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  الملخص

سجیة في كبداجنة الفئران من تناولت ھذه الدراسة تأثیر عقار الدیكسامیثازون في إحداث التشوھات المظھریة واآلفات الن

. Morphological  Malformation ومدى تأثیره في إحداث التشوھات الخلقیة العیانیة   Mus  musculus نوع 

ً حامالً بمعدل وزن 30استخدم في ھذه الدراسة(  قسمت الى مجموعتین مجموعة تم حقنھا بالجرعة  غم (25±2)) فأرا

مجموعة السیطرة المحقونة بالمحلول غم) من عقار الدیكسامیثازون بین یوم واخر و25ملغم/   (0,002العالجیةوبتركیز

للجنین من  Organogenesisفي مرحلة تكوین االعضاء  حقنت الفئران الحوامل تحت الجلد )% Nacl (0.9الفسلجي 

ً ) 18من الحمل .اظھرت األجنة التي كانت بعمر(  )10-18الیوم ( ً كبیراً بالع یوما قار اذ لوحظ حصول تشوھات تأثرا

في الراس تمثلت بـ( انحناء  مقارنة مع مجموعة السیطرة,ایضا لوحظ تشوه تمثلت بصغرحجم واصفرار لون االجنة 

, كذلك شمل التشوه الذنب المتمثل بالذنب القحف) ,اما في المنطقة الجذعیة فلوحظ تقوس الجذع في الجرعة المعاملة  

من  العدید ونة بالعقار مقارنة مع مجموعة السیطرة . اما عند الفحص النسجي فلوحظ حصول المعقوف في المجامیع المحق

اآلفات النسجیة نتیجة المعاملة في كبد االجنة حیث لوحظ تنكس الخالیا مع وجود خلیة بلعمیة في اجنة الجرعة العالجیة 

ة وتوسع الورید المركزي مع احتقان الكبد المجرعة  بین یوم وآخر فضالً   عن حصول التھاب في القنوات الصفراوی

           مقارنة بمجامیع السیطرة .

   ،الكبد ،اجنة الفئران عقار الدیكسامیثازون :دالةالكلمات ال  
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Abstract 

The present study was designed to demonstrate the Histopathological and congenital 

malformation effects caused by Dexamethasone drug in the liver of the Swiss mice Mus 

musculus.   In  this   study (30)  pregnant  mice  were  used  with  weight  ranged (25±2) gm , 

and were  divided  into  two groups, the first group was injected once  each  two days 

,compared to the control group , which was  injected normal  saline (0.9% NaCl) .The 

pregnant  mice  were  injected intrapretonialy  at organogenesis  stage  of  embryonic  

development starting from the 10th to 18th  day  of  pregnancy  .  The used dose was 

Therapeutic at concentrations of (0.002 mg/kg). 

Significant decrease in size and yellowish in color was found in the embryos 

compared to the control, malformation of  embryos was observed in the head, as Cranial 

flexure The abnormalities also included  tail aquiline and cured tail at treated concentration. 

Histological and congenital malformation in embryos of treated mothers included 

degenerated cells and the presence of macrophage in the treated group once each two days, 

Inflammation of bile ducts with central vein dilation with liver congestion at the treated doses 

compared to the control. 

Key words: Dexamethasone, Mice Embryo ,Liver 

 

 المقدمة

الدیكسامیثازون من العقـاقیر المھمة التي شاع استعمالھا في الطب البشري و البیطري ،وھي عبارة عن مجموعة من    

  مواد ذات فعالیة بیولوجیة مصنعة من قشرة الكظر.

