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ىدفت الدراسة الحالية الى معرفة تأثير ادوية عالج العقم في وظائف الكمى لدى الجرذان البيضاء.  
 06انثتتى . مستتمت الحيوانتتات عمتتى ثتتالث مجتتامي  بوامتت   06ذكتترو و 06حيتتوان   06اجريتتت الدراستتة عمتتى 

ممغتتم  متتدة  06انتتاث  لكتتل مجموعتتةو جرعتتت المجموعتتة االولتتى بستتترات الكمتتوم ين   06ذكتترو  06حيتتوان  
بعقار الييومكون مدة ممغم  ثم  06ثالثين يوما وجرعت المجموعة الثانية بسترات الكموم ين مدة ثالثين يوما  

عشترة ايتامو فيمتا اعتبتترت المجموعتة الثالثتة كمجموعتة ستتيطرة. متمتت الحيوانتات بعتد انتيتتاء المتدة المقتررة لكتتل 
 -مجموعتتة واتتتذت العينتتات المطموبتتة  التتدم والكمتتى  واجريتتت ال حومتتات الالزمتتة فتتي متتبتترات كميتتة العمتتوم 

االتتبتتتتتارات تقتتتتتدير الكريتتتتتاتنين وحتتتتتامض اليوريتتتتتك  جامعتتتتتة االنبتتتتتار ومستشتتتتت ى الرمتتتتتادي التعميمتتتتتي. شتتتتتممت
وااللكتروليتتتتتات  الكموريتتتتد والبوتاستتتتيوم والمتتتتوديوم . ومتتتتد بينتتتتت النتتتتتائ  وجتتتتود انت تتتتاض معنتتتتوي فتتتتي تركيتتتتز 
الكرياتنين وحامض اليوريك وااللكتروليتات في المجموعتين االولى والثانية. امتا بالنستبة لمدراستة النستيجية فقتد 

نسيجية لمكمى ان ىناك تباين في المظاىر النسيجية بتين المجتامي و ف تي المجموعتة االولتى اظيرت المقاط  ال
بينتتت المقتتاط  النستتيجية وجتتود تضتتتم فتتي الكبيبتتات وتنتتتر النبيبتتات الكمويتتة وارتشتتاح التيتتابي فضتتال توستت  

التاليتا المبطنتة االوعية الدموية وتثتن جدرانيا. في حين تبين وجود ضتمور وتنتتر الكبيبتات الكمويتة وتنتتر 
لمنبيبتتات الكمويتتة. كتتذلك تكتتيس الكمتتىو فضتتال عتتن وجتتود ارتشتتاح التيتتابي وتوستت  فتتي االوعيتتة الدمويتتة وتتتثتن 

 .جدرانيا في المجموعة الثانية

 

 الكلمات المفتاحية:
 ادوية العقم و 

 وظائف الكمى و 
 .الجرذان

  

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة
من اكثر ادوية عالج العقم شيوعا  يعد عقار سترات الكموم ين

واالناث  (Guay et al, 2003)واستعماال في كل من الذكور 
(Greenblatt et al, 1961)  عمى حد سواء. استعمل ألول مرة متتبريا

 Dickey and)كمان  لمحمل نتيجة لمشبو بينو وبين االستروجين 
Holtkamp, 1996) و ولكن عند استتدامو الحقا تبين انو يعمل عمى

العكس تماما حيث انو يزيد من عممية االباضةو لذا فانو يستعمل كعالج 
 .(Macgregor et al, 1968)لمعقم منذ ستينيات القرن الماضي 
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% 50بالرغم من كون سترات الكموم ين تزيد من االباضة الى 
 .(Dehbashi et al, 2006)% فقط 06اال ان الحمل يحدث بنسبة 

ممغم يوميا يؤدي الى تح يز  50عند استعمال سترات الكموم ين بتركيز 
% لدى النساء المواتي يعانين من عدم االباضةو ويمكن 06االباضة بنسبة 

. عند ممغم 066% بزيادة تركيز العقار الى 50زيادة نسبة االباضة الى 
حدوث االباضة بعد تعاطي سترات الكموم ين نسبة نجاح حدوث الحمل 

ى لكن تبدأ ىذه النسبة % لكل دورة تالل االشير االول00تمل الى 
 ,Barbieri)الثالث الى الشير السادس من العالج  بالتنامص بعد الشير

