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التغيرات المظيرية والنسجية في كبد ورئة الفئراف وأجنتيا المجرعة بعقار الباركيزوؿ Parkizol
حافظ ابراىيـ السعدي ، 0ىاني ماؿ اهلل حمودي الحمداني ، 2ريا غالب السمطاف
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 1فرع جراحة الفـ والوجه والفكيف ،كمية طب األسناف جامعة الموصؿ ،الموصؿ ،العراؽ
2

قسـ عموـ الحياة  ،كمية التربية لمعموـ الصرفة جامعة الموصؿ ،الموصؿ ،العراؽ

الممخص

كشفت النتائج عف التأثيرات المرضية العيانية والمجهرية والتشويهية لمجػرع المختمفػة مػف عرػار البػاركيزوؿ فػ كبػد ورئػة انػاث الفئػراف الحوامػؿ وأجنتهػا

ابتػػدام مػػف اليػػوـ السػػابا الػػي اليػػوـ الثػػامف عشػػر مػػف الحمػػؿ وتجسػػدت التغيػرات السػػموكية التػ احػػدثتها الجػػرع  252و 352و452ممغـ/كغػػـ مػػف وزف
الجسـ عالمات الخموؿ واالنزوام وضعؼ تناوؿ الطعاـ وشرب المام ومف ثـ االنرطاع الجزئ عف تناولهما فضػال عػف حػدوث النػزؼ المهبمػ ومػوت
بعضػها وسػػجمت ظػػاارة االجهػػاض النسػػب %8و%12و%55عنػػد الجػػرع  252و 352و452ممغـ/كغػػـ مػػف وزف الجسػػـ ،عمػػي الت ػوال

كمػػا سػػجمت

حاالت موت بعض الفئراف الحوامؿ عنػد اليػوميف السػادس عشػر والسػابا عشػر مػف الحمػؿ عنػد اعطائهمػا عرػار البػاركيزوؿ بجرعػة452ممغـ/كغػـ مػف
وزف الجسػػـ مػػف البػػاركيزوؿ وأظهػػرت الفحوصػػات اصػػابة االمهػػات الحوامػػؿ بشػػحوب الكبػػد ونػػزؼ دمػػوي وظهػػور نػػدب بيضػػام المػػوف عمػػي بعػػض
الفصوص واحتراف شديد وانزفة دموية ف الفصوص الكبدية ما تراكـ المػواد الشػحمية بػيف الفصػوص وسػجمت الفحوصػات المجهريػة احترػاف االوعيػة
الدمويػػة بػػيف الفصيصػػات وتوسػػا الجيبانيػػات وتػػنكس فجػػوي ونخػػر تجمطػ لمخاليػػا الكبديػػة واحترػػاف االوردة المركزيػػة وارتشػػاح بػ ري لمخاليػػا االلتهابيػػة
حوؿ االوعية الدموية اكتسبت الرئتيف الشحوب وحػدوث االنزفػة والنػدب البيضػام عمػي سػطوحها وفػ الجرعػة العاليػة لػوحظ شػدة احترػاف الفصػوص
مػػا تطػػور النفػػاخ الرئػػوي وفػػرط تنسػػج النسػػيج الممفػ المػرتبط بالرصػػبات وانزفػػة وارتشػػاح الخاليػػا االلتهابيػػة ف ػ النسػػيج الخاللػ وشػػواد تجمػػا نضػػحة
مصمية ف االسناخ وتضخـ االلياؼ العضػمية الممسػام فػ جػدار االوعيػة الدمويػة ووصػمت نسػبة االجنػة المشػواة  %48و %63و %89عنػد الجػرع
 252و352و 452ممغـ/كغػػـ مػػف وزف الجسػػـ ،عمػػي الت ػوال

وشػػممت تشػػوا ال ػراس والريمػػة السػػحائية الدماديػػة والالدماديػػة والريمػػة النخاعينيػػة وتشػػوا

العيػػوف وشػػؽ الحنػػؾ الكامػػؿ وكبػػر جػػـ صػػيواف االذف وتشػػوا الجػػذع واالط ػراؼ والػػذنب واعوجػػاج العمػػود الفرػػري بينمػػا شػػممت التغي ػرات المرضػػية ف ػ
االجنػػة الت ػ اعطيػػت مختمػػؼ جػػرع البػػاركيزوؿ ديػػاب انتظػػاـ الخاليػػا الكبديػػة وتنكس ػها ونخراػػا وحصػػوؿ توسػػا الجيبانيػػات ،واحترػػاف االوعيػػة الدمويػػة
وانزفػػة وخػػزب ف ػ النسػػيج الخالل ػ لم ػرئتيف ووجػػود نضػػحة مصػػمية ف ػ الرصػػبات والرصػػيبات وتػػثخف الح ػواجز السػػنخية وتعػػزز اػػذا النتػػائج التػػأثيرات
المتوقعة المرضية والتشويهية لمباركيزوؿ ف كبد ورئة الفئراف الحوامؿ وأجنتها

المقدمة

الب ػػاركيزوؿ عر ػػار مش ػػتؽ م ػػف الفينوث ػػايزيف  phenothiazineويس ػػتخدـ

الفوائػد المتوخػػاا اقػػؿ مػف المخػػاطر[ ]6وفػ د ارسػة موسػػعة شػػممت2323

مبدئيا باعتبارا مضاد لعسر الحركة لمعالجة متالزمػة Parkinsonism

حالػػة تعػػاط لمعرػػار خػػالؿ الفصػػؿ االوؿ مػػف الحمػػؿ وجػػد بػػاف االدويػػة

وأيضػ ػػا فػ ػ ػ الس ػ ػػيطرة عمػ ػػي التف ػ ػػاعالت الش ػ ػػديدة ضػ ػػد بع ػ ػػض األدوي ػ ػػة

ذات العالقة ما االتروبيف قػد تػرتبط مػا تشػواات جنينيػة ،واف عػدد مػف

مثػػؿ ]1[reserpineولمػػدوام مواصػػفات اأنعػػاش أو الجػػذؿ ويػػتـ تناولػػه

اػ ػػذا التشػ ػػواات كانػ ػػت بسػ ػػبب التعػ ػػرض لعرػ ػػار البػ ػػاركيزوؿ[ ]7ونظ ػ ػ ار

عػػف طريػػؽ التػػدخيف والػػنفو والبمػػا أو عػػف طريػػؽ ذابتػػه تحػػت المسػػاف،

لمحدوديػ ػ ػػة الد ارسػ ػ ػػات التجريبيػ ػ ػػة حػ ػ ػػوؿ التػ ػ ػػأثيرات المرضػ ػ ػػية العيانيػ ػ ػػة

وتػػزداد فعاليػػة العرػػار عنػػد حرنػػه[ ]2ولمػػدوام تػػأثيرات جانبيػػة طفيفػػة مثػػؿ

والمجهريػ ػػة لسػ ػػوم اسػ ػػتعماؿ االدويػ ػػة والم ػ ػواد المخػ ػػدرة اجريػ ػػت الد ارسػ ػػة

جف ػػاؼ الف ػػـ وض ػػبابية البص ػػر أو العش ػػو وال ػػدواـ  dizzinessوالغثي ػػاف

الحاليػ ػ ػػة لمتعػ ػ ػػرؼ عمػ ػ ػػي اآلفػ ػ ػػات النسػ ػ ػػجية المرضػ ػ ػػية المحدثػ ػ ػػة بعرػ ػ ػػار

الطفيػؼ والعصػبية وسػػجؿ البػاحثوف[ ]3حػدوث دمػػاف الػدوام فػ ذكػػور

البػػاركيزوؿ ف ػ كبػػد ورئػػة الفئ ػراف الحوامػػؿ واجنتهػػا ،فضػػال عػػف وصػػؼ

الجرذاف وذلؾ مػف خػالؿ عطائهػا العرػار بجرعػة2.2ممغـ/كغػـ مػف وزف

التأثيرات التشويهية لألجنػة والتغيػرات السػموكية وحػاالت االجهػاض التػ

الجسـ مرتيف يوميا ولمػدة عشػرة أيػاـ عػف طريػؽ الفػـ مػف المعػروؼ اف

يمكف اف يحدثها الباركيزوؿ ف الفار الحامؿ

عر ػػار الب ػػاركيزوؿ يحص ػػر النبض ػػات الص ػػادرة

المواد وطرائؽ العمؿ

blocks efferent

 impulsesفػ ػ التراكي ػػب ذات األعص ػػاب الالودي ػػة مث ػػؿ العض ػػالت

أجري ػ ػ ػػت الد ارس ػ ػ ػػة الحالي ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػػي ن ػ ػ ػػاث الفئػ ػ ػ ػراف الب ػ ػ ػػيض السويسػ ػ ػ ػرية

الممسػام الفعاليػة حالػة الشػنج )spasmolytic activityوالغػدد المعابيػة

الحوامػؿ  Mus musculusبعمػر 12-9أسػبوعا لكػال الجنسػيف ،معػدؿ

والعيوف توس ػػا الب ب ) وب ػػالجرع األعم ػػي تك ػػوف ان ػػاؾ مس ػػاامة لمتثبػ ػػيط

أوزانهػا )2±23دػـ ،وبصػػحة جيػدة ،وضػعت الفئػراف طػوؿ مػدة الد ارسػػة

المركزي المباشػر لمم اركػز الحركيػة المخيػة وفػ حالػة الجػرع العاليػة جػدا

فػ ػ بيػ ػػت الحيوان ػػات ف ػ ػ كميػ ػػة ط ػػب االسػ ػػناف جامع ػػة الموصػ ػػؿ تحػ ػػت

يالح ػػظ ح ػػدوث س ػػمية مركزي ػػة ش ػػبيهة بتم ػػؾ التػ ػ تالح ػػظ عن ػػد عط ػػام

ظػػروؼ مختبريػػه موحػػدة مػػف حيػػث التهويػػة ودرجػػة الح ػ اررة )°)2±24ـ،

جرعة مفرطة مف االتروبيف ويتحد العرار ما المستربؿ المسكرين M1

ودورة ضػػوئية 12 Photoperiodسػػاعة ضػػوم و12سػػاعة ظػػالـ [،]8

[]4ويحتم ػ ػػؿ أيض ػ ػػا م ػ ػػا مس ػ ػػتربؿ ال ػ ػػدوباميف[ ]5وال ينص ػ ػػت باس ػ ػػتخداـ

