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  الملخص

اليوم السابع    من تشوهات العيون وذلك بحقن حوامل الفئران في        اً جديد اًأظهرت نتائج الدراسة نوع   

ـ  و ،)IU 15,000( داخل البريتون بتركيز Aمن الحمل بحقنة مفردة من فيتامين   بـالعين  تهسمياقتـرح ت

العـين   تظهـر . سطح جلد الرأس وذات ملمس صلب     الخارجية ملتصقة األجزاء حيث تقع معظمها على        

 الً عـن   فـض   ، خمسة أشكال مختلفـة    الفحص النسجي أن لها    ظهرأ و . في جميع األجنة األحياء    الخارجية

  .خرىاألخارجية التشوهات لل وصف شامل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Induction of Malformation of the External Eye with Adhesive Parts 

and Other External Malformations Caused by a Single Dose of 
Hypervitaminosis A in Swiss Mouse Embryo 
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Mosul University 

 
ABSTRACT 

The result of this study shows a new type of eye malformations, when the pregnant 
mice were injected intraperitoneally in the 7th day of gestation, with a single dose of 
15,000 IU of VA. We suggest to call this malformation as the external eye with adhesive 
and hard components. The external eye appeared in all living embryos and the 
histological studies showed five different forms of it. A description of other external 
malformations were discussed in details.                                                                

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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  المقدمة

إن استمرار هذا النمو ينظّم بواسطة ترابط كيميائي بين  ويبدأ النمو الجنيني بعد عملية اإلخصاب،

 التشوهات تتمثل .)Meteyer, 2000( الل التعبير  الجيني خ منالخاليا وطبقات الخاليا، هذا الترابط ينظّم

خالل مرحلة أخطاء في هذه العملية، أخطاء في الترابط الكيميائي أو ترجمة األوامر الجينية تظهر بوجود 

  .)Pastuszak, 2001( النمو على شكل تشوهات

العوامل الداخلية أسبابها وراثية  :تظهر التشوهات الخلقية في الجنين نتيجة لنوعين من العواملو

العوامل و ،)Kraita et al., 2002(الجسيمات الصبغية تنتج من طفرات في الجين أو تشوهات في 

  . قد تؤدي إلى تشوهات جنينية خلقيةالخارجية هي الظروف البيئية التي تتعرض لها المشيمة والرحم والتي 

  ، وتشمل)Alt, 2000( الذي يغير نمو الجنين Teratogen  بالماسخويدعى العامل الخارجي

  Methylmercury المواد الكيمياوية مثل، )Pastuszak, 2001( اعاإلشع :العوامل الخارجية ما يلي

)Alt, 2000(مثل ، األدويةCyclophosphamide )  ،و )2005الجوالي Accutane -13 cis  RA  

)Mc Caffery et al., 2003(، فراط في التدخين وتناول الكحولاإل ) ،الحامل إصابة،)2006النجار  

 Rubellaالحصـبة األلمـانية وToxoplasmosis ثل داء المقوسات ببعض الفيروسات والطفيليات م

  )AIDS(نقص المناعة المكتسـبة و، )Syphilis ،)Koneman et al., 1997 مرض الزهـريو

)Alt, 2000( أو وجود جراثيم ممرضة مثل ، E. coli في السائل السلي  Amniotic Fluid للجنين

  ).2001الكرومي، (

               ذائية  من الغذاء غير المتوازن ويشمل نقص بعض العناصر الغ ينتج سوء التغذيةإن

 )VA(A، وكذلك نقص فيتامين )Fleming, 2001( مثل نقص حامض الفوليك والفيتامينات أو زيادتها،

)Zile, 2001( . أما اإلفراط في تناولVAأثناء الحمل فقد درس من قبل : )Rothman et al., 1995(                   

   ).McLaren and Frigg, 2001(و

، تحدد بواسطة عنها والتأثير المرضي للتطور الناتج دة المشوهة حسب تركيزها،إن تأثير الما

 كذلك مرحلة أو طور النمو للنسيج الهدف ، أي تركيزهكميته موقع فعل المولّد المسخيحساسية و

