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ABSTRACT 

The present study aimed to investigate the effects of pyrazinamide 
drug to induce morphological and histological defects during the embryonic 
development in some division of central nervous system of Swiss albino 
mice Mus musculus at the level of light microscope. The pregnant females 
ingested of pyrazinamide orally as ascending concentrations 1000, 1500, 
2000, 2500, 3000mg/kg body weight daily, which started at the 7th day of 
pregnancy until delivery of neonate. The result revealed at 1000and 
1500mg/kg no morphological and histological malformation. At 2000mg/kg 
no morphological malformations were observed, while histological 
degeneration and necrosis in the gray matter of spinal cord appears. The 
ratio of  malformes embryos at 2500mg/kg were 22%represented by 
hypodactylia of left hind limb, swelling trunk, opthalmoptosis, bleeding in 
head region and some embryos were miniatures. The histological injuries as 
vaculation of mantle layer in metencephalon, disturbances in size and shape 
of spinal cord as well as necrosis and vaculation in telencephalon and 
ventricle diencephalons laterally. At 3000mg/kg of pyrazinamide the 
malformed embryos. were 33%.The morphological defects were Apex loss 
of cranium which leads to brain emergence, eye and ear displacement, 
embryo mongolism, dactylosymphysis, external brain and caudal reduction. 
Histopthologically many injures appeared as exencephaly, vaculation and 
necrosis of epindymal and mantle layer of brain are noted. The spinal cord 
appears for the first time as in fundibular, and lacks the central canal with 
other malformation, generally sever and wide damages appeared in the CNS 
in contrast with the control group. 

 

  األوؿالباحث  بإشراؼالبحث مستؿ مف رسالة ماجستير لمباحث الثاني. 
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 الخالصة
 إحػػػداث فػػػي Pyrazinamide رزيف امايػػػد عقػػػار البػػػاي تػػػرثيرتناولػػػت الدراسػػػة الحاليػػػة 

 العصػبي المركػزيالجهػاز  أجػزاء لبعض ألجنيني اإلنماءعممية  أثناءوالنسجية التشوهات المظهرية 
الحوامػؿ فمويػا  اإلنػاثجرعت حيث  الضوئي.السويسري باستخداـ المجهر  األبيضالفار  أجنةفي 

(  0111.  0011.  0111.  0011.  0111امايػػػػد   رزيفيالبػػػػابتراكيػػػز تصػػػػاعدية مػػػػف عقػػػار 
   .الوالدةممغـ /كغـ مف وزف الجسـ ابتداء مف اليوـ السابع مف الحمؿ وحتى 

تشػػػوهات مظهريػػػة ونسػػػجية عنػػػد التجريػػػع بالعقػػػار فػػػي  أيػػػةالنتػػػائد عػػػدـ ظهػػػور  أوضػػػحت
تظهػػػػر تشػػػػوهات  كغػػػػـ لػػػػـممغػػػػـ /  0111وفػػػػي تركيػػػػز  كغػػػػـ.( ممغػػػػـ / 0011. 0111تركيػػػػزي   
عنػد  أمػا ألشػوكي.نسجيا فقد ظهرت حاالت تنخػر وتػنكس فػي المػادة السػنجابية لمحبػؿ  أمامظهريا 
مػع تشػػو   األطػراؼ% تمثمػت بقصػر 00المشػوهة مظهريػا  األجنػةغػت ممغػـ /كغػـ بم 0011تركيػز 

 الػرأسنػزؼ فػي منطقػة  ,العينػيفجحػوظ  ,الجذعانتفاخ  فقط, إصبعيفالقدـ اليسرى واحتوائها عمى 
نسػجيا ظهػرت حػػاالت تفجػي فػي الطبقػة الغطائيػػة لمظهػارة العصػبية فػػي  أمػػا .الجنػيفوصػغر حجػـ 

وظهػػور  ألشػػوكياخػػت ؼ فػػي حجػػـ وشػػكؿ الحبػػؿ  المػػ ,ة نصػػفي كػػر عػػدـ انتظػػاـ  ,ألبعػػديالػػدماغ 
وظهػور  ,أالنتهػائينزؼ وتفجي في الػدماغ  ,والبيضاءحاالت تفجي وتنخر في المادتيف السنجابية 

 فقػػد ممغػػـ / كغػػـ 0111فػػي تركيػػز  أمػػا منػػتظـ.تجويػػؼ الػػدماغ البينػػي جػػانبي الموقػػع بشػػكؿ  يػػر 
 ,ف الجػػزء العمػػوي مػػف الجمجمػػة وخػػروج الػػدماغ% تمثمػػت بفقػػدا00مظهريػػا المشػػوهة  األجنػػةبمغػػت 

قصػػر  ,يمنغػػولبشػػكؿ  صػػغر حجػػـ الجنػػيف وظهػػور , موقعيهمػػاعػػف  األذفانحػراؼ العػػيف وصػػيواف 
التغيػرات المرضػػية  أمػاواختػزاؿ الػذن .  ,ثقػ  فػي الجهػػة الخمفيػة ,أصػابعهماوعػدـ تمػايز  األطػراؼ
الطبقتػػيف البطانيػػة والغطائيػػة لجػػدار  حػػاالت تفجػػي وتنخػػر فػػي ,فتمثمػػت بالػػدماغ الخػػارجيالنسػػجية 
وحػػػاالت  ,بشػػػكؿ قمػػػع وانعػػػداـ قناتػػػت المركزيػػػة وتشػػػوههامػػػرة  ألوؿ ألشػػػوكيتمػػػايز الحبػػػؿ  ,الػػػدماغ

واسػػػعة فػػػي الجهػػػاز  أضػػػراروظهػػػور  ,تفجػػػي وتنخػػػر وانكمػػػاش فػػػي المػػػادتيف السػػػنجابية والبيضػػػاء
 ابطة. ضالعصبي المركزي مقارنة مع المجموعة ال

 
 المـقــدمـــة

والتػػػػػي تعػػػػػرؼ بعمميػػػػػة   Neural tubeتمثػػػػػؿ عمميػػػػػة تكػػػػػويف األنبػػػػػو  العصػػػػػبي
المركػزي يمثػؿ  الجهػاز العصػبي الف األعضاءالعممية األولى في تكويف   Neurulationالتعصبف
لقد ركػزت عػدد مػف الدراسػات  (.0  وعممية تكوينت تتمثؿ في التحوؿ الشكمي لمخ يا األوؿالعضو 
 ونظػراً  (0,0,2  لقوارض وبضػمنها الفئػراف فػي مجػاالت بحثيػة متعػددةالعصبي في ا األنبو عمى 

