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Abstract
Current study tackled potency of MSG and NaNO2 to induce histopathological changes in eye
structure of Swiss-mice and protective role of grape seed-oil against toxicity of these substances may
cause.
In this study, 36 adult mice divided into six groups with control. One group was dosed with MSG
at 9g/kg; another was injected with NaNO2 at 110mg/kg for two months, groups with interference of
two substances, and two groups with interference of grape seeds-oil with each substance.
Results showed emergence of histopathological lesions. In treatment with MSG, there was wide
destruction and damage to photoreceptor cells and outer, inner nuclear layer, separation corneal stroma
and gliosis in optic nerve. In treatment with NaNO 2, damage was extensive in components of eye; it
was noted the appearance of roseat pattern in outer, inner nuclear layer, necrosis of outer plexus layer
and contraction of lens fibres. When treating with an interference of MSG and NaNO 2, damage was
observed to the surface epithelial tissue of cornea, stroma fibres, reduction in fibroblasts, necrosis in
some cells of ciliary body, and in retina extensive damage was observed in its layers.
When treating by MSG with oil, increase in the inner plexus vasa, nerve fibres, and the inner
nuclear layer was observed and slight damage to the outer pieces of the photoreceptors. When treating
with NaNO2, oil, infiltration of inflammatory cells appeared in the ganglion cells, increased vasa,
edema and hyperplasia in the epithelium of the lens.
Keywords: Monsodium glutamate, Sodium nitrite, Grape seed oil, Eye.

التغيرات المرضية النسجية التي تحدثها كلوتامات احادي الصوديوم ونتريت الصوديوم على عين الفئران البيض
 والدور الوقائي لزيت بذور العنبMus musculus
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الخالصة
تناولت الدراسة الحالية قدرة كلوتامات احادي الصوديوم  MSGونتريت الصوديوم NaNO2على احداث تغيرات مرضية نسجية
في تركيب العين للفئران السويسرية والدور الوقائي لزيت بذور العنب ضد السمية التي قد تحدثها هذه المواد.
استخدمت في الدراسة  36فارة بالغة قسمت الى ستة مجاميع مع السيطرة .جرعت مجموعة بـ 9 MSGغم /كغم وحقنت مجموعة
بمادة نتريت الصوديوم  110ملغم/كغم لمدة شهرين .ومجموعة بتداخل المادتين ،ومجموعتين بتداخل زيت بذور العنب مع كل مادة.

بينت النتائج ظهور افات مرضية نسجية ،ففي المعاملة بـ MSGظهر تحطم واسع وتلف في الخاليا المستقبلة للضوء والطبقة
النووية الخارجية والداخلية ،انفصال سداة القرنية ودباق في العصب البصري .وعند المعاملة بـ NaNO2االضرار واسعة في مكونات

العين ،لوحظ ظهور النمط الزهري في الطبقة النووية الخارجية والداخلية ،نخر في الطبقة الضفيرية الخارجية وانكماش الياف العدسة.

وعند المعاملة بتداخل لـ MSGو ،NaNO2لوحظ تلف للنسيج الظهاري السطحي للقرنية وتلف الياف السداة ،اختزال في االرومات
الليفية ونخر في بعض خاليا الجسم الهدبي ،وفي الشبكية لوحظ تلف واسع في طبقاتها.

وعند المعاملة لـ MSGوالزيت ،لوحظ زيادة التوعية في الطبقة الضفيرية الداخلية وااللياف العصبية والطبقة النووية الداخلية

وتلف بسيط للقطع الخارجية للخاليا المستقبلة للضوء .وعند المعاملة بـ NaNO2والزيت ،ظهر ارتشاح الخاليا االلتهابية في الخاليا
العقدية ،زيادة في التوعية ،خزب وفرط تنسج في ظهارة العدسة.
الكلمات المفتاحية :كلوتامات احادي الصوديوم ،نتريت الصوديوم ،زيت بذور العنب ،العين.
المقدمة Introduction
تعرف المضافات الغذائية  Food additivesعلى انها مواد كيميائية طبيعية او صناعية تضاف للغذاء وتستخدم على نطاق

واسع في صناعة المواد الغذائية لزيادة العمر االفتراضي للمنتج و /او السمة وكذلك لتعزيز خصائص معينة في االطعمة بما في ذلك
الحفظ ،التلوين والتحلية ،ومع ذلك فلها اثار سلبية اذ تم حظر استعمال بعضها بسبب سميتها ].[1
من المضـافات الغذائية المسـتعملة على نطاق واسـع في العالم مادة كلوتامات احادي الصـوديوم Monsodium glutamate

