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 التشوىات العيانية والتغيرات النسجية في كبد الفئراف الحوامؿ وأجنتيا المعرضة لدخاف الغراء
Glue smoke  
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 الممخص
تعرؼ عمى التغيرات المظيرية والتشوييية واالفات النسجية لدخاف الغراء في كبد الفئراف الحوامؿ أجريت الدراسة الحالية لم 

 ( ممغـ/ كغـ مف وزف الجسـ ابتداًء مف اليـو السابع الى اليـو الثامف عشر1500 ,2500 ,3500واجنتيا عند تعريضيا لمتراكيز)

ممغـ/ كغـ تمثمت بالييجاف المستمر والحركات  4511و 7511راكيز عند الت مف الحمؿ. وأوضحت النتائج حدوث تغيرات سموكية
. فضال عف حدوث وقمة تناوليا لمغذاء والماء لعدة ساعات وخموؿ انزواءو اعقبغير المنتظمة والنشاط المفرط لمدة نصؼ ساعة 

 %71و 04راف بنسبة الفئ ىالؾممغـ/كغـ مف وزف الجسـ و  4511الجرعة %عند 41و 7511عند الجرعة  %05حاالت بنسبة 
ممغـ/ كغـ مف وزف  4511و 7511و 0511% عند التراكيز 81% و65% و44في حيف بمغت نسبة االجنة المشوىة  عمى التوالي

الجسـ عمى التوالي. كما تمثمت بظيور اجنة متوقفة النمو ومنغولية، والقيمة السحائية الدماغية وتشوه الرأس بنياية شبيية بمنقار 
 المالمح الوجيية واالنفية وجحوظ العينيف او فقدانيا وتشوىات صيواف االذف والجمد والجذع واالطراؼ والذنب.  الطير، وتضخـ
شحمية بيف المواد الوتجمع  لنزؼ الدمويا حصوؿالحوامؿ احتقاف الكبد و  الفئراففي  العيانية التغيرات المرضية واظيرت

وتنكس فجوي ونخر تجمطي لمخاليا الكبدية  دموي نزؼفقد لوحظ  مجيرياأما  .مظيرا يشبو الجوزة الكبد الفصوص واكتساب
 لمخاليا االلتيابية حوؿ االوعية الدموية والقنوات الصفراوية في الباحات البابية.بؤري وارتشاح 
لتيابية وتوسع أجنة االميات فقد تمثمت بالنزؼ واحتقاف االوعية الدموية وارتشاح كثيؼ لمخاليا االفي النسجية التغيرات  اما

 واضطراب ترتيب الخاليا الكبدية.مخاليا الكبدية ونخر تجمطي ل تنكس فجويالجيبانيات و 
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ABSTRACT 

This study was carried out to investigate the pathological and teratogenic change and 

histological effects to glue sniffing on liver of pregnant mice and their embryos. Mice  were 

exposed to concentration of Glue smoke  including (1500, 2500 and 3500) mg/kg
-1

 b.w., from the 
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7
th

  to the18
th

 day of pregnancy . Concentration of 2500 and 3500 mg/kg
-1

 b.w. were characterized 

by constant irritability, irregular movements and hyperactivity, for half an hour followed by 

sluggishness, sluggishness and little intake of food and water for several hours. As well as cases of 

15% at the dose of 2500 and 40% at the dose 3500 mg/kg
-1

 b.w. and the loss of mice and by 13 and 

20%, respectively, while the proportion of embryos distorted 34% and 65% and 80% at the 

concentration of 1500 and 2500 and 3500 mg/kg
-1

 b.w., respectively the emergence of embryonic 

and growth-free embryos, cerebral meningitis and head disfigurement with a bird-like end, swelling 

of facial and nasal features, graves of eye or eye loss, skin, trunk, limbs and tail abnormalities. 

Histopathological changes in pregnant mice were liver congestion hemorrhage, lipid aggregation 

between lobules and liver gain have a walnut-like appearance. Microscopic hemorrhagic bleeding, 

vacuolar degeneration, hepatic cell, and focal infiltration of inflammatory cells around blood vessels 

and bile ducts were observed in the portal area. The histopathological changes in maternal fetuses 

were hemorrhagic, blood vessel congestion, in filtration of inflammatory cells, expansion of 

sinusoids, vacuolar degeneration,coagulative necrosis of hepatic cells and arrhgthmia of liver cells. 

 

Keywords: Histolgical Changes, Malformations, Glue smoke, Liver 
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 المقدمة

 السيما سوء  ،ة تيدد المجتمعات البشريةشرعي مشكمة خطير و غير قانوني بشكؿ الدواء المادة و يشكؿ سوء استعماؿ  
الخطورة في تأثيرات ىذا االستعماؿ عمى  وتكمف(. Behnke and Smith, 2013 ; Fox et al., 2013)استعماؿ النشوؽ 

حدوث تغيرات مرضية في أعضاء الجسـ فضال عف  ،الجوانب الصحية واالجتماعية واالقتصادية والتعميمية والبيئية والقضائية
 ( واضطراب AIDSومرض االيدز Hepatitis)التياب الكبد  Infectious diseasesياد التعرض لألمراض الخمجية وازد

 والموت  Congenital malformationsالحالة النفسية )االكتئاب( وىبوط المناعة وتأثر الحمؿ وحدوث التشوىات الخمقية 
(Fox et al., 2013 .)مف حاالت  591111ف أفي الواليات المتحدة األمريكية ب 0995  ةفي سن ويمحظ عمى المستوى العالمي

موت البشر أي ربع كافة الوفيات في العاـ المذكور كانت بسبب تناوؿ مادة واحدة عمى اقؿ تقدير مف المواد التي تؤدي إلى 
 التبغ بب بس 446111الكحوؿ و بسبب  015111ىذه الوفيات  كاف قسـ مفحيث  Addictive substancesاإلدماف 

مميوف مف البشر كؿ عاـ  41كما يؤدي سوء استعماؿ المادة إلى مرض  ،Addictive drugsأدوية اإلدمافبسبب  49111و
 . (McGinnis and Foege, 1999)بميوف دوالر أمريكي سنويا  411 تقدر بػوبخسارة مالية 

ؿ العالـ لمكافحتيا بأشكاؿ مختمفة حسب حجـ إف سوء استعماؿ األدوية والمواد يعد مخالفة قانونية تسعى مختمؼ دو 
 المجتمع واقتصاد البمد، إال أف معظـ دوؿ العالـ قد أعمنت حربا عمى ىذه الظاىرة المؤذية بؿ  وعيالمشكمة ونوعيا ودرجة 

 شكؿ ىائؿ المدمرة واف ىذه الحرب الزالت قائمة حتى وقتنا الحاضر. ولكوف تجارة األدوية والمواد غير القانونية مربحة ب
وانتعاش التجارة  Drug traffickingوشبكات تيريب الدواء  Illicit marketsفقد أدى ذلؾ إلى ظيور أسواؽ غير قانونية 

الكيموغرامات مف األدوية غير القانونية تعبر  أالؼف ألألدوية والمواد المسببة لإلدماف. وقدر ب  International trade الدولية
 .(Jenner,2011)والمدمنيف  Drug dealersإلى تجار الدواء  Traffickersة حيث تمر مف أيدي الميربيف يوميا الحدود الدولي

والمنومات  ،Heroinمثؿ الييرويف  Opioid narcoticsمخدرات األفيوف و األمثمة عمى األدوية والمواد التي يساء استعماليا  ضـت
المحركة نفسيا –، والمنبيات Barbituratesوالباربيتورات  Ethanolمثؿ الكحوؿ االثيمي  Sedative hypnoticsالمسكنة

Psychomotor-stimulants  مثؿ الكوكاييفCocaine  واالمفيتاميناتAmphetamines واألدوية الشبيية بالفينسايكميديف ،
Phencyclidine-like drugs  مثؿ الكيتاميفKetamine شيش)مخدر يستخدـ في جراحة الحيواف(، ومواد التح  

