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مراضية أنسجة الكلية في إحبة السوداء على وظيفة والالتأثير الوقائي لمستخلص بذور 

   كاماألشعةالفئران البيض المعرضة ذكور
  

  

  

  

  

  

 )2012 / 1 /9  ؛  تاريخ القبول 2011 /10/ 9 تاريخ االستالم (

                                             

  الملخص

كغـم  / ملغم 50(بتركيز  بذور الحبة السوداء    الكحولي ل لمستخلص  ل التأثير الوقائي     الحالية تناولت الدراسة 

يـوم ولفتـرات    /  راد 125 بجرعـة    ضة ألشعة كاما  الفئران المعر ذكورعلى أنسجة كلية    ) من وزن الجسم    

  الفئران المعرضة  لكلية النسجية   األمراضيةالدراسة   نتائج فحوصات  أشارت).   يوم 30  و 20 ،10 ( مختلفة

ـ (  تمثلت الكليةفي أنسجة    متفاوتة   رتضردرجات   يوم / راد   125جرعة  ب  كاما ألشعة اختالل فـي الهيكـل     ب

 تضرر واضـح    إلى باإلضافةالتفجي وموت الخاليا    ، تضرر النوى  ،للخاليا الموت المبرمج  ،التنخر، الخلوي

ومـن  . مقارنة بمجموعة السيطرة معتمدة على فترات التشعيع       )ي محافظ بومان والكبيبات مع نزف دموي        ف

 بذورل  الكحولي مستخلصالكغم من وزن الجسم من      / ملغم 50لفئران المعاملة ب    ل ( نتائجال أشارتجانب آخر   

عنـد   الكبدية وبشكل واضـح    لألنسجةتقريبا    استرجاع الحالة الطبيعية    )سوداء ومعرضة ألشعة كاما   الة  حبال

 يوماً مقارنة   30وتلتها فترة التعريض لمدة     وضوحا  اقل   يوماً  فكان االسترجاع      20 في فترة    أما أيام 10فترة  

 لبـذور الحبـة     أنلدراسة الحالية    من ا  نستنتج أنيمكن  . بمجموعة السيطرة وفترات التعريض لإلشعاع فقط     

  . كاماألشعة للتعرض اً مضاداً وقائياًالسوداء دور

  

  .الكلية، الحبة السوداء ،الفئران، شعة كاماأ :الدالةالكلمات 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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The Protective Effect of Nigella Sativa  Seeds Extract  on   
Physiological and Histopathology of Kidney in Swiss  

Male Albino Mice Exposed to Gamma Ray 
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ABSTRACT 
  The effect of Gamma radiation on kidney tissues of male mice before and after Nigella 

sativa seeds alcoholic extractions  (50mg/kg B.W.) supplementation for 10, 20 and 30 days 
was investigated. Histopathological examination carried out in this study indicated that a 
dose 125 rad /day of Gamma radiation causes different degree of damage in the morphology 
of kidney tissues includes cytoskeleton disturbance, necrosis, apoptosis, nuclear damage, 
cellular death, vacullation, Bowman capsules damage and Hemorrhage. The histological 
observations also revealed important differences between control and tested individuals 
depending on the irradiation duration. On the other hand the results showed that kidney 
tissues recovered to almost restored  the natural architecture  in mice treated with 50mg/keg 
B.W. Nigella sativa seeds  alcoholic  extractions  pre  exposed   to  Gamma  Ray  at  (10 ) 
days  but  at ( 20  ) days the recovery is  les pronounce then  the  mice  which  exposed  to 
gamma  ray  for ( 30 )  days, as compared with control group and  all  duration  of  exposure  
to radiation. these  results  indicate  that Nigella sativa seeds have protective role against 
Gamma rays.                                                                      

                           

 Keywords: Gamma Ray, Mice,  Nigella Sativa, Kidney. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

  أنحـاء العـالم   فـي   الحبة السوداء على أنها نبـات عـشبي حـولي قـائم واسـع االنتـشار                 تصنف       

)2009 Mohamad, .(               ويحتوي على فيض من المواد العـضوية والمعدنيـة أهمهـا البـروتين والـدهون

 والتـي أعطتهـا األهميـة الطبيـة والـصيدالنية           Thymoquinoneوالقلويدات ومركبـات الثـايموكونين      