)O’Day, 2004.(  

 ، الضرورية خالل كل مراحل الحياةMicronutrient لصغيرة جداًمن المواد الغذائية ا VAيعتبرو

وهو  RA  ( Retinol or Retinoic Acid(، ثم ينقل من الكبد على شكل منه في الكبد% 90 يخزن إذ

 خالل VAوكل من نقص أو زيادة  . إلى النسيج الهدف خاص بواسطة بروتينللفيتامين،الشكل الفعال 

الجسم وقد تكون متداخلة مع   داخلVA تربك حركة إذ دي إلى تشوهات خلقية، يؤمراحل النمو الجنيني

  . )Olson, 2003(عيوب النمو الجنيني بميكانيكية معينة 
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  :ن احتال العناوين في السنين األخيرة بسبب عالقتهما مع التشوهات وهمااهنالك فيتامين 

، ألنه يسبب  Aوفيتامين) Fleming, 2001(ألنه يستطيع منع بعضها  ، Folic Acidكيحامض الفول

 اً إذ يؤثّر على عملية التكاثريـعكس ل زيادته يعمل عمالًـ مثVA حيث وجد بأن نقص .حدوثها

 ، أكبر بكثير مما بكميات فائضةVA عملية أخذ إن .)Olson, 2003  (يؤدي إلى تشوهات و

 ، أو بكثرةVA، أو أخذ مكمالت  يحتاجه الجسم مثل أكل كمية كبيرة من كبد األسماك الكبيرة

في حدوث تشوهات  تسبب )Laurence et al., 1997( بكثرة VA الحاوية على  المراهم الجلدية استعمال

قد و. للمقاطع النسجية يكون بعضها ظاهرياً والبعض اآلخر يظهر من خالل الفحص المجهرين والعي

 الفئران مثل الحيوانات المختلفة  فيRA بـ أشارالعديد من الباحثين إلى تشوه العين عند المعاملة

Wischnitzer, 1975) Ozeki and  Shirai, 1998;(، الجـرذانWistar Rat   ( Padmanabhan et al., 

  ).Suncus  murinus ) Ishikawa et al., 1998،بابةذفي الو ،(1981

 سابقاً ولم يسبق ظهر لم ي نوع جديد من تشوهات العينلتعرف علىاتهدف الدراسة الحالية إلى 

، تحقن Aوذلك باستعمال جرعة عالية مفردة من فيتامين  ،ملتصقة األجزاء العين الخارجيةبوصفه، يدعى 

بها الفئران الحوامل في اليوم السابع من الحمل،  فضالً عن الوصف الشامل للتشوهات الخارجية والتي 

  .تصيب األجنة من جراء تأثير تلك الجرعة عليها

  

  د وطرائق العملالموا

 تم اختيار  حيث من كليتي التربية والطب البيطري بجامعة الموصلالفئران البيضتمَّ الحصول على 

. غم، وجميعها بصحة جيدة) 25( الجنسين، ومعدل أوزانها الأسبوعاً لك) 14 – 10( الحيوانات بعمر

إناث في كل قفص صغير خالل  واحد مع ثالث لإلخصاب مع الذكور بنسبة ذكروضعت اإلناث المهيأة 

،  م25لغرفة بمعدل  فرشت أرضية األقفاص بنشارة الخشب ومكيفة لدرجة الحرارة داخل ا، الليلساعات

أعطيت الحيوانات العليقة الخاصة وهي عبارة . ساعة ظالم يوميا12ً ساعة ضوء و 12الدورة الضوئية و

 .Ad Libitum الماء بصورة مستمرةزود كما ،ابتةعن علف مركز تم شراؤه من األسواق المحلية بنسب ث

           Vaginal plugبمالحظة السدادة المهبليةتمَّ التأكّد من حصول التزاوج في صباح اليوم التالي 

)Ozeki and Shirai, 1998( .السدادة المهبلية بأقفاص منفصلة مع كتابة عزلت الحوامل التي امتلكت 

