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جريبات للعلى البنية النسيجية Adriamycin تأثير عقاردراسة 
 الهامستر السوريمبايض الناضجة في 
 * علي بصلقاسم,  محمود ,أنس طويلة

 جامعة حلب ,كلية العلوم, قسم علم الحياة الحيوانية
 

 الملخص
مدددل السدددموم  ام السددد يانيةلددد و   الكيميدددا   جالمدددواد المسدددتيدمة لددد  العدددا ُتعدددد  
 ددددددا  ع المددددددوادالموجددددددي لليايددددددا سدددددد يعة ا ن سددددددام , ومددددددل  دددددد    Cytotoxicاليلويددددددة 

Adriamycin وبددددداألي   لدددد  عددددداج األو ام السدددد يانية  دددددا اسددددتيداماأكث   لهددددو مددددل
. وبدال مم 2010 س يال الثدي والد ي يداداد انتردا   لد  محاللدة حلدب حسدب  ح دا ية

بغيددد   مدددل الع ددداقي  الكيميا يدددة الم دددادة  هددد ا الع دددا  م ا ندددةمدددل قلدددة السدددمية اليلويدددة ل
ل اتددا  مددا   أل تحديددد تلددس السددمية والتددلثي اي الجانبيدة النسدديجية  لهدد ا الع ددا  , للسد يال

تحتدداج  لددع العديددد مددل األبحدداث والد اسدداي, ومددل  نددا أتددي  دد   الد اسددة لتبدديل التددلثي  
وبددددداألي  الج يبددددداي يجيَّة للمبددددداي  السدددددلب  الددددد ي ُيحدثدددددي الع دددددا  علدددددع البنيدددددة النسددددد

باإل دالة  ,تدلث ا  والتد  تلعدب الددو  األكبد  لد  نرداي وحيويدة المبدي  األكثد النا جة 
 دددد ألهددد ي  ددد   الد اسددددة ل لددد  تنلددديم اله مونددداي الجنسددددية  التددد  تما سددددي لدددع الددددو  

تفتددي  و, لدد  المبددي  لليايددا الج يبيددة وال ددد ة ا ن سددامية البنيددة اليلويددة والنسدديجيةتلث  
ل دد ا  تبداي ليمدا و , ا ن سامية قد تهاوانيفا    اسيتوبااماو   يكلها وانكماشأنويتها 

   ويالدددي تلدددس التدددلثي ايهدددو  تبدددد ي لددد  بنيدددة الغدددا  الج يبددد ل بينهدددا, كمدددا لدددوحل
اليلددوي  ها ل ددد ايتفددي أنويتهددا وانكمددش مرددا ,النا ددجةة لدد  الج يبدداي ييايددا البي ددلا

 .البوي ة عمع انكماش  يول

 

 8/10/2013و د البحث للمجلة بتا يخ دا
 11/11/2013قبل للنر  بتا يخ دا
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 المقدمة:أواًل: 
 أج يددي د اسدداي عديدددة علددع مجموعددة مددل الم كبدداي الكيميا يددة للم ددادة     

   Pathogenممد  ال العامدلعلع تلثي  موجدي  دد ل و ام الس يانية بهد  الح ول 
الع ددداقي  التددد  تسدددتيدم لددد  المعالجدددة الكيميا يدددة ل معلدددم    أ[, 1] أو مكدددال المددد  

اليبيعيدددة والو ميددة علددع حددد سدددوا  تددلثي  سددم ى علدددع كددل مددل األنسددجة   ايللسدد يال 
 مل أكث  المنايق ع  ة للتلث  السدم   بهد  و حتع ل  أثنا  تيبيق الج عاي المثلع, و 

ي  والي ددع امبدداللدد   تلددس التدد  ترددهد ان سدداماي سدد يعة كاليايددا التكاث يددةالع دداقي  
دي  لدع للع اقي  الكيميا يدة علدع األع دا  التناسدلية قدد تدو  الجانبيةالتلثي اي  أل    ,[2]

لددع تبدددل لدد  رددكل وت كيددب اليايددا الجنسددية أو تثبدديي ولا فهددا  تدددمي   دد   األنسددجة واد
ممدددا يدددنعكا علدددع الددددو ة اليمثيدددة عندددد األنثدددع, وعلدددع عددددد  ,[, ويا دددة اله مونيدددة3]

 .[4]ناي المنوية عند ال ك الحيوا
نلدددد ا   الع دددداقي  الم ددددادة للسدددد يالاسددددتيدام لدددد  السددددنواي األييدددد ة ل ددددد ااداد 

ببة    ُيعتبددد  السددد يال أحدددد األسدددباب ال  يسدددية المسددد ,اديددداد انتردددا  األو ام السددد يانية 
حيددث أل ري ددا  مددل كددل يمسددة أردديا  لدد  أو بددا  للولدداة لدد  المجتمعدداي المت دمددة,

 أكث  دداسدد يال الثدددي , كمددا أل [5] السدد يالالية يتوقددع لددي الولدداة بسددبب وأم يكددا الرددم
لددد  محاللدددة  النسدددا  عنددددمدددل بددديل األو ام السددد يانية الم تبدددة األولدددع  يحتدددلو  ا  انتردددا  
 مدل أ دم .[6] 2010ياداد بركل مي د ل  كل عام و لس حسب  ح دا ية  , حيثحلب

نية العدداج الكيميددا   لدد و ام السدد يا الع دداقي  الم ددادة للسدد يال وأكث  ددا اسددتيداما  لدد 
ومددل ,    ُيعتبدد   دد ا الع ددا  مددل الع دداقي  ال  يسددية Adriamycin [8,7] الميتلفددة ع ددا 

الم دابيل بسدد يال  المعددالجيل نسدبةتجدداوا حيدث ي, لد  معالجددة سد يال الثددديأنجحهدا 
, , يليددددي سدددد يال  ددددوجكيل%60.7أكثدددد  مددددل لدددد  محاللددددة حلددددب بهدددد ا الع ددددا   الثدددددي