)Alkhawajah et al., 2008)(. االسبارتيك  المتمثلة بحامض كما وتحتوي على األحماض األمينيةAspartic 

acid وحامض الكلوتاميك Glutamic acidالسيستين  و  Cystineالميثونين  و Methionineالفينـوالت    و

استخدمت بذور الحبة السوداء منذ القـدم فـي عـالج     ).Aschalew, 2011(والثانوية   األحاديةوالسكريات 

 Abd El-Aleem and  ( للجـسم اً مناعياًحفز  وماألكسدة واحدة من مضادات وصفها باألمراضالعديد من 

El-Deeb, 2006 ; Schleicher and Saleh, 1998( .يعد عامال قويا في تحفيز وتنشيط الجهاز المنـاعي إذ  

(Dorucu et al., 2009)  للتـسرطن  اً ومـضاد  للبكتريااًمضادبوصفه فضال عن تأثيره )Dattner, 2003 .(
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 الطبيعية والصناعية وما    اإلشعاعات من   األنواع لمختلف   اإلنسانضمنها  ونظرا لتعرض الكائنات الحية ومن      

 معرفـة التـأثير الوقـائي    إلى سلبية على مستوى الخلية والنسيج فقد اتجهت بعض الدراسات    آثارتتركه من   

  الحيوانية تتباين في حساسيتها لإلشعاع فبعـضها       األنسجةالحظ الباحثون أن     إذ. اإلشعاعلبعض النباتات ضد    

 األخر بعضها   ال تتأثر  قد   في حين  ، يفقد وظيفته عند التعرض لجرعات واطئة منه       إذ باإلشعاعاتشديد التأثر   

 الدراسـات بـأن   وأظهرت ).Huffman, 2003(جرعات عالية من دون أن تحدث أي أضرار ملحوظة ب إال

 بأنواعهاتكوين الجذور الحرة     إلى مما يؤدي    شعة كاما طاقة عالية جدا تعمل على تأين الوسط الذي تمر فيه           أل

ذا تسمى فـي    ه وتستطيع أن تنفذ في معظم المواد ول       ،المختلفة نتيجة لتأين جزيئات الماء خارج وداخل الخاليا       

  مـدى معرفـة إلى تهدف الدراسة الحالية  لذا). Salem and Hossain, 2000( النافذة باألشعة األحيانبعض 

 على أنسجة كلية الفئران المعرضة ألشـعة كامـا           الكحولية ة السوداء  الحب  الوقائي لمستخلصات بذور   تأثيرال

  .تجريبيا

  المواد وطرائق العمل

جامعة الموصل بأعمار /جلبت من كلية التربية البيض التي فئران الاستخدام ذكور في هذه الدراسة تم       

وأعطيت اصة بالفئران  تربية خاصة وغذيت بالعليقة الخأقفاصوضعت في  ،أسبوعا 12-10تراوحت بين 

 مستخلصاتالوحضرت .  ساعة ظالم12 ساعة ضوء و 12 إضاءةوفترات   خاصةماء عن طريق قناٍن

للحصول على ) الكوبالت وحدة جهاز( وتم استخدام) Goreja, 2003(الكحولية لبذور الحبة السوداء حسب 

   . كاماأشعة

  فئرانبواقع 10  مجاميع4 إلى قسمت الفئران إذ(Rad  125 وبجرعة  ألشعة كاما فارا40ًتعريض تم       

  .) يوما30ً، 20، 10( مجاميع لفترات ثالثومجموعة سيطرة واحدة   .كل مجموعةل

 .دراسة التأثير الوقائي للمستخلص الكحولي لبذور الحبة السوداء في الفئران المعرضة ألشعة كاماول      

 األولى المجموعة . لكل مجموعة10مجاميع بواقع  4 إلى فأرة قسمت 50استخدمت في هذه التجربة 

 ألشعة من وزن الجسم وعرضت كغم/ ملغم50 فقد جرعت بـ الثالثة  التجريبة المجاميعأمامجموعة سيطرة 

  ) يوماً 30، 20، 10( راد وللفترات 125كاما بجرعة 

الفورمالين الدارئ في  ثبيتها وتحفظها الكلية وتم أخذ الفئران و شرحتبعد االنتهاء من كل فترة تعريض     

 %) 100-70(  بتراكيز تصاعدية من الكحول االثيليومن ثم مررت .  ساعة72لمدة % 10المعتدل 

