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 الخالصة
من  كون ر اارا نل اليح ينة الةالعنة ت  م نو الحي ا ناة التجرنة التمتجن  ال ين    30أستخدم في الدراسة الحالية 

% من  اليح ن   9.0لحي ا اة إلى خيس ممامي  : ممي  ة السيلتة والتني رت نوالثني  شت أسة ع . قسيو ا

م عن  كوعن  من  وال المسن   09( ت اليمي  نة الياام نة ااولنى وقند رت نو اتتوين  (Normal salineالي حني 

ت  م عن  كوعن  من  وال المسن  ف  رجند الصن دج م 20ف  رجد الص دج م ت اليمي  ة الياام ة الثا ينة ومن  ممتجا نا 

م ع كوعنن  منن  وال المسنن  ف  رجنند الصنن دج م وو  رجنند  09اليمي  ننة الياام ننة الثالثننة والتنني رت ننو في جننا انن  

م عن  كوعنن  من  وال المسنن  و  رجنند 20الكالسني م واشننكت متن ام  ت اليمي  ننة الياام نة التاااننة ووا نو رت ننو 

 تي حدثو في وت م  الك ية والكةد .الكالسي م م  ال   رجد . مناولو التمتاة دراسة التعيتاة النسمية ال

وعنن  منن  وال \م ع  09و  09اظ ننت  سننيك الك يننة ل حي ا نناة الياام ننة ا   رجنند الصنن دج م  ننند اننالتتوي ج  

المس  ور د احترال في ااو ية الدم جة وا كياش في الكةيةنة ومينيف فني النةيةناة الك  جنة وا سنان لةلا ت نا من  

 09و  09الياام ننة ا   رجنند الصنن دج م وو  رجنند الكالسنني م اننالتتوي ج   ااننا التينن ة الخ نن   ت وقنند أظ ننتة

وع  م  وال المس  معيتاة و   ف دم   اسيلي   في الكةيةة وم س  ق يت فني النةيةناة وم نط الا ت نا. أمنا \م ع 

رجند وعن  من  وال المسن   نيت م سن  ال \م ع  09و  09مراط  الكةد أظ تة مأثت م حن ظ اال   رجند انالتتوي ج  

اليتو   ومح ت لةلا ته واحترال المي ب الكةدجة م  التي ة الخ    وم ط التتويل الاام ل كةند ت فني حني  لن ح  

وعن  منن  وال \م ع   09منأثت اقنت فني أوةنناد الحي ا ناة الياام نة ا   رجنند الصن دج م وو  رجند الكالسنني م انالتتوي  

 ط يط في الميةا ياة م  منكس لةاا الخاجا .  المس   يت حدوث احترال اسيط في ال رجد اليتو   وم س 

 -:المقدمة
( رن   09-5إك جحت   ح يل إالم   نى   ,ال ال   رجد ويادة سامة متاويية متمي  في المس  خا  متح ة الل  لة

( ر   م  الة ي ل049 – 50م  الة ي ل م  ال   رجد ت اينيا جحت   دم الشخص الةالغ   ى  
) 00 (

. وقد أ ار 
22))
 

إل التاتض ل مت ة الاالينة التتوين  من  ال   رجند وليندة ط ج نة فني اليتاحنت ااولنى التل رجنة من  الحيناة جان ا 

فني الندم وجاينف دفناع النانام الييناد لفوسندة فني المنتكال . واقتنت  إل  Oxidative Stressاإلر اد التأوسد  

متاضية ال   رجند . ول منرور الحنتة مناثيتاة سنامة اجادة اإلر اد التاوسد  رايا جك ل احد الا امت ال سلية في ا

اليت ارنندة فنني أ شننية الخاجننا ت اك مايننت   ننى أوسنندم ا ااي يننة مسننيى  Phospholipidفنني النندا ل الي سنن تة 

ايتووسنندة النندا ل التنني مننزد  الننى اجننادة فنني  ينن حية العشننا  منن  خ ننت فنني وظننا ط الخاجننا 
(15,21)
. ماانن    

