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  الملخص

الكحول، لوحظ وجود   ب  في دماغ الفئران المعاملة    نسجيةبينت هذه الدراسة وجود تغيرات مرضية       

فيرة المـشيمية وفـرط     ضللزيادة في اعداد الخاليا الدبقية فضال عن وجود االحتقان في االوعية الدموية             

 فضال عن االرتشاح في الخاليا اللمفاويـة احاديـة    ،تنسج في قسم منها ووجود تثخن في جدران قسم اخر         

تفجي الجية في النخر و   تغيرات النس التمثلت  المخيخ   في الخاليا العصبية والدبقية، وفي       تفجيالنواة ونخر و  

  .  بيركنجيوخاليافي الخاليا النجمية في الطبقة الجزيئية وضمور في الطبقة الحبيبية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

This study revealed the presence of histopathological changes of mice brain, 
through the treatment of alcohol. It is represented by increase in the number of glial cells 
and congestion of blood vessels of the choroid plexus or thickening of wall of others. 
Moreover  there is infilteratron of monocytes, necrosis and vacculation in neurons and 
glial cells. In cerebellum the histopathological changes was represented by necrosis and 
vacculation of astrocytes in the molecular layer and atrophy in granular layer and 
purkinje's cells. 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  لمقدمةا

االول مشكلة استعمال الكحول لتخفيف واذابة القلق او , يعد تناول الكحول مشكلة لها تاثيران

 وبصورة (Tierney et al., 2004)مشكلة االدمان الذي يحدث بعد استعمال أي مخدر ومشاكل العاطفية ال

عامة فان استهالك جرعة طبيعية من الكحول يسبب اضطراب النوم ومزاج منخفض وزيادة القلق 

) Mckinney and Coyle, 2006 ( في صباح اليوم التالي وعالمات االعياءواعراض فيزياوية وانفعالية

ففي ، ويعتمد تاثير الكحول على الدماغ على شدة الجرعة وعدد مرات تناول الكحول وكذلك عمر الشخص

االشمئزاز دة من الكحول تنتج تاثيرات انفعالية تشمل تغيرات في السلوك وادراسة لوحظ ان الجرعة الح

 الكحول تسبب توسع االوعية  وان استهالك جرعات قليلة من)Schulteis and Liu, 2006(النفور البيئي و

واستهالك جرعات عالية منه يحفز على تضيق االوعية  Cerebral vasodilationالدموية في المخ 

ويسبب ارتفاع الضغط  )Cerebral vasoconstriction) Samuels and Feske,1996الدموية في المخ 

يق االوعية الدموية في الجسم فيه، ففي دراسة  اجريت على الجرذان لوحظ ان الكحول يسبب في تض

  ثم االرتفاع في ضغط الدم  )Acetaldehyde( عموما والدماغ خصوصا عن طريق انتاج مركب 

 )Paral, 1995(  . كذلك فان التعرض الى جرعة مفردة مسكرة من االيثانول ينتج عنه عجز كبير في

 بب زيادة في شدة العجزالدماغ باالضافة الى االضطرابات االخرى وان تكرارها اسبوعيا يس

)Schulteis and Liu, 2006(، فقد لوحظ ان اقل  العصبية تتناسب طرديا مع العمر السمية اما العمر فان

 والذي  )Adolescent(  والمراهقين  )Juvenile( االحداث هي في في الجرذان  تأثير فسلجي للكحول 

 .Brasser and Spear, 2002)( مقارنة بالبالغين )Elimination( ربما يعود السبب فيه الى سرعة االفراز

 ،)Encephalopathy(يسبب االعتالل الدماغي انه ومن تاثيرات الكحول على الجهاز العصبي المركزي 

تناول الكحول ويحدث تجمع للمركبات الفعالة والسموم وتغيرات حيث تتاثر وظيفة الدماغ حسب درجات 

 Energy fuels( )Good man and(عصبية ونقص في مصادر الطاقة في االحماض االمينية في الخلية ال

Beissonnault,1998( ، فيتاميننقص سبب اول الكحول بشكل مزمن يتنكما ان B  ) والذي من ) الثايمين

)  Parasthesia ( والتنمل )Muscles cramps(ص عضلي عوم) Anorexia (القهم العصابيعالماته 

