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دراسة تأثير عقار Adriamycinعلى البنية النسيجية للجريبات
الناضجة في مبايض الهامستر السوري
أنس طويلة ,محمود قاسم ,علي بصل *

قسم علم الحياة الحيوانية ,كلية العلوم ,جامعة حلب

الملخص

ل د و ام الس د يانية مددل السددموم

تُعددد الم دواد المسددتيدمة ل د العدداج الكيميددا
اليلوي د ددة  Cytotoxicالموج د ددي للياي د ددا سد د د يعة ا ن س د ددام  ,وم د ددل د د د المد د دواد ع دد ددا
 Adriamycinلهد ددو مد ددل أكث د ددا اسد ددتيداما ل د د عد دداج األو ام الس د د يانية وبد دداألي

س يال الثدي والد ي يداداد انتردا لد محاللدة حلدب حسدب ح دا ية  .2010وبدال مم

م ددل قل ددة الس ددمية اليلوي ددة لهد د ا الع ددا م ا ن ددة بغيد د م ددل الع دداقي الكيميا ي ددة الم ددادة
للسد يال,

دال
أل تحديددد تلددس السددمية والتددلثي اي الجانبيدة النسدديجية لهد ا الع ددا مددا تد ا

تحتدداج لددع العديددد مددل األبحدداث والد اسدداي ,ومددل نددا أتددي د الد اسددة لتبدديل التددلثي
السد ددلب ال د د ي ُيحدثد ددي الع د ددا علد ددع البنيد ددة النس د ديجيَّة للمبد دداي

وبد دداألي

النا جة األكثد تدلث ا والتد تلعدب الددو األكبد لد نرداي وحيويدة المبدي

الج يبد دداي

 ,باإل دالة

ل ددع ال دددو التد د تما س ددي لد د تنل دديم اله مون دداي الجنس ددية ل ددد ألهد د ي د د الد اس ددة

تلث البنيددة اليلويددة والنسدديجية وال ددد ة ا ن سددامية لليايددا الج يبيددة ل د المبددي
أنويتها وانكماش يكلها وسيتوبااما ا وانيفا

 ,و تفتددي

قد تها ا ن سامية ,ول دد ا تبداي ليمدا

بينه ددا ,كم ددا ل ددوحل له ددو تب ددد ي لد د بني ددة الغ ددا

الج يبد د

ويال ددي تل ددس الت ددلثي اي

اليايددا البي دية ل د الج يبدداي النا ددجة ,ل ددد ايتفددي أنويتهددا وانكمددش مرددا ها اليلددوي
مع انكماش يولع البوي ة.
و د البحث للمجلة بتا يخ دا2013/10/8
قبل للنر بتا يخ دا2013/11/11
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أوالً :المقدمة:

أج يددي د اسدداي عديدددة علددع مجموعددة مددل الم كبدداي الكيميا يددة للم ددادة

ل و ام الس يانية بهد
أو مك ددال المد د

الح ول علع تلثي موجدي

[,]1

دد العامدل الممد

Pathogen

أل معل ددم الع دداقي التد د تس ددتيدم لد د المعالج ددة الكيميا ي ددة

للس د يال اي تددلثي سددم ى علددع كددل مددل األنسددجة اليبيعيددة والو ميددة علددع حددد س دوا
وحتع ل أثنا تيبيق الج عاي المثلع ,ومل أكث المنايق ع ة للتلث السدم بهد
الع دداقي تلددس الت د ترددهد ان سدداماي س د يعة كاليايددا التكاث يددة ل د المب داي

والي ددع

[,]2

أل التلثي اي الجانبية للع اقي الكيميا يدة علدع األع دا التناسدلية قدد تدودي لدع

تدددمي

د األنسددجة دوالددع تبدددل ل د رددكل وت كيددب اليايددا الجنسددية أو تثبدديي ولا فهددا

[ ,]3ويا ددة اله موني ددة ,مم ددا ي ددنعكا عل ددع ال دددو ة اليمثي ددة عن ددد األنث ددع ,وعل ددع ع دددد
الحيواناي المنوية عند ال ك [.]4

ل د ددد ااداد ل د د السد ددنواي األيي د د ة اسد ددتيدام الع د دداقي الم د ددادة للس د د يال نل د د ا

اديدداد انترددا األو ام الس د يانيةُ ,يعتب د الس د يال أحددد األسددباب ال يسددية المس دببة
للولدداة ل د المجتمعدداي المت دمددة ,حيددث أل ري ددا مددل كددل يمسددة أردديا ل د أو بددا

وأم يكددا الرددمالية يتوقددع لددي الولدداة بسددبب الس د يال [ ,]5كمددا أل س د يال الثدددي أكث ددا
انتر ددا ا و يحت ددل الم تب ددة األول ددع م ددل ب دديل األو ام السد د يانية عن ددد النس ددا لد د محالل ددة
حلب ,حيث ياداد بركل مي د ل كل عام و لس حسب ح دا ية  .]6[ 2010مدل أ دم
الع دداقي الم ددادة للس د يال وأكث ددا اسددتيداما ل د العدداج الكيميددا

الميتلفددة ع ددا ,]8,7[ Adriamycin

ُيعتب د

ل د و ام الس د يانية

د ا الع ددا مددل الع دداقي ال يسددية ومددل

أنجحهدا لد معالجددة سد يال الثدددي ,حيدث يتجدداوا نسدبة المعددالجيل الم دابيل بسد يال
الث دددي به د د ا الع د ددا ل د د محاللد ددة حل ددب أكث د د مد ددل  ,60.7%يليد ددي س د د يال دددوجكيل,
واللمفوما ,وس يال ا بي ا
ينتم د

