei et al., 2012مستويات بيروكسيدات الدهون (
  التغيرات النسيجية في الكلية  2.2.5

الحالية أن القطاعات النسيجية لقشرة الكلية في ذكور أوضحت نتائج الدراسة 
% 0.4األرانب التي تم تغذيتها بعلف يحتوي على نيتريت الصوديوم بتركيز 

أسابيع حدث بها انكماش في الكبيبات الكلوية واتساع في محافظ  8ولمدة 
بومان, واحتقان ونزف دموي في األوعية الدموية القريبة من كريات ملبيجي، 

دة سمك ُجدر األوعية الدموية في بعض المناطق. ووجود ترسيبات في وزيا
تجاويف األنيبيبات الكلوية، وقد قل سمك ُجدرها مما يدل على فقد أسطح 
خالياها للخميالت الدقيقة. باإلضافة لوجود نزف دموي ووجود توسع وارتشاح 

 في بعض Edemaبخاليا الدم البيضاء بين األنابيب البولية، ووجود 
األمــــاكن في منطقة القشــرة، وجود فجوات في سيتوبالزم الخاليا المبطنة 
لألنيبيبات البولية وحدوث نخر خلوي لها. اتفقت نتـــــائج الدراســـــــة 

التي أشارت إلى الحـــــالية مع العديد مــــــن الدراســــــــات الســــــــابقة 
لدموية الكلوية بين القنيات وتنكس جدرها وجود احتقان حاد ونزف في األوعية ا

واحتقان الشعيرات الكبيبية وأوديما حول وعائية وانكماش الكبيبات إلى جانب 
ذلك, فقد لوحظ احتقان ونخر وتنكس في بطانة طالئية األنيبيبات الكلوية, 
وحدوث اتساع في محافظ بومان واألنيبيبات الكلوية مع وجود رواسب بروتينية 

ف بعض األنيبيبات, وارتشاحات بخاليا الدم البيضاء أحادية النواة في تجاوي
حول الكبيبات وبين القنيات, وكذلك تكون فجوات سيتوبالزمية كما لوحظ أيًضا 

 Abdeen et al., 2015; Amin( احتقان شديد في النسيج الخاللي الكلوي
et al., 2016; Bala & Gupta, 2016; Elsherbiny et al., 
2017; Fouad et al., 2017; Hassan et al., 2018; El-
Nabarawy et al., 2020; Radwan et al., 2020b; Zaidi, 
2020; Rani & D'Souza, 2020; Hama et al., 2020; Obeid 

et al., 2021(.  

تعزى جميع التغييرات الكلوية لنيتريت الصوديوم المسبب لنقص األكسجة مع 
 ,Aruomaتي تسبب تغيرات في األنسجة الكلوية (تكوين جذور حرة الحقًا ال

1998; Choi et al., 2002; Abu Aita & Mohammed, 2014; 
Ansari et al., 2018; Adewale et al., 2020b حيث الحظ .(El-

Demerdash et al. (2005); Khalaf et al. (2016)  أن المواد
نيبيبات الملتفة الكلوية الحافظة الغذائية تسبب تغييرات في بطانة خاليا األ

وكذلك محافظ بومان. وهذا له ما يبرره ألن األنيبيبات الكلوية حساسة بشكل 
خاص للتأثيرات السامة, ويرجع ذلك جزئيًا إلى استهالك كميات كبيرة من 
األكسجين وأنظمة اإلنزيم الضعيفة, وقد يرجع أيًضا إلى أن لديها آليات نقل 

وم وقد تتضرر من جراء تلك السموم. قد تتضمن معقدة قد تستخدم لنقل السم
 ;Alden & Frith, 1992اآلليات المحتملة األخرى اإلجهاد التأكسدي (

Ahmed, 2016) وزيادة توليد أكسيد النيتريك ,(Reisser et al., 
1998; Gomaa & Abd El-aziz, 2011; Obeid et al., 2021 (

 Goligosky et al., 2002; Gomaaالذي يؤدي لزيادة أكسدة الدهون (
& Abd El-aziz, 2011; Al-Gayyar et al., 2016; Obeid et 

al., 2021 ويسبب استرخــــاء العضلة الملســـــاء الوعائية التـــــي تؤدي (
إلى اتســـاع تجاويفها وزيادة تدفق الدم, ويسبب اتساع األوعية واالحتقان 