(( )MSGمادة محس ـ ــنة للنكهة) عبارة عن مس ـ ــحوق بلوري ابيض اللون ] .[2فهو ملح الص ـ ــوديوم للحامض االميني غير االس ـ ــاس ـ ــي
الكلوتاميك ) . [3] Glutamic acid (GAوتدخل كلوتامات احادي الصــوديوم في تحضــير الحســاء المعلب ،االغذية المجففة ،اللحوم

المعالجة وكذلك الفواكه والخض ـ ـ ــروات المجمدة .يعمل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  MSGعلى زيادة الش ـ ـ ــهية وبالتالي تحدث الس ـ ـ ــمنة نتيجة تناول كميات

كبيرة من الطعام ] .[4اال ان مسـ ـ ـ ــتقبالت الكلوتامات والكلوتامات نفسـ ـ ـ ــها تلعب دو افر مهماف في كالير من االمراة العصـ ـ ـ ــبية وحاالت
مرض ــية للعين ،مالل نقص التروية  ،Ischemiaوالكدمات  Traumaفض ـالف عن اعتالل الش ــبكية الس ــكري Diabetic retinopathy

والمياه الزرقاء في العين .[5] Glaucoma

كذلك من المضافات الغذائية ايضا نتريت الصوديوم  )NaNO2( Sodium nitriteوالذي هو عبارة عن مسحوق بلوري ابيض
مائل لالصفرار له خصائص دوائيه وصناعية فريدة ،استخدم في االدوية البشرية والبيطرية كعامل موسع لالوعية الدموية ومضاد

للحماية من نق ص االوكسجين في حالة نقص التروية وكعامل مضاد للميكروبات ومادة حافظة لمنع التلوث الميكروبي ] [6ويستخدم

نتريت الصوديوم على نطاق واسع كمادة حافظة  ، Preservativeاال ان نتريت الصوديوم المضاف كمادة حافظة للطعام قد يتفاعل
في المعدة مع المركبات االمينية للطعام لتشكيل مركبات  Nitrosamineمسببة للسرطان ] .[7وبالتالي تؤدي لظهور مركبات وجذور

حرة تزيد من عمليه اكسدة الدهون وبالتالي تسبب اخطا افر ضاره على انسجة واعضاء الجسم المختلفة .لذا تعد مادة نتريت الصوديوم
مادة كيميائية سامة ،تشكل ضر ار عند التعرة لها فهي مهيجة للعين ،الرئتين ،والجلد وسام عند تناولها ].[8
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اث بت االبحاث والد ارسـات العلمية الحديالة فاعلية المركبات النباتية في عال عدد من االمراة ،ويعد العنب من النباتات التي

احتلت مكانة واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعة في مجال العال الحتوائه على العديد من المركبات المضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة للت كسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الفعالة مالل  Flavonoidsومنها
 Epicatechin, Catechin, Rutinوايضـاف بذورها حاوية على مركبات تسـمى، Procyanidinان زيت بذور العنب له فوائد صـحية
عديدة ويعتبر مركباف قوياف كمض ــاد لالكس ــدة ] [10,9فهو غني بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  Proanthocyanidinsالمركب اكالر فعالية بنس ــبة  50مرة من

فيتامين  Eواقوى بـ  20مرة من فيتامين .[11] C

اذ ثبت بان مركبات الفال فونيد الموجودة في زيت بذور العنب تمتلك خصائص مميزة وقوية اثبت فعاليتها لمعالجة الجذور الحرة

أي ازالة الجذور الحرة والحد من اكسدة الدهون الغشائية ،للحد من حدوث االمراة المرتبطة بالجذور الحرة ،ان المكونات الصيدالنية
النشطة الموجودة في بذور العنب يمكنها تنظيف (ازالة) الجذور الحرة والحد من بيروكسيدة دهون الغشاء الخلوي ،وبالتالي الحد من
حدوث االمراة المرتبطة بالجذور الحرة ] . [12وقد استخدمت في الطب التقليدي للوقاية من االمراة مالل احتشاء عضلة القلب،

تصلب الشرايين ،وضرر الكبد الناجم عن المخدرات واصابة الكلى ،عالوة على ذلك ،تستخدم للحد من مضاعفات مرة السكري مالل
مشاكل االعصاب والعين .كما تستخدم في تحسين التئام الجروح والوقاية من السرطان ]. [13
وبناءاف على ما تقدم جاءت الدراسة الحالية والتي هدفت الى التعرف على تاثير كل من الـ MSGو NaNO2التركيب النسجي

للعين في الفئران البيض السويسرية وكذلك التعرف على قدرة زيت بذور العنب على منع او تقليل هذه االثار النسجية الضارة.
المواد وطرائق العمل

Materials and Methods

.1الحيوانات المختبرية Laboratory Animals
اجريت الدراسة الحالية على الفئران البيض السويسرية  ،Mus musculusاختيرت الفئران بعمر يتراوح ( )12-8اسبوع ،تراوح