قػد ركػز ف في مجاالت عػدة وبضػمنها الناحيػة التطوريػة الجنينيػة, واإلنسافلوجود تشابت بيف الفئراف 
 البيولوجيػػػةعػػػف اسػػتخدامها فػػػي البحػػػوث  ( فضػػػ ً 5,6  البػػاحثوف عميهػػػا فػػػي اتجاهػػػات بحثيػػة عػػػدة

 central nervous يعػد الجهػاز العصػبي المركػزي (.7  الدوائيػةسػات والطبيػة ومػف ضػمنها الدرا
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system CNS  ًلمتػرثير مػف خػ ؿ عوامػؿ متعػددة, ومػف ضػمنها  مف أهـ األجهزة التي تكوف هدفا
عف دور هػذ  العقػاقير فػي إحػداث تشػوهات جنينيػة مختمفػة خػ ؿ عمميػة  (, فض ً 8ترثير العقاقير 

, عمػػػى الػػػر ـ مػػػف كفػػػاءة هػػػذ  Pregnancyا خػػػ ؿ فتػػػرة الحمػػػؿ عنػػػد اسػػػتعماله ألجنينػػػياإلنمػػػاء 
العقػػاقير فػػي معالجػػة األمػػراض التػػي تصػػي  األـ الحامػػؿ, ومػػف ضػػمنها العقػػاقير المضػػادة لمتػػدرف 

(. وبمػا أف معظػـ الدراسػات التػي أجريػت داخػؿ القطػػر Anti tuberculosis drugs   9الرئػوي
  العصػبي لمفػرر األبػيض السويسػري لػـ تشػمؿ عقػاقير حوؿ ترثير العقاقير في عممية تكويف األنبو 

تشػػوهات  إحػػداث إمكانيػػةالتػػدرف الرئػػوي بشػػكؿ تفصػػيمي لػػذا جػػاء الهػػدؼ مػػف الدراسػػة الحاليػػة فػػي 
ونسػجيا مظهريػا جنينية خ ؿ عممية اإلنمػاء ألجنينػي لمجهػاز العصػبي المركػزي فػي الفػار األبػيض 

 .البايرزيف امايداستخداـ الجرعات العالية مف عقار عند  prenatalقبؿ الوالدة خ ؿ فترة الحمؿ 

 
 مــواد وطـرائــق الـعـمــل

معػػػدؿ  ,  Mus musculusالسويسػػري  األبػػػيض ارلفػػػالحاليػػػة عمػػػى اأجريػػت الدراسػػػة 
أسػػػبوع لكػػػ   (00-01   ػػػـ, ذات صػػػحة جيػػػدة, تػػػـ اختيػػػار حيوانػػػات التجربػػػة بعمػػػر 01أوزانهػػػا 

مػػػع  لإلخصػػا  المهيػػػرة اإلنػػاث ت( وضػػع01  وحػػػدةالجنسػػيف ووضػػعت تحػػػت ظػػروؼ مختبريػػة م
قفػػص صػػغير, تػػـ التركػػد مػػف حصػػوؿ التػػزاوج  كػػؿ فػػي إنػػاثمػػع ثػػ ث  واحػػدذكػػر  الػػذكور وبنسػػبة

اليػػوـ الصػفر مػػف الحمػػؿ عػػد يػػوـ التػزاوج هػػو و  (Vaginal plug   00بمشػاهدة السػػدادة المهبميػة
عقػار البػايرزيف امايػد  هػذ  الدراسػة فػي اسػتعمؿ (.00  اليوـ األوؿ مف الحمػؿواليوـ الذي يميت هو 

(. تػـ تصػميـ التجػار  00ممغـ مػف المػادة الفعالػة  011بشكؿ أقراص يحوي كؿ قرص منها عمى 
 00مجػػاميع تجريبيػػة شػػممت مجموعػػة السػػيطرة  6وزعػػت عمػػى فػػار حامػػؿ  أنثػػى (91باسػػتخداـ  

ثػى فػار حامػؿ لكػؿ مجموعػة أن 00مجاميع تجريبيػة  0أنثى فار حامؿ تـ تجريعها بالماء المقطر و
 0111, 0011, 0111, 0011, 0111جرعػػػػت بالعقػػػػار عػػػػف طريػػػػؽ الفػػػػـ بتراكيػػػػز تصػػػػاعدية 

( وحػػددت الجرعػػػة وفػػؽ معادلػػة نسػػبة الػػوزف مممتػػر/ ـ مػػػف وزف 02ممغػػـ /كغػػـ مػػف وزف الجسػػـ  
رت الشػرائ  المجهريػة ضػح مػف الحمػؿ, 08اليػوـ  امػؿ فػيو الح الفػار إنػاثتشػري  (. تـ 00الجسـ 
(. ثبتػػػػت األجنػػػػة فػػػػي محمػػػػوؿ بػػػػويف Humason  06 الباحػػػػث عمػػػػى الطريقػػػػة التػػػػي ذكرهػػػػا اعتمػػػػاداً 

% تمػػػت عمميػػػة االنكػػػاز باسػػػتخداـ تراكيػػػز تصػػػاعدية مػػػف 71و سػػػمت العينػػػات بػػػالكحوؿ االثيمػػػي 
ـ وصػػبت  o(02الكحػػوؿ االثيمػػي وروقػػت وطمػػرت فػػي شػػمع البػػارافيف النقػػي ذي درجػػة االنصػػهار  

ايوسػيف المػزدوج. –مايكروميتر, ولونت بمموف الهيماتوكسيميف  7طعت بسمؾ في قوال  حديدية وق
وفحصػػت بػػالمجهر الضػػوئي المركػػ  وصػػورت المقػػاطع النسػػجية  DPXحممػػت الشػػرائ  بمػػادة الػػػ 

 مجهر مرك  مزود بالة تصوير.    باستعماؿ

 النتائج

 .من الحمل( 12: مجموعة السيطرة المعاممة بالماء المقطر )اليوم 1
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 الوصف العياني )المظهري( لمجنين: (أ
مشػابها  لوحظ مف خ ؿ الوصؼ المظهري ظهػور الجنػيف بمػوف احمػر فػات , متخػذا شػك ً 

(  ػـ, وظهػر الػدماغ بشػكؿ بصػمي 1.8( ممـ, ومعػدؿ وزف  07.0" بمعدؿ طوؿ  Cلمحرؼ "
  نتيجػػة لتوسػػع حويصػػ تت, وتمػػايز م مػػ  الوجػػت بشػػكؿ متطػػاوؿ, ونمػػو صػػيواف األذف وبػػروز 

عػػف وضػػوح العينػػيف المقفمتػػيف, والتفػػاؼ الػػذيؿ وبػػروز  إلػػى األعمػػى  عمػػى جػػانبي الػػرأس, فضػػ ً 
(, 0بصػػػورة مسػػػتقيمة, وتمػػػايز األطػػػراؼ األماميػػػة والخمفيػػػة ووضػػػوح األصػػػابع فيهػػػا  الشػػػكؿ  

وتمػػػايز تجعػػػدات الجمػػػد ووضػػػوح األوعيػػػة الدمويػػػة التػػػي تغطػػػي الجنػػػيف والسػػػيما فػػػي المنطقػػػة 
 الراسية.