Cannabinoids مثؿ الحشيشHashish  وانا كوالمارMarijuana  والميموساتHallucinogens  ( مثؿLSD )Lysergic 

acid diethylamideؿ استخداـ معظـ األدوية غير القانونية ء. وعمى المستوى العالمي تضاIllegal drugs  إال أف زيادات
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فيا األطباء أو تمؾ التي ال يصفيا األطباء، وكذا بالنسبة الستنشاؽ كبيرة قد حدثت في سوء استعماؿ األدوية التي يص
Inhalation  المنتجات المنزلية ذات السمية الكامنة مثؿ االستنشاؽ المزمف ألبخرة األصباغ الرذاذيةSpray paints  وثنرات

 Kumar)(  glue sniffingلغراء)شـ ا Toluensالحاوية عمى التمويف  Gluesوبعض مواد الغراء  Paint thinnersاألصباغ 

et al., 2010)  إف التنشؽ .Sniffing  أو الرشؼSnorting  يتضمف االستنشاؽ المباشر لمدخافFumes ، االستنشاؽ بعد او
االستنشاؽ مف خالؿ قطعة قماش أو خرقة توضع عمى الفـ أو او (، baggingوضع المادة في كيس ورقي أو بالستيكي )يسمى 

(، والتغبير الذي gladingرذاذ معطرات اليواء )يسمى باالستنشاؽ عبر مزجو  او (، huffingيا بالمادة )يسمى األنؼ بعد غمس
 ;dusting ( )Lorenc, 2003)يسمى لممنظفات الرذاذية بداخؿ الفـ أو األنؼ direct sprayingيتضمف الرش المباشر 

Williams and Storck, 2007.)  جراء استنشاقات عميقة عديدة لتحقيؽ التأثيرات الجذلية تكوف ىناؾ حاجة إلما وعادة
Euphoric effectواالمتصاص التنفسي .، ( والذوباف في السائؿ يعني سرعة تأثر الدماغBrouette and Anton, 2001 .)

تنشاؽ مف خالليا قطعة قماش بالمادة واالس تبميؿ( و baggingويفضؿ المتعاطيف الطريقتيف: وضع المادة داخؿ كيس واستنشاقيا )
(huffing( ألنيا تمكف المتعاطيف مف الحصوؿ عمى أعمى تركيز لمنشوؽ )Lorenc, 2003; Williams and Storck, 

2007.)  
ونظرا لقمة الدراسات الشاممة المرضية والعيانية والمجيرية والتجريبية بشأف ألتأثيرات الضارة لدخاف الغراء وسوء االستنشاؽ 

ممت الدراسة الحالية التعرؼ عمى التغيرات النسجية المرضية في كبد الفئراف الحوامؿ واجنتيا، والتشوىات لممواد المخدرة ص
 المظيرية لالجنة، فضال عف التغيرات السموكية وحاالت االجياض عند التعرض التجريبي لدخاف الغراء في الفئراف الحوامؿ.

 
 المواد وطرائؽ العمؿ

أسبوعا لكال الجنسيف، 9-12بعمر  Mus musculusإناث الفئراف البيض السويسرية الحوامؿأجريت الدراسة الحالية عمى 
مدة الدراسة تحت ظروؼ مختبريو موحدة مف حيث  خالؿوضعت الفئراف و بصحة جيدة، وكانت (غـ، 23±2) معدؿ أوزانياوكاف 

، (7110ما )المعموري، ساعة ظال12و ساعة ضوء12 لمدة  Photoperiod ومصدر ضوئي ـ،(°(24±2 التيوية ودرجة الحرارة
ثالث إناث في كؿ قفص،وتـ التأكد مف حصوؿ اإلخصاب  لكؿضعت اإلناث المييأة لإلخصاب مع الذكور بمعدؿ ذكر واحد وو 

في صباح اليـو التالي، واعتبر يـو التزاوج ىو اليـو صفر مف الحمؿ واليـو الذي يميو  vaginal plugبمالحظة السدادة الميبمية 
 ,UHU Australia Pty.Ltdشركة انتجتو UHU استخدـ الصؽو  (.Biernacki et al., 2000) ىو اليـو األوؿ منو

Smithfield, Australia  الجرعة المميتة الوسطيةوتـ تحديد  (LD50) ممغـ/كغـ مف وزف الجسـ 5111 كانتلمغراء و  
(The Last Glue Inc,2014).  أربع مجاميع متساوية شممت  عمىوزعت نثى فأرا حامال أ 71وتـ تصميـ التجارب باستخداـ

 يوميا ولمرة واحدة لمدة الغراءوثالث مجموعات تجريبية عرضت ألبخرة احتراؽ  يتـ تعرضيا لدخاف الغراءلـ و مجموعة السيطرة 
 :مف اليـو السابع مف الحمؿ حتى اليـو الثامف عشر مف الحمؿ وحسب الجدوؿ األتيدقائؽ  (4-6)

 عدد الفئراف عددأياـ التجريع التركيز ممغـ/كغـ المجموعات تجريعفترة ال

 تجريع عف طريؽ االستنشاؽ مف
 اليـو السابع إلى اليـو الثامف عشر مف الحمؿ

 5 11 ىواء طمؽ (0)السيطرة

 5 11 1500 (7تجريبية )
 5 11 2500 (4تجريبية )
 5 11 3500 (4تجريبية )

 

 نقمت التعرضسـ وبعد انتياء  75X75X51داخؿ حوض زجاجي أبعاده  الغراءت الناتجة مف حرؽ تـ تبخير الفئراف بالغازاو 
واجراء الفحص العياني لألجنة، اذ ثبتت  امؿ في اليـو الثامف عشر مف الحمؿو ناث الحالا وشرحت الحيوانات إلى بيت الحيوانات.

غسمت العينات المثبتة  (Luna, 1968)طريقة التي ذكرىا االجنة في محموؿ بويف، وحضرت المقاطع النسجية اعتمادا عمى ال
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% وتمت عممية االنكاز باستخداـ تراكيز تصاعدية مف الكحوؿ االثيمي وورقت وطمرت في شمع البارافيف النقي 71بالكحوؿ االثيمي
ايوسيف -اتوكسيميفمايكروف ولونت بمموف الييم 7وصبت في قوالب حديدية وقطعت النماذج بسمؾ ـ°54وكانت درجة انصياره 

(Bancroft and Steven, 1982وحممت الشرائح ب .) اؿمادةD.P.X  المقاطع النسجية بالمجير المركب الضوئي  تفحصو
 .Olympus OM-Japanصورت باستخداـ مجير مركب مزود بكاميرا رقمية نوع و 

 

 والمناقشة النتائج
 لغراءدخاف اضة لالتغييرات السموكية في المجموعات التجريبية المعر أوال: 

Behavioral Changes in the experimental groups that exposed to Glue smoke 
كغـ مف وزف إلى عدـ ظيور أية  ممغـ/1500  نتائج الدراسة عند تعريض الفئراف الحوامؿ لدخاف الغراء بتركيز اشارت

أما عند  بصورة طبيعية أيضا،كاف الماء و  وتناوليا لمطعاـأعراض سموكية وكانت الفئراف بحالة حركة طبيعية داخؿ قفص التربية 
حاالت مف نشاط متزايد تمثؿ بالحركة السريعة و بالييجاف  فظيرت اعراض سموكية تمثمتكغـ مف وزف الجسـ  ممغـ/ 7511 التركيز

كغـ مف وزف الجسـ  ممغـ/ 4511 وعند التركيز في زوايا القفص ثـ عودتيا إلى نشاطيا الطبيعي في ممارسة الفعاليات الحياتية،
لوحظ ظيور نشاط غير طبيعي لمدة أكثر مف نصؼ ساعة بعد التجريع أعقبو انزواء جماعي وخموؿ عاـ وفقداف الشيية لمطعاـ 