د ا الع ددا

الن وي الحاد [.]6

لددع م كبدداي األنث اسددكليناي  Anthracyclinesالت د تتبددع

مجموعددة الم دداداي الحيويددة الم ددادة ل د و ام  , Antitumer antibioticsوب ددو ة
جمالي ددة ي ددن

ع ددا أد ياميس دديل م ددع المجموع ددة الثالث ددة م ددل الع دداقي
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اليلوية  cytotoxicالت تعمل علع قتل اليايا الت ت وم بالتكاث  ,مف لة يا دا علدع
اليايا المتواجدة ل يو ال احة [.]9

أما آلية التلثي السم لهد ا الع دا علدع اليايدا للدم تحددد بردكل دقيدق ,مدم أل
أملب الد اساي[ ]10-12قد أرا ي لع ا تبايي مع الحمد
متي

الندووي  DNAوبردكل ميد

مع األاواج واألسا اآلاوتيدة المتا د ة لرد يي  DNAمدل يدال تردكيل

واب ددي تس ددا مية وميد د تس ددا مية ب دديل ال واع ددد النيت وجيني ددة مم ددا يس ددبب ت دددمي جاي دداي
الد د DNAوالد د ,RNAوح د

عدددد كبي د مددل الجيندداي .وقددد أرددا ي د اسدداي أي د ى لددع

مكاني ددة تثب دديي د د ا الع ددا لعم ددل أند دايم  ,Topoisomerasa IIحي ددث يتح ددد الع ددا م ددع
سلسددلت  DNAبددال وابي التسددا مية والاتسددا مية بع دد أل قددام اإلن دايم بفددس ا تبدداي بدديل
سلسددلت الد د ,DNAوبالتددال لهددو يمنددع ع ددادة ا تبايهمددا بعددد الت دداع

مددل قبددل نفددا

األن د دايم ,و عد دددم اكتمد ددال ا ن سد ددام اليلد ددوي ,األم د د ال د د ي يتسد ددبب ل د د حد دددوث المد ددوي

المبد م ] [13-15ومددل الجدددي بالد ك أل بع د

الد اسدداي [ ]16قددد أرددا ي لددع التددلثي

السددم له د ا الع ددا مددل يددال تكددويل الج د و األوكسددجينية األساسددية عددل ي يددق لددوق

أ ْك َسد َددةُ الددد ول ل د األمرددية اليلويددة ,وتغي د ا ل د ت كيبهددا مددل يددال بدداس بنيددة األمرددية
الد نيددة المفسددف ة ,وبالتددال ع ددم ثبدداي الغرددا الباام د أو عددل ي يددق تفاعددل الع ددا مددع
) (Fe3+ال ي يديل ل سلسلة تفاعاي األكسدة وا يتاال ,مما ينت عنهدا م كبداي لدوق

أكس د دديد الهي د ددد وجيل ,و د د د م كب د دداي تتس د ددبب ب ي د ددع ال ابي د ددة لل د د د Di- ester( DNA

 Phosphoلوسفواست الثنا ية ) [.]17

ثانياً ـ هدف البحث :
تهددد

د الد اسددة لددع تحديددد التددلثي الجددانب السددم لع ددا

علع أنسدجة المبداي

مدل يدال د اسدة تبدد تها الردكلية والنسديجية و اليلويدة ,ود اسدة

التغي د اي الكيميا يددة النسدديجية المناعيددة كمددا تهددد

لددع د اسددة مدددى تددلثي

علع ال د ة ا ن سامية ل الج يباي النا جة لد مبداي
بالع ددا
المبي

Adriamycin

د ا الع ددا

الهامسدت السدو ي المح وندة

ددالة ل ددع تحدي ددد ال ددامل ال دداام ألح ددداث أق ددع د ج ددة م ددل التغييد د لد د

وامل التعال بعد ح ل الع ا .
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ثالثاً ـ مواد وطرائق البحث:

 -تمد ددي د د الد اسد ددة باسد ددتيدام ع د ددا  ,Adriamycinوالمع د د و

باسد ددمي التجد ددا ي

 Doxorubicinمدل رد كة  Ebewe Pharmaاسدت الية المنردل .والد ي تدم الح دول
عليي مل

 -د ا تلثي

يدلياي مسترفع الكندي .
ا الع ا علع ناث الهامست السو ي يال ل ل التكاث (ل ل

ال بيع وال ي ) ل

ميتب اي حيواناي التج بة والبحث العلم

ل

كلية العلوم

بجامعة حلب ,حيث تم انتياب  30أنثع نا جة ل أوج بلومها (بعم ثاثة لع
أ بعة أره ) ,ت اوحي أواانها مابيل  85لع  ,gm 100وأيوالها مابيل
اإلناث جميعها لل و

عي
 12لع  ,Cm 12.75أي
ْ
د جة الح ا ة 2+_25م ,oوالفت ة ال و ية المتماثلة ,و تناولها للغ ا والما بركل
ح  ,كما تم و عها بجوا قف

بي ة متماثلة مل حيث

يحتوي علع عدد مل ال كو ليتسنع لها ارتمام
اإلناث قبل تر يحها

ا حة الفو ىموناي ال ك ية ,ومل ثم و ع ال كو دايل قف
بيوميل ك تلعب دو ا تح ي يا علع اإلبا ة والنراي الجنس  ,ولتجنب أي
مؤث يا ج يؤث علع المبي

.

قسمي اإلناث المد وسة لع مجموعتيل يسيتيل:
ُ
المجموع د د ددة الر د د ددا دة :تت د د ددلل م د د ددل عرد د د د ة ن د د دداث ,ت د د ددم ح نه د د ددا بمحل د د ددول لياول د د ددوج
) (RingerLactateدايددل التجوي د

الب يت دوان  ,يمسددة منهددا تددم أي د ا برددكل عر دوا
.