  

 لوصف النسجي:ا (ب
اظهػػر الفحػػص النسػػجي لممقػػاطع المتسمسػػمة إلػػى تمػػايز الػػدماغ أالنتهػػائي  مقػػدـ الػػدماغ ( 

Telencephalon ووضػػػوح البطينػػػيف الجػػػانبيف األوؿ والثػػػاني ,First and second 

lateral ventricles (I, II) وتمػايز الظهػارة العصػبية التػي تجلػؼ جػدار الػدماغ إلػى ثػ ث ,
خ يػػا عموديػػة ذات بوصػػفها " تظهػػر  Epidermal layerبطانػػة العصػػبية طبقػػات هػػي  "ال

خ يػا كرويػة ذات بوصػفها " تظهػر  Mantle layerواضػحة, تميهػا " الطبقػة الغطائيػة  انويػت
" والتػػي تمثػػؿ المػػادة  Marginal layerدائريػػة, وازديػػاد سػػمكها, ثػػـ " الطبقػػة الحافيػػة  انويػػت

 ,(0 الشػػػػكؿ   Diencephalonلبيني سػػػػرير الػػػدماغ( البيضػػػاء, فضػػػ  عػػػػف تمػػػايز الػػػدماغ ا
إلػػػى الشػػكؿ الػػػدائري وظهػػور قنػػػاة مركزيػػة متطاولػػػة,  Spinal cordوتمػػايز الحبػػؿ ألشػػػوكي 

والمػػػادة البيضػػػاء  "H" بشػػػكؿ يشػػػبت الحػػػرؼ Gray matter   واتضػػػاح المػػػادة السػػػنجابية
White matter وتمايز القروف الظهرية  Dorsal horns لسػنجابية مػف الجهػة فػي المنطقػة ا

 (.  0في الجهة البطنية لمحبؿ ألشوكي  الشكؿ    Ventral hornsالظهرية, والقروف البطنية 
 

ممغـــــم /كغـــــم مـــــن وزن الجســـــم            1222المجموعـــــة التجريبيـــــة المعاممـــــة بالعقـــــار تركيـــــز  :2
 .من الحمل( 12)اليوم 

لم مػ  العامػػة لمجنػػيف مػػع أوضػحت النتػػائد عػػدـ ظهػور أجنػػة مشػػوهة, مػف خػػ ؿ تشػػابت ا
 (.6, 0ف ي( والنسجية  الشكم2مجموعة السيطرة مف الناحيتيف المظهرية  الشكؿ 

 
ممغـــــم /كغـــــم مـــــن وزن الجســـــم             1522المجموعـــــة التجريبيـــــة المعاممـــــة بالعقـــــار تركيـــــز  -3

 .من الحمل( 12)اليوم 
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ي مػػػف خػػػ ؿ تشػػػابت أوضػػػحت النتػػػائد عػػػدـ ظهػػػور أجنػػػة مشػػػوهة لمفػػػرر األبػػػيض السويسػػػر 
(, وتشػػػابت الفحػػػص 7الصػػػفات المظهريػػػة لمجنػػػة عمػػػا هػػػو عميػػػت فػػػي مجموعػػػة السػػػيطرة  الشػػػكؿ  

 (.8,9ف  يالسيطرة  الشكممجموعة النسجي لمجنة عند هذا التركيز مع 
 

ــــز -4 ــــار تركي ــــة بالعق ــــة المعامم ــــم مــــن وزن الجســــم        2222المجموعــــة التجريبي ــــم / كغ ممغ
 .( من الحمل 12)اليوم 
فػي .(01 الشػكؿ أوضحت النتائد عند هذا التركيز عػدـ ظهػور أيػة أجنػة مشػوهة مظهريػا  

حيف اظهر الفحص النسجي بعض األضرار المرضية النسجية فػي الحبػؿ ألشػوكي تمثمػت بحػاالت 
التنخر والتنكس والتفجػي فػي منطقػة المػادة السػنجابية, وعػدـ انتظػاـ حافػة القنػاة العصػبية المركزيػة 

 (.00مع السيطرة  الشكؿ   مقارنة
 
ــــز  -5 ــــة بالعقــــار تركي ــــة المعامم ممغــــم / كغــــم مــــن وزن الجســــم          2522المجموعــــة التجريبي

 .من الحمل( 12)اليوم 
( ممػـ, ومعػدؿ 07بمعػدؿ طػوؿ   %(00أوضحت النتائد ظهور أجنة مشػوهة مظهريػا بنسػبة  

تشػػػػػػو  و  Micromeliaؼ ومػػػػػػف ابػػػػػػرز التشػػػػػػوهات المظهريػػػػػػة قصػػػػػػر األطػػػػػػرا ,(  ػػػػػػـ1.61وزف  
الطػرؼ األيسػر مشػوها بشػػكؿ  مػف خػ ؿ ظهػور   Abnormal hind limbsاألطػراؼ الخمفيػة 

, جحػػػوظ العػػػيف Swelling trunk  الجػػػذع المنػػػتف قصػػػير ومنػػػتف  يحمػػػؿ إصػػػبعيف مشػػػوهيف, 
Exophthalmiaمجموعػػػػة , نػػػػزؼ دمػػػػوي فػػػػي المنطقػػػػة الراسػػػػية وصػػػػغر حجػػػػـ الجنػػػػيف مقارنػػػػة ب
فػػي حػػػيف اظهػػر الفحػػػص النسػػجي لهػػػذا التركيػػز عػػػدـ انتظػػاـ جػػػدار  (.00,00 فيالسػػيطرة  الشػػػكم

فػػي الطبقػػة الغطائيػػة لمظهػػارة  حػػاالت تفجػػيكمػػا يمحػػظ ظهػػور  ,(02 الشػػكؿ  نصػػفي كػػرة المػػ  
نسػػػجية فػػػي الحبػػػؿ  أضػػػرارالنتػػػائد  أظهػػػرتكمػػػا  .(00 الشػػػكؿ   ألبعػػػديلجػػػدار الػػػدماغ العصػػػبية 
ظهور حاالت تفجي وتنخر وعدـ انتظاـ المػادتيف السػنجابية و واخت فت في الحجـ والشكؿ  ألشوكي