وضػػعت اأنػػاث المهيػػأة لمخصػػاب مػػا الػػذكور وبمعػػدؿ ذكػػر واحػػد مػػا

الباركيزوؿ اثنام الحمؿ فرط ف حاالت الضرورة الرصوى وعنػدما تكػوف

ثالثة ناث ف كػؿ قفػص ،وتػـ التأكػد مػف حصػوؿ اأخصػاب بمالحظػة
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السػدادة المهبميػػة  vaginal plugفػ صػباح اليػػوـ التػػال  ،واعتبػػر يػػوـ

أمػ ػ ػ ػػا عنػ ػ ػ ػػد تركيػ ػ ػ ػػز350ممغـ/كغػ ػ ػ ػػـ مػ ػ ػ ػػف وزف الجسػ ػ ػ ػػـ فكانػ ػ ػ ػػت نسػ ػ ػ ػػب

التزاوج او اليوـ صفر مف الحمػؿ واليػوـ الػذي يميػه اػو اليػوـ األوؿ منػه

اأجهػػاض%12وعػػدـ وجػػود حػػاالت مػػوت لألمهػػات الحوامػػؿ امػػا عنػػد

[ ]9اسػػتخدمت حبػػوب البػػاركيزوؿ ذات تركيػػز 5ممغػػـ مػػف نتػػاج شػػركة

تركيػ ػػز450ممغـ/كغػ ػػـ مػ ػػف وزف الجسػ ػػـ فكانػ ػػت نسػ ػػبة اأجهػ ػػاض%55

الحكمة HIKMAاالردنية تـ تحديد الجرعػة المميتػة الوسػطية )(LD50

وحاالت موت لمفئراف الحوامؿ ف اليوميف السػادس عشػر والسػابا عشػر

لمبػ ػػاركيزوؿ وكانػ ػػت  412-322ممغـ/كغػ ػػـ مػ ػػف وزف الجسػ ػػـ [ ]12تػ ػػـ

مف الحمؿ وبنسبة%42

تصػ ػػميـ التجػ ػػارب باسػ ػػتخداـ  22انثػ ػػي فػ ػػار حامػ ػػؿ وزعػ ػػت لػ ػػي أربعػ ػػة

أمػػا بالنسػػبة لمرػػروف الرحميػػة فرػػد لػػوحظ حػػدوث تغي ػرات عنػػد المجموعػػة

مجػ ػػاميا متسػ ػػاوية وشػ ػػممت مجموعػ ػػة السػ ػػيطرة جرعػ ػػت فمويػ ػػا بالمػ ػػام

التجريبيػػة المجرعػػة بالبػػاركيزوؿ تركيػػز 352ممغـ/كغػػـ مػػف وزف الجسػػـ

المرطػ ػػر وثػ ػػالث مجموعػ ػػات تجريبيػ ػػة جرعػ ػػت فمويػ ػػا بػ ػػالمحموؿ المػ ػػائ

ش ػػممت عػ ػػدـ انتظػ ػػاـ توزيػ ػػا األجن ػػة وتضػ ػػخمها داخػ ػػؿ الرػ ػػرف الرحم ػ ػ ،

لمبػػاركيزوؿ يوميػػا ولمػرة واحػػدة مػػف اليػػوـ السػػابا الػػي اليػػوـ الثػػامف عشػػر

وجنيف ممتص داللة عمػي حػدوث اأجهػاض الجزئػ واجنػة متوقفػة عػف

مف الحمؿ وحسب التراكيز المستخدمة ف الجدوؿ االت :

النم ػػو وتجم ػػا لممػ ػواد الش ػػحمية أم ػػا عن ػػد المجموع ػػة التجريبي ػػة المجرع ػػة

فترة التجريع

المجموعات

تجريع عف

التركيز
لغـ/كغـ

عدد أياـ
التجريع

بالبػػاركيزوؿ بتركيػػز 450ممغـ/كغ ػػـ مػػف وزف الجسػػـ ل ػػوحظ نحافػػة اح ػػد

عدد
الفئراف

الر ػػروف الرحمي ػػة والن ػػزؼ ال ػػدموي فػ ػ الر ػػروف الرحمي ػػة ،وظه ػػور أجن ػػة

السيطرة

مام مرطر

11

5

طريؽ الفـ مف

تجريبية )1

ممسوخة واجنة ممتصػة ومتوقفػة عػف النمػو وعػدـ تسػاوي أحجػاـ األجنػة

252

11

5

اليوـ السابع إلى اليوـ

تجريبية )2

352

وانتظامهػ ػ ػػا داخػ ػ ػػؿ الرػ ػ ػػروف الرحميػ ػ ػػة وتجمػ ػ ػػا جزئ ػ ػ ػ لمم ػ ػ ػواد الشػ ػ ػػحمية

11

5

تجريبية )3

452

11

5

الثامف عشر مف الحمؿ

الصورة)1:

شػػرحت انػػاث الفػػار الحامػػؿ ف ػ اليػػوـ الثػػامف عشػػر مػػف الحمػػؿ وثبتػػت
االجنػ ػػة ف ػ ػ محمػ ػػوؿ بػ ػػويف وحضػ ػػرت المرػ ػػاطا النسػ ػػجية اعتمػ ػػادا عمػ ػػي
الطريرػػة الت ػ ذكراػػا[ ]11ودسػػمت العينػػات بػػالكحوؿ االثيمػ  %72تمػػت
عمميػػة االنكػػاز باسػػتخداـ تراكيػػز تصػػاعدية مػػف الكحػػوؿ االثيمػ وروقػػت

صورة ( .)0القروف الرحمية ألنثى الفأر الحامؿ المجرعة بالباركيزوؿ

وطمرت ف شما البارافيف النر ذي درجة االنصػهار°54ـ وصػبت فػ

بتركيز451ممغـ/كغـ مف وزف الجسـ يمحظ النزؼ الدموي ()0ظيور اجنة

قوالػ ػ ػ ػ ػػب حديديػ ػ ػ ػ ػػة وقطعػ ػ ػ ػ ػػت بسػ ػ ػ ػ ػػمؾ7مػ ػ ػ ػ ػػايكروميتر ولونػ ػ ػ ػ ػػت بممػ ػ ػ ػ ػػوف

ممسوخة ()2اجنة ممتصة ()3اجنة متوقفة عف النمو ( )4تجمع جزئي

الهيماتوكسيميف-ايوسيف[ ]12حممت الشػرائت بمػادة اؿ D.P.Xفحصػت

لممواد الشحمية(.)5

المرػػاطا النسػػجية بػػالمجهر المركػػب الضػػوئ وصػػورت باسػػتخداـ مجهػػر

ثالثا :التغيرات المرضية العيانية في أعضاء الفئراف الحوامؿ
Gross Pathological changes in organs of pregnant
mice
 :0الكبد :أوضحت نتائج الدراسة حدوث افات عيانيػه لكبػد المجموعػات

مركب مزود بكامي ار رقمية نوع Olympus OM-Japan

النتائج

اوال :التغييػػػػرات السػػػػموكية  :بين ػػت نت ػػائج الد ارس ػػة عن ػػد تجري ػػا الفئػ ػراف

التجريبية مرارنة بمجموعة السيطرة الصورة )2:فف المجموعػة التجريبيػة

الحوامػػؿ بالبػػاركيزوؿ لػػي ظهػػور أع ػراض سػػموكية ديػػر طبيعيػػة فعنػػد

المجرعػ ػػة بالبػ ػػاركيزوؿ بتركيػ ػػز 250ممغـ/كغػ ػػـ مػ ػػف وزف الجسػ ػػـ لػ ػػوحظ

تركيز 252ممغـ/كغـ مف وزف الجسـ تمثمت العالمػات السػموكية بخمػوؿ

شحوب فصوص الكبد وظهػور نػزؼ دمػوي ونػدب بيضػام المػوف white

لفتػ ػ ػرات قص ػ ػػيرة وبع ػ ػػداا تس ػ ػػتعيد الفئػ ػ ػراف نش ػ ػػاطها الطبيع ،أم ػ ػػا عن ػ ػػد

 scarsعمػ ػ ػػي بعػ ػ ػػض الفصػ ػ ػػوص وشػ ػ ػػحوب ح ػ ػ ػواؼ الكبػ ػ ػػد أمػ ػ ػػا عنػ ػ ػػد

التركي ػػز352ممغـ/كغ ػػـ م ػػف وزف الجس ػػـ فر ػػد عان ػػت الفئػ ػراف م ػػف فتػ ػرات

المجموعة التجريبية المجرعة بالباركيزوؿ بتركيز350ممغـ/كغـ مػف وزف

اسػػترخام طويمػػة عمػػي نشػػارة الخشػػب ،فضػػال عػػف االنط ػوام وقمػػة تنػػاوؿ

الجسـ لوحظ ظهور احتراف شديد ف فصػوص الكبػد وظهػور الفصػوص

الطعػػاـ والمػػام لمػػدة عػػدة سػػاعات،وعنػػد تركيػػز450ممغـ/كغػػـ مػػف وزف

بم ػ ػ ػػوف احم ػ ػ ػػر ق ػ ػ ػػاتـ بس ػ ػ ػػبب ازدي ػ ػ ػػاد الن ػ ػ ػػزؼ ال ػ ػ ػػدموي وتجم ػ ػ ػػا دم ػ ػ ػػوي

الجسػـ ازدادت األعػراض حػػدة تمثمػت بنشػاط مفػػرط ديػر طبيعػ أعربهػػا

 haematomaف ػ الفػػص الوسػػط لمكبػػد وظهػػور نػػدب حم ػرام المػػوف

ادوم وانزوام وقمة شديدة ف ممارسػة الفعاليػات الحياتيػة وانرطػاع جزئػ

وف ػ المجموعػػة التجريبيػػة المجرعػػة بالبػػاركيزوؿ بتركيػػز 450ممغـ/كغػػـ

عػػف تنػػاوؿ الطعػػاـ والش ػراب ممػػا تسػػبب بمػػوت بعػػض الفئ ػراف وظه ػػور

مػف وزف الجسػـ لػوحظ ظهػور احترػاف شػديد فػ فصػوص الكبػد ،وتجمػػا

حػاالت نػػزؼ مهبمػ فػ اليػػوـ16مػػف الحمػػؿ فػ الػػبعض األخػػر وتسػػبب

الم ػواد الشػػحمية فػػوؽ نسػػيج الكبػػد وازديػػاد ظهػػور النػػدب الحم ػرام الراتمػػة