و وليذا السبب يعطى سترات الكموم ين بتراكيز اعمى ولمدة اطول (1999
ولكن زيادة  (Isaksson and Tiitinen, 1997)لضمان حدوث الحمل 

وتسبب تقمص سمك  التركيز تؤثر في الطبقة المتاطية لبطانة عنق الرحم

mailto:dean_coll.science@yahoo.com
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بطانة الرحمو كما ان ال حص النسيجي لبطانة الرحم اظير ممة الكثافة 
 ,Sereepapong et al)الغدية وىذا ما يقمل من فرص حدوث الحمل 

يح ز سترات الكموم ين عممية االباضة من تالل التنافس م   .(2000
 عمى االرتباط بمستقبالت (β Estradiole-17)ىرمون االستروجين 
التي توجد عمى الغالف النووي بعد  ERβو  ERαاالستروجين بنوعييا 

دتولو الى التمية عن طريق النقل ال عال في الغدة تحت المياد والغدة 
و  LHبالتالي يزيد من ىرموني  GnRHالنتامية فيزيد من انتاج اليرمون 

FSH فتحدث االباضة (Pike et al, 1999)وترتبط سترات الكموم ين . 
 Ligand Bindingبمستقبالت االستروجين من موام  تامة يطمق عمييا 

Domain (LBD)  نتيجة لمشبو بينLBD  وبين العقار من حيث الشكل
. ان ىذا LBD (Kong et al, 2003)والحجمو فضال عن مرونة موم  

االرتباط يؤثر في التعبير الجيني لمستقبالت االستروجين وبالنياية يؤثر 
تركيب تمك المستقبالتو بالتالي يزيد من افراز اليرمون في فسمجة و 

من غدة تحت المياد والذي يؤدي بدوره  GnRHالمح ز لمغدد التناسمية 
من الغدة النتامية. يعمل ىرمون  LHو  FSHالى زيادة انتاج ىرموني 

FSH  عمى تح يز انتاج ىرمون االستروجين من التاليا الحبيبية
Granullosa Cells رة الغدة الكظريةو من تالل عممية في مش

Aromatization و كما وينظم انتاج مستقبالتFSH  من التاليا
 Thecaفي تاليا  LHالحبيبيةو فضال عن دوره في تح يز مستقبالت 

cells و ليقوم ىرمونLH  بدوره بتح يز انتاج االندروجينات من
حول الى وىذه االندروجينات تت Theca cellsالكوليسترول في تاليا 

في التاليا الحبيبية في مشرة الكظر  Oestrogenىرمون االويستروجين 
(Yeh and Adashi, 1999). 

عمى الرغم من استعمال عقار سترات الكموم ين ألكثر من 
اربعين سنةو م  ىذا ال تعرف االلية التي يؤثر بيا في الجسمو او الى اي 

العقار في جسم االم غير  مدى يتعرض الجنين لمعقار نظرا لكون مدة بقاء
معروفةو وبالرغم من كون عمر النمف لسترات الكموم ين يبمغ تمسة ايام 

يوم  00اال ان مؤيضاتو تبقى في الجياز اليضمي حتى بعد 
(Mckenna and Pepperell, 1988) و ويستمر ظيورىا في االدرار

ذا . ل(Lu et al, 2012)حتى بعد ستة اسابي  من التومف عن التعاطي 
  Lygrisse  0662فان احتمال تعرض الجنين لمعقار واردو ومد امترح 

في دراسة اجراىا بإمكانية استتدام عينات من دم االط ال حديثي الوالدة 
 وىو المادة التي توجد في الجياز اليضمي لمط ل  Meconiumوالعقي 

 وتطرح بعد الوالدة و لمكشف عن تعرض الجنين لمعقار حيث بينت دراسات
سابقة بإمكانيو الكشف عن الكيمياويات كالمبيدات واالدوية باستتدام العقي 

 ومد اعطت نتائ  ايجابية.
تتراوح سمية سترات الكوم ين بين التأثير المتوسط ويتمثل  

بظيور بعض االعراض الجانبيةو الى التأثير الحاد والذي يتمثل بالتأثير 
. ولكون سترات (Ara and Asmatullah, 2011)السمي في الجينات 