م ع  لكت وع  من  وال المسن   9.5ال   رجد حددة المت ة ااقت مأثيتا والتي وا و  الدراساة التي مناولو سيية

ت ول ح  كلك فني دراسنة منأثيت ال   رجند   نى العندة الدرقينة فني المنتكال الياتضنة ل   رجند الصن دج م فني مينا  

الشتب ليدة   تج  
(4) 

سنيك الاايني لند  م ع  م  ال   رجد لكت وع  ولكنت جن م أجينا فني دراسنة   نى الن 9.0و 

اسااي   4ال ئتال الياتضة ل   رجد الص دج م في ميا  الشتب وليدة 
(19)
ال المت ة الرام ة الي تدة م  ال   رجند .  

م ع ك وع  م  وال المسن  ت أمنا المت نة الرام نة  09 – 20الراات ل رواال  ندما مالى    طتجف ال   متتاو  اي 

 أو محنو الم ند   Intraperitoneal أو فني التم جنط الةلنني   Intravenous نندما مالنى  ن  طتجنف ال رجند

Subcutaneous  ف نني مسنناو   صننط المت ننة الرام ننة التنني مالننى  نن  طتجننف ال نن  وكلننك االنسننةة ل حي ا نناة

اليختةتجنة 
10,27))
ج رند ال   رجنند فني اللةيانة متمةلنناا من   نامنت أخننت  مك  نا متوةناة مخت ننط فني كواا يت ننا  . 

حيث جتمةط م  الكالسي م واليعنيسي م مك  اا ف  رجند الكالسني م وف  رجند اليعنيسني م ال نرال جك  نال  وامتصام ا ت

-09ان    Sodium Fluoro Silicate (Na2Sif6)اقت سيية من  ف  رجند الصن دج م وف  روسن يكاة الصن دج م 

 (متة . ويا ال ف  رجد الص دج م أستع كواا اا فني الينا  من  ف  رجند الكالسني م05
(14)
. نندما جنتمةط ال   رجند من   

 الكالسي م أو  يت 

  



 مستل من رسالة الماجستير للباحث الثاني 
فال امتصاص ال   رجد جرت اسنةل ال انرا االرمةناط اقنت كواا نا 

((6ًا 
. و نند  يناب التتاوين  الاالينة من  الكالسني م  

(% من  09-09كن ل االمتصناص     واالج  اة الي رةة ااخنت  التني مشنكت من  ال   رجند متوةناة  ينت كا ةنة ج

ال   رجد الي ي م  .اي 
(20)

رن   فني 09 ن ت واتتوين  00من  العنرا  ليندة  NaFال و ى الخنااجت اليالاة مادة  

الي ين ل أظ ننتة مع عننت الخاجنا االلت اايننة فنني منلرنة الرشننتة وحنندوث م سن  فنني النةيةنناة الي ت جنة الرتجةننة وانندة 

ويا كوت الةاحثال  .ال مح اة ا مال الكةيةاة منت خة م  مثخ  في ردر
 (26)

ال الياام ة اال   رجد ل  ئتال أد  النى 

. وقند مان   التعينتاة الكةدجنة  تيمنة  CATو الكتالي   GTSحدوث ا خ اض في فاالية الك  ماثاج ل متا س يتج  

الياام ة اال   رجند النى ق نة فاالينة اا  جيناة اليتا رنة انأجا المنرور الحنتة 
(23) 

د كونت . وقن
7))
إل منناو  و  رجند  

الكالسي م م  ااا الي اد السامة جزد  الى التر يت م  التعيتاة التي محدث في أ سمة المس  ومن ا الكةند والك ينة 

حيث أد  إ لا  الكالسي م الى المتكال الياام ة اال   رجد الى التر يت م  التعيتاة  الحامن ة فني  تو خاع الاا  

 )    اهو  رجد الكالسي م م  الثتج م اد  الى مثةيط التأثيت السام ل ثتج م في اارا ل الياام ة  المس  . ويا إل إضافة

16 )
. 