بحاالت الهالؾ أيضا

الموف فوؽ فصوص الكبد وتأكؿ النسيج الكبدي الصورة)3:

ثانيػػا :اإلجيػػاو والقػػروف الرحميػػةAbortion and Uterine :

 :Hornsأظهرت نتائج الدراسة الحالية ظهور حاالت جهػاض وبنسػبة

 %8فػ ػ ػ ػ المجموع ػ ػ ػػة التجريبي ػ ػ ػػة المعامم ػ ػ ػػة بالب ػ ػ ػػاركيزوؿ بتركي ػ ػ ػػز250
ممغـ/كغـ مف وزف الجسػـ وعػدـ ظهػور حػاالت مػوت لألمهػات الحوامػؿ
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صورة ( .)2كبد انثى فأر حامؿ لمجموعة السيطرة تظير فصوصو بصورة

صورة ( .)5رئة انثى فأر حامؿ مجرعة بالباركيزوؿ بتركيز  451ممغـ/كغـ

سميمة

مف وزف الجسـ يمحظ شحوب الرئة( )0تجمع لممواد القيحية عمى سطح
الرئة( )2محاطة بنزؼ دموي()3

صورة ( .)3كبد انثى فأر حامؿ مجرعة بالباركيزوؿ بتركيز  451ممغـ/كغـ

صورة ( .)6رئة انثى فأر حامؿ مجرعة بالباركيزوؿ بتركيز  451ممغـ/كغـ

مف وزف الجسـ يمحظ تجمع المواد الشحمية فوؽ نسيج الكبد( )0ظيور

مف وزف الجسـ يمحظ تجمع لممواد الشحمية( )0احتقاف فصوص الرئة()2

ندب حمراء فوؽ فصوص الكبد( )2تأكؿ النسيج الكبدي(.)3

ندب بيضاء عمى سطح الرئة(.)3

 : 2الػػرئتيف :أظهػػرت نتػػائج الد ارسػػة الحاليػػة حصػػوؿ افػػات عيانيػػه ف ػ

رابعا :وصؼ تشوىات األجنة

الرئة لممجاميا التجريبية المعاممة بالمواد المسػتخدمة قيػد الد ارسػة مرارنػة

بمجموعػ ػػة السػ ػػيطرة الصػ ػػورة )4:فف ػ ػ المجموعػ ػػة التجريبيػ ػػة المجرعػ ػػة

أظهػػرت نتػػائج الد ارسػػة عنػػد التجريػػا بالبػػاركيزوؿ بتركيػػز 252ممغػػـ/كغػػـ

بالب ػ ػػاركيزوؿ بتركي ػ ػػز250ممغـ/كغ ػ ػػـ م ػ ػػف وزف الجس ػ ػػـ ل ػ ػػوحظ ش ػ ػػحوب

مف وزف الجسػـ خػالؿ فتػرة الحمػؿ الػي اف نسػبة األجنػة المشػواة %48

فصػ ػ ػػوص الرئػ ػ ػػة واصػ ػ ػػفراراا وعالمػ ػ ػػات نػ ػ ػػزؼ دمػ ػ ػػوي وعػ ػ ػػدـ انتظػ ػ ػػاـ

ومعدؿ أوزانها )2.96دـ ومعدؿ أطوالها )18.23ممـ مرارنػة بمجموعػة

الفصػ ػ ػػوص أم ػ ػ ػػا عن ػ ػ ػػد المجموعػ ػ ػػة التجريبي ػ ػ ػػة المجرع ػ ػ ػػة بالب ػ ػ ػػاركيزوؿ

السػ ػػيطرة )2.99دػ ػػـ و )19,83ممػ ػػـ عمػ ػػي التوال الصػ ػػورة )7:تمثمػ ػػت

بتركيز350ممغـ/كغػـ مػف وزف الجسػـ لػوحظ ضػمور فػ فصػوص الرئػة

التشواات باسػتطالة األجنػة واحترانهػا ،وتشػوا الػرأس بنسػبة%22وظهػورا

وشػػحوبها وتجمػػا قيح ػ ف ػ احػػد الفصػػوص ون ػدب بيضػػام عمػػي سػػطت

بش ػػكؿ بيض ػػوي وتض ػػخـ األن ػػؼ وتش ػػوا المع ػػالـ الوجهي ػػة ،وش ػػؽ الحن ػػؾ

الفص ػ ػػوص ام ػ ػػا بالنس ػ ػػبة لممجموع ػ ػػة التجريبي ػ ػػة المجرعػ ػ ػة بالب ػ ػػاركيزوؿ

الكامؿ واحترانه وكبػر صػيواف األذف وتشػوا العيػوف بنسػبة %22وتمثمػت

بتركيػ ػػز450ممغـ/كغػ ػػـ مػ ػػف وزف الجس ػ ػػـ لػ ػػوحظ االحترػ ػػاف الشػ ػػديد فػ ػ ػ

بفر ػػداف العي ػػوف وانغمادا ػػا ،وتش ػػوا الج ػػذع بنس ػػبة %24وتمث ػػؿ باس ػػترامة

فصػػوص الرئػػة وظهوراػػا بمػػوف اسػػود قػػاتـ مػػا حػػدوث ضػػرر فػ النسػػيج

الجػػذع واحتران ػػه الش ػػديد واعوجػػاج العم ػػود الفر ػػري مػػف المنطر ػػة الخمفي ػػة

الرئػ ػػوي فضػ ػػال عػ ػػف ظهػ ػػور ترػ ػػيت واسػ ػػا وتأكػ ػػؿ ف ػ ػ فصػ ػػوص الرئػ ػػة

باتج ػػاا الػ ػرأس ،وتش ػػوا األطػ ػراؼ بنس ػػبة %22وتمثم ػػت برص ػػر األطػ ػراؼ

وشحوبها وكذلؾ شػحوب الرئػة وتجمػا المػواد الريحيػة عمػي سػطت الرئػة

األمامية وانتفاخها واعوجاج أمشاط األطراؼ الخمفية وتالصػؽ أصػابعها

محاطة بنػزؼ دمػوي وتجمػا كثيػؼ لممػواد الشػحمية واحترػاف الفصػوص

وتشػ ػػوا الػ ػػذنب بنسػ ػػبة %18وتمثػ ػػؿ بظهػ ػػور ذنػ ػػب قصػ ػػير جػ ػػدا بشػ ػػكؿ

وندب بيضام عمي سطت الفصوص الصورتاف)6،5:

أفر الصورتاف 8:و)9

صورة ( .)7منظر جانبي لجنيف الفأر االبيو بعمر ( 08يوـ حمؿ)

صورة ( .)4رئة انثى فأر حامؿ مف مجموعة السيطرة يمحظ ظيور الفصوص

لمجموعة السيطرة حقنت امو بالماء المقطر

بصورة طبيعية
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صورة ( .)8منظر جانبي لجنيف فأر مف اـ تـ تجريعيا بالباركيوزؿ بتركيز

صورة ( .)00منظر جانبي لجنيف فأر منغولي مف اـ تـ تجريعيا

 251ممغـ/كغـ مف وزف الجسـ يمحظ استطالتو( )0احتقانو()2استقامة

بالباركيوزؿ بتركيز  351ممغـ/كغـ مف وزف الجسـ يبيف صغر حجمو

الجذع واحتقانو(االسيـ)

واعوجاج األطراؼ الخمفية()0

صورة ( .)9منظر جانبي لجنيف فأر مف اـ تـ تجريعيا بالباركيوزؿ بتركيز

صورة ( .)02منظر امامي لجنيف فأر مف اـ تـ تجريعيا بالباركيوزؿ بتركيز

 251ممغـ/كغـ مف وزف الجسـ يمحظ ظيور الراس بشكؿ بيضوي وتضخـ

 351ممغـ/كغـ مف وزف الجسـ يمحظ ضخامة الدماغ وظيور الرأس بشكؿ

األنؼ( )0تشوه المعالـ الوجيية وظيور شؽ الحنؾ الكامؿ واحتقانو( )2كبر

مستدير وتقوس قبو الجمجمة( )0تشوه المعالـ الوجيية وتمايز األنؼ بشكؿ

صيواف األذف( )3فقداف العيوف( )4ذنب قصير جدا بشكؿ أفقي(.)5

مستدؽ( )2اعوجاج األطراؼ الخمفية(.)3

أما عند التجريا بالباركيزوؿ بتركيز  352ممغـ/كغـ مف وزف الجسـ فرػد
أظه ػ ػػرت النت ػ ػػائج ال ػ ػػي ف نس ػ ػػبة تش ػ ػػوا األجن ػ ػػة  %63ومع ػ ػػدؿ أوزانه ػ ػػا
)1.34د ػػـ ومع ػػدؿ أطوال ػ ػ ػ ػػها )21.24مم ػػـ مرارن ػػة بمجموع ػػة الس ػػيطرة
)2.93دـ)19.71 ،ممـ عمي التوال  ،وتمثمت التشواات بظهػور أجنػة
متض ػػخمة وأجن ػػة بص ػػورة مك ػػورة وأجن ػػة ص ػػغيرة منغولي ػػة وتش ػػوا الػ ػرأس
بنس ػػبة  %42وتمث ػػؿ بض ػػخامة ال ػػدماغ وظه ػػور الػ ػرأس بش ػػكؿ مس ػػتدير،

صورة ( .)03منظر جانبي لجنيف فأر مف اـ تـ تجريعيا بالباركيوزؿ بتركيز

 351ممغـ/كغـ مف وزف الجسـ يبيف احتقاف المنطقة الخمفية وظيورىا بموف

وتر ػػوس قب ػػو الجمجم ػػة وتش ػػوا المع ػػالـ الوجهي ػػة ،وتم ػػايز األن ػػؼ بش ػػكؿ

اسود قاتـ( )0ذنب رفيع قصير محتقف(.)2

مس ػػتدؽ ،وتش ػػوا العي ػػوف بنس ػػبة  %36وتمث ػػؿ بجح ػػوظ العين ػػاف وتش ػػوا

أما عند المجموعة التجريبية المجرعة بالبػاركيزوؿ بتركيػز452ممغػـ/كغػـ

الجػذع بنسػبة  %36بترػوس شػديد فػ المنطرػة الجذعيػة الظهريػة وليونػػة

م ػػف وزف الجس ػػـ فر ػػد أظه ػػرت النت ػػائج ف نس ػػبة األجن ػػة المش ػػواة%89

الجمد وتهدله واحتراف المنطرػة الخمفيػة لمجنػيف وظهوراػا بمػوف اسػود قػاتـ

ومع ػ ػػدؿ أوزانه ػ ػػا )2.82د ػ ػػـ ومع ػ ػػدؿ أطوال ػ ػ ػ ػ ػػها )18.61مم ػ ػػـ مرارن ػ ػػة

