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الملخص

ُيعددد عق دداد يددياميس ددي  Adriamycinمد د يكاددد العق دداقيد المض ددادة للسددد ا
اسددداداماف د عددم األودام السددد انية ,و د ن ددي الوقددم يقل ددا سددمية عل د المسدددو

الالد ددو  ,Cytotoxicإال ي دحديد ددد دل د د السد ددمية والدد دداايدام الجانبيد ددة النسد دديجية ل د د ا

العقاد لمدا ددل دحددا إلد العديدد مد األبحداث والد ادسدام ,ومد هندا يددم هد الد ادسدة
لدب ددي الدد داايد الس ددلب الد د

ُيحدا ددع العق دداد علد د البني ددة النس دديجية للمب دداي

والجديب ددام

المبيضددية ي ددا ,وقددد يذ دددم هد الد ادسددة داادالبنيددة الالويددة والنسدديجية للاميددا الجديبيددة
حيد ددث ذ د دددم العديد ددد م د د الدري د ددام المدضد ددية ,قد ددد د دد ددم ينويد د ددا وانكم د د
والسدديدوبملماها ,مددق قدددا االددبددا

هيكل د ددا

يمددا بين ددا ,كمددا لددوحذ ذ ددود دبدددالم د بنيددة

الرمف الجديب م ناحية دليف وانضدرا ينويد دا ,حيدث يبدبحم ام لدك مرللد ,

يما الاميا البيضة

الجديبام المبيضية قد ااد دم ينويد دا وانكمد

ؤلدا ها الالدو

يجيا د
اضدا ددددد ف
مددق انكمددا هيددول البييضددة .كمددا يذ دددم الد ادسددة الكميدة ييضداف انا ف
يو ال المب دداي ويو ال يجس ددام ويحج ددام حيوان ددام الدجدب ددة عق ددب عملي ددة الحقد د مبالد ددةف,
واسددمدم حدد اليدوم العالددد مد بعددد الحقد  ,اددم بددي ذ ددود ندود مد الدعدا

بعد ل اليوم.

أولا ـ المقدمة:

الددددديج

اابدا مد
نوعدا
دُعد المواد المسدادمة العم الكيميائ لألودام السد انية ف
ف
الس د د د ددموم الالوي د د د ددة  ,Cytotoxicوكد د د د د ل األم د د د ددد بالنس د د د ددبة ألؤل د د د ددب المسدحضد د د د ددام
ودد البحث للمجلة بداديخ دا2010//
قب للنلد بداديخ دا2010//
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الكيميائيدة ,دؤدم ي ال ددف من دا هدو الحبدو علد دداايد موجدع ضدد العامد الممدد

 Pathogenيو مك د ددا الم د ددد

[ ,]1ومعذ د ددم العق د دداقيد الدد د د دس د دددادم د د د المعالج د ددة

الكيميائية للسد ا ل دا دداايد سدم علد كد مد األنسدجة ال بيعيدة والودميدة علد حدد
سد دوا وحدد د

د د يان ددا د بي ددم الجدع ددام المالد د  ,كم ددا ي األنس ددجة ال بيعي ددة السد دديعة

الدكااد هد ولألسدف مد يكادد المندا م عدضدة للددااد السدم ب د العقداقيد الكيميائيدة
مقادن ددة م ددق األنس ددجة األا ددد وهد د
المب دداي

دد

ددود ال ادح ددة ,ومد د يكا ددد هد د األنس ددجة د دداا افد

والابد د [ .] 2م ددا مد د يه ددم من ددا م الجس ددم الدد د ي دددم وض ددع ا د د ع ددي

االعدبدداد عنددد إندددا ي نددود م د العقدداقيد المعالجددة للاميددا السددد انية ,وعل د ال بيددب
المادص ي يكو عل دداية دامدة باالحدمداالم المدوقعدة نديجدة اسددادام عقداد معدي ,
ليحد دددد السد ددعة والقد ددددة الدناسد ددلية لللد دداص المعد ددال ب د د ا العقد دداد [ ,]3إ إ الدد دداايدام

العكسية للعقاقيد الكيميائية عل األعضدا الدناسدلية قدد ددود إلد دددميد هد األنسدجة

وال دبد

لك وددكيب الاميا الجنسية يو دابدي وذائ دا [ ,]3واابدة ال دمونيدة

مم ددا ي ددنعكي علد د ال دددودة ال ماي ددة عن ددد األناد د  ,وعلد د ع دددد الحيوان ددام المنوي ددة عن ددد

الد كد[ ,]4و د السددنوام األايددة ذ دددم العديددد مد العقدداقيد المضددادة للسددد ا  ,ولعد
عقدداد  Adriamycinيحددد يهددم ه د العقدداقيد المضددادة للسددد ا ويكادهددا اسددداداماف د
العم الكيميائ لألودام السد انية المادل ة [.]6,5

شكل رقم) (1يوضح التركيب الكيميائي الفراغي لعقار .Adriamycin

يندم د ه د ا العقدداد إل د مدكبددام األنا ادسددكلينام  Anthracyclinesوالد د ددبددق
مجموعة المضادام الحيوية المضادة لألودام  ,Antitumer antibioticsوقد قام العدالم
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د var.

