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ABSTRACT 

This study carried on to investigate the histopathological changes on 
the kidney of male albino mice as a result of athyl alcohol treatment at 
different period. 

The study revealed the presence of many histopathological changes 
in kidney tissue these were represented as follows: Hypertrophy of some 
epithelial cell of renal tubules, vacuolations, necrosis and cystic structure 
in others. On the other hand infiltration of monocytes in the interstitial 
tissues also noted. The blood vessels showed congestion, perivascular 
cuffing, wall thickening and hyaline arteriopathy. 

 
  الخالصة

النسجية المرضية في كلية ذكور الفئران  الدراسة الحالية للتحري عن التغيرات أجريت

وجود تأثيرات بينت هذه الدراسة بالكحول االثيلي ولفترات زمنية مختلفة، البيض بعد تجريدها 

 الخاليا ظهارةفي تضخم بالتمثلت االثيلي بالكحول في كلية الفئران المعاملة مرضية نسجية 

في البعض االخر  في القسم االخر منها، كما لوحظ نخروالتفجي البولية في بعض من النبيبات 

في احادية النواة في الخاليا اللمفاوية فضال عن االرتشاح ، أيضاًكيسية ووجود تراكيب منها 

، التكفف حول تقانباالحالدموية تمثلت التغيرات النسجية  األوعيةالنسيج الخاللي، وفي 

  .واعتالل الشريان الزجاجيفي جدار الوعاء الدموي والتثخن االوعية 
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  المقدمة

للماء  Homeostasisفي تغيير االستقرار المؤثرة الكحول احد االسباب يعد تناول 

 تثبيط إلىللكحول يؤدي تلف الكبد، فالتأثير الحاد قبل ظهور   Electrolytes اتليتوااللكترو

 Antidiuretic hormone يضاًأ والمسمى Argnin vasopressinمون الـ  هرإفراز

والبوتاسيوم واحتباس الصوديوم   Diuresisالبول غزارة ويسبب وبالتالي يحفز على االدرار 

Sodium and Potassium retention )1 وظائف عدم انتظام كما ان الكحول يسبب ) 2 و

 وبيروكسدة Cell membraneركيب غشاء الخلية تأثير الكحول تبسبب البولية النبيبات 

الكحول مع يتداخل البولية حيث للنبيبات الظهارية للخاليا  Lipid peroxidationالدهن 

ويزداد هذا التأثير عند تناول الكحول بشكل  ATPas – (Na+K)بواسطة تقليل الناقل وظيفة 

  ).3(مزمن 

الذي ) 5  وHypomagnesemia )4سيوم نقص المغنكما ان تناول الكحول يسبب 

او ضياعه في الجهاز الهضمي المغنسيوم ضعف اخذ اما بسبب عند تناول الكحول ينتج 

Gastrointestinal losses  طريق االسهال  عنأو Diarhea   الكحول المتسبب من تناول

يوم المغنسضياع والذي يسبب والكالسيوم مثل نقص البوتاسيوم  ليتاتاو عدم انتظام االلكترو

في الدم نقص الفوسفات تناول الكحول يسبب كذلك فان ) 7و6(في االدرار 

Hypophosphatemia )4يعانون من نقص فيتامين عند الذين خاصة وهي شائعة  ) 5 وD 

اختالل حيث ان الكحول يسبب مرتبطة بالكحول للحموضة ويستعملون مواد مضادة 

Dysfunction  المخططة تحلل العضلة ويعتقد انه يسبب فسفور واستنفاذ الالبولية في النبيبات

Rabdomyolysis) 8.(  

عن ترسب الناتج  Nephropathyالكلوي االعتالل الكحول يسبب كما ان تناول 

 IgAمعقدات مناعية للـ مكونة مع االنتيجينات هذه االضداد رتبط  ت حيثIgAنوع االضداد 

 )Glomerulonephritis) 9الكلية كبيبات هاب وتسبب التللمة الكبيبية في الخاليا الميزنكيمية 

كما لوحظ في دراسة اجريت ان تناول الكحول يؤدي الى حدوث التهاب كبيبات الكلية 

وفي ) 10(الزيادة في الخاليا وتثخن الغشاء القاعدي والتزجج والتصلب بعالماتها الثالثة 

مع الفترة الزمنية  ب طردياًالكلوي تتناستبين ان شدة االعتالل على الجرذان دراسة اجريت 

  ).11(لتناول الكحول وليست مع تركيز الكحول نفسه 

الى زيادة الكيتون باالدرار الدم ويؤدي من حموضة يزيد كما لوحظ ان الكحول 

Alcoholic ketoacidosis) 12(.  