معدل اوزانها() 23±2غم ،وضعت تحت ظروف مختبرية خاصة من حيث (التهوية،درجة الح اررة (ْ )24±2م ودورة
ضوئية 12( Photoperiodساعة ضوء 12/ساعة ظالم) ] [14وغذ يت بالعليقة الخاصة بها كما واعطيت لها الماء والغذاء بشكل
يومي وعلى نحو مستمر ].[15

.2اختيار تراكيز الجرع المستخدمة في الدراسة
Choosing of doses Concentration used in the study
اختيرت تراكيز الجرع على ضوء الجرعة المميتة الوسطية ) Median Lethal dose 50 (LD50بالنسبة لكلوتامات احادي

الصوديوم تتراوح بين  18-15غم/كغم من وزن الجسم ] ،[16ونتريت الصوديوم  150-85ملغم/كغم من وزن الجسم ] [17وهي 9(:
غم/كغم) مادة كلوتامات احادي الصوديوم ،اعطيت الجرعة  5.0مل من خالل الفم  Orallyبواسطة انبوبة المعدة المعدنية Gavage

 ،needleو( 110ملغم/كغم) بالنسبة لنتريت الصوديوم ،اعطيت الجرعة  1.0مل من خالل الحقن في البريتون ) (IPو( 2.0مل

/كغم) الجرعة العالجية لزيت بذور العنب].[18

 .3تصميم التجارب Experimental Design
تم استخدام ( )36ف رة اناث فقط ،قسمت الى  6مجاميع ثانوية،وعلى النحو التالي:
مجموعه السـ ـ ــيطرة( )1فئران جرعت بالماء المقطر )،(D.W.مجموعة( )2جرعت بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ MSGتركيز  9غم/كغم،مجموعة()3

حقنت ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  NaNO2تركيز  110ملغم/كغم،مجموعة( )4جرعت ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  MSGتركيز  9غم/كغم+حقنت بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  NaNO2تركيز 110
ملغم/كغم،مجموعة( )5جرعت بـ  MSGتركيز  9غم/كغم  +جرعت بـ  0.2 GSOمل ،مجموعة( )6حقنت بـ  NaNO2تركيز 110
ملغم/كغم  +جرعت بـ  0.2 GSOمل،جرعت وحقنت الفئران يومياف لمدة شهرين متتالين.
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 .4تحضير المقاطع النسجية Histological sections preparation
حضـرت المقاطع النسـجية بعد مرور شـهرين من خالل تخدير وتشـريح الفئران لمجموعة السـيطرة والمجاميع التجريبية بوسـاطة

 .[19] Chloroformتم الحصول على العيون اذ قطعت الرؤوس من منطقة العنق بوساطة مقص حاد واخذ الجزء العلوي من الراس
فقط .اسـ ــتخرجت العين من محجرها وحضـ ــرت المقاطع النسـ ــجية وتهيئتها بتمريرها بسـ ــلسـ ــة من الخطوات اسـ ــتناداف الى Suvarna et
] al.[20وكاالتي :تم التالبيت بواسـ ــطة الفورمالين المتعادل لمدة  48-24سـ ــاعة ،الغسـ ــل ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالماء الجاري لمدة  30دقيقة،االنكاز

بس ـ ـ ــلس ـ ـ ــلة تص ـ ـ ــاعدية من الكحول االياليلي بتراكيز  %100 ،90 ،70 ،50لمدة  30دقيقة/تركيز عدا االخير لمدة س ـ ـ ــاعتين،الترويق

باســتعمال الزايلين لمدة  30دقيقة،التش ـريب والطمر تم باســتعمال شــمع البرافين درجة انصــهاره (ْ 56-54م) وضــعت العينات في فرن
درجة ح اررته ْ 60م ،التش ـ ــذيب والتقطيع من خالل جهاز المشـ ـ ـراح الدوار Rotary Microtomeبس ـ ــمك 7-5مايكروميتر للحص ـ ــول
على شـ ـريط حاوي على مقاطع طولية ومس ــتعرض ــة وتم ازالة الش ــمع من المقاطع النس ــجية من خالل جرة كوبلن الحاوية على الزايلول

الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاخن في الفرن ثم لونــت المقــاطع النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيــة بملون ،نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيــة عــامــة مالــل Delafield's Haematoxylin and Eosin
) Stain(H&Eاعتماداف على طريقة الحا ] [21وحملت المقاطع ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ DPXثم فحصت وصورت المقاطع النسجية بالمجهر الضوئي
المركـب بـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدام كـامي ار رقميـة  Digital Cameraتربط على المجهر ليتم التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوير من خاللهـا وتكون مربوطـة بـدورهـا بجهـاز
حاس ــوب (الالب توب) تم حس ــاب قوه تكبير الص ــورة بمعاملة قوه تكبير العدس ــة الش ــيئية بمعامل قوة العدس ــة العينية ،وايضـ ـاف تم قياس
اطوال واقطار الخاليا وســمك طبقات مختلفة لكرة العين من مقاطع المجهر الضــوئي باســتعمال العدسـة المدرجة  7Xوالعدســة الشــيئية