يدكامو  Arecamoneسنة 1969م بعل األددياميسي (الدكسودبيسي ) م

 ,]8,7[ Streptomyces peucetius caesiusود ددم دحدي ددد الددكي ددب الكيمي ددائ ل ددع

دمالد د ددم بد د دديردع الكيميائيد د ددة عل د د د النحد د ددو الدد د ددال  ,C27H29NO11*HCl :وولند د ددع
ددو يد ددالف مد د يدب ددق حلقددام سداس ددية

الجليئد د  ,M.W. 579.99يم ددا ل ددكلع ال ادؤد د

مددب دة بواسد ة حلمدة جليكوسديدية  Glycosidic bandبسدكد يميند Amine sugar

يسم الداينوسامي .
وببددودة إجماليددة يبددنف عقدداد يددياميسددي م د المجموعددة الاالاددة الد د دعم د
عل د قد د الاميددا الد د دقددوم بالدكددااد م ضددلة إياهددا عل د الاميددا المدواجدددة د

ددود

ال ادحددة ,لد ل دُبددنف مددق العقدداقيد ام السددمية الالويددة  cytotoxicالقليلددة [ ,]10,9إال

ينع يدمدق بد بيقام عمجية كايدة

عم يندواد عديددة مد السدد انام الابيادة ,دو

مد يكاددد ئددام العقدداقيد المضددادة للسددد ا نجاحداف د عددم السددد انام الدد دبدديب

اإلنسا ومن ا ].[11,8

الجدول رقم ( )1يبين مدى قدرة عقار Adriamycinعلى إحداث التعافي والمدة الزمنية الالزمة لحدوث
التعافي في بعض أنواع األمراض السرطانات عند اإلنسان ][8
معد

مدوس ال ددة

االسدجابة

اللمنية للعم

()%

(باألل د)

سد ا الاد

35

3-6

√

سد ا المبي

38

3-6

?

سد ا الدئة

30

3

?

سادكوما

30

4

√

يودام وليم

66

4

√

سد ا الماانة

28

4-6

?

األودام األدومام العببية

41

4

√

36

4-6

?

40

4-6

√

35

3

?

32

4-6

√

ندود الدودم

اسدجابة كاملة
للعم بعقاد
يددياميسي

يم اد

هودجك

لم َ ِويام ال هودجكي

لوكيميا حاد (ابيضا

الدم)

ودم كبيد

3

الا األو
العم الكيميائ
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بع

االسدجابة

للعم بعقاد
يددياميسي

عدم حبو
اسدجابة
بالمعالجة بعقاد
يددياميسي

سد ا المعدة

30

2-4

?√

سد ا عنم الدحم

32

2-6

?

سد ا الديي والعنم

20

2-4

سد ا الابية

19

3-6

سد ا نااد العذم المدعدد

33

3

سد ا ب انة الدحم

36

4-6

?√

سد ا الكولو
سد ا البنكدياي
يودام الكل
يودام القيدامين
يودام الدماغ

ثاني ا ـ هدف البحث :

عل د د الد دددؤم م د د يهميد ددة عقد دداد Adriamycinد د معالجد ددة األودام السد ددد انية

ماللددم قليلددة ,واابددة عل د
المادل ددة ,إال ي األبحدداث الد د ددسددم دااي اددددع النسدديجية ا
ينسددجة المبدداي

 ,وه د ا مددا د عنددا د ه د ا البحددث إل د الددكيددل عل د د ادسددة الدبدددالم

الل ددكلية النس دديجية  ,Morphological changesوالدريد ددام الالوي ددة Cytological

 ,changesوالدريددام الكميدة لمبداي

ال ئد اد البيضدا المحقوندة ب د ا العقداد ,وانعكدداي

ه الدااي ادم عل قددد ا الدناسلية .

ثالث ا ـ مواد وطرائق البحث:

يُجديم ه الدداسة عل ال ئ اد البيضا الد ددم دلويج دا ادم لد د كدانو

األو  /ديسمبد واسدامف سملد ا

مادبدام حيواندام الدجدبدة والبحدث العلمد

د

كلية العلوم بجامعة حلب ,وبعد ددة الحم  Gestationالدد اسددمدم مد  18إلد 20

ق ص بمسدك مسدق لمدة ل د كام ليدسدن

يوماف ُوضعم ك ينا مق برادها
لددألم االعدنددا ببددرادها وادضدداع م حد د ال ددام ,اددم ُعللددم اإلندداث ع د ال د كود لكدديم
يحب د د دلاو بين مددا ,وبعددد ي يبددبب عمدهددا يدبعددة يل د د دددم اندادداب  72ينا د من ددا
دداوحددم يولان ددا مددابي  20إلد  ,gm 24وي وال ددا مددابي 6إلد  ,Cm 8اددم وضددعم د

مجموعة م األق اص ُاضعم جميع ا لذدوف بيئة مدماالدة ,حيدث ددم وضدع ا بجدواد
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كود ال ئ اد ليدسدن ل دا الددمام دائحدة ال ودموندام ال كديدة

لإلناث علد اإلباضدة والنلدا الجنسد  ,كمدا وضدعم بددجدة

والد دُعد بماابة دحدي
اد  12/سا ليمف وه ال ددة المالد للنلدا
ح اددة  25م ,oو ددة ضوئية مدماا ( 12سا ن فا
الجنس ) ,ودناولم ؤ ائ ا ا القيمة الر ائية المدكاملة وبلك حد.

قسمم اإلناث المددوسة إل مجموعدي دئيسيدي :
ُ
المجموعة اللاهدة :ددالف م يدبق وعلدي يناد مد إنداث ال ئد اد البيضدا  ,ددم حقن دا
يلولددوج ) (RingerLactateداا د الدجويددف البديدد دوان

بمحلددو

Intraperitoneal

( .Injectionدددم يا د سددم م د إندداث ال ئ د اد كلدداهد لك د مجموعددة اانويددة دددم حقن ددا
بالعقاد).

