
 

94 

    2011لسنة ، (4)العدد  ،(24)المجمد  -مجمة التربية والعمم    

  

في ذكور  وبعض األعضاء الداخمية تأثير الديازيبام في بعض معايير الدم
الجرذان البالغة السميمة 

 
هديل محمد حميد 

 كمية الطب البيطرم / فرع الفسمجة
 جامعة المكصؿ

 
 القبول االستالم

17  /03  /2010 03  /10  /2010 

 
Abstract 

The present investigation was conducted to reveal the effect of 
administration of diazepam (2.5-5 mg/kg body weight orally) for 6weeks 

on some blood factors and weight of internal organs such as (heart, liver, 

lung, spleen and kidney) in adult male rats with age (2.5-3 months) and 
average weight (222±16.79 gm). The results showed that diazepam at 

dose 2.5-5 mg/kg body weight caused a significant decrease in 

hemoglobin estimation, packed cell volume, numbers of white blood cell 
and the percentage of lymphocyte and there was also a significant 

increase in the percentage of neutrophil compaired with control. Further 

more, there was no significant difference in the percentage of eosinophil, 
basophil, monocyte and average weight of heart, liver, lung, spleen and 

kidney. It is concluded from present study that diazepam in two doses 

(2.5-5 mg/kg body weight) have adverse effect on some blood factors in 
healthy adult male rats.  
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الخالصة 

 (كغـ مف كزف الجسـ/ممغـ 5 -2‚5) الديازيباـ بجرعتي إعطاء تأثيرتناكؿ البحث الحالي 
، القمب) الداخمية األعضاءككزف  عكامؿ الدـأسابيع في بعض  6عف طريؽ الفـ يكميا لمدة 

كبمعدؿ كزف ( أشير 3-2‚5)بعمر  ةفي ذككر الجرذاف البالغ( الكميةك الطحاؿ، الرئة، الكبد
كغـ مف كزف /ممغـ 5 -2‚5) الديازيباـ بجرعتي إعطاءأظيرت النتائج باف (. غـ16‚±79 222)
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كحجـ الخبليا المرصكصة  خضاب الدـ تقديرانخفاضا معنكيا في  أدل إلى حدكث (الجسـ
كريات الدـ البيض كالنسبة المئكية لمخبليا الممفاكية رافقيا زيادة معنكية في النسبة المئكية  كأعداد
فضبل عف ذلؾ لـ تظير أم فركقات معنكية في النسبة المئكية ، ا العدلة مقارنة بالسيطرةلمخبلم

دة كالكحيدة النكاة كمعدؿ كزف القمب كالكبد كالرئة كالطحاؿ كالكمية لممجاميع لمخبليا الحمضة كالقع
 -2‚5)رعتيكقد استنتج مف البحث الحالي باف الديازيباـ بج. المعاممة الديازيباـ مقارنة بالسيطرة

لذككر الجرذاف البالغة  عكامؿ الدـلو تأثيرات سمبية في بعض  (كغـ مف كزف الجسـ/ممغـ 5
. السميمة

 
 المقدمة

يتصؼ بككنو مسحكقان بمكريان ابيض  Tranquilizers الديازيباـ ىك احد أنكاع الميدئات
يتكفر  .(1)اإلعطاء  اليخمط الديازيباـ مع أم دكاء أخر أثناء ،مصفر عديـ الرائحة ذك طعـ مر

أك بشكؿ حبكب تعطى عف  ،الديازيباـ بشكؿ سائؿ معد لمحقف عف طريؽ الكريد أك العضبلت
يمتص الديازيباـ بسرعة مف  ،(2)أك بشكؿ شراب يعطى لؤلطفاؿ كمسكف لآلالـ  ،طريؽ الفـ

كل القناة المعدية المعكية لئلنساف كالحيكاف بعد إعطائو عف طريؽ الفـ كيصؿ أعمى مست
يتأيض الديازيباـ في الكبد  .(3)مف عدة دقائؽ إلى ساعتيف في اإلنساف في الببلزما الديازيباـ

كتبمغ تركيز المكاد الناتجة مف األيض قمتيا بعد  P450 (4)بكاسطة الجياز الميكركسكمي 
 ،Oxazepam، Temazepamكالنكاتج االيضية لمديازيباـ ىي  (5)ساعات 4  –1حكالي 

