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  الملخص

 مدى تأثير التدخين الـسلبي علـى تغييـر مـستوى الكاربوهيـدرات              لىالتعرف ع الى  يهدف البحث   

أشهر علـى التـدخين     ) 4،  2(، عرضت الفئران لفترة     )دراسة كيمياء نسجية  (والكاليكوجين في كبد الفئران     

ساعات يومياً، إذ تناقصت شـدة التفاعـل مـع الـصبغات لمـادة الكاربوهيـدرات                ) 4،  2(السلبي ولمدة   

  .والكاليكوجين في الخاليا الكبدية بزيادة كمية الدخان وزمن التعريض لدخان السكائر مع مجموعة السيطرة
  

  .دالتدخين السلبي، الكاليكوجين، الكب: دالةالكلمات ال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

The study aims were to investigate the effect of passive smoking on the changes in the 
level of glycogen in mice. The mice were exposed for (2 to 4) months to passive smoking, 
for 2 to 4 hour's daily. The intensity of carbohydrate and glycogen reaction by  increasing 
the amount of smoking and histochemical stains was decreased with the lapse of time to 
exposure of passive smoking as compared with the group of control. 
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  المقدمة

 اناإلنـس د صـحة    د ته أصبحتلمساهمته الفعالة في تلوث البيئة التي        التدخين من المشاكل الخطيرة      ديع

 الـذي  ألقـسري  التدخين الـسلبي أو  د، ويع)Araujo et al., 2008( الجسم كافة، أجهزةبتأثيراته السلبية في 

 غير المدخنين إلى استنشاقه من خالل وجودهم مع المدخنين، وقد اطلـق عليـه التـدخين                 األشخاصيخضع  

  ). Jiang et al., 2007 (ناألماكفي كل الموجودة الكرهي أو دخان التبغ البيئي والذي يحيط بالناس 

 بضمنها الكبـد    األعضاء مختلفوجود عالقة بين التدخين وسرطان       كثير من الدراسات الحديثة      وأيدت

)Danial et al., 2012; Lee et al., 2011; IARC, 2002.(  

 مركـب كيميـائي نـاتج مـن احتـراق      4000 من أكثر هناك أنوقد بين برنامج علم السموم العالمي  

   معروفـــة بـــسميتها وكونهـــا مـــسرطنة األقـــل مـــادة علـــى 250ة، منهـــا الـــسيكار

)USDHHS, 2002.(  

المواد التي تتمثل بالمواد    و كونات الكميائية للنسيج  مبدراسة ال علم يهتم    Histochemistry  النسجكيمياء  

  .)Sumner, 1969(الكربوهيدراتية والبروتينية فضال عن الدهون 

 أنهـا  التي يمكن تعريفهـا علـى        Mucosubstances من المواد المخاطية     تتكون المواد الكربوهيدراتية  

، فالمواد المخاطية عبارة عـن مـواد   )Brimacombe and Webber, 1964(المواد الغنية بالكربوهيدرات 
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 ئيـة  الكيميا تفـاعالت  تركيبها الكيميائي وسلوكها في      أساسسكرية مرتبطة بالبروتينات يمكن تصنيفها على       

 نـسجياً  تشخيص المواد المخاطية يتم). Kiernan, 1999(بالطبيعة   توزيعهاأساسلخاصة أو على النسجية ا

 فـي عمليـة     األساسـية اما القاعدة   . من خالل قوة تفاعل المواد السكرية المكونة لها بالصبغات المعاملة بها          

) glycol 2 :1 أو   االلديهايـد (التشخيص فتعتمد على المجموعات الفعالة الموجـودة فـي الكربوهيـدرات            

  ).Ester sulfate) Culling et al., 1985 الكبريتاتية  األمالح و CooH والكاربوكسيل 

 وظيفته خزن الطاقة في الخاليا الحيوانية، ويـصنع بـصورة           الكربوهيدراتمن   اًجزءالكاليكوجين  يعد  

 الحيـواني   بالنـشا ى  ع لذا يد  االنش والعضالت، يشبه الكاليكوجين     Hypatocytesاساسية في الخاليا الكبدية     

