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 :الملخص

امول واستcشاق _دفت _ذه الدراسة إWZ التعرف عWX التأثT.ات الضارة الناتجة عن Oعاطي الباراسIت

 عWX وظائف الكWX وتركيlmا الcسيfg fk ذ$ور 8رانب، وقد استخدم fg _ذه الدراسة عدد 
ً
ا'�ازولTن أو $لlrما معا

اz�موعة الضابطة، مجموعة ): 6= ن(من ذ$ور 8رانب اz&لية البالغة، قسمت إWZ أرxعة مجموعات ) 24(

ساعة  l� fg24اية التجر�ة وxعد . باراسIتامول وا'�ازولTن معاا'�ازولTن، مجموعة الباراسIتامول، ومجموعة ال

من التجر�ع والتعرض خدرت ا'&يوانات وتم �&ب الدم م�lا عن طر�ق القلب إلجراء التحاليل الكيموحيو�ة، 

fkسيcللفحص ال WXأظ�رت النتائج حدوث ز�ادة معنو�ة . وأخذت عينات من الك)P<0.01 ( ،اليور�ا �Tتراك fg

fg مصل دم ذ$ور 8رانب املعاملة با'�ازولTن،  أيونات الصوديوم والبوتاسيومIنTن وحمض البوليك و الكر�ات

 باملقارنة مع اz�موعة الضابطة، وكذلك حدوث ز�ادة معنو�ة fg تراك�T_ا fg مصل دم 
ً
والباراسIتامول و$لlrما معا

 باملقارنة مع مجموع�� ا'
ً
�ازولTن والباراسIتامول، وكذلك fg مجموعة مجموعة ا'�ازولTن والباراسIتامول معا

 
ً
 زادت معنو�ا

ً
تراك�T أيونات الصوديوم باملقارنة مع مجموعة ) P<0.01(ا'�ازولTن والباراسIتامول معا

الفحص الcسيfk  أظ�ر. الباراسIتامول وأيونات البوتاسيوم باملقارنة بمجموع�� ا'�ازولTن والباراسIتامول 

  عاملةأل���ة كWX ا'&يوانات امل
ً
شملت اOساع fg محفاظ ظ�ور OغT.ات  با'�ازولTن، والباراسIتامول و$لlrما معا

فراغات بTن 8ني�يبات البولية محتقنة بالدم fg ¡عض  ، ووجودبومان وإنكماش fg ¡عض الكبIبات ال لو�ة

cية وحدوث ارOشاح وأصبحت 8ني�بات البولية امللتفة القر�بة جدر_ا رقيقة وتحتوي عWX رواسب بروتاملناطق، 

وأكدت التغT.ات الcسيجية ال لو�ة النتائج ال�� حدثت . بخاليا الدم البيضاء حول الكبIبات و�Tن 8ني�بات البولية

fg املتغT.ات الكيموحيو�ة fg مصل الدم، و$انت _ذه التغT.ات أك¥. شدة fg مجموعة ا'�ازولTن والباراسIتامول 

 
ً
  .معا

  .ول�ن، الباراس@تامول، وظائف الك56، أ89.ة الك56، ذكور 2رانبا/.از : ال+لمات املفتاحية 
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ABSTRACT 
  
The current study aimed to identify the physiological and histological changes in the kidneys 
of male rabbits induced by inhalation of gasoline fumes and/or ingestion of paracetamol. 24 
local adult male rabbits were used in this study, which divided into four groups (n = 6); 
Control group, Gasoline group, Paracetamol group, and  Co-administrated paracetamol and 
gasoline group. At the end of the experiment, and after 24 hours of dosing and exposure, the 
animals were anaesthetized and blood was drawn from the heart for biochemical analyses. The 
animals were dissected after that, and the kidney samples were taken for the histological 
examination. The results showed a significant increase (P<0.01) in the serum concentrations of 
urea, creatinine, uric acid,  sodium and potassium ions of male rabbits treated with gasoline 
and paracetamol and both together compared to the control group, as well as a significant 
increase in their concentrations in the blood serum of the gasoline group and paracetamol 
together compared to with gasoline or paracetamol groups, while in the gasoline and/or 
paracetamol groups, the serum concentration of sodium ions was significantly increased 
(P<0.01) compared with the paracetamol group and the concentration of potassium ions 
compared to the gasoline and paracetamol groups. Also, the histological examination of the 
kidney tissues of male rabbits treated with gasoline and/or paracetamol, revealed that changes 
include dilation in Bowman's capsule and shrinkage in some renal glomeruli, and presence of 
spaces between the urinary tubules, congested with blood in some areas, and the nearby 
urinary tubules whose walls became thin and contain protein deposits. And leukocytic 
infiltration around the glomeruli and between the urinary tubules. The renal histological 
changes confirmed the results that occurred in the biochemical variables in serum, and these 
changes were more severe in the gasoline and paracetamol group together. 
 
Keywords: Gasoline, Paracetamol, Kidney function, Histological structure, Male rabbits.  
 

    املقدمة . 1

الكfª WX العضو الرئI©¨� الذي يحتاجھ جسم ¦�سان لتحقيق وأداء العديد من الوظائف امل�مة بما fg ذلك   

ا'&فاظ عWX التوازن، وتنظيم البIئة خارج ا'¬لية، مثل إزالة السموم، وإفراز املستقلبات و8دو�ة السامة 

)Stevens et al., 2006 ،Ferguson et al., 2008 ( ، وظائف WXعض 8دو�ة قد تؤثر عxناك مركبات مختلفة و_

عّرف بأ�lا تد_ور سر�ع فــي وظائف ال لـــى ¡س�ب التأثT. السام 
ُ
O س�ب السمية ال لو�ة ال��Oبأك¥. من طر�قة و WXالك

ا  لذلك، يمكن اعتبار الكWX عضًوا). Al-Naimi et al., 2019(لبعض 8دو�ــة واملواد الكيميائيــة 8خرى 
ً
مسlÀدف

ت ون الكWX من العديد من أنواع ). Galley, 2000،         Finn & Porter, 2003(رئIسًيا للمواد السامة ا'¬ارجية 

ا'¬اليا املنتظمة fg النفرون، و_و الوحدة الوظيفية 8ساسية لل لية، وأي محفزات تؤدي إWZ فقدان _ذه ا'¬اليا 

  ).Barnett & Cummings, 2018( لوي يمكن أن تؤدي إWZ تلف الكWX والفشل ال

 fg الكبIبات و8نابIب القر�بة واملنطقة ا'¬لو�ة اz&يطة ثم تقوم       
ً
غالًبا ما Oس�ب 8دو�ة السامة للكWX الlÀابا

بتليف أ���ة الكWX، ونظًرا ألن 8نابIب ال لو�ة وخاصة خاليا 8ني�يبات امللتفة القر�بة تتعرض لألدو�ة أثناء 

، تحدث )Perazella, 2005(ية الÊ.ك�T وإعادة Éمتصاص fg الكبIبة فإ�lا تتأثر ¡ش ل كبT. ¡سمية 8دو�ة عمل
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 السمية ا'¬لو�ة ¡س�ب تلف امليتو$وندر�ا fg 8ني�يبات وز�ادة ¦ج�اد التأكسدي عن طر�ق توليد ا'�ذور ا'&رة

)ROS( Free Radicals )Zager, 1997،   Markowitz & Perazella, 2005.(  

الكO WXعت/. من 8عضاء الرئIسية ال�� تتأثر باملركبات السامة وامللوثات البيÒية والعقاقT. حيث أظ�رت عدد      

وتناول عقاقT. الباراسIتامول  )Ogunneye et al., 2014(من الـدراسات أن التعرض ألبـخرة الـجازولTن 

)Kadhem, 2019(  قدO حدوث س�ب fg الفشل ال لوي.   