 

 -:طرائق العمل
 مصيي  التمتاة  -0

ووا ننو  Oryctolagus cuniculusاليح يننة منن  كونن ر اارا ننل  09اسننتخدمو فنني اننر  التمتاننة                 

وضناو فني الةينو  (  ن  واأ ينار متنتاو  اني  سننة النى سننة و ن تج  ت 0999 – 0099أواا  ا متتاو  اني   

الحينن ا ي لك يننة التتايننة فنني راماننة الرادسننية فنني أق نناص خامننة معلنناة اأ ليننة ماد يننة مشننةكة ومحكيننة فت ننو 

أرضيت ا انشارة خشل  اي ة وميو الاناجة اناافنة ااق ناص ومةندجت  شنارم ا منتمي  فني ااسنة ع ومن  إخينا  ا 

(ْ م واودة االيا  و العنرا  00 – 00سا ة( وحتارة  04الاتوف اليختةتجة م  حيث الت  جة واإلضا ة  لن س 

اشكت مستيت طي ة فتتة التمتاة . م  م يئة الحي ا اة ل ياام ة ااد متو ا مدة أسة  ي  ل تلة  في ظتوف التمتاة 

ومنادة و  رجند  (Sodium Fluoride)ج م . م  محينيت التتاوين  اليل  انة فني الدراسنة من  منادة ف  رجند الصن د

وكلننك اننءرتا  س سنن ة منن  التخننافيط حسننل التتاوينن  اليل  اننة .  قسننيو  (Calcium Chloride)الكالسنني م 

حي ا اة لكت ممي  ة( وويا جأمي : ممي  نة السنيلتة :  0حي ا اة التمتاة  ش ا ياا إلى خيسة ممامي  ر يسة  

ج ميناا طن ا  فتنتة التمتانة . اليمي  نة الياام نة  Normal saline (0.9%من  ممتجا نا اليح ن   ال سني ل ري  

م ع ( م  مادة ف  رجد الص دج م لكت وي ن  تام من  وال المسن  ج ميناا  09االولى : م  ممتج  الحي ا اة اتتوي   

ف  رجنند  م عنن ( منن  مننادة 09طنن ا  فتننتة التمتاننة . اليمي  ننة الياام ننة الثا يننة : منن  ممتجنن  الحي ا نناة اتتوينن   

ت ننو  الصنن دج م لكننت وي نن  تام منن  وال المسنن  ج مينناا طنن ا  فتننتة التمتاننة . اليمي  ننة الياام ننة الثالثننة : ر 

م ع ( م  مادة و  رجد الكالسي م لكت وي   تام م   09م ع ( م  مادة ف  رجد الص دج م و  09الحي ا اة اتتوي  

ت نننو الحي ا ننناة وال المسننن  واشنننكت متننن ام  ج ميننناا طننن ا  فتنننتة التمتانننة. ا ليمي  نننة الياام نننة التااانننة : ر 

م عن ( من  منادة و  رجند الكالسني م لكنت وي ن  تام من  وال  09م ع ( م  مادة ف  رجد   الصن دج م و  09اتتوي  

 المس  واشكت مت ام  ج مياا ط ا  فتتة التمتاة.

 الدراسة النسجية -2

ا تيد   ى طتجرة 
(18)
 يد الدراسة  الك ية والكةد( . لايت اليراط  النسمية لف يا  ق 

 

 -:النتائج والمناقشة

أظ ننتة  تننا ك ال حننص اليم ننت  الحننالي ليرنناط  و ننى اارا ننل الياام ننة ا   رجنند الصنن دج م ظ نن ر ا كينناش         

واحترال واضح في التتويل الكةيةي في منلرة الرشتة الك  جنة من  م سن  وةينت ل   نا  الندم   وامتا نه اكتجناة الندم 