 .[6] حادالن وي البي ا  ا مفوما, وس يال لالو 
التدد  تتبددع  Anthracyclinesينتمدد   دد ا الع ددا   لددع م كبدداي األنث اسددكليناي 

وب ددو ة  ,Antitumer antibiotics مجموعددة الم دداداي الحيويددة الم ددادة لدد و ام 
الع دددداقي   اي السددددمية مددددل المجموعددددة الثالثددددة  مددددع جماليددددة ي ددددن  ع ددددا  أد ياميسدددديل 
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مف لة  يا دا علدع  ,الت  تعمل علع قتل اليايا الت  ت وم بالتكاث  cytotoxicوية اليل
 .[9اليايا المتواجدة ل  يو  ال احة ]

 أل  مدملدم تحددد بردكل دقيدق, ل علدع اليايدا ع دا ال لهد االسم  التلثي  آلية أما 
يد  وبردكل م DNAمع الحمد  الندووي ا تبايي  أرا ي  لعقد  [12-10]أملب الد اساي

تردكيل  مدل يدال DNAالمتا د ة لرد يي   واألسا اآلاوتيدةمتي   مع األاواج  
 ممدددا يسدددبب تددددمي  جاي دددداي بددديل ال واعدددد النيت وجينيدددةتسدددا مية  ميددد و   وابدددي تسدددا مية

 لدددع   ىيددد. وقدددد أردددا ي د اسددداي أ, وحددد   عددددد كبيددد  مدددل الجيندددايRNAالددددو  DNAالدددد
مدددع  يتحدددد الع دددا , حيدددث Topoisomerasa II ددد ا الع دددا  لعمدددل أندددايم  يتثبدددي مكانيدددة 
فددس ا  تبدداي بدديل بنددايم اإل  ل قددامأ دبعدد بددال وابي التسددا مية والاتسددا مية DNAسلسددلت  

مدددل قبدددل نفدددا  وبالتدددال  لهدددو يمندددع  عدددادة ا تبايهمدددا بعدددد الت ددداع , DNAسلسدددلت  الدددد
األمدددد  الددددد ي يتسدددددبب لددددد  حددددددوث المدددددوي  ,اكتمدددددال ا ن سدددددام اليلدددددويعددددددم  و ,األنددددايم

التددلثي  قددد أرددا ي  لددع [ 16]مددل الجدددي  بالدد ك  أل بعدد  الد اسدداي و   [15-13]بدد م الم
لدددوق  عدددل ي يدددقالجددد و  األوكسدددجينية األساسدددية مدددل يدددال تكدددويل  ع دددا لهددد ا الالسدددم  

وتغيدد ا  لدد  ت كيبهددا مددل يددال   بدداس بنيددة األمرددية  ,لدد  األمرددية اليلويددةأْكَسددَدُة الددد ول 
أو عددل ي يددق تفاعددل الع ددا  مددع  دم ثبدداي الغرددا  الباامدد وبالتددال  عدد, الد نيددة المفسددف ة

)+3Fe( ينت  عنهدا م كبداي لدوق مما  ,سلسلة تفاعاي األكسدة وا يتاال ديل ل ي ال ي
-DNA (ester Diب يددددددع ال ابيددددددة للددددددد و دددددد  م كبدددددداي تتسددددددبب  ,أكسدددددديد الهيددددددد وجيل

Phospho   ) [17]لوسفواست  الثنا ية. 
 : هدف البحث ـثانيًا 

 Adriamycin ع ددا  لالتددلثي  الجددانب  السددم   تحديددد دد   الد اسددة  لددع  تهددد 
ود اسدة  ,اليلويدة و النسديجيةو الردكلية  هاتبدد تد اسدة  مدل يدالأنسدجة المبداي  علع 

 مدددى تددلثي   دد ا الع ددا د اسددة   كمددا تهددد   لددع النسدديجية المناعيددة يددة التغيدد اي الكيميا
الهامسدت  السدو ي المح وندة مبداي  لد    ا جةالج يباي النل   ا ن ساميةعلع ال د ة 

لدددد   ألحددددداث أق ددددع د جددددة مددددل التغييدددد  مالدددداا تحديددددد الددددامل  لددددع    ددددالة   الع ددددا ب
 .الع ا امل التعال  بعد ح ل المبي  و 
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 :مواد وطرائق البحث ـ ثالثاً 
التجددددا ي والمعدددد و  باسددددمي , Adriamycinالد اسددددة باسددددتيدام ع ددددا   دددد    تمددددي -

Doxorubicin   كة مدل ردEbewe Pharma .الح دول والد ي تدم  اسدت الية المنردل
  . الكندي مسترفععليي مل  يدلياي 

ل ل التكاث )ل ل   يال الهامست  السو ي  ناث علع   ا الع ا  د ا تلثي  -
ل  ميتب اي حيواناي التج بة والبحث العلم  ل  كلية العلوم ال بيع وال ي ( 

ا جة ل  أوج بلومها )بعم  ثاثة  لع ن أنثع 30تم انتياب  , حيثبجامعة حلب
 , وأيوالها مابيل gm 100  لع 85أواانها مابيل ت اوحي  ,أ بعة أره (

مل حيث  ل و  بي ة متماثلةل جميعها    اإلناث  ي عيْ أ, Cm  12.75 لع12
بركل    والما غ الل هاتناول و ,ةمتماثلال  و يةالفت ة ال, و oم2_+ 25ح ا ة الد جة 
ليتسنع لها ارتمام   كو الو عها بجوا  قف  يحتوي علع عدد مل  تم كما ,ح 

و ع ال كو  دايل قف  اإلناث قبل تر يحها ومل ثم , وناي ال ك ية ا حة الفو مى 
, ولتجنب أي علع اإلبا ة والنراي الجنس ك  تلعب دو ا  تح ي يا   بيوميل

  .مؤث  يا ج  يؤث  علع المبي 
 :جموعتيل   يسيتيل لع م اإلناث المد وسةقسمُي  -

 ح نهدددددددا بمحلدددددددول لياولدددددددوج   نددددددداث, تدددددددمعرددددددد ة  مدددددددل تتدددددددلل  مجموعدددددددة الردددددددا دة:ال
(RingerLactate)  يمسددة منهددا تددم أيدد  ا برددكل عرددوا   , الب يتددوان  دايددل التجويدد