 WXول ا'¬ام ع.Êن من البTازول�ول ا'¬ام، يحتوي جزء ا'.Êن _و أحد املنتجات املقطرة من البTازول�ا'

 ومجموعة متنوعة من ال�يدروكر�ونات املتفرعة 8خرى املشبعـة وغT.  500أك¥. من 
ً
 وعطر�ا

ً
 أليفاتيا

ً
مركبا

، n-hexane) (Anderson et al., 1995و        n-pentane(ذرة كر�ون مثل  12- 3املشبعـة الـتـي تحتوي علـــى 

(Momoh & Oshin, 2015  ن ت ون شديدة التطايرTازول�Öأن _ذه امل ونات ال�يدروكر�ونية ل 
ً
من املعروف أيضا

لقد زاد ).  Zahlsen & Tri-Tugaswati, 1993(إذا تركت مكشوفة وقد Oش ل أبخر×lا ملوثات كيميائية فـــــي البIئة 

زولTن fg الصناعات واملنازل ¡ش ل سر�ع Ù fgونة 8خT.ة، و_و سائل متطاير يحتوي علـــى العديد استخدام ا'�ا

، قد يتعرض العاملون Uboh et al., 2009،Abubakar et al., 2015 ( fg(من امل ونات العضو�ة وغT. العضو�ة 

التعرض ملي اني ي اz&ر$ات fg ورش  شر$ات ا'�ازولTن إWZ ا'�ازولTن أثناء عملية ¦نتاج والنقل، وقد يحدث

العمل ولعامfX ا'�ازولTن وعامة الس ان أثناء ال�Êود بالوقود fg محطات الوقود، يمكن أن يÜس�ب ا�س اب 

ا'�ازولTن أو Oسر�ھ أو التخلص منھ ¡ش ل غÞ .T&يح fg تلوث الÊ.بة واملياه ا'�وفية واملياه السطحية وال�واء، 

ـــــــى ا'�سم عن طر�ق الفم يدخل ا'�ازوليـــــــن إ وإن ). Guo et al., 2003(وعن طر�ق ا'�لد وÉستcشاق ) عرضًيا(لـ

العمال امل�نيTن الذين يتعرضون ل�ذه امل ونات بصورة متكررة ي ونوا عرضة '¬طر كبT. من جراء _ذا التعرض 

)Carballo et al., 1994،Rabble & Wong, 1996  (áية حيث أن التعرض لھ ي ون م&áاطر ال¬zببعض ا 
ً
&و�ا

، ولقد أدى Oعرض ا'&يوانات لبخار ا'�ازولTن إBonsome & Ligha, 2012( WZ(عWX وظائف وأ���ة ا'�سم 

 العظام واäz والقلب وال ليتTن والكبد والبنكر�اس 
ً
ظ�ور أعراض للÜسمم fg العديد من ��8�ة، وخصوصا

)Pouls, 2000.(  

ل عقار الباراسIتامول كدواء مسكن لآلالم وخافض لÖ&رارة وكذلك ز�ادة fg _ناك ز�ادة عاملية fg استعما

. استخدام ا'�ازولTن fg السنوات 8خT.ة لتلبية Éحتياجات امل�Êايدة للنمو الس ا�ي السر�ع والتنمية ¦قتصادية

 أن املتوفر م�lا حول وعWX الرغم من وجود ¡عض البحوث العلمية ال�� تطرقت لدراسة تأثT. $ل م�lما عWX حده إال

 عWX الكبد والكWX قليل جًدا ولم تتوفر دراسات مشاlçھ fg بلدنا، ولذلك 
ً
تأثT. عقار الباراسIتامول وا'�ازولTن معا

أجر�ت _ذه الدراسة ال�� ×lدف إWZ التعرف عWX التأثT.ات الضارة الناتجة عن Oعاطي الباراسIتامول واستcشاق 

 ع
ً
  .WX وظائف الكWX وتركيlmا الcسيfg fk ذ$ور 8رانبا'�ازولTن أو $لlrما معا
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  املواد وطرق العمل   . 2

  :  ChemicalsالكيماوHات  1.2

ال�� تم شراء_ا من  Bristol laboratories ltdمن شركة ) مÖ�م 500(تم استخدام أقراص الباراسIتامول         

 fg لية، حيث تم إذابة القرص&zلول الذي تم  4ملاء املقطر، وإعطاء 8رانب مل من ا 5الصيدليات ا&zمل من ا

ل ل كجم من وزن ا'�سم عن طر�ق الفم بواسط أنبوب التجر�ع ) مÖ�م من ال/.اسIتامول  400(تج��Tه 

)Ravindran et al., 2013،  ،من الرصاص من محطات ). 2019ش�ش وآخرون fZن ا'¬اTازول�ا' WXتم ا'&صول ع

Oعر�ض حيوانات التجارب ألبخرة ا'�ازولTن من خالل وضع�م fg غرف التعرض، وfª  بيع الوقود اz&لية، تم

، يوجد lçا fg ا'�زء العلوي فتحتان fg كال )سم 70*70*70(عبارة عن صناديق مصنوعة من الزجاج بأ¡عاد 

سم من  10سم مغطاة ¡شبكة سلكية، عWX مسافة  5ا'�انبTن 8يمن وì8سر من أجل الlÀو�ة، $ل فتحة بقطر 

 250سم لوضع 8رانب عليھ، تحت _ذا الرف تم وضع عبوات سعة  70* 70أسفل الصندوق تم تث�يت رف شب ي 

 WXبخر من العلب، $ان  200مل تحتوي عÜشاق 8بخرة ال�� تcيوانات باست&Öن، وتم السماح لTازول�مل من ا'

 fZشاق حواcستÉ ن الذي تبخر أثناءTازول�ن، و$/مل 120ا'T10.00ان وقت التعرض من الساعة ساعت  WZ12.00إ 

  .          (Elsayed, 2015)صباًحا ملدة أرxعة أسابيع متتالية 

    :Experimental Animalsحيوانات التجارب  2.2

من ذ$ور 8رانب البالغة اz&لية، تÊ.اوح  24ا'&يوانات ال�� تم استخدام�ا fg _ذه الدراسة عبارة عن عدد 

جم، وتم ا'&صول علlrا من 8سواق اللي�ية، وتم إيواء ا'&يوانات fg أقفاص معدنية  2000 -1700أوزا�lم بTن 

درجة مئو�ة  25(مخصصة لÊ.بية 8رانب fg غرفة تحت ظروف قياسية من حيث الlÀو�ة املناسبة ودرجة ا'&رارة 

) علف و�رسيم(والغداء  ظالم وتم فصل 8رانب عن ¡عض�ا وزودت باملاء/ ودرجة رطو�ة وظروف إنارة) ±2

  .املناسبTن مع مراعاة الظروف القياسية املعمول lçا

 Experimental Design:تصميم التجرYة    3.2

  :$التاfZ) أرانب fg $ل مجموعة 6(¡عد أسبوع من التأقلم قسمت ا'&يوانات إWZ أرxع مجموعات 

  .أسابيع 4زودت بماء الشرب والطعام ملدة  8رانب fg _ذه اz�موعة): اz�موعة الضابطة( ا`.موعة 2و_5 -  أ

تم فlrا Oعر�ض ذ$ور 8رانب ألبخرة ا'�ازولTن عن طر�ق ): مجموعة ا'�ازولTن( ا`.موعة الثانية - ب

  .يوم وملدة أرxعة أسابيع متتالية/ ساعة É2ستcشاق fg غرف التعرض 

رانب الباراسIتامول بالتجر�ع عن طر�ق الفم تلقت فlrا ذ$ور 8 ): مجموعة الباراسIتامول ( ا`.موعة الثالثة -ج  

 ملدة / مÖ�م 400بجرعة 
ً
  .أسابيع 4كجم من وزن ا'�سم يوميا

أعطيت ذ$ور 8رانب fg _ذه اz�موعة ): مجموعة الباراسIتامول وا'�ازولTن( ا`.موعة الراdعة -د

 وتم Oعر�ض�ا ¡عد كجم من وزن ا'�سم / مÖ�م 400الباراسIتامول بالتجر�ع عن طر�ق الفم بجرعة 
ً
يوميا

  .يوم وملدة أرxعة أسابيع متتالية/ ساعة 2ذلك مباشرة ألبخرة ا'�ازولTن 
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  :Collection of Blood Samplesجمع عينات الدم    4.2

تم تخدير ا'&يوانات وذلك باستعمال مادة ساعة من ا'�رعة 8خT.ة،  24عند �lاية التجر�ة وxعد 

يت 8رنب عWX ا'��ة الظ�ر�ة وم�ñ ا'��ة البطنية لÖ&يوان بالكحول ¦يðيfX ال لوروفورم، ¡عد_ا تم تث�

أنابIب نظيفة وجافة، مل دم من القلب مباشرة، وجمعت fg  5، ثم فتح ا'�لد بمقص الÜشر�ح و�&ب %)70(

وحفظھ دقيقة، ومن ثم تم فصل مصل الدم  15لفة بالدقيقة ملدة  3000وتم إجراء عملية الطرد املركزي بمعدل 

  .إWZ أن تم إجراء القياسات الكيموحيو�ة عليھ مْ ) 20-(بالثالجة عند درجة حرارة 

  :Biochemical Analysisالتحاليل الكيموحيوHة    5.2 

، وترك�T حمض البوليك حسب )Urease )Fawcett & Scott, 1960تم تحديد ترك�T اليور�ا بواسطة إنز�م 