                                                          تفرز قشرة الكظر ثالث مجامیع اساسیة من الستیرویدات وھي:                                          

 . ھورمونات القشرة الجنسیة3     .. القشرانیات المعدنیة2. القشرانیات السكریة                1

ل یعد عقـار الدیكـسامیثازون من العقـاقیر القشرانیة السكـــریة المصــنعة التـي تشـابھ في مفعولھا مفعو       

) 2009الھــــرمونــات القشرانیة الســكریــة التــي تفــرز مـن قبـــل الطـبقة الحـــزمیة لقشـــرة الغـدة الكظــــریة (طیفور،

الفـعـالة وكذلك یعتبر من العقاقیر المھمة في  Anti-inflammatoryیعتبر الدیكسـامیثـازون مـن مضـادات األلـتھاب 
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واألورام اللمفاویة وانواع اللوكیمیا، باستخدامھ في تولیفة مشتركة مع  Multipl myelomaدد معالجة ورم النخـاع المتع

عقاقیر كیمیاویة أخرى، كما تستخدم لمعالجة السرطان كعقارمساند ولعدة اغراض، مثل التقـلیل من نشـوء تضخم أنسجة 

اعالت التحسـسیة تجـاه بعض العقـاقیر الكیمیاویة مثل الدماغ اثنـاء تلقــي المعالجات األشعاعیة للدماغ، او لتخفـیف التف

)، اضافة الى كونھ احد العقاقیر المھمة في معالجة الغثیان والتقیؤ الناتجین 2009(طیفور، Paclitaxelعقار باكلیتاكسیل 

ـا ان ھـذا Walker ) ,1997عن ادویة العالج الكیمیاوي مشتركا مع عقاقیر اخرى مانعات الغثیان ( العقــار كبقـیة ، كم

العقــاقیراالخرى، سجلت لھ تأثیرات جانبیة عند استعمالھا بجرعات متفاوتة تختلف شدتھا باختالف مقدار الجرعة و مدة 

  ).1986المعالجة (االسدي، 

سلبیة  ُصممت الدراسة الحــالیة لتحدید بعض ما یمكن ان تُحدثھ الجرعات الزائدة لعقار الدیكسامیثازون من تأثیرات      

من الناحیة المظھریة و النسجیة على أعضاء الجنین من خالل مالحظة التشوھات الجنینیة المتكونة بعد حقن الفئران 

  بالعقار.

  

  المواد و طرق العمل

على اإلناث الحوامل للفئران  2011وحزیران  2010اجریت الدراســـــة الحالیة  في المدة الزمنیة بین شھر تموز    

                                               - وشملت الخطوات األتیة:  Balb/c Mus musculus ة البیضاء ســـاللھالسـویسری

                                                       

الحصول ) غرام وبصحة جیدة تم 2+25) اسبوع وبمعدل وزن (12-9اختیرت الحیوانات بعمر (  -تھیئة الحیوانات : 

علیھا من البیت الحیواني الخاص بقسم علوم الحیاة في كلیة العلوم/جامعة كركوك(فضال عن اختیار غرفة في المنزل 

لضمان الرعایة التامة للحیوانات ومراقبتھا باستمرار)، ووضعت في اقفاص بالستیكیة ذات أغطیة معـدنیة مشـــبكة أبعادھا 

، وفرشت بنشارة الخشب مع العنایة  London plastic /North Kent LTDL) سم من أنتاج شركة  13×16×30(

بنظافة االقفاص وتعقیمھا  وضعت الحیــــوانات طــوال مــدة الدراسة تحت ظروف مختبریة موحدة من حیث التھویة 

الم  ) سـاعة ظ12) ساعة ضوء و(12(  Photoperiod) ْم ودورة ضوئیة2+26ودرجة الحرارة التي كانت بحــدود (

، بروتین حیواني %25، ذره %20، شعیر %34واعطیت العلیقة الخاصة بتغذیة الفئران بنسب ثابتة وتتكــون من (حنطھ 

)،تم طـحن المـواد وخــلطھا مـع بعـضھا بصـورةجیدة واضیف الیھا الزیت %1، ملح طـعام %10، حلیب مجفف 10%

المخصص للطعـام في االقفاص، واعطي المـاء والغذاء بصورة  والماء لتصــبح عجینة متماسـكة ، ووضعـت في المكان