وقد اعتمدت ىذه التغيرات عمى جرعة التعريض ولـ تسجؿ اية حالة موت ضمف الفئراف المعرضة.  .وشرب الماء لعدة ساعات
بعد  Sudden sniffing death syndromeفقد تـ تسجيؿ متالزمة الموت المفاجئ المرتبط باالستنشاؽ ولغرض المقارنة

(. وسوء Baydala, 2010)  Cardiac arrhythmiaالتعرض الشديد لدخاف الغراء في البشر وتـ ايعاز ذلؾ الى الالنظمية القمبية
وأغشية العصبات   Myelinالنخاعيف تنشأ مفة وعصبية نفسية تأثيرات عصبي لو لمنشوقات Chronic abuseاالستعماؿ المزمف

(. في ىذه Meadows and Verghese, 1996) Lipidophillic chemicals بسبب المواد الكيمياوية ذات االلفة لمشحـ
والتمعثـ في  Nystagmus والرأرأة ataxia والرنح Tremor والرعشة Irritability االعراض والعالمات، االستثارية تبرزالحاالت 

 (. Brouette and Anton, 2011والصمـ ) Visual acuityونقصاف حدة البصر  Slurred speechالكالـ
 

 Abortion and Uterine Horns               اإلجياض والقروف الرحمية ثانيا:
 كغـ مف وزف الجسـ ممغـ/2500  نسبة اإلجياض في المجموعة التجريبية المعاممة بالغراء بتركيزاوضحت النتائج اف 

كانت نسبة اإلجياض و كغـ مف وزف الجسـ  ممغـ/ 3500 أما عند تركيز %،71 ونسب حاالت موت الفئراف الحوامؿ %05كانت 
% في اليوميف السادس عشر والسابع عشر مف الحمؿ ىذه النتائج تتفؽ مع  04بنسبةكانت فئراف الحوامؿ الوحاالت موت  41%

 Trichloroethaneوت العممية مف اف التعرض الميني لبعض المذيبات التي يساء استعماليا السيما التولويف ما ذكر في النشريا
العامميف في مجاؿ  عنديؤدي الى ازدياد حدوث االجياض التمقائي وتشوىات االجنة. فضال عف ازدياد خطر االجياض التمقائي 

(. وبالنسبة لموت بعض Jones and Balster, 1998) Nitrous oxide الرعاية الصحية المعرضيف الى اوكسيد النيتروجيف
الفئراف الحوامؿ فيمكف ايعازه الى المواد الضارة التي يحتوييا دخاف الغراء والتي بدورىا ايضا تعبر حاجز السخد وتصؿ الى دـ 

 .Infection الجنيف مسببة اضرار مثؿ الوالدة المبكرة ومشاكؿ تنفسية وزيادة خطر الخمج
نتائج بعض التشوىات في القروف الرحمية عند المجموعة التجريبية المعرضة الأما بالنسبة لمقروف الرحمية فقد أظيرت 

.       1) )الصورةممغـ/ كغـ مف وزف الجسـ تمثمت بعدـ انتظاـ توزيع االجنة وظيور احتقاف شديد  7511 لدخاف الغراء بتركيز
ف الجسـ لوحظ ازدياد حاالت النزؼ واالحتقاف الدموي داخؿ القروف الرحمية وتجمع جزئي كغـ مف وز  ممغـ/  3500و عند التركيز

ممغـ/كغـ مف  7511المجموعة التجريبية المعرضة لدخاف بالغراء تركيز  أظيرتبينما  (.7ة لممواد الشحمية بيف قرني الرحـ )الصور 
اجنة ممتصة دليؿ عمى حدوث االجياض اف ظيور  الرحـوزف الجسـ عدـ انتظاـ توزيع األجنة وأجنة ممتصة في احد قرني 
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حصوؿ االجياض الجزئي في المجاميع المجرعة بالباراسيتاموؿ وكذلؾ  مف( 7119) جبر إليو أشار الجزئي وىذا يتفؽ مع ما
ازدياد النزؼ وظيور أجنة ممتصة في احد قرني الرحـ وتجمع كثيؼ لممواد الشحمية و  مف (7104مشابو لما اشار اليو البرواري )

كغـ مف وزف الجسـ. وازدياد حاالت النزؼ واالحتقاف  /ممغـ 5111الدموي داخؿ القروف عند حقف الفئراف بعقار الكالفوراف تركيز 
الجانبية الضارة لممواد  اآلثارتظير  التأثيراتوىذه  الدموي داخؿ القروف الرحمية وتجمع جزئي لممواد الشحمية بيف قرني الرحـ

ظيور اجنة ممتصة وعدـ  مف (7119وىذه النتائج تشابو ما اشار اليو طيفور ) ،ة وخاصة عند الجرعات العالية منياالمستخدم
 مية عند تجريع الفئراف الحوامؿ بعقار الديكساميثازوف.حتوزيع االجنة داخؿ القروف الر  مساوات في

 
 
 
 

 
ممغـ/كغـ مف وزف الجسـ اذ يمحظ ظيور  2500ف الغراء بتركيز : القروف الرحمية ألنثى الفأر الحامؿ المعرضة لدخا1الصورة 

 احتقاف شديد 
 
 
 
 
 
 

ممغـ/كغـ مف وزف الجسـ يمحظ ظيور   3500: القروف الرحمية النثى الفأر الحامؿ المعرضة لدخاف الغراء بتركيز 2الصورة 
 لرحـ ( بيف قرني ا3( تجمع جزئي لممواد الشحمية )2( االحتقاف الدموي)1نزؼ دموي)

 

 الفئراف الحوامؿ كبدفي التغيرات المرضية العيانية  ثالثا:
 Gross pathological changes in Liver of pregnant mice  

المجاميع التجريبية المعاممة بالمواد المستخدمة في الدراسة الحالية  كبدأظيرت نتائج الدراسة الحالية حصوؿ تشوىات في  
كغـ مف  ممغـ/ 7511 ففي المجموعة التجريبية المعرضة لدخاف الغراء بتركيز (.4 )الصورةكما في  مقارنة مع مجموعة السيطرة

 كما في  وزف الجسـ لوحظ عدـ انتظاـ واحتقاف فصوص الكبد وظيور ندب بيضاء فوؽ الفصوص وتجمع جزئي لممواد الشحمية
زؼ شديد في فصوص الكبد وظيورىا بموف احمر مع كغـ مف وزف الجسـ لوحظ ظيور ن ممغـ/ 3500تركيز وعند (. 4 )الصورة

فضال عف شحوب بعض الفصوص  (.5 )الصورة تجمع لممواد الشحمية في نسيج الكبد وانتشار ندب حمراء كثيفة عمى سطح الكبد
غازات المنبعثة السمي لم التأثيريعود سبب ظيور ىذه التغيرات الى  وربما (.6 كؿ النسيج الكبدي)الصورةآوتجمع المواد الشحمية وت

 الفترة الزمنية لالستنشاؽ. طوؿمف احتراؽ الغراء فضال عف 
 
 
 

 
 



 ريا غالب السمطاف وآخروف
 

459 

 
 
 

 : كبد أنثى فأر حامؿ لمجموعة السيطرة تظير فصوصو بصورة سميمة3الصورة 
 

 

 

 

 

 

 

 
 قافعدـ انتظاـ واحتممغـ/كغـ مف وزف الجسـ يمحظ  2522كبد أنثى فأر حامؿ معرضة لدخاف الغراء بتركيز  :4الصورة 

 ( 3) تجمع جزئي لممواد الشحمية (2) الفصوصعمى سطح  ندب بيضاء (1)فصوص الكبد
 
 
 
 