 . لتااوجها والتلكد مل بلومها, ويمسة ُر حي كرا د يبيع  علع و ع المبي  

 تتدلل . ا  معيند ا  ُتمثدل كدل مجموعدة امندجموعداي  لدع أ بدع مُقسمي  التج بة: مجموعاي
بج عدة مفد دة مدل  لد  نفدا الدامل جميعهدا يْ َند   , حُ بالغدة نداث  يمسة ملكل مجموعة 

  .دايل التجوي  الب يتوان  Adriamycinع ا  
التدد  الج عددة كميددة الج عددة الدداام  عيا هددا لكددل أنثددع, بد لددة  تحديدددوقددد تددم 

ميددددة ككج عددددة مفدددد دة, حيددددث تُ ددددد   2mg/m75-06لرددددي  البددددالي اليبيعدددد  ُتعيددددع ل
 .[18,19] الج عة اعتماد ا علع الوال أو علع مساحة سيح الجسم

المح ونة يال لت اي امنية ميتلفة مل بعد بد  الح ل علع  تم تر يح الحيواناي -
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 النحو التال :

 .بعد م و  ثاثة أيام علع الح ل (A-I) الامل األول
 .م و  يمسة أيام علع الح ل بعد (A-II)  الامل الثان 

 .بعد م و  عر ة أيام علع الح ل (A-III)  الامل الثالث 
 .بعد م و  يمسة عر  يوما  علع الح ل (A-IV) الامل ال ابع 

 هددداتلوينميكددد ول و  5بسدددماكة المبدددي  بت ييدددع عينددداي , الد اسدددة النسددديجيةتمدددي  -
 .(H & E)ايوايل  - باستيدام  بغة  يماتوكسليل

 ددايع نسدديجية م ددبومة ممددل يددال  المناعيددة النسدديجية  يددةالكيميا  اسددةداليب ددي  -
 حيث تتحدددد,بالكرددد  عدددل ا ن سددداماي اليلويدددة (اليا دددةKi67)بال دددبغة المناعيدددة

لددد  جميدددع م احدددل ا ن سدددام  الددد ي يلهددد  مدددع البددد وتيل الندددووي Ki67(MIB)أ دداد
لعاليدة  دبغيدة تحديدال احدة,  و د  م حلدة (G0)م حلدة  ماعدا(G1,S,G2,M)اليلوي
)وتلهد  بردكل ن داي بنيدة  اليايدا التكاث يدة أو الو ميدة  مل اليايدا اليلوية النمو
 (دايل اليلية المن سمة اللول

 النتائج:رابعًا: 
الهامســتر  إنــاثعنــد الجريبــات الناضــجة التغيــرات النســيجية والخلويــة فــي  ةدراســ

 : Adriamycin بعقار المحقونةالسوري 
النسددديجية التددد  ُيحددددثها الع دددا  لددد  بنيىدددة المبدددي  عندددد عندددد د اسدددة التغيددد اي 

الهامست  السو ي نجد أل أكث  األجاا  التد  تردهد تحلدا  وتمدوي يلدوي  د  الج يبداي 
علمددا  أل  دد   الج يبدداي  دد  أكثدد  الج يبدداي تددلثي ا   ,(Graafian follicles)النا ددجة

م ا نددددة , سدددديةعلددددع نردددداي المبددددي , وعلددددع النردددداي الجنسدددد  وعلددددع اله موندددداي الجن
 لكلمددا ت دددم الج يددب لدد  ,الج يبدداي تددلث ا  بالع ددا أقددل  التدد  كاندديالج يبدداي ا بتدا يددة ب

عدددد اليايددا الج يبيددة المن سددمة وبالتددال  ااد التددلثي  السددم  للع ددا  علددع  ااداد الن دد 
 يتوقدد  علددع مبدددأ عمددل الع ددا  لدد  تحللهددا, وُيعيددق تيو  ددا يا ددة  أل وااداداليايددا 
لدد لس تددم ايت ددا    اليايددا سدد يعة ا ن سددام أكثدد  مددل مي  ددا مددل اليايددا ع لددتوجهددي 

  .حا ي التحلل علع الج يباي النا جة ل      الم الة
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 مصبوغة طبيعيالشاهد ال عند مبيض ألنثى هامستر في( مقطع في جريب ناضج 1شكل رقم )

  (40X10)بتكبير (H&I)بصبغة 

 
 مصبوغة طبيعيالشاهد عند المبيض ألنثى هامستر  في( مقطع في جريب ناضج 2شكل رقم )

  (40X10)بتكبير (Ki67) بصبغة مناعية
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أو دددحي نتدددا   الد اسدددة وجدددود عددددة تبدددد ي نسددديجية م  دددية لددد  معلدددم كمدددا 
 :ثاثة أقسام   يسية  لع    التبد ي يمكل ت سيم و , الج يب النا  ت اكيب 

 .ملا   التحلل والتموىي اليلوي علع مستوى اليايا الج يبيةيت مل  م أول:سق  -
 .ملفة المحيية بالج يباياألملا   التحلل علع مستوى يت مل  قسم ثان : -

 البوي اي.ملا   التحلل علع مستوى يت مل  قسم ثالث: -

 وييتل  مدى تحلل كل قسم حسب الامل. 
 (I-A)حقن العقار(زمن ام من الزمن األول )بعد مرور ثالثة أي: 

وجدود  , ولدم ُياحدليله  ل  الامل األول أل جميع الج يباي النا دجة متحللدة
 .يبيعية أو ربي يبيعيةج يباي نا جة 

 :على مستوى الخاليا الجريبية Necrosisمظاهر التحلل والتمّوت الخلوي وتنخر  -أ

وايتفدا  جسدو   , نتيجة  دع ,)بركل ملحول(ا ت ال بيل اليايا الج يبية ل د (1
  .الو ل الت  ت ل اليايا الج يبية مع بع ها البع 