 . ,. Balducci& Roslind et a l )2001مستمرة  (

 iic(من إنتاج شركة  Dexamethasoneاُستخدم المحلول المائي لعقار الدیكسامیثازون  :عقار الدیكسامیثازون  

مل) لمعالجة حیوانات التجربة بحقنھا في  2 \غم مل 8مل بتركیز ( 2سعة  Ampuleالقبرصیة معبأ بعبوة زجاجیة  

باسـتعمال محاقن نبـیذة،تم اختیار تراكیز الجرع المستخدمة من العقار  interaperitoneallyالتجویف الخلبي 

ملغم لكل  0.002) والذي یساوي ,Thomson 2003كغم ( 70ملغم لكل  8الجرعة العالجیة    الدیكسامیثازون نسبة الى
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من وزن الحیوان. عزلت اإلناث الحوامل التي امتلكت السدادة المھبلیة (السدادة المھبلیة مادة مطاطیة تتكون غرام  25

طبیعیا  بعد عملیة التزاوج  في المھبل داللة على حدوث االخصاب) باقفاص بالستیكیة منفصلة ، وتم كتابة تاریخ التزاوج 

من الحمل ، والیوم الذي یلیھ ھو الیوم األول من الحمل(  على األقفاص ، وعد یوم التزاوج ھو الیوم الصفر

1998(Demir, ) انثى فأر حامل، وتضمنت الدراســة تقسیم الحیوانات الى مجموعتین رئیسیتن،مجموعة 30أستخدمت (

المحلول تم حقنھا بالتراكیز العالجیة بین یوم واخر، ابتداء من الیوم العاشر من الحمل و مجموعة السیطرة تم حقنھا ب

ابتداء من الیوم العاشر من الحمل، وتم قتل المجموعتین فـي الیـوم الثامـن عشـر من  Normal Slain0.9% الفسلجي

الحــمل ، وذلك بوضع األنثى الحامل في علبة زجاجیة تحوي قطعة من القطن المبللة بالكلوروفورم  وتكون محكمة الغلق 

 ).1981et al., Padmanahanالحركة ( نوتترك لفترة قصیرة لحین توقف الفارة ع

  :دراسة التغیرات المظھریة لألجنة واألعضاء المستخرجة 

تم أجراء دراسة مقارنة ألھم التغیـرات المظھریة المالحظة والتي سیتم ذكرھا الحقاعلى شكل األجنة واعضائھا    

ور فوتوغرافیة للعینات المنتخبة بواسطة المستخرجة (الكبد) في المجموعة ومقارنتھا بمجموعة السیطرة والتقطت ص

 كامیرا رقمیة.

) كما 1998ُحضرت المقاطع النسیجیة المجھریة اعتماداً على الطریقة المذكورة في (الحاج ،  :النسجیة تحضیر المقاطع

  :یلي

                                                                                                                                    التثبیت 

Fixation                                                                                                                                                                                                        

    ) ساعة48 - 24تم تثبیت االعضاء (المستخرجة لمجامیع التجربة ومجموعة السیطرة) واالجنـة بمثبت الفورمالین لمدة (

 )2006Joao et al.,                                                                                              .(  

  ات بماء حنفیة جاریة لمدة نصف ســاعة الزالة المثبت الزائد من النســیج.تم غســل  العین    washing الغسل

) وذلك لغرض سحب %100- 70مررت  العینات بسلسلة تصاعدیة من الكحول االثیلي (      Dehydration   االنكاز

م بتمریر العینات ) وھو جھاز یقوProcessing systemالماء من العینات لمدة ساعتین لكل تركیز و قد استخدم جھاز (

  بصورة ذاتیة لكل ساعتین في كل تركیز.

استخدم الزایلین لغرض الترویق وذلك لخاصیتھ في جعلھا اكثر شفافیة اذ یتم وضع العینات    gThe Clearin  الترویق 

  دقیقة)  45-30فیھ لمدة (
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) Paraplast & Paraffinبارافین (وضعت العینات في مزیج من الزایلین و شــمـع ال The Infiltration  التشرب  

) دقیقة بعدھا تنقل العینات 15) ولمدة (0م 60ووضع الخلیط في فرن  بدرجة حرارة ( 1:1) ونسبة 0م 56درجة انصھاره (

 الى شمع منصھر لمدة نصف ساعة لكل مرة.