)Hassan et al., 2018; Hama et al., 2020 أو تغير نقل أيونات (
الصوديوم والكلوريد في األنيبيبات البولية مما يؤثر سلبًا على وظيفة الكلى 

)Zaki et al., 2005; Gomaa & Abd El-aziz, 2011 كما .(
تتالمس األنيبيبات مع المواد الكيميائية السامة أثناء إخراجها وإزالتها بواسطة 

). إن Tisher & Brenner, 1989; Hassan et al., 2018الكليتين (
هذه التغيرات حدثت بسبب تأثيرات ُسمية النيتريت, والـتي تقلل من نشاطات 

، وتـزيد من Brush border membraneإنزيمات أغشية حافة الفرشاة 
أكسدة الدهون، وأكسدة البروتين، وتزيد من مستويات بيروكسيد الهيدروجين 

 & Ansariاألنيبيبات البولية والكبيبات (وبالتالي تدمير أغشـية الخاليا في 
Mahmood, 2016.(  

إن حدوث النزف الدموي في نسيج الكلية قد يعزى لتراكم النيتريت في النسيج 
الذي يعمل على تغيير نفاذية الغشاء الخلوي حيث يؤثر على دخول وخروج 

 ;Hammam & Abdel Mottaleb, 2007األيونات لخاليا األنيبيبات (
Amer et al., 2007 أما النزيف في النسيج البيني لألنيبيبات الملتوية ,(

الكلوية مع تنكس للخاليا التي تبطن األنيبيبات فيحدث نتيجة ضغط الدم 
الذي يتسبب بنضوح الخاليا  Hydrostatic pressureالهيدروستاتيكي 

  . )Anderson, 1980الدموية إلى الفراغات المتواجدة بين الخاليا الطالئية (
قد يرجع السبب في انكماش الكبيبات الكلوية إلى سمية نيتريت الصوديوم على 
خاليا الكبيبة واألوعية الدموية الموجودة فيها, أو إلى تضرر الكبيبات نتيجة 
المعاملة بنيتريت الصوديوم وهذا التضرر يؤدي إلى تباطؤ تدفق الدم إلى 

 ,.Ebaid et alة إليها (الكبيبات وبالتالي يقلل من وصول المواد السمي
), Rabah, 2010), أو قد يعود ضمور الكبيبات إلى تنخر الخاليا (2007

أو بسبب انكماش الشعيرات الدموية أو األنيبيبات ويحدث ذلك نتيجة التعرض 
). وإن سبب حدوث توسع في فسحة (فراغ) 2015للسموم (عواد وحمد, 

الكبيبات الكلوية أو إلى تحطم محفظة بومان قد يرجع إلى التقلص الحاصل في 
), أو قد يعود Fartkhooni et al., 2016الطبقة االحشائية لمحفظة بومان (

ذات  Mesangial cellإلى وجود خاليا نجمية الشكل تدعى بمسراق الكبيبة 
بروزات سيتوبالزمية تقوم بإسناد جدران الشعيرات الدموية ويؤدي تحسسها 

ا يعمل على توسع األوعية الدموية الشعيرية في لضغط الدم العالي فتتمدد بم
الكبيبة بما يؤدي إلى طرح المزيد من السوائل خارج الجسم (عبد الكريم, 

1980 .( 
إن تنخر األنيبيبات يحدث بالتزامن مع التعرض للسموم والعقاقير أو مستقلباتها 

), أو Herltz et al., 2010وذلك لتداخل السموم مع أيض الخاليا الطالئية (
), 2015قد يعود إلى زيادة ترشح البروتينات خاصة األلبومين (عواد وحمد, 

, والذي يؤدي في النهاية إلى ATPأو قد يكون وجود النخر مرتبًطا باستنفاذ 
). إن Shimizu et al., 1996; Hassan et al., 2018موت الخاليا (

ئية المبطنة لها نتيجة من أسباب نخر األنيبيبات البولية هو موت الخاليا الطال
؛ وحسن Krishna, 2004عدم حصولها على كمية كافية من األكسجين (

), حيث أن فعاليتها األيضية تعتمد على األكسجين الذي تزوده 2020وآخرون, 
به األوعية الدموية، وإن أي ضرر يحدث لألوعية الدموية من نخر أو ضيق 