 .(عند بع  الج يباي)انترا  اليايا الج يبية دايل التجوي  الج يب   (2

 ل  ج يباي النا جة. Cumulus oophorousليايا ال كام البي   (ربي كامل)تحلل  (3

 .البوي ة يبية و الت  ت بي اليايا الج -جسيماي الو ل–ايتفا  اليماي  بد  (4
 . Zona pellucidaاتساع المني ة الرفالة  بد  (5

 .سيتوبااميا   يكليا  و )بركل ملحول(يايا الج يبية الانكماش  (6

وانددلاع  )بردكل جا د  عندد بعد  الج يبداي(تحلل أمردية بعد  اليايدا الج يبية (7
 .أنويتها  لع المني ة الرفيفة

 .  (بركل ملحول)اة والنو  Pyknosisالنويىاي  karyorrhexisتفتي  (8

 )برددكل ملحددول(  Condensation of chromatinتكدداث  الك ومدداتيل النددووي  (9
  .اليليةبجوا  مرا  

مددددا ُتلهدددد    ولددددق) ددددعيفة أمددددا مددددل ناحيددددة ردددددة ان سددددام اليايددددا الج يبيددددة لهدددد    (10
 ب وتيناي ا ن سام(.
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 :غلفة المحيطة بالجريباتاألمظاهر التحلل على مستوى  -ب

I. بدددديل الغرددددا  ال اعدددددي لدددد اص يف ددددل  ترددددكلmembrane Basement  واألنسددددجة
 برددكل جا دد )المحييددة بالج يددب, وابتعدداد اليايددا الج يبيددة عددل الغرددا  ال اعدددي 

 نتيجة انثنا  الغرا  ال اعدي. ,(عند بع  الج يباي

II.   (بركل ملحول)تركل ل اماي ل  الغا  الج يب. 

III.   (لج يبايعند بع  او بركل جا   )تحلل وت قق الغا  الج يب.    
 :البويضاتمظاهر التحلل على مستوى  -ت

a)  (بركل جا  )وانكماري  للبوي ةتحلل الغرا  اليلوي. 

b)  (بركل ملحول) البوي ة سيتوبااماانكماش. 

c)  البوي ة سيتوبااماالفجواي الد نية ل  ال لهو  بد. 

d)  (بركل ملحول) البوي ةتحلل الغرا  النووي لنواة. 

e)  (عند بع  الج يباي) البوي ةسيتوبااما  انترا  محتوياي النواة ل. 

f)  (عند بع  الج يباي) للبوي ايتحلل الك وماتيل النووي. 

g)   اناياح النواة )بركل ملحول( عل تمو عها الم كاي نحو الي. 

 
 Adriamycinمبيض ألنثى هامستر محقون بعقار  في( مقطع في جريب ناضج 3شكل رقم )

  (40X10)بتكبير (H&I)مصبوغة بصبغة  (A-I)ولفي الزمن األ 
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 Adriamycinمبيض ألنثى هامستر محقون بعقار  في( مقطع في جريب ناضج 4شكل رقم )

 (40X10)بتكبير (Ki67)مصبوغة بصبغة مناعية (A-I)في الزمن األول
  عيفة ردة ان سام اليايا الج يبية له   )10 

(II-A) حقن العقار(زمن مسة أيام من الزمن الثاني )بعد مرور خ: 

 ل  كالة الج يباي النا جة تحلل وا ح وكاملناحل ل    ا الامل 
 :مظاهر التحلل والتمّوت الخلوي وتنخر على مستوى الخاليا الجريبية -أ

ل ددد ا ت ددال بدديل اليايددا  لددا  ةل )برددكل رددبي كامددل وعنددد أملددب الج يبدداي(ايددادة  (1
 .الج يبية

انتردا  اليايدا الج يبيدة دايدل التجويد   لا  ةل الج يباي( )وعند أملب ايادة كبي ة (2
  .الج يب 

 ج يباي النا جة.الليايا ال كام البي   ل   (تحلل ربي كامل)  لا  ةب ا   (3

جسدديماي –ايتفددا  اليمدداي  لددا  ةل )برددكل جا دد  وعنددد بعدد  الج يبدداي(ايددادة  (4
  البوي ةالت  ت بي اليايا الج يبية و  -الو ل

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

 .سيتوبااميا  انكماش يايا الج يبية  يكليا  و  لا  ةل )عند أملب الج يباي(ايادة  (6
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لددا  ة تحلددل أمرددية بعدد  ل )برددكل رددبي كامددل وعنددد أملددب الج يبدداي(ايددادة كبيدد ة  (7
 .فيفةاليايا الج يبية واندلاع أنويتها  لع المني ة الر

 .تفتي النويىاي والنواة لا  ةل )عند أملب الج يباي(ايادة  (8

 تكاث  الك وماتيل النووي بجوا  مرا  اليلية  لا  ةل ()عند أملب الج يبايايادة  (9

)و لددس  (معدومددة  لددع حددد  مددا)أمددا مددل ناحيددة ردددة ان سددام اليايددا الج يبيددة لهدد   (10
 حسب ما ُتله   ب وتيناي ا ن سام(.

 :غلفة المحيطة بالجريباتاألعلى مستوى  مظاهر التحلل -ب

I. ل لد اص يف دل بديل الغردا  ال اعددي  لا  ةل )وعند أملب الج يباي(كبي ة ايادة تكدوى
, واألنسدددجة المحييدددة بالج يدددب, وابتعددداد اليايدددا الج يبيدددة عدددل الغردددا  ال اعددددي

 نتيجة انثنا  الغرا  ال اعدي.