بھدوء في قالب  طمرت العینات بنوع الشمع نفسھ وذلك بصب الشمع المنصھر و     The embedding     الطمر

) و تكتب المعلومات الخاصة بالعضو على ورقة صغیرة (مقدار الجرعة ، نوع العضو، اسم الصبغة Lحدیدي على شكل (

المستخدمة) وتوضع بواسطة ملقط وتلصـق على جـوانب القـالب الحـدیدي و تمرر ابرة ساخنة بالقرب من النموذج 

م تترك لتبرد وتتصلب و بعدھا تزال من القالب بعد التأكد من تصلبھا للتخلص من الفقاعات حول العینة ان وجدت ث

  باستخدام التبرید للقالب .

یتم التشذیب بواسـطة سكین حاد وبعدھا یوضع القالب على   The trimming and sectioning   التشذیب و التقطیع

) مایكرومیتر وبعدھا تنقل الى الحمام 5بسمك () وتقطع العینات rotary microtomeالحامل المثبت على المشراح الدوار(

م) لغرض فرش النسیج، بعدھا یرفع النسیج على شریحة زجاجیة معلم علیھا بقلم  40ْ-37المائي الدافئ بدرجة حرارة (

م) وتترك  40ْماسي (نوع العضو) وذلك بعد مسحھا بااللبومین وتوضع الشریحة على مسطح حراري درجة حرارتھ (

ساعة وبعدھا تنقل الى اواني الصبغ التي تحوي على الزایلین مع تسخین الشریحة لفترة قصیرة على  48- 24لتجف لمدة 

) ساعة وذلك لغرض ازالة الشمع او اثاره المتبقیة 2/1الصفیحة الساخنة قبل وضعھا في الزایلول وتترك الشریحة فیھ لمدة (

وتبدأ عملیة اعطاء الماء الى المقطع النسیجي وذلك بوضعھا في  من النسیج على نحو جید ثم ترفع الشریحة من الزایلین

- 1كحول)  %30كحول،  %50كحول،  %70كحـول،  %90كحــول،  %96كحول،  %100التراكیز او المحالیل التالیة:(

  دقیقة. 2

) Haris Hematoxylin and Eosin,استخدم ملون الھیماتوكسلین ھارس و االیوسین  The Staining   الصبغ  

  -ولونت المـقاطع النســیجیة وكما یاتي :

 ) دقیقة لكل تركیز2) ولمدة (% 30- 100مررت الشرائح بسلسلة تنازلیة التركیزمن الكحول االثیلي (

 ) دقائق وتم غسلھا في ماء حنفیة جاریة لغرض تمییز اللون.3لونت المقاطع بملون الھیماتوكسلین لمدة ( -1

) ثوان 5)كحول ولمدة (%70ثا) وتم غسلھا في اواني الصبغ الزجاجیة ( 30-15یوسین لمدة (لونت المقاطع بمحلول اال -2

  ) دقیقة لكل تركیز2) لمدة (%100-70لغرض تمییز اللون. مررت الشرائح بسلسلة تصاعدیة التركیز من الكحول (

 .) دقائق للترویق 5وضعت الشرائح في اواني الصبغ الزجاجیة فیھا زایلین لمدة ( -3

ً ثم تغطى المقاطع بغطاء D.P.Xاستخـدم (    The Mounting   االرساء ) لغرض االرسـاء وذلك لكونھ اسرع جفافا

) Hot plate) بعدھا تترك الشرائح على سطح ساخن (D.P.X) بعد وضـع قطـرة صغـیرة من (Cover Slipزجاجي (

   ادیق الخاصة بھا.م) لغرض تسریع الجفاف وتحفظ بعدھا في الصن 40ْبدرجة حرارة (
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  الفحص و التصویر المجھري للمقاطع النسیجیة  