 4, 10, 40Xبعد اجراء المعايرة باستعمال المقياس المسرحي الدقيق وتم استخ ار معدل القياس واالنحراف المعياري.
النتائج والمناقشة Results and Discussion
النتائج النسجية Histological results
اوضـحت نتائج الفحص المجهري لمقاطع نسـيج العين في الفئران البالغة ان العين الطبيعية تتكون من ثالث غالالت .الغاللة

الخارجية (الليفية) وتشـ ـ ـ ــمل الصـ ـ ـ ــلبة ،Scleraوتتحور في جزئها االمامي الى تركيب شـ ـ ـ ــفاف يسـ ـ ـ ــمى القرنية  ،Corneaاما الغاللة
الوس ــطى فهي وعائية تمالل العنبية  Uveaوالتي تتالف من المش ــيمية ،Choroidالجس ــم الهدبي Ciliary bodyوالقزحية  Irisوالغاللة

الداخلية فهي الشـ ــبكية  Retinaوتعد من اهم طبقات العين الحتوائها على الخاليا المسـ ــتقبلة للضـ ــوء وخاليا عصـ ــبية اخرى .اذ لوحظ

انها تتكون من ثمان طبقات وغش ــائين ثانويين .اما العدس ــة  Lensفتقع خلف القزحية ،في حين ان العص ــب البص ــريOptic nerve
يوجد في مركز الشبكية (الصور. )4، 3، 2 ،1:

اوضحت نتائج الفحص المجهري للمقاطع النسجية للعين ظهور افات مرضية نسجية ،فعند المعاملة بـ MSGلوحظ تكالف

غشاء بروش ا لمحاذي للشبكية وفي الشبكية ظهر تحطم واسع وتلف في الخاليا المستقبلة للضوء والطبقة النووية الخارجية والداخلية

وامتداد التلف الى الطبقة الضفيرية الداخلية ،تكالف في الطبقة الضفيرية الداخلية والخارجية مع تمزق الطبقة الضفيرية الخارجية
(الشكل )5 ،اما في القرنية لوحظ انفصال سداة القرنية عن الظهارة السطحية وتلف في بعض خاليا الظهارة السطحية وتكالفها ،اختزال

طبقات الظهارة السطحية ،تلف وتفكك وتكالف وخزب في الياف السداة (الشكل )6 ،كما لوحظ دباق في العصب البصري ،تفكك في

اليافه مع تفجي بعضها واختزال في سمك غالفه الخارجي (الشكل .)7 ،ان الـ  MSGمحفز سام والذي يمكن ان يغير الوظائف
سمية الكلوتامات
الطبيعية للنقل العصبي في النظم البايولوجية الحيوانية مالل تلف الدماغ المحتمل ،تنكس الشبكية ] . [23,22وتؤدي ّ

الى العديد من المسارات لتدمير الشبكية وخاصة الخاليا العقدية ] . [24ويرتبط ت ثير الكلوتامات بشكل ملح احادي الصوديوم او

مستقبالت الـ  NMDAوالتي لها ارتباط وثيق بقوة بنمو العين حيث ان تسمم  NMDAيستحث موت الخاليا المبرمج في خاليا اماكرين
وهي الخاليا المسؤولة عن تالبيط نمو العين ] . [26,25كما تم العالور على اضرار واسعة النطاق واضطراب في تركيب الشبكية مع
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اختزال كبير في سماكة الشبكية الداخلية والخارجية وعدد الخاليا العقدية عند المعاملة بالـ  ،MSGكذلك لوحظ اوعية دموية متعددة

في بعض طبقات الشبكية ]. [27

اما عند المعاملة بـ NaNO2فقد كانت االضرار واسعة في مكونات العين ،اذ لوحظ ظهور النمط الزهري في الطبقة النووية

الخارجية والداخلية ،تلف القطع الخارجية للخاليا المستقبلة للضوء ،نخر في الطبقة الضفيرية الخارجية ،اختزال عدد صفوف الطبقة

النووية الداخلية وتفكك واختزال في عدد انوية الطبقة النووية الخارجية(الشكل .)8 ،ولوحظ نخر في الياف العصب البصري وفي

الخاليا الدبقية ،عدم انتظام في محيط العصب البصري ودباق في بعض المناطق(الشكل )9 ،ومن جانب اخر ظهر نخر دهني في

خاليا الجسم الهدبي ،تمزق جدار الوعاء الدموي وتوسف بعض الخاليا البطانية لهذا الوعاء (الشكل .)10 ،كما لوحظ ّورم حبيبي في
الورم مع خزب.ومن جهة اخرى لوحظ
الطبقة الضفيرية الداخلية وطبقة الخاليا العقدية وطبقة االلياف العصبية للشبكية ونخر حول ّ