ق الدم وبالتالي نقص في إمداد في الشريان الكلوي يؤدي إلى اضطراب في تدف
الخاليا باألكسجين. فنخر الخاليا المبطنة لألنيبيبات البولية وتلف الكبيبات 
بدرجات متفاوتة تماًما، وكذلك تلف األوعية الدموية وحدوث نزف واحتقانات 
في األنسجة، قد يكون ذلك بسبب عملها المتعلق بالتوازن المعدني (حسن 

  ).2020وآخرون, 



International Multilingual Journal of Science and Technology (IMJST) 
ISSN: 2528-9810 

Vol. 7 Issue 8, August - 2022 

www.imjst.org 
IMJSTP29120732 5314 

 Das etاالرتشاح االلتهابي استجابة لحدوث التنخر في نسيج الكلية (يحدث 
al., 2014 إن ظهور الخاليا االلتهابية القريبة من األوعية الدموية .(

والجسيمات الكلوية واألنيبيبات الكلوية وظهور التغيرات النسيجية يمكن أن 
أكسدي والذي ) واإلجهاد التROSيرجع إلى تولد أنواع األكسجين التفاعلية (

يتكون بسبب زيادة بيروكسيد الدهون الناتج من سمية نيتريت الصوديوم في 
الكلى. وإن تواجد الخاليا االلتهابية قد يؤثر في التوازن بين أنواع األكسجين 
التفاعلي وإنتاج مضادات األكسدة إذ تعمل على تدمير الخاليا الظهارية المبطنة 

 ,.Pujalte et alتمثيل الغذائي للدهون (لألنيبيبات الكلوية من خالل ال
). وحدوث اختالل في وظائف الكلى وظهور عالمات التهابية سببه يعود 2011

إلى اإلجهاد التأكسدي الذي يعد اآللية الرئيسية المسؤولة عن السمية وحدوث 
زيادة في أنواع األكسجين التفاعلي وقلة اإلنزيمات المضادة لألكسدة مثل إنزيم 

). حيث تتحرك Shrivastava et al., 2016اثيون في أنسجة الكلى (الجلوت
الخاليا االلتهابية باتجاه التركيز العالي لبعض المواد السامة التي تسببت في هذا 

). كما جاء في دراسات 2020؛ حسن وآخرون, 1992االلتهاب (الشطي, 
امة للمواد أخرى, يمكن أن تعزى الحساسية غير العادية للكلى للتأثيرات الس

الكيميائية الضارة جزئيًا إلى الخصائص الوظيفية والتشريحية الفريدة لهذا 
  ).2020؛ وحسن وآخرون, Brezis et al., 1991العضو (

بينت نتائج الفحص المجهري لنسيج كلى ذكور األرانب التي جّرعت 
ي بالمستخلص المائي ألوراق الزيتون بمفرده في الدراسة الحالية عدم حدوث أ

تغيرات نسيجية في نسيج الكلى وظهرت بمظهر طبيعي كما في المجموعة 
 ,.Soussi et alالضابطة, وكانت هذه النتائج متوافقة مع دراسات سابقة (

2019; Abugomaa & Elbadawy, 2020.(  
أشارت نتائج الدراسة الحالية للفحص المجهري لنسيج الكلية في طبقة القشرة 

لمستخلص المائي ألوراق الزيتون ثم تناولت نيتريت لألرانب التي جّرعت با
الصوديوم إلى أن كريات ملبيجي واألنيبيبات الكلوية أصبحت منتظمة 

في  Edemaواستعادت شكلها الطبيعي، واألنيبيبات جدارها سميك، ووجود 
بعض األماكن في منطقة القشرة، ووجود احتقان في بعض األوعية الدموية 

ن األنيبيبات البولية. وجاءت هذه النتائج متوافقة مع العديد وكريات دم حمراء بي
 Toolabi et al., 2011; Abdel-Gayoum etمن الدراسات السابقة (

al., 2015; Hedeab et al., 2015; Kumral et al., 2015; Abd 
El-Rahman, 2016; Badr & Fouad, 2016; Mehanna et 
al., 2016; Abdelhafez et al., 2017; Geyikoglu et al., 
2017; Maalej et al., 2017; Senturk et al., 2018; Al-Attar 
& Alsalmi, 2019b; Ashour & Mohamed, 2019; Jemai et 
al., 2019; Soussi et al., 2019; Abugomaa and 