، وتم قياس تركBartels, 1972( �T(م قياس الكر�اتIنTن بدون ترسIب ال/.وتTن وت ،)Fossatti et al., 1980(طر�قة 

     .+Easylyte Na+ Kأيونات الصوديوم والبوتاسيوم fg مصل الدم باستخدام ج�از 

  :Histological Preparationsالتحض�sات الrسيجية    6.2

xاية التجر�ة وl� fg ا'&ال ¡عد تخدير_ا fg شر�ح ا'&يواناتO ساعة من أخر جرعة وتم أخذ  24عد تم

للتث�يت، وxعد ذلك تم ان�Êاع املاء من العينات % 10عينات صغT.ة من الكWX ووضع�ا fg محلول الفورمالTن 

بتمر�ر_ا fg سلسلة تصاعدية من الكحول ¦يðيfX وحفظ�ا ¡عد ذلك fg الÊ.ي�نول ملدة ثالثة أيام للتأكد من إزالة 

راء عملية الÊ.و�ق بتمر�ر العينات fg الز�لول الذي تم OغيT.ه ثالثة مرات قبل إجراء عملية املاء من العينات، ثم إج

، وتم أخذ ثالثة )درجة انص�ار الشمع( م °58-56الطمر fg شمع ال/.افTن ال�� تمت عند درجة حرارة تÊ.اوح بTن 

 500ل قطاع وأخر عWX 8قل ميكرون من $ل عينة من عينات الكبد بحيث ي ون بTن $ 5قطاعات، سمك القطاع 

ميكرون من نفس العينة، وضعت القطاعات عWX شرائح نظيفة للفحص الcسيfk وتم صبغ القطاعات بصبغ�� 

، وتم فحص�ا باستخدام اz��ر الضوùي ثناùي العدسات )Eosin(و8يوسTن ) Hematoxylin( ال�يماتوكسيلTن 

)Ross et al.,1989. (  

     :Statistical Analysisالتحليل yحصاxي  7.2

Éنحراف املعياري، وتم تحليل النتائج إحصائيا باستخدام برنامج ± النتائج تم التعبT. ع�lا باملتوسط 

 ANOVAوتم مقارنة الفروقات بTن متوسطات القيم وÉنحراف املعياري باختبار الـ SPSS)(ا'&زمة ¦حصائية 

 0.05(باستخدام اختبار دان ان، و�عت/. مستوى Éحتمالية  0.05من  بطر�قة Éتجاه الواحد عند احتمالية أقل

<P ،0.01 <P ( 
ً
  .fg $ل Éختبارات ¦حصائية معنو�ا

  النتائج . 3

  :Biochemical changesالتغ�sات الكيموحيوHة  

ــــــادة معنو�ــــــة OشT. النتائج  ـــــدم fg مصـــــترك�T اليور�ا P<0.01 ( fg(إWZ حـــــدوث ز�ـ fg 8رانب ال�� ) (U/Lل الـ

 ) (43.33±2.16، الباراسIتامـــــول )3.08(54.67±تم معاملlÀا با'�ازولTن 
ً
ـــا ـــــما معـــ باملقارنة مع ) (73.50±5.01و$لlrـ

 حدوث )(29.33±1.63اz�موعة الضابطة 
ً
ـــل fg ترك�T اليور�ا فـــــــي مصــ) P<0.01(معنو�ة  ز�ادة، ولوحظ أيضا
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ـــــ�ا با'�ـــــازولTن   دم 8رانـــــب التــي تمـــــت معاملتــ
ً
ــــي  ،)5.01(73.50±والباراسIتامــــــول معــا باملقارنـــة مـــــع مجموعتـــ

  .).1، ش ل1.جدول ) (2.16±43.33(، والباراسIتامول )(54.67±3.08 ا'�ــــــاـزولTن 

 ، الباراسIتامـــول ) (1.29±0.07معاملة 8رانب با'�ازولTنلية أن عند كما بيcت نتائج الدراسة ا'&ا     

(0.15±1.22)  
ً
ـــــا fg مصـــــل  ترك�T الكر�اتنTنP<0.01 ( fg(أدى إWZ حـــــدوث ز�ـــــــادة معنو�ة ) (1.42±0.12و$لlrــــــما معـ

fg تركP<0.05 ( �T(و حدوث ارتفاع معنوي ، )(0.83±0.15، باملقارنة مع اz�موعة الضابطة )(mg/dlالـــــدم 

  الكر�اتنTن
ً
ـــا ــــول معـــ باملقارنـــة  )(1.42±0.12فـــــــي مصـــــل دم 8رانـــــب التــي تمـــــت معاملتـــــــ�ا با'�ازولTن والبـــــاراسIتامــ

  .).2، ش ل1.جدول ( )(1.22±0.15 مع مجموعة 8رانب ال�� تمت معاملlÀا بالباراسIتامول فقط 

           �Tت أنأما نتائج دراسة تركcحمـض البوليـك بي  ،
ً
معاملة 8رانب با'�ازولTن، والباراسIتامـــــول، و$لlrـــما معــا

ـــدم  حمـض البوليـكتركP<0.01 ( fg �T(أدى إWZ حـــــدوث ز�ـــــــادة معنو�ة  ، )fgmg/dl)( 0.39±6.17) مصـــــل الــ

كما لوحظ ). (2.88±0.23بالÊ.تIب عWX التواfZ، باملقارنة مع اz�موعة الضابطة ) (0.33±8.32، )(0.35±4.33

ـــ�ا با'�ـــــازولTن ) P<0.01(حدوث ز�ادة معنو�ة  fg ترك�Tه فـــــــي مصـــــل دم 8رانـــــب التــي تمـــــت معاملتــــ

 
ً
، والباراسIتامول )(6.17±0.39مقارنة مع مجموع�� ا'�ـازولTن ) (8.32±0.33والباراسIتامــــــــول معـــــــــا

  ).3.، ش ل1.جدول ) (4.33±0.35(

  

 ع56 ترك�~ اليورHا، الكرHاتن�ن، حمض البوليك، : 1.دول ا/
ً
يو�� تأث�s استrشاق ا/.ازول�ن، تناول الباراس@تامول و�ل��ما معا

  .رانب البالغةأيونات الصوديوم والبوتاسيوم �� مصل دم ذكور 2 

  الضابطة الجازولين الباراسيتامول الباراسيتامول+الجازولين
 المجموعات

  

 المتغيرات االنحراف المعياري ±المتوسط الحسابي  االنحراف المعياري ±المتوسط الحسابي   االنحراف المعياري ±المتوسط الحسابي  االنحراف المعياري ±المتوسط الحسابي 

 )mg/dl(تركيز اليوريا  1.63±29.33 3.08±54.67** 2.16±43.33** 5.01±73.50**##++

 )mg/dl(تركيز الكرياتنين  0.15±0.83 0.07±1.29** 0.15±1.22** 0.12±1.42**+

 )mg/dl(تركيز حمض البوليك  0.23±2.88 0.39±6.17** 0.35±4.33** 0.33±8.32**##++

 )mmol/l(تركيز الصوديوم  1.47±138.17 0.85±145.17** 1.79±143.38** 2.90±147.32**++

  )mmol/l(تركيز البوتاسيوم  0.15±3.48 0.18±6.62** 0.35±5.83** 0.41±7.38**##++

) P<0.01(تغیر معنو� : ## ،�المقارنة مع مجموعة الجازولین) P<0.05(تغیر معنو� : #  ،�المقارنة مع المجموعة الضا�طة) P<0.01(تغیر معنو� **:  

�المقارنة مع مجموعة ) P<0.01(تغیر معنو� : ++   ، �المقارنة مع مجموعة ال�اراسیتامول) P<0.05(تغیر معنو� : + ،مع مجموعة الجازولین �المقارنة

  ال�اراسیتامول
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تأث�s استrشاق ا/.ازول�ن، تناول الباراس@تامول : 1الش+ل 

 ع56 متوسط ترك�~ اليورHا �� مصل الدم �� ذكو 
ً
ر و�ل��ما معا

 2رانب البالغة
  

تأث�s استrشاق ا/.ازول�ن، تناول الباراس@تامول  : 2  ش+لال

 ع56 متوسط ترك�~ الكرHات@ن�ن �� مصل الدم �� 
ً
و�ل��ما معا

 ذكور 2رانب البالغة
  

ـــادة معنو�ة كما OشT. النتائج       )(mmol/lلـــــدم fg مصـــــل ا ترك�T أيونات الصوديومfg ) P<0.01(إWZ حـــــدوث ز�ــــ