عن تأثير في العراق ولعدم وجود دراسات الكلية  فيالكثيرة للكحول للتأثيرات  ونظراً

  .القيام بهذه الدراسةارتأينا لذلك  الكلية فيحول الك
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  مواد وطرائق العمل
  بعمر  Mus masculusنوع الفئران من ذكور ) 48(في هذه الدراسة استخدمت 

كل منها رئيستين وقسمت على مجموعتين )  غم30-25(بين تراوحت اشهر وباوزان ) 3-4(

منها ضابطة ) 12(ثانويتين وعتين منها قسمت الى مجمة رئيسوكل مجموعة  فأرا 24ضمت 

  .تجريبية) 12(و 

وشرحت واستخرجت الكلية منها بعد مفردة بجرعة  حقنت األولىالرئيسة المجموعة 

الثانية لمدة ة المجموعة الرئيس، فيما حقنت أسبوعينوبعد وبعد اسبوع واحد من الحقن يوم 

من واحد وبعد اسبوعين ع وبعد اسبولمدة اسبوع من الحقن بعد يوم واحد وشرحت اسبوع 

 0.015( داخل غشاء البريتون بجرعة حقنتاثيلي  عن كحول هيالمادة المحقونة . الحقن

ومخفف  الملحي الفسلجي بالمحلولمذاب ) حجم/حجم% 25(من وزن الجسم وبتركيز ) غم/مل

) غم/ مل0.015(فقد حقنت بجرعة اما المجموعة الضابطة ) 13(%) 95(من كحول اثيلي 

فانها  جرعة الكحول للحيوانات إعطاءالفسلجي، وعند الملحي من المحلول زن الجسم من و

عن لذلك يحجب الغذاء والماء لمدة ساعتين والماء لمدة ساعتين تتخدر وال تستطيع اخذ الغذاء 

ووضعت وتشريحها الحيوانات بعد تخدير الكلية استخرجت ). 14(الحيوانات الضابطة ايضا 

وطمرت  Impregnatedبالزايلول ثم شربت وروقت المتصاعد االثيلي لين ماورفي محلول الف

صبت بعدها )  ساعات3(لمدة ) ° م60(درجة االنصهار ) Paraffin wax(بشمع البارافين 

ايوسين هارس هيماتوكسلين صبغة ، استخدمت ) مايكروميتر6-5(سمك الى شرائح وقطعت 

Harris haematoxylin and eosin stain وتم تصوير ، )15(التركيب النسجي  لبيان

  SB PC  نوعكاميرا رقمية  وبواسطة Olympusمجهر نوع باستخدام الزجاجية الشرائح 

Camera 301+ .  
  

  النتائج
بالكحول، حيث المعاملة مرضية في الفئران الحالية وجود تأثيرات نسجية بينت الدراسة 

جزئي الكلوية وانسداد ر في النبيبات وجود نخبعد يوم واحد من الحقن بجرعة مفردة لوحظ 

، حول الوعاء الدمويوتجمعها احادية النواة في الخاليا اللمفاوية وارتشاح في الوعاء الدموي 

الخاليا اللمفاوية في النسيج الخاللي وارتشاح  Perivascular cuffingتكفف حول االوعية 

Interstitial tissue  2(النبيبات البولية، شكل ظهارة  الدموية وتضخمفي االوعية واحتقان .(

وارتشاح هي تثخن في االوعية الدموية ، كانت النتائج من المعاملة بجرعة مفردة أسبوعوبعد 

الدموية والتهاب الكبيبات في االوعية النواة واحتقان في الخاليا اللمفاوية احادية 

Glomerulonephritis  3(البولية، شكل ، وتضخم في النبيبات.(  
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في الخاليا اللمفاوية بجرعة مفردة، لوحظ االرتشاح  على الحقن أسبوعينعد مرور وب

في جدار الكبيبة وتثخن البولية النبيبات في ظهارة وتورم حاد في النسيج الخاللي احادية النواة 

  ).4(في اللمة الكبيبية، شكل  المساريقيةالخاليا وزيادة البولية 

بعد يوم واحد التغيرات النسجية ، فقد تمثلت أسبوعمدة بجرعة ل الحيوانات المحقونة أما

في الوعاء الدموي وضمور في واحتقان لمدة اسبوع بوجود نخر في النبيبات البولية من الحقن 

التغيرات فيما تمثلت ). 5(شكل واللمة الكبيبية تفجي في النبيبات البولية بعض الكبيبات وكذلك 

في ظهارة النبيبات البولية لوحظ وجود نخر لمدة اسبوع من الحقن بعد مرور اسبوع النسجية 

احادية النواة في النسيج الخاللي، كما لوحظ اللمفاوية في الخاليا وتكيس قسم منها وارتشاح 