لتااوجها والتلكد مل بلومها ,ويمسة ُر حي كرا د يبيع علع و ع المبي
مجموعاي التج بة :قُسمي لدع أ بدع مجموعداي تُمثدل كدل مجموعدة امندا معيندا .تتدلل

ي جميعهدا لد نفدا الدامل بج عدة مفد دة مدل
كل مجموعة مل يمسة نداث بالغدةُ ,ح َند ْ
ع ا  Adriamycinدايل التجوي الب يتوان .
وقددد تددم تحديددد كميددة الج عددة الدداام عيا هددا لكددل أنثددع ,بد لددة الج عددة الت د

تُعيد ددع للرد ددي البد ددالي اليبيع د د  60-75mg/m2كج عد ددة مف د د دة ,حيد ددث تُ د ددد كميد ددة
الج عة اعتمادا علع الوال أو علع مساحة سيح الجسم [.]18,19
 تم تر يح الحيواناي المح ونة يال لت اي امنية ميتلفة مل بعد بد الح ل علع4
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النحو التال :

الامل األول ) (A-Iبعد م و ثاثة أيام علع الح ل.

الامل الثان ) (A-IIبعد م و يمسة أيام علع الح ل.
الامل الثالث ) (A-IIIبعد م و عر ة أيام علع الح ل.

الامل ال ابع ) (A-IVبعد م و يمسة عر يوما علع الح ل.

-

تم ددي الد اس ددة النس دديجية ,بت يي ددع عين دداي المب ددي
باستيدام

بس ددماكة  5ميكد د ول و تلوينه ددا

بغة يماتوكسليل  -ايوايل ).(H & E

 يب ددي الد اسددة الكيميا يددة النسدديجية المناعيددة مددل يددال م ددايع نسدديجية م ددبومةبال ددبغة المناعي ددة()Ki67اليا ددة بالكر د

ع ددل ا ن سدداماي اليلوي ددة,حيث تتحددد

أ دداد) Ki67(MIBمددع الب د وتيل النددووي ال د ي يله د ل د جميددع م احددل ا ن سددام
اليلوي)(G1,S,G2,Mماعدا م حلدة ) (G0و د م حلدة ال احدة ,بغيدة تحديدد لعاليدة
النمو اليلوية

مل اليايدا الو ميدة أو اليايدا التكاث يدة (وتلهد بردكل ن داي بنيدة

اللول دايل اليلية المن سمة)

رابعاً :النتائج:

دراســة التغيــرات النســيجية والخلويــة فــي الجريبــات الناضــجة عنــد إنــاث الهامســتر

السوري المحقونة بعقار :Adriamycin

عن ددد

بني ددة المب ددي
عن ددد د اس ددة التغيد د اي النس دديجية التد د ُيح دددثها الع ددا لد د ى
الهامست السو ي نجد أل أكث األج اا التد تردهد تحلدا وتمدوي يلدوي د الج يبداي

النا ددجة( ,)Graafian folliclesعلمددا أل د الج يبدداي د أكث د الج يبدداي تددلثي ا
علد ددع نرد دداي المبد ددي

 ,وعلد ددع النرد دداي الجنس د د وعلد ددع اله موند دداي الجنسد ددية ,م ا ند ددة

بالج يبدداي ا بتدا يددة الت د كانددي أقددل الج يبدداي تددلث ا بالع ددا  ,لكلمددا ت دددم الج يددب ل د
الن د ااداد عدددد اليايددا الج يبيددة المن سددمة وبالتددال ااد التددلثي السددم للع ددا علددع

علددع

ويعيددق تيو ددا يا ددة أل مبدددأ عمددل الع ددا يتوق د
اليايددا وااداد ل د تحللهدداُ ,
توجهددي ل دع اليايددا س د يعة ا ن سددام أكث د مددل مي ددا مددل اليايددا ل د لس تددم ايت ددا
الم الة.

حا ي التحلل علع الج يباي النا جة ل
5
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شكل رقم ( )1مقطع في جريب ناضج في مبيض ألنثى هامستر عند الشاهد الطبيعي مصبوغة
بصبغة ) (H&Iبتكبير)(40X10

شكل رقم ( )2مقطع في جريب ناضج في مبيض ألنثى هامستر عند الشاهد الطبيعي مصبوغة
بصبغة مناعية ) (Ki67بتكبير)(40X10
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كم ددا أو ددحي نت ددا

ت اكيب الج يب النا

-قسم ثان  :يت مل ملا

قسم ثالث :يت مل ملاوييتل

الد اس ددة وج ددود ع دددة تب ددد ي نس دديجية م

 ,ويمكل ت سيم

 -قسم أول :يت مل ملا
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ددية لد د معل ددم

التبد ي لع ثاثة أقسام يسية:

التموي اليلوي علع مستوى اليايا الج يبية.
التحلل و ى
التحلل علع مستوى األملفة المحيية بالج يباي.
التحلل علع مستوى البوي اي.

مدى تحلل كل قسم حسب الامل.

) (I-Aالزمن األول (بعد مرور ثالثة أيام من زمن حقن العقار):

يله ل الامل األول أل جميع الج يباي النا دجة متحللدة ,ولدم ُياحدل وجدود

ج يباي نا جة يبيعية أو ربي يبيعية.

التموت الخلوي وتنخر  Necrosisعلى مستوى الخاليا الجريبية:
أ -مظاهر التحلل و ّ
 )1ل د ا ت ال بيل اليايا الج يبية(بركل ملحول) ,نتيجة دع  ,وايتفدا جسدو
الو ل الت ت ل اليايا الج يبية مع بع ها البع

 )2انترا اليايا الج يبية دايل التجوي
 )3تحلل (ربي كامل)ليايا ال كام البي

.