انكماش الياف العدسة وانفصالها عن المحفظة ونخر في بعضها (الشكل . )11 ،وفي جزء اخر من الشبكية ظهر اختفاء الخاليا

المستقبلة للضوء والطبقة النووية الخارجية بالكامل ،تمزق الطبقة الضفيرية الخارجية ،اختزال واسع في الطبقة النووية الداخلية مع نخر
في الطبقة الضفيرية الداخلية وظهور خاليا ملتهمة في الطبقة النووية الداخلية (الشكل )12 ،وفي منطقة اخرى من القرنية لوحظ تلف

واسع في القرنية ومنه النسيج الظهاري السطحي واختزاله في مناطق اخرى ،تفكك ونحافة في الياف السداة ،تكالف غشاء دسمت،
انفصال السداة عن الظهارة السطحية في بعض المناطق ووجود خزب في السداة (الشكل . )13 ،ان النتريت والنترات  NOXهو مؤشر

موثوق النتا  NOالداخلي المنش في السوائل البيولوجية ،لوحظ زيادة مستويات  NOفي اعتالل الشبكية السكري ولكن ال يعرف كالير

عن مساهمته في انتا  NOفي التسبب في امراة الشبكية االخرى .تزداد تراكيز  NOXلدى مرضى انفصال شبكية والكلوكوما
الخبيالة ،اذ ان النتائج تشير الى التخليق الداخلي المنش المعزز لـ  NOقد يشارك في الميكانيكية المرتبطة في اذى نقص االكسجة/
نقص التروية في الشبكية الداخلية والخارجية ] . [28وهناك وظيفتان محتملتان للـ  NOفي المستقبالت الضوئية :تعديل استجابات

الضوء في المستقبالت الضوئية وتعديل انتقال التشابك في المستقبال ت الضوئية الى الخاليا ثنائية القطب والخاليا االفقية ،يمكن

التوسط في هذه الوظائف من خالل ت ثيرات  NOعلى  GCاو االنزيمات او البروتينات المستهدفة االخرى في شبكية العين .اما الدور

المحتمل لـ  NOفي الخاليا االفقية ،العقدية ،ثنائية القطب واماكرين ،ان  NOSقامت بت عديل االقتران الكهربائي في الخاليا االفقية
] ،[29ومع ذلك ال يزال هناك دور وظيفي مميز لـ  NOويعتقد ان هناك ثالث وظائف محتملة لـ  -1 NOتعديل استجابات الضوء
في الخاليا ثنائية القطب  -2التاثيرات على االقتران الكهربائي بين الخاليا االفقية  -3وتغير االثارة الكهربائية في الخاليا العقدية.
كما ان  NOيلعب دو ار اساسيا في نظام االنتقال البصري  visual transductionتحفيز  NOلـ  guanylate cyclaseالقابل

للذوبان انتا  CGMPفي المستقبالت الضوئية والى حد اكبر في الخاليا ثنائية القطب ،من المحتمل ان يكون  NOعبارة عن مرسل
عصبي داخل شبكية العين ،لكن اهميته في االنتقال البصري لم توضح بالكامل ].[30

وعند المعاملة بتداخل لـ MSGو ،NaNO2لوحظ تلف للنسيج الظهاري السطحي للقرنية وتلف الياف السداة وتفككها ،اختزال

في االرومات الليفية أللياف السداة واختفاء الظهارة البطانية مع وجود خزب بين االلياف (الشكل. )14 ،كما ظهر نخر وانتفاخ في

الياف العصب البصري وفرط تنسج في الخاليا الدبقية (دباق) وخزب (الشكل. )15 ،ومن جهة اخرى ظهر نخر في بعض خاليا
الجسم الهدبي والقزحية وانتفاخ بالوني في بعض الخاليا (الشكل . )16 ،وفي الشبكية لوحظ تلف واسع في طبقة الخاليا المستقبلة

للضوء والطبقة النووية الداخلية والخارجية وتكالف الياف الصلبة (الشكل . )17 ،وتشير هذه النتائج الى االثر الكبير الذي يسببه

التداخل بين لـ MSGو  NaNO2على العين وانسجتها والذي قد يعود الى زيادة تاثير العوامل المؤكسدة وتآزرها في احداث اضرار

كبيرة في العين .ولم نجد على حد علمنا دراسات اخرى تناولت هذا التداخل والتآزر بين المواد اعاله مما يدل على ان هذه الدراسة هي

االولى في دراسة ت ثير التداخل بينهما على العين.
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اما عند المعاملة لـ MSGمع الزيت ،لوحظ زيادة التوعية في الطبقة الضفيرية الداخلية وااللياف العصبية والطبقة النووية