 
ممغـ/كغـ مف وزف  3522الغراء بتركيز  كبد أنثى فأر حامؿ معرضة لدخاف  :5الصورة 

ندب حمراء كثيفة عمى سطح تجمع  (2)تجمع لممواد الشحمية (1)نزؼ شديد في فصوص الكبدالجسـ يمحظ 
 (.3)الكبد

 
 
 
 
 

 شحوب بعض فصوصممغـ/كغـ مف وزف الجسـ يمحظ  3522كبد انثى فأر حامؿ معرضة لدخاف الغراء بتركيز  :6الصورة 
 ( 3)كؿ النسيج الكبديآت (2)تجمع المواد الشحمية (1الكبد)

 
 ألجنة المعرضة لدخاف الغراء اوصؼ تشوىات رابعا:  

كغـ مف وزف الجسـ خالؿ فترة الحمؿ، إف نسبة األجنة /ممغـ0511أظيرت النتائج عند التعريض لدخاف الغراء بتركيز
ممـ  (71.70غـ و) (0.17) ممـ مقارنة بمجموعة السيطرة (70.77) غـ ومعدؿ أطواليا (0.44) %، ومعدؿ أوزانيا44 المشوىة

 (. 7 )الصورة عمى التوالي
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 ( لمجموعة السيطرة حقنت امو بالماء المقطر يوـ حمؿ 18: منظر جانبي لجنيف الفأر االبيض بعمر )7الصورة 
 

% تمثؿ بظيور الرأس بشكؿ مستدؽ وانحناءه 08 وتمثمت التشوىات بظيور أجنة منغولية محتقنة وتشوه الرأس بنسبة
في  (7104) مع ما اشارت اليو البرواريىذه النتائج  وتنسجـ لألسفؿ نتيجة النحناء قبو الجمجمة، وتضخـ المالمح الوجيية األنفية

كغـ مف وزف الجسـ بظيور اجنة متضخمة ومتطاولة وقد  ممغـ/ 7111جنة الفئراف الحوامؿ المحقونة بعقار الكالفوراف بتركيز أ
طبقا لما  او زيادة حجـ سوائؿ الجسـ  ,Ormerod (7110)  يكوف سبب التضخـ تجمع السوائؿ الجسمية وىذا مشابو لما ذكره

 يفوتمثمت بفقداف وجحوظ العين %07 وتشوه العيوف بنسبة ، وتشوه صيواف األذف،(Jauniaux and Burton, 2007) ذكره
( عند 7107) شارت النتائج الى تشوه العيوف ووجود نزؼ حوليما وىذا مشابو لما جاءت بو النعيميأكما  وحدوث نزؼ حوليما

كغـ مف وزف الجسـ بظيور احتقاف حوؿ العينيف  غـ/مم 7111 تجريع اناث الفئراف الحوامؿ المحموؿ المائي لمشاي االسود بتركيز
وأشارت النتائج الى فقداف العينيف وانغمادىما في الجرع المستخدمة لكؿ المواد المستخدمة، فضاًل عف تغير مواقع العيوف وىذا 

زيد مف الموت مف اف التخدير بالكيتاميف ي Brambrink et al. ,.(  7107) و  Stratmann(7100) مماثؿ لما اشار اليو
سبب ىذا إرباؾ في تطور العيف كاف الجرعة ومدة االعطاء وعمر االـ وربما  المبرمج لخاليا العصبية وىذا التأثير يختمؼ باختالؼ

تمثؿ بالتقوس الشديد  % 07 تشوه الجذع بنسبة. و (Medion et al., 2007) وبالتالي تشوىيا خالؿ عممية اإلنماء الجنيني
ؿ مكور،واحتقاف المنطقة الخمفية لمجنيف وظيورىا بموف اسود قاتـ داللة عمى حدوث النزؼ الدموي، واحتقاف وظيور الجنيف بشك

تأثير عقار البايروكسيكاـ في الفئراف الحوامؿ وظيور تقوس  حوؿ (7119ىذه النتائج تتفؽ مع ما أشار إليو جبار ) ، والبطف
( 7115ىذه المالحظات تتفؽ مع ما أشارت اليو السمطاف ). كما اف لظيرية لألجنةالجذع وانحراؼ العمود الفقري وانتفاخ المنطقة ا

كغـ مف وزف الجسـ مف ثقب المنطقة  /ممغـ 4111، 7511عند تجريع الفئراف الحوامؿ بعقار البايرازيف امايد عند التركيزيف 
في  ا عف اعوجاجو، كما اظيرت النتائج انتفاخالجذعية وانتفاخيا وازدادت حدة التشوىات الجذعية بضمور العمود الفقري، فضالً 

وبناء  عممية االنماء الجنيني فيبسبب الجرع المفرطة لممواد المخدرة ونواتجيا االيضية التي تؤثر قد يكوف المنطقة الظيرية البطنية 
-Al،7110خالؿ فترة الحمؿ ) ( وتأثيرىا المعوؽ لنمو الجياز الييكمي ألجنة الفارMcKee et al., 2006البروتينات الضرورية )

Enazy ،كما تمثؿ بظيور القيمة النخاعينية في المنطقة الخمفية الظيرية واعوجاج العمود الفقري مف المنطقة  (.7117 ؛ المطيري
 مف اف الكافييف سبب ظيور القيمة السحائية ,.Rebecca et al (7119) جاء بو الخمفية باتجاه الرأس ىذه النتائج تتفؽ مع ما

الى عدـ انغالؽ األنبوب العصبي وعدـ التحاـ االنثناءات العصبية وحدوث تشوه في الفقرات مما سبب  سبب ذلؾوربما يعود 
او قد يكوف السبب الجرعة العالية لممواد المخدرة  (.1999)عبد المجيد، انتفاخ الحبؿ الشوكي في السطح الظيري المغطى بالجمد

 ,.Edler et al) المنطقة العجزية القطنية والتي سببت تشوهـ والجنيف عمى إزالة سمية ىذه المواد وعدـ قدرة االنسجة الجسمية لأل

عدـ انغالؽ الجزء الخمفي لألنبوب العصبي الى أو بسبب الجرعات العالية المستخدمة في الدراسة الحالية التي ادت  ،(2012
خمفية وتسببيا بحدوث تغيرات نسجية في العضيات الخموية مسببًا خماًل وحدوث تشوه في الفقرات الذيمية وظيور وـر في المنطقة ال

 ,Gao and Yang) في عممية التطور الجنيني وبالتالي ظيور التشوىات المظيرية لألجنة ومنيا التشوىات الجذعية والبطنية

ت بضخامة األطراؼ األمامية تمثم % 08 تشوه األطراؼ بنسبةفضال عف  ( وىذا مشابو لما حصؿ في دراستنا الحالية.1996
 %وتمثؿ بظيور ذنب ممتو،08 وضخامة األطراؼ الخمفية وتالصؽ أصابعيا. وتشوه الذنب بنسبة ج أصابعيا،اواستطالتيا وانفر 

 . (8)الصورة كما في  وذنب رفيع قصير مدبب النياية
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يبيف تقوس  ممغـ/كغـ مف وزف الجسـ 1522كيز منظر جانبي لجنيف فأر مف اـ تـ تعريضيا لدخاف الغراء بتر  :8الصورة 
فقداف  (1)وانحناءه لألسفؿ نتيجة النحناء قبو الجمجمة الرأس بشكؿ مستدؽ ه بشكؿ مكور)السيـ(ظيور الجنيف و 

 (.4)ذنب ممتو( 3)تشوه صيواف األذف( 2)العيناف
 

ومعدؿ  %65كانت  بة األجنة المشوىةإف نس الى كغـ مف وزف الجسـ فقد أشارت النتائج /ممغـ 7511 أما عند التركيز
ممـ عمى التوالي، وتمثمت  (08.14)و غـ (1.96ممـ مقارنة بمجموعة السيطرة ) (06.81) غـ ومعدؿ أطواليا (1.94) أوزانيا