 
ً
، )(143.38±1.79، )0.85(145.17±عند معاملــــــة ذ$ور 8رانب با'�ازولـيـــن، الباراسIتامـــــول و$لlrــــــما معــــــا

ولوحظ حدوث ز�ادة ). (138.17±1.47بالÊ.تIب عWX التواfZ، باملقارنة مع اz�موعة الضابطة ) 2.90(±147.32

ــ�ا با'�ازولTن  رك�T أيونات الصوديومتP<0.01 ( fg(معنو�ة  ــــب التــي تمـــــت معاملتـــــ فـــــــي مصـــــل دم 8رانـ

 
ً
ـــول معــــــا  مقارنـــــــــة باz�موعـــــة التـــــي تمت معاملlÀا بالباراسIتامول فقط  ،)2.90(147.32±والبـــــاراسIتامـــ

  ).4.، ش ل1.جدول ) ( (1.79±143.38

 فإننا نالحظ من النتائج أن        
ً
، )(6.62±0.18معاملــــــة ذ$ور 8رانب با'�ازولTن وأخT.ا

 )  (5.83±0.35والباراسIتامـــــول 
ً
ــا ــــــادة معنو�ة )  (7.38±0.41و$لlrــــــما معــــ تركP<0.01 ( fg �T(أدى إWZ حـــــدوث ز�ـ

ولوحظ حدوث ). (3.48±0.15، باملقارنة مع اz�موعة الضابطة )(fg mmol/l مصـــــل الـــــدم البوتاسيومأيونات 

fg ترك�T البوتاسيوم فـــــــي مصـــــل دم 8رانـــــب التــي تمـــــت معاملتـــــــ�ا با'�ـــــازولTن ) P<0.01(ز�ادة معنو�ة 

 
ً
، والباراسIتامول فقط )(6.62±�0.18 ا'�ازولTن مقارنـــة بمجموع�) (7.38±0.41والباراسIتامــــــــول معـــــــــا

  ).5.، ش ل1.جدول ) (5.83±0.35(
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تأث�s استrشاق ا/.ازول�ن، تناول الباراس@تامول و�ل��ما  3 :  +لشال

 ع56 متوسط ترك�~ 
ً
�� مصل الدم �� ذكور حمض البوليك معا

  2رانب البالغة

 تأث�s استrشاق ا/.ازول�ن، تناول الب 4:  ش+لال
ً
اراس@تامول و�ل��ما معا

ع56 متوسط ترك�~ ايونات الصوديوم �� مصل الدم �� ذكور 2رانب 

  .البالغة

  

 ع56  : 5  لش+ال
ً
تأث�s استrشاق ا/.ازول�ن، تناول الباراس@تامول و�ل��ما معا

  .متوسط ترك�~ ايونات البوتاسيوم �� مصل الدم �� ذكور 2رانب البالغة

  :Histological Changesالتغ�sات الrسيجية 

صور ضوئية لقطاعات �سيجية fg كWX اz�موعة الضابطة ت/ن أن الÊ.كيب الcسيfk ) 6(يظ�ر لنا الش ل       

لطبقة القشرة بال لية طبيfý، حيث نالحظ أن كر�ات ملبيfk منتظمة وتت ون من كبIبات محاطة بمحافظ 

    .بومان، ووجود اني�بات ملتفة قر�بة جدور_ا سميكة
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  A:: صور ضوئية لقطاعات 9سيجية �� ك56 مجموعة 2رانب الضابطة: 6.ش+ل 

: B؛ )G(، كبIبة $لو�ة )8س�م الزرقاء(، اني�بات ملتفة قر�بة جدر_ا سميكة )8س�م البيضاء(محافظ بومان : تظ�ر _ذه الصور 

 & G) (H&E, A×400(، كبIبة $لو�ة )8س�م الزرقاء(، اني�بات ملتفة قر�بة جدر_ا سميكة )8س�م البيضاء(محافظ بومان تظ�ر 

B×1000.(  

تو�ñ الصور الضوئية للقطاعات الcسيجية fg كWX مجموعة 8رانب ال�� استcشقت ا'�ازولTن وجود          

مناطق مÜسعة وأوعية دمو�ة محتقنة بالدم بالنبIبات البولية، كبIبات منكمشة، محافظ بومان مÜسعة، 

ملتفة قر�بة جدر_ا رقيق فقد سطح خاليا_ا الزغيبات وظ�ور رواسب بروتيcية fg تجو�ف�ا،  انبIبات بولية

  ).7.الش ل(ووجود نبIبات بولية متحللة، ووجود نز�ف وارOشاح بخاليا دم بيضاء بTن النبIبات البولية 

اراسIتامول وجود اOساع fg تظ�ر الصور الضوئية للقطاعات الcسيجية fg كWX 8رانب ال�� تم معاملlÀا بالب       

 fg بات البولية محتقنة بالدمIن النبTبات ال لو�ة، ووجود فراغات بIعض الكب¡ fg محفاظ بومان وإنكماش

¡عض املناطق، وأصبحت النبIبات البولية امللتفة القر�بة جدر_ا رقيقة وتحتوي عWX رواسب بروتcية وحدوث 

 ).8.الش ل(و�Tن النبIبات البولية ارOشاح بخاليا الدم البيضاء حول الكبIبات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

الس�م 8خضر ìشA .T: :تظ�ر الصور : صور ضوئية لقطاعات 9سيجية �� ك56 مجموعة 2رانب املعاملة با/.ازول�ن: 7.ش+ل 

كمشة والس�م اWZ وجود مناطق مÜسعة وأوعية دمو�ة محتقنة بالدم بTن النبIبات البولية، الس�م 8بيض ìشT. اWZ كبIبة من
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، الس�م 8زرق ìشT. اWZ محفظة بومان )G( كبIبة منكمشة B:؛ ) H&E,A×100(8زرق ìشT. اWZ اOساع ح�T محفظة بومان 

مÜسعة، الس�م 8بيض ìشT. اWZ وعاء دموي مÜسع محتقن بالدم، الس�م 8خضر ìشT. اWZ اني�بة بولية ملتفة قر�بة جدار_ا 

Zا .Tشì اني�بات بولية رقيق، الس�م 8صفر WZا .Tشì تجو�ف اني�بة ملتفة قر�بة والس�م الرمادي fg يةcوجود رواسب بروتي W

الصورة تو�ñ قطاع fg منطقة النخاع ìشT. فيھ الس�م 8زرق اWZ ارOشاح بخاليا دم بيضاء بTن 8ني�يبات البولية :  Cمتحللة ؛  

، الس�م 8زرق ìشT. اWZ محفظة بومان )G( كبIبة $لو�ة منكمشة: D؛   والس�م 8خضر اWZ وجود نز�ف  بTن النبIبات البولية

مÜسعة، الس�م 8صفر ìشT. اWZ وجود رواسب بروتيcية داخل اني�بة بولية ملتفة قر�بة، الس�م 8خضر ìشT. اWZ اني�بة بولية 

  ).H&E,B×400(وي مÜسع محتقن بالدم ملتفة قر�بة جدار_ا رقيق فقدت خاليا_ا الزغيبات والس�م 8بيض ìشT. اWZ وعاء دم

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  

  

كبIبة منكمشة : A:تظ�ر الصور : صور ضوئية لقطاعات 9سيجية �� ك56 مجموعة 2رانب املعاملة بالباراس@تامول : 8.ش+ل 

)G( ن 8ني�يبات البولية؛Tمحفظة بومان ووجود فراغات ب fg ساعOا WZا .Tشì الس�م 8زرق ،:B  بة $لوIة كب�)G( الس�م 8خضر ،

 WZا .Tشì باتIتجو�ف النب fg يةcترسبات بروتي WZا .TشO س�م الصفراءÉ ،دار ذات تجو�ف واسع�اني�بة ملتفة قر�بة رقيقة ا'

 Éس�م البيضاء OشT. اWZ وجود فراغات وأوعية دمو�ة:   C؛ ) LI(     ال لو�ة وارOشاح بخاليا الدم البيضاء حول الكبIبة ال لو�ة

ارOشاح بخاليا : D؛ )H&E,A;B;C×400(محتقنة بالدم، الس�م 8صفر ìشT. اWZ ارOشاح بخاليا الدم البيضاء بTن النبIبات البولية 

  ).(H&E,D×1000ووجود اني�بات ملتفة قر�بة طبيعية ) LI( الدم البيضاء بTن النبIبات البولية 

  

 نالحظ fg الش ل          
ً
اعات الcسيجية بمنطقة القشرة fg كWX 8رانب ال�� تم صور ضوئية للقط) 9(أخT.ا