Microscopic & Photographic Study of Histological sections 

 Lightتم إجراء الفحص المجھري للمقاطع النسیجیة المحضرة من العینات والمستخدمة للدراسة باستخدام المجھر الضوئي 

Olympus \ Japan لمالحــظات تم إختبار المقاطع النسیجیة للتصویر بـإســــتخــدام كامــــیـرا رقـــمـیة وبعد تسـجیل  ا

تُــــربـط عـلـى الحـاسوب  Dsc  :Model )Sony-Ccyber-Shot) (Sentivily Iso100Japan  (W30نــــوع (

  ).Hp-DeskJet F380-Chingمباشرةً واستخدمت طابعة ملونة نوع(

  

  النتائج والمناقشة

، منھا العیانیة والنسجیة في االجنة المعاملة بالعقار أظھرت نتائج الدراسة الحالیة حصول العدید من التشوھات       

) مقارنة مع 1،2شكل ( ونقصان في وزن االجنة المعاملة بالعقار واصفرارلون الجلد وتجعده الواضحة عیانیا صغرحجم

ً تقلیل مجموعة السیطرة ،  ویعزى انخفاض وزن أجنة الم جموعة  المعاملة الى انھ قد حصل تلف كبیرفي المشیمة مسببا

تبادل المواد الغذائیة بین االم والجنین وبالتالي یقلل من عملیة بناء البروتین ویسبب انخفاض الوزن وھذا یتفق مع ما اكدت 

)Siddiqui et al,2013  ى والدة اجنة ذات اوزان منخفضة ) خالل الدراسة  التي اجرتھا على اناث الجرذان الحوامل ال

) الى ان تراكم  Leoni et al,2013، اضافة الى ما  اشار (  mg/kg4عند معاملتھا بعقار الدیكسامیثازون  بتركیز 

ابتدا من الیوم الثاني عشر من الحمل كان   cH 15 dexamethasoneالكالیكوجین في مشیمة  الفئران المعاملة بعقار  

لى اجنة  ذات اوزان منخفضة  مقارنة مع مجموعة السیطرة .وشملت التشوھات منطقة الراس، تمثلت سببا في الحصول ع

وتقوس الجذع بشكل بارز  قحفبتشوه االنف وقصرھا، وانحناء الوجھ الى االمام بسبب انحناء العنق  وتحدبھا مع انحنـاء ال

رأس حصول خلل في الجھاز العصبي ویتفق ھذا مع ما ) ویفسر التشوه في ال2،3بحیث یبدو الجنین مطویا كالكرة شكل (

ان تعاطي عقار الدیكسامیثازون خالل الحمل یؤثر  على تكوین نقاط التشابكات الى  )Leoni et al,2013(  ذكـره 

ان حصول خلل في جزء من   (Willmut et al., 1990) العصبیة في الجھاز العصبي المركزي ، وھذا یتفق مع ما ذكره

العصبي یؤدي الى خلل في جزء اخر، اذ ان معظم حاالت الخلل في الجھاز العصبي تنشأ نتیجة لالنغالق غیر  الجھاز

)  أي أن  2005(الحمود ویوسف،  defect Neural tube الطبیعي للطیات العصبیة وتسمى بحاالت خلل االنبوب العصبي

خلالً في انغالق الطیات بشكل غیر منتظم وبالتالي یسبب تعاطي العقار من قبل االمھات خالل مدة تكوین االعضاء یسبب 

  التشوه في االنبوب العصبي

لوحظ ومن خالل النتائج وجود تشوھات في الجذع في اغلب المجامیع تمثلت التشوھات ,تقوس الجذع حیث كانت        

مع وجود انتفاخ في المنطقة  بعض االجنة تبدو كالكره نتیجة التقوس الحاد , كذلك حصل انحراف في العمود الفقري

) كما 2005الجذعیة الظھریة وظھور الشوكة المشقوقة عند الجرع العالیة التركیز.تتفق ھذه النتائج مع ما الحظھ حمودي( 