داللة عمي النػزؼ الشػديد وتشػوا األطػراؼ بنسػبة  %32وتمثمػت برصػر

بمجموع ػػة الس ػػيطرة )2.98د ػػـ)19.64 ،مم ػػـ عم ػػي التػ ػوال  ،وتمثم ػػت

وانتفػػاخ األط ػراؼ األماميػػة ،واعوجػػاج األط ػراؼ الخمفيػػة وتشػػوا الػػذنب

التش ػػواات بظه ػػور أجن ػػة ممس ػػوخة فاق ػػدة لألطػ ػراؼ األمامي ػػة والخمفي ػػة،

بنس ػػبة %32وتمث ػػؿ ب ػػذنب س ػػميؾ قص ػػير ممت ػػوي وذن ػػب رفي ػػا قص ػػير

فضػ ػ ػػال عػ ػ ػػف أجنػ ػ ػػة مشػ ػ ػػواة وظهػ ػ ػػور الجمػ ػ ػػد بشػ ػ ػػكؿ مجعػ ػ ػػد وليونتػ ػ ػػه

محترف الصور)13،12،11،12:

 Dermalaxiaوتهدلػ ػػه  Dermatocoeleداللػ ػػة عمػ ػػي تشػ ػػوا الجهػ ػػاز
الهيكم الصػػورة )14:وتشػػوا ال ػرأس بنسػػبة %72وتمثػػؿ بظهػػور الريمػػة
الس ػػحائية الدماديػ ػػة بشػ ػػكؿ ورـ كيس الصػ ػػورة )15:وظهػ ػػور ثرػ ػػب ف ػ ػ
الجمجمػ ػ ػ ػ ػػة داللػ ػ ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػ ػ ػػي حػ ػ ػ ػ ػػدوث الالدمادي ػ ػ ػ ػ ػػة فرػ ػ ػ ػ ػػداف ال ػ ػ ػ ػ ػػدماغ)
 Anencephalonالصػػورة )16:وانحنػػام الػ ػرأس نحػػو األسػػفؿ نتيج ػػة

صورة ( .)01منظر جانبي لجنيف فأر مف اـ تـ تجريعيا بالباركيوزؿ بتركيز

النحنػػام الرحػػؼ وتحػػدب منطرػػة الػػدماغ الخمف ػ وظهػػورا بشػػكؿ مسػػتدؽ

 351ممغـ/كغـ مف وزف الجسـ يمحظ تكوره وجحوظ العيناف( )0تقوس شديد

وكب ػ ػ ػ ػػر ص ػ ػ ػ ػػيواف األذف وتش ػ ػ ػ ػػوا المعػ ػ ػ ػ ػالـ الوجهي ػ ػ ػ ػػة وتش ػ ػ ػ ػػوا العي ػ ػ ػ ػػوف

في المنطقة الجذعية الظيرية( )2ليونة الجمد وتيدلو( )3قصر وانتفاخ

بنسػ ػػبة%48وتمثمػ ػػت بفرػ ػػداف العيػ ػػوف وجحػ ػػوظ العينػ ػػاف ،وتشػ ػػوا الجػ ػػذع

األطراؼ األمامية()4

بنسػػبة %72وتمثػػؿ بظهػػور الريمػػة النخاعينيػػة  Myelocelف ػ المنطرػػة
الخمفيػػة الظهريػػة ،واسػػترامة المنطرػػة الجذعيػػة الظهريػػة احترانهػػا وترػػوس
شديد ف المنطرة الجذعية وتشوا األطراؼ بنسػبة %62وتمثمػت برصػر
األطػراؼ األماميػة واعوجاجهػػا نحػو األعمػي ،واعوجػػاج أمشػاط األطػراؼ
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الخمفية وانفراج أصابعها وتشوا الػذنب بنسػبة %62وتمثػؿ بػذنب قصػير

السيطرة الص ػػورة )19:وفػ ػ الػ ػرئتيف ل ػػوحظ النف ػػاخ الرئ ػػوي وف ػػرط تنس ػػج

سػػميؾ معرػػوؼ النهايػػة  Aquiline tailوذنػػب قصػػير جػػدا مسػػتريـ

النسيج الممف المرتبط بالرصبة bronchial associated lymphoid

وذنب سميؾ ممتو ذو نهاية مدببة الصورة)17:

) tissue(BALTوانزف ػػة فػ ػ النس ػػيج الخاللػ ػ وارتش ػػاح بػ ػ ري كثي ػػؼ
لخاليػ ػ ػػا االلتهابيػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ النسػ ػ ػػيج الخالل الصػ ػ ػػورتاف )21،22:مرارنػ ػ ػػة
بمجموعة السيطرة الصورة)22 :

صورة ( .)04منظر جانبي لجنيف فأر مف اـ تـ تجريعيا بالباركيوزؿ بتركيز
 451ممغـ/كغـ مف وزف الجسـ يمحظ تشوىو وظيور الجمد بشكؿ مجعد
وليونتو  dermalaxiaوتيدلو  dermatocoeleداللة عمى تشوه الجياز

صورة ( .)08مقطع لكبد انثى فأر حامؿ مجرعة بالباركيزوؿ251ممغـ/كغـ

الييكمي( )0فقداف العيوف( )2تقوس شديد في المنطقة الجذعية( )3ذنب

مف وزف الجسـ يمحظ احتقاف ()COاالوعية الدموية بيف الفصيصات

قصير سميؾ معقوؼ النياية()4

وتوسع الجيبانيات((.)SIمموف،H&Eتكبير )100X

صورة ( .)05منظر امامي لجنيف فأر مف اـ تـ تجريعيا بالباركيوزؿ

صورة ( .)09مقطع في كبد انثى فأر حامؿ لمجوعة السيطرة يمحظ متف الكبد

الدماغية بشكؿ ورـ كيسي( )0جحوظ العيناف( )2ظيور القيمة

ىذه الخاليا حوؿ الوريد المركزي ( )CVبشكؿ شعاعي .فضال عف عدد قميؿ

بتركيز  451ممغـ/كغـ مف وزف الجسـ يمحظ ظيور القيمة السحائية

مكوف مف خاليا متعددة االضالع( )HEPذات انويو كروية ومركزية وتنتظـ
مف خاليا كوفر().)KUمموف  ،H&Eتكبير )400X

النخاعينية  myeloceleفي المنطقة الخمفية الظيرية()3

صورة ( .)06منظر خمفي لجنيف فأر مف اـ تـ تجريعيا بالباركيوزؿ بتركيز

صورة ( .)21مقطع لرئة انثى فأر حامؿ مجرعة بالباركيزوؿ 251

 450ممغـ/كغـ مف وزف الجسـ يمحظ ظيور ثقب في الجمجمة داللة عمى

ممغـ/كغـ مف وزف الجسـ يمحظ فرط تنسج النسيج الممفي المرتبط

حدوث الالدماغية (فقداف الدماغ) )0( anencephalon

بالقصبة ( )BALTوانزفة ( )HEفي النسيج الخاللي(.مموف
 ،H&Eتكبير )400X

صورة ( .)07منظر جانبي لجنيف فأر مف اـ تـ تجريعيا بالباركيوزؿ بتركيز
 450ممغـ/كغـ مف وزف الجسـ يمحظ انحناء الرأس نحو األسفؿ نتيجة

صورة ( .)20مقطع لرئة انثى فأر حامؿ مجرعة بالباركيزوؿ  251ممغـ/كغـ

النحناء القحؼ وتحدب منطقة الدماغ الخمفي وظيوره بشكؿ مستدؽ( )0كبر

مف وزف الجسـ يمحظ ارتشاح بؤري كثيؼ لمخاليا االلتيابية ( )MONفي

صيواف األذف( )2تشوه المعالـ الوجيية( )3فقداف العيوف(.)4

المتف الرئوي ووجود النفاخ الرئوي (( .)EMمموف  ،H&Eتكبير .)400X

خامسا :التغيرات النسجية المرضية في اعضاء االميات الحوامؿ
عنػػد فحػػص اكبػػاد انػػاث الفئػراف الحوامػػؿ المعطػػاة جرعػػة 252ممغـ/كغػػـ
م ػػف وزف الجس ػػـ م ػػف الب ػػاركيزوؿ ل ػػوحظ احتر ػػاف االوعي ػػة الدموي ػػة ب ػػيف
الفصيصػ ػ ػػات وتوسػ ػ ػػا الجيبانيػ ػ ػػات الصػ ػ ػػورة )18:مرارنػ ػ ػػة بمجموعػ ػ ػػة
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صورة ( .)22مقطع في رئة انثى فأر حامؿ لمجموعة السيطرة يمحظ قصيبة

صورة ( .)25مقطع لكبد انثى فأر حامؿ مجرعة بالباركيزوؿ  451ممغـ/كغـ

نيائية ( )TBواألسناخ المجاورة ليا( .)ALويالحظ ايضا وجود الخاليا

مف وزف الجسـ يمحظ تنكس فجوي( )VDونخر( )Nالخاليا الكبدية(.مموف

السنخية ( )ACوالبمعمات الكبيرة السنخية () .)AMمموف ،H&Eتكبير

 ،H&Eتكبير .)400X

)X411

اما اكباد اناث الفئراف الحوامػؿ المعطػاة جرعػة  352ممغـ/كغػـ مػف وزف
الجسػػـ مػػف البػػاركيزوؿ فرػػد اظهػػرت تػػنكس فجػػوي ونخػػر تجمطػ لمخاليػػا
الكبديػػة بػػالررب مػػف االوعيػػة الدمويػػة واحترػػاف االوردة المركزيػػة وارتشػػاح
بػ ػ ري لمخالي ػػا االلتهابي ػػة ح ػػوؿ االوعي ػػة الدموي ػػة الص ػػورة )23:مرارن ػػة