الج يباي).

الج يب (عند بع

 Cumulus oophorousل ج يباي النا جة.

 )4بد ايتفا اليماي –جسيماي الو ل -الت ت بي اليايا الج يبية والبوي ة.
 )5بد اتساع المني ة الرفالة . Zona pellucida

 )6انكماش اليايا الج يبية (بركل ملحول) يكليا وسيتوبااميا.
 )7تحلل أمردية بعد

اليايدا الج يبية(بردكل جا د عندد بعد

الج يبداي) وانددلاع

أنويتها لع المني ة الرفيفة.
النوياي  Pyknosisوالنواة (بركل ملحول) .
 )8تفتي  karyorrhexisى
 )9تكدداث الك ومدداتيل النددووي ( Condensation of chromatinبرددكل ملحددول)
بجوا مرا اليلية.

 )10أم ددا م ددل ناحي ددة ر دددة ان س ددام الياي ددا الج يبي ددة لهد د
ب وتيناي ا ن سام).
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ب -مظاهر التحلل على مستوى األغلفة المحيطة بالجريبات:

 .Iتر ددكل لد د اص يف ددل ب دديل الغر ددا ال اع دددي  Basement membraneواألنس ددجة
المحييددة بالج يددب ,وابتعدداد اليايددا الج يبيددة عددل الغرددا ال اعدددي (برددكل جا د

عند بع

الج يباي) ,نتيجة انثنا الغرا ال اعدي.

 .IIتركل ل اماي ل الغا

 .IIIتحلل وت قق الغا

الج يب (بركل ملحول).

الج يب (بركل جا وعند بع

الج يباي).

ت -مظاهر التحلل على مستوى البويضات:

 )aتحلل الغرا اليلوي للبوي ة وانكماري (بركل جا ).
 )bانكماش سيتوبااما البوي ة (بركل ملحول).

 )cبد لهو الفجواي الد نية ل السيتوبااما البوي ة.
 )dتحلل الغرا النووي لنواة البوي ة (بركل ملحول).

 )eانترا محتوياي النواة ل سيتوبااما البوي ة (عند بع
 )fتحلل الك وماتيل النووي للبوي اي (عند بع

الج يباي).

الج يباي).

 )gاناياح النواة (بركل ملحول) عل تمو عها الم كاي نحو الي

.

شكل رقم ( )3مقطع في جريب ناضج في مبيض ألنثى هامستر محقون بعقار Adriamycin
في الزمن األول) (A-Iمصبوغة بصبغة ) (H&Iبتكبير)(40X10
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مجلة بحوث جامعة حلب

العدد  91لعام2013

سلسلة العلوم األساسية

شكل رقم ( )4مقطع في جريب ناضج في مبيض ألنثى هامستر محقون بعقار Adriamycin
في الزمن األول) (A-Iمصبوغة بصبغة مناعية) (Ki67بتكبير)(40X10
 (10ردة ان سام اليايا الج يبية له

عيفة

) (II-Aالزمن الثاني (بعد مرور خمسة أيام من زمن حقن العقار):
ناحل ل

ا الامل تحلل وا ح وكامل ل كالة الج يباي النا جة

التموت الخلوي وتنخر على مستوى الخاليا الجريبية:
أ -مظاهر التحلل و ّ
 )1ايددادة (برددكل رددبي كامددل وعنددد أملددب الج يبدداي) للددا ة ل ددد ا ت ددال بدديل اليايددا
الج يبية.
 )2ايادة كبي ة (وعند أملب الج يباي) للا ة انتردا اليايدا الج يبيدة دايدل التجويد
الج يب .

 )3ب ا لا ة (تحلل ربي كامل) ليايا ال كام البي
 )4ايددادة (برددكل جا د وعنددد بع د

ل الج يباي النا جة.

الج يبدداي) للددا ة ايتفددا اليمدداي –جسدديماي

الو ل -الت ت بي اليايا الج يبية والبوي ة

 )5ايادة كبي ة و( بركل ملحول) للا ة اتساع المني ة الرفالة Zona pellucid

 )6ايادة (عند أملب الج يباي) للا ة انكماش يايا الج يبية يكليا وسيتوبااميا.
9

د .قاسم د .ب ل و يويلة

 )7ايددادة كبيد ة (برددكل رددبي كامددل وعنددد أملددب الج يبدداي) للددا ة تحلددل أمرددية بعد
اليايا الج يبية واندلاع أنويتها لع المني ة الرفيفة.

النوياي والنواة.
 )8ايادة (عند أملب الج يباي) للا ة تفتي ى
 )9ايادة (عند أملب الج يباي) للا ة تكاث الك وماتيل النووي بجوا مرا اليلية

 )10أمددا مددل ناحيددة ردددة ان سددام اليايددا الج يبيددة له د (معدومددة لددع حددد مددا) (و لددس

حسب ما تُله ب وتيناي ا ن سام).
ب -مظاهر التحلل على مستوى األغلفة المحيطة بالجريبات:

.Iايادة كبي ة (وعند أملب الج يباي) للا ة تك ىدول لد اص يف دل بديل الغردا ال اعددي
واألنس ددجة المحيي ددة بالج ي ددب ,وابتع دداد الياي ددا الج يبي ددة ع ددل الغر ددا ال اع دددي,
نتيجة انثنا الغرا ال اعدي.

.IIايادة(ربي كاملة وعند أملب الج يباي) للا ة تركل ل اماي ل الغا
.IIIايادة (ربي كاملة وعند أملب الج يباي) للا ة تحلل وت قق الغا

الج يب

الج يب .

ت -مظاهر التحلل على مستوى البويضات:

 )aايادة (بركل ملحول) للا ة تحلل الغرا اليلوي للبوي ة وانكماري.