ذكر سابقاً في الوزن إذ الحظ تشوه الجذع  بحصول انحراف في المنطقة الظھریة  الجنة الفئران من امھات معاملة بتركیز 
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ً مع ما الحظھ  50 عند تجریع الفئران الحوامل بمزیج من  (Burdan, 2003)ملغم/غم لعقارالباراسیتامول . وتتفق ایضا

اجنة ذات  ملغم/كغم من الكافئیین وجد 70.0ملغم/كغم من الباراسیتامول مع  350.0راسیتامول والكافئین بتركیز اعقارالب

) عند تجریع الفئران الحوامل 2005فق مع ما توصل الیھ السلطان( مظھر خارجي مشوه و حصول تشوھات ھیكلیة . وتت

    Swellingبعقار البایرزین اماید والریفامبیسین خالل الحمل حیث الحظ  حصول تشوه في الجذع متمثالً بجذع منتفخ 

Trunk . لمجموعة البایرزین اماید وتقوس الجذع  لمجموعة الریفامبیسین  

) سبب ظھور االنتفاخ في المنطقة الظھریة بحصول تشوھات نادرة في الحبل الشوكي تسمى 1999فسر عبد المجید(       

ایا الدماغیة) نتیجة حدوث تشوه في الفقرات مما یؤدي الى انتفاخ ح(الس Meningoen Cephalo Cellالقیلة السحائیة 

                                                             الحبل الشوكي على السطح الظھري المغطى بالجلد.                         

اضافة الى حدوث احتقان في القدم االیسر وجزء  Aquilineسجلت تشوھات في منطقة الذنب  تمثلت بانعقاف الذنب       

ائد للذنب باتجاه ) إذ الحظ حصول التفاف ز 2005). تتفق ھذه النتائج  مع ما الحظھ حمودي ( 4من نھایة الذنب شكل (

ً مع ما توصل إلیھ  50الجھة البطنیة في اجنة الفئران من امھات مجرعات  بالباراسیتامول بتركیز  ملغم/غم وتتفق ایضا

ملغم/غم حیث سبب في ظھور ذنب  3000) عند تجریع الفئران الحوامل بعقار البایرزین اماید بتركیز  2005السلطان( 

) في وجود ذنب طویل  معقوف النھایتین في االجنة عند تجریع الفئران  2006مع علي ( قصیر معقوف في اجنتھا. وتتفق

) التفاف الذنب وذلك  بسبب االخترال في معدل  Martins Green, 1988فسر (  3Dالحوامل بجرع عالیة من فیتامین 

  التكاثر الخلوي للحبل  العصبي. 

خلل في تكوین الذنب یعود الى عیب في تشكیل برعم الذنب بسبب  ن أيأ)  Colin and Otto, 2003كذلك ذكر (      

ان تأخر انغالق الفتحة العصبیة  )  (Copp et al.,  1994نقص في وظیفة جین معین . باالضافة الى ما ذكره الباحثون

 Caudalرعم الذنبي الخلفیة ھي السبب الرئیسي الذي یؤدي الى التواء الذنب وانعقافھ وھذا التأخر یسبب إجھاداً في الب

bud  بسبب عدم الموازنة ما بین تكوین االنبوب العصبي والتراكیب غیر العصبیة، ھذه العملیات تكون شدیدة في منطقة

االنتقال ما بین تكوین االنبوب العصبي بواسطة غلق الطیات العصبیة وتكوین الحبل النخاعي الذي یحدث عند المستوى 

اي خالل  (Rice and Barone,2000)) یوم من الحمل في الفئران 10- (9.5صبیة تنغلق خالل وبما أن الفتحة الع الذنبي.

المدة التي اعطي فیھا عقار الباراسیتامول لالمھات فھذا یدل على أن العقار سبب تأخراً في انغالقھا بسبب تاثیره في تكوین 

  ونمو االجنة وبالتالي التشوه.