في جزئي وانسداد للحؤول النسجي وتعرضها الدموية االوعية في جدران غير منتظم تثخن 

وكانت التغيرات ). 6(البولية، شكل ات في النبيبالتفجي ظاهرة كما لوحظت قسم منها 

نخر في النبيبات ، حيث لوحظ أسبوعبعد اسبوعين من الحقن لمدة المرضية على اشدها 

في الخاليا اللمفاوية احادية النواة وتكففها حول الوعاء قسم منها وارتشاح البولية وتكيس 

تزجج جزئي  وحدوث Cresent glomerulonephritisبشكل هاللي الدموي والتهاب الكبيبة 

Partial hyalinization  في تضخم ، كما لوحظ )7(وتضخم في النبيبات البولية شكل

في النسيج  النواة احاديةاللمفاوية في الخاليا في الوعاء الدموي وارتشاح الكبيبات واحتقان 

  ).9 و 8(الخاللي شكل 
  

  المناقشة
المعاملة الفئران في كلية  نسجية  نتائج الدراسة الحالية حدوث تأثيرات مرضيةأظهرت

الزيادة في الخاليا بعالماتها الثالثة  الدراسة حدوث التهاب الكبيبة أوضحتبالكحول، حيث 

، حيث الباحثيننتائجنا متفقة مع نتائج والتصلب، وقد جاءت والتزجج الغشاء القاعدي وتثخن 

في ) 11(كما توصل يزنكيمية وزيادة في الخاليا المحدوث التهاب الكبيبة ) 16 و 10( أوضح

  .يؤدي على زيادة في الخاليا الميزنكيميةعلى الجرذان، ان تناول الكحول دراسة اجريت 

فقد اوضحت نتائج الدراسة وجود في النبيبات البولية  فيما يخص التغيرات النسجية أما

المتسبب عن الحاد  التنخر النبيبي إلى) 17 (أشار، وقد نخر في النبيبات وتكون تراكيب كيسية

 للغشاء القاعدي للنبيب وقد يؤدي الى تكون قوالب Ruptureتمزق يؤدي الى حدوث فقر الدم 

، بين النسيج الخالليفي الخاليا اللمفاوية وحدوث ارتشاح  ةالمتنخرفي النبيبات البولية كيسية 

نتائج  أظهرت، كما األوكسجينان الكحول يسبب فقر الدم ونقص ايض ) 18 (أوضحكما 

والتي نعتقد في النبيبات حاد وحدوث ضمور البولية وتورم دراستنا حدوث تضخم في النبيبات 

  بالكحول انها تعود الى حدوث خلل في وظائف النبيبات الناتح من تأثير المعاملة 
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  في التفجي حدوث دراستنا  أظهرتومن ثم حدوث التضخم والضمور، كما ) 5 و 3(

هي البولية ي في النبيبات لحدوث التفجة  ان احد االسباب الرئيسإلى )9 (أشار، وقد النبيبات

من تأثير الى حدوث االسهال ) 4(المتسبب عن نقص البوتاسيوم وقد اشار وخاصة االسهال 

  .عن نقص البوتاسيومتناول الكحول والناتج 

ث حدوالنتائج ر االوعية الدموية بالمعاملة بالكحول فقد اظهرت  فيما يخص تأثأما

وتصلب في االوعية الدموية وهي تتفق مع ما اشار اليه وتزجج في االوعية الدموية احتقان 

 إلى) 16 (أشاروتصلب االوعية الدموية، كما الكلوي االعتالل من ان الكحول يسبب ) 19(

ظ ان ومن خالل النتائج نالح. ل الكحولعند تناووخارج الخاليا في داخل حدوث التزجج 

ي اشد من هبجرعة لمدة اسبوع المعاملة بالكحول  نجية المرضية في كلية الفئراالنسالتأثيرات 

ان شدة  أوضح الذي، )7(وهذا يتفق مع بجرعة مفردة المعاملة بالكحول التأثيرات في الفئران 

 مع الفترة الزمنية لتجريع الكحول وليس على تتناسب طردياًفي الجرذان االعتالل الكلوي 

  .الكحول نفسهتركيز 
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ة بالمجهر الضوئي لمقطع عرضي في كلية فأر من مجموعة السيطرة التي صور: )1(الشكل 