ذي يليه هو اليوم األول من اليوم الصفر من الحمل واليوم ال يوم التزاوج هوتاريخ التزاوج واعتبر 

  ). Padmanabhan et al., 1981( ،الحمل

، تمَّ شراؤه كل نقي مذاب في زيت الذرة المعقم كمادة مسببة للتشوهات الخلقية بشAاستخدم فيتامين 

 لكل IU 150,000  بتركيزMedisca Farmaceutical Italy صيدليات المحلية، ومحضر من قبلمن ال

 اإلناث الحوامل حقنت  ، حيثقبل الحقن مباشرةً) IU 5,0001(  وهوثمَّ حضر منه التركيز المطلوب. مل

 بواسطة حقنة في منطقة أسفل البطن  Intraperitoneal Injectionداخل البريتون A بمحلول فيتامين
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وقسمت الحوامل إلى . )Ozeki and Shirai, 1998(، ابع للحمل اليوم السفي مل 1صغيرة سعتها 

  : كاآلتيموعتينمج

  .IU 000 ,15تركيزVA   بمحلول أنثى حامل 72 حقنت : المجموعة األولى

 . زيت الذرة المعقّم بنفس الكمية من أنثى حامل72حقنت : )السيطرة (المجموعة الثانية

  ، بواسـطة األيثر ومجاميع التجاربقتلت اإلنـاث الحوامل من مجموعة السـيطرة

)Padmanabhan et al., 1981( وذلك في اليوم الثامن عشر من الحمل لضمان الحصول على األجنّة ،

على األجنّة من قرني الرحم شرحت الحوامل بشق البطن والحصول . قبل والدة مبكرة غير متوقّعة

              بلطف بواسطة وأزيلت األغشية ألجنينية) Nacl  0.9%(  في محلول ملحي فسيولوجيووضعت

                  ،  تم أخذ الجزء العلوي فقط للرأس.تم تصويرها وأدوات التشريح وفحصت األجنة بعدسة مكبرة

                    ساعة48 بمثبت بوين المائي لمدة وتم التثبيتوذلك بقص زاويتي الفكين بالمقص باتجاه الخلف 

)Ozeki and Shirai, 1998 (ر وفق طريقةوالمحض Luna  )1968(بكحول أثيلي ، يليه غسل النماذج 

 بسلسلة تصاعدية التركيز من الكحول النماذج مررت ثم. هاكي يزول اللون األصفر من% 70تركيز 

قطعت العينات . شمع البارابالست بارافينثم طمرت ب  لغرض الترويق  Xyleneاستخدم الزايلين و األثيلي

 اعتماداً )E  و  H(  إيرلخ وااليوسين-ن هيماتوكسلين  استخدم ملو.µm7 ضية متسلسلة بسمكمقاطع عر

 فحصت المقاطع المجهزة .لغرض اإلرساء DPX  استخدمو) Bancroft and Stevens, 1975 (على

، والتقطت صور فوتوغرافية للمقاطع )Olympus, Japan(باستخدام المجهر الضوئي المركب نوع 

  .المنتخبة

   

  النتائج

اليوم السابع من الحمل وبتركيز  في Aأظهرت النتائج بأن الجرعة المفردة من فيتامين 

)1×15000 (IU   أما النسبة الباقية من  %. 95.45قد تسببت بموت األجنة المغروسة في الرحم بنسبة

ا يحمل خمسة منه% 66.7 وكان . مشوهةهاكانت جميعو % 4.55وسة والتي بقيت حية فهي األجنة المغر

لرأس ، ا من الخارجصلبتا الملمس External Eyes العينان خارجيتان:  هي الخارجيةأنواع من التشوهات

أما .  )b – 1صورة ال(، واألرجل الخلفية مشوهةمنحٍن يختلف عن رأس السيطرة، األذنان والذنب مفقودة

: هي الخارجيةعة أنواع من التشوهات فتحمل تس% 33.3النسبة الباقية من األجنّة المشوهة والتي تبلغ 

. الجذع صغير الحجم، األذنان والذنب مفقودة، وRounded Headالرأس مستدير منحٍن يشبه رأس الطير

