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الخالصة

تضمنت دراستنا معرفة تأثير المستخلص المائي لكفشة الذرة وبتراكيز مختلفة في منع تكوين
حصى الكلى من خالل قياس بعض التراكيز الكيموحيوية في مصل الجرذان البيض وبينت النتائج

أن كفشة الذرة بتركيز  5مل يقلل من تركيز المغنيسيوم بنسبة قليلة مع أرتفاع معنوي  P ≥ 0.05في

تراكيز اليوريا والكلوبيولين وأنخفاض معنوي  P ≥ 0.05في كل من الكرياتنين واأللبومين والبروتين
الكلي في حين لم يؤثر التركيز أعاله على مستوى الكالسيوم وظهر تأثير كفشة الذرة بتركيز10مل

بأنخفاض معنوي  P ≥ 0.05في مستوى المغنيسيوم بنسبة أعلى من تركيز 5مل مع أرتفاع تراكيز
الكرياتنين واأللبومين والبروتين الكلي.

Aqueous Extract Effect of Corn Silk on some Biochemical Parameters in Serum of White
Rats
Hala Hameed Majeed Jassim
Tikrit university/ College of Education for Women/ Department of Biology

ABSTRACT
Our study included know effect of corn silk at different concentrations to not
formation kidney stones by measuring some biochemical concentrations in
white rats serum ,the results showed the concentration 5ml of corn silk
≤ reduces the magnesium concentration afew percent with high Significant P
0.05 concentration of urea and globulen and lower Significant P ≤ 0.05 both
creatinen and albumin and total protein while the effect above did not
appeared on calcium level , and the effect of corn silk 10ml concentration
appeared by decrease Significant P ≤ 0.05 magnesium level by less the 5ml
concentration with high concentrations of creatinen and albumin and total
protein.
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المقدمــــة:

الجهاز البولي ال مسؤول عن تنظيم الماء واألمالح في الجسم وتعد الكلية من أعضاء الجسم الهامة ألهميتها في ترشيح الدم

من الفضالت األيضية وطرحها في البول وتوازن الماء واألمالح في الجسم فضال عن دورها في المحافظة على التوازن الحامضي

القاعدي للدم (محي الدين وآخرون ;2004,1987وآخرون )Rod ,ويعتبر مرض حصى الكلى ثاني أمراض الجهاز البولي بعد
األلتهابات الكلوية)Stoller,1997و  ) McDonaldويحدث نتيجة عوامل وراثية وأيضية فضال عن العوامل الغذائية والبيئية

) Atmni,2003وآخرون) وتبدأ حصاة الكلية بحجم حبة الرمل ثم تترسب عليها أمالح الكالسيوم وحامض اليوريك وبمرور الزمن

تنمو وتتطور وتصبح كتلة صلبة خالل بضع سنوات ) (1990 ,A.O.A.C ; SAS ,1997;2002, Nationalوأكثر أنواع
الحصى شيوعآ هي حصى أوكزاالت الكالسيوم وفوسفات الكالسيوم وحامض اليوريك الذي يساعد في تكوين الحصى وأرتفاع ح اررة
البيئة الخارجية وقلة تناول الماء واألستعداد الوراثي ) Karellas, 2006; Potts, 2004و (Pamar, 2004; Pietrow
أستخدمت األعشاب والنباتات الطبية بشكلها الطبيعي أوالمستخلص لتوفرها ورخص ثمنها ولعدم ظهور آثار جانبية في عالج

الحاالت المرضية (مجيد ومحمود ; 1988,وآخرون  )2009 Sangamesوالذرة  Zea maysنبات طبي ينتمي الى عائلة
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 Gramineaeللفصيلة النجيلية ثنائي الحول موطنه األصلي الهند وتمثل كفشة الذرة الجزء الخضري والذي يتكون قبل النضوج
بهيئة خيوط حريرية خضراء تحيط بالعرانيس الموجودة تحت األوراق ثم تصبح صفراء بعد النضج ) .)1995 , Brunetonتحتوي

كفشة الذرة على زيوت طيارة وفيتامين Cومواد هالمية ومواد ذات مذاق مر والبوتاسيوم ومواد فالفونيدية وستيروالت وقلويدات

باألضافة الى المواد العصفية التي هي مركبات معقدة عديدة الفينوالت خالية من النتروجين وهي أما أن تكون مركبات فينولية او

أحماض تانينية وتكون مضادة لأللتهابات قاتلة للجراثيم (منجد )1973 ,والمواد الصابونية التي هي مجموعة ملحقة بالكاليكوسيدات
وتتكون من ج أزين جزء سكري وآخر غير سكري هو الترتيربنيونيد أو األستيرولبيد(, Stamatelouوآخرون  .)2003,يستخدم
مستخلص كفشة الذرة بكونه مدرر وذلك ألنه غني بالكلور الذي يزداد في بالزما الدم بزيادة أمتصاصه فينتج عن ذلك زيادة أيونات