صورة ( .)26مقطع لرئة انثى فأر حامؿ مجرعة بالباركيزوؿ  451ممغـ/كغـ

بمجموعػػة السػػيطرة وأوضػػحت ال ػرئتيف ارتشػػاح كثيػػؼ لمخاليػػا االلتهابيػػة

مف وزف الجسـ يمحظ ارتشاح كثيؼ لمخاليا االلتيابية ( )MONوتجمع

ف النسيج الرئوي السيما بالررب مف الرصيبات الهوائية الصور)24:

نضحة مصمية ( )SEفي النسيج الرئوي وتضخـ االلياؼ العضمية الممساء
( )SMفي جدار الوعاء الدموي( .مموف  ،H&Eتكبير )400X

صورة ( .)23مقطع لكبد انثى فأر حامؿ مجرعة بالباركيزوؿ  351ممغـ/كغـ
مف وزف الجسـ يمحظ ارتشاح كثيؼ لمخاليا االلتيابية( )MONحوؿ

صورة ( .)27مقطع لرئة انثى فأر حامؿ مجرعة بالباركيزوؿ  451ممغـ/كغـ

الوعاء الدموي( )BVوتنكس فجوي( )VDونخر ( )Nالخاليا الكبدية بالقرب

مف وزف الجسـ ويالحظ تجمع كثيؼ لمخاليا االلتيابية ( )MONحوؿ

مف الوعاء( .مموف  ،H&Eتكبير )400X

الوعاء الدموي ( )BVوتثخف الحويجزات السنخية (( .)ASEمموف ،H&E
تكبير )400X

سادسا :اآلفات المرضية المجيرية في اعضاء االجنة

شػػممت التغيػرات المرضػػية التػ تمػػت مالحظتهػػا فػ اكبػػاد اجنػػة الفئ ػراف

الت ػ ت ػػـ اعط ػػام امهاته ػػا جرع ػػة  252ممغـ/كغ ػػـ م ػػف وزف الجس ػػـ م ػػف
الب ػ ػػاركيزوؿ ع ػ ػػدـ انتظ ػ ػػاـ ترتي ػ ػػب الخالي ػ ػػا الكبدي ػ ػػة نس ػ ػػبة ال ػ ػػي االوردة

صورة ( .)24مقطع لرئة انثى فأر حامؿ مجرعة بالباركيزوؿ  351ممغـ/كغـ

المركزية وتوسا الجيبانيات وباحػات مػف االحتشام الصػور )28:مرارنػة

مف وزف الجسـ يمحظ ارتشاح كثيؼ لمخاليا االلتيابية) (MONفي النسج
الرئوي السيما بالقرب مف القصيبة اليوائية ( (.)BROمموف  ،H&Eتكبير

بمجموعة السيطرة الصورة)29:

)400X

اشػػار الفحػػص المجهػػري لكبػػد انػػاث الفئ ػراف الحوامػػؿ الت ػ تػػـ اعطا اػػا
جرع ػػة  452ممغـ/كغ ػػـ م ػػف وزف الجس ػػـ م ػػف الب ػػاركيزوؿ ت ػػنكس فج ػػوي
ونخػػر تجمط ػ لمخاليػػا الكبديػػة الصػػور )25:وأظهػػرت ال ػرئتيف ارتشػػاح
كثيػػؼ لمخاليػػا االلتهابيػػةMono nuclear layer
مص ػػمية exudates

وتجمػػا نضػػحة

صورة ( .)28مقطع لكبد جنيف فأر مف اـ تـ تجريعيا بالباركيزوؿ 251ممغـ/

 Serousفػ ػ النس ػػيج الرئ ػػوي وتض ػػخـ االلي ػػاؼ

كغـ مف وزف الجسـ يمحظ عدـ انتظاـ ترتيب الخاليا الكبدية ()HEP

العض ػػمية الممس ػػام فػ ػ ج ػػدار الوع ػػام ال ػػدموي واحتر ػػاف االوعي ػػة الدموي ػػة

وتوسع الجيبانيات ( )SIوباحة مف االحتشاء(( .)IFمموف  ،H&Eتكبير

وارتشػ ػ ػػاح كثيػ ػ ػػؼ لمخاليػ ػ ػػا االلتهابيػ ػ ػػة حػ ػ ػػوؿ االوعيػ ػ ػػة الدمويػ ػ ػػة وتػ ػ ػػثخف

)400X

الحويجزات السنخية الصور)27،26:
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المناقشة
ل ػ ػػوحظ ف ػ ػ ػ الد ارس ػ ػػة الحاليػ ػ ػػة ح ػ ػػدوث تغي ػ ػ ػرات س ػ ػػموكية عنػ ػ ػػد اعطػ ػ ػػام
البػػاركيزوؿ الػػي الفئ ػراف الحوامػػؿ 352،252و 452ممغـ/كغػػـ مػػف وزف
الجسػػـ) منهػػا الخمػػوؿ واالنع ػزاؿ ف ػ احػػدى زوايػػا قفػػص التربيػػة ونرػػص
تنػػاوؿ الطعػػاـ والمػػام عنػػد التركيػػز الػواطم والنشػػاط المفػػرط عنػػد الجرعػػة

صورة ( .)29مقطع لكبد جنيف فأر لمجموعة السيطرة يالحظ عدـ انتظاـ

العالي ػػة ا ػػذا العالم ػػات تش ػػبه تم ػػؾ التػ ػ ت ػػنجـ ع ػػف الت ػػأثيرات الجانبي ػػة

ترتيب الخاليا الكبدية وظيور فجوات ( )VAمفردة كبيرة في ىيولي ىذه

والتأثيرات الضارة لمباركيزوؿ الت تعتمد عمي الجرعػة المسػجمة مػف قبػؿ

الخاليا وشدة اصطباغ بعو الخاليا الكبدية (السيـ) ( .مموف ،H&E

باحثيف اخريف والت سببها طبيعة الباركيزوؿ المضادة لمكوليف []13

تكبير )400X

اشارت نتائج الدراسة الحالية حدوث االجهاض فػ الفئػراف الحوامػؿ بعػد

اظه ػػر الفح ػػص النس ػػج المرضػ ػ لرئ ػػة اجن ػػة الفئػ ػراف التػ ػ ت ػػـ اعط ػػام

اعطاما ػ ػػا الب ػ ػػاركيزوؿ وحػ ػ ػدوث م ػ ػػوت بع ػ ػػض الفئػ ػ ػراف الحوام ػ ػػؿ عن ػ ػػد

امهاتهػػا جرعػػة  352ممغـ/كغػػـ مػػف وزف الجسػػـ مػػف البػػاركيزوؿ احترػػاف

التركيز452ممغـ/كغـ مف وزف الجسـ ف اليػوميف16و17مػف الحمػؿ اف

االوعيػػة الدمويػػة وانزفػػة ف ػ الحػػويجزات السػػنخية واالسػػناخ الرئويػػة مػػا

حػػدوث االجهػػاض ف ػ الفئ ػراف الحوامػػؿ يسػػجؿ ألوؿ م ػرة ف ػ الحيوانػػات

وج ػػود نض ػػحة مص ػػمية فػ ػ الرص ػػبات والرصيبات الص ػػور )32:مرارن ػػة

المختبريػػه عممػػا بأنػػه لػػـ تػػتـ د ارسػػة االسػػتعماؿ االمػػيف لمبػػاركيزوؿ خػػالؿ

بمجموعة السيطرة الصورة)31:

الحمؿ والرضاعة ف البشر والحيوانات اما بالنسبة لمػوت بعػض الفئػراف
الحوامػػؿ فرػػد يكػػوف بسػػبب االنسػػماـ بالتضػػاد الكػػولين الفعػػؿ الػػذي يػػنجـ
عػف تنػاوؿ البػػاركيزوؿ[ ]13كمػا اشػػار[]14الػي اف المػواد المخػدرة تسػػبب
امراض سوم التغذية وفرر الدـ التهاب الكبد ومػرض نرػص المناعػة لػالـ
الحامؿ،امػا بالنسػػبة لمجنػػيف فتسػػبب فػ ايرػػاؼ نمػػوا داخػػؿ الرحـ،والػوالدة

صورة ( .)31مقطع لرئة جنيف فأر مف اـ تـ تجريعيا بالباركيزوؿ 351

المبكرة،وموته داخؿ الرحـ )stillbirth

ممغـ /كغـ مف وزف الجسـ يمحظ احتقاف( )COاالوعية الدموية وانزفة

امػ ػ ػػا المجموعػ ػ ػػة التجريبيػ ػ ػػة المجرعػ ػ ػػة بالبػ ػ ػػاركيزوؿ تركيػ ػ ػػز 352و452

( )HEفي الحواجز السنخية واألسناخ الرئوية مع وجود نضحة مصمية

ممغـ/كغـ مف وزف الجسـ اظهػرت عػدـ انتظػاـ توزيػا األجنػة وتضػخمها

( )SEفي القصبات والقصيبات (.مموف  ،H&Eتكبير) 100X

داخ ػػؿ الر ػػرف الرحم ػ ػ وجن ػػيف ممػ ػػتص دالل ػػة عمػ ػػي ح ػػدوث اأجهػ ػػاض
الجزئ ونحافة احد الرروف الرحمية والنػزؼ الػدموي فػ الرػروف الرحميػة
وأجنػػة ممسػػوخة واجنػػة ممتصػػة ومتوقفػػة عػػف النمػػو وعػػدـ تسػػاوي أحجػػاـ
األجنػة وانتظامهػا داخػؿ الرػروف الرحميػػة وتجمػا جزئػ لممػواد الشػػحمية
اف ظهور اجنة ممتصة دليؿ عمي حدوث االجهاض الجزئػ واػذا يتفػؽ
م ػػا م ػػا أش ػػار الي ػػه[]15ع ػػف حص ػػوؿ االجه ػػاض الجزئػ ػ فػ ػ المج ػػاميا

صورة ( .)30مقطع مستعرو لرئة جنيف فأر لمجموعة السيطرة يالحظ تكوف

المجرعة بالباراسيتاموؿ

القصبات ( )BRواألسناخ الرئوية ( ( . )ALمموف  ،H&Eتكبير )400X

كما اشارت النتائج الي حدوث تشواات ف الرروف الرحمية تمثمػت بعػدـ

امػػا عنػػد الجرعػػة  452ممغـ/كغػػـ مػػف وزف الجسػػـ مػػف البػػاركيزوؿ اشػػار

انتظػ ػػاـ توزي ػ ػػا األجنػ ػػة داخ ػ ػػؿ الرػ ػػرف الرحمػ ػ ػ وازديػ ػػاد ح ػ ػػاالت الن ػ ػػزؼ