 ظ�ور كبIبات $لو�ة منكمشة، محفاظ بومان مÜسعة، وجود ارOشاح 
ً
معاملlÀا با'�ازولTن والباراسIتامول معا

  .بخاليا الدم البيضاء وفراغات مÜسعة محتقنة بالدم بTن النبIبات البولية ال�� جدر_ا رقيقة وتجو�ف�ا مÜسعة
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 : 9.ش+ل
ً
:  A :تظ�ر الصور  :صور ضوئية لقطاعات 9سيجية �� ك56 مجموعة 2رانب املعاملة با/.ازول�ن والباراس@تامول معا

الس�م 8صفر ìشT. اWZ كبIبة $لو�ة منكمشة، الس�م 8زرق ìشT. اWZ محفظة بومان مÜسعة، الس�م 8بيض ìشT. اWZ فراغات 

الس�م 8بيض ìشT. اWZ فراغات مÜسعة : B؛ )H&E,A×100) (الس�م 8خضر(مÜسعة بTن النبIبات البولية  محتقنة بالدم و أخرى 

اني�بة بولية ملتفة قر�بة : Cوالس�م 8زرق ìشT. اWZ محفظة بومان مÜسعة؛ ) G(محتقنة بالدم  بTن النبIبات البولية، كبIبة منكمشة 

ارOشاح : D؛ )LI) (H&E,B;C×400(اح بخاليا الدم البيضاء بTن النبIبات البولية وجود ارOش) الس�م 8خضر(ذات تجو�ف مÜسع 

، الس�م 8خضر ìشT. اWZ اني�بة بولية ملتفة قر�بة ذات تجو�ف مÜسع خاليا_ا فاقدة للزغيبات )LI(بخاليا الدم البيضاء

H&E,D×1000)(  

  املناقشة  . 5

الcسيجية الناتجة عن التعرض ألبخرة ا'�ازولTن وتناول جرعات أجر�ت _ذه الدراسة ملعرفة التغT.ات الوظيفية و 

  .من عقار الباراسIتامول عWX وظائف وا���ة الكfg WX ذ$ور 8رانب البالغة

تحافظ ال لــى علــى اz&يط ا'¬ار�f لÖ¬اليا ع/. مشاركlÀا فــي طرح النواتج 8يضية مثل البولينا والكر�اتIنTن      

يم توازن الـماء و8يونـات، و�عت/. الـÊ.ك�T غT. الطبيfý ل�ذه النواتج 8يضية fg مصل الدم وحمض البوليك وتنظ

 WXوظائف الك fg عن وجود خلل 
ً
 وا�&ا

ً
، الكWX من 8عضاء ال�� تتأثر باملركبات )Uboh et al., 2009(دليال

اول عقار الباراسIتامول والتعرض السامة وامللوثات البيÒية والعقاقT.، حيث أظ�رت عدد من الدراسات أن تن

اليور�ا fª املنتج ال�lاùي ). Ogunneye et al., 2014 ،Hafez et al., 2015(ألبخرة ا'�ازولTن ìس�ب الفشل ال لوي 

، )Purine nucleotides(الرئI©¨� لتكسT. ال/.وتTن، وحمض البوليك _و املنتج الرئI©¨� نيو$ليÜيدات البيور�نات 

Iشيح الكبي�� يتم إنتاج الكر�ات.Êال WXه كمؤشر ع�Tسم حيث يتم قياس ترك�سوائل ا' fg وإطالقھ 
ً
نTن داخليا

)Ravindran et al., 2013.( 
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 وملدة      
ً
أسابيع، أدى إWZ حدوث  4بيcت _ذه الدراسة إن Oعرض ذ$ور 8رانب ألبخرة ا'�ازولTن ملدة ساعتTن يوميا

fg مستو�ات اليور�ا، الكر�اتIنTن وحمض ) P<0.01(ادة معنو�ة OغT.ات fg وظائف كÉ WXرانب، حيث أظ�رت ز�

 Uboh et(البوليك fg مصل الدم باملقارنة مع اz�موعة الضابطة، و_ذه النتائج تتفق مع نتائج دراسات سابقة 

al., 2008 ،Momoh & Oshin, 2015 ،Asefaw et al., 2020 ( ومع دراسة أجر�ت سنة)أظ�رت نتائج�ا أن ) 2009

fg كر�اتIنTن واليور�ا وحمض البوليك ) P<0.05(تعرض جرذان الو�ستار ألبخرة ا'�ازولTن أدى إWZ ز�ادة معنو�ة ال

كما أجر�ت دراسة لتقييم ). fg)Uboh et al., 2009 مصل دم مجموعة ا'�ازولTن باملقارنة مع اz�موعة الضابطة 

fg نTالعامل WXن عTازول�السمية ال لو�ة ألبخرة ا' .Tن، وقد أظ�رت نتائج�ا  تأثTازول�محطات تزو�د السيارات با'

fg مستو�ات الكر�اتIنTن واليور�ا fg مصل الدم باملقارنة مع اz�موعة الضابطة ) P<0.05(حدوث ز�ادة معنو�ة 

)Ogunneye et al., 2014 .( السمية WXع fýية للعسل الطبيcات الكيميائية والتحسي.Tالتأث fg دراسة بحثت fgو

fg مستو�ات املصل من ) P<0.05(لو�ة لÖ�ازولTن fg جرذان الو�ستار البيضاء، أظ�رت حدوث ز�ادة معنو�ة ال 

وfg دراسة أجر�ت ). Achuba & Nwokogba, 2015(اليور�ا والكر�اتIنTن باملقارنة مع الف	.ان اz�موعة الضابطة 

WXن عTازول�شاق ا'cرذان البيضاء الست�عرض ذ$ور ا'O .Tت لفحص تأثcبي ،WXحدوث ز�ادة  نتائج�ا وظائف الك

ـــــة مع  )P<0.05( ةمعنو� fg مستو�ات الكر�اتIنTن واليور�ا مصل الدم  fg اz�موعة املعاملــــــة با'�ازولTن باملقارنــ

ن عWX تأثT. ا'�ازولT عن ) Tochukwu et al., 2020(، كذلك دراســـــــــة )Uhegbu et al., 2015(اz�موعة الضابطة 

fg مستو�ات ) P<0.05(أظ�رت نتائج�ا حدوث ز�ادة معنو�ة ، املؤشرات ا'&يو�ة للكfg WX ذ$ور جرذان الو�ستار 

 WZموعة الضابطة، كما أشارت إ�zرذان باملقارنة مع ا�مصل دم _ذه ا' fg ن وحمض البوليكTنIاليور�ا والكر�ات

ìشÉ .Tرتفاع fg مستوى _ذه املستقلبات حيث     و$لوي،  أن التعرض املتكرر لÖ�ازولTن قد يؤدي إO WZسمم كبدي

، حيث )fg)GFR املصل إWZ عدم قدرة الكWX عWX إفراز _ذه املنتجات، نÜيجة Éنخفاض fg معدل الÊ.شيح الكبي�� 

fg وجود فجوات WZبات امللتفة القر�بة، مما يؤدي إIنة تأذي الطبقة املبطنة لألنب�Öأن ال�يدروكر�ونات امل� 

 Counts et al., 1995 ،Momoh(البطانة الظ�ار�ة، بالتاfZ حدوث Oسرب خلفي للفلÊ.ة وتناقص الÊ.شيح الكبي�� 

& Oshin 2015.(  

fg ترك�T ايونات الصوديوم والبوتاسيوم fg مصل دم ) P <0.01(كما أظ�رت الدراسة ا'&الية ز�ادة معنو�ة       

دراسة : ارنة مع اz�موعة الضابطة، و_ذه النتائج تتفق مع نتائج سابقة م�lاذ$ور Éرانب املعاملة با'�ازولTن باملق

أجر�ت لتقييم التأثT.ات السمية لألبخرة ا'�ازولTن عWX $لية العاملTن بمحطات Oعبئة ا'�ازولTن كشفت حدوث 

عة التحكم fg تراك�T ايونات الصوديوم والبوتاسيوم fg مصل الدم مقارنة مع مجمو ) P<0.05(ز�ادة معنو�ة 

)Ogunneye et al., 2014(،  نTازول�شاق ا'cرذان البيضاء الست�عرض ذ$ور ا'O .Tا فحص تأثlrدراسة تم ف fgو

عWX وظائف الكWX، لوحظ ز�ادة fg ترك�Tات أيونات الصوديوم والبوتاسيوم fg الف	.ان املعرضة لÖ�ازولTن مقارنة 