Nordiazepam  عف طريؽ  كتطرح بشكؿ رئيسي ،فسمجيان كجميع ىذه النكاتج تككف فعالة
كلكف ىنالؾ آليات مفترضة لعممو  ،إف آلية عمؿ ىذا الدكاء بالضبط غير معركفة .(6)اإلدرار

-δكمف خبلؿ الزيادة في اإلفراز أك اإلسراع في نشاط  ،مف خبلؿ فعمو المضاد لمسيركتكنيف

amino butyric acid (GABA)، التقميؿ مف إفراز االسيتايؿ ككليف  أك عف طريؽ
Acetylcholine (Ach) كتككف المستقببلت الخاصة  .(7)في الجياز العصبي المركزم

يستخدـ بشكؿ عاـ  .(8)بالديازيباـ في المبائف مكجكدة في الدماغ كالكمية كالكبد كالرئة كالقمب
لمعضبلت كمرخيان  ، Sedativeمادة مسدرةؾ ، Anxiolyticلتخفيؼ القمؽ أك إزالتو

أيضا  كيستخدـ كمحفزان لمشيية ، Hypnoticكمنكمان  ، Skeletal muscle relaxantالييكمية
العبلج المزمف  أف(  10)كقد ذكر  .Anticonvulsant  (9  )عبلجان مضاد لمتشنجات العصبية
كبد ككريات الدـ كاؿ المكجكدة في الدماغ الشحكـ الفكسفاتيةلمديازيباـ غير بشكؿ معنكم مف 

التاكسدم  اإلجياد مركباتاستخداـ  أفككما تكجد دراسات تكضح ،كالببلزما في الجرذافالحمر 
anti-stress agent  قمة في خبليا الدـ البمعمية حيث ذكر إلىكمف ضمنيا الديازيباـ تؤدم 

ية لمخبليا اثر في النسبة المئك لئلجياداستخداـ الديازيباـ في الجرذاف المعرضة  أف( 11)
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اـ في بعض معايير الدـ كمف لذا كاف اليدؼ مف ىذا البحث ىك دراسة تأثير الديازيب ،البمعمية
النسبة  ،العدد الكمي لكريات الدـ البيض ،حجـ الخبليا المرصكصة ،ب الدـخضا ضمنيا تقدير
(. لطحاؿ كالكميةا ،الرئة ،الكبد ،القمب)الدـ البيض كمعدؿ كزف األعضاء الداخمية  المئكية لخبليا

 
المواد وطرائق العمل 

حيوانات الدراسة   -1
جامعة -ىذه الدراسة في بيت الحيكانات التجريبية التابع لكمية الطب البيطرم أجريت

تراكحت  السميمة Albinoذكرا ابيض بالغ مف نكع  15شممت ىذه الدراسة عمى .المكصؿ
كضعت الحيكانات في  ،(غـ16‚79± 222)كبمتكسط كزف( أشير 3-2‚5) ما بيف أعمارىا
 30×40×20) أبعادىاخاصة لتربية الجرذاف  stainless steel أغطيةببلستيكية ذات  أقفاص

 .(سـ
 

تصميم التجربة   -2
 5كؿ مجمكعة شممت  ،ثبلث مجاميع إلىبصكرة عشكائية  قسمتحيكاف  15تـ استخداـ 

  :-حيكانات
. مؿ0‚5جرعة مقدارىا ماء مقطر ب أعطيتالسيطرة  :-األكلىالمجمكعة 

. كغـ مف كزف الجسـ/ممغـ 2‚5الديازيباـ بجرعة مقدارىا  أعطيت :-المجمكعة الثانية
. كغـ مف كزف الجسـ/ممغـ 5الديازيباـ بجرعة مقدارىا أعطيت :-المجمكعة الثالثة

كلمدة ستة أسابيع  gavage tubeكقد تـ إعطاء الدكاء لمحيكانات عف طريؽ التغذية األنبكبية 
 . ad libitumكقدـ العمؼ كالماء لمحيكانات بصكرة حرة 

 