 )bايادة (بركل ربي كامل وعند أملب الج يباي) للا ة انكماش سيتوبااما البوي ة
 )cايددادة (برددكل جا د وعنددد بعد

) للددا ة تواجددد الفجدواي الد نيددة لد السدديتوبااما

البوي ة.

 )dايددادة (برددكل رددبي كامددل وعنددد أملددب الج يبدداي) للددا ة تحلددل الغرددا النددووي لندواة
البوي ة.
 )eايادة (بركل ملحول) للا ة انترا محتوياي النواة ل سيتوبااما البوي ة.
 )fايادة (بركل ملحول) للا ة تحلل الك وماتيل النووي ل نواة البوي اي.

 )gايادة (بركل ملحول) للا ة ل د تمو ع النواة الم كاي واناياحها نحو الي

10
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العدد  91لعام2013

شكل رقم ( )5مقطع في جريب ناضج في مبيض ألنثى هامستر محقون بعقار Adriamycin
في الزمن الثاني) (A-IIمصبوغة بصبغة ) (H&Iبتكبير)(40X10

شكل رقم ( )6مقطع في جريب ناضج في مبيض ألنثى هامستر محقون بعقارAdriamycin
في الزمن الثاني)(A-IIمصبوغة بصبغة مناعية) (Ki67بتكبير)(40X10
 (10ردة ان سام اليايا الج يبية له معدومة لع حد ما

11

د .قاسم د .ب ل و يويلة

) (III-Aالزمن الثالث (بعد مرور عشرة أيام من زمن حقن العقار):

ناحددل انعدددام وجددود الج يبدداي النا ددجة الكاملددة ,مددع لهددو ج يبدداي نا ددجة

ل م احلها المبك ة بلعداد قليلة ,و اي تحلل أقل مل الامل الثان ).(A-II
التموت الخلوي وتنخر على مستوى الخاليا الجريبية:
أ -مظاهر التحلل و ّ
 )1ت اجددع (برددكل جا د وعنددد بع د الج يبدداي) للددا ة ل ددد ا ت ددال بدديل اليايددا
الج يبية.
 )2بد ت اجع لا ة انترا اليايا الج يبية دايل التجوي
 )3بد ت اجع لا ة تحلل ليايا ال كام البي

الج يب .

ل ج يباي النا جة.

 )4ت اجددع (رددبي كامددل وعنددد أملددب الج يبدداي) للددا ة ايتفددا اليمدداي –جسدديماي
الو ل -الت ت بي اليايا الج يبية والبوي ة.

 )5ت اجع (ربي كامل وعند أملب الج يباي) للا ة اتساع المني ة الرفالة.
 )6ت اج ددع (بر ددكل جا د د وعن ددد بعد د

الج يب دداي) لل ددا ة انكم دداش ياي ددا الج يبي ددة

يكليا وسيتوبااميا .
 )7ت اجدع (برددكل جا د وعنددد بعد

الج يبدداي) للدا ة تحلددل أمردية بعد

الج يبية واندلاع أنويتها لع المني ة الرفيفة.

اليايددا

النوياي والنواة.
 )8بد ت اجع لا ة تفتي ى
 )9بد ت اجع لا ة تكاث الك وماتيل النووي بجوا مرا اليلية.
 )10أما مل ناحية ردة ان سام اليايا الج يبية له ( عيفة).
ب -مظاهر التحلل على مستوى األغلفة المحيطة بالجريبات:
 .Iت اج ددع (بر ددكل جا د د وعن ددد بعد د الج يب دداي) للد دا ة تك د ىدول لد د اص يف ددل ب دديل
الغرد ددا ال اعد دددي واألنسد ددجة المحييد ددة بالج يد ددب ,وابتعد دداد اليايد ددا الج يبيد ددة عد ددل
الغرا ال اعدي ,نتيجة انثنا الغرا ال اعدي.

 .IIبد ت اجع لا ة تركل ل اماي ل الغا
 .IIIب ا لا ة تحلل وت قق الغا

الج يب .

الج يب (بركل ربي كامل وعند أملب الج يباي)
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ت -مظاهر التحلل على مستوى البويضات:

 )aت اجع (ردبي كامدل وعندد أملدب الج يبداي) للدا ة تحلدل الغردا اليلدوي للبوي دة
وانكماري.

 )bت اجع (بركل جا وعند بع

الج يباي) للا ة انكماش سيتوبااما البوي ة

 )cايادة (بركل ملحول) للا ة تواجد الفجواي الد نية ل السيتوباام البوي ة
 )dت اجددع (برددكل جا د وعنددد بع د
البوي ة.

 )eت اجددع (برددكل جا د وعنددد بعد

الج يبدداي) للددا ة تحلددل الغرددا النددووي لن دواة

الج يبدداي) للددا ة انترددا محتويدداي الندواة ل د

سيتوبااما البوي ة.
 )fب ا لا ة تحلل (ردبي كامدل وعندد أملدب الج يبداي) الك ومداتيل الندووي لد ندواة
البوي اي.

 )gت اجع (بركل جا  ,وعند بع
واناياحها نحو الي

الج يباي) للا ة عددم تمو دع الندواة الم كداي

.