ينتا  وخنتول لةاينا من نا . وينا ظ نت ضنيف لنةاا  ةيةناة الك ينة وا سنان لةلا ت نا التني ا  صن و  ن   شننا  ا الح

( و ن اد مين ة خ ن   و م كنك 0الرا د  ا سحة وةينتة مرار نة من  اليرناط  النسنمية فني ممي  نة السيلتة من رة 

ة فني الك ينة اسنةل ال  ن ر إلنى أ اقنة (. جان   حندوث التعينتا0ت0واخت ا  ليانال  التتوينل النسنيمي ل ك ينة  من رة 

وظي ة مص ية الي رجا التي ظ تة متم اة فني حي ا ناة التمتانة وا خ ناض مسنت   التت نيح الكةيةني  ي منا ت ونرلك 

 Thromboxaneاجادة طت  ااحياض االمينية الناممة م  اجنا الةنتومي  ت وينا جنزد  إل تنال منادة الثتومةن و ال 

و ية الدم جة مسةةه حاالة الام  الك    ميا جننتك اشا نة رندرال انر  ااو ينة مسن  ة التي م ال دور في مر ص اا

ارلك  ي ية الن ف  ةتالكةيةاة والنةيةاة الك  جة ت وقد جسيح كلك اا  مار و محل  الا ا ت الك  جة الكةيةة محدثا انرلك 

فني اا شنية الخ  جنة قند جكن ل السنةل فني  الن ف واليي ر. ويا ال إحداث االلت اااة في الك ية وايتو وسندة الندا ل

التعيتاة الحام ة في الك ية اسةل ال   رجد . إضافة إلى أل ال   رجد كو مأثيت س ةي   نى النانام الييناد لفوسندة فني 

و ى المتكال الياام ة وجايت   ى التحلي  التأوسند   فني الياميك  ندرجا وجرن د النى من ة الخ ينة اليةنتمك من  التح نت 



ا النةيةة الك  جة ل خاج
  (5

ت وقد جا د اال كياش الحامت في الكةيةنة النى التنأثيت السنيي ل    رجند النر  ج جند من    اكجنة  

الخاجا اللا ية اليك  ة ل شايتاة الدم جة ل كةيةة مسةةا اجنادة فني  ينح  نامنت الةاامنا والتني منزد  النى ا كيناش 

الكةيةة وارا ما ا ار الينه الةاحنث 
 18)

رنو النتنا ك من  منا كونت   . ام 
)
 

(17
ال الياام نة ا   رجند الصن دج م لثاثنة أ ن ت  

اما الياام ة اك  رجد الكالسي م م  ف  رجد الص دج م في ار  الدراسة فرد أظ تة   . أظ تة معيتاة  سمية في الك ية 

الك ية الى دورالكالسي م  ( . قد جا   التحس  الحامت في متويل4ت5مأثيتاة اقت و محس  في النسيك الك     م رة

الر  جايت   ى من  اامتاض اال تكاسية والتتسةاة ومتاو  ال ياة داخت الك ى ت حيث إل إضافة الكالسي م منزد  

إلى امحاد  م  حاما ال س  رجك والي رجك وجر ت م  متسةاة ال  س اة والين راة والتني مكن ل حصنى الك نى  تيمنة 

ك ى مةدأ االتحس   ند االستيتار اتااطي الكالسي م في ميا  الشتب لس  لة كواا  ا ت وال أمتاض ال
 0)

ام رنو النتنا ك . 