  جمع عينات الدم  -3
ديازيباـ كفي منتصؼ كنياية التجربة كذلؾ مف تـ سحب الدـ مف الجرذاف قبؿ المعاممة باؿ

 orbitتغرس في محجر العيف  capillary tubeشعرية  أنبكبةزاكية العيف اليمنى بكاسطة 

sinus ( 12 )ببلستيكية  أنابيب إلىالشعرية  األنبكبةباالنسياب مف خبلؿ  حيث سمح لمدـ
 (. مؿ2) المأخكذةبصفتو مانع لمتخثر ككاف معدؿ حجـ عينة الدـ   EDTAصغيرة حاكية عمى 

 

 :-الصفات المدروسة   -4
:-  Hemoglobin estimation(Hb) تركيز خضاب الدـقياس   -أ
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كالتي يتـ فييا  خضاب الدـ قياس تقديرفي ( Sahli method) تـ استخداـ طريقة سالي
 acidالييماتيف الحامضي  إلىتحكيؿ الييمككمكبيف المكجكد في كريات الدـ الحمر 

hematin  (. 13)تقدير خضاب الدـ ثـ مقارنة المكف مع لكف قياسي خاص
:-  Packed cell volume(pcv)قياس حجـ الخبليا المرصكصة  -ب

كباستخداـ  Microhematocrit capillary tubeالشعرية  تـ قياسيا باستخداـ األنابيب
دقيقة /دكرة 3000بسرعة Microhematocrit centrifuge جياز الطرد المركزم المصغر

(.  13)دقائؽ 10لمدة 
  :-العدد الكمي لخبليا الدـ البيض -ج

في المميمتر المكعب الكاحد مف الدـ باستعماؿ مقياس عد كريات الدـ تـ حسابيا 
Hematocytometer  بعد تخفيؼ الدـ بمحمكؿTurk's solution (13 )  كباستخداـ

:- المعادلة اآلتية
الكائنة في )عدد الخبليا المحسكبة في أربعة مربعات كبيرة =  3 ممـ/عدد خبليا الدـ البيض

الحجـ /عامؿ التخفيؼ×(الزكايا
:- حساب النسبة المئكية لخبليا الدـ البيض  -د

خمية بيضاء  100كتـ عد  ،(13)بصبغة كيمزا دمكية كصبغيا كذلؾ بعمؿ مسحات
ثـ استخرجت النسبة المئكية لكؿ ( Battement method)باستخداـ طريقة الشرفة المفرجة 

. نكع مف خبليا الدـ البيض
:- حساب معدؿ كزف القمب كالكبد كالرئة كالطحاؿ كالكمية -ػق

عمؿ فتحة في كيس الصفف كتـ  تـ ثـ باال يثر بعد انتياء فترة المعاممة تـ تخدير الحيكانات
 األعضاءبعد ذلؾ تـ فصؿ كؿ عضك مف  ،نياية عظـ القص عمى طكؿ البطف إلىالقص 

 .مف مكقعو ككزف لكحده باستخداـ الميزاف الحساس أعبلهالمذككرة 
 

  اإلحصائيالتحميل  -5
-Oneاستخدـ اختبار لتحميؿ نتائج الدراسة حيث spss اإلحصائياستخداـ نظاـ البرنامج 

Way Anova Test في حيف  في تحميؿ التبايف معدؿ كزف القمب كالكبد كالرئة كالطحاؿ كالكمية
تقدير خضاب قياس ) في تحميؿ التبايف لصفات  Anova Test Two-Way  استخدـ اختار

(. دـ البيضالنسبة المئكية لخبليا اؿ،الدـ البيض لخبلياالعدد الكمي ،حجـ الخبليا المرصكصة،الدـ
 Duncan's multipleالقياسي كتـ استخداـ اختبار دنكف كالخطأككما استخرجت المتكسطات 

rang test لقياس معنكية الفركؽ بف المتكسطات كذلؾ لممتكسطات التي ظير بينيا فرؽ معنكم 
(14 ) .
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 النتائج
( مل من الدم 100/غرام)الدم  خضاب تقدير -1

لممجاميع  تقدير خضاب الدـفي ( P<0.05) معنكم ىناؾ انخفاض  إف( 1)يكضح الجدكؿ
الثالث كالسادس  األسبكع خبلؿ( كغـ مف كزف الجسـ/ممغـ 5 -2‚5)المعاممة بالديازيباـ بجرعتي 