 Hemorrhageوالنزؼ الدمويظهور حاالت التفجي عف  ( فض ً 06والبيضاء وتداخمها  الشكؿ 

(. كمػػا يمحػػظ ظهػػور الػػدماغ البينػػػي 07فػػي الظهػػارة العصػػبية لجػػدار الػػدماغ أالنتهػػائي  الشػػكؿ   
الحافيػة لمظهػارة العصػبية, فػي حػيف ظهػر تجويػؼ حاالت تفجي فػي المنطقػة  و بشكؿ  ير منتظـ

 .(08جانبي الموقع  الشكؿ عمى الدماغ 
 

ــــز  -6 ــــة بالعقــــار تركي ــــة المعامم ممغــــم / كغــــم مــــن وزن الجســــم         3222المجموعــــة التجريبي
 .من الحمل( 12)اليوم 
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( ممػػـ, ومعػػدؿ  06%( بمعػػدؿ طػػوؿ  00أوضػػحت النتػػائد ظهػػور أجنػػة مشػػوهة بنسػػبة   
منغػػولي مػػف خػػ ؿ كبػػر  بشػػكؿ ومػػف ابػػرز التشػػوهات المظهريػػة ظهػػور الجنػػيف ,(  ػػـ1.60وزف  

المنطقة الراسية قياسا إلى منػاطؽ الجسػـ المختمفػة, قصػر األطػراؼ األماميػة والخمفيػة وعػدـ تمػايز 
فقػداف الجػػزء العمػػوي مػػف  عػػف فضػػ ً  ,وظهػػور ذنػػ  قصػير معقػػوؼ نحػػو الجهػػة البطنيػة أصػابعهما
عػػػدـ تمػػايز م مػػػ  الوجػػت كػػػالفـ واألنػػؼ, وانحػػػراؼ العػػػيف و الػػدماغ نحػػػو الخػػارج بػػػروز و الجمجمػػة 

 عمػػػى (.09,01السػػيطرة  الشػػػكميف   مجموعػػػة مقارنػػػة مػػع وصػػيواف األذف عػػػف موقعهمػػا الطبيعػػػي
والسػػيما فػػي المنطقتػػيف عصػػبية لواسػػعة فػػي الظهػػارة ا أضػػرارحػػدوث  ظهػػر الفحػػص النسػػجيحػػيف ا

 .(00تمثمػت بػالتنخر ونقػص التنسػد والتػنكس  الشػكؿ  أالنتهػائياغ البطانيػة والغطائيػة لجػدار الػدم
أمػا الحبػؿ ألشػوكي فقػد ظهػر وألوؿ مػرة بشػكؿ  يػر منػتظـ يشػبت القمػع مسػتدؽ مػف الجهػة الخمفيػػة 
وعريض مف الجهة األمامية, كما يمحظ انعػداـ القنػاة المركزيػة العصػبية وتشػوهها, وظهػور حػاالت 

ادة السنجابية وتغير شػكؿ خ ياهػا إلػى أشػكاؿ  يػر منتظمػة وتػنكس التفجي والتنخر في منطقة الم
فػػػي منطقػػػة المػػػادة البيضػػػاء مقارنػػػة مػػػع السػػػيطرة  Shrinkageبعضػػػها, وظهػػػور حػػػاالت انكمػػػاش 

 ظهور تشو  في الدماغ مف خ ؿ عدـ تكػوف الجػزء العمػوي مػف الجمجمػة كما يمحظ (.00 الشكؿ 
العينػػػيف  ىإحػػػدوبصػػػورة  يػػػر منتظمػػػة ممتػػػدا فػػػوؽ بػػػروز الػػػدماغ إلػػػى السػػػط  الخػػػارجي لمػػػرأس و 

عػػػف ظهػػػور حيػػػز مفتػػػوح أمػػػاـ الجبهػػػة بشػػػكؿ مشػػػابت لحالػػػة الػػػدماغ  فضػػػ ً  ,ومغطػػػى بغشػػػاء رقيػػػؽ
كمػػػا يمحػػػظ ظهػػػور حػػػاالت التفجػػػي والتنخػػػر والتػػػنكس فػػػي الطبقػػػة  .Excencephalyالخػػػارجي 

 .(00,02  يفالغطائية لجدار الدماغ  الشكم

 
 لـمـناقـشــةا

( يػوـ حمػؿ ظهػػور 08لصػفات المظهريػة لمجموعػة السػيطرة فػػي األجنػة بعمػر  أوضػحت ا
" لوجػود االنحنػاءات الػث ث  القحفيػة والعنقيػة والذيميػة(, وتمػايز األطػراؼ Cالجنيف بشكؿ الحػرؼ "

 Rugh  إليػػت الباحػػثاألماميػػة والخمفيػػة, والعينػػيف المقفمتػػيف. وهػػذ  الم حظػػات تتفػػؽ مػػع مػػا أشػػار 
ظهر الفحص النسػجي تمػايز الظهػارة العصػبية لجػدار الػدماغ إلػى ثػ ث طبقػات حيف ا عمى (07 

وهػػذ  النتػػائد تتفػػؽ مػػع مػػا أشػػار إليػػت   البطانيػػة, الغطائيػػة, الحافيػػة(, واتضػػاح حويصػػ ت الػػدماغ,
(. كما يمحػظ تمػايز الحبػؿ ألشػوكي إلػى الشػكؿ Theiler, Pratt, Parker  08 ,09 ,01  الباحثوف

مركزيػػة وتمػػايز القػػروف الظهريػػة والبطنيػة فػػي المنطقػػة السػػنجابية, وهػػذ  النتػػائد الة قنػػاالالػدائري ذي 
 (.Bodemer,Bohme  00  ,00 افػفؽ مع ما أشار إليت الباحثػتت

أوضػػحت نتػػائد الدراسػػة الحاليػػة عنػػد معاممػػة الفػػار األبػػيض الحامػػؿ بعقػػار البػػايرزيف امايػػد 
و  إلػػػى عػػػدـ ظهػػػور أجنػػػة مشػػػوهة مظهريػػػاً  ممغػػػـ / كغػػػـ مػػػف وزف الجسػػػـ 0011, 0111بتركيػػػز 

نسجيا مما يشير إلػى أف عقػار البػايرزيف امايػد عنػد هػذا التركيػز لػيس لػت تػرثير عمػى عمميػة تكػويف 
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إلػى التركيػز هػذا الجهاز العصبي المركزي في جنػيف الفػار األبػيض خػ ؿ فتػرة الحمػؿ, ربمػا يعػزى 
أمػػػا عنػػػد  .(Warren  7و  Hunter  احػػػثالبالػػواطل لمعقػػػار, وهػػػذ  النتػػائد تتفػػػؽ مػػػع مػػا لحظػػػت 

حػػيف اظهػػر الفحػػص النسػػجي  عمػػى ممغػػـ / كغػػـ لػػـ يظهػػر أجنػػة مشػػوهة مظهريػػاً  0111التركيػػز 
بعػػض األضػػرار المرضػػية النسػػجية فػػي الحبػػؿ ألشػػوكي, كحػػاالت التفجػػي والتنخػػر والتػػنكس, وعػػدـ 