خرى ×lدف إWZ تقييم تأثO .Tعرض لÖ�ازولTن عWX ترك�T ¡عض ، وfg دراسة أ)Uhegbu et al., 2015(مع السيطرة 

من العاملTن fg محطات ا'�ازولTن، أظ�رت نتائج�ا أن مستو�ات أيونات الصوديوم  29إلكÊ.وليتات fg مصل دم 

، وال )Ahmad, 2019(والبوتاسيوم وال لور fg مصل الدم أعWX ¡ش ل مÖ&وظ fg العاملTن باملقارنة مع الضابطة 

أظ�رت نتائج�ا أن التعرض ألبخرة ا'�ازولTن أدى ) 2010، 2009(الدراسة ا'&الية مع دراسات أجر�ت سنة  تتفق
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fg مستو�ات الصوديوم fg مجموعة ) P<0.05(fg ترك�T البوتاسيوم وانخفاض معنوي ) P<0.05(إWZ ز�ادة معنو�ة 

ìعت/. توازن أيونات ). Uboh et al., 2009 ،Uboh et al., 2010(ا'�ازولTن باملقارنة مع اz�موعة الضابطة 

الصوديوم والبوتاسيوم وال لور�د fg الدم مؤشًرا عWX مدى جودة عمل القلب والكWX، الÊ.ك�T غT. الطبيfý لبعض 

¦لكÊ.وليتات fg البالزما أو املصل _و مؤشر عWX ضعف وظائف الكWX، يمكن أن ت ون امل ونات املمتصة ل�ذه 

لبا×lا ر�ما تفاعلت مع أ���ة الكWX وأدت إWZ إضعاف وظائف الكWX، قد ت ون الÊ.ك�Tات أو مستق/ 8بخرة و

. العالية جًدا من البوتاسيوم نÜيجة ألمراض الكWX أو املواد ال�� يمكن أن تقلل من إفراز البوتاسيوم من ا'�سم

دمة ا'�فاف، وOعد الز�ادة fg عادة ما يرتبط فرط بوتاسيوم الدم بالفشل ال لوي أو قصور الغدة الكظر�ة أو ص

ترك�Tات البوتاسيوم fg املصل fg ا'&يوانات املعرضة للمنتجات البÊ.ولية عند مقارنlÀا مع مجموعة التحكم 

 ,.Uhegbu et al(مؤشًرا عWX احتمال تأثر أغشية ا'¬اليا املبطنة للنبIبات البولية بالتعرض للمواد الكيميائية 

2015.(  

كما بيcت الدراسة ا'&الية وجود OغT.ات مرضية fg �سيج كWX ذ$ور 8رانب املعاملة با'�ازولTن مقارنة مع       

بات نبIاz�موعة الضابطة، حيث أظ�رت وجود أوعية دمو�ة ومناطق مÜسعة وأوعية دمو�ة محتقنة بالدم بTن ال

رواسب بروتcية، الني�بات بولية ¡عض�ا متحلل البولية، كبIبات منكمشة، اOساع fg ح�T محفظة بومان، وجود 

 fg مع نتائج دراسات أجر�ت �ات تتما�¨.Tشاح بخاليا الدم البيضاء، و_ذه التغOعض�ا ذات جدر رقيقة وارxو

ذ$ور جرذان الو�ستار لÖ�ازولTن ملدة سبعة أيام ملعرفة تأثT. ذلك عWX  10دراسة تم فlrا Oعر�ض : السابق م�lا

احتقان fg 8وعية الدمو�ة، والتنكس الشديد ونخر fg ا'¬اليا الطالئية املبطنة للنبIبات  الكWX، لوحظ حدوث

كما بيcت دراسة تم من خالل�ا فحص تأثO .Tعرض ذ$ور ا'�رذان البيضاء ). Obidoa et al., 2003(البولية 

 fkسيcأظ�ر التحليل ال ،WXوظائف الك WXن عTازول�ن والديزل وا'Tوس.Tشاق الكcمجموعة الست fg .ان	الف WXلك

ا'�ازولTن حدوث OغT.ات fg معايT. وظائف الكWX وOشو�ھ fg البcية الطبيعية أل���ة الكWX، شملت نخًرا وOشوه 

fg الكبIبات ومحافظ بومان عند مقارنlÀا مع السيطرة، _ذا ìع� أن التعرض الستcشاق ا'�ازولTن يمكن أن 

 WXس�ب تلف الكì)Uhegbu et al., 2015( .ان البيضاء ¡س�ب	الف WXتمل ع&zكما أجر�ت دراسة لتقييم الضرر ا ،

يوًما، أشارت نتائج الفحص الcسيfk لقطاعات الكWX حدوث  O30عرض�ا ألبخرة عادم مولدات ا'�ازولTن ملدة 

ملستوى تحدث التغيT.ات عWX ا). Obanya et al., 2018(تحلل fg النبIبات البولية ونخًر حاد fg القشرة ال لو�ة 

ا'�ز��� لcسيج الكWX ح�� قبل أن تبدأ املواد النيÊ.وجيcية مثل الكر�اتIنTن واليور�ا fg الÊ.اكم fg الدم، حيث 

تحتوي النبIبات القر�بة عWX عدد كبT. من امليتو$وندر�ا وfª ضرور�ة لعملية إعادة امتصاص املاء واملواد املذابة 

/. منتfk ا'�ذور ا'&رة وال�� بدور_ا تز�د من قابلية الكWX للتلف الناتج ال�� تتطلب الطاقة، امليتو$وندر�ا fª أك

عن ¦ج�اد التأكسدي، ا'�ذور ا'&رة واملواد املؤكسدة ال�� يتم إنتاج�ا أثناء إصابة الكWX ا'&ادة أو املزمنة تلعب 

ي أنواع 8ك��Tن حيث قد تؤد) Gyurászová et al., 2020(دوًرا fg الÜس�ب fg حدوث املضاعفات الالحقة 

  ).Baud & Ardaillou, 1986(التفاعلية إWZ تد_ور الغشاء القاعدي وOغيT. وظائف ا'¬اليا الكبي�ية و8نبو�ية 

) كجم من وزن ا'�سم/ مÖ�م 400(كما بيcت _ذه الدراسة إن تجر�ع ذ$ور Éرانب الباراسIتامول بجرعة        

وظائف و ا���ة $لية ذ$ور Éرانب، حيث أظ�رت ز�ادة معنو�ة  أسابيع، أدت إWZ حدوث OغT.ات fg 4وملدة 
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)P<0.01 ( مصل الدم مقارنــة بالضابطــة، و_ذا يتفق مـع عـدد fg ن وحمض البوليكTنIاليور�ا، الكر�ات �Tتراك fg

fg السابق  أجر�ت) Canayakin et al., 2016،  Karthivashan et al., 2016  ،Iqbal et al., 2018(من الـــدراسات 

كجم من وزن ا'�سم ملرة / مÖ�م 750دراسة أجر�ت تم فlrا إعطاء الباراسIتامول عن طر�ق الفم بجرعة : م�lا

، كما بيcت )Palani et al., 2010(واحدة، وقد Oس�ب fg ز�ادة كبT.ة fg مستو�ات اليور�ا والكر�اتIنTن fg بالزما الدم 

ملدة ) كجم من وزن ا'�سم/ مÖ�م 400(ل�� جرعت بالباراسIتامول دراسة أجر�ت عWX ذ$ور جرذان الو�ستار، ا

سبعة أيام، أظ�رت نتائج�ا ز�ادة كبT.ة fg مستو�ات اليور�ا وحمض البوليك والكر�اتIنTن fg مصل الدم 

)Ravindran et al., 2013( تامول بجرعاتIم الباراسlجرذان بيضاء تم إعطا� WXدراسة أجر�ت ع fg ،175  مجم

يوًما عWX التواfZ، أظ�رت حدوث ارتفاع fg مستو�ات  14من وزن ا'�سم داخل الصفاق ملدة / كجم/ �ممÖ 550و

 ,.Roy et al(fg اz�موعة الثالثة مقارنة باz�موعتTن 8وWZ والثانية ) P<0.05(اليور�ا والكر�اتIنTن ¡ش ل مÖ&وظ 

 14كجم من وزن ا'�سم ملدة / مÖ�م 300بجرعة  وfg دراسة أخرى تم فlrا إعطاء 8رانب الباراسIتامول ). 2015

مصل  fg مستو�ات الكر�اتIنTن واليور�ا P ≤0.05 (fg(يوًما، أظ�رت النتائج ال�� تم ا'&صول علlrا ز�ادة معنو�ة 