  ),.2004Morikawa et al (.مايكرون) 6-4( شرائح نسيجية بسمك إلى قطعتلتحضير قوالب شمعية و

 بالمجهر المركب لدراسة التغيرات المرضية ) ايوسين-بالهيماتوكسلين(   بعد تلوينها المقاطع النسجيةفحصت

  .رقمية النسيجية ثم تم التقاط صور فوتوغرافية للمقاطع باستخدام المجهر المزود بآلة تصوير
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  جـالنتائ
  

 منطقة القشرة في الكلية موضحة الكبيبات الكلوية ومحافظ بومان) 1(يبين الشكل : مجموعة السيطرة

  .النبيبات الكلوية الكبيبات الكلوية ومحافظ بومان )2 (أما الشكل، والنبيبات الكلوية

  
   

               
         

  يوضـح الكبيبـات    لكلية ذكر الفأر األبيض لمجموعة الـسيطرة       منطقة القشرة في المقطع النسجي         :1الشكل

  . )KT) x 100 H&E  الكلويةوالنبيبات  BCومحفظة بومان  الكلوية

  

الكبيبات الكلوية ومحفظة بومـان      ع نسجي لكلية ذكر الفأر األبيض لمجموعة السيطرة يوضح        مقط  :2الشكل  

BC الكلويةالنبيبات  و  KT والقنوات الجامعة )x 400 H&E( .  

  

حيث .  يوم10 ولمدة Rad 125مقدار  مجموعة الفئران المعرضة ألشعة كاما ) 4 و 3(ن الشكلين يويب      

 وانتفاخ في محفظة  طفيف لمجموعة الفئران المعرضة ألشعة كاما وجود تحطمأظهرت المقاطع النسجية

 الكلية تقريبا ونخر في النبيبات البولية مع تحطم بعض الكبيبات وانكماش معظم أنحاء ووجود نزف في بومان

  .ة للكبيبات وبعض النبيبات البوليالبعض اآلخر مع تثخن وتكثف الغشاء القاعدي

  

  

2 1 

BC  

KT  

KT  

BC  
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مقطع عرضي في قشرة وجزء من لب الكلية يوضح وجود ضمور وأنكماش في النبيبات  :3     الشكل 

  . )x 100 H&E() أسهم(  KTالكلوية 
  

     ووجود نخر BCمقطع عرضي في قشرة الكلية يوضح تحطم طفيف وأنتفاخ في محفظة بومان : 4الشكل     

  . )x 400 H&E() أسهم(  KTونزف في النبيبات الكلوية   
  

أظهرت المقاطع النسجية   .  يوم 20 ولمدة   Rad 125مقدار  بمجموعة الفئران المعرضة ألشعة كاما       أما        

بومان لمجموعة الفئران المعرضة ألشعة كاما وجود نخر في منطقة القشرة مع انتفاخات وتحلحل في محفظة                

 وليس فـي منطقـة      أخرىخر في مناطق    أيضا وجود ن  . ونزف واسع مع وجود استسقاء في بعض المناطق       

 ووجود خاليـا  .  البولية النبيباتالقشرة فقط ويشمل الكبيبات مع تثخن في الغشاء القاعدي للكبيبات مع بعض             

   . )6و 5الشكلين ( .التهامية واسعة وكبيرة في بعض المناطق

           
  

     وظهور خاليا  KT  في النبيبات الكلويةانتكاس مقطع عرضي في منطقة القشرة يوضح وجود  :5الشكل   

  . )x 100 H&E() أسهم(< BCونخر في محفظة بومانMPالتهابية كبيرة   
  

 في خاليا وانتكاس وتحلل BCمقطع عرضي في القشرة يوضح نخر وأنتفاخ في محفظة بومان  : 6الشكل 

  . )x 400 H&E() أسهم( KTالنبيبات الكلوية 

3 4 

6 5 

BC  

MP  

KT  KT  

BC  
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أظهرت المقاطع .  يوم30 ولمدة Rad 125مقدار  لفئران المعرضة ألشعة كاما ل  )8 و7(ويبين الشكلين 

 مرضية نسجية ووجود تورم خلوي حاد في ظهارة آفاتالنسيجية لكلية الفئران المعرضة ألشعة كاما وجود 