  :لمعاملة بالعقارالتغیرات النسجیة في كبد االجنة ا

 Central    مكون من الورید المركزي  )یوم   18) كبــد جنین طبیعي غیر معامل بعمر( 5یوضح الشكل (   

Vein المحاط بالخالیا الكبدیةHepatocytes . وتكون غیر مرتبة بعد بشكل صفائح   
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) كبد -78- 6(حیث وضحت االشكال  أظھر الفحص النسجي في أجنة الجرعة المعاملة حصول بعض اآلفات  النسجیة   

في بعض الخالیا مع  Degenerationوتنكس  Necrosisجنین المجموعة المعاملة بالعقار بین یوم وآخر حصل فیھ تنخر 

یكون معدل تكاثر خالیا االجنة اسرع من اذ  مقارنة مع مجموعة السیطرة . Macrophageوجود خالیا بلعمیة متعملقة 

طیل سرعة تضاعف الخالیا بشكل مؤكد في قسم منھا بسبب التأثیرعلى الجینات ربما یؤدي الى  حصول البالغین لذا فان تع

خلل في نسب الخالیا في المولود الجدید ولذلك فان مساحات مختلفة من الجنین تتكاثر بسرع واوقات مختلفة خالل عملیة 

او تغییره تقود الى تشوھات تركیبیة  Biosynthesis, سبب آخر ھو أن تبدیل البناء الحیوي  Organogenesisالتعضي 

وبناء البروتین یقود الى انحراف وتغیرفي العناصر البنائیة والتنظیمیة لالعضاء  DNAووظیفیة الن التبدیالت في انتاج الـ 

ر اآلفات وھذا مایسبب ظھو Dysgenesis وھذا یمكن ان یمنع عملیة تمایز النسیج بشكل صحیح مسبباً خلالً في التكون 

  ). Francis, 1994( النسجیة في االجنة

) مع ما الحظتھ في كبد اجنة المھات معاملة بالدیكسامیثازون اذ لوحظ عند Siddiqui et al,2013وھذا یتفق مع (     

، تنخر في  Cholanchitiesالفحص النسجي  ارتشاح للخالیا اللمفاویة حول االوردة المركزیة وبعض قنوات الصفراء 

) عند تجریع 2005مع وجود خالیا متنكسة.تتفق ھذه النتائج ایضا مع الحظھ حمودي( توسع البعض منھا دران االوعیة وج

ملغم/كغم الحظ حصول تنخر  (25 , 50)من الحمل الى الوالدة بتركیز  (7)الفئران الحوامل بعقار الباراسیتامول من الیوم 

الى أن  (Defendi and Tucker, 1994)تتفـق ایضـاً مع ما ذكره   / كغم.ملغم  50في كبد االجنة  بشكل اوضح بتركیز 

ن یعبر من خالل المشیمة الى الجنین ویسبب تنخرالخالیا الكبدیة للجنین.تتفق ایضا مع الحظتھ أالباراسیتامول یمكن 

 Cholanhitisفراویة ) عند تجریع الفئران الحوامل بالباراكوت حیث الحظ حصول التھاب في القنوات الص2003قادر(

. وتتفق ایضاًمع ما  الحظتھ  Dysgenesis of the liverفي كبد اجنتھا مع تجمع خالیا الدم وخلل في تكون الكبد 

خالل مـدة تكون االعضاء حیث وجـد حصول ارتشاح للخالیا  3D) عنـد تجریع الفئران الحوامل بفیتامین 2006علي(

  ول االوعیة الدمویة والقنوات الصفراویة مع تنخر جدرانھا بشكل واضح .اللمفاویة في كبد االجنة وخصوصا حـ

ً الى موت الخالیا وتنخرھا كما ذكر سابقاً في الكبد .      یحدث التنخر نتیجة تفاعل المركب السام الناتج عن االیض مؤدیا

ھستامین المنطلق من جدار الوعاء ) توسع االوعیة الدمویة وذلك بسبب التأثیر المباشر لل1989وعلل الخطیب وجماعتھ (