 ,00  حمػػراف ,Bothamleyافالباحثػػ انتظػػاـ القنػػاة المركزيػػة, وهػػذ  النتيجػػة تتفػػؽ مػػع مػػا أشػػار إليػػت
ممغػػـ/ كغػػـ إلػى ظهػػور أجنػػة مشػػوهة بنسػػبة  0011(. كمػا أظهػػرت الدراسػػة تػػرثير العقػار بتركيػػز 2
الخمفيػػػػػة  األطػػػػػراؼوتشػػػػػو   األطػػػػػراؼبقصػػػػػر واضػػػػػحة تمثمػػػػػت  تشػػػػػوهاتب امتػػػػػازت مظهريػػػػػاً  00%

يػػجدي  ثػػـومػػف وربمػػا يعػػود السػػب  إلػػى تػػرثير العقػػار عمػػى نمػػو الغضػػروؼ فػػي الفئػػراف  ,واصػػابعها
 وجماعتػػت  Delucaإلػى قصػػر فػػي عظػػاـ األطػػراؼ وتشػػوهها, وهػػذا مشػػابت لمػػا أشػػار إليػػت البػػاحثوف

صػػغر حجػػـ  إف عػػف فػػي مواليػػد الفئػػراف البػػيض. فضػػ ً  (00  الحيػػاليفػػي مواليػػد الجػػرذاف,  (02 
( فػػي أجنػػة Warren   7 و Hunter  افالباحثػػمشػػابها لمػػا لحظػػت  جػػاء األجنػػة وانخفػػاض أوزانهػػا,

لفػػار األبػػيض المعاممػػة بعقػػار البػػايرزيف امايػػد بتراكيػػز مختمفػػة. كمػػا يمحػػظ ظهػػور الجػػذع المنػػتف  ا
( فػي جحػوظ العينػيف عنػد Gilbert  06 الباحػثوجحػوظ العػيف, وتتفػؽ هػذ  النتػائد مػع مػا وصػفت 

( فػػي مرحمػػة مبكػػرة مػػف الحمػػؿ. وكػػذلؾ IU 10.000بتركيػػز    Aة الحامػػؿ فيتػػاميفأتنػػاوؿ المػػر 
( عنػد المعاممػة بعقػار 2  حمػراف الباحػثؼ دموي فػي المنطقػة الراسػية مشػابهة لمػا لحظػت ظهور نز 

 فالبروات الصوديوـ.
كمػا أظهػرت الدراسػة تغيػرات مرضػية نسػجية فػػي حالػة هػذ  التشػوهات تمثمػت بعػدـ انتظػػاـ 

( 07 وجماعتػػت EL-Sayed  البػػاحثوفجػػدار نصػػفي كػػرة المػػ  وهػػذ  النتيجػػة تتفػػؽ مػػع مػػا جػػاء بػػت 
يجػػػة لتنػػػاوؿ مضػػػادات الصػػػرع, وظهػػػور حػػػاالت تفجػػػي فػػػي الطبقػػػة الغطائيػػػة لمظهػػػارة العصػػػبية نت

لجػػدار الػػدماغ ألبعػػدي, وكػػذلؾ فػػي المنطقػػة الحافيػػة فػػي الػػدماغ البينػػي, وتجويػػؼ جػػانبي الموقػػع, 
( 2  حمػػراف والباحػػث ,( فػػي الجػرذافBudavari  08 الباحػػثوهػذ  الم حظػػات تتفػؽ مػػع مػػا لحظػت 

عػػف ظهػػور تغيػػرات نسػػجية  فضػػ ً  .Mebendazoleنػػد المعاممػػة بعقػػار المبنػػدازوؿ فػػي الفئػػراف ع
فػي الحبػؿ ألشػػوكي واخت فػت فػي الحجػػـ والشػكؿ, وتمػايز حػػاالت تفجػي وتنخػر فيػػت, وضػرر واسػػع 

( مػػػف حػػػدوث أضػػػرار Thomson  00 الباحػػػثمشػػػابها لمػػػا لحظػػػت كػػػاف  فػػػي جػػػدار القنػػػاة المركزيػػػة
كي عنػػػد المعاممػػػة بعقػػػار البػػػايرزيف امايػػػد. كمػػػا اظهػػػر الفحػػػص نسػػػجية فػػػي الػػػدماغ والحبػػػؿ ألشػػػو 

النسػػجي ظهػػور حػػاالت تفجػػي ونػػزؼ دمػػوي فػػي الظهػػارة العصػػبية لجػػدار الػػدماغ أالنتهػػائي, وربمػػا 
يعػػػزى ذلػػػؾ إلػػػى تثبػػػيط عقػػػار البػػػايرزيف امايػػػد لتكتػػػؿ الصػػػفائ  الدمويػػػة, وهػػػذا مشػػػابت لمػػػا لحظػػػت 

معاممػػة بمضػػادات الصػػرع. كمػػا أظهػػرت الدراسػػة زيػػادة ( عنػػد الAussell  09و  Symon  الباحثػاف
ممغػـ / كغػػـ  0111% عنػد زيػادة تركيػػز عقػار البػايرزيف امايػػد إلػى 00بنسػبة أألجنػة المشػوهة الػػى

ظهور جنػيف منغػولي مشػو  امتػاز بكبػر ب مف وزف الجسـ في الفار األبيض الحامؿ, تمثمت مظهريا
سػػػة, وقصػػػر األطػػػراؼ األماميػػػة والخمفيػػػة, وهػػػػذ  منطقػػػة ألػػػراس, وعػػػدـ تمػػػايز م مػػػ  الوجػػػت الرئي
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( بػػوالدة أجنػػة صػػغيرة الحجػػـ  يػػر 01 وجماعتػػت  Jana أشػػار إليػػت البػػاحثوفالنتيجػػة تتفػػؽ مػػع مػػا 
عػف ظهػور ذنػ  قصػير معقػوؼ, وثقػ   مكتممة النمو نتيجة المعاممة بعقار البايرزيف امايد, فض ً 

( فػػي 2  حمػػراف الباحػػثعقػػار مشػػابهة لمػػا لحظػػت فػػي المنطقػػة الخمفيػػة لمجنػػيف سػػببتها المعاممػػة بال
أجنػػػة الفػػػار األبػػػيض عنػػػد المعاممػػػة بعقػػػار فػػػالبروات الصػػػوديوـ, كمػػػا يمحػػػظ صػػػغر حجػػػـ األجنػػػة 
وانخفاض أوزانها وعدـ تناسؽ مناطؽ الجسـ المختمفة, وقصر األطػراؼ األماميػة والخمفيػة وظهػور 