 )Tirney et al., 2004(لجهاز العصبي المركزي لبري الجاف ي رسبب حالة البوي) Irritability(والتهيج 

 – Wernicke(اما االعتالل الدماغي وتلف الدماغ المزمن الناتج عن نقص الثايمين فانه يسبب 

Korsakoff syndrome(جية لهذه المتالزمة تاثر اعداد هائلة من انوية خاليا المادة  وتشمل التغيرات النس

وساق  الدماغ وحدوث عالمات سريرية مثل الخبل او خرف الكحول والذي ابية في الدماغ المتوسط السنج

وكذلك يسبب الترنح ) Fogel et al., 1996( في تلف المادة البيضاء في الدماغ اً وثيقاًيرتبط ارتباط

، هذيان ، تشوش نفساني) Ophthalmoplegia(، شلل عضالت العين ) Nystagmus(راة أ، الرالجذعي

 مهارات علم النفس الحركياوتخريف، فقدان الذاكرة، نقص في وظائف المعرفة وفي 

)Macsween and Whaley, 1992 ; Lewis et al., 1996 ; kumar et al., 2003(. ان الكحول ف واخيرا



76 ......التأثيرات المرضية النسجية للكحول على الدماغ

دمنات على يؤثر على تطور الدماغ وعلى تكاثر الخاليا الدبقية في دماغ الجنين عند االمهات الحوامل الم

  . )Holownia et al., 1996(الكحول 

بجرعة حادة  ونظراً لتعرض الدماغ الى العديد من تأثيرات النسجية المرضية جراء تناول الكحول             

  .او مزمنة ولعدم وجود بحوث في العراق عن تأثيراته فقد ارتأينا القيام بهذه الدراسة

  

   المواد وطرائق العمل

اشهر وباوزان ) 3-4( بعمر Mus musculusذكور الفئران نوع ) 48(استخدمت في هذه الدراسة 

 فـارا وكـل مجموعـة       24 قسمت الى مجموعتين رئيسيتن كل منها ضمت         ،غم) 25-30(تراوحت بين   

  .تجريبية) 12(ضابطة ) 12(رئيسية منها قسمت الى مجموعتين ثانويتين 

خرج الدماغ منها بعد يوم واحـد       وشرحت ثم است  سية االولى حقنت بجرعة مفردة      يالمجموعة الرئ 

 وشرحت بعد يوم    ة الثانية لمدة اسبوع   يالمجموعة الرئيس ، فيما حقنت    وبعد اسبوعين من الحقن وبعد اسبوع     

المادة المحقونة عبارة عن كحول   . وبعد اسبوع واحد وبعد اسبوعين من الحقن       لمدة اسبوع    نواحد من الحق  

مذاب حجم  /حجم) 25(%غم من وزن الجسم وبتركيز      /مل )0.015(محقون داخل غشاء البريتون بجرعة      

امـا المجموعـة   ) Rifas et al., 1997) (95(%ف من كحـول اثيلـي   فمخ وبالمحلول الملحي الفسلجي

وعند اعطـاء   .  من وزن الجسم من المحلول الملحي الفسلجي       غم/مل 0.015الضابطة فقد حقنت بجرعة     

 لـذلك يحجـب الغـذاء    ،تطيع اخذ الغذاء والماء لمدة ساعتين   جرعة الكحول للحيوانات فانها تتخدر والتس     

اسـتخرج الـدماغ بعـد تخـدير        . )Kronick,1976(والماء لمدة ساعتين عن الحيوانات الضابطة ايضا        

 Neutral buffered(%10  المتعـادل الـدارئ ت وتشريحها ووضع فـي محلـول الفورمـالين    االحيوان

formanlin 10%( ثـم شـربت  وروقـت بـالزايلول   المتـصاعد  ول االثيلي ثم مررت بسلسلة من الكح  

 )Impregnated (  وطمرت بشمع البارافين )paraffin wax(  درجة االنصهار  )3( م لمـدة  ° )60 ( 

ـ   ب استخدمت ص  ،مايكروميتر) 5-6(الى شرائح بسمك    وقطعت  ساعات بعدها صبت     لين سغة هارس هيماتوك

  جي لبيــــان التركيــــب النــــس)Harris haematoxylin and eosin stain(ايوســــين 

)Bancroft and Stevens, 1983(،  تصوير الشرائح الزجاجية بواسطة االفالم الملونـة وباسـتخدام   وتم 