يمنى فمغطاة ، أما العين الن مختلفتان اليسرى خارجية متصلبةالعينا :أما أهم تشوهين رئيسيين فهما

 Duplication of Hind  الثاني هو ازدواج الرجلين الخلفيتين التشوه الرئيسي المهم. باألجفان وفيها نقرة

Limbs  والتي تحمل كلها أصابع مشوهة.  
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  .  يوم حمل18منظر جانبي وأمامي ألجنّة الفأر األبيض بعمر  : 1صورة ال
a :  ،جنين سيطرةb : وأذان وذنب مفقودين، أرجل)السهم(عيون خارجية ،         
  ).x 15,000 IU 1( تركيز VA  .لفية مشوهةخ             

 
          ة واحـدة سـميكة بلـغ قطرهـا        إذ أن كل طرف خلفي عبارة عن طرفين ينبعان من مفصل ركب           

أما عدد األصـابع فكـان      . )b – 2صورة  ال(  ملم فقط  2.2ركبة السيطرة يبلغ    ، في حين أن قطر       ملم 2.8
، والذي  تحته يحمـل إصـبعين        Oligodactyliaول العلوي     قليالً حيث بلغ  ثالثة أصابع في الطرف األ        

، أما اإلصبع األخـر فهـو        ملم 2طول من جميع األصابع وطوله      العلوي أ : Ectrodactyliaمشوهين فقط   
 . ملم فقط0.8قصير جداً يبلغ طوله 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                  
 . حمل يوم18منظر جانبي ألجنّة الفأر األبيض بعمر :  2صورة ال  

a: جنين سيطرة،b :يسرى خارجية عين )e (واليمنى ذات نقرة، أصابع مشوهة 
 . وأرجل خلفية مزدوجة، قطعت الرجل اليسرى للتوضيح، أذان وذنب مفقودين

VA 1(تركيز x 15,000 IU(.  
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  :للعين الخارجية لمقاطع النسجيةلالدراسة المجهرية 

 . لعين السيطرة أن العين مغطـاة باألجفـان        تسلسلة الم أظهرت الدراسة المجهرية للمقاطع النسجية    

، تمـأل بالنـسيج      تمثل فتحة العين مـستقبالً     µm 30األجفان غير متالمسة تترك بينها فسحة ضيقة تبلغ         

ين ، ثم يزول تدريجياً بعد الوالدة بأسبوع      ذي يكون مستمراً مع ظهارة البشرة     الظهاري الحرشفي المطبق ال   

          البـصري  الكأس. قرنيةال الجفنين فيكون فوق   أما موقع هذه الفسحة بين    . عينيهتقريباً حيث يفتح الدرص     

   أما سـمك جـداره فيبلـغ       µm 1100، يبلغ معدل قطره حوالي      شكل منتظم تقريباً   كمثري ال  )3صورة  ال(

165 µm .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     ، يوضح شكل أراألبيض يوم حمل للف18طرة بعمر مقطع أفقي لعين مجموعة السي : 3صورة  ال      

 ).v.c( الزجاجي غرفة الخلطو) .i(القزحية و) .l(العدسة و) .o.c(الكأس البصري

  60X قوة التكبير. )E و o.n.) .(H(العصب البصري و

  

القرنية عبارة عن نسيج ضام ليفي، يعد استمرار للطبقة الصلبة التي تحيط بكرة العين، ويبلغ سمكها 

65 µm بيضوية أوكروية  العدسة. العدسة والقزحيةتغطي الجهة األمامية للعين أمام ، وتكون شفافة

 .، تغطى من الخارج بظهاري مكعبي بسيط، خالياها طويلة منتظمةµm 550، معدل قطرها الشكل

 يمتد من أسفل الكأس البصري ويتكون من ألياف أجسام µm 85العصب البصري سميك نسبياً، قطره 

وفي المقطع يظهر .  الوسط لتطل العدسة من هذا الثقبية بشكل قرص مثقوب منالقزح .خاليا العقد