 الحالية م 
 (8

ال إ لا  ف س اة الكالسي م أد  الى ا تاام في  يت الك ية توال حدوث النرص فني مسنت   الكالسني م  

ت  شنالنى منن  إاالنة النتك س فني ال جايت   ى اضلتاب في  ي  ا ت ويا ال ماام نة المنتكال ا  سن اة الكالسني م أد 

الك    الي م  .  أما اليراط  النسمية اوةاد اارا ل الياام نة ا   رجند الصن دج م فني الدراسنة الحالينة ورن د احترنال 

وامساع واضح في ال رجد الكةد  اليتو   ومح ت الا ته الداخ ية . ورلك  ن ف دمن   ومين ة ل خاجنا الكةدجنة وم نط 

ي م  ا حا   حيي ا ت اخي في  سك الخاجا وظ  ر خاجنا الت ااينة ت إضنافة   نى ظ ن ر وتجناة دم منايي ا الشاا 

(. إل الينتر الننامك  ن  ال   رجند جكين  اردرمنه   نى مكن ج  8ت0حيتا  وم اد الخ  جة في المي ب الكةدجنة  من رة 

OH مثننت رننرر ااووسننمي  ورننرر ال يدرووسننيت  Free radicalالمننرور الحننتة  
˙

رال جنن دادال ا جننادة التتوينن  ال نن

الياامت ت وال التعيتاة السيية في متويل الكةد جيك  أل ما د إلى مأثيت ال   رجد السام الر  جزد  ايتووسندة الندا ل 

في الخاجا الكةدجة ت ويا ا ه جثةط اا  جياة الييادة لفوسدة في الكةد ت حيث جسةل ا خ اضا في فاالية أ ن ج  السن ات 

وارا ما ام ف   ينه من  الةناحثي   CATوالكتالي  GSTوفاالية الك  ماثي ل متا س يتج   SODي مي اووسيد دس
 24,13 )

ة موا  اقتب االحتياالة حدوثا. ال فردال التناي  الشاا ي ل حةا  الكةدجة جأمي ونتيمة ل ياام ة االي اد الكيياوجة السنا

طينس مانال  الخاجنا اليتمناورة ت وال ورن د احترنال ومنخنت  ل نا مسنةةا  Cytoskeletonالتي م ار  ال يكنت الخ ن   

 دجدج  في النسيك قد جا   الى التعيتاة الحام ة في   اكجنة االو ينة الدم جنة  
 12)

وينا ال حندوث الين ة اليةنتمك  .

اني اسنةل التكثنط العينت طةيPyknosis  قد جا د الى مر ص الخاجا اشنكت وةينت ومع ن  اال  جنة  Apoptosisل خاجا 

ل كتومامي  توجتيي  ا جادة التنخت ح   ال  ا  الدم   اشكت وةيت
2))
 .  أم رو النتا ك م  اح ث 

(25)
.في حني  لن  مت نف 

النتا ك م   
 9,3 )

. أما أوةاد الحي ا اة الياام ة االكالسي م م  ال   رجد فرد أظ تة حدوث معيتاة  سمية اقنت مينينو 

( . جان د  ندم حندوث اانا 09ت 0ي لةاا الا ته م  احترال ط يط م رةم س  اسيط ل  رجد اليتو   ومح ت  سة

التعيتاة الناممة اسةل ال   رجد الى دور الكالسي م ااند ا لا نه فني الينا  ت حينث جاينت   نى من فت ااووسنمي  النر  

اة واالسنترتارت جااد  االلكتتول العيت ثااو في الدم وداخت الخاجا  مح ال كرة ااووسنمي  الحنتة النى حالنة من  الثةن

وال ممي  ررور ااووسمي  العيت مسترتة في خاجا الكةد جيك  ال جرت مأثيتاا ااستخدام اليا  الر    الينزج  الحناو  

  ى  نامت ل ا دور مياد لفوسدة  والكالسي م 
 1)

وال إ لا  الكالسي م في العرا  جايت   ى منن  حندوث اإلر ناد   

ي ممتاة   ى المتكال  التأوسد  في الخاجا الكةدجة ف
21) (

 . 
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(                                                                                                     ←احتقان األوعية الدموية)، (Gتكتل في الكبيبة)

 (.H&E،400X(،)←تحلل بعض بطانة النبيبات)
 

 

 

 

 

 

 

 
 طع عرضي في الكلية )المجموعة الثانية(.(.مق3صورة)