الفحػػص النسػػج المرض ػ الػػي حػػدوث احترػػاف االوعيػػة الدمويػػة وخػػزب

واالحترػػاف الػػدموي وتجمػػا كثيػػؼ لمم ػواد الشػػحمية واػػذا التػػأثيرات تظهػػر

فػ ػ ػ النس ػ ػػيج الخاللػ ػ ػ لمػ ػ ػرئتيف وت ػ ػػثخف الح ػ ػػويجزات الس ػ ػػنخية وتض ػ ػػيؽ

االثار الجانبية الضارة لممػواد المسػتخدمة وخاصػة عنػد الجرعػات العاليػة

االسناخ الرئوية الصور)32:

منها واذا النتائج تشابه ما اشارت اليه[ ]16بػاف تجريػا الفئػراف الحوامػؿ
بعرػػار الديكسػػاميثازوف سػػبب بعػػدـ تسػػاوي توزيػػا االجنػػة داخػػؿ الرػػروف
الرحمية فضال عف ظهور اجنة ممتصة
ف الدراسة الحالية لوحظ عيانيا باف اعطػام البػاركيزوؿ لمفئػراف الحوامػؿ
ادى الػػي ظه ػػور تغيػ ػرات مرض ػػية فػ ػ الكبػػد تمثم ػػت بش ػػحوب الكب ػػد م ػػا
ظهػػور باحػػات نػػزؼ وشػػحوب عمػػي سػػطحه وعنػػد زيػػادة الجرعػػة اصػػبت

صورة ( .)32مقطع لرئة جنيف فأر مف اـ تـ تجريعيا بالباركيزوؿ 451

الكبػػد احمػػر قاتمػػا نتيجػػة لالحترػػاف والنػػزؼ مػػا تجمػػا لمػػدـ ف ػ الفػػص

ممغـ /كغـ مف وزف الجسـ يمحظ احتقاف ( )COاالوعية الدموية وحدوث

الوسػػط وعمػػي شػػكؿ كػػيس دمػػوي وعنػػد اعمػػي جرعػػة مػػف البػػاركيزوؿ

الخزب ((.)EDمموف  ،H&Eتكبير .)100X

اظهر الكبد احتراف شػديد ووجػود باحػات شػاحبة عمػي سػطحه مػا تجمػا
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لممواد الشحمية وتمؼ بعض اجػزام الفصػوص الكبديػة ربمػا يكػوف بسػبب

لألط ػراؼ االمامي ػة والخمفيػػة وظهػػور الجمػػد بشػػكؿ مجعػػد وليونتػػه داللػػة

التػػأثيرات المزمنػػة لمبػػاركيزوؿ وامتصاصػػه الس ػريا ف ػ السػػبيؿ المعػػدي-

عمػػي تشػػوا الجهػػاز الهيكم ػ ربمػػا يعػػود السػػبب الػػي اف االدويػػة المخػػدرة

المعوي[ ،]17وتسببه ف حدوث تغيرات مرضية عيانية ف الكبد

والمسػػكنة ت ػ ثر عمػػي بنػػام البػػروتيف ف ػ المبػػائف وربمػػا اػػذا مػػا اثػػر عمػػي

مجهريا فرد كانت التغيرات المرضية عمي شكؿ احترػاف األوعيػة الدمويػة

البنػػام السػػوي لمجنػػيف[ ]25وقػػد يكػػوف بسػػبب تػػأثير المػواد المخػػدرة عمػػي

بػػيف الفصيصػػات واحترػػاف االوردة المركزيػػة وتوسػػا الجيبانيػػات وتػػنكس

تط ػػور الجه ػػاز الهيكمػ ػ وا ػػذا يتط ػػابؽ م ػػا م ػػا اش ػػار الي ػػه [ ]26م ػػف اف

فجػػوي ونخػػر تجمط ػ لمخاليػػا الكبديػػة وارتشػػاح لمخاليػػا االلتهابيػػة حػػوؿ

المواد المخدرة ت ثر عمػي الجهػاز الهيكمػ وتكػويف العظػاـ وصػغر حجػـ

االوعيػ ػػة الدمويػ ػػة اػ ػػذا النتيجػ ػػة تنسػ ػػجـ مػ ػػا تمػ ػػؾ المسػ ػػجمة مػ ػػف قبػ ػػؿ

االجنة

البػػاحثيف[]18المػػذاف اشػػا ار الػػي اف البػػاركيزوؿ يسػػبب نخػػر وتمػػؼ الخاليػػا

كم ػػا اس ػػفرت نت ػػائج الد ارس ػػة ظه ػػور تش ػػواات عدي ػػدة فػ ػ منطر ػػة الػ ػراس

الكبدية وحسب التركيز المستخدـ

لكافػػة المجػػاميا التجريبي ػة المجرعػػة بالبػػاركيزوؿ تميػػزت بتضػػخـ الػػدماغ

شػػممت التغي ػرات المرضػػية العيانيػػة ف ػ رئػػات الفئ ػراف الحوامػػؿ المعطػػاة

وتمػػايز الريمػػة السػػحائية الدماديػػة بشػػكؿ ورـ كيس ػ او ورـ محػػترف فػػوؽ

البػ ػػاركيزوؿ الشػ ػػحوب وباحػ ػػات مػ ػػف االحترػ ػػاف والنػ ػػزؼ ونػ ػػدب بيضػ ػػام

الجمجمػػة وتضػػخـ الػرأس وبػػروز األنػػؼ وتضػػخمه وبػػروز صػػيواف األذف

سػػطحية وتجم ػػا مػ ػواد ش ػػحمية وعنػػد زي ػػادة جرع ػػة الب ػػاركيزوؿ اظه ػػرت

وتضػػخمه واػػذا يتفػػؽ مػػا مػػا أشػػارت ليػػه [ ]27بظهػػور الريمػػة السػػحائية

الػ ػرئتيف احتر ػػاف ش ػػديد وتم ػػؼ النس ػػيج الرئ ػػوي وتجم ػػا مػ ػواد ش ػػحمية ب ػػيف

الدمادي ػػة بش ػػكؿ ورـ كيسػ ػ فػ ػ منطر ػػة ال ػػدماغ الخمفػ ػ عن ػػد التجري ػػا

الفص ػػوص الرئوي ػػة ا ػػذا النتيج ػػة تنس ػػجـ م ػػا تم ػػؾ التػ ػ ت ػػـ وص ػػفها فػ ػ

بش ػػراب الكوك ػػاكوال تركي ػػز4ممغ ػػـ/كغ ػػـ م ػػف وزف الجس ػػـ وق ػػد يك ػػوف ا ػػذا

النش ػريات العمميػػة مػػف اف لمبػػاركيزوؿ تػػأثير كبيػػر عمػػي الجهػػاز التنفس ػ

بس ػػبب خم ػػؿ فػ ػ نم ػػو الج ػػزم الوس ػػط لألنب ػػوب العص ػػب مس ػػببا ب ػػروز

كاالنخساؼ التنفس []13

الػػدماغ مػػف خػػالؿ فتحػػة فػ الجمجمػػة او بسػػبب قػػدرة المػواد المخػػدرة او

مجهري ػػا ل ػػوحظ النف ػػاخ الرئ ػػوي وف ػػرط تنس ػػج  BALTوانزف ػػة وارتش ػػاح

المسكنة او احد نواتج االيض التابعة لها الي عبػور حػاجز السػخد[]28

لمخالي ػػا االلتهابي ػػة فػ ػ النس ػػيج الخاللػ ػ الس ػػيما ب ػػالررب م ػػف الرص ػػيبات

كمػػا وبينػػت نتػػائج الد ارسػػة الحاليػػة ظهػػور الػراس بشػػكؿ بيضػػوي وتضػػخـ

وتجمػػا نض ػػحة مصػػمية فػ ػ النسػػيج الرئ ػػوي وتضػػخـ االلي ػػاؼ العض ػػمية

األن ػػؼ وتش ػػوا المع ػػالـ الوجهي ػػة ،وش ػػؽ الحن ػػؾ الكام ػػؿ واحتران ػػه وكبػ ػػر

الممسػػام ف ػ جػػدراف االوعيػػة الدمويػػة وارتشػػاح كثيػػؼ لمخاليػػا االلتهابيػػة

ص ػ ػػيواف األذفه وا ػ ػػذا النت ػ ػػائج مش ػ ػػابهة لم ػ ػػا اش ػ ػػارت الي ػ ػػه[ ]29وك ػ ػػذلؾ

ح ػ ػػوؿ االوعي ػ ػػة الدموي ػ ػػة وت ػ ػػثخف الح ػ ػػويجزات الس ػ ػػنخية اػ ػ ػذا التغيػ ػ ػرات

اظهػ ػػرت النتػ ػػائج كبػ ػػر حجػ ػػـ ال ػ ػرأس وتسػ ػػطت المنطرػ ػػة الخمفيػ ػػة لمػ ػػدماغ

المرض ػػية تس ػػجؿ ألوؿ مػ ػرة فػ ػ النشػ ػريات العممي ػػة حي ػػث ال توج ػػد اي ػػة

وظهػ ػػور ثرػ ػػب ف ػ ػ الجمجمػ ػػة داللػ ػػة عمػ ػػي حػ ػػدوث الالدماديػ ػػة فرػ ػػداف

د ارسػػة منشػػورة حػػوؿ التػػأثير المرضػ لمبػػاركيزوؿ فػ الػرئتيف بػػردـ ذلػػؾ

الػػدماغ) او ظهػػور الػػدماغ الخػػارج

كمػػا تماثمػػت النتػػائج مػػا مػػا اشػػار

تتف ػػؽ ا ػػذا النت ػػائج م ػػا م ػػا اش ػػار الي ػػه [ ]18م ػػف اف الب ػػاركيزوؿ س ػػبب

الي ػػه[]32م ػػف ظه ػػور ض ػػرر فػ ػ ال ػػدماغ بس ػػبب تن ػػاوؿ المػ ػواد المخ ػػدرة