مجموعة الدجدبة :قُسمم بقية اإلنداث إلد يدبدق مجموعدام اانويدة ,دددالف كد مجموعدة
مد د ااندد د علد ددة يناد د مد د إن دداث ال ئد د اد البيض ددا ُ ,ح ِقَند دم جميع ددا دااد د الدجوي ددف
البديد دوان بجدعددة م ددددة م د عقدداد  ,Adriamycinدددم الحبددو عليددع م د بدديدليام
مسدل د

الدعايددة د جمعيددة مكا حددة السددد ا ودحددم االسددم الدجدداد Doxorubicin

م لدكة  Ebewe Pharmaاسددالية المنلا.
دم حق اإلناث بالعقاد

ل د ابدي  /نيسدا وهد بعمدد يدبعدة يلد د والد

يما مندبف ددة النلا الجنس عند ال ئ اد البيضا .

وقددد دددم حسدداب كميددة الجدعددة الددملم إع ائ ددا لك د ينا د  ,بداللددة الجدعددة الد د

لللاص البالغ ال بيعد  60- 75mg/m2كجدعدة م دددة دع د كد  15إلد 21

دُع
دادا عل د د د الد د ددول يو عل د د د مسد د دداحة س د د د ب
يومد د ددا ,حيد د ددث دُقد د دددد كميد د ددة الجدعد د ددة اعدمد د د ف
ف
الجسم [.]12,8
وق ددد د ددم حس دداب مس دداحة سد د ب جس ددم كد د يناد د بع ددد حس دداب ولن ددا و ول ددا

وباسدادام معادلة دوبو (:]13[ )Dubois

مساحة س ب الجسم (م X 0.007184 = )2الول (كجم)

طرق العمل المخبرية:

()0.425

 Xال و (سم)

()0.725

 .Iول حيوانددام الدجدبددة :دددم ول ك د ينا د عل د حدددة و ل د قب د الحق د وبعددد الحق د ,
5
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و ل د ك د حسددب مجموعدددع الاانويددة ( (15,10,5,3يوم داف ,باسدددادام مي د ال دقم د

حساسية دقدد بواحد مد مئدة ,ادم ددم ياد المعدد الوسد

لكد مجموعدة و لد بريدة

مداقبة اادمف األو ال عل المسدو اللمن .
.IIدم دلديب الحيوانام  Animal dissectingالمحقونة ام
بعد بد الحق عل النحو الدال :

ددام لمنيدة مادل دة مد

المجموعة األول بعد مدود اماة ييام عل الحق
المجموعة الاانية بعد مدود امسة ييام عل الحق .
المجموعة الاالاة بعد مدود علدة ييام عل الحق
المجموعة الدابعة بعد مدود امسة علد يوماف عل الحق

.IIIول المبدداي

 :دددم عددل المبدداي

ووضددع ا د محلددو

يليولددوج  ,حيددث ُج ِدَددم

ونلعددم القن دوام الناقلددة للبييضددام ,و ل د باالسدددعانة
ال بقددة الدهنيددة المحي ددة ب ددا ُ
بمكبددة اابدددة قددوة دكبيدهددا , 20Xاددم دددم دحديددد ولن دا باسدددادام ميد ال حسدداي دقدددد
حساسيدع واحد م علدة يالف.

.IVالد ادسد ددة النسد دديجية :و ل د د و د ددم ال ديقد ددة الدوديني د دة ,ودد ددم دلد ددوي المقد ددا ق النسد دديجية
باسدادام ببرة هيمادوكسلي َو ايولي ).(H & E

النتائج والمناقشة:

 -1الدراســــــة الكميــــــة ألجســــــام ومبــــــايض حيوانــــــات التجربــــــة المعالجــــــة بعقــــــار
:Adriamycin
 -1-1دراسة تغيرات وزن الجسم:

بينددم الد ادسددة حدددوث نقبددا ددددديج ملحددوذ د يو ال الحيوانددام المعاملددة

بجدع ددة م ددددة مد د عق دداد  Adriamycinمقادن ددة بحيوان ددام المجموع ددة الل دداهدة والدد د
يذ د دددم ليد ددادة بد ددالول

يلد ددة د د ددة الدجدبد ددة ,وقد ددد اسد دددمد النقبد ددا الدد دددديج ألو ال

الحيوانددام المعالجددة اددم معذددم دددة الدجدبددة الدد دلددم عمليددة الحقد مبالددةف وامددددم
إلد اليددوم العالددد مد بعددد الحقد  ,اددم بددديم يولان ددا بااللديدداد بلددك ددددديج بعددد اليددوم
العالد م بد الحق حد ن اية دددة الدجدبدة دو عودد دا إلد ولن دا ال بيعد مقادندة
6
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بالمجموعة اللاهدة  .جدو دقم ( ,)2ما

العدد لعام 2010

دقم )(2,1

جدول رقم ) (2يوضح مقدار انخفاض أوزان األجسام بين المجموعات
المعد الوس
المجموعة اللاهدة
المجموعة األول
(بعد  3ييام م بد الحق )

المجموعة الاانية

(بعد  5ييام م بد الحق )

المجموعة الاالاة
(بعد  10ييام م بد الحم )
المجموعة الدابعة

(بعد 15يوماف م بد الحق )

ألو ال ال ئ اد قب وبعد الحق

الول قب الحق

الول بعد الحق

معد االنا ا

بالردام النسبة المئوية لمنا ا

23

23.5

0.75 + -0.5

-2.17

21.5

17.67

^*0.75 + 3.83

17.83

23

18.83

^*0.71 + 4.17

18.12

22.17

17.17

*0.68 +5

22.56

24.33

19.5

^*0.54 + 4.83

19.8

*يوجد فرق معنوي عند  P<0.001وفق ا لبرنامج GraphPad Prism5مقارنة بالمجموعة الشاهدة
^ يوجد فرق معنوي عند  P<0.005وفق ا لبرنامج GraphPad Prism5مقارنة بالمجموعة الثالثة