، يالحظ شكل وترتيب الكبيبات أسبوعيناعطيت محلول ملحي فسلجي لمدة 

  ).360X. (صبغة الهيماتوكسلين وااليوسين. والنبيبات البولية في منطقة القشرة

جرعة ( بالكحول املمعصورة بالمجهر الضوئي لمقطع عرضي في كلية فأر  :)2(الشكل 

ويالحظ االحتقان في الوعاء . واجراء الصفة التشريحية بعد يوم من المعاملة) مفردة

تكفف حول (لخاليا اللمفاوية احادية النواة لواالرتشاح الشديد ). السهم(الدموي 

واالرتشاح في الخاليا اللمفاوية احادية ) N(ونخر النبيبات البولية ) M) (الوعاء

صبغة ). H(وتضخم ضهارة النبيبات البولية ) I( النسيج الخاللي النواة بين

  ) .360X. (الهيماتوكسلين وااليوسين

H 

I 
N 

M 
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جرعة (مل بالكحول امعصورة بالمجهر الضوئي لمقطع عرضي في كلية فأر  : )3(الشكل 
حتقان في ويالحظ اال. واجراء الصفة التشريحية بعد اسبوع من المعاملة) مفردة

، )كبيرسهم (، تثخن في جدار الوعاء الدموي )صغيرسهم (الوعاء الدموي 
 .)g(والتهاب الكبيبة ) N(ن في الوعاء الدموي وتعرضها للحؤول النسجي ثخت

  ).360X. (صبغة الهيماتوكسلين وااليوسين

g 

N 

جرعة ( بالكحول معاملصورة بالمجهر الضوئي لمقطع عرضي في كلية فأر  : )4(الشكل 

ويالحظ التورم . اسبوعين من المعاملةواجراء الصفة التشريحية بعد ) مفردة

 تثخن في جدار أو، تصلب )سهم كبير(هارة النبيبات البولية ظ الخلوي الحاد في

  ).360X. (صبغة الهيماتوكسلين وااليوسين). سهم صغير(الكبيبة 
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جرعة (كلية فأر معامل بالكحول صورة بالمجهر الضوئي لمقطع عرضي في  : )5(الشكل 
ويالحظ لمدة اسبوع بعد يوم من المعاملة واجراء الصفة التشريحية ) لمدة اسبوع

وضمور في ) سهم(هارة النبيبات البولية واللمة الكبيبية ظحدوث تفجي في 
  ).360X. (الهيماتوكسلين وااليوسينصبغة ). A(الكبيبات بعض 

A A 

A 

جرعة ( بالكحول ملصورة بالمجهر الضوئي لمقطع عرضي في كلية فأر معا : )6(الشكل 

واجراء الصفة التشريحية بعد اسبوع من المعاملة ويالحظ حدوث ) لمدة اسبوع

وتثخن في جدار الوعاء الدموي ) السهم(تفجي في ضهارة النبيبات البولية 

  ).360X. (صبغة الهيماتوكسلين وااليوسين. )V(ها للحؤول النسجي رضوتع

V 
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جرعة لمدة (صورة بالمجهر الضوئي لمقطع عرضي في كلية فأر معامل بالكحول  : )7(الشكل 
واجراء الصفة التشريحية بعد اسبوعين من المعاملة ويالحظ حدوث تكيس في ) اسبوع

) H( النسيج الخاللي في الخاليا اللمفاوية احادية النواة وارتشاح في) S(النبيبات البولية 
هارة النبيبات البولية ظوتضخم الخاليا في ) سهم(وتكفف قسم منها حول الوعاء الدموي 

)N ( هارة النبيبات البولية ظوتضخم الخاليا في)N( ضمور في الكبيبة ،)M(. صبغة 
  ) .360X. (الهيماتوكسلين وااليوسين

S 

M 

N 

جرعة لمدة (ضوئي لمقطع عرضي في كلية فأر معامل بالكحول صورة بالمجهر ال : )8(الشكل 
واجراء الصفة التشريحية بعد اسبوعين من المعاملة، ويالحظ االحتقان الشديد ) اسبوع

واالرتشاح في الخاليا اللمفاوية ) N(ونخر النبيبات البولية ) سهم(في الوعاء الدموي 
صبغة . )H(هارة النبيبات البولية ظوتضخم في ) S( النسيج الخاللي فياحادية النواة 

  ) .360X. (الهيماتوكسلين وااليوسين

N 

N 

H 
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جرعة (صورة بالمجهر الضوئي لمقطع عرضي في كلية فأر معامل بالكحول  : )9(كل الش

واجراء الصفة التشريحية بعد اسبوعين من المعاملة ويالحظ ) لمدة اسبوع

) سهم(االرتشاح الشديد في الخاليا اللمفاوية احادية النواة بين النسيج الخاللي 

). M(جج جزئي في الكبيبة ، وحدوث تز)H(وتورم ضهارة النبيبات البولية 

  ) .360X. (صبغة الهيماتوكسلين وااليوسين

M 

H 