الكموم ين يؤثر بشكل مباشر في مستقبالت االستروجين النوويةو فان ىذا 
يعطي انطباعا كونو يمكن ان يكون عامال مط را ومد يؤدي الى تشوىات 

. (Ara and Asmatullah, 2011; Chaube et al, 2014)تمقية 
لتشوىات ومد بينت دراسات سابقة عدة ان لسترات الكموم ين عالمة با

التمقية لدى المواليدو ف ي احمائية اجريت عمى االط ال الذين يولدون 
 -0225بتشوىات تمقية في الواليات المتحدة االمريكية ما بين عامي 

% من المواليد كانت امياتيم يتعاطين ادوية عالج 05.0تبين ان  0660
 ,Reefhuis et al)العقم ومن اغمب التشوىات كانت تشوىات القمب 

. وفي دراسة من ممة تبين ان ادوية عالج العقم تسبب والدة (2011
 Spina Bifida Cysticaاط ال مشوىين بالسنسنة المشقومة الكيسية 

 ,Spina Bifida Occulata (Wu et alوالسنسنة المشقومة الت ية 
. اما في انكمترا وفي دراسة اجريت حول عالمة ادوية عالج العقم (2006

ما بين  Neural Tube Defect NTDبوب العمبي بتشوىات االن
% من المواليد الممابين بتشوىات 06تبين ان  0255-0256عامي 

كانت امياتيم يتعاطين سترات الكموم ين  NTDاالنبوب العمبي 
(Whiteman et al, 2000) اذ ان سترات الكموم ين تثبط تدفق .

اجريت عمى التاليا  الكوانيدين الى داتل االرومات العمبيةو ف ي دراسة
 و ان استعمال سترات الكموم ين بتركيز NIE-115العمبية نوع  

0.0µM  يثبط تدفق الكوانيدين الى داتل االرومات العمبية من
%و اما عند استعمالو 06بنسبة  Hydroxytryptaime-5مستقبالت 

% من ن س القناة وبنسبة 066ثبط تدفق الكوانيدين بنسبة  00µMبتركيز 
Sensitive Sodium Channel (Barann et al,1999) ىذا .

باإلضافة الى تشوىات الجياز العمبي وتشوىات تناسمية بولية 
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(Harmon et al, 2005) و تامة في المواليد الذكور(Gaspari et 
al, 2011) و ىذا باإلضافة الى تشوىات القمب والعظام(Forman et 
al, 2007) . 

 
 ق العملائالمواد وطر 

  -الحيوانات الستعممة :
حيوان من الجرذان البيضاء السويسرية من نوع  06استعممت 

Wistar rats  اسميا العممي)norvegicus Rattus( تم الحمول و
جرذ  06دىوك. كان العدد الكمي لمحيوانات  – عمييا من جامعة زاتو

اسبوعو  00-00انثى  بأعمار تراوحت بين  06ذكر و 06توزعت بوام   
غرام. تم تربية الحيوانات بظروف متتبرية مثمى  050.05وبمعدل وزن 

 00ساعة ضوء و 00م  وفترة ضوئية مياسية  °0±00 بدرجة حرارة 
مياسية تم الحمول عمييا من كمية ظالم . تمت تغذيتيا باستعمال عميقة 

الطب البيطري في جامعة بغداد بمغ معدل وزن الحيوانات مبل البدء مباشرة 
 غرام. 060.00بالتشريح 

  -العقاقير المستخدمة :
ممغرام  06عقار سترات الكموم ين فرنسي المن  يحتوي عمى 

ايطالي المن  يحتوي  Humegonمن المادة ال عالةو وعقار الييومكون 
 من المادة ال عالة. I.U 75عمى 

 
 تصميم التجربة

  -المجموعة االولى:
حيوانو عشرة ذكور وعشرة  06تتألف المجموعة االولى من 
بتركيز  Clomiphene Citrateاناثو جرعت بعقار سترات الكموم ين 

 Intragastricممغرام بعد اذابتو بالماء المقطر عن طريق المعدة  06
Gavage  يوم. 06ولمدة 

 -المجموعة الثانية:
حيوانو عشرة ذكور وعشرة  06تتألف المجموعة الثانية من  

اناثو جرعت بسترات الكموم ين بن س الطريقة التي جرعت بيا المجموعة 
االولى وبعد ثالثين يوم تم ايقاف اعطاء العقار وحقنيا بعقار الييومكون 