 تجويف يدعى أيضاً فسحة منظمة العين وهتالغرفة المائية . بشكل جزئين يالمسان العدسة من الجانبين

غرفة الخلط  .µm 50 حوالي اضيق يقع أمام العدسة وينتهي من الجهة األخرى بالقرنية، ويبلغ سمكه

 ا نسبياً إذ يبلغ قطرهةكون كبيرت وشغل تجويف الكأس البصري بأكمله تقع خلف العدسة وت جيالزجا
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مرتبة من الداخل إلى  ، خمس طبقات تعود للشبكةالكأس البصري ذو ست طبقات .µm 750حوالي 

الضفيرية  الطبقة ، طبقة الخاليا العقدية، محاور الخاليا العقدية، الغشاء المحدد الداخلي:الخارج كاآلتي

خمس طبقات ألنها عبارة عن  µm 91سميكة ذات تركيب متشابه تقريباً معدل سمكها طبقة  و،الداخلية

التي والطبقة السادسة هي طبقة الخاليا الصباغية  .سوف تنفصل عن بعضها باستمرار النمومندمجة و

  . µm 4تغطي الشبكية من الخارج ويبلغ سمكها حوالي 

الذي أطلق عليه في هذه الدراسة ألول مرة أسم جديد للعين وتشوه وجود  كما أظهر الفحص النسجي

ذات أجزاء صلبة  تكون أجزاؤها ملتصقة مع بعضها البعض و حيثالعين الخارجية العديمة األجفان

، وتتخذ عدة أشكال من  ومن هنا جاءت تسميتها بالخارجيةمعظم األجزاء تكون على سطح جلد الوجهو

 بدرجة كبيرة عن  جميعها ووالتي تختلف العدسة، والشبكيةترتيب الكأس البصري ووحجم وناحية شكل 

  : هي حيث لوحظ لها خمسة أشكالعين السيطرة 

 تكون الشبكية مطوية حيث. µm 300 ومعدل سمكها µm 1300عين سطحية رقيقة وواسعة قطرها  .1

التجويف الزجاجي . قزحية الجزء الخارجي للشبكية والالعدسة صغيرة وملتحمة مع. بشكل طبقتين

 .)4صورة ال (µm 12العصب البصري صغير نسبياً يبلغ قطره . عبارة عن شق ضيق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    يوم 18بعمر  مقطع أفقي في عين خارجية سطحية رقيقة واسعة لجنين الفأر األبيض : 4صورة  ال      

). .l( يرة مطوية بشكل طبقتين يلتحم معها عدسة صغ) .r( حمل، حيث الشبكية

VA 1(تركيز x 15,000 IU) (H و E( .60 قوة التكبيرX.  

  

العين خارج الجلد ، الجزء الظاهر من  تحتها العدسة وباقي أجزاء العينالشبكية مطوية للخارج تلتصق .2

 .)5صورة ال(ال يوجد تجاويف وال عصب بصري . µm 550، قطره يكون حجمه صغير
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مطوية للخارج يلتصق معها كافة أجزاء العين ) .r( في عين خارجية ذات شبكيةمقطع أفقي  : 5صورة  ال

يكون حجمه  )السهم( يوم حمل، الجزء الظاهر  خارج الجلد 18 الفأر األبيض بعمر  لجنين

  .60X قوة التكبير. )E و x 15,000 IU) (H 1( تركيز  VA.صغير

  

، الجزء الظاهر من العين إلى الخارج القرنيةلتفة ومندمجة مع العدسة و الشبكية صغيرة ومطوية وم .3

ال يوجد تجاويف وال . µm 950قطره ن أحد الجهات ويبلغ يكون كبير ويعبر فوق طالئي البشرة م

 .)6صورة ال(عصب بصري 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 يوم حمل أجزاؤها 18مقطع أفقي في عين خارجية لجنين الفأر األبيض  بعمر :  6صورة ال      