  .بواسطة الكاميرا االعتيادية) Binocular microscope(جهاز 

  

  النتائج

حيث ,  الحقن    عند التشريح بعد يوم واحد من      اشدهاجية   الدراسة الحالية وجود تغيرات نس     اظهرت

لوحظ بعد يوم واحد من الحقن بجرعة مفردة االرتشاح في الخاليا اللمفاوية احادية النواة في اكثـر مـن                   

في متن المخ وكذلك حدوث بؤرنخزية وتفجي في الخاليا العصبية واالعصاب واحتقان في االوعية              موقع  

 الخاليـا الدبقيـة     مـن د بؤر تكاثرية    في قسم منها ولوحظ وجو    تنسج  الدموية في الظفيرة المشيمية وفرط      
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وتفجي في الطبقة   النجمية  في الخاليا   وتفحي  اما في المخيخ فقد اظهرت دراستنا حدوث نخر          ).1(شكل  ال

  ).3(شكل ال الحبيبيةوهناك ضمور في الطبقة  ).2( شكلالها فيالجزيئية ادت الى تضخم الطبقة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

واجراء الصفة التشريحية بعـد     ) جرعة مفردة   (ر معامل بالكحول    في دماغ فا  مقطع عرضي   :  1شكل  ال

وبـؤرة  ) السهم  (  في االوعية الدموية للظفيرة المشيمية       تنسجويالحظ فرط   .يوم من المعاملة    

   10x. وسين يصبغة الهيماتوكسلين واال ) d(   الخاليا الدبقيةمنتكاثرية 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

واجراء الصفة التـشريحية    ) جرعة مفردة   (مقطع عرضي في دماغ فار معامل بالكحول        :  2  الشكل    

وتنخر في الخاليا النجمية فـي      ) السهم  ( ويالحظ  حدوث التفجي     .من المعاملة     بعد يوم 

  400x. صبغة الهيماتوكسلين وااليوسين ) n (ئية في المخيخ المنطقة الجزي
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واجراء الصفة التشريحية بعـد     ) جرعة مفردة   (ضي في دماغ فار معامل بالكحول       مقطع عر :  3شكل  ال

وزيادة في اعداد خاليا بيـر كنجـي    )g(ويالحظ  ضمور في الطبقة الحبيبية    .يوم من المعاملة    

)p(  400. صبغة الهيماتوكسلين وااليوسينx   

   

في اعداد الخاليا الدبقية كمـا      حقن بجرعة مفردة، اظهرت نتائج دراستنا زيادة        الوبعد اسبوع من    

وبعد مرور  ). 4(منطقة الهرمية الخارجية في المخ الشكل       اللوحظ التفجي والنخر في الخاليا العصبية في        

لوحظ احتقان في االوعية الدموية في الظفيرة المشيمية وتفجي فـي           ،  اسبوعين على الحقن بجرعة مفردة    

. ض الخاليا العصبية ووجود ارتشاح في الخاليا اللمفاويـة          تنخر االعصاب وبع  و بقيةالخاليا العصبية الد  

حامضية وضـمور   ال الصبغة الى   هيولى الخلية وتحول  لخاليا بيركنجي   فقدان الحبيبات   لوحظ  وفي المخيخ   

فقـد  , اما فيما يتعلق بالتغيرات النسجية من تاثير الحقـن لمـدة اسـبوع              ). 5( الشكل   الحبيبيةفي الطبقة   

تنا االرتشاح في الخاليا اللمفاوية احادية النواة وتجمعها حول االوعية الدموية الشعرية            اظهرت نتائج دراس  

، وجود انسداد جزئـي فـي بعـض االوعيـة     )6(الشكل ) Perivascular cuffing( حول االوعية ففتك

  الشعرية وتثخن جداره وارتشاح في الخاليا اللمفاوية احادية النـواة وتجمعهـا حـول الوعـاء الـدموي                 

  ).8(الشكل 

 الحقن لمدة اسبوع لوحظ وجود نخر في الخاليا العصبية وزيادة في اعداد             علىوبعد مرور اسبوع    