II.ركل ل اماي ل  الغا  الج يب ت للا  ة وعند أملب الج يباي( ة)ربي كاملايادة 

III.تحلل وت قق الغا  الج يب  للا  ة وعند أملب الج يباي( ة)ربي كامل ايادة.  
 :البويضاتمظاهر التحلل على مستوى  -ت

a)  وانكماري للبوي ةتحلل الغرا  اليلوي  للا  ة )بركل ملحول(ايادة. 

b)  البوي ة بااماسيتو انكماش  لا  ةل )بركل ربي كامل وعند أملب الج يباي(ايادة 

c)  سدديتوبااماتواجددد الفجددواي الد نيددة لدد  ال لددا  ةل )برددكل جا دد  وعنددد بعدد (ايددادة 
  .البوي ة

d)  تحلددل الغرددا  النددووي لنددواة  لددا  ةل )برددكل رددبي كامددل وعنددد أملددب الج يبدداي(ايددادة
 .البوي ة

e)  البوي ة سيتوبااماانترا  محتوياي النواة ل   لا  ةل )بركل ملحول(ايادة. 

f)  البوي ايتحلل الك وماتيل النووي ل  نواة  للا  ة )بركل ملحول(ايادة.  

g)  تمو ع النواة الم كاي واناياحها نحو الي   ل د للا  ة )بركل ملحول(ايادة.  
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 Adriamycinمبيض ألنثى هامستر محقون بعقار  في( مقطع في جريب ناضج 5شكل رقم )

  (40X10)بتكبير (H&I)غة بصبغة مصبو  (A-II)الثانيفي الزمن 

 
 Adriamycinمبيض ألنثى هامستر محقون بعقار في( مقطع في جريب ناضج 6شكل رقم )

 (40X10)بتكبير (Ki67)مصبوغة بصبغة مناعية(A-II)الثانيفي الزمن 
 معدومة  لع حد  مااليايا الج يبية له   ان سامردة  )10
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(III-A) (رة أيام من زمن حقن العقارالزمن الثالث )بعد مرور عش: 

مددع لهددو  ج يبدداي نا ددجة , لكاملددةالج يبدداي النا ددجة ا ناحددل انعدددام وجددود
 .)II-A(ل  م احلها المبك ة  بلعداد قليلة, و اي تحلل أقل مل الامل الثان  

 :مظاهر التحلل والتمّوت الخلوي وتنخر على مستوى الخاليا الجريبية -أ

ا ت ددال بدديل اليايددا  ل ددد لددا  ةل (ج يبددايعنددد بعدد  البرددكل جا دد  و ) ت اجددع (1
 الج يبية.

 لا  ة انترا  اليايا الج يبية دايل التجوي  الج يب . ت اجعبد   (2

 لا  ة تحلل ليايا ال كام البي   ل  ج يباي النا جة. ت اجع بد  (3

جسدديماي –لددا  ة ايتفددا  اليمدداي ل (أملددب الج يبددايرددبي كامددل وعنددد ) ت اجددع (4
 .وي ةالبليايا الج يبية و الت  ت بي ا -الو ل

 لا  ة اتساع المني ة الرفالة.ل (أملب الج يبايوعند  ربي كامل) ت اجع (5

انكمددداش يايدددا الج يبيدددة  لدددا  ةل (عندددد بعددد  الج يبدددايبردددكل جا ددد  و ) ت اجدددع (6
 . سيتوبااميا   يكليا  و 

تحلددل أمردية بعدد  اليايددا  لدا  ةل (عنددد بعد  الج يبددايبرددكل جا د  و ) ت اجدع (7
 واندلاع أنويتها  لع المني ة الرفيفة.الج يبية 

 لا  ة تفتي النويىاي والنواة. ت اجع بد  (8

   .لا  ة تكاث  الك وماتيل النووي بجوا  مرا  اليلية ت اجع بد  (9

 .( عيفة)أما مل ناحية ردة ان سام اليايا الج يبية له   (10

 :غلفة المحيطة بالجريباتاألمظاهر التحلل على مستوى  -ب

I. ل لددد اص يف دددل بددديل للددد (عندددد بعددد  الج يبددداي ددد  و بردددكل جا ) ت اجدددع ا  ة تكدددوى
الغرددددا  ال اعدددددي واألنسددددجة المحييددددة بالج يددددب, وابتعدددداد اليايددددا الج يبيددددة عددددل 

 الغرا  ال اعدي, نتيجة انثنا  الغرا  ال اعدي.

II.  لا  ة تركل ل اماي ل  الغا  الج يب  . ت اجع بد 

III. (أملب الج يبايي كامل وعند بركل رب)تحلل وت قق الغا  الج يب   ب ا  لا  ة    
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 :البويضاتالتحلل على مستوى مظاهر  -ت

a) للبوي دةتحلدل الغردا  اليلدوي لدا  ة ل (أملدب الج يبدايردبي كامدل وعندد ) ت اجع 
 وانكماري.

b)  البوي ة سيتوبااماانكماش لا  ة ل (عند بع  الج يبايبركل جا   و )ت اجع 

c)  البوي ة سيتوباامتواجد الفجواي الد نية ل  ال لا  ةل )بركل ملحول(ايادة  
d) تحلددل الغرددا  النددووي لنددواة لددا  ة ل (عنددد بعدد  الج يبددايبرددكل جا دد  و ) ت اجددع

 .البوي ة

e) انترددا  محتويدداي النددواة لدد  لددا  ة ل (عنددد بعدد  الج يبددايبرددكل جا دد  و ) ت اجددع
 . البوي ة سيتوبااما

f) الك ومداتيل الندووي لد  ندواة  (أملدب الج يبدايردبي كامدل وعندد ) ب ا  لا  ة تحلل
 .البوي اي

g) تمو دع الندواة الم كداي  عددم لا  ةل (عند بع  الج يبايبركل جا  , و ) ت اجع
 واناياحها نحو الي  .