  Hunter الباحثػػافشػػابهة لمػػا أشػػار إليػػت تقػػوس فػػي المنطقػػة الجذعيػػة الظهريػػة, وهػػذ  الم حظػػات م
عػػف ضػػمور الػػذن   ( عنػػد المعاممػػة بعقػػار البػػايرزيف امايػػد بتراكيػػز مختمفػػة, فضػػ ً Warren  7 و

  تػػػػػػػرثير ( فػػػػػػػي الفئػػػػػػػراف الحوامػػػػػػػؿ نتيجػػػػػػػةGruss  00  و  Kessel الباحثػػػػػػػافمشػػػػػػػابها لمػػػػػػػا لحظػػػػػػػت 
Retinoic acid   ات فػػػي المنطقػػػة القحفيػػػة فقػػػداف الجػػػزء العمػػػوي مػػػف الجمجمػػػة وظهػػػور تشػػػوهو

عػػػػػف موقعهمػػػػػا, وهػػػػػػذ   واألذفوالوجهيػػػػػة وعػػػػػدـ تمػػػػػايز م مػػػػػ  الوجػػػػػت الرئيسػػػػػػة وانحػػػػػراؼ العػػػػػيف 
(, كمػػا أظهػػرت الدراسػػة 07  وجماعتػػت EL-Sayed البػػاحثوفالم حظػػات تتفػػؽ مػػع مػػا أشػػار إليػػت 

 ونقػػػػص التنسػػػػد فػػػػي حػػػػاالت التفجػػػي والتنخػػػػر والتػػػػنكس,تغيػػػرات مرضػػػػية نسػػػػجية تمثمػػػػت بظهػػػػور 
عػػف  الظهػػارة العصػػبية وخاصػػة فػػي المنطقتػػيف البطانيػػة والغطائيػػة لجػػدار الػػدماغ أالنتهػػائي فضػػ ً 

أضػػرار نسػػػجية مرضػػية فػػػي منطقػػة الػػػدماغ الوسػػطي والخمفػػػي, وهػػذ  النتػػػائد تتفػػؽ مػػػع أشػػار إليػػػت 
( فػػي إحػػداث أضػػرار واسػػعة فػػي الجهػػاز العصػػبي المركػػزي لمجنػػة المولػػودة WHO  00 الباحػػث

كمػا اظهػر الفحػص النسػجي عنػد  .ستخدمف العقار لمػدة سػتة اشػهر خػ ؿ فتػرة الحمػؿمف أمهات ا
الجسػػـ  أنسػػجةاختػػراؽ العقػػار معظػػـ  إلػػىوربمػػا يعػػزى السػػب  الػػدماغ الخػػارجي هػذا التركيػػز ظهػػور 

 كمػػػا لحظػػػت الباحػػػث مسػػػببا تشػػػوهات نسػػػجية والسػػػيما فػػػي الجهػػػاز العصػػػبي المركػػػزي ألجنػػػة الفػػػار
Thomson  00)الحبػػػؿ ألشػػػوكي وألوؿ مػػػرة بشػػػكؿ يشػػػبت القمػػػع مسػػػتدؽ مػػػف الجهػػػة  . كمػػػا ظهػػػر

الخمفيػػػة ومتوسػػػع مػػػف الجهػػػة األماميػػػة وانعػػػداـ القنػػػاة المركزيػػػة , وهػػػذا لػػػـ يػػػرد ذكػػػر  فػػػي دراسػػػات 
الباحثيف, وربما يعود السب  إلى الجرعات العالية مف العقار والتػي تعطػى خػ ؿ فتػرات حرجػة مػف 

 Hosein الباحػػػثالحبػػؿ ألشػػوكي وهػػذا يتفػػؽ مػػػع مػػا أشػػار إليػػت الحمػػؿ التػػي تسػػتطيع إربػػاؾ نمػػػو 
لتسػببت بشػػمؿ الحبػؿ ألشػوكي والػػدماغ    Efavirenzعػدـ إعطػاء النسػػاء الحوامػؿ عقػار فػي( 02 

لمنسػاء الحوامػؿ تحذيرات بعػض الهيئػات الطبيػة لذلؾ جاءت  الخارجي والحنؾ المشقوؽ في القردة.
لتحديػػػد جرعػػػات عقػػػار البػػػايرزيف عػػػة الطبيػػػ  األخصػػػائي المصػػػابيف بالتػػػدرف الرئػػػوي لضػػػرورة مراج

 (. 00 وجماعتت  Bordow  عمى الجنيف محتم ً  امايد كي ال يحدث تناولت خطراً 
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 ( يػػػوـ حمػػػؿ08األبػػػيض عمػػػر   صػػػورة فوتو رافيػػػة لمنظػػػر جػػػانبي فػػػي جنػػػيف الفػػػرر (1:)الشـــكل 
 X0ألسهـ(. لمجموعة السيطرة. الحظ شكؿ الجنيف واتضاح الدماغ وحويص تت  ا

( يػػوـ حمػػؿ 08صػػورة فوتو رافيػػة لمقطػع مسػػتعرض فػػي جنػػيف الفػػرر األبػػيض عمػػر   (2)الشــكل: 
 First andلمجموعػػة السػػيطرة.  الحػػظ تمػػايز البطػػيف الجػػانبي لمػػدماغ أالنتهػػائي 

second lateral ventricles  I , II واتضػاح الظهػارة العصػبية لجػدار الػدماغ )
 Mantle layer الجبػػة  (,Epidermal layer   ELالبشػػرةإلػػى ثػػ ث طبقػػات 

 MAL,)  الحافيػػػػػػػػػػةMarginal layer  ML وتمػػػػػػػػػػايز سػػػػػػػػػػرير الػػػػػػػػػػدماغ ,)
Diencephalon  D 55ايوسيف. -( مموف الهيماتوكسميفX 

( يػػوـ حمػػؿ 08صػػورة فوتو رافيػػة لمقطػػع مسػػتعرض فػػي جنػػيف الفػػرر األبػػيض عمػػر   (3)الشــكل: 
والقنػػػػػػػػاة  (Spinal cord  SC الحبػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػوكي  لمجموعػػػػػػػػة السػػػػػػػػيطرة.الحظ

 Gray matter المػػػادة السػػػنجابية  , واتضػػاح(Neural canal   NCالعصػػبية
 GMالمػػادة البيضػػاء ( و  White matter WMوتمػػايز ,) Dorsal horns 
 DHو ) Ventral horns  VH  ايوسيف -(. مموف الهيماتوكسميفX61 

( يػػػوـ حمػػػؿ 08األبػػػيض عمػػػر   الفػػػررصػػػورة فوتو رافيػػػة لمنظػػػر جػػػانبي فػػػي جنػػػيف  (4)الشـــكل: 
ممغـ/كغػـ مػف  0111 بتركيػز (Pyrazinamide Pyr معامؿ بعقار البػايرزيف امايػد 

 X.0وزف الجسـ. الحظ تشابت الم م  العامة لمجنيف مع مجموعة السيطرة. 