، وكذلك قد أدى إعطاء ا'�رذان البيضاء الباراسIتامول )Kadhem, 2019(باملقارنة مع اz�موعة الضابطة  الدم

fg مصل ) P˂0.001(أيام إWZ ارتفاع fg مستو�ات اليور�ا والكر�اتIنTن معنو�ا  10ملدة ) كجم/ مÖ�م 750(بجرعة 

املؤشرات الوظيفية للكWX مثل اليور�ا حيث أن    ). Quyamuddin et al., 2020( باملقارنة مع الضابطة الدم

و�عت/. ) Ravindran et al., 2013(املؤشرات الرئIسية للضعف ال لوي Oعت/. وحمض البوليك والكر�اتIنTن 

ا للتحقيق fg السمية ال لو�ة ال�� ìسبlmا الدواء fg ا'&يوانات 
ً
Éرتفاع fg ترك�T _ذه املتغT.ات fg البالزما موثوق

)Adelman et al. 1981، 2015 Mandal et al.,( عن ز�ادة إنتاج �¨©Iرتفاع ي ون ناتج ¡ش ل رئÉ حيث أن _ذا ،

، والÜس�ب Freund & Ballinger, 1988( fg(سIتالد�lيد اللذين ìعمالن عWX تلف ��8�ة ا'�ذور ا'&رة و8 

 O2و  O)H2O2غيT.ات fg مستو�ات فوق أكسيد ال�يدروجTن وأنواع 8ك��Tن التفاعلية 
وال�� قد تؤثر عWX $ل ) -

 ,Kadhem(ر�اتIنTن fg ا'�سم من مساحة السطح ومعامل الÊ.شيح fg الكبIبات مما يؤدي إWZ احتباس اليور�ا والك

2019.(  

fg ترك�T ايونات الصوديوم والبوتاسيوم fg مصل دم ذ$ور ) P<0.01(كما أظ�رت الدراسة ا'&الية ز�ادة معنو�ة       

 WXا عlمع عدد من الدراسات م� �موعة الضابطة و_ذا يتما�¨�zتامول باملقارنة مع اIرانب املعاملة بالباراسÉ

كجم من وزن / مÖ�م من الباراسIتامول  400لدراسة ال�� أجر�ت عWX ذ$ور ف	.ان تلقت جرعة ا: س�يل املثال

ا'�سم، أظ�رت نتائج�ا ارتفاًعا كبTً.ا fg مستو�ات الصوديوم والبوتاسيوم فـــي مصل دم الف	.ان املعاملــة 

، كما بيcت دراسة أجر�ت علــــى )Karthivashan et al., 2016(بالباراسIتامول باملقارنـــة مع اz�موعة الضابطـة 

ملدة أسبوعTن حدوث ارتفاع ) يوم/ كجم من وزن ا'�سم/ جم من الباراسIتامول  2(جرذان ال�� تم إعطا�lا 

fg ترك�T أيونات الصوديوم والبوتاسيوم fg مصل الدم fg اz�موعة املعا'�ة بالباراسIتامول ) P<0.05(معنوي 

جم من  2وfg دراسة أخرى أجر�ت عWX أرانب أعطيت ). Iqbal et al., 2018( باملقارنة مع اz�موعة الضابطة

fg ترك�T أيونات البوتاسيوم والصوديوم ) P<0.05(من وزن ا'�سم أظ�رت ز�ادة مÖ&وظة / كجم/ الباراسIتامول 
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 وOعود الز�ادة fg ترك�T ¦لكfg)Aziz et al., 2019 .(Ê مصل الدم 8رانب باملقارنة مع التحكم 
ً
.وليتات وخاصة

أيونات الصوديوم نÜيجة لسلسلة من التغيT.ات التفاعلية ال�� تحفز إنتاج 8لدوستT.ون الذي يؤدي إWZ ز�ادة 

 Antidiuretic Hormoneامتصاص الصوديوم من 8نابIب، و�قلل من إنتاج ال�رمون املضاد إلدرار البول 

ADH)(ب للــIحساسية 8ناب fg 
ً
). ADH )Anyasor et al., 2011 ،Nwaehujor et al., 2017ـ ، كما يحدث OغيT.ا

 WZا'¬اليا العص�ية إ WXنقل النبضات العص�ية ع fg وجھ ا'¬صوص دوًرا م�ًما للغاية WXيلعب البوتاسيوم ع

 عن التأثT. الضار عWX امل�¬ة ال�� ةمستو�ات البوتاسيوم fg الدم ناتجالز�ادة fg حيث Oعت/. ا'¬اليا املستقبلة، 

  ).Iqbal et al., 2018، Aziz et al., 2019(        تحافظ عWX املستو�ات الفسيولوجية لـلبوتاسيوم fg ال ائنات ا'&ية

كما بيcت الدراسة ا'&الية ظ�ور OغT.ات fg �سيج كWX ذ$ور 8رانب املعاملة بالباراسIتامول باملقارنة مع       

كبIبات، واOساع fg تجاو�ف محافظ بومان، وظ�ور فراغات بTن اz�موعة الضابطة، شملت حدوث انكماش fg ال

النبIبات البولية ال�� ¡عض�ا ذات جدر رقيقة مع وجود ترسبات بروتيcية fg تجو�ف�ا، وحدوث ارOشاح بخاليا الدم 

ر�ت البيضاء حول الكبIبة البولية ووجود أوعية دمو�ة محتقنة بالدم، وتتما�¨� _ذه النتائج مع نتائج دراسات أج

 حيث تم حق�lم بالباراسIتامول داخل الصفاقدراسة أجر�ت عWX ذ$ورا ا'�رذان البيضاء : fg السابق م�lا

  14يوم ملدة / كجم من وزن ا'�سم/ مجم 550مÖ�م و  175بجرعات 
ً

، وقد أظ�رت النتائج حدوث خلال
ً
يوما

 fg ا
ً
، )Roy et al., 2015(     '�رعة العاليةشديًدا fg الكبIبات و8ني�يبات ال لو�ة والذي $ان أك¥. وضوحا

كجم من وزن / جم2(باإلضافة إWZ دراسة أخرى أجر�ت عWX جرذان 8لبIنو تم إعطا�lا جرعة من الباراسIتامول 

، أظ�رت نتائج�ا Oشوه شديد fg 8ني�بات امللتفة القر�بة، ظ�ور عالمات نخر، وتنكس fg ا'¬اليا املبطنة )ا'�سم

ة، باإلضافة إO WZسرب كر�ات الدم ا'&مراء بTن النبIبات البولية واحتقان 8وعية الدمو�ة fg للنبIبات البولي

أظ�رت إن إعطاء الباراسIتامول ) 2016(، كما fg دراسة أخرى سنة )Canayakin et al., 2016(منطقة القشرة 

fg الكبIبات واOساع fg  قد أدى إWZ حدوث انكماش) كجم من وزن ا'�سم/ مÖ�م 400(لذ$ور الف	.ان بجرعة 

 WXة الك�أ�� fg ابية بوضوحlÀلÉ سلل ا'¬الياO بات معIالنب)Karthivashan et al., 2016 .( دراسة fgو)Kadhem, 

كجم من وزن ا'�سم / مجم 300ال�� تم فlrا استخدام ذ$وًرا من 8رانب أعطيت الباراسIتامول بجرعة ) 2019

 ملدة 
ً
T.ات تضمنت انخفاض ��م الكبIبات ¡ش ل كبT.، مع ك�سولة رقيقة، وتجو�ف يوًما، أظ�رت Oغي 14يوميا

fg النبIبات ال لو�ة، ونز�ف fg الcسيج ا'¬الfZ، وOسلل ا'¬اليا ÉلlÀابية، باإلضافة لدراسة عن تأثT. إعطاء 

حص اz��ري أل���ة أيام، أظ�ر الف 10ملدة ) يوم/ كجم/ مجم 750(الباراسIتامول fg ا'�رذان البيضاء بجرعــــــة 

$لــــــى ا'�رذان املعاملة بالباراسIتامول تمدد 8نابIب البولية، وOسرب fg تجو�ف محفظة بومان، وتلف خاليا 

حيث OشT. ¡عض الدراسات إWZ أن إعطاء ا'�رعات العالية ). podocytes) (Quyamuddin et al., 2020(الرجالء 

ع/. التمثيل  NAPQIداد الك/.يتات وا'�لوتاثيون، و�التاfZ ت و�ن املز�د من من الباراسIتامول تؤدي إWZ اسÜنفاد إم

أنواع ظ�ور أكسدة الد_ون و fg  ل/.وتIنات ا'¬لو�ة املتاحة و�بدأ، الذي يرتبط باCYP450لـ               الغذاùي