V

G4

G3

G2

G1

0
-2
gm

G1
G2
G3
G4
V

2

-4
-6
-8

مخطط رقم) (1يوضح نسب تراجع أوزان األجسام بين المجموعات مع اإلنحراف المعياري على اعتبار قيمة
 P<0.05بين المجموعات,وقيمة  P<0.0001بين المجموعات التجربة والشاهد
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مخطط ) (2يوضح فروق المعدل الوسطي للمجموعات قبل وبعد الحقن عقارAdriamycin

ق د د ددد يع د د ددود الس د د ددبب د د د د د ادج د د ددق يو ال ال ئد د د د اد البيض د د ددا المحقون د د ددة بعق د د دداد
 Adriamycinإل داايد الماب لعمليدام الدمايد الرد ائ  ,Metabolismيو دبمدا إلد
إدم ع لاميا األمعا مما يمندق مد امدبداص المدواد الر ائيدة بلدك جيدد [ ,]15,14يو

دد لحددوث إسد االم معويدة لدديدة مدق اللدعود بالحدقدة نديجدة لدقدحدام د األؤلددية
نذ ف ا
الماا ي ددة د د ال ددم والم ددد واللِاَددة مم ددا يد د د إلد د عس ددد د د البل ددق [ ,]8وهد د ا م ددا د ددم
ممحذد ددع علد د حيوان ددام الدجدب ددة مد د انا ددا

د د منس ددوب دناول ددا للرد د ا واللد دداب

بمعددد مددا يقددادب اماددة يضددعاف مقادنددة بمددا ددناولددع المجموعددة اللدداهدة ,وااب دةف د

بداية الدجدبة.

كم ددا دد ددم الند ددائ الدد د دوب ددلنا إلي د دا م ددق م ددا دوبد د إلي ددع الباح ددث Philips

ولممئع [ ]16با ال ئ اد الد ُحقنم بجدعة م دددة ( (15mg/kgمد عقداد يددياميسدي
عانددم م د قددد د يو ال يجسددام ا اددم األسددبود األو م د الدجدبددة ,وه د ا مددا يكددددع
ييضدا د ادسددة  Rinetteولممئدع [ ]17علد الجدد ا المعالجددة بعقداد يددياميسددي بجدعددة
ف
 10mg/kgحيد ددث دناقبد ددم يو ال يجسد ددام ا اد ددم د د ددة الدجدبد ددة بينمد ددا يذ د دددم ي د دداد
المجموعددة اللدداهدة ليددادة ملحوذددة د ول الجسددم اددم ال د ددة ن سد ا والد د بلرددم 52

يوما.
ف
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 دراسة تغيرات أوزان المبايض:دد دداادم يو ال المبد دداي

العدد لعام 2010

يبديد ددع

ببد ددودة واضد ددحة ب ع د د الدد دداايد السد ددم ال د د

ملموس ددا د د ول
اجع ددا
ف
عق دداد ,Adriamycinق ددد س ددجلم معذ ددم مجموع ددام الدجدب ددة دد ف
المباي مقادنة بالمجموعدة اللداهدة (وكاندم بدايدة دددة الدنداقص بدي امادة ييدام وحدد
اليددوم العالددد م د بددد الحق د ) ,يمددا د المجموعددة الدابعددة قددد ذ ددد دعدداف
ول مبايضد ا (دداوحددم دددة الدعدا

يددف د

مد بعددد اليدوم العالددد مد بددد الحقد حدد ن ايددة

دددة الدجدبددة) ,ومد الملحددوذ ي الدندداقص كددا ددددديج  ,وكددا يدند مسددو انا ددا
دقم ).(4,3

المجموعة الاالاة جدو دقم ( ,)3ما

جدول رقم( )3يوضح مقدار تراجع أوزان المبايض بين مجموعات التجربة ومجموعة الشاهدة
نسبة انخفاض
مقدار انخفاض
متوســـط وزن
المجموعة عن الشاهد
المجموعة عن الشاهد
المجموعة
المجموعة الشاهدة

3.6+0.1 Mgm

0%

0 Mgm

المجموعة األولى
(بعد ثالثة أيام من بدء الحقن)
المجموعة الثانية
26.85%
^* 0.97 Mgm
(بعد خمسة أيام من بدء الحقن) 2.63+0.11 Mgm
المجموعة الثالثة
36.11%
* 1.30 Mgm
2.3+0.1 Mgm
(بعد عشرة أيام من بدء الحقن)
المجموعة الرابعة
33.33%
* 1.20 Mgm
2.40+0.13 Mgm
(بعد  15من بدء الحقن)
*يوجد فرق معنوي عند  P<0.0001وفق ا لبرنامج GraphPad Prism5مقارنة بالمجموعة الشاهدة
^ يوجد فرق معنوي عند  P<0.005وفقا لبرنامج GraphPad Prism5مقارنة بالمجموعة الثالثة
2.83+0.12 Mgm

21.30%

^* 0.77Mgm

4

G1
G2
G3
G4
V

3

mile gram

2
1
0
G

G

G

V

4

3

2

1
G

مخطط رقم ) (3يبين تراجع متوسط أوزان المبايض بين المجموعات مع اإلنحراف المعياري على اعتبار قيمة
 P<0.05بين المجموعات,وقيمة  P<0.0001بين المجموعات التجربة والشاهد
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مخطط رقم) (4يوضح النسبة المئوية لنخفاض أوزان المبايض بين المجموعات

اضد ددا د د د يو ال
وه د د ا يد د ددم مد ددق د ادسد ددام ب د دداحاي ا د ددي [ ]18سد ددجلوا انا ف
األعضا المسد د ة ما القلب نديجدة اسددادام جدعدام مادل دة مد عقداد يددياميسدي ,