Elbadawy, 2020; Al-Hayaly et al., 2020 .(  
تخلص أوراق الزيتون إلى أن جرعة مس Hedeab et al. (2015)أشار 

تصدت للخلل في وظائف الكلى والتغيرات النسيجية الناجمة عن الــ 
Cyclosporine  ملجم/كجم، كما يتضح من  120ملجم/كجم و 80بجرعات

خالل االنخفاض المعنوي في مستويات اليوريا والكرياتينين, ويتضح مثل هذا 
ل شدة وحفظ البناء الكلوي التــــأثير الوقائي من خالل تسجيل آفات مجهرية أق

الطبيعي لهذه المجموعات. حيث أظهرت المعالجة بمستخلص أوراق الزيتون 
تفاعًال أقل لاللتهاب في األنسجة الكلوية التي يمكن أن تعزى إلى التأثيرات 

 ;Chebbi et al., 2011المضادة لاللتهاب لمستخلص أوراق الزيتون (
Hedeab et al., 2015.( الجة المسبقة بجرعات مختلفة من المع حافظتو

مستخلص أوراق الزيتون على اختبارات وظائف الكلى الطبيعية وحماية أنسجة 
بطريقة تعتمد على الجرعة  Cisplatinالكلى من السمية التي يسببها الــ 

)Badr & Fouad, 2016.(  
أن مستخلص ثمار الزيتون ومشتقاته  Maalej et al. (2017)استنتج 
ين قادرة نظريًا على توفير تأثيرات واقية للكلى من خالل خصائصها األوليروب

المضادة لألكسدة. وأن مستخلص ثمار الزيتون ومستخلص أوراق الزيتون 
أظهرا تحسنًا كلويًا معنويًا في التغيرات النسيجية المرضية، وأدى إلى تحسن 

 Behling et al. (2006); Maalej etمعنوي في وظائف الكلى. قد ذكر 
al. (2017)  أن هذا التأثير المحسن لمستخلص أوراق الزيتون مرتبط بقدرته

  على كسح الجذور الحرة لألكسجين في الخاليا األنبوبية الكلوية للجرذان.
أوراق الزيتون غنية بالفينوالت المتعددة واستخدم مستخلصها للحماية من 

سمية رابع كلوريد ) وTavafi et al., 2012السمية الكلوية للجنتاميسين (
). تعد الفينوالت المتعددة Al-Sowayan & Mousa, 2014الكربون (

الموجودة في أوراق الزيتون مثل األوليروبين، فيرباسكوسايد وليجستروسايد 
من مضادات األكسدة القوية التي يمكنها تثبيط توليد الجذور الحرة لألكسجين 

 Jemai et al., 2009; Abdel-Gayoumالناتجة عن الدواء في الكلية (
et al., 2015 كان التأثير المحسن لمستخلص أوراق الزيتون ضد السمية .(

-Abdelمماثل أو أفضل من زيت الزيتون البكر ( Amikacinالكلوية للــ 
Gayoum et al., 2015.(  

أيًضا أن النشـــــاط الـواقي للكلى  Abd El-Rahman (2016)كشـــــف 
. وقـــــد يكون Eيتـــــون يشـــــبه لنشــــــاط فيتـــــامين لمستخلص أوراق الز

النشـــــــاط المحدث مـــــن المستخلص بسبب قدرته على تنشيط اإلنزيمـــــات 
المضــــادة لألكسدة الحتوائــــه على األوليروبين، هيدروكسي تايروسول، 

ن، الفانيلين، تايروسول, حمض الكافييك, حمض الكوماريك، حمض الفانيلي
- 7-جليكوسايد، ابيجينين- 7- اللوتولين, دايوسميتين, الروتين, اللوتولين

جليكوسايد والتــــي تعتبر عوامل عالجية تؤخر -7-جليكوسايد وديوسميتين
 ;Chandler et al., 2010تطــــــور األمراض االلتهـــــابية المتقدمة (

Abd El-Rahman, 2016.(  
 .Benavente-Garcia et al. (2000); Vogel et alأشـــــــــــاروا 