التأكسدي وإ'&اق  8خرى، مما يؤدي إWZ ¦ج�اد) ROS(8ك��Tن التفاعfX الوسيطة وOشكيل ا'�ذور ا'&رة 

عالوة عWX ذلك، تثT. _ذه السلسلة إشارات ). Isik et al., 2006 ،Ahmad et al., 2012( الضرر بالcسيج ال لوي 
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ـــــى موت ا'¬اليا 8نبو�ية  & Moller-Hartmann(الفشل ال لوي ا'&اد / الlÀابية وز�ادة ¦صابـــــة، مما يؤدي إلـ

Siegers, 1991 .(  

 حدوث ز�ادة معنو�ة أظ�ر        
ً
fg تراك�T اليور�ا والكر�اتIنTن وحمض ) P<0.01(ت نتائج الدراسة ا'&الية أيضا

 باملقارنة مع اz�موعة الضابطة، 
ً
البوليك fg مصل دم ذ$ور 8رانب املعاملة با'�ازولTن والباراسIتامول معا

زولTن والباراسIتامول، وتتفق _ذه النتائج مع وكذلك حدوث ز�ادة معنو�ة fg تراك�T_ا باملقارنة مع مجموع�� ا'�ا

fg تراك�T اليور�ا والكر�اتIنTن وحمض ) P<0.01(ال�� بيcت حدوث ز�ادة معنو�ة ) Abushofa et al., 2019(دراسة 

 وملدة 
ً
 يوميا

ً
يوم باملقارنة مع  45البوليك fg مصل دم ذ$ور ا'�رذان املعاملة بنÊ.يت الصوديوم والني وتTن معا

وعة الضابطة، وكذلك حوث ز�ادة معنو�ة fg تراك�T_ا باملقارنة مع مجموع�� نÊ.يت الصوديوم والني وتTن، اz�م

وحمض ) Mel(ال�� بيcت أن معاملة ذ$ور ا'�رذان بخليط من امليالمTن ) Son et al., 2014(وكذلك دراسة 

، أدى إWZ ز�ادة  50م ملدة عن طر�ق الف) كجم من وزن ا'�سم/ مÖ�م 6.3/ 63(بجرعة ) CA(السيانور�ك 
ً
يوما

fg تراك�T الكر�اتIنTن وحمض البوليك fg مصل دم ذ$ور ا'�رذان املعاملة بخليط من امليالمTن ) P<0.05(معنو�ة 

كما ومجموع�� امليالمTن  وحمض السيانور�ك عWX حدة ،  وحمض السيانور�ك باملقارنة مع اz�موعة الضابطة

fg مصـــــل  تراك�T أيونات الصوديوم والبوتاسيومP<0.01 ( fg(حـــــدوث ز�ـــــــادة معنو�ة الدراسة ا'&الية بيcت نتائج 

 باملقارنة مع اz�موعة الضابطة، وكذلك زادت 
ً
 تراك�T_اـدم 8رانب املعاملة با'�ازولTن والباراسIتامول معا

) Abushofa et al., 2019(مع نتائج دراسة  باملقارنة مع مجموع�� ا'�ازولTن والباراسIتامول، و_ذه النتائج تتفق

 fg ــادة معنو�ة ــ fg مصـــــل ـدم ذ$ور ا'�رذان املعاملة  تراك�T أيونات الصوديوم والبوتاسيومال�� بيcت حدوث ز�ـــ

 وملدة 
ً
 يوميا

ً
يوم باملقارنة مع اz�موعة الضابطة ومع مجموع�� نÊ.يت  45بنÊ.يت الصوديوم والني وتTن معا

ــادة معنو�ة ) Son et al., 2014(يوم والني وتTن، ومع دراسة  الصود تراكP<0.05 ( fg �T(ال�� بيcت حدوث ز�ـــــ

ــــل ـدم ذ$ور ا'�رذان املعاملة بخليط من امليالمTن وحمض السيانور�ك  أيونات الصوديوم والبوتاسيوم fg مصـ

قارنة بمجموع�� امليالمTن وحمض السيانور�ك عWX بامل تراك�T_اباملقارنة مع اz�موعة الضابطة، وكذلك زادت 

حدة، كما بيcت الدراسة ا'&الية حدوث OغT.ات fg ا���ة كWX ذ$ور ا'�رذان املعاملة با'�ازولTن والباراسIتامول 

 Oشمل ظ�ور كبIبات $لو�ة منكمشة، محفاظ بومان مÜسعة، وجود ارOشاح بخاليا الدم البيضاء وفراغات 
ً
معا

بالدم بTن النبIبات البولية ال�� جدر_ا رقيقة وتجو�ف�ا مÜسعة، و_ذه التغT.ات تتفق مع نتائج مÜسعة محتقنة 

 fg أ���ة كWX ا'�رذان املعاملة بمز�ج من ) Yousef et al., 2019(دراسة 
ً
ال�� أظ�رت OغT.ات أك¥. وضوحا

)Aluminum oxide nanoparticles, Al2O3NPs (و                )zinc oxide nanoparticles, ZnONPs ( عن طر�ق

يوًما شملت تحلل fg النبIبات امللتفة القر�بة واحتقانھ بالدم واOساع fg محافظ بومان، وانكماش  75الفم ملدة 

ال�� بيcت أنھ عند معاملة ) Abushofa et al., 2019(الكبIبات ال لو�ة وارOشاح با'¬اليا ¦لlÀابية، وكذلك دراسة 

 وملدة  ا'�رذان بخليط من
ً
 يوميا

ً
 fg  45نÊ.يت الصوديوم والني وتTن معا

ً
يوم أدى إWZ حدوث OغT.ات أك¥. وضوحا

 fg النبIبات ال لو�ة وإحتقا�lا بالدم وانكماش الكبIبات ال لو�ة واOساع محافظ 
ً
أ���ة الكO WXشمل انحالال

  .بومان
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 ا/�اتمة   . 6

ـــذه الدراســـــة أن التعـــــرض املتكـــــرر ألبخـــــرة  ا'�ـــــازولTن ولفÊـــــ.ت طو�لـــــة قـــــد يÜســـــ�ب gـــــf خلـــــل gـــــf �ســـــتcتج مـــــن _ــ

وظائف الكWX وحدوث OغT.ات �سيجية lçا، وإن تناول عقار الباراسIتامول بجرعـات العاليـة لفÊـ.ات طو�لـة يÜسـ�ب 

 WــXقـد فـاقم مـن خطـر إصـابة الك 
ً
gـf حـدوث تلـف كXـW حيوانـات التجـارب، وإن تنـاول ا'�ــازولTن والباراسـIتامول معـا

 . جاربfg حيوانات الت

  التوصيات . 7

 fg م�¬ات التعبئة WXن عTن وخاصة للعاملTازول�ات طو�لة ألبخرة ا'.Êتو�¨� _ذه الدراسة ¡عدم التعرض لف

محطات الوقود، وأخد ا'&يطة وا'&ذر عند العمل fg محطات الوقود لتجب التعرض املتكرر لÖ�ازولTن سواء 

 .Tشاق ابخرتھ، وتجنب تناول العقاقcسم عند بالبلع أو است�ا' WXع 
ً
الطبية ال�� قد تحتوي مركبات Oش ل خطرا

العاملTن fg محطات الوقود ملنع تراكم السموم با'�سم ومضاعفة خطر ¦صابة و�جب إبالغ الطبIب املعا'� 

وضع حد لعمليات التجارة الغT. مشروعة لÖ�ازولTن، ألن _ؤالء الباعة يتعرضون مباشرة مل ونات . بذلك

ر�ق Éستcشاق، ا'�لد، أو Éبتالع عن طر�ق ا'¬طأ fg ¡عض 8حيان عند استخدام ا'¬راطيم ا'�ازولTن عن ط

عند . ل�&ب ا'�ازولTن من خزانات وقود السيارات مما يؤدي إWZ تراكم السموم fg ا'�سم وازدياد خطر ¦صابة

من الضروري ترك فاصل زم� استخدام عقار الباراسIتامول يجب أن ي ون العالج بھ ألقصر فÊ.ة زمنية ممكنة و 

  .بTن جرعات الدواء ح�� ال يحدث تراكم للسموم

  املراجع. 8

fـــXش، فتحیـــة ع�. شـــ�ش، ال�مـــاfZ حســـTن، املـــاطو�ي، وفـــاء فـــرج، الز�ـــدا�ي، أمینـــة خلیـــل، بـــن صـــا'ñ، فاطمـــة ا'&ســـTن، ا'�ـــدي، �ســـر�ن دمحم وحنـــ
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