( يػػوـ حمػػؿ 08صػػورة فوتو رافيػػة لمقطػػع مسػػتعرض فػػي جنػػيف الفػػرر األبػػيض عمػػر   (5)الشــكل: 
ممغػػػـ / كغػػػـ مػػػف وزف  0111( بتركيػػػز Pyr  قػػػة األماميػػػة معامػػػؿ بعقػػػاريمػػػر بالمنط

الجسػػػـ. الحػػػظ تشػػػػابت الفحػػػص النسػػػػجي مػػػع مجموعػػػػة السػػػيطرة مػػػػف خػػػ ؿ اتضػػػػاح 
(, واتضػاح طبقػات الظهػارة D(, وتمػايز الػػ I,IIالبطينيف الجانبييف لمدماغ أالنتهػائي  

ايوسػػػيف. -سػػػميف ( ممػػػوف الهيماتوكEL  ,)MAL  ,)MLالعصػػػبية لجػػػدار الػػػدماغ  
X00 

( يػػوـ حمػػؿ 08صػػورة فوتو رافيػػة لمقطػػع مسػػتعرض فػػي جنػػيف الفػػرر األبػػيض عمػػر   (6)الشــكل: 
ممغـ/كغػـ مػف وزف الجسػـ.  0111( بتركيػز Pyrيمر بالمنطقة الخمفية معامػؿ بعقػار 

( SC( والػػػػػ Myelencephalon  Myتشػػػابت التركيػػػ  النسػػػػجي لمػػػدماغ النخػػػاعيني 
 X61ايوسيف. -ماتوكسميف مع السيطرة مموف الهي
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( يػػػوـ حمػػػؿ 08األبػػػيض عمػػػر   صػػػورة فوتو رافيػػػة لمنظػػػر جػػػانبي فػػػي جنػػػيف الفػػػرر (7)الشـــكل: 
ممغـ/كغػػػػػػـ مػػػػػػف وزف الجسػػػػػـ. الحػػػػػػظ تشػػػػػػابت  0011( بتركيػػػػػز Pyrمعامػػػػػؿ بعقػػػػػػار  

 X0الم م  العامة لمجنيف مع مجموعة السيطرة. 

( يػػوـ حمػػؿ 08الفػػرر األبػػيض عمػػر  صػػورة فوتو رافيػػة لمقطػػع مسػػتعرض فػػي جنػػيف  (8)الشــكل: 
ممغـ/كغػػػػػـ مػػػػػف وزف  0011( بتركيػػػػػز Pyrيمػػػػػر بالمنطقػػػػػة األماميػػػػػة معامػػػػػؿ بعقػػػػػار 

 الحػػػػػػػػظ تشػػػػػػػػابت التركيػػػػػػػػ  النسػػػػػػػػجي مػػػػػػػػع السػػػػػػػػيطرة مػػػػػػػػف خػػػػػػػػ ؿ اتضػػػػػػػػاح الجسػػػػػػػػـ.
Telencephalon  T وتجاويفػػػت, وتمػػػايز طبقػػػات الظهػػػارة العصػػػبية لجػػػدار الػػػدماغ )

 EL  و )MAL و )ML32ايوسيف. -وكسميف ( مموف الهيماتX 

( يػػوـ حمػػؿ 08صػػورة فوتو رافيػػة لمقطػػع مسػػتعرض فػػي جنػػيف الفػػرر األبػػيض عمػػر   (9)الشــكل: 
ممغػػػػـ / كغػػػػـ مػػػػف وزف  0011( بتركيػػػػز Pyrيمػػػػر بالمنطقػػػػة الخمفيػػػػة معامػػػػؿ بعقػػػػار 

-( مػػػع السػػػيطرة ممػػػوف الهيماتوكسػػػميفSCالجسػػـ. الحػػػظ تشػػػابت التركيػػػ  النسػػػجي لػػػ 
 X61ايوسيف. 

( يػػوـ حمػػػؿ 08األبػػيض عمػػر   صػػورة فوتو رافيػػة لمنظػػر جػػانبي فػػػي جنػػيف الفػػرر (10)الشــكل: 
ممغػػػـ / كغػػػـ مػػػف وزف الجسػػػـ. الحػػػظ الم مػػػ   0111( بتركيػػػز Pyrمعامػػػؿ بعقػػػار  

 X0العامة لمجنيف مشابهة لما هو عميت السيطرة. 

ـ حمػؿ ( يػو 08صورة فوتو رافية لمقطع مسػتعرض فػي جنػيف الفػرر األبػيض عمػر   (11)الشكل: 
ممغـ/كغػػـ مػػف وزف الجسػػـ.  0111( بتركيػػز Pyrيمػػر بالحبػػؿ الشػػوكي معامػػؿ بعقػػار 

( Vaculation  V ( وNecrosis  N,) Degeneration  Deيوضػػ  حػػاالت 
(  السػػهـ( ممػػوف Neural canal  NCـ انتظػػاـ حافػػة قنػػاة د( وعػػGMفػػي المػػادة  

 X80ايوسيف. -الهيماتوكسميف 

( يػػوـ حمػػػؿ 08األبػػيض عمػػر   يػػة لمنظػػر جػػانبي فػػػي جنػػيف الفػػررصػػورة فوتو راف (12)الشــكل: 
 ممغـ / كغـ مف وزف الجسـ.  0011( بتركيز Pyrمعامؿ بعقار  

a        جنػػػػيف سػػػػيطرة .b. جنػػػػيف مشػػػػو  الحػػػػظ قصػػػػرForelimb  FL وتشػػػػو  الطػػػػرؼ )
 X0الخمفي األيسر يحمؿ اصبعيف مشوهيف  السهـ(. 
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( يػػوـ حمػػػؿ 08األبػػيض عمػػر   صػػورة فوتو رافيػػة لمنظػػػر جػػانبي فػػي جنػػيف الفػػػرر (13لشــكل: )ا
 ممغـ / كغـ مف وزف الجسـ.  0011( بتركيز Pyrمعامؿ بعقار  

a                   جنػيف سػيطرة .b.  جنػيف مشػو  الحػظ الجػذع المنػتف  Swelling trunic 
 STعيػػوف جاحظػػة ,)  Exophthalmia EX ي (, نػػزؼ دمػػو

Hemorrhage  He .في المنطقة الرأسية )X0 
( يػػوـ حمػػؿ 08األبػػيض عمػػر   فػػي جنػػيف الفػػرر يصػػورة فوتو رافيػػة لمقطػػع ممػػا سػػ (14)الشــكل: 