 
 Adriamycinمبيض ألنثى هامستر محقون بعقار  في( مقطع في جريب ناضج 7شكل رقم )

  (40X10)بتكبير (H&I)غة مصبوغة بصب (A-III)الثالثفي الزمن 
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 Adriamycinمبيض ألنثى هامستر محقون بعقار في( مقطع في جريب ناضج 8شكل رقم )

 (40X10)بتكبير (Ki67)مصبوغة بصبغة مناعية(A-III)الثالثدون جرعة وقائية في الزمن 

 ضعيفة شدة انقسام الخاليا الجريبية فهي  )10
(IV-A)  من زمن حقن العقار( ة عشر يوماً خمس)بعد مرور  الرابعالزمن: 

 ةربي يبيعية ل  م احلها المبك ة ولكل بلعداد قليلو   واجد الج يباي النا جة تاحل يُ 
 :مظاهر التحلل والتمّوت الخلوي وتنخر على مستوى الخاليا الجريبية -أ

ا ت ددددال بدددديل اليايددددا  ل ددددد لددددا  ةل (أملددددب الج يبددددايرددددبي كامددددل وعنددددد ) ت اجددددع (1
  .الج يبية

انترددا  اليايددا الج يبيددة دايددل  لددا  ةل (أملددب الج يبددايرددبي كامددل وعنددد )  اجددعت (2
 التجوي  الج يب .

تحلدددل ليايدددا ال كدددام البي ددد   لدددا  ةل (أملدددب الج يبدددايردددبي كامدددل وعندددد ) ت اجدددع (3
Cumulus oophorous .ل  ج يباي النا جة ل  الم احل المبك ة 

–ايتفدددا  اليمددداي  لدددا  ةل (أملدددب الج يبدددايردددبي كامدددل وعندددد )ت اجدددع اسدددتم ا   (4
 .البوي ةلت  ت بي اليايا الج يبية و ا -جسيماي الو ل

   .لا  ة اتساع المني ة الرفالةل (أملب الج يبايربي كامل وعند ) ت اجعاستم ا   (5
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 سيتوبااميا  يايا  يكليا  و الانكماش  لا  ةل(أملب الج يبايوعند  ربي كامل) ت اجع (6

تحلدددل أمردددية بعددد  اليايدددا  لدددا  ةل (الج يبدددايأملدددب ردددبي كامدددل وعندددد ) ت اجدددع (7
 الج يبية واندلاع أنويتها  لع المني ة الرفيفة .

  والنواةتفتي النويىاي  لا  ةل (عند بع  الج يبايبركل جا   و ) ت اجع (8

تكددداث  الك ومددداتيل الندددووي   ةلدددا ل (عندددد بعددد  الج يبدددايبردددكل جا ددد  و ) ت اجدددع (9
 مرا  اليلية .  بجوا 

 . ( عيفة)دة ان سام اليايا الج يبية له  أما مل ناحية ر (10

 :مظاهر التحلل على مستوى أغلفة المحيطة بالجريبات -ب

I. ل لدد اص يف ددل بدديل ل (أملددب الج يبددايبرددكل رددبي كامددل وعنددد ) ت اجددع لددا  ة تكددوى
الغرا  ال اعدي واألنسجة المحييدة بالج يدب, وابتعداد اليايدا الج يبيدة عدل الغردا  

 لغرا  ال اعدي.ال اعدي, نتيجة انثنا  ا

II. تركل ل اماي ل  الغا .  لا  ةل (عند بع  الج يبايبركل جا  , و ) ت اجع 

III.  لا  ة تحلل وت قق الغا  الج يب  .  ت اجع بد 
 :وتحللها البويضاتمظاهر التي تدل على تأثر  -ت

a) لدددا  ة التحلدددل لددد  الغردددا  ل (أملدددب الج يبدددايردددبي كامدددل وعندددد ) اسدددتم ا  ت اجدددع
 كماري.وان للبوي ةاليلوي 

b)   سديتوباامااانكمداش لدا  ة ل (عندد بعد  الج يبدايبركل جا  , و )ت اجعالاستم ا 
  البوي ة.

c)  (عند بع  الج يباي) سيتوباامالا  ة تواجد الفجواي الد نية ل   استم ا.  

d) تحلل الغرا  النووي لا  ة ل (أملب الج يبايبركل كامل وعند ) ت اجع. 

e) سدديتوبااماانترددا  محتويدداي النددواة لدد  ا  ة للدد (األملبيددةوعنددد  رددبي كامددل) ت اجددع 
 البوي ة.

f) لا  ة تحلل الك وماتيل النووي.ل (أملب الج يبايكامل وعند ربي ) ت اجع 

g) تمو ددددع النددددواة  ل دددددلددددا  ة ل (عنددددد بعدددد  الج يبددددايبرددددكل رددددبي جا دددد  و ) ت اجددددع
 الم كاي واناياحها نحو الي  .
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دون  Adriamycinمبيض ألنثى هامستر محقون بعقار  فيناضج فتي  شكل رقم )( مقطع في جريب

  (40X10)بتكبير (H&I)مصبوغة بصبغة  (A-IV)جرعة وقائية في الزمن الرابع

 
دون  Adriamycinمبيض ألنثى هامستر محقون بعقار فيشكل رقم )( مقطع في جريب ناضج فتي 

  (40X10)بتكبير (Ki67)مناعيةمصبوغة بصبغة (A-IV)جرعة وقائية في الزمن الرابع
  متوسيةردة ان سام اليايا الج يبية له   )10
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معلم التغي اي والتبد ي النسيجية الت  ح لي بفعل ُسمية  تليي ويمكل 
 :علع المبي  علع النحو التال ل  ميتل  األامنة الع ا  

 ( ُيقارن مستوى التبدالت والتغيرات في جميع األزمنة1جدول رقم )
 رنة ظواهر التحلل في مستوى الجريبات بصورة عامة مقا

 A-I A-II A-III A-IV اللوا  
 2- 3- 4- 2- مدى تحول اليب ة المولدة مل مكعبة  لع منبسية الركل
 2- 2- 3- 2- ةردة تحلل اليايا وتركل لجواي ول واي ل  السدا

 1- 2- 4- 3- د جة تحلل الج يباي ا بتدا ية
 1- 2- 3- 3- يباي األوليةد جة تحلل الج  

 2- 3- 4- 3- د جة تحلل الج يباي الثانوية

 2- 3- 4- 4- د جة تحلل الج يباي النا جة
 3- 4- 3- 2- د جة تحلل األجسام ال ف ا 
 2- 3- 3- 3- كثالة الج يباي المتحللة