 وعاء دموي ،( Gانكماش الكبيبة مع ظهور احتقان فيها )

 تحلل بطانة،  (BVمتوسع وحاوي كريات دم حمراء )

 (.arrow( ،)H&E،400Xالنبيبات )
 



 
 (.مقطع عرضي في الكلية )المجموعة الثالثة(.4صورة)

 غير متضيقةنبيبات   ، ((Gكبيبة حاوية نزف دموي بسيط  

 (.H&E،400X)  ،(←ظهور خاليا التهابية )،(←)

 
 

 

 

 

 

 

 
 (.مقطع عرضي في الكلية )المجموعة الرابعة(.5صورة)

 تنكس بعض ،( ←تحلل بعض النبيبات ) ، (Gكبيبة ) 

 (.H&E،400X)،(←الخاليا البطانية المكونة لها)
 

 

 

 

 



 
 (.مقطع عرضي في الكبد )مجموعة السيطرة(.6صورة)

 التوزيع،(Sالجيبانيات الدموية )،(CVالوريد المركزي )

 (.arrows( )H&E،400Xالشعاعي للخاليا الكبدية )

 
 

 

 

 

 

 
 (.مقطع عرضي في الكبد )المجموعة االولى(.7صورة)

 حدوث تموت خلوي،  (CVالوريد المركزي المتوسع )

                                                       ،تلف التنظيم الشعاعي النموذجي للخاليا،(←)

(H&E،400X) 
 

 



 
 (.مقطع عرضي في الكبد )المجموعة الثانية(.8صورة)

 خاليا ، (CVنزف دموي في الوريد المركزي المتوسع)

 تلف التنظيم الشعاعي،  (Sدم حمراء في الجيبانيات )

 (H&E ،400X  ) ،للخاليا 
 

 

 

 

 

              
 في الكبد )المجموعة الثالثة(. (.مقطع عرضي9صورة )

 لبعض ( مع تحللCVاحتقان بسيط في الوريد المركزي)

 (.H&E،400X) ،( Sالجيبانيات )،(←بطانته )

 



 
 (.مقطع عرضي في الكبد )المجموعة الرابعة(.11صورة)

 توسع بسيط، ( CVوريد مركزي حاوي خاليا التهابية )

 ، (←)انتكاس لبعض الخاليا  ، (←في الجيبانيات )

(H&E،400X.) 
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liver and kidney of rabbits males 
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-t:Abstrac 

          30 local adult male rabbit were used in this experiment .The animals were 

treated with oral swallow for twelve of weeks .  The animals divided to five groups : 

control group is oral treated with 0.9% normal saline , first treated group is treated 

with 10mg\kg of body weight sodium fluoride , 2
nd

 treated group is treated with 

20mg\kg of body weight sodium fluoride , 3
rd

 treated group is treated with 10mg\kg 

of body weight sodium fluoride and calcium chloride , 4
th

 treated group is treated with 

20mg\kg of body weight sodium fluoride and calcium chloride . This experiment 

studied the histological changes in kidney and liver                                                       

          The kidney tissue of the animals treated with sodium fluoride at the 

concentration 10,20 mg\kg of body weight appear mild blood vessel  congestion , 

shrinkage in glomeruli , disturbed in renal tubules and erode its epithelium with some 

apoptosis , treatment with sodium fluoride and calcium chloride at the concentration 

10,20 mg\kg of body weight appear simple changes and hemorrhage in glomeruli , 

small dilation in renal tubules and erode to its epithelium with appearing 

inflammatory cells . The liver sections appeared appreciable effect with fluoride at the 

concentration 10,20 mg\kg of body weight include dilation in central vein and erode 

to its epithelium , congestion in hepatic sinusoids with apoptosis and erode to general 

structure of liver , while the treatment with sodium fluoride and calcium chloride at 

the concentration 10mg\kg of body weight appeared small effect include simple 

congestion in central vein , small dilation in the sinusoids with some of inflammatory 

cells and death in some of cells .     

 