%وتمثؿ باعوجاج الرأس وظيوره بشكؿ مستدير 47وتشوه الرأس بنسبة التشوىات بظيور أجنة منغولية صغيرة مشوىة مزرقة الجمد
 يف% تمثمت بجحوظ العين 74 سطح قبو الجمجمة، وعدـ اتضاح المالمح الوجيية األنفية، وصيواف األذف وتشوه العيوف بنسبةوت
والنجار  ،عند تعريض الفئراف الحوامؿ لدخاف السكائر ,.Radojicic et al (2006)إليو  ه النتائج تتطابؽ مع ما اشار وىذ
لكحوؿ في الفئراف الحوامؿ وقد يعود السبب إلى أف االبخرة السامة المنبعثة تسببت بحدوث ( بسبب تأثير التدخيف السمبي وا7116)

( بتأثير عقار االسيتوامينوفيف في الفئراف الحوامؿ 7119) لدماغ وكبر حجمو وتضخمو وىذا مطابؽ لما أشارت إليو جبرأ نزؼ
يواف األذف المتشوىة الشكؿ والموقع بسبب تأثير عقار ( مف بروز ص7119وتتماثؿ ىذه النتائج مع ما أشارت إليو سعداهلل )

السكائر لدخاف تعريض اناث الفئراف  مف اف (7100االيثامبيوتوؿ في أنثى الفأر الحامؿ، وكذلؾ مشابو لما اشارت اليو البجاري )
ر الراس بشكؿ بيضوي وتضخـ كما بينت نتائج الدراسة الحالية ظيو  الى تضخـ المالمح الوجيية االنفية.ادى ثالث ساعات يوميا 

دراسات سابقة وىذه النتائج مشابية لما اشارت اليو ، األنؼ وتشوه المعالـ الوجيية، وشؽ الحنؾ الكامؿ واحتقانو وكبر صيواف األذف
(Marx et al., 2002; Brown  et al., 2004 وكذلؾ )النتائج كبر حجـ الرأس وتسطح المنطقة الخمفية لمدماغ وظيور  أظيرت

اليو . كما تماثمت النتائج مع ما اشار او ظيور الدماغ الخارجي ثقب في الجمجمة داللة عمى حدوث الالدماغية )فقداف الدماغ(
(Torshizi et al., 2011مف ظيور ضرر في الدماغ بسبب تناوؿ المواد المخدرة والمسكنة، وتطابقت مع ما أشار إليو ) 
(Maruff et al., 1998مف ظيور اضرار )  في الجياز العصبي المركزي منيا انعداـ الدماغ بسبب تأثير التموينات عمى

الجرذاف، وربما يعود السبب إلى عيوب في انغالؽ األنبوب العصبي وتسببو بحدوث ثقب في قحؼ الجمجمة ومف ثـ بروز الدماغ 
 Fazel and Jalali( 7117) ع ما اشار اليووىذا يتفؽ مفقداف الدماغ. ب اصابتوإلى الخارج وظيور ثقب في الجمجمة داللة عمى 

 .لما اشارت اليو نتائج دراستنا الحالية طبقامف حدوث تشوىات جنينية في الجياز العصبي المركزي عند تعاطي المورفيف 
تمثؿ باستقامة المنطقة الجذعية الظيرية وانتفاخ المنطقة الظيرية البطنية  %71 تشوه الجذع بنسبةوأظيرت النتائج 

ىذه وازرقاقو داللة عمى تشوه الجياز الييكمي وتتفؽ  dermatocoeleوتيدلو   wrinkled skinحتقانيا وتشوه الجمد وتجعده وا
( التي اوضحت اف تجعد الجمد وتشوه الجياز الييكمي بسبب تأثير الدخاف السمبي 7116) المالحظات مع ما توصمت إليو النجار

حداث تشوىات جمدية في الفئراف الحوامؿ وربما يعود الس بب إلى تأثير العقار أو سمـو الدخاف في نمو وتمايز الجياز الغطائي وا 
عند تجريع الفئراف  (Oyedele and Kramer, 2008)مع ما أشار إليو ىذه النتائج خالؿ عممية اإلنماء الجنيني لمفأر. كما تتفؽ 

الجينات التي بدورىا تتسبب بتحطـ آلية وعممية تكويف الخاليا  بالكحوؿ االثيمي ربما يعزى السبب إلى حدوث تشوىات في مواقع
لحاؽ األذى والضرر في األنسجة واألجيزة الجنينية وكذلؾ ظيور   (Streffer and Müller, 1996)السيما الجياز الغطائي ،وا 

فضال عف احتقاف في المنطقة تشوىات تمثمت باستقامة المنطقة الجذعية الظيرية وحدوث احتقاف في المنطقة الظيرية لمجنيف، 
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مف ظيور شؽ في  (Fujmora et al.,1965)البطنية داللة عمى حدوث النزؼ الدموي وىذه النتائج تتفؽ مع ما أشار إليو 
%  74 وتشوه األطراؼ بنسبة كغـ. /ممغـ 711بتركيز  Captoprilالتجويؼ البطني في مواليد الجرذاف عند استخداـ عقار 

تتفؽ مع ما اشار وىذا اؼ األمامية وانتفاخيا واعوجاج أمشاطيا واعوجاج أمشاط األطراؼ الخمفية وتشوىيا وتمثمت بقصر األطر 
كما يعود سبب انفراج األصابع الى  .لألطراؼالمخدرة تسبب تشوىات مختمفة  األدويةباف  (Miller and Hyatt, 1992)اليو 

لمتوسط التي تنشأ منيا الغضاريؼ المكونة لعظاـ االطراؼ وحدوث الموت التفاعالت المتغيرة لكؿ مف االديـ الظاىر واألديـ ا
 افالباحثػ أشار إليو وىذه المالحظات تطابقت مع ما،  (Scott et al.,1975)الخموي لألديـ الظاىر بسبب تأثير العامؿ الساـ خمويا

Hunter and Warren, 1997))  كغـ مف وزف الجسـ يسبب  /ممغـ 7511كيز مف اف تجريع الفئراف بعقار البايرازيف امايد تر
مف قصر األطراؼ  (Blekley and Scott, 1984)اف قصر األطراؼ األمامية والخمفية وتتفؽ ىذه النتائج مع ما أشار إليو الباحث
طراؼ األمامية األ %. وبينت نتائج ىذه الدراسة انتفاخ75األمامية وتشوىيا عند تجريع الفئراف الحوامؿ بالكحوؿ االثيمي بتركيز 

العالية سبب التياب  ةبالجرع( مف اف عقار الترامادوؿ Dehkordi et al., 2014وحدوث نزؼ فييا، وىذا مشابو لما اشار اليو )
الغضروؼ وفرط التنسج وضخامة الغشاء الزليمي كما سجمت نتائج الدراسة تضخـ األطراؼ االمامية والخمفية واعوجاج أمشاطيا 

الجرعات العالية لممشروبات الحاوية عمى الكافييف في أجنة الفار الحامؿ مف اف ( 7107) النعيمي اليو شارتوىذا مشابو لما ا
اعوجاج أمشاط األطراؼ األمامية والخمفية وضمور بعض األصابع وتالصؽ البعض اآلخر وانفراج األصابع مف الوسط كما  سببت

الى غياب الموت الخموي المبرمج بيف االغشية التي توجد بيف  سبب ذلؾ ديعو والتحاميا وربما  أألصابع وبينت النتائج تالصؽ
حدوث  وقد يعزى السبب ايضا الى عدـ (Hurle and Granan, 1986األصابع مما ينتج عنو التحاـ األصابع في تمؾ األجنة )