حيث الحذ  Imahieولمم [ ]19ي الجدد ا المعالجدة بجدعدة مقددادها 1&2mg/kg

ب د ا العقدداد دداجعددم يو ال ابدداها اددم يدبعددة يسددابيق بعددد حقن ددا ,والحذددم الباحاددة
 ]20[AL Hazmiي معالجددة كددود ال ئ د اد بعقدداد الدكسودوبيسددي (يددياميسددي ) قددد
ييض ددا إلد د د ادج ددق يولان ددا ويو ال اب دداها بل ددك ملح ددوذ مقادن ددة م ددق المجموع ددة
يدم ف
ييضدا د ادسدة Adachi
اللاهدة و ل ابددا ف م اليوم الادام مد الحقد  .وهد ا مدا يكدددع ف
يو ال األجسام والاب عند الجد ا بعدد

اضحا
اجعا و ف
ولمم [ ]21حيث الحذ دد ف
إع ا العقاد بجدعة  1mg/kgلمدة يدبعة يسابيق يو  2mg/kgلمدة يسبوعي .

 -2دراســــة التغيــــرات النســــيجية والخلويــــة فــــي مبــــايض الفئــــران المعالجــــة بعقــــار
:Adriamycin

يوضددحم ندددائ الد ادس ددة النسدديجية لمبدداي

ال ئد د اد البيضددا المعالجددة بعقدداد

يددياميسي وجود عدة دبددالم نسديجية مدضدية د معذدم الدداكيدب النسديجية للمبدي

,

ومد د هد د الدب دددالم دري ددد ل ددك امي ددا ال بق ددة الذ ادي ددة المول دددة The germinal

 epitheliumحيددث دحولددم م د اللددك المكعب د يو األس د وان البسددي والن دواة الدائديددة

إلد اميددا مسد حة ام ينويددة م ل حددة بددد فا مد اليددوم الاددامي مد الحقد حدد اليددوم
اليوم الاامي علدد مد
العالد م بعد الحق  ,ؤيد ين ا دجعم لوضع ا ال بيع
10
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بعددد الحق د  .كمددا دحللددم الاميددا الموجددودة دح دم ال بقددة المولدددة يلددة د ددة الدجدبددة اددم

دوقف الدحل ودداجق ابددا ف م اليوم العالد م بعد الحق .

شكل رقم ( ) 1يبين بنية الطبقة المولدة في مبيض المجموعة الشاهدة )(X600
 ) GEالطبقة المولدة تتكون من خاليا مكعبية الشكل

شكل رقم ( )2يبين تبدل بنية الطبقة المولدة في مبيض ُمعالج بعقارAdriamycin
) GE (X1000الطبقة المولدة تتكون من خاليا مسطحة الشكل
( )1تشكل فجوات وفضوات تحللية.

وم د د الدري د ددام الممحذد ددة ييض د داف دد ددااد الجديبد ددام االبددائيد ددة

Primordial

 folliclesوالجديبام األولية  Primary folliclesعل حد سوا وكدا يو داادهمدا د
اليوم الاامي م بعد الحقد حيدث انا د

كما يذ دم بع

عدددهما بلدك ملحدوذ ودريددم يلدكال ما,

الجديبام األولية دحلمف كام إ يببب الرلا القاعد

د مواج دة

الدجوي ددف الجديبد د  ,إال ي هد د الدريد ددام ل ددم دلب ددث ي دداجع ددم بل ددك دع دداف د دددديج
11
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ابددا ف م اليوم العالد م بعد الحق حد ن اية الدجدبة.
ييضددا د ااد ددا الجديبددام الاانويددة Secondary Follicles
ودسددبب العقدداد ف
بلددك جلئ د بعددد مدددود اماددة ييددام م د بددد الحق د  ,إال ين ددا ااد ددم بلددك كام د بعددد

مدود امسة ييام م بعد الحق  ,ام عادم إل الذ ود مددةف يادد

د مداحل دا المبكددة

بعد علدة ييام م بد الحق و باعداد قليلدة مقادندة بالمجموعدة اللداهدة ,والداد عدددها
يوما م بد الحق .
بلك ملحوذ بعد مدود امسة علدة ف
كما ذ دم لدة الدااد ب ا العقاد الجديبام المبيضدية الناضدجة (جديبدام
ؤدداف  ,)Graafian folliclesحيدث دسدبب العقداد د ااد ائ دا ودحلل دا كدحلد الدكدام
البيضد د ,كم ددا دحلل ددم األجس ددام البد د اد  Corpus Iuteumد د مب دداي

الحيوان ددام

المعالج ددة مم ددا يا ددد س ددلباف علد د نل ددا ا الدناس ددل و لد د مد د بداي ددة الحقد د وحدد د الي ددوم
العالد م بد الحقد  ,إال ين دا عدادم بدالذ ود مددةف يادد بعدد امسدة علدد يومداف مد
الحق وباعداد قليلة مقادنة مق المجموعة اللاهدة ,وببع

الدريدام النسديجية ماد قلدة

عدد ال بقام ,وعل يادها عادم ييضاف األجسام الب اد .