 مقارنة ظواهر التحلل على مستوى الخاليا الجريبية 

 A-I A-II A-III A-IV اللوا  
 1- 2- 4- 3- ل د ا ت ال بيل اليايا الج يبية

 1- 3- 4- 2- انترا  اليايا الج يبية دايل التجوي  الج يب 
 1- 3- 4- 4- البي  تي ب ال كام 

 1- 1- 2- 1- البوي ةايتفا  جسيماي الو ل بيل اليايا الج يبية 
 1- 1- 3- 1- اتساع المني ة الرفيفة

 1- 2- 4- 3- يا  سيتوبااماا يبية  يكليا  و انكماش اليايا الج
 1- 2- 4- 2- تحلل األمرية واندلاع أنويتها ل  المني ة الرفيفة

 2- 3- 4- 3- حالة تفتي األنوية والنواة

 2- 3- 4- 3- تكاث  الك وماتيل النووي بجوا  مرا  اليلية

 2+ 1+ 0 1+ تغلل األنوية وال د ة ا ن سامية
 لتحلل على مستوى األغلفة المحيطة بالجريبات مقارنة ظواهر ا
 A-I A-II A-III A-IV اللوا  

 1- 2- 4- 2- د جة ابتعاد اليايا الج يبية عل الغرا  ال اعدي
 2- 3- 4- 3- د جة تركل الف اماي ل  الغا  الج يب 

 3- 4- 4- 2- د جة ت قق الغا  الج يب  وتحللي
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  البويضةى مقارنة ظواهر التحلل على مستو 
 A-I A-II A-III A-IV اللوا  
 1- 2- 4- 3- البوي ةمدى تحلل 

 1- 1- 3- 2- للبوي ةتحلل الغرا  اليلوي 

 2- 2- 4- 3- البوي ة سيتوباامااانكماش 
 2- 3- 2- 1- سيتوبااماال  ال د جة تواجد الفجواي الد نية

 1- 2- 4- 3- تحلل الغرا  النوويمدى 

 1- 2- 3- 2- سيتوباامااوانترا  محتوياتها ل  ال واةمدى تحلل الن
 1- 3- 3- 2- ة(مدى تحلل الك وماتيل النووي ) النويى 
 2- 2- 4- 3- د جة اناياح النواة نحو الي  

بي كامل أو رتحلل  (-4حلل بركل ملحول )ت (-3تحلل عند بع  الج يباي ) (-2(:بد  ل  التحلل )-1)[
 ]قد ة ان سامية متوسية +(2قد ة ان سامية  عيفة  ) +(1ان سامية منعدمي ) قد ة (0عند األملبية )

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

 خامسًا: المناقشة:
وانيفدددا  ناحدددل أل أوج التغيددد اي الم  ددديىة والتبدددد ي النسددديجية المبي دددية 

, بدايدددة الدددامل الثالدددثايدددة عمليدددة الح دددل وحتدددع لهددد ي اعتبدددا  ا مدددل بدال دددد ة ا ن سدددامية 
الح دددل( أكثددد  المجموعددداي تدددلث ا   امدددل)اليدددوم اليددداما مدددل الدددامل الثدددان  حيدددث كاندددي 

ثددم بدددأي بعددد ا بالنسددبة  لددع التغيدد اي النسدديجية لدد  مسددتوى كالددة الج يبدداي المبي ددية, 
 الددامل الثالددثبدددأ لدد   قدددأل تعددال   الج يبدداي أي ددا  مددل الماحددل و  بالتعددال  التددد يج ,
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بدايدددة ح دددل ع دددا   لددد حددددوث  جمدددة تسدددممية قويدددة ب  لدددس, ويمكدددل تفسدددي  ومدددا بعدددد 
Adriamycin  اليايدددا الج يبيدددة واليايدددا علدددع األنسدددجة  اي النرددداي ا ن سدددام  مثدددل

ممددا  the peritoneal cavityأل الح ددل دايددل التجويدد  الب يتددوان   سدديما, البيي ددية
هدد  لدد  بدايددة األمدد  ل ولدد لس بسددوية واحدددة, مبددي ال ددول الع ددا   لددع محدديي و ب سددمح

الم ددايع النسدديجية الم ددبومة انيفددا  وا ددح لدد  الم ددد ة ا ن سددامية كمددا دلددي عليددة 
 لدع مسدتوى ردبي العددم     ناحل انيفا  ا ن سدام اليلدوي (Ki67)بال بغة المناعية 

تددداي الو التبدددد ي اليلويدددة  )لددد  الدددامل الثدددان (,   دددالة   لدددع يدددة علدددع المسدددتوى يلو التمو 
للمبدددي  وبردددكل يدددا  لددد  الج يبددداي النا دددجة والتددد  تمثدددل يايا دددا أوج  النسددديج 

توقد  عدل  يمكتملة كونها لد  حالدة ردبالالنراي ا ن سام  م ا نة بب ية الج يباي مي  
ما تمتلكدي الج يبداي النا دجة مدل سديي ة   مونيدة ميد  ل   نل ا  التيو  وا ن سام اليلوي 

ود ددا علددع ب يددة الج يبدداي  لهدد  تكددبح تيددو  الج يبدداي األيدد ى ب ليددة مباردد ة تفدد   وج
ل لس كال التحلدل لد  الج يبداي النا دجة أكثد  مدل  [20]ُتسمع التغ ية ال اجعة السلبية 

ويا دددة بعدددد و دددع  نددداث  ,مي  دددا ويا دددة أل الع دددا  موجدددي لليايدددا سددد يعة ا ن سدددام
ة اإلبا دددة )تيدددو  الج يبددداي عمليددد حفددداالهامسدددت  المح وندددة مدددع  كدددو  الهامسدددت  ممدددا 

 تدديالجسدم م اوم   ثدم بدددأ[21] دجة(عل ي يدق التجددا ب الجنسد  و ا حددة الفو مونداياالن
ة عددل ي يددق يدد ح الع ددا  ونواتجددي والددتيل  مددل اآلثددا  السددميى مددل الع ددا   ددد التسددمم 