الهيدروجين وبالتالي زيادة الحموضة آذ يطرح عن طريق الكلية ليأخذ معه الصوديوم والماء والفضالت األخرى مثل اليوريا

والكرياتنين) ; 1999,Marshالخياط وآخرون )1981 ,كذلك ألحتوائه على مواد صبغية زانثينية  Xanthenesالتي تزيد من معدل
الترشيح الكبيبي (أبو زيد .)1993,Ganong,1988 ,كما وتستخدم كفشة الذرة كمسكن ألوجاع الروماتيزم والمفاصل ومقلل
تصنيع األحماض الزائدة في دم مريض الروماتيزم ومقللة لمدة تخثر الدم ومخفض لضغط الدم ومسكن آلالم القناة الهضمية
ولعالج األنفلون از ونزالت البرد وتفتيت حصوات المثانة والكلى ويعالج حاالت اليرقان وأحتباس السوائل ومضاد لنزيف البول الدموي

كذلك يعالج الطفح الجلدي والدمامل والبثور ( أبو زيد ; 1988 ,رشيد وآخرون . )1989 ,
المواد وطرائق العمل:

تضمنت التجربة  16من الجرذان البيض وقد قسمت الى أربعة مجاميع كل مجموعة تألفت من أربعة جرذان وكانت المجاميع

كاآلتي المجموعة األولى هي مجموعة السيطرة  G1والمجموعة الثانية  G2عوملت بمادة أثيلين كاليكول والمجموعة الثالثة G3
عوملت بمادة أثيلين كاليكول مع معالجتها بمستخلص كفشة الذرة بنسبة 5مل في حين عوملت المجموعة الرابعة  G4بمادة أثيلين
كاليكول مع معالجتها بكمية مضاعفة عن المجموعة الثالثة من كفشة الذرة والتي بنسبة 10مل .ثم تم الحصول على كفشة الذرة

من الذرة المحلية في األسواق وجرى فصل كفشة الذرة منها وأخذ وزن 100غم من الكفشة وجرى أضافة هذه الكمية ب100سم 3من

ال ماء الى كفشة الذرة التي وزنها ثم جرت عملية غليان الخليط (كفشة الذرة +الماء المقطر المغلي ) على نار هادئة بعدها تم ترك
الخليط الى حد البرودة ثم تم فصل الراشح عن الراسب بأستخدام قطع الشاش وقد تم حساب الجرع التي أعطيت للحيوانات على

أساس وزن الجسم وبمقدار 5مل للمجموعة الثالثة و10مل للمجموعة الرابعة يوميا ولمدة شهر .جرى سحب 5مل دم من الحيوانات
بعد أنتهاء مدة التجربة والتي كانت  30يومآ ثم جرى فصل مصل الدم بالطرق المختبرية الشائعة.

التحليل األحصائي:

جرت عملية التحليل األحصائي بأستخدام برنامج  SPSSوأجراء أختبار جدول تحليل التباين  ANOVAوجرت مقارنات

المتوسطات بطريقة  t-testللمقارنة بين متوسطين وطريقة دانكن للمقارنة بين أكثر من متوسطين (الراوي.)2000 ,
النتائج والمناقشة:

أظهرت النتائج مايأتي:

 -1تركيز أيون الكالسيوم:

تبين من الجدول( )1وشكل( )1عدم وجود فروقات معنوية في تراكيز أيون الكالسيوم في مصل جرذان مجموعة

السيطرة ) (G1ومجموعة الجرذان المعاملة بمادة األثيلين كاليكول ( )G2والمجموعة المعاملة بمادة األثيلين كاليكول
ومستخلص كفشة الذرة بنسبة 5مل ( (G3والمجموعة المعاملة بمادة التحصي الكلوي األثيلين كاليكول ومعالجتها بمستخلص
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كفشة الذرة بنسبة 10مل ( (G4وذلك للدور األيجابي لكفشة الذرة لما تحتويه من مواد فالفونيدية وقلويدات التي عملت على
أستتباب تركيز الكالسيوم في الدم وبالتالي ترسب الفائض من الكالسيوم في حصى الكلى (المحمدي ,1992 ,2006 ,
Koulو .)Menon
 -2تركيز أيون المغنيسيوم :

ظهر أرتفاع معنوي عند مستوى معنوية  P ≥ 0.05في تراكيز أيون المغنيسيوم في مجموعة الجرذان الثانية ) (G2مقارنة مع