Animal starch  لتركيب االمايلوبكتين اًويكون مشابه Amylopectin) McArdle et al., 2007.(  

شف الذي هو مفتاح الكشف     -البريوديك المادة الغنية بالكربوهيدرات موجبة التفاعل مع تقنية حمض          إن

ع المركبات الحاوية على نسبة عاليـة مـن          موجبا م  PASوكذلك يكون تفاعل الـ     ). Sumner,1969(عنها  

، والـسكريات البروتينيـة     Glycoproteinالسكريات المتعددة مثـل الكاليكـوجين، البروتينـات الـسكرية           

Proteoglycan) Sheehan and Hrapchak, 1980.(  

 Glycogen ايضاً للتمييز بين االنواع المختلفة من امـراض خـزن الكاليكـوجين    PASتستخدم تقنية 

storage disease إذ ان التفاعل الموجب للـ PASاشكال معينة من السرطان مثل مـرض   وجود يدل على 

Paget's disease وغيرها )Boon et al., 2006.(  

 فهي صبغة تفريقية خاصة تكشف عن الكاليكوجين بتكوينهـا  Best's carmin تقنية البيست كارمين أما

ـــ    ــات الـ ــين مجموعـ ــة بـ ــرة هيدروجينيـ ــين   OHآصـ ــوجين وبـ ــى الكاليكـ   علـ

 تكـون  ا التفاعل لونا احمر براقا، في حـين  وبذلك يعطي هذCarmin acid لحمض الكارمين Hذرات الـ 

ــاف  ــاط Fibrinاالليــ ــصبغة   Mucin والمخــ ــذه الــ ــطباغ بهــ ــعيفة االصــ    ضــ

)Titford, 2009 ; Horobin, 1982.(  

ــد وبدرجــة ا أنوبمــا  ــة فــي الكب   قــل فــي العــضالت  الكاليكــوجين يوجــد بــصورة طبيعي

)Cook, 1990 .( فقد استطاع)Smitherman et al., 1972(    قياس شدة تفاعل الكاليكـوجين المثبـت بعـدة 

لكبـد  الـسيطرة   مثبتات، إذ تم الحصول على افضل نتيجة مع حمض البيكريك الكحولي مقارنة مع عينـات                

  .الجرذان

  المواد وطرائق العمل

 وكـان معـدل   أشـهر ) 3-2( بعمر السوية Mus musculusية انتخبت ذكور الفئران البيض السويسر

 London شـركة  إنتـاج سم مـن   )13×16×30 (أبعادها بالستيكية أقفاصغم، وضعت في )27 (أوزانها

plastic/North Kent  مجموعـة  أحـداها  خاصة بتربية الفئران، قسمت الفئران إلى خمس مجاميع وكانـت 

عرضت لدخان السكائر في قفص خـشبي       . مجموعة/6د الفئران    تجريبية وكان عد   األخرى واألربع سيطرة
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 بمضخة ماصة كابسة لنفث الدخان داخله مع مروحـة كهربائيـة لتوزيـع    زجهسم م  )100×50×75 (بأبعاد

 وأربعـة  ) سكائر 10(، عرضت المجاميع التجريبية لمدة ساعتين       )2001الدخيل،  (الدخان بصورة متجانسة    

 على التـوالي،    أشهر وأربعةولفترة شهرين   ) Aspinتخدمت سكائر من نوع     اس(يوميا  )  سيكارة 20(ساعات  

   وثبتـت بمحلـول بـوين الكحـولي         األكبـاد  وعزلـت كل فترة شـهرية شـرحت الفئـران          وبعد انتهاء 

Alcoholic Bouin's solution مــررت بعــدها بتراكيــز كحوليــة تــصاعدية ســاعة) 12-6( لمــدة   

)Culling et al., 1985(قوالب شمعية، بعدها قطعت بالمشراح الـدوار  ، ثم صبت في Rotary microtome 

 مايكروميتر ثم ثبتت على شرائح زجاجية بعد ان علمت ثم مررت بسلسلة تصاعدية مـن الكحـول                  6بسمك  

 بعدها فحصت باستخدام المجهـر      Best'scarminبصبغة    ومجموعة PASاالثيلي وصبغت مجموعة بصبغة     