شكل رقم ( )7مقطع في جريب ناضج في مبيض ألنثى هامستر محقون بعقار Adriamycin
في الزمن الثالث) (A-IIIمصبوغة بصبغة ) (H&Iبتكبير)(40X10

13

د .قاسم د .ب ل و يويلة

شكل رقم ( )8مقطع في جريب ناضج في مبيض ألنثى هامستر محقون بعقارAdriamycin
دون جرعة وقائية في الزمن الثالث)(A-IIIمصبوغة بصبغة مناعية) (Ki67بتكبير)(40X10
 (10شدة انقسام الخاليا الجريبية فهي ضعيفة

) (IV-Aالزمن الرابع (بعد مرور خمسة عشر يوماً من زمن حقن العقار):

ُياحل تواجد الج يباي النا جة و

ربي يبيعية ل م احلها المبك ة ولكل بلعداد قليلة

التموت الخلوي وتنخر على مستوى الخاليا الجريبية:
أ -مظاهر التحلل و ّ
 )1ت اجد ددع (رد ددبي كامد ددل وعند ددد أملد ددب الج يبد دداي) للد ددا ة ل د ددد ا ت د ددال بد دديل اليايد ددا
الج يبية.
 )2ت اجددع (رددبي كامددل وعنددد أملددب الج يبدداي) للددا ة انترددا اليايددا الج يبيددة دايددل
التجوي

الج يب .

 )3ت اج ددع (ر ددبي كام ددل وعن ددد أمل ددب الج يب دداي) لل ددا ة تحل ددل لياي ددا ال ك ددام البي د د
 Cumulus oophorousل ج يباي النا جة ل الم احل المبك ة.

 )4اس ددتم ا ت اج ددع (ر ددبي كام ددل وعن ددد أمل ددب الج يب دداي) لل ددا ة ايتف ددا اليم دداي –
جسيماي الو ل -الت ت بي اليايا الج يبية والبوي ة.

 )5استم ا ت اجع (ربي كامل وعند أملب الج يباي) للا ة اتساع المني ة الرفالة.
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 )6ت اجع (ربي كامل وعند أملب الج يباي)للا ة انكماش اليايا يكليا وسيتوبااميا
 )7ت اج ددع (ر ددبي كام ددل وعن ددد أمل ددب الج يب دداي) لل ددا ة تحل ددل أمر ددية بعد د

الياي ددا

الج يبية واندلاع أنويتها لع المني ة الرفيفة .
النوياي والنواة
 )8ت اجع (بركل جا وعند بع الج يباي) للا ة تفتي ى
 )9ت اج ددع (بر ددكل جا د د وعن ددد بعد د الج يب دداي) لل ددا ة تك دداث الك وم دداتيل الن ددووي
بجوا مرا اليلية .
 )10أما مل ناحية ردة ان سام اليايا الج يبية له ( عيفة) .
ب -مظاهر التحلل على مستوى أغلفة المحيطة بالجريبات:

 .Iت اجددع (برددكل رددبي كامددل وعنددد أملددب الج يبدداي) للددا ة تكد ىدول ل د اص يف ددل بدديل
الغرا ال اعدي واألنسجة المحييدة بالج يدب ,وابتعداد اليايدا الج يبيدة عدل الغردا
ال اعدي ,نتيجة انثنا الغرا ال اعدي.

الج يباي) للا ة تركل ل اماي ل الغا .

 .IIت اجع (بركل جا  ,وعند بع

الج يب .

 .IIIبد ت اجع لا ة تحلل وت قق الغا

ت -مظاهر التي تدل على تأثر البويضات وتحللها:

 )aاس ددتم ا ت اج ددع (ر ددبي كام ددل وعن ددد أمل ددب الج يب دداي) لل ددا ة التحل ددل لد د الغر ددا
اليلوي للبوي ة وانكماري.

 )bاستم ا الت اجع(بركل جا  ,وعندد بعد

الج يبداي) للدا ة انكمداش سديتوبااماا

البوي ة.
 )cاستم ا لا ة تواجد الفجواي الد نية ل سيتوبااما (عند بع

الج يباي).

 )dت اجع (بركل كامل وعند أملب الج يباي) للا ة تحلل الغرا النووي .
 )eت اجددع (رددبي كامددل وعنددد األملبيددة) لل دا ة انترددا محتويدداي الن دواة ل د سدديتوبااما
البوي ة.

 )fت اجع (ربي كامل وعند أملب الج يباي) للا ة تحلل الك وماتيل النووي.
 )gت اجد ددع (برد ددكل رد ددبي جا د د وعند ددد بع د د
الم كاي واناياحها نحو الي

.
15
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د .قاسم د .ب ل و يويلة

شكل رقم () مقطع في جريب ناضج فتي في مبيض ألنثى هامستر محقون بعقار  Adriamycinدون
جرعة وقائية في الزمن الرابع) (A-IVمصبوغة بصبغة ) (H&Iبتكبير)(40X10

شكل رقم () مقطع في جريب ناضج فتي في مبيض ألنثى هامستر محقون بعقار Adriamycinدون
جرعة وقائية في الزمن الرابع)(A-IVمصبوغة بصبغة مناعية) (Ki67بتكبير)(40X10
 (10ردة ان سام اليايا الج يبية له متوسية
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سلسلة العلوم األساسية

معلم التغي اي والتبد ي النسيجية الت ح لي بفعل ُسمية
علع النحو التال :

األامنة علع المبي

جدول رقم (ُ )1يقارن مستوى التبدالت والتغيرات في جميع األزمنة
مقارنة ظواهر التحلل في مستوى الجريبات بصورة عامة
اللوا