 بعض كما وأظهرت. لألوعية الدموية يصاحبها احتقان شديد النبيباتفي تجويف وجود تفجي  مع النبيبات

 وظهور ارتشاح تضرر كبير في الكبيبات لوحظ كما.  الكلويةالنبيباتالمقاطع وجود نخر تجلطي في ظهارة 

  .للخاليا االلتهابية وحيدة النواة في النسيج الكلوي 

  

  
  

          
  .)x 100 H&E() أسهم(KTمقطع عرضي في القشرة يوضح ضمور ونخر في النبيبات الكلوية : 7الشكل     

  

             فـي   V  مع ظهور تفجـي   KTمقطع عرضي في قشرة الكلية يوضح ضمور في النبيبات الكلوية : 8الشكل    

  . )x 400 H&E() أسهم(  BC محفظة بومان

  

سوداء الحبة ال  من مستخلص بذور من وزن الجسمكغم/ ملغم50مجموعة الفئران المعاملة ب   أما    

 بالتنكس تمثلت يوم بينت المقاطع النسجية وجود آفات مرضية نسيجية طفيفة 10ومعرضة ألشعة كاما لمدة 

 في الخاليا الظهارية المبطنة للنبيبات الكلوية ونخر تجلطي عند البعض بسيطظهرت بهيئة انتفاخ خلوي 

  . )10 و 9(  الشكلين ةفضال عن وجود ارتشاح طفيف للخاليا االلتهابية وحيدة النوا. اآلخر
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    في  KT  النبيبات وBC  مقطع عرضي في قشرة الكلية يوضح استرجاع كامل لمحفظة بومان   :9الشكل      

  . )x 100 H&E() أسهم(التركيب النسجي للكلية                     
  

   KT  النبيبـات الكلويـة    في التركيب النسجي والكلية يوضح استرجاع  مقطع عرضي في قشرة :10الشكل 

  . )x 400 H&E() أسهم (BCومحفظة بومان

  

أظهرت مجموعة . اًيوم 20 ملغم حبة سوداء ومعرضة ألشعة كاما لمدة 50مجموعة الفئران المعاملة ب     

ف وظهور البولية مع نز النبيبات ومكونات الكبيبة ووجود توسع في بعض الفئران وجود نخر في نسيج

ي انكماش بعض أجزاء عروة هنلي ف. حبيبات الهيموسايدرين مكثف في الغشاء القاعدي لمحفظة بومان

   ).12 و 11الشكلين  ( منطقة اللب مع تخثر الدم فيها 

  

            
 KT واضح ولكن مع وجود نخر بعض األجزاء في النبيبات الكلوية استرجاعمقطع عرضي يبين  :11الشكل 

  . )x 100 H&E() أسهم( في بعض أجزاء النسيج الكلوي  Vتفجي و

       واضح ولكن مع وجود نخر بعض األجزاء في النبيبات الكلوية استرجاع مقطع عرضي يبين :12الشكل 

KT تفجي و V أسهم( في بعض أجزاء النسيج الكلوي ()x 400 H&E( .    

910

11 12 

KT  
KT  

BC  

BC  

BC  

BC  

KT  KT  

V  

V  
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أظهرت . اًيوم 30ء ومعرضة ألشعة كاما لمدة  ملغم حبة سودا50مجموعة الفئران المعاملة ب 

ونخر واسع في نسيج . مجموعة الفئران وجود انكماش مع تنخر لبعض الكبيبات وتثخن لجدار محفظة بومان

بعض األوعية الدموية وكذلك تكثف  البولية مع ظهور جزيئات الهيموسادرين فضال عن تثخن جدران النبيبات

 ووجود النبيبات البولية وتوسع في بعض هذه النبيباتاخ في خاليا بعض في مكونات بعض الكبيبات وانتف

   ).14 و 13الشكلين  (  البوليةالنبيباتخاليا ملتهمة بالقرب من بعض 

  

        
  

  طفيف في األنسجة الكلوية حيث يالحظ بعض النخـر والتـنكس            استرجاعمقطع عرضي يبين    : 13الشكل  

  .  )14 و 13الشكلين  ( )x 100 H&E() أسهم(  ي بعض أجزاء الكلية وظهور الهيموسايدرين ف

  

في محفظة بومان   Vمقطع عرضي يبين إسترجاع طفيف في األنسجة الكلوية حيث يالحظ تفجي            : 14الشكل  

 BC أسهم(  والهيموسايدرين في النبيبات الكلوية ()x 400 H&E(  .  