ارتشاح في الخاليا اللمفاوية احادية النواة واحتقان في االوعية الدموية للظفيرة المـشيمية             والخاليا الدبقية   

اظهرت نتائج الدراسة االرتشاح    , اسبوع  وعند التشريح بعد مرور اسبوعين على الحقن لمدة         ). 9(شكل  ال

في الخاليا اللمفاوية احادية النواة واالحتقان في االوعية الدموية في الظفيرة المشيمية وزيـادة فـي عـدد        

  .الخاليا الدبقية وظهور التفجي في بعض طبقات المخ
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واجراء الصفة التشريحية   ) جرعة مفردة (فار معامل بالكحول    ل قشرة المخ مقطع عرضي في    :  4الشكل  ا            ل              

في ونخر  ) السهم (الهرمية الصغيرة بعد اسبوع من المعاملة ويالحظ حدوث تفجي في الخاليا          

. صبغة الهيماتوكـسلين وااليوسـين    في المنطقة الهرمية الخارجية من المخ ،        ) n(قسم منها   
400x    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
واجراء الصفة التشريحية بعـد     ) جرعة مفردة   ( في دماغ فار معامل بالكحول       مقطع عرضي :  5الشكل  

وتحولهـا الـى    ) الـسهم (اسبوعين من المعاملة ويالحظ حدوث ضمور في الخاليا بيركنجي          
    100x. الصبغة الحامضية صبغة الهيماتوكسلين وااليوسين 
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واجراء الصفة التـشريحية    ) جرعة لمدة اسبوع   (مقطع عرضي في دماغ فار معامل بالكحول      :  6الشكل  
بعد يوم من المعاملة ويالحظ االرتشاح في الخاليا اللمفاوية احادية النـواة وتجمعهـا حـول                

وحـدوث نخـر فـي الخاليـا        ) سهم صغير  () حول االوعية  ففتك(الوعاء الشعري الدموي    
  400x. كسلين وااليوسين صبغة الهيماتو ).الكبيرالسهم (وتفجي في قسم منها  )n(العصبية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
واجراء الصفة التـشريحية    ) جرعة لمدة اسبوع  (مقطع عرضي في دماغ فار معامل بالكحول         : 7الشكل  

وتثخن فـي   ) السهم الصغير (بعد يوم من المعاملة ويالحظ حدوث احتقان في الوعاء الدموي           
. الهيماتوكسلين وااليوسين   ) بيرالسهم الك (جدران االوعية الدموية وتعرضها لحؤول النسجي       

100x  
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واجراء الصفة التـشريحية    ) جرعة لمدة اسبوع  (مقطع عرضي في دماغ فار معامل بالكحول         : 8الشكل  

الكبيـر  ) G(بعد يوم من المعاملة ويالحظ االحتقان في الوعاء الدموي للظفيـرة المـشيمية              

واالرتشاح في الخاليا اللمفاوية احاديـة      ).  الكبير السهم(واالنسداد الجزئي في الوعاء الدموي      

  100x. صبغة الهيماتوكسلين وااليوسين ) السهم الصغير(خ مالنواة في قشرة ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

مقطع عرضي في دماغ فار معامل بالكحول لمدة اسبوع واجراء الصفة التشريحية بعد اسبوع               : 9الشكل  

واالحتقان ) m(تشاح في الخاليا اللمفاوية احادية النواة       من المعاملة ويالحظ ويالحظ حدوث ار     

صـبغة  ) w(وزيادة فـي اعـداد  الخاليـا الدبقيـة           ). السهم الصغير   (في الوعاء الدموي    

  100x. الهيماتوكسلين وااليوسين
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  المناقشة

حيث   ،جية في دماغ الفئران المعاملة في الكحول       الدراسة الحالية وجود تغيرات نس     نتائجاظهرت  

   فـي اعـداد الخاليـا الدبقيـة وهـذا مطـابق لنتـائج البـاحثين                ةاوضحت الدراسـة وجـود زيـاد      

)Krishna, 2004 ; Kumar et al., 2005 (ا ان االدمان على تناول الكحول يسبب الفساد الدبقي حيث بينو

Gliosis وقد اشار )Macsween and waley, 1992 ( الى ان أي تلف)Damage (  في الجهاز العـصبي

 astrocytosis(ـ للخاليا الدبقية والذي يشار اليه ب) Hypertrophy and Hyperplasia(لمركزي يسبب ا

orgliosis(     جية في االوعية الدموية فقد اظهرت نتائج دراستها حدوث احتقان         اما فيما يخص التغيرات النس