Humegon  75بتركيز IU  و بالماء المقطر عن طرق العضمة بعد تت ي

Intramuscular  بحسب الطريقة الموموفة من مبلPerret-Gentil 
   لمدة عشرة ايام.0606 

  -المجموعة الثالثة:
حيوانو عشرة ذكور وعشرة  06تتألف المجموعة الثالثة من 

اناثو اعتبرت كمجموعة سيطرة ومسمت الى نم ين النمف االول مكون 
وتمسة اناثو جرعت بالماء المقطر عن طريق المعدةو من تمسة ذكور 

اما النمف الثاني مكون من تمسة ذكور وتمسة اناثو حقنت بالماء 
 المقطر عن طريق العضمة.

بعد مرور المدة المقررة لكل مجموعة تركت الحيوانات ليومين 
عن  تم سحب الدمو تدرت بالكموروفورم في اليوم الثالث بدون تجري  و 

. شرحت الحيوانات واستأممت االعضاء الكمى ن بالقمبطريق الطع
تم تقدير تركيز حمض % كمحمول مثبت. 06وح ظت بمحمول ال ورمالين 

اليوريك والكرياتنين في ممل الدم وفقا لمطريقة المرفقة م  عدة القياس 
. وتم تقدير تركيز LINEAR Chemicalsالمجيزة من شركة 

 Architectل الدم باستعمال جياز   في ممNa, K, Clااللكتروليتات  
وذلك بإدتال العينات بعد تعميميا بأرمامو تم ادتال رمم كل عينة الى 
الحاسوب التاص بالجيازو ظيرت النتيجة بعد ساعة تقريبا من تالل 

 طابعة ممحقة م  الجياز.
  :جيةيالنس المقاطع تحضير

 وتمت .المثبت إلزالة الجاري بالماء المح وظة العينات غسمت
 ورومت األثيمي الكحول تراكيز من متماعدة بسمسمة اإلنكاز عممية

 0بسمك  مطعت و البارافينو بشم  طمرت و شربت ثم بالزايمين
 .وااليوسين ىيماتوكسمين بمبغة المقاط  ومبغت مايكروميترو

 
 النتائج

 -:نتيجة الدراسة الفسمجية
 احتماليةاظيرت النتائ  وجود فروق معنوية عند مستوى 

(P≤0.05)وتركيز الكرياتنين  و فقد انت ض تركيز حامض اليوريك
في المجموعتين االولى والثانية في الذكور مقارنة بمجموعة   0 الشكل 

في المجموعتين االولى  انت اض معنوي السيطرةو كما انت ض تركيزىما
 كما بينت النتائ  انت اض تركيز الكموريد والموديوم والثانية في االناث.
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انت اضا معنويا في المجموعتين االولى والثانية في الذكور   0 الشكل 
فقد انت ض   0 الشكل  واالناث عمى حد سواءو اما بالنسبة لمبوتاسيوم

وعتين االولى والثانية في الذكورو اما في في المجم انت اض معنوي تركيزه
د ارت   تركيزه في المجموعة االولى وانت ض في المجموعة االناث فق

 الثانية مقارنة بمجموعة السيطرة.

 
 متوسط تركيز حمض اليوريك والكرياتنين في مجاميع الدراسة( 1الشكل )

 
 ريد والصوديوم في مجاميع الدراسة( متوسط تركيز الكمو 2الشكل )

 
 الدراسة ( متوسط تركيز البوتاسيوم في مجاميع3الشكل )

  -نتيجة الدراسة النسيجية:

اظيرت المقاط  النسيجية لمكمى في مجموعة السيطرة ان 
 . في حين 0العضو بحالة طبيعية في كل من الذكور  واالناث  المورة 

اظيرت المقاط  النسيجية لمكمى في المجموعة االولى في الذكور  المورة 
  وتثتن Glomerular Hypertrophy  A  وجود تضتم في الكبيبات 0

 و وتنتر في Fibrosis  B في جدران االوعية الدموية ووجود نسي  لي ي
 . اما في االناث D  وارتشاح التيابي  Tubular necrosis  C النبيبات

 و فقد اظيرت المقاط  النسيجية لمكمى وجود تضتم في 0المورة  
ال عن توس  االوعية  و فضAالكبيبات واحتقان وارتشاح التيابي المورة  