شكل رقم ( )3يبين بنية جريب أولي  ) Primary follicle( POمتعدد الطبقات,مع جريب أولي وحيد

الطبقة  Po-gفي مجموعة الشاهد ))GC (X600خاليا جريبية مكعبية الشكل )Oo ,البييضة )n ,النواة,
 )Thغالف الجريبي)Bm ,الغشاء القاعدي)ZP ,المنطقة الشفيفة  ) C-Eبداية تشكل فجوات الجريب
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شكل رقم ( )4يبين تبدل بنية جريب أولي () Primary follicleأحادي الطبقة لمبيض ُمعالج بعقار
 )2( (X600) Adriamycinتكاثف الكروماتين النووي بجوار غشاء الخلية )4( .انكماش الخاليا الجريبية
هيكلي ا وسيتوبالزمي ا )5( .تحلل أغشية بعض الخاليا الجريبية واندفاع أنويتها إلى المنطقة الشفافة )6(.زيادة
اتساع المنطقة الشفافة )7(.استمرار اختفاء الخمالت التي تربط الخاليا الجريبية والبييضة )8( .زيادة فقد
التصال بين الخاليا الجريبية )13( .التحلل في الخاليا الجريبية شبه كامل مما جعل الغشاء القاعدي في
مواجهة التجويف الجريبي (C) .فقد النواة لموقعها المركزي ,ووقوعها في الطرف بجوار الغشاء الخلوي.
) (Dاختفاء النوية  (F) .اختفاء النواة

شكل رقم ( )5يبين بنية جريب ثانوي  ) Secondary follicle( SOفي المجموعة الشاهدة )(X600
)GCخاليا جريبية مكعبية الشكل )Oo ,البييضة)n ,النواة)TE ,الغالف الخارجي )TI ,الغالف الداخلي,
)Bmالغشاء القاعدي )ZP ,المنطقة الشفيفة
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شكل رقم ( )6يبين تبدل بنية جريب ثانوي( )Secondary follicleلمبيض ُمعالج بعقارAdriamycin
) )4( (X600انكماش الخاليا الجريبية هيكلي ا وسيتوبالزمي ا )5( .تحلل أغشية بعض الخاليا الجريبية
واندفاع أنويتها إلى المنطقة الشفافة )6(.زيادة اتساع المنطقة الشفافة ( )7استمرار اختفاء الخمالت -

جسيمات الوصل  -التي تربط الخاليا الجريبية والبييضة )8(.زيادة فقد التصال بين الخاليا الجريبية)9( .
استم ارر انتشار الخاليا الجريبية داخل تجويف الجريبي (G) .اختفاء البييضة

شكل رقم ( )7يبين بنية جريب غراف ناضج  )Graafian follicle( GFفي المجموعة الشاهدة )(X600
)GCخاليا جريبية مكعبية الشكل )Oo ,البييضة )n ,النواة )TE ,الغالف الخارجي )TI,الغالف الداخلي,
 )Bmالغشاء القاعدي )ZP,المنطقة الشفيفة )CO ,الركام الببيضي
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شـكل رقـم ( )8يبـين تبـدل بنيـة جريـب ناضـج ( )Graafian follicleلمبـيض ُمعـالج بعقـار Adriamycin
النويات أو النواة ( )2تكاثف الكروماتين النووي بجوار غشاء الخلية )3( .زيـادة شـدة
بعد ) )1( (X600تفتت ّ
صــبا الســيتوبالزم بصــبغة األيــوزين )4( .انكمــاش الخاليــا الجريبيــة هيكلي ـ ا وســيتوبالزمي ا ( )6زيــادة اتســاع

المنطقة الشفافة ( )7استمرار اختفاء الخمالت التـي تـربط الخاليـا الجريبيـة والبييضـة ( )8زيـادة فقـد التصـال
بين الخاليا الجريبية)9( .اسـتمرار انتشـار الخاليـا الجريبيـة داخـل تجويـف الجريبـي ( )10اختفـاء خاليـا الركـام

البيضي في جريبات غراف بشكل تام )13( .التحلل في الخاليا الجريبية شبه كامل مما جعل الغشـاء القاعـدي
في مواجهة التجويف الجريبي )14( .شبه اختفاء الغالف الجريب ) (Gاختفاء البييضة .

يمدا بالنسدبة إلد الدريددام الالويدة  Cytological changesددجلد

د ادمث

نقا دئيسية:
تموت وتخرب الخاليا الجريبية :Granulosa cells
أولا ـ ّ
حي ددث ُل ددوهدم ع دددة دريد ددام ودب دددالم مدض ددية علد د هد د الامي ددا ماد د درل ددذ
األنوي ددة  ,Pyknosisود دد ددا إلد د يجد د ال  ,Karyorrhexisودكا ددف الكدوم ددادي الن ددوو

 Condensation of Chromatinودجمعددع حددو الرلددا الالددو للاليددة ,وليددادة لدددة

بددبغ السدديدوبملم و ل د نديجددة ااد ددا الن دواة والنويددة د بع د

الاميددا الجديبيددة ,كمددا

ُلوهد دباعد الاميا الجديبية ع بعض ا و قدا االدبا بين ا مما دعاهدا إلد دبعادهدا
هيكليددا
داا د الجويددف الجديب د  ,The antrumمددق دحل د الاميددا الجديبيددة وانكمال د ا
ف
ديدوبملميا ,كمددا ُلددوهد قدددا اللؤبددام المج ديددة بددي الاميددا الجديبيددة والبيضددة ممددا
وسد
ف
15
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يد إلد ادسداد د المن قدة اللد ي ة  ,Zona pellucidواندد اد ينويدة الاميدا الجديبيدة
المن قة الل ي ة .مق ق دقم )(9

شكل) (9يوضح بعض التغيرات التي أصابت الخاليا الجريبية )(X1000

البنية النسيجية والالوية د الاميدا الجديبيدة

وم الممحذ دباي الدريدام

بدي المجموعددام حيددث كددا الددااد يعذمداف د المجموعددة الاانيدة ي اليددوم الاددامي مد
بددد الحق د مقادنددة بالمجموعددة الاالاددة والدابعددة حيددث دبدددي الجديبددام بالدعددا

اعدباد م اليوم العالد م بعد الحق  ,وه ا ما يدضب
فا

الددددديج

الجدو (.)3

جدول رقم ( ) 3مقارنة يوضح مظاهر التغيرات الخلوية في مختلف الجريبات بين المجموعات
المحقونة(التجربة) والشاهد.
مجموعة المجموعة المجموعة المجموعة المجموعة
األول

