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  الملخص

 أجريت الدراسة الحالية للتعرف على التأثيرات العيانية والنسجية المرضية التي يحدثها عقار معالجـة              

حيث . Mus musculus في الجهاز العصبي المركزي ألجنة الفأر األبيض السويسري Topiramateلصرع ا

كغم من وزن الجسم من اليوم األول إلى اليوم الثامن عـشر            /  ملغم   8.4جرعت الحوامل عن طريق الفم بـ       

 3.29و% 4.3نـسبة   وقد أحدث العقار تشوهات ظاهرية لكل من الدماغ والحبل ألشوكي لألجنة ب           . من الحمل 

تمثلـت بـدماغ    % 21.97أما الفحص النسجي فقد أظهر تشوهات في نسيج الدماغ بنـسبة            . على التوالي % 

وعانى الحبل ألشوكي من تشوهات نسجية أيضاً       . الحجم خارجي وتنكس وتنخر الخاليا العصبية والدماغ كبير      

لحالة الطبيعية  وتفجي الخاليا العصبية      أبرزها تموضع الحبل ألشوكي في موقع مختلف عن ا        % 10.98بنسبة  

وإلظهار دور حامض الفولك في تقليل التشوهات فقد دمج مـع           . و احتقان جدار الوعاء أعلى الحبل ألشوكي      

كذلك %. 0.0كغم حيث انخفضت التشوهات الظاهرية للدماغ والحبل العصبي إلى          / ملغم 0.42العقار بجرعة   

وعند دمج العقـار مـع حـامض        . على التوالي  % 4.76و  % 14.28انخفضت التشوهات النسجية لهما إلى      

كغم من وزن الجسم، اختزلت التشوهات الظاهرية للدماغ و الحبل ألشوكي أيـضاَ             / ملغم 0.84الفولك بجرعة   

  .على التوالي% 2.5و % 6.66وانخفضت نسبة التشوهات النسجية لهما فأصبحت % 0.0إلى 

  

  .عقار التوبيراميت لمركزي، جنين الفأر، حامض الفولك، الجهاز العصبي ا:الكلمات الدالة
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ABSTRACT 
This study was conducted to determine the gross and histopathological effects  caused 

by Topiramate (a curing drug of epilepsy) on the Central Nervous System (CNS) in the 
mouse Mus musculus embryos. A dose (8.4 mg/kg) of body weight (b.w.) of Topiramate, 
were given from 1st. to 18th. day of gestation, to pregnant mice. This caused various 
malformations in brain and spinal cord as 4.39% and 3.29% respectively. Histological 
examination showed 21.97% abnormalities of brain as exencephally, degeneration and 
necrosis of neurons, and large size brain. The spinal cord showed 10.98% histological 
defects such as abnormal position, vacuolation of neurons, congestion of dorsal blood vessel 
wall at the upper part of the spinal cord. In order to show folic acid role in reducing 
malformations, Topiramate were mixed with 0.42 mg/kg b.w. folic acid, resulting complete 
reduction of external malformations of brain and spinal cord 0%, and histological defects 
were reduced to 14.28% and 4.76% respectively. Using Topiramate with 0.84 mg/kg b.w. 
folic acid, they showed also complete reduction of external malformation of brain and spinal 
cord (0.0%). While histological defects were reduced to 6.66% and 2.5% respectively. 
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