(2014); Abd El-Rahman (2016)  إلى أن المركبات الفينولية في
ً متآزراً في القدرة على التخلص من الجذور الحرة عند  الزيتون تُظهر سلوكا

  . Cو Eخلطها في شكل مستخلص, أعلى من قدرة مضادات األكسدة لفيتامين 
على الفالفونويدات مثل اللوتولين, ابيجينين, األوليروبين  تحتوي أوراق الزيتون

وجليكوسيدات الفالفونويد باإلضافة إلى التانينات, التربينات الثالثية, القلويات, 
 ;Baytop, 1984الريسين (الرانتج), الزيت المتطاير واألحماض العضوية (

Mericli & Yilmaz, 1993; Fehri et al., 1994; Marles & 
Farnsworth, 1995; Heimler et al., 1996; Onderoglu et 

al., 1999 تمتلك الفالفونويدات خصائص مضادة لألكسدة قوية وكاسحة .(
). Hertog et al., 1993; Onderoglu et al., 1999للجذور الحرة (

لذلك, قد يكون التحسن البارز لألنسجة متعلقًا بمحتوى الفالفونويد ألوراق 
  الزيتون.

رت الحيوانات المعرضة لإلشعاع بعد تجريع مستخلص أوراق الزيتون أظه
مظهًرا طبيعيًا تقريبًا, ولكن ال يزال يتم مالحظة بعض األنيبيبات الكلوية مع 

 ,.Abdelhafez et alأنوية تغلظية والقليل من الحطام في تجويفها (
التأثيرات ). ربما تم تفسير الدور الفعال للمستخلصات جزئيًا من خالل 2017

الخافضة للضغط لمستخلص أوراق الزيتون التي تجعل الكلى تعمل بشكل 
). Nekooeian et al., 2011; Abdelhafez et al., 2017طبيعي (

أظهر مستخلص أوراق الزيتون تفاعل أقل التهابية في أنسجة الكلى التي يمكن 
تون أن تعزى إلى التأثيرات المضادة لاللتهاب لمستخلص أوراق الزي

)Chebbi et al., 2011; Abdelhafez et al., 2017 .(أثبتتو 
Morgana et al. (2014); Abdelhafez et al. (2017)  أن كلى

الجرذان التي عولجت بالزيتون بعد التعرض لإلجهاد التأكسدي ظهرت أنسجتها 
أظهرت دراسة أن ذكور الجرذان البيضاء  بينماطبيعية مع احتقان طفيف. 

، المستخلص المائي ألوراق الزيتونالمصابة بالسكري التي عولجت بالبالغة 
  ).Mehanna et al., 2016كشفت عن تحسن نسبي للتغيرات النسيجية (

أظهر الفحص النسيجي المرضي أن عالج الجرذان المصابة بالسكري 
  بمستخلص أوراق الزيتون يحمي التراكيب الكلوية 

 )Al-Attar & Alsalmi, 2019b .(اصوخلوRice-Evans et al. 
(1997); Vogel et al., 2014; Al-Attar and Alsalmi, 2019b 

إلى أن التأثير التحسيني لمستخلصات أوراق الزيتون ضد التغيرات المرضية 
التي يسببها السكري في الجرذان قد يعزى إلى وجود مركباته الفينولية التي لها 

وخافض لسكر الدم في األنظمة فعل مضاد لألكسدة ومضاد لفرط ضغط الدم 
  ألنها تعمل ككواسح للجذور الحرة. ؛الحية
تحسنًا في أنسجة الكلى. حيث خففت المعالجة  Soussi et al. (2019)وجد 

بمستخلص أوراق الزيتون بشكل كبير من التغيرات النسيجية المرضية التي 
المرضية  . وأظهروا أيًضا أن القطاعات النسيجيةDiclofenacيسببها الــ 

لكلى الفئران التي عولجت بمستخلص أوراق الزيتون كانت لها بنية كلوية 
محسنة, مما يشير إلى تأثيره الوقائي, وأدت المعالجة بالمستخلص أيًضا إلى 
تحسين المعايير الكيموحيوية وتقليل التأثير الضار لإلجهاد التأكسدي الناجم عن 