لـى  اوتعرضـها    لدمويةوعية ا في قسم منها وتثخن في جدران اال      تنسج  في بعض االوعية الدموية وفرط      

والذي اشار ) Kumar et al., 2005(وقد جاءت نتائجنا مطابقة الى نتائج ) Metaplasia(ل النسيجي الحؤو

للوعاء الـشعري الـدموي     ) Endothelial(للغشاء البطاني   ) Proliferation(الى حدوث تشعب او تكاثر      

وقد العصبية واالعصاب   والخاليا الدبقية    في   )Vacculation(تفجي  الكذلك لوحظت ظاهرة    . وتثخن جداره 

 في حالـة  يحدثالى ان التفجي في الخاليا العصبية واالعصاب ) Macsween and waley, 1992(اشار

دي النقص الى تكون فجوات دقيقة      ؤحيث ي )  Ischmia( وفقر الدم   ) Hypoxia(نقص االوكسجين في الدم     

 القاعدية  نسل حبيبات   هيولىبية مثلثة الشكل وبعدها يفقد       ثم تعاني الضمور وتصبح الخلية العص      هيلولفي  

  ية وهـــي مطابقـــة لنتائجنـــا حيـــث ض العـــصبية محبـــة للحامـــةوتـــصبح الخليـــ

ــول   ــمور ويتح ــاني ض ــي تع ــا بيركنج ــا خالي ــاالحظن ــار هيوله ــد اش ــضية وق ــى الحام      ال

)Samuel and Feske, 1996 ; Goodman and Boissnault,1998(ب نقـص فـي    الى ان الكحول يسب

  . ايض االوكسجين ومخاطر فقر الدم وانخفاض ايض االوكسجين في المخيخ

 والدبقية وهذا مطـابق لمـا اشـار اليـه           في الخاليا العصبية  حدوث التنخر   وقد اظهرت نتائج بحثنا     

)Krishna,2004; Kumar et al.,2005( هرت نتائج الدراسة حدوث االرتـشاح فـي الخاليـا    ظوايضا ا

 المخ وهي خاليا تزداد بـالحجم       قشرةالدموية او على شكل بؤر في       حادية النواة حول االوعية     اللمفاوية ا 

ونعتقد ) Macsween and waley, 1992( عند التحفيز )Macrophage(وتتحول الى خاليا التهامية كبيرة 

خ فقد اظهرت النتائج     اما في المخي   المتنخرةان وجود مثل هذه الخاليا هي اللتهام الخاليا العصبية والدبقية           

  )Kumar et al., 2005(وفي خاليا بيركنجي وهي مطابقـة لنتـائج   حدوث ضمور في المنطقة الحبيبية 

يبية حبحيث اشار الى ان تناول جرعات من الكحول يسبب ضمور في خاليا بيركنجي وفي طبقة الخاليا ال                

ـ حقن بجرعة مفردة هـو      ونعتقد ان الزيادة في عدد خاليا بيركنجي بعد يوم واحد من ال            سبب الـضمور   ب

  .الكبير في الطبقة الحبيبية

ومن خالل النتائج نالحظ ان التأثيرات النسجية المرضية للجرعة المفردة والجرعة لمدة اسـبوع              

الى ان الجرعة وتركيز الكحول هـي التـي         على الدماغ تكون تقريبا بنفس الدرجة ويعود السبب في ذلك           

  .  )Samuel and Feske, 1996( دد مرات اخذ جرع الكحول تؤثر على الدماغ وليس ع
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ـ        المرضية النسجية   ان التأثيرات   نا كذلك   وقد الحظ   نتبدأ باالنخفاض بعد مرور اسبوع مـن الحق

ونعتقد ان جهـاز المناعـة فـي    سواء بالجرعة المفردة او الجرعة لمدة اسبوع واقل بعد مرور اسبوعين     

لمدة على المركبات السامة الناتجة عـن الكحـول مثـل مركـب الــ               الجسم يستطيع التقدم خالل هذه ا     

)Acetaldehyde(ومن ثم تقليل التأثيرات المرضية له .  
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