الاانية

الاالاة

الدابعة

اللواهد
حالة د دم األنوية والنواة

-

+++

++++

++

+

دكااف الكدومادي النوو بجواد ؤلا الالية

-

+++

++++

++

+

درلذ األنوية

+

+

+

++

+++

لدة ببغ السيدوبملم بببرة االيولي

-

++

+++

+

+

-

+++

++++

++

+

-

+++

++++

+

+

ادساد المن قة الل ي ة

-

++

+++

+

+

ااد ا جسيمام الوب بي الاميا الجديبية والبييضة

-

+++

++++

++

+

قد االدبا بي الاميا الجديبية

-

+++

++++

++

+

-

+++

++++

++

+

انكما

الاميا الجديبية هيكلياف وسيدوبملمياف

دحل األؤلية واند اد ينويد ا

المن قة الل ي ة

اندلاد الاميا الجديبية داا الدجويف الجديب
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-

+++

++++

++

+

-

+

++

+++

+++

-

++

+++

++

+

لدة دحل الجديبام

-

+++

++++

++

+

دحل الاميا الموجودة دحم ال بقة المولدة

-

+

+++

++

+

داغ بي الرلا القاعد والرمف الجديب

دلك

دلك

جوام و ضوام دحللية

السداة

ممحذة :دليد عممة( )+إل ددجة الدبد والدريد و ل م ام الممحذام المج دية عند حص المقا ق النسيجية.

تموت وتحلل البييضات :Oocytes
ثانيا ـ ّ
ويدجل د ل د بابدعدداد ينويد ددا ع د مدكلهددا ودموض دع ا بج دواد الرلددا الالددو
للبييضددة ,ودحل د يؤلدديد ا الالويددة وانكمالد د ا ,ودحل د األؤلددية النووي دة وااد ائ ددا د د
بع

المداح ودكااف الكدومادي النوو

البيضية بال جوام الدهنية يو انكما

بالكامد د

د د بع د د

د م ادحد يادد  ,وامددم سديدوبملم الاليدة

ال يول  ,حد وب الدحل إلد ااد دا البييضدة

الجديب ددام ,إال ي هد د الدريد ددام كان ددم مدباين ددة د د المجموع ددام

وكانم قمة الدريد د المجموعدة الاانيدة ي بعدد الحقد بامسدة ييدام ,ادم ذ دد ندود مد
الدعددا

بعددد اليددوم العالددد م د الحق د  ,وه د ا مددا يمك د دوضدديحع د جدددو دقددم ),(4

مق ق دقم ).(10
جدول رقم () 4مقارنة مدى تأثر الخاليا البيضية بالعقار بين المجموعات المحقونة ومقارنتها بالشاهد
دحل الرلا

المجموعة اللاهدة

انكما

مد دحل

الالو

سيدوبملم

الرلا

للبييضة

البييضة

النوو

مد دحل
النواة

مد دحل
الكدومادي
النوو

مد دحل
البييضة

ددجة دواجد
ال جوام
الدهنية

-

-

-

-

-

-

-

المجموعة األول

+++

+++

+++

++

+++

++

-

المجموعة الاانية

++++

++++

++++

++++

++++

++++

-

المجموعة الاالاة

++

++

++

++

+

+

+++

المجموعة الدابعة

+

+

+

+

+

+

++
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شكل ) (10يوضح بعض التغيرات التي أصابت الخلية البيضية ))7( (X1000اختفاء الخمالت – جسيمات
الوصل -التي تربط الخاليا الجريبية والبييضة (A).تحلل الغشاء الخلوي للبييضة وانكماشه ) (Bانكماش
سيتوبالزم البييضة (C).تحلل الكروماتين النووي ) (Dفجوات دهنية

ثالث ا ـ تخرب الغالف الجريبي :Theca folliculi

حيددث اسدددد عل د دادددب الرددمف الجديب د م د اددم دليددف وانضددرا ينويددة

واميدا الردمف الجديبد الدد يبدبحم ام لدك مرللد ابددددا ف مد اليدوم العالدد إلد
اليد ددوم الاد ددامي علد ددد م د د بد ددد الحق د د  ,يو حد د د ااد ائد ددع جلئي د داف يو كلي د داف د د بع د د
الجديب ددام ,كم ددا ل ددوحذ لي ددادة د د س ددم الرل ددا القاع ددد

Basement membrane

وانانائع .مق ق دقم ).(14-12
ب د ا دد ددم الندددائ الدد حبددلنا علي ددا مددق د ادسددام ياددد ] [22الدد د كددد ي

الد دداايد الس ددلب علد د الامي ددا الداعم ددة للبييض ددة كالامي ددا الجديبي ددة يو امي ددا الر ددمف
الجديب ددسبب

إحداث دريددام د نمدو ونضد الجديبدام المبيضدية ممدا يد د

الن اية إل دحل الجديبام المبيضية ,وه ا ما يكد الباحث .]23[ Jones

شكل رقم ( )11يبين بنية الغالف الجريبي في المجموعة الشاهدة )(X1000
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شكل رقم ) (12يبين تبدل في بنية الغالف الجريبي في مبيض معالج بعقار (X1000) Adriamycin
)TEالغالف الخارجي )TI ,الغالف الداخلي

كمددا دد ددم مددق د ادسددام الباحددث  Andreevaولممئددع [ ]24حددو ددداايد عقدداد
يددياميسددي عل د الج ددال الدناسددل األناددو حيددث الحددذ وبعددد مدددود ل د د م د دعددا
الجدعدة الم ددددة ي العقدداد دسددبب د انا ددا
 Oocytesد مبدداي