 الجلد يكون كبير ويعبر فوق ملتصقة مع بعضها الجزء الظاهر من العين خارج

قوة . )E و 1x15,000 IU( )H( تركيزVA.طالئي البشرة من أحد الجهات

   .60Xالتكبير
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، الجزء الظاهر من العين إلى ة وباقي أجزاء العين الشبكية متعرجة صفيحية الشكل ملتحمة مع العدس .4

ال يوجد تجاويف وال . µm 1200 حد الجهات فوق البشرة ويبلغ قطرهالخارج يكون كبير ويعبر من أ

 .)7صورة ال(عصب بصري 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يوم حمل لها شبكية متعرجة18 الفأر األبيض بعمر  مقطع أفقي في عين خارجية لجنين : 7صورة ال  

 صفيحية الشكل ملتصقة مع باقي أجزاء العين الجزء الظاهر من العين يكون كبير ويعبر                     

 . 60Xالتكبير  قوة. )E و x 15,000 IU) (H 1( تركيز VAفوق البشرة                      

  

 يلتحم معها حيث أن الشبكية متعرجة ومتسعة من الجهة الخارجية بشكل جرس :عين بشكل الزهرة .5

العدسة غير منتظمة الشكل .  اعتيادية في النصف السفلي للعينطبقات الشبكية تكون. جزاء العينباقي أ

اً ويمأل بنسيج قد يكون التجويف الزجاجي صغير نسبي. م مع الشبكية وتمأل الشكل الجرسيتلتح

العصب البصري . µm 1240إذ يبلغ قطره ر من العين إلى الخارج يكون كبيرالجزء الظاه. ميزنكيمي

 . )8صورة ال(، µm 90جيد التكوين يبلغ قطره 
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                   يوم حمـل بـشكل الزهـرة،        18مقطع أفقي في عين خارجية لجنين الفأر األبيض  بعمر             : 8صورة  ال

 تركيـز  VA .ين كبيرة من الخـارج ، الع).l(كأسية الشكل تلتحم معها العدسة ) .r(الشبكية                    

                    )1 x 15,000 IU) (H و E( .60 قوة التكبيرX.  

  

  المناقشة

، والتي يقابلها األسبوع األول من الحمل في أشهر األولى من الحمل في اإلنسان  الثالثةخالل

 وقت حرج أكثرالواضح أن ن وم) O`Day, 2004(، تتغير الخاليا وتتبع برنامجاً خاصاً في نموها رانالفئ

  . )Gilbert, 2000(، هو أثناء نموه وتكوين تراكيبه المختلفة ألي عضو

 لكل إن عملية التداخل في أحد األطوار تمنع المسار الطبيعي لألحداث وذلك ألن هناك زمناً محدوداً

لذا تسمى .  المغيرةوفي هذه الفترة تكون الخاليا حساسة جداً للعوامل. مجموعة خاليا لتكمل مسارها

، مرحلة هناك اختالفات في درجة التحسس و).O`Day, 2004(الفترات الحرجة لألعضاء واألنسجة 

 إلى 3.5العيون حساسة بشدة من األسبوع ف. )Pastuszak, 2001 (المحدثة للتشوهالنمو، وتركيز المادة 

                                                             ).O`Day, 2004( وتبقى حساسة بدرجة أقل إلى الوالدة 3.5الشهر 

         LD50 والتي تعطي لحوامل الفئران نسبة إلى VA من  المفردةةلقد تم اختيار تركيز الجرع

)median lethal dose (حيث وجد أن تركيز همألجنت ،)IU 5,000 ( يؤثر على األجنة المغروسة بنسبة

               لهذا اختيرت . من األحياء مشوهة% 21.43، وكانت نسبة % 50باً أي تقري% 56.25وفاة 

 ر هذه الجرعة مشابهة للجرعة التي وتعتب.كجرعة عاليةIU  )15,000 (هيو مضاعفاتها إحدى

 اليوم التاسع من الحمل حيث حقن الفئران بجرعة مفردة من  فيWischnitzer  (1975)استخدمها

VAعلى شكلRetinyl palmitateداخل البريتون بتركيز ml / IU15,000 وحصل على عيون عارية من 