الداخلية مع تسمك جدران االوعية الدموية في طبقة االلياف العصبية ،نخر في الطبقتين النوويتين وتلف بسيط للقطع الخارجية للخاليا
المستقبلة للضوء لجزء من الشبكية (الشكل. ) 18 ،اما في القرنية ظهر تفكك الياف سداة القرنية مع خزب ،اختزال في سمك النسيج

الظهاري السطحي ونخر في القزحية (الشكل. ) 19 ،وفي العدسة لوحظ فرط تنسج في ظهارة العدسة وتفجي في االلياف العدسية

(الشكل .)20 ،ولقد وجدت دراسة ] Swelim [31ان اعطاء جرعات متكررة من الـ  MSGوعلى فترات طويلة للفئران البالغة وحديالي

الوالدة يؤدي الى تدمير تركيب ووظيفة شبكية العين وذلك النه يتلف الحاجز الدموي الذي ينظم مرور المواد الى شبكية العين ،وبالتالي
يمنع استقطاب المواد ويحفز موتهم نتيجة ارتفاع الكلوتامات داخل الخاليا.ومع ذلك كان للزيت ت ثير ايجابي على بعض االضرار.

وعند المعاملة بـ NaNO2والزيت ،ظهر ارتشاح الخاليا االلتهابية في منطقة الخاليا العقدية ،زيادة في التوعية ،نخر في جزء
من الطبقة الضفيرية الداخلية مع خزب وفرط تنسج في ظهارة العدسة ونخر في اليافها (الشكل. )21 ،وفي جزء اخر من القرنية وجد

انتفاخ في بعض خاليا الظهارة السطحية للقرنية وتكالف سطح القرنية وتلف السداة والمكونات االخرى للقرنية في جزء منها وتمزق
غشاء بومان (الشكل . ) 22 ،وتشير نتائجنا الى ان للزيت تاثير ايجابي متوسط في اصالح االضرار الي يسببها .NaNO2وهي نتائج

مماثلة تقريباف لدراسة اجراها ] [32حول الت ثير الوقائي لزيت السمك  Fish oilللفئران المعاملة بـ  Cisplatinالتي أحدث (ضرر) في
العين ،اذ اشارت النتائج للفئران المعاملة بالزيت انه يحمي من الت ثيرات السلبية ألنسجة العين.

الشكل( :)1مقطع نسجي لعين انثى فأر بالغ (مجموعة السيطرة) يوضح:
.1الظهارة السطحية للقرنية .2غشاء بومان .3سداة القرنية .4الظهارة
البطانية للقرنية .5القزحية .6الجسم الهدبي (ملون .)100X،H&E

الشكل( :)2مقطع نسجي لعين انثى فأر بالغ (مجموعة السيطرة) يوضح:
.1محفظة العدسة .2ظهارة العدسة .3االلياف العدسية (ملون
.)400X،H&E

الشكل(:) 3مقطع نسجي لعين انثى فأر بالغ (مجموعة السيطرة)يوضح:
.1القطع الخارجية للخاليا المستقبلة للضوء .2القطع الداخلية للخاليا
المستقبلة للضوء .3الطبقة النووية الخارجية .4الطبقة الضفيرية
الخارجية .5الطبقة النووية الداخلية .6الطبقة الضفيرية الداخلية
.7طبقة الخاليا العقدية .8طبقة االلياف العصبية .9الغشاء المحدد
الداخلي .10الغشاء المحدد الخارجي (ملون .)400X،H&E

الشكل(:)4مقطع نسجي لعين انثى فأر بالغ (مجموعة السيطرة)يوضح:
العصب البصري (ملون .)100X،H&E
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الشكل(:)5مقطع نسجي لعين انثى فأر بالغ معامل بـ MSGتركيز 9غم/كغم
لمدة شهرين يوضح.1 :تكثف غشاء بروش .2تحطم الخاليا المستقبلة
للضوء .3تلف في الطبقتين النوويتين .4تكثف في الطبقتين
الضفيريتين .5تمزق الطبقة الضفيرية الخارجية (ملون
.)400X،H&E

الشكل(:)6مقطع نسجي لعين انثى فأر بالغ معامل بـ MSGتركيز 9غم/كغم
لمدة شهرين يوضح.1 :انفصال سداة القرنية .2تلف خاليا الظهارة
السطحية .3تفكك وتكثف الياف السداة .4خزب (ملون
.)400X،&HE

الشكل(:)7مقطع نسجي لعين انثى فأر بالغ معامل بـ MSGتركيز 9غم/كغم

الشكل(:)8مقطع نسجي لعين انثى فأر بالغ معامل بـNaNO2تركيز

لمدة شهرين يوضح.1 :دباق .2تفكك االلياف .3تفجي .4الغالف

الخارجي (ملون .)100X،H&E

الشكل(:)9مقطع نسجي لعين انثى فأر بالغ معامل بـNaNO2تركيز
110ملغم/كغم لمدة شهرين يوضح.1 :نخر .2عدم انتظام محيط
العصب .3دباق (ملون .)400X،H&E