اما في المجموعة الثانية اظيرت   .Bالدموية وتثتن جدرانيا المورة  
  وجود ضمور 0المقاط  النسيجية لمكمى في الذكور لنسي  الكمى  المورة 

  وتنتر في التاليا Glomerular atrophy  A وتنتر في الكبيبات
السايتوبالزم حامضي وتمبغ المبطنة لمنبيبات الكمويةو واتت اء االنويةو 

 و ايضا وجود انتشار كثيف Bبمبغة االيوسين بشكل غامق المورة  
لمشعيرات الدمويةو باإلضافة الى وجود ارتشاح التيابي واحتقان االوعية 

 . اما في االناثو فقد اظيرت المقاط  النسيجيةو Cالدموية المورة  
التاليا المم اوية الى  و وجود ضمور في الكبيباتو ارتشاح 0 المورة 

 . ايضا وجود كيس محاط بطبقة رميقة من التاليا Aالنسي  الداتمي  
 . Bالمسطحةو معظميا يحتوي عمى مواد حامضية فاتحة المون المورة  

 و وتثتن الشريان Cايضا وجود احتقان في االوعية الدموية المورة  
  .Dالكموي المورة  

 

 
 ( مقطع لمكمى في مجموعة السيطرة1)الصورة 

Male Female 
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( تضخم    ( )  A( مقطع لمكمى في الذكور في المجموعة االولى. )2الصورة )
( تنخر    ( )   X10( .)C( وجود نسيج ليفي )    ( )  X40( .)Bالكبيبات )

 .(10X)( وجود ارتشاح التهابي    ( )    X10( .)Dالنبيبات )
 

 
)      ( تضخم  (A)( مقطع لمكمى في االناث في المجموعة االولى. 3الصورة )

     )  (B). (X10)الكبيبات, )      ( احتقان دموي, )      ( ارتشاح التهابي 
 .(X40)( توسع االوعية الدموية وتثخن جدرانها 

 
ضمر وتنخر  (A)( مقطع لمكمى في الذكور في المجموعة الثانية. 4الصورة )

    .(X40)تنخر النبيبات  (B). (X10)النبيبات 
         (C)   (         ( ,وجود ارتشاح التهابي )    احتقان االوعية )

 .(X10)الدموية 

 
(     )   (A)( مقطع لمكمى في االناث في المجموعة الثانية. 5الصورة )

وجود كيس  (B). (X10)( وجود ارتشاح التهابي      ضمور في الكبيبات, ) 
. (X10)( احتقان االوعية الدموية    )    (C). (X10)يحتوي مواد حامضية 

(D)  توسع االوعية الدموية وتثخن جدرانها(X10). 
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 المناقشة
استتدمت عقامير التموبة بشكل واس  منذ بداية الستيناتو 

أو الكموميد والمستتدم بشكل كبير  ومن أىميا عقار سترات الكمومي ين
عددىا وكذلك لمعالجة  لحث تكوين البيض ونمو الجريبات ومضاع ة

. ومد بينت (David et al, 2001)متالزمة المبيض المتعدد األكياس 
يشبو  Clomiphene Citrateعدة دراسات ان عقار سترات الكموم ين 

 ,DES (Lygrisse, 2009; Meijer et alفي تركيبو الكيمياوي لعقار 
عقارو حيث نشرت ال ىذا وبالتالي مد يؤدي الى ن س مضار (2006

الكثير من البحوث والتقارير حول مضار سترات الكموم ين منيا ما يؤكد 
دور العقار بحدوث الكثير من التشوىات التمقية لألجنة اىميا تشوىات 

  Neural Tube Defect (Wu et al, 2006الجياز العمبي 
 (Reefhuis et al, 2011)ىات جياز الدوران تامة القمب وتشو 

 . Meijer et al, 2006وتشوىات اترى كتشوىات الجياز التناسمي  
كما بينت دراسات اترى انو مد يكون لعقار سترات الكموم ين دور في 

-Pozlep and Meden)حدوث السرطانو كسرطان المبيض 
Vrtovec, 2001)  وسرطان الرحم(Althuis, 2005)  وسرطان الثدي