  غناه بمكونات عديدة الفينول والفالفونويد. نظًرا ل ؛هذا الدواء في أنسجة الفئران
ملجم/كجم من وزن الجسم قلل من  16إن العالج باألوليروبين بجرعة 

التغيرات النسيجية التي يسببها الكادميوم. يمكن أن يعزى ذلك إلى الخصائص 
المضادة لألكسدة والمخلبية لألوليروبين, والتي قللت بشكل كبير من اإلجهاد 

أدى إلى الحد من التغيرات النسيجية المرضية, حيث قام  التأكسدي مما
األوليروبين بعكس اإلجهاد التأكسدي الكلوي الذي يسببه الكادميوم عن طريق 
تحسين نظام الدفاع المضاد لألكسدة, وتقليل مستويات بيروكسيدات الدهون 

   ).Jemai et al., 2019وبالتالي حماية أنسجة الكلى (
  لتوصيات. االستنتاجات وا6
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   Conclusionsاالستنتاجات   1.6
تنتاجات  ى االس ن التوصل إل ة أمك ا الدراسة الحالي في ضوء النتائج التي أظهرته

 اآلتية: 
ز 1 وديوم بتركي ت الص ى حدوث 0.4. إن إعطاء ذكور األرانب نيتري % أدى إل

, ALTمعايير الكيموحيوية مثل تغيرات واضحة في نشاطات وتركيزات بعض ال
AST ,ALP ,GGT ,TP ,Alb ,Glob ,A/G اتينين, حمض , اليوريا, الكري

  . +Kو +Naالبوليك, 
ز 2 وديوم بتركي ت الص اء نيتري دوث 0.4. أدى إعط ى ح ب إل ذكور األران % ل

  تغيرات نسيجية مرضية في أنسجة الكبد والكلى لذكور األرانب. 
د . إن تجريع ذكور األرانب ب3 ة للح ه فعالي ون ل ائي ألوراق الزيت المستخلص الم

  من التأثيرات الُسمية لنيتريت الصوديوم على كبد وكلى ذكور األرانب.
. إن المستخلص المائي ألوراق الزيتون له دور كبير في منع اإلجهاد التأكسدي 4

ك  ا؛ وذل ن تأثيراته جة م ا واألنس ة الخالي رة ووقاي ذور الح ة الج يط ومقاوم وتثب
  حتوائه على خصائص مضادة لألكسدة ومضادة لاللتهابات.ال

    Recommendationsالتوصيات   2.6
  توصي هذه الدراسة بما يأتي: 

ام . 1 كل ع ة بش واد الحافظ ى الم ة عل ة الحاوي واد الغذائي ن استهالك الم التقليل م
م  اء الجس ى أعض لبية عل ا الس بب تأثيراته اص؛ بس كل خ وديوم بش ت الص ونيتري

  ه.وأجهزت
ن . 2 دائلها م ة واستخدام ب على مصنعي األغذية التقليل من إضافة المواد الحافظ

  المواد الحافظة الطبيعية؛ وذلك ألنها أقل ضرر على صحة اإلنسان.
روز  .3 ادة النيت وين م ع تك وف يمن دة س ادات األكس تناول نظام غذائي غني بمض

  أمين الضارة التي تسبب السرطان.
دة إجراء دراسات تتن. 4 ادة لألكس اول تأثير مستخلص أوراق الزيتون كمادة مض

وي, أمراض  ة كالفشل الكل أمراض مزمن ابة ب ودوره في الوقاية من خطر اإلص
  القلب والسرطان.

فصل مكونات المستخلص المائي ألوراق الزيتون أو استخدام مكونات شجرة . 5
  زة الجسم.الزيتون األخرى مثل الزيت والثمار ودراسة تأثيرها على أجه

اء . 6 د إعط ل وبع ون قب تخلص أوراق الزيت أثير مس ة ت ة لمعرف راء دراس إج
  نيتريت الصوديوم في ذكور األرانب.

د . 7 ون بع تخلص أوراق الزيت ي مس ة ف ات الفعال ن المركب تفادة م يح االس توض
  عزلها للتقليل من التأثيرات الجانبية للمواد الحافظة في حيوانات التجارب.

تخدام . إجراء ال8 ة اس ة وإمكاني ة المختلف ات الطبي ى النبات ن الدراسات عل د م عدي
  مستخلصاتها في العالج الطبي.
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