بقية المجاميع حيث سجل أعلى مستوى لتركيز المغنيسيوم  )1.75(mEq/Lفي حين سجل أنخفاض معنوي عند مجموعة السيطرة

) )G1أذ بلغ أقل مستوى لتركيز المغنيسيوم  )1.58(mEq/Lجدول( )1وشكل( )2وهذه النتيجة معاكسة لما توصلت اليها الطائي,

( )2012حيث أنخفضت تراكيز أيون المغنيسيوم في مصل الجرذان المعاملة بمادة األثيلين كاليكول أن سبب أنخفاض تراكيز
أيونات المغنيسيوم في معاملة السيطرة بالمقارنة مع المجاميع األخرى وذلك للدور الفسلجي الذي يؤديه أيون الكالسيوم وزيادته التي
كبحت أرتفاع أيونات المغنيسيوم بسبب ترشح الفائض من أيون الكالسيوم مع البول مما أدى الى أنخفاض تراكيزه بالمقابل حدث

أرتفاع في تراكيز أيونات الكالسيوم .
 -3تركيز يوريا الدم:

لوحظ ارتفاعا معنويا عند مستوى معنوية  P ≥ 0.05في تركيز اليوريا في مصل دم جرذان المجموعة الثانية ) (G2حيث

سجلت أعلى مستوى لها وبلغت ( mg/dl)266مقارنة بالمجاميع األخرى وسجلت مجموعة السيطرة ) (G1وجرذان المجموعة

الرابعة ) (G4انخفاضا معنويا في مستوى تركيز اليوريا حيث بلغ أقل مستوى له ( (60و( mg/dl )60.3على التوالي جدول( (2و

شكل( )3بسبب أن اليوريا مادة ضارة عملت الكلى على ترشيحها مع البول مما أدى الى أنخفاض تراكيزها في مجموعة السيطرة

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل اليه ( الطائي Young, 2004 ;2012 ,وآخرون ( حيث أن أرتفاع مستوى اليوريا في الدم نتيجة
األصابة بحصى الكلى ي سبب األختالل الوظيفي للكلى لتحطم بعض وحدات الترشيح الكبيبي وبالتالي حدوث خلل في ترشيح
اليوريا وطرحها في البول)  Hall, ; 2004, Wolfو  2010, Guyton؛ Bartosikova,وآخرون . )2003,

 -4تركيز الكرياتنين:

تبيين حييدوث ارتفاعييا معنوييا  P ≥ 0.05فييي تراكيييز الكريياتنين فييي مصييل دم جيرذان المجموعيية الثالثيية والرابعية ( G3و)G4

حييث سيجلت أعلييى مسيتوى لهمييا إذ بلغيت) )2.2و(mg/dl )2.23علييى التيوالي فيي حييين سيجلت مجموعيية السييطرة ) )G1انخفاضييا

معنوييا  P ≥ 0.05وبليغ )  mg/dl)0.78جيدول) (2وشيكل( . )4ويعيزى سيبب هيذا األرتفياع اليى أنخفياض معيدل الترشييح الكبيبيي

لترسب بلورات أوكزاالت الكالسيوم وتكون الحصيى مميا تسيبب انسيدادا فيي بعيض النبيبيات الكلويية وأنخفياض معيدل الترشييح الكبيبيي
وتتفييق هييذه النتيجيية مييع  )2002( Al Jawadiأو قييد يكييون بسييبب الضييرر الحاصييل فييي النسيييج الطالئييي لجييدران النبيبييات الكلوييية

بسييبب الحصييى وزيييادة حامضييية الوسييط فييي هييذه النبيبييات أو نتيجيية الضييطراب العمليييات األيضييية النيياتج عيين سييمية مييادة األثيلييين
كاليكول ).(2003 , Batuman
 -5تركيز األلبومين:

يبين جدول( )2وشكل( )5أرتفاع معنوي  P ≥ 0.05في تراكيز األلبومين في مصل جرذان مجموعة السيطرة ) (G1مقارنة

مع المجموعتين الثانية والرابعة ) G2و .(G4في حين سجلت المجموعة الثالثة ( (G3انخفاضا معنويا عند مستوى معنوية

 P ≥ 0.05أذ بلغ أدنى مستوى له ( g/dl)3.5والسبب في أنخفاض األلبومين هو أن مادة أثيلين كاليكول أثرت على خاليا الكبد
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مما قللت من عملية تصنيع األلبومين كما أن أرتفاع نسبة األوكزاالت التي تتحد مع الكالسيوم مكونآ بلورات أوكزاالت الكالسيوم