فضبل عف كجكد انخفاض معنكم بيف المجمكعة المعاممة  ،مقارنة مع السيطرةمف التجربة 
بجرعة  المعاممة بالديازيباـرنة مع المجمكعة مقا( كغـ مف كزف الجسـ/ممغـ 5)بجرعة  بالديازيباـ

م حيف لـ تظير أم فركقات معنكية بيف خبلؿ نفس الفترة ؼ( كغـ مف كزف الجسـ/ممغـ 2‚5)
فضبل عف كجكد انخفاض معنكم  ،صفر كقتالمجاميع المعاممة بالديازيباـ كمجمكعة السيطرة 

خبلؿ األسبكع ( غـ مف كزف الجسـؾ/ممغـ 5 -2‚5) لممجاميع المعاممة بالديازيباـ بجرعتي 
.  الثالث كالسادس مف التجربة مقارنة مع كقت الصفر

  
تقدير خضاب الدم كغم من وزن الجسم في /ممغم  5و 2‚5تأثير المعاممة بالديازيبام بجرعتي  :(1)الجدول 

. خالل أسابيع التجربة  في ذكور الجرذان البالغة السميمة( مل من الدم 100/غم)
 

الت المعام
 

الوقت 

الخطأ القياسي ± ( مل من الدم100/غم )خضاب الدم  تقدير

وقت الصفر 
األسبوع الثالث من 

التجربة 
األسبوع السادس من 

التجربة 

مجموعة السيطرة 
70‚13 
407‚0 ±
c 

30‚14 
292‚0± 
c 

43‚14 
408‚0± 
c 

مجموعة الديازيبام بجرعة 
كغم من / ممغم  2،5

وزن الجسم 

68‚13 
382‚0± 
c 

22‚12 
216±‚0 

b 

07‚12 
414‚0± 

b 

مجموعة الديازيبام بجرعة 
كغم من وزن / ممغم 5

الجسم 

71‚13 
365‚0± 

c 

92‚10 

317‚0± 

a 

88‚10 
412‚0± 

a 

. مجموعة/ 5عدد الحيوانات 
. بين المجاميع  P<0.05الواحد تبين عدم وجود فرق معنوي عند مستوى  والصف األحرف المتشابهة في العمود

  .بين المجاميع  P<0.05الواحد تبين وجود فرق معنوي عند مستوى  والصف مختمفة في العموداألحرف ال

 
 Packed cell volume (PCV)حجم الخاليا المرصوصة  -2

في حجـ الخبليا ( P<0.05) إف ىناؾ انخفاض معنكم( 2)تشير نتائج الجدكؿ
خبلؿ ( غـ مف كزف الجسـؾ/ممغـ 5 -2‚5)المرصكصة لممجاميع المعاممة بالديازيباـ بجرعتي 
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في حيف لـ تظير أم فركقات معنكية  ،األسبكع الثالث كالسادس مف التجربة مقارنة مع السيطرة
فضبل عف كجكد انخفاض  ،صفر كقتبيف المجاميع المعاممة بالديازيباـ كمجمكعة السيطرة عند 

خبلؿ ( الجسـ كغـ مف كزف/ممغـ 5 -2‚5)معنكم لممجاميع المعاممة بالديازيباـ بجرعتي 
.  األسبكع الثالث كالسادس مف التجربة مقارنة مع كقت الصفر

 
كغم من وزن الجسم في حجم الخاليا /ممغم  5و 2‚5تأثير المعاممة بالديازيبام بجرعتي  :(2)الجدول 

 .خالل أسابيع التجربة في ذكور الجرذان البالغة السميمة )%(المرصوصة 
 

المعامالت 
 
 

الوقت 

الخطأ القياسي ±  )%(ا المرصوصةحجم الخالي

األسبوع الثالث من وقت الصفر 
التجربة 

األسبوع السادس من 
التجربة 

مجموعة السيطرة 
60‚43 
435‚1 ±
c 

60‚45 
077‚1  ±
c 

20‚45 
860‚0  ±
c 

مجموعة الديازيبام بجرعة 
كغم من / ممغم  2،5

وزن الجسم 

40‚43 
288‚1  ±
c 

00‚40 

548‚0  ±
b 

00‚39 
316‚0  ±

ab 
مجموعة الديازيبام بجرعة 

كغم من وزن / ممغم 5
الجسم 

40‚43 

077‚1  ±
c 

80‚37 

374‚0  ±
ab 

40‚36 

400‚0  ±
a 

. مجموعة/ 5عدد الحيوانات 
. بين المجاميع  P<0.05الواحد تبين عدم وجود فرق معنوي عند مستوى  والصف األحرف المتشابهة في العمود
 .بين المجاميع  P<0.05الواحد تبين وجود فرق معنوي عند مستوى والصف األحرف المختمفة في العمود 