دداسة  ]25[ Shimaالد

د عدددد البييضدام الناضددجة Mature

الجددد ا والديدداد معددد مددوم البييضددام المابددبة ,وك د ل مددق
قدام بحقد إنداث ال ئد اد بعقداد يددياميسدي وبجدعدام مادل دة

و ل د لمعد ددة قددددة العقدداد عل د ددددميد الجديبددام المبيضددية ومددد ددداايد العقدداد عل د

ابد د ددوبة ال ئ د د د اد المحقوند د ددة ,اسد د ددد اد العقد د دداد دد د دددميد  50%-80%م د د د الجديبد د ددام
المبيضية ,و ل و قاف لكمية الجدعة المع اة ,وقلم نسبة الابوبة ي دا مد  61%إلد

( 50%المجموعددة األول د ) َومد د  39%إل د ( 61%المجموعددة الااني ددة) مقادنددة بالمعددد
ال بيع المقدد ب  83%و ل بما يدناسب دداف مق كمية الجدعة

شكل رقم ( :)13يوضح انثناء الغشاء القاعدي وزيادة سماكته
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و د د ن اي ددة الم دداف نمح ددذ ي يو الدريد ددام المدض ددية والدب دددالم النس دديجية

داد مد د بداي ددة عملي ددة الحق د وحدد د الي ددوم العال ددد ,حي ددث كان ددم
المبيضددية ذ دددم اعدب د فا

المجموعددة الاانيددة (اليددوم الاددامي م د بددد الحق د ) يكاددد المجموعددام ددداا افد بالنسددبة إل د
الدريد ددام النس دديجية د د مس دددو كا ددة الجديب ددام المبيض ددية ,ا ددم ب ددديم بع دددها بالدع ددا

الددددديج  ,وه د ا مددا لددوحذ ييض داف اددم الد ادسددة الكميددة حيددث إ يو ال األجسددام ويو ال

المبدداي بددديم ددندداقص بددد فا مد اليددوم األو حدد اليددوم العالددد مد بددد الحقد الد
يما يدن مسدو انا ا  ,ام بديم بالدعا ِ بعد لد حدد ن ايدة الدجدبدة ولكد دو
وب ددول ا إلد د السد دوية ال بيعي ددة مقادن ددة م ددق الل دداهد .ومد د الممح ددذ ييضد داف ي دع ددا ِ
المجموعة الاالادة قبد دعدا ِ يو ال األجسدام والمبداي الدد
الجديبام المبيضية بدي

بددديم د المجموعددة الدابعددة ,ويمكد د سدديد هد ا االادددمف هددو حدددوث هجمددة دسددممية
قويددة م د بدايددة حق د عقدداد  Adriamycinعل د األنسددجة ام النلددا االنقسددام ما د
ينسجة المباي

 ,وعل كا دة األنسدجة واألعضدا األادد كالج دال ال ضدم  ,واابدةف

ي الحق د كددا عنددد حيوانددام الدجدبددة داا د الدجويددف البديد دوان

the peritoneal

 cavityمما يد إلد وبدو العقداد إلد محدي األعضدا الب نيدة بسدوية واحددة ,ومد
هنددا ذ ددد د بدايددة األمددد دبدددالم الويددة ودمودددام الويددة علد المسدددو النسدديج  ,اددم
د ددم انا ددا

د د يو ال يجس ددام ا ويعض ددائ ا(ما المب دداي

) ,بع ددد لد د ب دددي الجس ددم

مقاومدددع ضددد الدسددمم مد العقدداد والدددالص م د ا ادداد السددمية عد

ديددم دددا العقدداد

ونوادجددع االسدددقمبية ادداد الجسددم ( ديددم البددو والب د ادل والعبددادة الب د داوية) وبلددك
ددددديج ] ,[8من ددا عدداد الجسددم إل د الدعددا
االنقسد ددام الدكد ددااد عل د د المسد دددو النسد دديج

الددددديج والدجدددد النسدديج وال د نلددا ع
د د بدايد ددة الدعد ددا  ,وم د د المعلد ددوم ي

األنسددجة سد دديعة الدك ددااد ددددالص مد د الس ددمية بل ددك يكبددد مد د األنس ددجة ام النلددا

االنقسددام المعدددد وعل د إا د ِدد ل د ادد ددق د بداي ددة األمددد عدددد الجديبددام المبيض ددية
ال بيعيددة وعددادم الجديبددام الناضددجة إل د وضددع ا ال بيع د وعددادم األجسددام الب د اد

ولك دو السوية ال بيعية مقادنة مدق اللداهد وعلد إِادد حددوث الدعدا
دعاف

النسديج ددم

يو ال يجسام ال ئ اد ومبايض ا وعادم ال ئ اد إل وضع ا لبع ال بيع .
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:الستنتاجات

 إال, علد الاميددا السددد انيةAdriamycin  علد الدددؤم مد الددداايد اإليجدداب لعقددادي دااي اددد ددع الجانبيد ددة عل د د الاميد ددا السد ددليمة واابد ددة الدكااديد ددة كالاميد ددا البيضد ددية

.  ويجب يا ها بعي االعدباد قب البد بالدداو,والجديبية ام يهمية كبيدة

دددااد الجديبددام الناضددجة ممددا يد اد سددلباف

 مد يهددم الددداايدام النسدديجية عل د المبدداي-

. عل األجسام الب اد وبالدال عل القددة الدناسلية والنلا الجنس لد األنا
.

يو ال األجسام مق دداجق يو ال المباي

 كما يد اد م إع ا العقاد دداجق-

 ا ددم يب دددي, يعذمي ددا ا ددم العلد ددة األي ددام األولد د مد د ب ددد الحقد د
 يك ددو د دداايد العق ددادف
 و ل ب ض اسدقمبع والدالص م نوادجع إلد اداد الجسدم دو,بالدداجق ددديجياف
. الوبو إل وضعع ال بيع
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