  

 المناقشة

   استجابته تتوقف على عدة عوامل منها نوع اإلشعاع المؤين فأن،عند تعرض األنسجة إلشعاع مؤين

وقد الحظ الباحثون أن األنسجة . ونوع خاليا النسيج المعرضة لإلشعاع والفترة الزمنية) جرعة ( وكميته 

 يفقد وظيفته عند التعرض إذ باإلشعاعاتالحيوانية تتباين في حساسيتها لإلشعاع فبعضها شديد التأثر 

هذا التباين . جرعات عالية من دون أن تحدث أضرار تذكر اآلخر قد يتسلم بعضها في حين لجرعات واطئة

.  التباين في حساسية الخاليا المكونة للنسيج وتفاعالت الخاليا في النسيجإلىد يعود ق لإلشعاعفي االستجابة 

موعة السيطرة عدم وجود آفة وقد أظهرت النتائج في مج. فضال عن القابلية التكاثرية للخاليا المكونة للنسيج

 وبفترات متفاوتة  125Rad مجموعة المعرضة ألشعة كاما بمقدار ال في أما .مرضية في المقاطع النسجية

. اً يوم30 لمدة لإلشعاع في الفئران المعرضة باألخص مرضية نسجية آفات أظهرت وجود اًيوم 30"20"10
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 الكلوية وكذلك وجود نخر تجلطي وتضخم في القمة اتالنبيبكما وأظهرت وجود تورم خلوي حاد في ظهارة 

كذلك لوحظ وجود اتساع محفظة . في النسيج الخاللي الكلويالكبيبية ووجود ارتشاح في الخاليا االلتهابية 

 إلى العامل المسبب تعود الخاليا إزالة وتعتبر هذه التغيرات رجعية أي عند ( Bowman's Capsule)بومان 

 يوم فهذا يعني أن 30 هي إليهاوبما أن الفترة الزمنية التي تم تعريض الفئران . لكليةوضعها السوي في ا

 تغيرات كيميائية في نسيج الكلية بفعل تثبيط نشاط بعض إحداث من النوع المزمن مما يساعد على اإلشعاع

 النخر إلى اآلفة تقدم إلى أدت (Alkaline phosphataes ' Lactic dehydrogenation) مثل األنزيمات

وعند مجموعة الفئران المعاملة بالحبة السوداء والمعرضة . أي هنالك تغيرات على مستوى النواة، التجلطي

لإلشعاع أوضحت النتائج وجود استجابة وتحسس طفيف في التغييرات المرضية النسجية للكلية وحدوث 

 Antioxidantتعد من مضادات األكسدة  كون بذور الحبة السوداء إلىالتورم الخلوي الحاد والذي قد يعود 

وذلك من خالل أنزيم  )(Morikawa et al., 2004التي تمتلك كفاءة في زيادة الدفاعات الخلوية المناعية 

Superoxide dismutase ويمتلك القابلية في خفض زناخة الدهون الحبة السوداء والذي يعد أحد مكونات 

Lipid peroxide ل في حدوث التغير الدهنيوالتي تعد أحد الوسائ )Salem and Hossain, 2000 ( فضال

وقد ذكر بعض  .عن ذلك قابليته في خفض مستوى الكولسترول في مصل الدم مما ينعكس على النسيج

 الدهون والبروتينات مما يساعد ذلك على زيادة نسبتها في المصل أيضالباحثين قابلية اإلشعاع على زيادة 

 Schleicher(وذلك من خالل زيادة جذور األوكسجين الحر مما يساهم في زناخة الدهون وبالتالي في النسيج 

and Saleh, 1998 .( وفي الكلية كان هناك تحسن ولكنه طفيف جدا ويعود ذلك إلى احتياج هذا النسيج فترة

  .عاعلغرض إتمام عملية اإلفراز للمخلفات الخلوية الفائضة عن حاجة الجسم من النبات واإلشأطول 

إن هذه الدراسة تحتاج إلى دراسة تفصيلية أكثر شمولية من ناحية كيمياء النسيج لالطالع على تأثير      

            . والحبة السوداء في التأثير على مكونات النسيج الكيميائيةاإلشعاع
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