األصابع او التحاـ العظاـ )الحمود  االنشطار لخاليا االديـ المتوسط الموجودة بيف صفائح اليد او القدـ مما سبب التحاـ بعض
وربما بسبب انحراؼ التفاعالت الخموية في المناطؽ المكونة لمطرؼ وكذلؾ الموت الخموي في المناطؽ المتعددة  (. 2005يوسؼ،و 

مف الطرؼ، وتغيرات في سموؾ األديـ المتوسط الطرفي، وكبح تشكؿ الغضاريؼ وتشوىيا وبالتالي تشوه األطراؼ واألصابع 
(Kochhar, 1977.)  وينسجـ ىذا التفسير( مع ما اشار اليوWang et al., 2005 مف اف المعالجة بالكيتاميف تزيد مف مسمؾ )

وذنب رفيع ممتوي حمزوني  بظيور ذنب سميؾ معقوؼ النياية ذلؾ تمثؿ %41 أما الذنب فبمغت نسبة تشوه الموت المبرمج لمخاليا.
 .(9 ة)الصور  مدبب النياية

 
 
 
 
 

   2522صغيرة مشوىة مزرقة الجمد مف اـ تـ تعريضيا لدخاف الغراء بتركيز  منغولية: منظر جانبي ألجنة فأر 9لصورة ا
 ممغـ/ كغـ مف وزف الجسـ 

كما وبينت النتائج  الجرذاف لدخاف السكائر،عند تعريض  (0984et al., Bassi)ما توصؿ اليو  تتفؽ معاف ىذه النتائج  
عدـ انغالؽ الفتحة العصبية الخمفية لألنبوب الى ي محتقف داللة عمى حدوث النزؼ فيو وربما يعود السبب ظيور ذنب رفيع ممتو 

ممتوي وىذا التشوه بسبب اجياد الالذنب  الى ظيور تشوىات المنطقة الخمفية لمعمود الفقري، الذي ادى إلى باإلضافةالعصبي، 
وكذلؾ تتشابو مع نتائج  (Copp et al.,1994) بوب العصبي والتراكيب العصبيةبالبرعـ الذنبي لعدـ الموازنة ما بيف تكويف األن

 ربما يعودو النياية.  ظيور ذنب قصير معقوؼالى ادت  Cعند معاممة الجرذاف البيض بتراكيز عالية مف فيتاميف (7119حسيف )
 (،Collin and Otto, 2003) يف معيفلمبرعـ الذنبي بسبب نقص في وظيفة ج خاليا االديـ المتوسطالى عيب في تشكيؿ  ذلؾ

(، إلى أف تأخر انغالؽ الفتحة العصبية الخمفية قد يؤدي إلى التواء الذنب وانعقافو Copp et al.,1994) وما ذكره الباحثوف
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الى  ؾسبب ذلويتسبب في إجياد البرعـ الذنبي وعدـ الموازنة بيف تكويف األنبوب العصبي والتراكيب غير العصبية. وربما يعزى 
ممتوي حمزوني مدبب  ارفيع اوأظيرت الدراسة الحالية ذنب (.Parrott, 1999اختزاؿ في معدؿ التكاثر الخموي لمحبؿ العصبي )

ظيور ذنب، معقوؼ النيايتيف، وذنب  ( مف7119مدبب النياية وتتفؽ ىذه النتائج مع ما اشار اليو جبر ) طويال االنياية وذنب
وىذه المالحظات تتطابؽ مع ما أشارت  أجنة الفأر مف اميات مجرعات بعقار االسيتاامينوفيف. محتقف، وذنب طويؿ متضخـ في

الذنب  يسبب التواءكغـ مف وزف الجسـ  /ممغـ 751يسيف تركيز بتجريع الفئراف الحوامؿ بعقار الريفام مف اف( 7115إليو السمطاف )
ـ مف وزف الجسـ. وربما يعزى السبب إلى االختزاؿ في معدؿ كغ /ممغـ 451مع ظيور ذنب قصير مستقيـ مشوه عند التركيز 

كما بينت النتائج تشوه  (.01 )الصورة .ظيور ذنب سميؾ محتقف يصؿ الى مستوى االنؼو  .التكاثر الخموي لمحبؿ العصبي
( بظيور تشوىات 7115) األطراؼ الخمفية واعوجاج أمشاطيا واحتقانيا وانفراج اصابعيا مف الوسط وىذا ما اشارت اليو السمطاف

كغـ مف وزف / ممغـ 4111 و 7511تجريع بعقار البايرزايف امايد عند التركيزيف الفي األطراؼ األمامية والخمفية وأصابعيما عند 
 . الجسـ

 

 

 

 

 

 

 

 

ممغـ/كغـ مف وزف الجسـ اذ يمحظ تشوه  2522: منظر جانبي لجنيف فأر مف أـ تـ تعريضيا لدخاف الغراء بتركيز 12الصورة 
 ( 2( تشوه االطراؼ الخمفية )1الجمد وتجعده وتيدلو وازرقاقو داللة عمى تشوه الجياز الييكمي )

 
كغـ مف وزف الجسـ خالؿ فترة الحمؿ، فقد  /ممغـ 4511 أما عند المجموعة التجريبية المعرضة لدخاف الغراء بتركيز

ممـ قياسا  (08.47)كانت  غـ، ومعدؿ أطواليػػا (1.89)كاف  معدؿ أوزانياو %  81كانت  أظيرت النتائج إف نسبة األجنة المشوىة
ية صغيرة مشوىة مزرقة ممـ عمى التوالي، تمثمت التشوىات بأجنة منغول (09.47(غـ، )0.76) التي كانت بنسبة بمجموعة السيطرة

 (.00)الصورة  وأجنة ممسوخة مشوىة فاقدة لألطراؼ األمامية والخمفية وتشوه كامؿ لبعض األجنة وتوقفيا عف النمو
 
 
 
 

ومتوقؼ عف النمو مف اـ تـ تعريضيا لدخاف  : منظر جانبي لجنيف فأر مشوه 11الصورة 
 ممغـ/كغـ مف وزف الجسـ 3522الغراء بتركيز 

 

تجريع أميات االرانب الحوامؿ بعقار الكالفوراف  مف أف( Sanofi-aventis, 2010أشار إليو ) ائج تطابقت مع ماالنتوىذه 
 اوبالتالي تقميؿ بناء البروتينات محدثا اذى واضح DNAعمميات بناء وتركيب  فيسبب انخفاض اوزاف االجنة ربما اثر العقار 
قدرة المواد المخدرة  ذلؾ ( او ربما يكوف بسببLeyene and Carrington،0985) لمخاليا الييكمية وبالتالي صغر حجـ االجنة

كما وتتفؽ  (.Angelli et al., 1986)األجنة انسجة الجنيف عبر المشيمة متسببة بانخفاض اوزاف او ىالؾ الى االنتقاؿ  عمى
حجـ االجنة او ربما يكوف سبب صغر حجـ  تعريض الفئراف لمدخاف اثر عمى أفمف   (Haug et al., 2000ذكره ) النتائج مع ما
يذه المواد وابخرتيا في الجياز التنفسي والجياز القمبي الوعائي وبالتالي انخفاض مستوى االوكسجيف ل الضار تاثيرالاالجنة الى 



 التشوهات العيانية والتغيرات النسجية..................
 