 )ي يددق البددول والبدد اا والع ددا ة ال ددف اوية( وبرددكل تددد يج  ا سددت ابية يددا ج الجسددم
لددددع  والتجددددددالتعددددال  التددددد يج   عدددداد الجسددددم  لددددع التددددال ب, [18] نرددددايي النسدددديج  واد

ومددل المعلددوم أل األنسددجة سدد يعة التكدداث  , علددع المسددتوى النسدديج  ا ن سدام  التكدداث ي
 د ا و  [2]ة بركل أكبد  مدل األنسدجة  اي النرداي ا ن سدام  المعتددلتتيل  مل السميَّ 

ل  كدل مدل الدامل الثالدث وبداألي  الدامل ة فتيالالنا جة عدد الج يباي يفس  ا تفاع 
 , وكدل  لدس بعددي اليلدوينتيجدة تحلدل كامدل للج يبداي النا دجة الم دابة بدالتموى ال ابع 

ميد  وعدادي الج يبداي  ال التلثي  المثدبي لتيدو  الج يبداي األيد ى كمدا  ك ندا سداب ا ,و ا 
نا دددجة لتيدددة لُترددكل ج يبددداي  و دددعها اليبيعددد  مكتملددة  لدددع النمدددو والتيددو  أي  لدددعال

دول السددوية اليبيعيددة  ومددع  لددس يب ددع عدددد ا ناتجددة عددل تيددو  ج يبدداي ميدد  نا ددجة,
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 .وجود ب ايا مل التلثي  السم  للع ا ل نل ا   م ا نة مع الرا د
ناحدددل  [22,23]يددد ىاألد اسددداي الومدددل يدددال م ا ندددة  ددد   النتدددا   مدددع نتدددا   

علدع اليايدا الداعمدة للع دا    السدلب  أل التدلثي ا  بديل تلدس النتدا   التد  تؤكدد علدعتوال 
كاليايددا الج يبيددة أو يايددا الغددا  الج يبدد  تتسددبب لدد   حددداث تغيدد اي لدد   للبوي ددة

  هاية  لع تحلل الج يباي المبي ية.نمو ون   الج يباي المبي ية مما يؤدي ل  الن
[ حددول 24] واما ددي Andreevaد اسدداي الباحددث  مددع دد   الد اسددة كمددا تتفددق 

ع ددا  أد ياميسدديل علددع الجهدداا التناسددل  األنثددوي حيددث  حددل وبعددد مدد و  ردده   تددلثي 
 Mature Oocytesالنا دجة البوي دايلد  عددد  ا  انيفا دمدل تعداي  الج عدة المفد دة 

 .المي بة البوي ايل  مباي  الج  ال واادياد معدل موي 
بع دددا  المح وندددة   نددداث الف ددد ال علدددعShima [25 ]كددد لس مدددع د اسدددة وتتفدددق  

 د ياميسيل وبج عاي ميتلفة و لس لمع لة قد ة الع ا  علدع تددمي  الج يبداي المبي ديةأ
لددد  ااديددداد ل دددد بددديل أل  نالدددس  المح وندددة, مددددى تدددلثي  الع دددا  علدددع ي دددوبة الف ددد الو 

المعدددل اليبيعدد  م ا نددة بالي ددوبة  معدددل وت اجددع, انيفددا  عدددد الج يبدداي النا ددجة
 .عةو لس بما يتناسب ي دا  مع كمية الج  
التد  أردا  ليهدا Borovskaya [26 ]لباحدث د اسدة كما تتفق     الد اسدة مدع 

حدددوث أيددة  لدد  منددع (أد ياميسدديل والفا مو وبيسدديل)األنث اسدديكليناي  لددع تددلثي  ع ددا ي 
 لددس أل بعددد يدوم واحدد مدل تعداي  الع دا , و  الاتد  تداوجلحالدة حمدل بالنسدبة لثنداث 
التددد  واجهتدددي الج يبددداي المبي دددية النا دددجة  كبددداي لهددد   الميعددود  لدددع التدددلثي  السدددم   

, كمددا أل اليفدد اي المميتددة قددد ا تفعددي لدد  اليايددا  والتدد  تمتدداا بنردداي ان سددام  عددال 
 الجنسية األنثوية. 

 :اتاالستنتاجسادسًا: 
 علددع اليايددا السدد يانية,    Adriamycin علددع الدد مم مددل التددلثي  اإليجدداب  لع ددا  -

علددددع اليايددددا السددددليمة ويا ددددة التكاث يددددة كاليايددددا البي ددددية  أل تلثي اتددددي الجانبيددددة
 والج يبية  اي أ مية كبي ة, ويجب أي  ا بعيل ا عتبا  قبل البد  بالتداوي. 

مددل أ ددم التددلثي اي النسدديجية علددع المبدداي  تددلث  الج يبدداي النا ددجة ممددا يددؤث  سددلبا   -
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 علع ال د ة التناسلية والنراي الجنس  لدى األنثع.  
األولع مل بدد  الح دل, العر ة أعلمي ا يال األيام  علع المبي  يكول تلثي  الع ا  -

ثددم يبدددأ بددالت اجع تددد يجيا , و لددس بف ددل اسددت ابي والددتيل  مددل نواتجددي  لددع يددا ج 
دول و ول المبي   لع الو دع اليبيعد  نتيجدة وجدود ب ايدا آثدا  سدمية مدل الجسم 
 .الع ا 

 سابعًا: التوصيات: 
نلددد ا  لتدددلثي   أثندددا  تعددداي  الع دددا  عندددد النسدددا  ب حددددوث حدددا ي حمدددل تجنددديجدددب   -

 .علع الج يباي النا جةالميف  

 15عل كالية   ت ل لت ة ن ا ة يمكل الح ول علع ج يباي نا جة سليمة بعد   -
  وبالتال  يمكل حدوث الحمل ب و ة يبيعية. مل بعد ح ل الع ا ,يوما  
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