A-I

A-II

A-III

A-IV

مدى تحول اليب ة المولدة مل مكعبة لع منبسية الركل

-2

-4

-3

-2

ردة تحلل اليايا وتركل لجواي ول واي ل السداة

-2

-3

-2

-2

د جة تحلل الج يباي ا بتدا ية

-3

-4

-2

-1

د جة تحلل الج يباي األولية

-3

-3

-2

-1

د جة تحلل الج يباي الثانوية

-3

-4

-3

-2

د جة تحلل الج يباي النا جة

-4

-4

-3

-2

د جة تحلل األجسام ال ف ا

-2

-3

-4

-3

كثالة الج يباي المتحللة

-3

-3

-3

-2

مقارنة ظواهر التحلل على مستوى الخاليا الجريبية
اللوا

A-I

A-II

A-III

A-IV

-3

-4

-2

-1

-2

-4

-3

-1

-4

-4

-3

-1

ايتفا جسيماي الو ل بيل اليايا الج يبية البوي ة

-1

-2

-1

-1

اتساع المني ة الرفيفة

-1

-3

-1

-1

انكماش اليايا الج يبية يكليا وسيتوبااماايا

-3

-4

-2

-1

تحلل األمرية واندلاع أنويتها ل المني ة الرفيفة

-2

-4

-2

-1

حالة تفتي األنوية والنواة

-3

-4

-3

-2

الك وماتيل النووي بجوا مرا اليلية

-3

-4

-3

-2

تغلل األنوية وال د ة ا ن سامية

+1

0

+1

+2

ل د ا ت ال بيل اليايا الج يبية
الج يب

انترا اليايا الج يبية دايل التجوي
تي ب ال كام البي

تكاث

مقارنة ظواهر التحلل على مستوى األغلفة المحيطة بالجريبات
اللوا
د جة ابتعاد اليايا الج يبية عل الغرا ال اعدي
د جة تركل الف اماي ل الغا
د جة ت قق الغا

الج يب

الج يب وتحللي
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A-I

A-II

A-III

A-IV

-2

-4

-2

-1

-3

-4

-3

-2

-2

-4

-4

-3

د .قاسم د .ب ل و يويلة
مقارنة ظواهر التحلل على مستوى البويضة
اللوا

A-I

A-II

A-III

A-IV

مدى تحلل البوي ة

-3

-4

-2

-1

تحلل الغرا اليلوي للبوي ة

-2

-3

-1

-1

انكماش سيتوبااماا البوي ة

-3

-4

-2

-2

د جة تواجد الفجواي الد نية ل السيتوبااماا

-1

-2

-3

-2

مدى تحلل الغرا النووي

-3

-4

-2

-1

مدى تحلل النواة وانترا محتوياتها ل السيتوبااماا

-2

-3

-2

-1

النوية)
مدى تحلل الك وماتيل النووي ( ى

-2

-3

-3

-1

-3

-4

-2

-2

د جة اناياح النواة نحو الي

](:)-1بد ل التحلل ( )-2تحلل عند بع

الج يباي ( )-3تحلل بركل ملحول ( )-4تحلل ربي كامل أو

عند األملبية ( )0قد ة ان سامية منعدمي ( )+1قد ة ان سامية

عيفة ( )+2قد ة ان سامية متوسية[

مخطط رقم ) (1يوضح مدى تحلل الجريبات الناضجة في مختلف األزمنة

خامساً :المناقشة:

ناح ددل أل أوج التغيد د اي الم د ىدية والتب ددد ي النس دديجية المبي ددية وانيف ددا
ال ددد ة ا ن سددامية له د ي اعتبددا ا مددل بدايددة عمليددة الح ددل وحتددع بدايددة الددامل الثالددث,

حي ددث كان ددي ال ددامل الث ددان (الي ددوم الي دداما م ددل ام ددل الح ددل) أكثد د المجموع دداي ت ددلث ا
بالنسددبة لددع التغي د اي النسدديجية ل د مسددتوى كالددة الج يبدداي المبي ددية ,ثددم بدددأي بعددد ا
بالتعددال التددد يج  ,ومددل الماحددل أي ددا أل تعددال الج يبدداي قددد بدددأ لد الددامل الثالددث
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وم ددا بع ددد  ,ويمك ددل تفس ددي

العدد  91لعام2013

ل ددس بح دددوث جم ددة تس ددممية قوي ددة لد د بداي ددة ح ددل ع ددا

 Adriamycinعل ددع األنس ددجة اي النر دداي ا ن س ددام مث ددل الياي ددا الج يبيددة والياي ددا
البيي ددية ,سدديما أل الح ددل دايددل التجوي د
سددمح بو ددول الع ددا
انيفددا

الب يت دوان  the peritoneal cavityممددا
بسددوية واحدددة ,ول د لس لهد لد بدايددة األمد

لددع محدديي المبددي

وا ددح ل د الم ددد ة ا ن سددامية كمددا دلددي عليددة الم ددايع النسدديجية الم ددبومة

بال بغة المناعية )(Ki67

(ل د الددامل الثددان ),
النس دديج للمب ددي

ناحل انيفا

ا ن سدام اليلدوي لدع مسدتوى ردبي العددم

ددالة لددع التبددد ي اليلويددة والتموتدداي اليلويددة علددع المسددتوى

وبر ددكل ي ددا

لد د الج يب دداي النا ددجة والتد د تمث ددل يايا ددا أوج

النراي ا ن سام م ا نة بب ية الج يباي مي المكتملة كونها لد حالدة ردبي توقد

التيو وا ن سام اليلوي نل ا لما تمتلكدي الج يبداي النا دجة مدل سديي ة
مبارد ة تفد

عدل

مونيدة ميد

وجود ددا علددع ب يددة الج يبدداي لهد تكددبح تيددو الج يبدداي األيد ى ب ليددة

تُسمع التغ ية ال اجعة السلبية [ ]20ل لس كال التحلدل لد الج يبداي النا دجة أكثد مدل
مي ددا ويا ددة أل الع ددا موج ددي للياي ددا سد د يعة ا ن س ددام ,ويا ددة بع ددد و ددع ن دداث
الهامسددت المح ونددة مددع كددو الهامسددت ممددا حفددا عملي دة اإلبا ددة (تيددو الج يبدداي