الدموي ونتیجة لھذا التوسع یحدث احتقان وعائي وارتفاع الضغط ضمن االوعیة ونتیجة لھذا تزداد النفوذیة الوعائیة 

           الزدیاد الفواصل ما بین الخالیا البطانیة .
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  االجنة ) یوضح صغر حجم مع اصفرار لون1( شكل                       (b)) انعقاف الذنب وصغر حجم الجنین2شكل (

  )مجموعة المعاملةb ,c,d,e,fسیطرة،a(     ) (a)مقارنة مع السیطرة (             

                
  نین) یوضح اصفرار لون وتجعد جلد الج3شكل ( .            )احتقان في رجل وذنب الجنین المجموعة المعاملة 4شكل(

a 

b 

a 

b 

c 

d 

e 
f 
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. الصبغة HCالمحاط  بالخالیا الكبدیة  CV) كبد جنین فأر أبیض طبیعي غیر معامل یوضح الورید المركزي 5( شكلال

:H&E,400X  

   

،مع احتقان بعض Giant cell) مقطع نسجي للكبد یوضح انتشار الخالیا اللمفیة والخالیا البلعمیة الكبیرة 6الشكل(

  H&E,400Xاجزاء النسیج الصبغة :

  

GC 

LI 
CO 

LI:Lymphocytes Infiltrate                  CO:Congestion                               GC:Giant Cell 
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،مع احتقان بعض Giant cell) مقطع نسجي للكبد یوضح انتشار الخالیا اللمفیة والخالیا البلعمیة الكبیرة 7الشكل(

 H&E  X100 النسیج وحدوث نزف ضمن النسیج الصبغة : اجزاء

 

،مع احتقان بعض Giant cell) مقطع نسجي للكبد یوضح انتشار الخالیا اللمفیة والخالیا البلعمیة الكبیرة 8الشكل(

  H&E,100Xاجزاء النسیج مع نخر وتلف ونزف في النسیج الصبغة :

H 

CO 

GC 

CO 

N 

D 

H 
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  العراق . –كلیة التربیة ، جامعة الموصل 

.علم االجنة الطبي( الجھاز القلبي الوعائي،الجھاز البولي  (2005)الحمود ، محمد حسن ویوسف ، ولید حمید  .5

  . 308-109االردن: ص  -للنشر والتوزیع .عمانالتناسلي،الرأس، االذن ،العین،الجھاز العصبي المركزي).االھلیة 

).دراسة تأثیر االسیتامینوفین (الباراسیتامول) في التكوین الجنیني للفأر األبیض 2005حمودي ، ھاني مال اللھ .( .6

 .165 - 149 :1),العدد 7المجلد( –.مجلة التربیة والعلم Mus musculus السویسري 

المظھریة والنسجیة لعقار الدیكسامیثازون على بعض اعضاء الجسم في ).التأثیرات  2009طیفور،سندس محمد. ( .7

  العراق-اناث الفئران البیض الحوامل.رسالة ماجستیر، كلیة العلوم ،جامعة تكریت

.اسس علم االجنة . جامعة الملك سعود للنشر االھلي والمطبعي , السعودیة:  (1999)عبد المجید ، التھامي محمد  .8

  .           451ص

) على احداث التشوھات Cholecalciferol) (D3). تأثیر الجرعات العالیة من فیتامین (2006لي، إسراء ھاشم (ع .9

) الحوامل ونسلھا  (رسالة ماجستیر)، كلیة العلوم، Mus muscul العیانیة والنـسجیة في إناث الفـئـــران المھقـــــاء (

        جامعة تكریت. 

 Mus. دراسة نسیجیة حول السمیة االبویة للباراكوت في جنین الفئران البیضاء (2003)قادر ، سھیلة وسمان  .10

musculus العراق.       –.رسالة ماجستیر,كلیة التربیة, صالح الدین 

                                                                         

  

D:Degeneration ;                        N:ecrosis ;                         H:Hemorrhage ;                    CO:Congestion 
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