ممغػػـ / كغػػـ مػػف وزف الجسػػـ يمػػر فػػي المنطقػػة  0011( بتركيػػز Pyr  معامػػؿ بعقػػار
-كسػميف( ممػوف الهيماتو األسػهـ  األمامية. الحظ ازدياد سمؾ جػدار نصػفي كػرة المػ 

 X61ايوسيف. 
( يػوـ حمػؿ 08صورة فوتو رافية لمقطػع مسػتعرض فػي جنػيف الفػرر األبػيض عمػر   (15)الشكل: 

( Vممغػـ / كغػـ مػف وزف الجسػـ. الحػظ حػاالت   0011( بتركيػز Pyrمعامؿ بعقار 
( ممػػػػػػػوف Metencephalon   M( لجػػػػػػػدار الػػػػػػػدماغ البعػػػػػػػديMALفػػػػػػػي الػػػػػػػػ  

 X066ايوسيف. -الهيماتوكسميف 
( يػوـ حمػؿ 08صورة فوتو رافية لمقطػع مسػتعرض فػي جنػيف الفػرر األبػيض عمػر   (16: )الشكل

(. SCممغػػػػـ / كغػػػػـ مػػػػف وزف الجسػػػػـ يمػػػػر بالػػػػػ  0011( بتركيػػػػز Pyrمعامػػػػؿ بعقػػػػار 
(, وحػػػػدوث ضػػػػرر فػػػػي جػػػػدار WM( و GM(فػػػػي الػػػػػ  N( والػػػػػ  Vالحػػػػظ حػػػػاالت  

 NC ايوسيف. -( مموف الهيماتوكسميفX61 
( يػػـو حمػػؿ 08وتو رافيػػة لمقطػػع مسػػتعرض فػػي جنػػيف الفػػرر األبػػيض عمػػر  صػػورة ف (17)الشــكل:  

( و Vالحػظ حػاالت   ممغـ / كغـ مف وزف الجسـ. 0011( بتركيز Pyr  معامؿ بعقار
 He  في الدماغ أالنتهائي )T ايوسيف. -( مموف الهيماتوكسميفX066 

( يػوـ حمػؿ 08عمػر   صورة فوتو رافية لمقطػع مسػتعرض فػي جنػيف الفػرر األبػيض (18)الشكل: 
الحػظ عػدـ انتظػاـ  ممغـ / كغػـ مػف وزف الجسػـ. 0011( بتركيز Pyr  معامؿ بعقار
عػػف  ( لمظهػػارة العصػػبية فضػػ ً ML( فػػي منطقػػة  V( وظهػػور حػػاالت  Dشػػكؿ الػػػ 

 X61ايوسيف. -ظهور تجويؼ الدماغ بموقع جانبي  السهـ( مموف الهيماتوكسميف 
( يػػوـ حمػػػؿ 08األبػػيض عمػػر   ظػػػر جػػانبي فػػي جنػػيف الفػػػررصػػورة فوتو رافيػػة لمن (19)الشــكل: 

 ممغـ / كغـ مف وزف الجسـ. 0111( بتركيز Pyrمعامؿ بعقار  
   a        جنيف سيطرة .b.  جنيف مشو  الحػظ عػدـ تناسػؽ الجنػيف وكبػر المنطقػة الراسػية وعػدـ

تمػػػايز االذنػػػيف والعينػػػيف وقصػػػر األطػػػراؼ األماميػػػة والخمفيػػػة والػػػذن . 
X0 
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( يػػوـ حمػػػؿ 08األبػػيض عمػػر   صػػورة فوتو رافيػػة لمنظػػػر جػػانبي فػػي جنػػيف الفػػػرر (20كل: )الشــ
 ممغـ / كغـ مف وزف الجسـ.  0111( بتركيز Pyrمعامؿ بعقار  

a         جنػػيف سػػػيطرة .b.  جنػػػيف مشػػػو . الحػػػظ فقػػداف الجػػػزء العمػػػوي مػػػف الجمجمػػػة وبػػػروز
ذف وصػػػػػيواف اإل  (Eye Ey  الػػػػدماغ  السػػػػػهـ( وانحػػػػػراؼ العػػػػػيف

Abnormal pinna  AU)  .)عف موقعهما  األسهـX0 
( يػوـ حمػؿ 08صورة فوتو رافية لمقطػع مسػتعرض فػي جنػيف الفػرر األبػيض عمػر   (21)الشكل: 

الحػػػػظ حػػػػاالت  ممغػػػػـ / كغػػػػـ مػػػػف وزف الجسػػػػـ. 0111( بتركيػػػػز Pyrمعامػػػػؿ بعقػػػػار 
 N,)  Hypoplasia Hy  ,)De)  وV  فػػي جػػدار الػػدماغ أالنتهػػائي )Tممػػوف ) 

 X066ايوسيف. -الهيماتوكسميف 
( يػوـ حمػؿ 08صورة فوتو رافية لمقطػع مسػتعرض فػي جنػيف الفػرر األبػيض عمػر   (22)الشكل: 

( يشػكؿ SCالحػظ   ممغػـ / كغػـ مػف وزف الجسػـ. 011( بتركيػز Pyr  معامؿ بعقػار
وحػػػػػػػػػػػػػػػػاالت  (GM( فػػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػػػ  Nو  (V( وحػػػػػػػػػػػػػػػػاالت  NCقمػػػػػػػػػػػػػػػػع وانعػػػػػػػػػػػػػػػػداـ  

 X77ايوسيف . -( مموف الهيماتوكسميفWMػ ( في الShrinkage  Sاالنكماش
( يػوـ حمػؿ 08صورة فوتو رافية لمقطػع مسػتعرض فػي جنػيف الفػرر األبػيض عمػر   (23)الشكل: 

الحػػػػظ الحيػػػػز  ممغػػػػـ / كغػػػػـ مػػػػف وزف الجسػػػػـ. 0111( بتركيػػػػز Pyr  معامػػػػؿ بعقػػػػار
 X61ايوسيف. -( مموف الهيماتوكسميفاألسهـ  المفتوح أماـ الجبهة

( يػوـ حمػؿ 08ورة فوتو رافية لمقطػع مسػتعرض فػي جنػيف الفػرر األبػيض عمػر  ص (24الشكل:  
الحػػػظ حػػػاالت  ممغػػػـ / كغػػػـ مػػػف وزف الجسػػػـ. 0111( بتركيػػػز Pyr  معامػػػؿ بعقػػػار

 V,)  N)  وDe) فػػػػػػػػػػػي الطبقػػػػػػػػػػػػة الغطائيػػػػػػػػػػػة  MAL لجػػػػػػػػػػػػدار الػػػػػػػػػػػدماغ ممػػػػػػػػػػػػوف )
 X066ايوسيف. -الهيماتوكسميف
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