اروب لكريات الدـ الحمر خارج االوعية الدمويػة وحػاالت مػف االحترػاف

والمسػػكنة ،ربمػػا يعػػود السػػبب لػػي عيػػوب ف ػ انغػػالؽ األنبػػوب العصػػب

والنزؼ الدموي

وتسػػببه بح ػػدوث ثر ػػب ف ػ قح ػػؼ الجمجم ػػة وبػػروز ال ػػدماغ ل ػػي الخ ػػارج

اوضػػحت نتػػائج الد ارسػػة الحاليػػة ظهػػور اجنػػة مشػػواة الحجػػـ وف ػ اكثػػر

وظهور ثرب فػ الجمجمػة داللػة عمػي فرػداف الػدماغ واػذا يتفػؽ مػا مػا

المجػػاميا المجرعػػة بالبػػاركيزوؿ ومنهػػا تضػػخـ االجنػػة واسػػتطالتها وكبػػر

اشػ ػػار اليػ ػػه[ ]31مػ ػػف حػ ػػدوث تشػ ػػواات جنينيػ ػػة ف ػ ػ الجهػ ػػاز العصػ ػػب

حج ػػـ الػ ػراس وا ػػذا تنس ػػجـ م ػػا م ػػا اش ػػارت الي ػػه[]19فػ ػ اجن ػػة الفئػ ػراف

المركػػزي عنػػد تعػػاط المػػورفيف مطابرػػا لمػػا اشػػارت اليػػه نتػػائج د ارسػػتنا

الحوامػػؿ المحرونػػة بعرػػار الكالفػػوراف بتركيػػز 2222ممغـ/كغػػـ مػػف وزف

الحالية

الجسػػـ بظهػػور اجنػػة متضػػخمة ومتطاولػػة وقػػد يكػػوف اػػذا بسػػبب تػػأثير

سػ ػػجمت نت ػ ػػائج الد ارس ػ ػػة الحاليػ ػػة تش ػ ػػواات متباين ػ ػػة ف ػ ػ عي ػ ػػوف االجن ػ ػػة

الت ارم ػػادوؿ عم ػػي ترتي ػػب الطبر ػػات الرشػ ػرية فػ ػ ال ػػدماغ وت ػػنكس الخالي ػػا

لممجاميا المجرعة بالباركيزوؿ ومنها جحوظ العينػيف والتػ تتفػؽ مػا مػا

العصبية وتوسػا االوعيػة الدمويػة وظهػور خاليػا المػوت العصػب وتغمػظ

أشارت ليه[]32مف جحوظ عيوف اجنػة الفػأر عنػد تجريػا أمهاتهػا بعرػار

انويػػة بعػػض العصػػبات[]22اوزيػػادة حجػػـ س ػوائؿ الجسػػـ[ .]21اف بعػػض

الريفامبسػػيف بتركيػػز252ممغـ/كغػػـ مػػف وزف الجسػػـ .كمػػا اشػػارت النتػػائج

النتائج اشارت الي صػغر حجػـ االجنػة وازرقاقهػا واجنػة منغوليػة محترنػة

ال ػ ػػي تش ػ ػػوا العي ػ ػػوف ووج ػ ػػود ن ػ ػػزؼ حولهم ػ ػػا وا ػ ػػذا مش ػ ػػابه لم ػ ػػا ج ػ ػػامت

واػػذا النتػػائج تطابرػػت مػػا مػػا أشػػار ليػػه[]22عنػػد تجريػػا أمهػػات اال ارنػػب

به[]27عند تجريا انػاث الفئػراف الحوامػؿ المحمػوؿ المػائ لمشػاي االسػود

الحوامؿ بعرػار الكالفػوراف سػبب انخفػاض اوزاف االجنػة ربمػا اثػر العرػار

بتركيػػز 2222ممغـ/كغػػـ مػػف وزف الجسػػـ بظهػػور احترػػاف حػػوؿ العينػػيف

عمػ ػػي عمميػ ػػات بنػ ػػام وتركيػ ػػب  DNAوبالتػ ػػال ترميػ ػػؿ بنػ ػػام البروتينػ ػػات

وأشػ ػػارت النتػ ػػائج الػ ػػي فرػ ػػداف العينػ ػػيف وانغمادامػ ػػا ف ػ ػ معظػ ػػـ الجػ ػػرع

محػػدثا اذى واضػػت لمخاليػػا الهيكميػػة وبالتػػال صػػغر حجػػـ االجن ػػة[]23

المسػتخدمة ،فضػالً عػف تغيػػر مواقػا العيػوف واػػذا مماثػؿ لمػا ذكػرا []33

كمػػا وتتفػػؽ الد ارسػػة مػػا مػػا ذكػػرا[]24بػػاف الت ارمػػادوؿ يعبػػر حػػاجز السػػخد

مػػف اف اسػػتخداـ الكيتػػاميف يزيػػد مػػف المػػوت المبػػرمج لمخاليػػا العصػػبية

ويترك ػػز فػ ػ دـ الجن ػػيف وربم ػػا يس ػػبب س ػػوم امتص ػػاص المػ ػواد الغذائي ػػة

واذا التأثير يعتمد عمػي الجرعػة ومػدة االعطػام وعمػر االـ وكػذلؾ يتفػؽ

وبالت ػػال انخف ػػاض ال ػػوزف كم ػػا اظه ػػرت النت ػػائج اجن ػػة ممس ػػوخة فاق ػػدة

مػػا مػػا أشػػار اليػػه[ ]34عنػػد د ارسػػة تػػأثير البػػاركيزوؿ عمػػي 2323حالػػة
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تعاطت العرار خػالؿ الفصػؿ االوؿ مػف الحمػؿ  first trimesterحيػث

أقػػداـ األجنػػة نتيجػػة ترػػوس أمشػػاطها كمػػا سػػجمت نتػػائج الد ارسػػة تضػػخـ

وجػػد بػػاف االدويػػة ذات العالقػػة مػػا االتػػروبيف  atropineقػػد زادت مػػف

األطػراؼ االماميػػة والخمفيػػة واعوجػػاج أمشػػاطها واػػذا مشػػابه لمػػا اشػػارت

التشػػواات جنينيػػة ،واف عػػدد مػػف اػػذا التشػػواات كانػػت بسػػبب التعػػرض

له [ ]27مف اف الجرعات العاليػة لممشػروبات الحاويػة عمػي الكػافييف فػ

لعرار الباركيزوؿ

أجنػػة الفػػار الحامػػؿ سػػببت اعوجػػاج أمشػػاط األط ػراؼ األماميػػة والخمفيػػة

اس ػػفرت النت ػػائج ح ػػدوث تش ػػواات فػ ػ الج ػػذع فػ ػ المج ػػاميا التجريبي ػػة

وضمور بعػض األصػابا وتالصػؽ الػبعض اآلخػر وانفػراج األصػابا مػف

وتمثمػػت بترػػوس شػػديد ف ػ المنطرػػة الجذعيػػة الظهريػػة وانتفاخهػػا وانعػػداـ

الوس ػػط كم ػػا وبين ػػت النت ػػائج تالص ػػؽ األص ػػابا والتحامه ػػا وربم ػػا يع ػػود

العنػػؽ وظهػػور الجنػػيف بصػػورة مكػػورة اػػذا النتػػائج تتفػػؽ مػػا مػػا أشػػارت

السبب الي ديػاب المػوت الخمػوي المبػرمج بػيف االدشػية التػ توجػد بػيف

الي ػ ػػه[]32عن ػ ػػد تجري ػ ػػا الفئػ ػ ػراف الحوام ػ ػػؿ بعر ػ ػػار الب ػ ػػاي ارزيف اماي ػ ػػد عن ػ ػػد

األصابا مما ينتج عنه التحاـ األصابا ف تمػؾ األجنػة[ ]42وقػد يعػزى

التركيػ ػزيف2522،3222ممغ ػػـ/كغ ػػـ م ػػف وزف الجس ػػـ م ػػف ثر ػػب المنطر ػػة

سػػبب ح ػػدوث ا ػػذا التش ػػواات ل ػػي جمم ػػة م ػػف األس ػػباب منه ػػا الجرع ػػات

الجذعي ػػة وانتفاخه ػػا وازدادت ح ػػدة التش ػػواات الجذعي ػػة بض ػػمور العم ػػود

المفرطة لعرار الباركيزوؿ[ ]6اذا التفسير ينسػجـ مػا مػا اشػار اليػه[]43

الفرػػري ،فضػالً عػػف اعوجاجػػه ،كمػػا اظهػػرت النتػػائج انتفػػاخ فػ المنطرػػة

مف اف المعالجة بالكيتاميف ت ثر عمي مسمؾ الموت المبرمج لمخاليا
ومف النتػائج التػ ظهػرت فػ الد ارسػة الحاليػة فرػداف األطػراؼ األماميػة

الظهريػػة البطنيػػة ربم ػػا بسػػبب الج ػػرع المفرطػػة لممػ ػواد المخػػدرة ونواتجه ػػا

االيضػ ػػية الت ػ ػ ت ػ ػ ثر عمػ ػػي عمميػ ػػة االنمػ ػػام الجنين ػ ػ وبنػ ػػام البروتينػ ػػات

والخمفية والذي قد يكوف بسبب موت خاليا االديـ المتوسػط والتػ تسػبب

الض ػػرورية [ ]25وتأثيرا ػػا المع ػػوؽ لنم ػػو الجه ػػاز الهيكمػ ػ ألجن ػػة الف ػػار

بعيػ ػػوب االط ػ ػراؼ ومنهػ ػػا ضػ ػػمور االط ػ ػراؼ او بسػ ػػبب ديػ ػػاب المنطرػ ػػة

خالؿ فترة الحمؿ[ ]35كما تمثػؿ بظهػور الريمػة النخاعينيػة فػ المنطرػة

الحافية الرمية لألديػـ الظػاار[ ]44كمػا واف فرػداف األطػراؼ ينسػجـ مػا

الخمفيػػة الظهريػػة واعوجػػاج العمػػود الفر ػػري مػػف المنطرػػة الخمفيػػة باتج ػػاا

ما اشار اليه[ ]45حوؿ ضمور األطػراؼ األماميػة والخمفيػة وربمػا يعػود

ال ػ ػرأس قػ ػػد يكػ ػػوف السػ ػػبب الجرعػ ػػة العاليػ ػػة لمم ػ ػواد المخػ ػػدرة وعػ ػػدـ قػ ػػدرة

السػػبب ف ػ تشػػوا األط ػراؼ ف ػ د ارسػػتنا لػػي تػػأثير المخػػدرات عمػػي نمػػو

االنس ػػجة الجس ػػمية ل ػػألـ والجن ػػيف عم ػػي ازل ػػة س ػػمية ا ػػذا المػ ػواد وال ػػذي