110ملغم/كغم لمدة شهرين يوضح.1 :ظهور شكل الزهرة .2تلف

القطع الخارجية للخاليا المستقبلة للضوء .3نخر .4الطبقة النووية

الداخلية (ملون .)400X،H&E

الشكل(:)10مقطع نسجي لعين انثى فأر بالغ معامل بـNaNO2تركيز
110ملغم/كغم لمدة شهرين يوضح.1 :نخر دهني .2تمزق جدار
الوعاء .3توسف (ملون .)400X،H&E
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الشكل(:)11مقطع نسجي لعين انثى فأر بالغ معامل بـ ـNaNO2تركيز

الشكل(:)12مقطع نسجي لعين انثى فأر بالغ معامل بـNaNO2تركيز
110ملغم/كغم لمدة شهرين يوضح.1 :اختفاء الخاليا المستقبلة
للضوء .2تمزق الطبقة الضفيرية الخارجية .3الطبقة النووية الداخلية
.4نخر .5خاليا ملتهمة (ملون .)400X،H&E

الشكل(:)13مقطع نسجي لعين انثى فأر بالغ معامل بـ ـNaNO2تركيز
110ملغم/كغم لمدة شهرين يوضح.1 :تلف .2اختزال .3الياف السداة
.4غشاء ديسمت (ملون .)100X،H&E

الشكل(:) 14مقطع نسجي لعين انثى فأر بالغ معامل بـالتركيز العالي
لـ MSG+NaNO2لمدة شهرين يوضح.1 :تلف الظهارة السطحية
.2الياف السداة .3خزب (ملون .)400X،H&E

الشكل(:) 15مقطع نسجي لعين انثى فأر بالغ معامل بـالتركيز العالي
لـ MSG+NaNO2لمدة شهرين يوضح.1 :نخر .2انتفاخ .3دباق
.4خزب (ملون .)400X،H&E

الشكل(:) 16مقطع نسجي لعين انثى فأر بالغ معامل بـالتركيز العالي
لـ MSG+NaNO2لمدة شهرين يوضح.1 :نخر .2انتفاخ (ملون
.)400X،H&E

.ورم حبيبي .2نخر .3خزب
110ملغم/كغم لمدة شهرين يوضحّ 1 :
.4الياف العدسة .5المحفظة (ملون .)400X،H&E
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الشكل(:) 17مقطع نسجي لعين انثى فأر بالغ معامل بـالتركيز العالي
لـ MSG+NaNO2لمدة شهرين يوضح.1 :تلف في الخاليا
المستقبلة للضوء .2الطبقة النووية الخارجية .3الطبقة النووية
الداخلية .4تكثف الياف الصلبة (ملون .)400X،H&E

الشكل(:) 18مقطع نسجي لعين انثى فأر بالغ معامل بالتركيز العالي
لـ MSGمع الزيت لمدة شهرين يوضح.1 :زيادة التوعية .2تسمك
جدار الوعاء .3نخر .4تلف بعض القطع الخارجية (ملون
.)400X،H&E

الشكل(:) 19مقطع نسجي لعين انثى فأر بالغ معامل بالتركيز العالي
لـ MSGمع الزيت لمدة شهرين يوضح.1 :تفكك الياف سداة القرنية
.2خزب .3الظهارة السطحية .4القزحية (ملون .)400X،H&E

الشكل(:) 20مقطع نسجي لعين انثى فأر بالغ معامل بالتركيز العالي
لـ MSGمع الزيت لمدة شهرين يوضح.1 :فرط تنسج ظهارة العدسة
.2تفجي في االلياف العدسية (ملون .)100X،H&E

الشكل(:)21مقطع نسجي لعين انثى فأر بالغ معامل بالتركيز العالي لـ

الشكل(:) 22مقطع نسجي لعين انثى فأر بالغ معامل بالتركيز العالي لـ

االلتهابية .2زيادة في التوعية .3نخر في الطبقة الضفيرية الداخلية

السطحية .2تكثف سطح القرنية .3تلف .4تمزق غشاء بومان (ملون

ـ NaNO2مع الزيت لمدة شهرين يوضح.1 :ارتشاح الخاليا

.4نخر .5خزب (ملون .)400X،H&E

ـ NaNO2مع الزيت لمدة شهرين يوضح.1 :انتفاخ خاليا الظهارة

.)400X،H&E
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النتائج االحصائية Statistical results
يشير جدول ( ) 1الى االختالفات االحصائية في سمك الشبكية للمجموعات المعاملة والسيطرة ،اظهرت الفئران المعاملة انخفاضاف
معنوياف عند ( )p≤0.01بالمقارنة مع السيطرة ولم يظهر اختالف معنوي في سمك الشبكية بين المواد عند شهرين مع بعضها البعض.