   رقميـة نـوع   باستخدام كـاميرا وتم تصوير المقاطع ، )Leitz Watzler, Germany( الضوئي المركب نوع

Sony-DSC W30/Japan  وتم حساب قوة التكبير من خالل معادلة نظمت فيها قوة تكبير العدسة الـشيئية ،

  . المثبت من قبل الشركة المصنعة لهااريومعامل قوة تكبير عدسة الكام
  

  المناقشة  و النتائج

 الكحولي المستخدمة للكـشف عـن الكربوهيـدرات         PASغيرات في التفاعل مع تقنية       النتائج ت  أظهرت

  ).1(للكشف عن الكاليكوجين، جدول ) المتخصصة(بصورة عامة وتقنية البيست كارمين التفريقية 

  

  .يوضح شدة تفاعل الكاليكوجين في نسيج كبد الفئران المعرضة للتدخين السلبي :1 الجدول 
 

  مدة التعريض لدخان السكائر أربعة أشهر  مدة التعريض لدخان السكائر شهران 
  التقنية

مجموعة 

  يوم/ أربع ساعات   يوم/ ساعتان  يوم/أربع ساعات  يوم/ ساعتان   سيطرةال

PAS ++++  +++  ++  +  _  

B.C ++++  +++  ++  +  _  

  : شدة التفاعل في التقانات المدرجة في أعاله واقترحت لها المستويات اآلتية ةقدر

  .تفاعل موجب شديد ++++ : 

  .تفاعل موجب معتدل +++ : 

  .تفاعل موجب ++ : 

  .تفاعل ضعيف + : 

  تفاعل ضعيف جداً  : -

   مكررات6= عدد المكررات لكل مجموعة 
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 تفاعال موجبا شديدا واصـطبغت بلـون   PASمع تقنية السيطرة  تفاعالت نسيج الكبد لمجموعة      أظهرت

 مع كبد المجموعة المعرضة     الً تفاعال موجبا معتد   أظهرت في حين ،  )1 الصورة( غامق   Magentaارجواني  

 فـي كبـد المجموعـة       PAS، ولوحظ وجود تفاعل موجب مع تقنيـة         )شهرين/ساعتين(لدخان السكائر لمدة    

، وفـي   )2الصورة  (، إذ اصطبغت بلون ارجواني فاتح       )شهرين/ ساعات أربع(المعرضة لدخان السكائر لمدة     

 ظهر  في حين  تفاعال ضعيفا،    أعطتفقد  ) أشهر أربعة/ساعتين(عرضة لدخان السكائر لمدة     كبد المجموعة الم  

  ).3الصورة ) (أشهر أربع/ ساعاتأربع(التفاعل ضعيفا جدا في كبد المجموعة المعرضة لدخان السكائر لمدة 

جموعـة   تفاعال موجبا شديدا لنسيج كبـد فئـران م         أظهرتاما عند استخدام تقنية البيست كارمين فقد        

، اما في كبد مجموعة الفئـران المعرضـة لـدخان           )4الصورة  (السيطرة، وقد اصطبغت بلون احمر براق       

 كان التفاعل موجبا في كبد مجموعـة   في حين كان التفاعل موجبا معتدال،     فقد  ) شهرين/ساعتين(السكائر لمدة   

  نمـاذج بلـون احمـر فـاتح       إذ اصـطبغت ال   ) شهرين/ ساعات أربع(الفئران المعرضة لدخان السكائر لمدة      

  ).5الصورة (

فقد اظهر تفاعل نسيج الكبـد      ) أشهر أربعة/ساعتين( مجموعة الفئران المعرضة لدخان السكائر لمدة        أما

 أربـع (مع الصبغة تفاعال ضعيفا وكان التفاعل ضعيفا جدا في كبد المجموعة المعرضة لدخان السكائر لمدة                

  ).6الصورة ) (أشهر أربعة/ساعات

ل بشكل تدريجي مـع زيـادة مـدة وفتـرة     ؤ النتائج تفاعال موجبا شديدا لمجموعة السيطرة وتضا      أبدت

التعريض لدخان السكائر، ويمكن تفسير ضعف االصطباغ بهذه التقانات نتيجـة لتـأثر مـادة الكاليكـوجين                 