الغضػػاريؼ ممػػا ي ػ دي لػػي قصػػر ف ػ عظػػاـ األط ػراؼ وتشػػواها واػػذا

تسػػبب بتشػػوا المنطرػػة العجزيػػة الرطنيػػة [ ]36حيػػث اف الكيتػػاميف يحػػدث

يتفؽ ما ما أشار ليه الباحثوف[ ]46ف مواليد الفئراف

سػػمية عصػػبية ف ػ الحيوانػػات والبشػػر واف السػػمية تعتمػػد عمػػي الجرعػػة

سػ ػ ػػجمت النتػ ػ ػػائج تشػ ػ ػػواات مختمفػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ الػ ػ ػػذنب عنػ ػ ػػد تجريػ ػ ػػا الفئ ػ ػ ػراف

ومػ ػػدة التعػ ػػرض ومرحمػ ػػة نم ػ ػػو الجهػ ػػاز العصػ ػػب المركػ ػػزي ،أو بس ػ ػػبب

بالب ػػاركيزوؿ تمثمػ ػت بػ ػذنب رفي ػػا معر ػػوؼ النهاي ػػة ،وفر ػػداف ال ػػذنب وق ػػد

الجرعات العالية المستخدمة فػ الد ارسػة الحاليػة التػ ادت لعػدـ انغػالؽ

يع ػ ػ ػػزى الس ػ ػ ػػبب ال ػ ػ ػػي اختػ ػ ػ ػزاؿ فػ ػ ػ ػ مع ػ ػ ػػدؿ التك ػ ػ ػػاثر الخم ػ ػ ػػوي لمحب ػ ػ ػػؿ

الج ػػزم الخمفػ ػ لألنب ػػوب العص ػػب وح ػػدوث التش ػػوا فػ ػ الفرػ ػرات الذيمي ػػة

العصػ ػػب [ ]47وأظهػ ػػرت الد ارسػ ػػة الحاليػ ػػة ذنػ ػػب رفيػ ػػا ممتػ ػػوي حمزون ػ ػ

وظهػػور ورـ ف ػ المنطرػػة الخمفيػػة وتسػػببها بحػػدوث تغي ػرات نسػػجية ف ػ

مدبب النهاية وذنب طويؿ مدبب النهاية وتتفؽ اذا النتائج مػا مػا اشػار

العض ػػيات الخموي ػػة مس ػػبباً خمػ ػالً فػ ػ عممي ػػة التط ػػور الجنينػ ػ وبالت ػػال

اليه[ ]15مف ظهور ذنب معروؼ ،وذنب محترف ،وذنػب طويػؿ متضػخـ

ظهػػور التشػػواات المظهريػػة لألجنػػة ومنهػػا التشػػواات الجذعيػػة والبطنيػػة

ف ػ أجنػػة الفػػأر مػػف امهػػات مجرعػػات بعرػػار االسػػيتاامينوفيف قػػد يعػػزى

[ ]37وا ػػذا مش ػػابه لم ػػا حص ػػؿ فػ ػ د ارس ػػتنا الحالية وك ػػذلؾ تش ػػوا الجم ػػد

السبب الختزاؿ معدؿ التكاثر الخموي لمحبؿ العصب وتتفػؽ اػذا النتػائج

وتجعدا وتهدله وازرقاقػه داللػة عمػي تشػوا الجهػاز الهيكمػ عنػد اسػتخداـ

مػػا مػػا أشػػارت ليػػه[ ]19عنػػد تجريػػا الفئ ػراف بعرػػار كاربونػػات الكالسػػيوـ

تراكيز مختمفة مػف المػواد المخػدرة والمسػكنة وتتفػؽ اػذا المالحظػات مػا

بتركي ػػز 3222ممغـ/كغ ػػـ م ػػف وزف الجس ػػـ بظه ػػور ذن ػػب س ػػميؾ مح ػػترف

ما توصمت ليه [ ]38مػف تجعػد الجمػد وازرقػاؽ لونػه وازديػاد سػمكه عنػد

يصػؿ الػي مسػػتوى االنػؼ كمػا بينػػت النتػائج ظهػور ذنػػب قصػير سػػميؾ

تجريا الفئراف الحوامػؿ بعرػار االيثػامبيوتوؿ ربمػا يعػود السػبب لػي تػأثير

معرػػوؼ النهايػػة وذنػػب قصػػير جػػدا مسػػتريـ وافر ػ وذنػػب قصػػير ممتػػوي

العرار فػ نمػو وتمػايز الجهػاز الغطػائ اواحػداث تشػواات جمديػة خػالؿ
عممية اأنمام الجنين لمفأر

نحػػو األسػػفؿ وبشػػكؿ منحن ػ  ،وذنػػب قصػػير مسػػتريـ نحػػو األسػػفؿ واػػذا
مماثؿ لما أشار[]35عند تجريا الفئػراف الحوامػؿ بعرػار الجيسػتامبيف مػف

كمػا سػجمت نتػائج الد ارسػة الحاليػة تشػواات متعػددة فػ االطػراؼ تمثمػت

ظهػػور التػوام الػػذنب وقصػرا وربمػػا يعػػود السػػبب لػػي عػػدـ انغػػالؽ الجػػزم

برصػػر األطػراؼ األماميػػة والخمفيػػة واعوجػػاج أمشػػاطها وانفػراج أصػػابعها

الخمف لألنبوب العصب

واػ ػػذا المالحظػ ػػات تطابرػ ػػت مػ ػػا مػ ػػا أشػ ػػار [ ]39مػ ػػف قصػ ػػر األط ػ ػراؼ

اوضػػت الفحػػص المجهػػري لمرػػاطا كبػػد اجنػػة الفئ ػراف الحوامػػؿ الت ػ تػػـ

األمامية والخمفيػة وتالصػؽ أصػابعها عنػد تجريػا الفئػراف الحوامػؿ بعرػار

اعطائها الباركيزوؿ عدـ انتظاـ ترتيب الخاليا الكبدية نسػبة الػي االوردة

السايكموفوسػػفاميد وتتفػػؽ اػػذا النتػػائج مػػا مػػا أشػػار ليػػه البػػاحثوف []42

المركزي ػػة وتوسػ ػػا الجيباني ػػات ونخػ ػػر الخاليػ ػػا الكبدي ػػة واحترػ ػػاف االوعيػ ػػة

م ػػف قص ػػر األطػ ػراؼ األمامي ػػة وتش ػػواها عن ػػد تجري ػػا الفئػ ػراف الحوام ػػؿ

الدموي ػ ػ ػ ػػة اػ ػ ػ ػ ػػذا التغي ػ ػ ػ ػ ػرات المرضػ ػ ػ ػ ػػية تش ػ ػ ػ ػػبه تمػ ػ ػ ػ ػػؾ الت ػ ػ ػ ػ ػ سػ ػ ػ ػ ػػجمها

ب ػػالكحوؿ االثيمػ ػ بتركي ػػز %25وبين ػػت نت ػػائج ا ػػذا الد ارس ػػة انتف ػػاخ

الباحثػ ػػاف[]48حيػ ػػث وجػ ػػدا بػ ػػاف اعط ػ ػػام انػ ػػاث الجػ ػػرذاف الحوامػ ػػؿ م ػ ػػف

األطػراؼ األماميػة وحػدوث نػزؼ فيهػا ،واػذا مشػابها لمػا ذكػرا [ ]41لػي

نػػوع  Wistar albinoالكحػػوؿ بجػػرعتيف 1و5دـ/كغػػـ فػ اليػػوـ)ادى

اف الجػػرع العاليػػة مػػف فيتػػاميفD3فػ الفئػراف الحوامػػؿ سػػببت انتفػػاخ فػ

الي تعرض اكباد االجنػة الػي تػنكس الخاليػا الكبديػة وزيػادة عػدد الخاليػا
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[

تع ػػد االول ػػي م ػػف نوعه ػػا حي ػػث ل ػػـ تض ػػـ النشػ ػريات العممي ػػة اي ػػة د ارس ػػة

 واألليػاؼ الغراويػةtenascin  وزيادة بػروتيفmegakaryocytes النوام

مرضية حوؿ تأثير الباركيزوؿ ف الػرئتيف ربمػا يعػود سػبب ازديػاد سػمؾ

 ف الكبدIVمف النوع

الح ػواجز السػػنخية الػػي ارتشػػاح الخاليػػا االلتهابيػػة وحيػػدة الن ػواة والتميػػؼ

اظهػػرت ال ػرئتيف احترػػاف االوعيػػة الدمويػػة وانزفػػة ف ػ الح ػواجز السػػنخية

]49[نتيجة االتهاب المزمف

واالسػػناخ مػػا وجػػود نضػػحة مص ػػمية ف ػ الرصػػبات والرصػػيبات وتػ ػثخف
اػػذا النتيجػػة يمكػػف اف

الح ػواجز السػػنخية وخػػزب ف ػ النسػػيج الخالل ػ
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Abstract
Results expressed the pathological effects through visual microscopical and Histological examination of parkizol
in liver and Lung of pregnant mice and their embryos were administered on the7 th day of pregnancy as till
the18th day of pregnancy. The administration of parkizol doses induced behavioral changes in the form of
drowsiness, sluggish movement, mice become isolated, and were consumed less food and water. Abortions
recorded 8%,10%and55% following the doses 250,350and450mg/kg b.w., respectively. Death of some pregnant
mice occurred at the 16th and 17th day of pregnancy following the dose450 mg/kg b.w., Lesions seen on organs of
pregnant mice and included hepatotoxic changes (congestion, vacuolar degeneration and coagulative necrosis of
hepatocytes, dilatation of sinusoids .Also inflammation that covered pulmonary changes (emphysema, edema,
hyperplasia of bronchial associated lymphoid tissue. Inflammation and hypertrophy of smooth muscles in the
walls of blood vessels);The abortion percentages were48%,63% and89% caused by the doses 250,350 and
450mg/kg b.w., respectively. Malformations were noted on encephalocele, encephalomyelocele, anencephalia,
displacements of the ears and eyes, cleft palate, aberrations of the vertebral column, shortening and thickening of
the limbs, and defects of the tail. The lesions were observed on organs of the fetus included haphazard
arrangement of the hepatocytes, vacuolar degeneration and coagulative necrosis of hepatocytes, dilation of the
hepatic sinusoids; congestion, hemorrhage, edema and inflammation of the lungs. These results supported the
putative pathological effect of parkizol in liver and lung of pregnant mice and their embryos.
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