 
  White blood cells (3 ممم/ خمية)الدم البيض  خاليا عدد -3

في عدد كريات الدـ البيض ( P<0.05) إف ىناؾ انخفاض معنكم( 3)يبيف الجدكؿ
األسبكع الثالث خبلؿ ( كغـ مف كزف الجسـ/ممغـ 5 -2‚5)لممجاميع المعاممة بالديازيباـ بجرعتي 

فضبل عف كجكد انخفاض معنكم بيف المجمكعة  ،كالسادس مف التجربة مقارنة مع السيطرة
مقارنة مع المجمكعة المعاممة ( كغـ مف كزف الجسـ/ممغـ 5)بجرعة  المعاممة بالديازيباـ

في حيف لـ تظير أم  ،خبلؿ نفس الفترة( كغـ مف كزف الجسـ/ممغـ 2‚5)بجرعة  بالديازيباـ
فضبل عف  ،صفر كقتكقات معنكية بيف المجاميع المعاممة بالديازيباـ كمجمكعة السيطرة عند فر

كغـ مف كزف /ممغـ 5 -2‚5) كجكد انخفاض معنكم لممجاميع المعاممة بالديازيباـ بجرعتي 
.  خبلؿ األسبكع الثالث كالسادس مف التجربة مقارنة مع كقت الصفر( الجسـ
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الدم  خالياكغم من وزن الجسم في عدد /ممغم  5و 2‚5ة بالديازيبام بجرعتي تأثير المعامل :(3)الجدول 
 .خالل أسابيع التجربة في ذكور الجرذان البالغة السميمة (3 ممم/  310×خمية)البيض

 

المعامالت 
 
 

الوقت 

الخطأ القياسي ± (3 ممم/ 310× خمية)الدم البيض خالياعدد 

األسبوع الثالث من وقت الصفر 
التجربة 

األسبوع السادس من 
التجربة 

مجموعة السيطرة 
110‚14 
110‚0 ±
c 

306‚14 
223‚0 ±
c 

270‚14 
221‚0 ±
c 

مجموعة الديازيبام بجرعة 
كغم من / ممغم  2،5

وزن الجسم 

090‚14 
120‚0 ±
c 

960‚12 
250‚0 ±
b 

030‚13 
374‚0 ±
b 

مجموعة الديازيبام بجرعة 
كغم من وزن / ممغم 5

الجسم 

110‚14 
105‚0 ±
c 

120‚12 
193‚0 ±
a 

260‚12 
143‚0 ±
a 

. مجموعة/ 5عدد الحيوانات 
. بين المجاميع  P<0.05الواحد تبين عدم وجود فرق معنوي عند مستوى  والصف األحرف المتشابهة في العمود
. بين المجاميع  P<0.05الواحد تبين وجود فرق معنوي عند مستوى  والصف األحرف المختمفة في العمود

 
% لمئوية لخاليا الدم البيض النسبة ا -4

  :-مايمي( 4)نتائج الجدكؿ أكضحت
في النسبة المئكية لمخبليا العدلة لمجمكعة الديازيباـ ( P<0.05 )حصكؿ ارتفاع معنكم -1

الثالث مف التجربة مقارنة  األسبكعخبلؿ ( كغـ مف كزف الجسـ/ممغـ 2‚5) المعاممة بجرعة
( كغـ مف كزف الجسـ/ممغـ 5)بجرعة  الديازيباـمع مجمكعة السيطرة كالمجمكعة المعاممة ب

 2‚5)لممجاميع المعاممة بالديازيباـ بجرعتي  P<0.05) ) فضبل عف كجكد ارتفاع معنكم
خبلؿ األسبكع السادس مف التجربة مقارنة مع مجمكعة ( كغـ مف كزف الجسـ/ممغـ 5-

بيف ( P<0.05) معنكمتأثير حيث ظير فرؽ  زيادة فترة المعاممة لياكيبلحظ أف  ،السيطرة
في ( كغـ مف كزف الجسـ/ممغـ 5 -2‚5) المجمكعتيف المعاممة بالديازيباـ بجرعتي 