(Baigent and Lashen, 2011). 
بينت النتائ  انت اض تركيز حامض اليوريك انت اض ومد 

معنوي في المجموعة االولى في كل من الذكور واالناث مقارنة بمجموعة 
السيطرة. كما انت ض تركيز حمض اليوريك انت اضا معنويا في الذكور 
واالناث في المجموعة الثانية مقارنة بمجموعة السيطرة. اما بالنسبة لتركيز 

د انت ض انت اضا معنويا في كل من الذكور واالناث في الكرياتنين فق
المجموعة االولى مقارنة بمجموعة السيطرة. اما في المجموعة الثانية فقد 
بينت النتائ  انت اض مستوى الكرياتنين في الذكور واالناث مقارنة 
بمجموعة السيطرة. يعد حامض اليوريك والكرياتنين اىم مؤشرين عمى 

فان اي تمل يحدث في الكمى يؤثر عمى ميمة الكرياتنين  وظائف الكمى لذا
. كما يعود انت اض (Gowda et al, 2010)او حامض اليوريك 

الكرياتنين و حامض اليوريك الى الضرر الحامل في نسي  الكبد 
(Takabatake et al, 1988) كما مد يرج  انت اض الكرياتنين .

 ,Harita et al)الدموحمض اليوريك الى ارت اع مستوى السكر في 
ان ارت اع مستوى الكموكوز في الدم   Dabla  0606و حيث بين (2009

يؤدي الى االمابة ب شل كموي باإلضافة الى االمراض الكموية االترىو 
. Vasodilatationوذلك الن الكموكوز يؤدي الى توس  االوعية الدموية 

لغدة الدرميةو حيث ان كما تتأثر ميم الكرياتنين وحامض اليوريك باعتالل ا
ليرمونات الدرمية دور ميم في زيادة فعالية منوات نقل االيونات تامة 

 ,Na-Pco transporter (Alcalde et al منوات نقل الموديوم

 Na/K و Na-H exchanger (Baum et al, 1998)و  (1999
ATPase (Nakhoul et al, 2000)  في النبيبات الكمويةو فضال عن

تنشيط االنزيمات الالزمة أليض الطامة في المايتوكوندريا دورىا في 
 Wijkhusien et al, 1995 وبالتالي تؤثر ىرمونات الدرمية في نسبة . 

  ومد بين Basu and Mohapatra, 2012الترشيح الكبيبي  
Zimmerman   ان ممور الدرمية يسبب انت اض في 0255وجماعتو  

ي تغير يطرأ عمى الغدة الدرمية او نسبة الترشيح الكبيبيو لذا فان ا
ىرمونات الدرمية يؤثر بمورة مباشرة عمى وظائف الكمية. ومد جاءت 

 ,Aubuchon et alالنتائ  التي حممنا عمييا مطابقة لنتائ  سابقة  
  ومد يعود 0600وجماعتو   Sunday و ولكن ال تت ق م  نتائ  2011

اليوريك الى التأثير المباشر ىذا االنت اض في تركيز الكرياتنين وحامض 
لمعقار من تالل تثبيط سترات الكموم ين لقنوات نقل 

. او من تالل تح يز العقار (Prudencio et al, 2009)االيونات
 . ومد تبين في Khalaf et al, 2000لمتالزمة فرط تح يز المبايض  

 Renalدراسة سابقة ان متالزمة فرط تح يز المبايض تسبب نوبة كموية 
Crisis  لدى المرضى الذين يعانون من تممب الجمدScleroderma 

. كما ان ممة (Kobak et al, 2013)عند تعاطي عقار سترات الكموم ين
  .Ran et al, 2014البروتين تؤدي الى تثبيط من  حامض اليوريك  

ادوية عالج العقم في االلكتروليتاتو بينت  لتأثيراما بالنسبة 
اض معنوي في تركيز الكموريد في الذكور واالناث في النتائ  وجود انت 

المجموعة االولى والثانية مقارنة بمجموعة السيطرة. كما بينت النتائ  
انت اض تركيز البوتاسيوم انت اضا معنويا في الذكور في المجموعة 
االولى مقارنة بمجموعة السيطرةو في حين ارت   تركيز البوتاسيوم ارت اعا 