اما من حيث المادة والتركيز فقد اظهرت المادة  110 NaNO2ملغم مع  0.2مل من مادة  GSOاعلى معدالف في سمك الشبكية
وبفارق معنوي عند ( )p≤0.01بلغ قيمته ( )198.47بينما لم تظهر بقية المجاميع فروق معنوية فيما بينها.
وتؤيد هذه النتائج ما ذكر في دراسات اخرى ،اذ بينت هذه الدراسات انه كلما طالت مدة التعريض فان ذلك يؤدي الى انخفاة

في شبكية العين .وتتشابه هذه النتائج مع دراسة ] Ibrahim [33و دراسة  [22] El-Sayyadالتي اكدت تاثير  MSGعلى خفض

سمك شبكية العين .وتختلف عن نتائج دراسة  [34] Yilmaz et al.التي اكدت على دور  NaNO2على زيادة سمك الشبكية.
الجدول  :1تأثير كل من  MSGو NaNO2على سمك شبكية العين للفئران البالغة
الفترة الزمنية
المادة والتركيز

 9غم

MSG

 110ملغم

NaNO2

 9غم  110 + MSGملغم NaNO2
 9غم  0.2 + MSGمل GSO

 110ملغم  0.2 +NaNO2مل GSO
المعدل

سيطرة

شهرين

المعدل

259.65 b

132.65 c

196.15 b

259.65 b

121.65 c

190.65 b

259.65 b

102.52 c

181.08 b

259.65 b

136.95 c

198.3 a

259.65

137.30 c

198.47 b

259.65 a

126.21 c

االرقام المتبوعة ب حرف مختلفة صغيرة تدل على وجود فرق معنوي بين مجاميع التجربة عند مستوى احتمالية ( )p≤0.01والعكس صحيح حسب اختبار دنكن.

يبين جدول ( ) 2تداخل احصائي واسع بين المجموعة التجريبية والسيطرة في سمك القرنية ،وقد ظهر اعلى سمك وبارتفاع

معنوي في المجموعة المعاملة بتداخل 9غم  MSGو110ملغم من مادة  NaNO2لفترة عند ( )p≤0.01بالمقارنة مع بقية المجاميع
التجريبية ،باستالناء المعاملة بـ 9غم  MSGمع  0.2مل من مادة  GSOبالمقارنة مع مجموعة السيطرة اذ كانت قيمة سمك هذه

الطبقة اعلى منها ولكن ليس بفرق معنوي .بالنسبة للمعدل لهذه الطبقة من حيث المواد والتراكيز فقد اظهرت المجموعة المعاملة بـ9

غم  MSGوبـ110ملغم من مادة  NaNO2ارتفاعاف معنوياف عند ( )p≤0.01عن بقية المجاميع التي كانت متداخلة فيما بينها من حيث

التحليل االحصائي .وتتفق هذه النتائج مع دراسة ابراهيم ] [33وكذلك الدراسات االخرى التي اشارت الى تاثير الـ  MSGوNaNO2
على سمك وتركيب القرنية كدراسات  [35] Kurennyو  [36] Ibrahimوكذلك دراسة .[37] Dinte
الجدول  :2تأثير كل من  MSGو NaNO2على سمك قرنية العين للفئران البالغة
الفترة الزمنية
المادة والتركيز
 9غم
MSG
 110ملغم
NaNO2
 9غم  110 + MSGملغم NaNO2
 9غم  0.2 + MSGمل GSO
 110ملغم  0.2 +NaNO2مل GSO
المعدل

سيطرة

شهرين

المعدل

134.41 a-d
134.41 a-d
134.41 a-d
134.41 a-d
134.41 a-d
134.410 a

106.62 c-f
42.12 jk
172.74 a
156.26 ab
65.42 g-j
108.63 b

120.52 b
88.27 bc
153.58 a
145.34 b
99.92 c

االرقام المتبوعة ب حرف مختلفة صغيرة تدل على وجود فرق معنوي بين مجاميع التجربة عند مستوى احتمالية ( )p≤0.01والعكس صحيح حسب اختبار دنكن.
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االستنتاجات
يمكن االستنتا من الدراسة الحالية ان لكلوتامات احادي الصوديوم ونتريت الصوديوم قدرة على احداث تغيرات مرضية نسجية
 كمضادGSO  كما ظهر ان استخدام زيت بذور العنب. لذا يجب تجنب االفراط في اضافتها الى المواد الغذائية،في كل مكونات العين
. كان له دور وقائي بتخفيف من شدة هذه االفات المرضية النسجيةAntioxidants االكسدة
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