وتعتبر هذه الجرعة أعلى من الجرعة التي . األجفان، عيون جاحظة للخارج وعيون صغيرة

عن طريق lac  1- 1 5. حين أعطى جرعة للجرذان مقدارها)1981( وآخرون Padmanabhanاستخدمها
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وحصل على عيون ذات أجفان مفتوحة، عيون جاحظة للخارج وعيون من الحمل،  8-14الفم في اليوم 

التحام تراكيب العين في والشبكية، ، وأظهر الفحص النسجي تغييرات انحاللية في القرنية، العدسة. مفقودة

 اهاي التي أعطالجرعةوتعتبر جرعة الدراسة الحالية أعلى أيضاً من .  الحجمالعيون الصغيرة

 Ozeki and Shirai )1998 (حين أعطى الفئران جرعة بواسطة حقنة داخل البريتون بمقدار 

12.5mg/kgمن  RA في زيت الذرة في اليوم السابع من الحمل وحصل على عيون صغيرة، عديمة 

ولم يحصل . العين، غياب العدسة، تشوهات في الخلط الزجاجي، خطأ في انفصال حوصلة العدسة

تشوهات العين على العين الخارجية التي حدثت في هذه الدراسة آنفو الذكر الذين درسوا الباحثون 

  .ووصفت بدقة

،  Amnion وذلك ألن في هذا اليوم يتكون الغشاء السلّي  للمعاملةاختير اليوم السابع من الحملوقد 

 السابع من اليوم إذاً. وهي مرحلة ما قبل البدينات .وفي اليوم السابع والنصف تتكون الصفيحة العصبية

.  يعد مهماً جداً ويعد فترة حرجة حقيقية ألنها تسبق عملية تكوين األعضاء مباشرةالحمل لغرض المعاملة

حيث اختارا أيضاً اليوم السابع من الحمل ) Ozeki and Shirai ) 1998وهذا يتفق مع ما جاء في دراسة

   .تشوهات في العين% 95.5لدراسة تشوهات العين في الفئران وحصال على 

 تشاهد  Wistar أن تشوهات العين في الجرذان  فقد وجدوا)1981( وآخرون Padmanabhan ماأ

 .ة الحالية، وهذا يتعارض مع الدراسي اليوم الثامن والتاسع من الحملغالباً في المجاميع التي عوملت ف

 الفئران  لحوامل VAفقد اختار اليوم التاسع إلعطاء الجرعات العالية من ) Wischnitzer ) 1975أما

وفي كل األحوال فإن هذه األيام، السابع، . العين، وهذا ال يتفق مع الدراسة الحاليةللحصول على تشوهات 

يتفق ، والتاسع تعد مؤثرة تأثيراً كبيراً على حركة خاليا العرف العصبي قبل تخصصها وهذا الرأي الثامن

 إلى VAتؤدي الجرعات العالية من ، حيث )1995( وآخرين  Rothmanمع رأي عدد من الباحثين مثل

          إرباك موقع المعلومات التي قد ينتج عنه سلسلة من التغيرات في الجينات من الصعب تغييرها

)2002Berry,(.   

  جميع أنواعوعلى ، تطلق على بـروز كرة العينExophthalmiaكلمة  في البحوث السابقة كانت

 أن العين المفتوحة عند )1998( وآخرونIshikawa  حيث ذكر.يها األجفانالتغطالتي عارية العيون ال

الوالدة في الزبابة سببها طفرة في الجين وأن الصفة التي ولدتها الطفرة هي فشل أجفان العين باالنغالق، 

   .ولم يذكر سبب حدوث هذا التشوه

كرة العين (ة بشدة  من العيون الجاحظوصفوا نوعاًفقد ) 1981(وآخرون Padmanabhan  أما

فتحولت ا ملتصقة ببعضها بأكملها وأجزاؤهوأن كرة العين فيها مختزلة ) Exophthalmiaالبارزة للخارج 

الدراسة الحالية بالعين ، تشابه النوع الذي أطلق عليه في زء صغير على الجزء الخارجي للرأسإلى ج