النا دجة)عل ي يدق التجددا ب الجنسد و ا حددة الفو مونداي[ ]21ثدم بدددأ الجسدم م اومتددي
دمية عددل ي يددق ي د ح الع ددا ونواتجددي
ددد التسددمم مددل الع ددا والددتيل مددل اآلثددا السد ى
ا سددت ابية يددا ج الجسددم (ي يددق البددول والب د اا والع ددا ة ال ددف اوية) وبرددكل تددد يج
] ,[18بالتد ددال عد دداد الجسد ددم لد ددع التعد ددال التد ددد يج والتجد دددد النسد دديج دوالد ددع نرد ددايي

ا ن سدام التكدداث ي علددع المسددتوى النسدديج  ,ومددل المعلددوم أل األنسددجة سد يعة التكدداث
تتيل

َّ
السمية بركل أكبد مدل األنسدجة اي النرداي ا ن سدام المعتددل] [2و د ا
مل

يفس ا تفاع عدد الج يباي النا جة الفتية ل كدل مدل الدامل الثالدث وبداألي

الدامل

دالتموي اليلدوي ,وكدل لدس بعدد
ال ابع نتيجدة تحلدل كامدل للج يبداي النا دجة الم دابة ب ى
اوال التلثي المثدبي لتيدو الج يبداي األيد ى كمدا ك ندا سداب ا ,وعدادي الج يبداي ميد
المكتملددة لددع النمددو والتيددو أي لددع و ددعها اليبيع د لتُرددكل ج يبدداي نا ددجة لتيددة
ناتجددة عددل تيددو ج يبدداي ميد نا ددجة ,ومددع لددس يب ددع عدددد ا دول السددوية اليبيعيددة
19
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م ا نة مع الرا د نل ا لوجود ب ايا مل التلثي السم للع ا .
ومددل يددال م ا نددة د النتددا

توال ا بديل تلدس النتدا

مددع نتددا

التد تؤكدد علدع أل التدلثي السدلب للع دا علدع اليايدا الداعمدة

للبوي ددة كاليايددا الج يبيددة أو يايددا الغددا
نمو ون

الد اسدداي األي د ى] [22,23ناحددل

الج يب د تتسددبب لد

حددداث تغيد اي ل د

الج يباي المبي ية مما يؤدي ل النهاية لع تحلل الج يباي المبي ية.

كمددا تتفددق د الد اسددة مددع د اسدداي الباحددث  Andreevaواما ددي [ ]24حددول
تددلثي ع ددا أد ياميسدديل علددع الجهدداا التناسددل األنثددوي حيددث حددل وبعددد م د و ردده
مدل تعداي الج عدة المفد دة انيفا دا لد عددد البوي داي النا دجةMature Oocytes

ل مباي

الج ال واادياد معدل موي البوي اي المي بة.

وتتف ددق كد د لس م ددع د اس ددة  ]25[ Shimaعل ددع ن دداث الف د د ال المح ون ددة بع ددا

أد ياميسيل وبج عاي ميتلفة و لس لمع لة قد ة الع ا علدع تددمي الج يبداي المبي دية
وم دددى ت ددلثي الع ددا عل ددع ي ددوبة الف د د ال المح ون ددة ,ل ددد ب دديل أل نال ددس اادي دداد لد د
انيفددا

عدددد الج يبدداي النا ددجة ,وت اجددع معدددل الي ددوبة م ا نددة بالمعدددل اليبيع د

و لس بما يتناسب ي دا مع كمية الج عة.
كما تتفق

الد اسدة مدع د اسدة لباحدث  ]26[ Borovskayaالتد أردا ليهدا

لددع تددلثي ع ددا ي األنث اسدديكليناي (أد ياميسدديل والفا مو وبيسدديل) ل د منددع حدددوث أيددة

حالدة حمدل بالنسدبة لثنداث الاتد تداوجل بعددد يدوم واحدد مدل تعداي الع دا  ,وأل لددس
يعددود لددع التددلثي السددم له د الم كبدداي الت د واجهتددي الج يبدداي المبي ددية النا ددجة
والت د تمتدداا بنردداي ان سددام عددال ,كمددا أل اليف د اي المميتددة قددد ا تفعددي ل د اليايددا
الجنسية األنثوية.

سادساً :االستنتاجات:

 علددع الد مم مددل التددلثي اإليجدداب لع ددا  Adriamycinعلددع اليايددا الس د يانية,أل تلثي اتد ددي الجانبيد ددة علد ددع اليايد ددا السد ددليمة ويا د ددة التكاث يد ددة كاليايد ددا البي د ددية
والج يبية اي أ مية كبي ة ,ويجب أي ا بعيل ا عتبا قبل البد بالتداوي.

 مددل أ ددم التددلثي اي النسدديجية علددع المبدداي20

تددلث الج يبدداي النا ددجة ممددا يددؤث سددلبا
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.علع ال د ة التناسلية والنراي الجنس لدى األنثع
,أعلميا يال األيام العر ة األولع مل بدد الح دل
مددل نواتجددي لددع يددا ج

 يكول تلثي الع ا علع المبي-

 و لددس بف ددل اسددت ابي والددتيل,ثددم يبدددأ بددالت اجع تددد يجيا

لع الو دع اليبيعد نتيجدة وجدود ب ايدا آثدا سدمية مدل

الجسم دول و ول المبي
. الع ا

: التوصيات:ًسابعا

 يج ددب تجند دب ح دددوث ح ددا ي حم ددل عن ددد النس ددا أثن ددا تع دداي الع ددا نلد د ا لت ددلثي15 ت ل عل

.الميف علع الج يباي النا جة

 يمكل الح ول علع ج يباي نا جة سليمة بعد لت ة ن ا ة كالية-

. وبالتال يمكل حدوث الحمل ب و ة يبيعية, يوما مل بعد ح ل الع ا
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