464 

% 51 س بنسبةوتشوه الرأ .(Drug Bank, 2005( )Marx et al., 2002)وتبادؿ المواد الغذائية بيف المشيمة النامية والجنيف 
 (.07)الصورة  بشكؿ وـر محتقف فوؽ الجمجمة encephalomeningoceleوتمثؿ بتمايز القيمة السحائية الدماغية 

 
 

 

 
 
 

 

تمايز يمحظ  ممغـ/كغـ مف وزف الجسـ اذ 3522: منظر جانبي لجنيف فأر مف اـ تـ تعريضيا لدخاف الغراء بتركيز 12صورة 
 (1)وـر محتقف فوؽ الجمجمة القيمة السحائية الدماغية بشكؿ

 

( بظيور القيمة السحائية الدماغية بشكؿ وـر كيسي في منطقة الدماغ الخمفي 7107وىذا يتفؽ مع ما أشارت إليو النعيمي )
قد يكوف ىذا بسبب خمؿ في نمو الجزء الوسطي لألنبوب و كغـ مف وزف الجسـ  /ممغـ 4عند التجريع بشراب الكوكاكوال تركيز 

نواتج االيض التابعة  ىالمواد المخدرة او المسكنة او احدقدرة بسبب  واببا بروز الدماغ مف خالؿ فتحة في الجمجمة العصبي مس
تضخـ مف ( 7115حمودي )شار اليو أ كما تتفؽ النتائج مع ما (Grond and Sablotzki, 2004ليا الى عبور حاجز السخد )

. وتمايز رأس كغـ مف وزف الجسـ /ممغـ 51لحوامؿ بعقار الباراستيموؿ بتركيز الرأس وتضخـ صيواف األذف عند تجريع الفئراف ا
كبر مف ( 2005تطابقت مع ما أشار اليو آؿ فتحي )ف النتائج اعاله ا نياية شبيية بمنقار الطير يمستدؽ منحف نحو األسفؿ ذ

 كغـ مف وزف الجسـ /ممغـ 411تايـز بتركيز حجـ الرأس وظيوره بشكؿ يشبو رأس الطير عند تجريع الفئراف الحوامؿ بعقار الدل

ظيور جحوظ العيف مف Cook (7114 )وىذه النتائج المتمثمة بجحوظ العينيف تتفؽ مع ما أشار اليو % 48وتشوه العيوف بنسبة
أمياتيا ( مف جحوظ عيوف اجنة الفأر عند تجريع 7115) أثناء الحمؿ وتتفؽ مع ما أشارت إليو السمطاففي عند استخداـ الكحوؿ 

 الفئراف( مف بروز العينيف في أجنة 7114ممغـ/كغـ مف وزف الجسـ وكذلؾ تتفؽ مع الحيالي ) 751بعقار الريفامبسيف بتركيز 
وقد يكوف ذلؾ بسبب  .( في المراحؿ المبكرة مف الحمؿIU01111ومقدارىا ) Aالحوامؿ عند تناوليا جرعات عالية مف فيتاميف 

 التياب الفص البصري عند استخداـ جرعات عالية مف عقارتناولة والتي تكوف ضارة لمعيوف وقد تـ رصد الجرعة العالية لممواد الم
Ethambutol  .(Citron and Thomas, 1986) تشوه المنطقة العجزية القطنية بظيور ب% وتمثؿ 57 وتشوه الجذع بنسبة

 .(04)الصورة  شكؿ وـر كيسيعمى  myeloceleالقيمة النخاعينية 
استقامة وازرقاؽ المنطقة الجذعية وانتفاخ المنطقة البطنية الظيرية و  تسطح المنطقة الخمفية لمجنيف وازرقاقيا عف فضال

% وتمثمت بفقداف األطراؼ األمامية والخمفية وتضخـ األطراؼ األمامية واستطالتيا واعوجاج 57 وتشوىيا وتشوه األطراؼ بنسبة
التي تسبب بعيوب االطراؼ ومنيا ضمور  االديـ المتوسطموت خاليا  بسبب يكوفقد ي والذاألطراؼ الخمفية وتضخـ أمشاطيا 

حدوث الموت الخموي في المناطؽ  ( أوPoswillo, 1975) االطراؼ او بسبب غياب المنطقة الحافية القمية لألديـ الظاىر
ح تشكؿ الغضاريؼ وتشوىيا ومف ثـ تشوه المتعددة مف الطرؼ فضال عف تغيرات في سموؾ االديـ المتوسط الطرفي وكذلؾ في كب

 (.Kochhar, 1977) االطراؼ واألصابع
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تشوه يمحظ  ممغـ/كغـ مف وزف الجسـ 3522: منظر أمامي لجنيف فأر مف اـ تـ تعريضيا لدخاف الغراء بتركيز 13الصورة 
 (2)ألطراؼ األمامية واستطالتياتضخـ ا( 1)المنطقة العجزية القطنية بظيور القيمة النخاعينية بشكؿ وـر كيسي

 ( 4)ذنب سميؾ ممتوي( و 3)اعوجاج األطراؼ الخمفية وتضخـ أمشاطيا
  

الموت المبرمج  ( إلى أف ضمور األصابع واألطراؼ قد يعود إلىMoustafa and Ghanem، 7100) حيف أشارفي 
يعود إلى غياب المنطقة الحافية القمية لألديـ لمخاليا والذي بدوره يتسبب في حدوث تشوىات األطراؼ وضمور بعضيا أو ربما 

 ) (Santos et al., 2009اشار اليو  ينسجـ مع مافقداف األطراؼ  واففي دراستنا الحالية. كما  كائفالظاىر وىذا مشابو لما ىو 
رات عمى نمو الغضاريؼ يعود السبب في تشوه األطراؼ في دراستنا ربما إلى تأثير المخد. ضمور األطراؼ األمامية والخمفية بشاف

( مف تشوه (Deluca et al., 2000 مما يؤدي إلى قصر في عظاـ األطراؼ وتشوىيا وىذا يتفؽ مع ما أشار إليو الباحثوف
( في مواليد الفئراف. كما اظيرت النتائج اجنة 7119( في مواليد الفئراف وجبر )7114األطراؼ عند مواليد الجرذاف، والحيالي )

يعود السبب الى  والخمفية وظيور الجمد بشكؿ مجعد وليونتو داللة عمى تشوه الجياز الييكمي ربما األمامية لألطراؼممسوخة فاقدة 
 ,.McKee et alبناء البروتيف في المبائف وربما ىذا ما اثر عمى البناء السوي لمجنيف) فياف االدوية المخدرة والمسكنة تؤثر 

 ,.Padmanbhan et alاخر النمو في االجنة فظيرت االجنة صغيرة وممسوخة ) التي وتيفتقميؿ عمميات بناء البر  في( او 2006

 ,Miller and Hyattالمواد المخدرة عمى تطور الجياز الييكمي وىذا يتطابؽ مع ما اشار اليو ) تأثيروربما يكوف بسبب  (.2003

 وصغر حجـ االجنة. المواد المخدرة تؤثر عمى الجياز الييكمي وتكويف العظاـ أفمف  (1992
ما ينسجـ مع وىذا  .(04ة )الصور  % وتمثؿ بفقداف الذنب وذنب رفيع مستقيـ أفقي وذنب سميؾ ممتو47 وتشوه الذنب بنسبة

ظيور ذنب  يسببيوميا  مرتيف( )مرة واحدة، تعريض اناث الفئراف الحوامؿ لدخاف السكائر مف اف (7100) ت اليو البجاريأشار 
( عند تجريع الفئراف الحوامؿ بعقار الجيستامبيف مف ظيور التواء الذنب 7117ماثؿ لما أشار إليو المطيري )وىذا مسميؾ معقوؼ، 

 وقصره وربما يعود السبب إلى عدـ انغالؽ الجزء الخمفي لألنبوب العصبي.
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اذ يمحظ  مغـ/ كغـ مف وزف الجسـم 3522: منظر جانبي لجنيف فأر مف اـ تـ تعريضيا لدخاف الغراء بتركيز 14الصورة 
 ( 2)وتشوىيا انتفاخ المنطقة البطنية الظيرية (1) ستقامة وازرقاؽ المنطقة الجذعيةا

 
 

 االميات الحوامؿ  كبدالتغيرات النسجية المرضية في خامسا: 
مف دخاف الغراء  جسـممغـ/كغـ مف وزف ال 0511اشار الفحص المجيري لكبد اناث الفئراف الحوامؿ التي تـ تعريضيا لجرعة