ناث مقارنة بمجموعة السيطرة. اما في المجموعة الثانية فقد معنويا في اال
بينت النتائ  انت اض معنوي في تركيز البوتاسيوم في الذكور واالناث 
مقارنة بمجموعة السيطرة. بينت النتائ  وجود انت اض غير معنوي في 
تركيز الموديوم في الذكور في المجموعة االولى مقارنة بمجموعة 

ي االناث فقد انت ض مستوى الموديوم انت اضا معنويا السيطرةو اما ف
في المجموعة االولى مقارنة بمجموعة السيطرة. اما في المجموعة الثانية 
فقد انت ض تركيز الموديوم انت اضا معنويا في الذكور واالناث مقارنة 
بمجموعة السيطرة. تعد االلكتروليتات من اىم المؤشرات عمى وظي ة الكمى 

 Gowda et al, 2010 لذا فان اي ضرر يحمل لنسي  الكمى يؤثر  
 ,Schrierعمى تركيز االلكتروليتات في ممل الدمو مثل تنتر النبيبات  

 . كما يعود انت اض االلكتروليتات الى ممور الغدة الدرمية 2011
 Murgod and Soans, 2012 و ومد عزاىا Murgod and Soans 

ة في اعادة امتماص االيونات من الى دور ىرمونات الدرمي (2012)
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النبيبات الكموية. كما يعود انت اض االلكتروليتات الى نقص تركيز 
 الكالسيومو وذلك لدوره ال عال في تنشيط منوات ضخ الموديوم.

من ناحية اترى بينت المقاط  النسيجية وجود تضتم في 
ط في كل الكبيبات في المجموعة االولى والتي جرعت بسترات الكموم ين فق

من الذكور واالناث عمى حد سواء ان السبب وراء تضتم الكبيبات ىو 
زيادة وتضتم التاليا الطالئية والتاليا المسرامية المكونة لمكبيبة 

 Mahimainathan et al, 2006 كما يحدث تضتم الكبيبات نتيجة . 
  و ومد يعود الىDervisoglu et al, 2012الرتشاح التاليا االلتيابية  

و حيث ان زيادة مستوى (Nagai et al, 2005)االمابة بالسكري
الكموكوز في الدم يؤدي الى اتحاده م  الجزيئات البروتينية او الدىنية في 

و ومن ثم ترسب نوات  ىذا االتحاد عمى Glycationعممية يطمق عمييا 
جدران الشعيرات الدموية فتتضيق من الداتل وفي الومت ن سو يؤدي الى 

 . ان ترسب Yamagishi and Matsui, 2010ة حجم الكبيبة  زياد
الكموكوز في الشعيرات الدموية يؤدي الى زيادة ضغط الدم 

Hypertension وىذا ك يل بزيادة حجم الكبيبات(Amazonas and 
De Faria, 2006) ومد يحدث تضتم الكبيبات بسبب زيادة البروتين .

 Vascular endothelial growth المح ز لنمو بطانة االوعية الدموية
factor (VEGF) (Schrijvers et al, 2004)  كما بينت المقاط .

النسيجية وجود تنتر في النبيبات في المجموعة االولى التي جرعت 
بسترات الكموم ين والييومكون تامة في الذكورو ان تنتر النبيبات يحدث 

ا وذلك لتداتل السموم بالتزامن م  التعرض لمسموم والعقامير او مؤيضاتي
 و كما يحدث التنتر Herlitz et al, 2010م  ايض التاليا الطالئية  

 و اذ ان ارت اع Weisberg et al, 1999بسبب ارت اع الكموكوز بالدم  
 Rabol etمستوى الكموكوز بالدم يؤدي الى تح يز االنزيمات المؤكسدة  

al, 2006غط الدم و كما يحدث التنتر اذا حدث تمل في ض(Johnson 
et al, 1992) و ومد يعود تنتر النبيبات الى زيادة ترشح البروتينات

 و ويحدث بسبب ارتشاح كريات الدم Zager, 1988تامة االلبومين  
الحمراء حيث ان الييموكموبين يسبب تنتر التالياو وىذا ما يحدث لدى 

لية التي  . اما االQian et al, 2010المرضى الممابين بتحمل الدم  
يحدث بيا تنتر التاليا فقد ذكرت سابقا في موضوع تأثير ادوية عالج 
العقم في الكبد. كما بينت النتائ  وجود ضمور في الكبيبات في المجموعة 
الثانية في كل من الذكور واالناث عمى حد سواءو ومد يعود ذلك الى تنتر 