رت الصورة التوضيحية لها بأنها تشابه العين  وأظه.لم يذكروا نسبة حدوثها لكنها صغيرة جداً والخارجية

  .ها صغيرة جدا لكنالخارجية في الدراسة الحالية بدرجة قليلة، 
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والتي تستحق  هاالدراسة الحالية صفات جديدة لهذه العيون حيث لوحظ خمسة أشكال من  أظهرتلقد

راسة الحالية أسم ليها في الدلذا أطلق ع. ون خارج الرأس وال تغطى باألجفان، معظم أجزاء العين تكالذكر

فق فقدان الدماغ والدماغ ، وذلك للتفريق بينها وبين العين البارزة للخارج والتي تراالعين الخارجية

أبعاد هذه التراكيب، فإنها تختلف تماماً عن  أما شكل تراكيبها و.وتكون بدون أجفان أيضاً. الخارجي

  .   لون الصبغة التي تصطبغ بها و شكل خالياهاويستدل عليها من . مثيالتها في عين السيطرة

 كبير والبعض اآلخر ، فبعضها ذات قطرارجية تختلف من حيث الحجم والشكلإن أشكال العيون الخ

ة مع بعضها جميعها ذات أجزاء ملتصق. µm 1300 –  550حيث تتراوح أقطارها من . ذات قطر صغير

ية رقيقة واسعة ومطوية بشكل طبقتين أو مطوية وقد تكون الشبكية سطح. البعض وبأوضاع مختلفة

لتفة ، أو أن الشبكية صغيرة مطوية وموباقي أجزاء العين الصغيرة الحجمللخارج تلتصق تحتها العدسة 

أو أن الشبكية . ين كبير ويعبر فوق طالئي البشرة، الجزء الظاهر من العومندمجة مع العدسة والقرنية

ارج ، الجزء الظاهر من العين إلى الخع العدسة وباقي أجزاء العينحمة ممتعرجة صفيحية الشكل ملت

المختلف عن األشكال السابقة فهو عين خارجية المتميز وأما الشكل الوحيد . يكون كبيراً يعبر فوق البشرة

 .جرس يلتحم معها باقي أجزاء العينبشكل الزهرة حيث تكون الشبكية متعرجة ومتسعة من الخارج بشكل 

من العين إلى الخارج الجزء الظاهر . م مع الشبكية وتمأل الشكل الجرسيغير منتظمة الشكل تلتحالعدسة 

 بتركيز VA هذه الدراسة الحالية عند استعمالجميع أشكال العيون الخارجية ظهرت في . يكون كبيراً

)1x15,000 IU(لقد وجد . من مجموع التشوهات% 3.6ة حدوثها ، وبلغت نسبWischnitzer )1975 (

من مجموع التشوهات عندما استعمل في اليوم التاسع حقنة مفردة % 6.3أن بروز كرة العين تشكل نسبة 

وهذه النسبة أعلى من . لحوامل الفئران) IU 15,000( مقدارها Retinyl Palmitate على شكل VAمن 

قد ، ولخارجية والبارزة، ألنها تشمل نوعين من العيون، اهانسبة الدراسة الحالية وتساوي تقريباً ضعف

  . تشابه ما وجد في هذه الدراسة قدتحوي على تشوهات العين التي

 بكميات A  بعدم أخذ فيتامينبحدوث الحمل، و اللواتي ال يعلمن توصي هذه الدراسة النساء الحوامل

 ت اإلصابة الشديدة بحب وخصوصاً استعمال المراهم في حااللما فيه من خطر على أجنتهن، كبيرة

 . يومياً مع ما يؤخذ ضمن الطعام يعتبر كافيا و أميناIUً 5,000  إذ أن أخذالسيالن الدهني للجلد،الشباب و

وهذا يتفق مع ما أوصت به المنظمات الدولية  IU 10,000  الواحدبحيث أن المجموع ال يتعدى في اليوم

  .هات العيون و تشوهات أخرى للحفاظ على األجنة من تشو)Rothman et al., 1995( للغذاء و الدواء
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