 (05 احتقاف االوعية الدموية بيف الفصيصات وارتشاح كثيؼ لمخاليا االلتيابية احادية النواة بالقرب مف ىذه االوعية )الصورة الى
 .(06ة )الصور مقارنة بمجموعة السيطرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجمع كثيؼ يمحظ اذ كغـ مف وزف الجسـ ممغـ/ 1522معرضة لدخاف الغراء )حامؿ فأر  لكبد انثى مقطع مستعرض :15الصورة 
، H&Eمموف ) ( المحتقف في الباحة البابية.BV( قرب الوعاء الدموي )MONلمخاليا االلتيابية احادية النواة )

 (.100Xتكبير 
 
 

 

 

 

 

 

 

ة : مقطع مستعرض في كبد انثى فأر حامؿ لمجوعة السيطرة اذ يمحظ اف متف الكبد مكوف مف خاليا متعدد16الصورة 
( بشكؿ شعاعي.              CV( ذات انويو كروية ومركزية وتنتظـ ىذه الخاليا حوؿ الوريد المركزي )HEPاالضالع)

 (.400X، تكبير H&Eمموف ((. KUويمحظ أيضا وجود عدد قميؿ مف خاليا كوبفر )
 

الوعية الدموية وتنكس فجوي احتقاف ا ينتج عنوكغـ مف وزف الجسـ مف الغراء  ممغـ/  7511التعريض لجرعة عند اما 
ىذه التغيرات تشبو  (08و 07)الصورة ونخر تجمطي لمخاليا الكبدية وارتشاح طفيؼ لمخاليا االلتيابية بالقرب مف االوعية الدموية 

 التعرض المزمف الستنشاؽ المرققات في الجرذاف ادى الى  المذاف وجدا اف (Toros et al., 2013) الباحثيف سجمياتمؾ 
وىي تغيرات مميزة اللتياب الكبد   portal inflammationوالتياب بابي granulomaنخر بؤري والتياب ورمي حدوث
 . ويمكف اف تكوف ىذه التغيرات ناتجة عف االجياد التاكسدي الذي يسببو استنشاؽ الغراءtoxic hepatitisالسمي

(Martinez-Alfaro et al., 2011 كما .) أشار(NIOSH, 2000) استخداـ النشوقات في الجرذاف ادى الى اضرار  أف إلى
 (.7107وكذلؾ يتفؽ مع ما جاءت بو )عبد الفتاح و القطاف،  في الكبد والكمى عمى شكؿ تنخرات واسعة
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اذ يمحظ احتقاف ممغـ/كغـ مف وزف الجسـ  2500معرضة لدخاف الغراء )حامؿ فأر  لكبد انثى مقطع مستعرض: 17الصورة 
(COا )( لوعاء الدموي وارتشاح الخاليا االلتيابية احادية النواةMON( وتنكس فجوي )VD( ونخر )N الخاليا )

  (400X، تكبير H&Eمموف  ) الكبدية.
 
 

 
 
 
 
 
 

تنكس يمحظ اذ ممغـ/كغـ مف وزف الجسـ  2500معرضة لدخاف الغراء )حامؿ فأر  لكبد انثى مقطع مستعرض :18الصورة 
(VD( ونخر )Nالخال )( يا الكبدية حوؿ الوريد المركزيCV(.) مموفH&E 400، تكبيرX.) 

 

احتقاف االوعية الدموية وارتشاح كثيؼ  فينتج عنوكغـ مف وزف الجسـ مف الغراء  ممغـ/ 4511التعريض لجرعة عند اما 
 (7118وىذا يتفؽ مع اشارت اليو القطاف وآخروف ) (09 )الصور لمخاليا االلتيابية حوليا

 
 
 
 
 
 

اذ يمحظ ارتشاح ممغـ/كغـ مف وزف الجسـ  3500معرضة لدخاف الغراء )حامؿ فأر  لكبد انثى مقطع مستعرض :19لصورة ا
، تكبير H&Eمموف ) ( واحتقاف ىذه االوعية.BV( حوؿ االوعية الدموية )MONكثيؼ لمخاليا االلتيابية )

400X.) 
 

 االجنة  كبدالمرضية المجيرية في  سادسا: اآلفات 
 كغـ مف وزف الجسـ مف  ممغـ/ 7511اجنة الفئراف التي تـ تعريض امياتيا لجرعة  لكبدالفحص المجيري شار أ

 تغمظ انويو الخاليا الكبدية واضطراب ترتيب ىذه الخاليا وتوسع الجيبانيات شممت دخاف الغراء الى حدوث تغيرات مرضية 
  (.70 )الصورةمقارنة بمجموعة السيطرة  (.71 )الصورة
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ممغـ/ كغـ مف وزف الجسـ اذ يمحظ  2522لكبد جنيف فأر مف اـ تـ تعريضيا لدخاف الغراء  : مقطع مستعرض22الصورة 
 (.400X، تكبير H&Eمموف (. )SI( وتوسع الجيبانيات )HEPغياب الترتيب الشعاعي لمخاليا الكبدية )

 
 

 

 

 

 

 

 
 

عدـ انتظاـ ترتيب الخاليا الكبدية وظيور فجوات  سيطرة اذ يمحظال لكبد جنيف فأر لمجموعة : مقطع مستعرض21الصورة 
(VA( .)مموف ( مفردة كبيرة في ىيولي ىذه الخاليا وشدة اصطباغ بعض الخاليا الكبدية )السيـH&E تكبير ،

400X) 
 

 كغـ مف وزف الجسـ مف دخاف الغراء  ممغـ/ 4511الفئراف التي تـ تعريض امياتيا الى جرعة  أجنةفي  أما
 احتقاف االوعية الدموية وحدوث االنزفة في النسيج الكبدي ونخر بؤري لمخاليا الكبدية لمكبد فقد اظير الفحص المجيري 

 رصد( في الجرذاف البالغة. وقد Toros et al., 2013) ىذه النتيجة مشابية لتمؾ التي سجميا الباحثوف (.74و 77 )الصورتيف
في شخص استنشؽ الغراء لمدة ثالث سنوات لغرض   toxic hepatitisياب الكبد السميالت (Park  et al., 2003) الباحثوف

اف تعريض الجرذاف الى استنشاؽ الغراء لمدة  (Carabez et al., 1998) . كما وجد الباحثوفeuphoria الحصوؿ عمى الجذؿ
قطيرات الدىنية في ىيولي ىذه الخاليا وترسب في الخاليا الكبدية وزيادة ال  glycogenلمكاليكوجيف ىائال ااسبوع سبب ترسب 04

وزيادة في عدد االجساـ الحالة. ويمكف اف تعد التغيرات  Golgi complexesمادة تشبو الغرواف الميفي وتوسع معقدات كولجي
 .المرضية الموصوفة في الدراسة الحالية االولى مف نوعيا وذلؾ لعدـ وجود اية دراسة مماثمة في النشريات العممية

 
 
 
 

 
 
 
 
 
ممغـ/ كغـ مف وزف الجسـ اذ يمحظ  3522: مقطع مستعرض لكبد جنيف فأر مف اـ تـ تعريضيا لدخاف الغراء 22الصورة 

 (.400X، تكبير H&Eمموف ( في المتف الكبدي.)HE( االوعية الدموية وحدوث النزيؼ )COاحتقاف)
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ممغـ/ كغـ مف وزف الجسـ اذ يمحظ  3522ريضيا لدخاف الغراء لكبد جنيف فأر مف اـ تـ تع : مقطع مستعرض23الصورة 
 (.400X، تكبير H&Eمموف ( بعض ىذه الخاليا. )N( ونخر )LCEالترتيب غير المنتظـ لمخاليا الكبدية )
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