موية او  و او بسبب انكماش الشعيرات الدRabah, 2010التاليا  
النبيبات ويحدث ذلك نتيجة التعرض لمسموم. كما بينت المقاط  النسيجية 
وجود نسي  لي ي واالرومات المولدة لميفو ىذا ويعود التميف في محاولة 
إلمالح الضرر الحامل في نسي  الكمية مثل تنتر الكبيبات او تنتر 

ود ارتشاح  . كما بينت النتائ  وجLiu et al, 2011النبيبات الكموية  
 Das etالتيابي والذي يحدث استجابة لحدوث التنتر في نسي  الكمية  

al, 2014 ايضا بينت النتائ  ان السايتوبالزم يبدو حامضيا حيث انو . 
تمبغ بمبغة االيوسين بشكل غامق وذلك يعود لزيادة نسبة البروتين في 

كما يحدث السايوبالزم والذي يحدث بسبب العقارات المستتدمة من جية 
نتيجة لتحطيم البروتينات النووية وتسربيا الى السايتوبالزم من جية اترى. 
من ذلك نستن  ان سترات الكموم ين تسبب تضتم الكبيبات باالضافة الى 
تنتر النبيبات الكموية فضال عن حدوث تميف وارتشاح التيابي. اما عند 

ي الى ضمور استتدام سترات الكموم ين م  الييومكون فان ذلك يؤد
الكبيبات فضال عن تنتر النبيبات الكموية. ومد جاءت النتائ  مطابقة 

  ومد تعود التغيرات التي حممنا عمييا 0600وجماعتو   Sundayلنتائ  
ب عل التأثير المباشر لمعقار او ب عل تح يز العقامير لمتالزمة فرط تح يز 

يتم تح يز و حيث Ovarian Hyperstimulation Syndromeاالباضة 
الت اعالت االلتيابية من تالل انتاج السايتوكينات واالنترليوكيناتو كما 
تزيد من نسبة االرتشاح الوعائي كما وجد ان ىناك عالمة بين مستوى 

 Khalaf etىرمون الرنين واالنجيوتنسين ومتالزمة فرط تح يز المبايض  
al, 2000ة يؤدي الى  و كما بينت الدراسات ان متالزمة فرط االباض

 Kobak . ومد بين VEGFزيادة البروتين المح ز لنمو بطانة االوعية  
  ان لمتالزمة فرط االباضة الناتجة عن سترات 0600وجماعتو  

الكموم ين دور في حدوث نوبة ال شل الكموي وتممب الجمد 
Scleroderma Renal Crisis و ومد بينKocsis   0255وجماعتو  

جين دور في حدوث تنتر النبيبات الكموية وزيادة ان لمضادات االسترو 
حامضية السايتوبالزم النات  عن تحطم البروتيناتو باإلضافة الى زيادة 
وزن الكمىو كما انيا تسبب اضطرابات في المحتويات الداتل تموية تتمثل 
بتحطم او عدم انتظام العضيات مثل المايتوكوندريا كذلك زيادة المساحة 

 بين التاليا.
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Study of the impact of the use of certain infertility medications on the 

functions of Kidney  

Muthana Mohammed Awad , Halah Mahdi Hamad 

Abstract 

The present study work investigates the effect of infertility drugs, clomiphene citrate (CC) and humegon, on the 

function of vital body organs. This study has been accomplished using 60 albino rats (30 male, 30 female), which have 

been divided into three groups 20 animal (10 male, 10 female) for each group. The first group fed daily with 50mg of 

clomiphene citrate by intragastric gavage for 30 days. The second group fed daily with 50mg of clomiphene citrate for 30 

days, and then injected with 75 IU of humegon for 10 days. The animals were killed after the scheduled time and the 

required tests have been conducted in the laboratories of college of science and Al-Ramady teaching Hospital. Many 

biochemical and histological changes were induced in these animals when treated with CC or CC with humegon. The 

biochemical tests included, Uric acid, Creatinine and Electrolytes. The treated animals showed a significant decrease in 

Uric acid, Creatinine and Electrolytes. The light microscopic examination of Kidney showed glomerular hypertrophy, 

tubular necrosis, inflammatory infiltration and dilated blood vessels. 