مسببة حصى الكلية وبالتالي ضعف الترشيح الكبيبي ومن ثم الفشل الكلوي(وآخرون  (2004,Wenzelفضآل عن أن أحتباس
الماء في الكلية يؤدي الى ضعف الوظيفة الكلوية الذي يساهم في خفض االلبومين) ,وآخرون . )1989 , Malangone

 -6البروتين الكلي:

ظهر أرتفاع معنوي عند مستوى معنوية  P ≥ 0.05في مستوى تركيز البروتين الكلي في مجموعة السيطرة ) (G1حيث بلغ

( g/dl)7.5مقارنة بالمجاميع الثانية والرابعة والثالثة ) G2و G4و )G3حيث أظهرت األخيرة انخفاضا معنويا  P ≥ 0.05بلغ
( g/dl) 5.8جدول) )2وشكل( (6وتتفق هذه النتيجة مع الالمي ( ) 1998في مرض العجز الكلوي حيث أنخفض معدل تركيز
البروتين الكلي في مصل الجرذان المعاملة باألثيلين كاليكول بسبب الخلل الوظيفي للكلية وبالتالي خلل في وظيفة الكبيبات

المسؤولة عن ترشيح الدم مما يسبب خروج بروتينات الدم الى خارج الجسم مع البول( وآخرون Al- hadithe,1997, joven

 .)1992,أو بسبب قلة أقبال الجرذان المصابة على الطعام ولفقدان الشهية فضال عن أضطراب أيض البروتينات نتيجة أحتباس

الماء في الجسم نتيجة االضطراب في توازن األيونات( ,Christinaوآخرون  (2005أو بسبب فقدان االلبومين لتلف بعض أنسجة
الكلى بسبب الحصى(وآخرون  ; 2003, kikkawaوآخرون )1981, Fitzpatrick

 -7الكلوبيولين:

تبين حدوث أنخفاض معنوي في مستوى تركيز الكلوبيولين في المجموعة الرابعة ) (G4أذ بلغ ( g/dl )1.93مقارنة مع بقية

المجاميع األخرى حيث سجلت مجموعة السيطرة ) (G1ارتفاعا معنويا عند مستوى  P ≤ 0.05اذ بلغ ( )2.93(g/dlجدول)2

(شكل )7وهذا يتفق مع (الطائي ) 2012 ,حيث أن أنخفاض الكلوبيولين بسبب حصى الكلى يؤدي الى ضعف الوظيفة الكلوية
وبالتالي فقدان كميات كبيرة من البروتينات ومنها الكلوبيولين من خالل الكبيبات الكلوية عند الترشيح وطرحة مع البول

( Bartosikovaوآخرون  2003 ,و  Guytonو .) 2010 , Haull

جدول( : ) 1معدالت الكالسيوم والمغنيسيوم في أمصال الجرذان قيد الدراسة
Magnesium
Calcium
المتغيرات
mEq / L
mg/dl
المجاميع المدروسة
)(Mean ± St.d
)(Mean ± St.d
1.58±0.0957
10.2±0.981
G1
b
a
1.75±0.0577
11.8±0.250
G2
a
a
1.65±0.1291
9.8±2.516
G3
ab
a
1.68±0.0500
11.1±0.648
G4
ab
a
*الحروف المختلفة في العمود الواحد تعني وجود فرق معنوي بينهما بمستوى معنوية P≥ 0.05
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شكل ( : )1تركيز ايون الكالسيوم في أمصال المجاميع قيد الدراسة

شكل ( : )2تركيز ايون المغنسيوم في أمصال المجاميع قيد الدراسة
جدول ( ) 2معدالت اليوريا والكرياتنين واأللبومين والبروتين الكلي ونسبة الكلوبيولين في أمصال الجرذان قيد الدراسة
Globulin
Total
Albumin
Creatinine
Blood urea
المتغيرات
g/dl
protein
g/dl
mg/dl
mg/dl
المجاميع
(Mean ±
g/dl
(Mean ±
(Mean ±
(Mean ±
)St.d
)St.d
)St.d
)St.d
(Mean ±
المدروسة
)St.d
2.93±0.5679
7.5±1.2987
4.6±0.7805
0.78±0.0311
60.3±6.85
G1
a
a
a
c
c
2.73±0.2217
6.5±0.4082
3.8±0.2872
1.88±0.3775
266±41.21
G2
ab
b
bc
b
a
2.28±0.2062
5.8±0.1915
3.5±0.0957
2.2±0.2160
187.3±83.49
G3
bc
c
c
a
b
1.93±0.1258
6±0.0816
4.1±0.0957
2.23±0.2217
60±5.48
G4
c
bc
b
a
c
*الحروف المختلفة في العمود الواحد تعني وجود فرق معنوي بينهما بمستوى معنوية P≥ 0.05
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