ل علـى اسـتهالك     بالتدخين السلبي إذ كان التراجع كبيرا في شدة االستجابة عند زيادة فترة التعريض مما يد              

 إلى سكر الكلوكوز لتوفير     Glycogenolysis يتحول بعملية تحلل الكاليكوجين      أنالكاليكوجين إذ من الممكن     

ويعد الكاليكوجين مصدراً للطاقة في الحيوانات      . الطاقة نتيجة لتأثر الخاليا بالمواد المهيجة في دخان السكائر        

 الكاليكوجين يوجد في عـدد مـن الخاليـا    أن إلى أشاراان اللذ) Stevens and Lowe, 1997( ذلك أكدوقد 

عند دراسـتهما  ) Martin and King Engle, 1972 (أشارمصدرا للطاقة إذ يتحول إلى سكر الكلوكوز، كما 

عضالت القطط إلى ان مادة الكاليكوجين تتركز في العضالت في حالة الراحة بكميات اكبر مما هي عليه في                  

  .ستهالك الكاليكوجين لتوفير الطاقة الالزمة للعضالتحالة الحركة وذلك ال

   النتائج الحالية بان محتوى كاليكوجين الكبد تنـاقص وجـاءت هـذه النتيجـة متفقـة مـع                   وأظهرت

)Valenca et al., 2008 (محتوى الكاليكوجين لكل وحدة وزن  عند اعطاء الفئران النيكوتين عبر الفم إذ قل

 إلى ايضه في كل مـن       باإلضافة الكبد الموقع الرئيس لتحول وايض النيكوتين،        ويعد. في الكبد بصورة جلية   

، وهذا يفسر ضعف اصطباغ المقاطع بصبغة )Wang et al., 2005; Nakajima et al., 1996(الرئة والكلية 

 glycol 1:2 المواد الكربوهيدراتية تحتوي على مجموعة إن. البيست كارمين كلما زادت مدة التعرض للدخان

 تتكون  لألكسدة وذلك الن حمض الكبريتيك مؤكسد خاص لهذه المجموعة، ونتيجة           PASالموجبة التفاعل مع    
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مع مجموعة االلديهايد ويعطـي لونـا   ) Schiff reagent(مجموعتا االلديهايد، وبعد ذلك يتفاعل عامل شيف 

ل كلما زادت مدة التعـريض  ، لذا فان درجة االصطباغ تق)Barka and Anderson, 1993( غامقا أرجوانيا

  .بسبب استهالك المواد الكربوهيدراتية وهذا ما لوحظ في الدراسة الحالية
  

  

  

 لخاليا الكبد  التفاعل الموجب الشديد يوضح، مقطع عرضي في كبد فأر من مجموعة السيطرة : 1 الصورة 

  .P.A.S. ، X 576مع تقنية 

 يوضح، )شهرين/ أربع ساعات (دة تم تعريضه لدخان السكائر لممقطع عرضي في كبد فأر  : 2 الصورة

  .P.A.S. ، X 576لخاليا الكبد مع تقنية التفاعل الموجب 
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، )أربعة أشهر/ أربع ساعات (تم تعريضه لدخان السكائر لمدة مقطع عرضي في كبد فأر  : 3 الصورة

  .P.A.S. ، X 576الضعيف جداً لخاليا الكبد مع تقنية  التفاعل يوضح

الشديد لخاليا الكبد  التفاعل الموجب يوضح ،من مجموعة السيطرةمقطع عرضي في كبد فأر   : 4 الصورة 

  .B.C. ، X 576مع تقنية 
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 يوضح، )شهرين/ أربع ساعات (ضه لدخان السكائر لمدة تم تعريمقطع عرضي في كبد فأر : 5  الصورة

  .B.C. ، X 576الموجب لخاليا الكبد مع تقنية التفاعل 

، )أربعـة أشـهر   / أربع ساعات   (تم تعريضه لدخان السكائر لمدة      مقطع عرضي في كبد فأر       :  6  الصورة

  .B.C. ، X 576الضعيف جداً لخاليا الكبد مع تقنية  التفاعل يوضح
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