. مقارنة مع كقت الصفر األسبكع الثالث كالسادس مف التجربة
في النسبة المئكية لمخبليا الممفاكية لممجمكعة المعاممة  P<0.05)) كجكد انخفاض معنكم -2

الثالث مف التجربة مقارنة مع  األسبكعخبلؿ ( الجسـكغـ مف كزف /ممغـ 2‚5) بجرعة
إضافة إلى ( كغـ مف كزف الجسـ/ممغـ 5) مجمكعة السيطرة كالمجمكعة المعاممة بجرعة

كغـ مف /ممغـ 5 -2‚5)لممجاميع بالديازيباـ بجرعتي  P<0.05)) كجكد انخفاض معنكم
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ارنة مع مجمكعة خبلؿ األسبكع خبلؿ األسبكع السادس مف التجربة مؽ( كزف الجسـ
لممجمكعة ( P<0.05) كقد كاف لعامؿ الزمف تأثير حيث ظير انخفاض معنكم ،السيطرة

مع األسبكع السادس مقارنة  األسبكعفي ( كغـ مف كزف الجسـ/ممغـ 5) المعاممة بجرعة
 .مقارنة مع كقت الصفر الثالث مف التجربة

عدـ حدكث أم فرؽ معنكم في النسبة المئكية ألم نكع مف الخبليا عند كقت الصفر مف  -3
 .التجربة لممجاميع المعاممة بالديازيباـ مقارنة مع مجمكعة السيطرة

بالنسبة لمخبليا الحمضة كالقعدة كالكحيدة النكاة لـ يبلحظ كجكد أم فرؽ معنكم في النسبة  -4
 مدةمعاممة بالديازيباـ مقارنة مع مجمكعة السيطرة في أم المئكية ليذه الخبليا لممجاميع اؿ

  .التجربةزمف  مف
 

كغم من وزن الجسم في النسبة المئوية /ممغم  5و 2‚5تأثير المعاممة بالديازيبام بجرعتي  :(4)الجدول 
الل أسابيع خ في ذكور الجرذان البالغة السميمة والوحيدة النواة والممفاويةلمخاليا العدلة الحمضة والقعدة 

 .التجربة
 

نوع الخمية 
المعامالت 

 
الوقت 

الخطأ القياسي ± %النسبة المئوية لخاليا الدم 

األسبوع الثالث من وقت الصفر 
التجربة 

األسبوع السادس من 
التجربة 

الخاليا 
العدلة 

مجموعة السيطرة 
0‚42 
92‚0 ±

a 

4‚42 
40‚0 ±

a 

2‚43 
03‚1 ±

a 
 2،5مجموعة الديازيبام بجرعة 

كغم من وزن الجسم / ممغم 

6‚42 
95‚2 ±

a 

7‚45 
51‚1 ±

b 

2‚46 

75‚0 ±
c 

 5مجموعة الديازيبام بجرعة 
كغم من وزن الجسم / ممغم

7‚41 

13‚1 ±
a 

6‚43 

91‚0 ±
a 

4‚46 

79‚0 ±
c 

الخاليا 
الحمضة 

مجموعة السيطرة 
8‚2 
21‚0 ±

a 

2‚2 

35‚0 ±
a 

6‚2 

66‚0 ±
a 

 2،5مجموعة الديازيبام بجرعة 
كغم من وزن الجسم /  ممغم

6‚2 

17‚0 ±
a 

2‚2 

06‚1 ±
a 

2‚2 

33‚0 ±
a 

 5مجموعة الديازيبام بجرعة 
كغم من وزن الجسم / ممغم

0‚2 

25‚0 ±
a 

8‚2 

17‚0 ±
a 

0‚2 

16‚0 ±
a 
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 الخاليا
القعدة 

مجموعة السيطرة 
2‚0 
21‚0 ±

a 

6‚0 

17‚0 ±
a 

4‚0 

21‚0 ±
a 

 2،5مجموعة الديازيبام بجرعة 
ن الجسم كغم من وز/ ممغم 

2‚0 

21‚0 ±
a 

2‚0 

35‚0 ±
a 

4‚0 

33 ‚0 ±
a 

 5مجموعة الديازيبام بجرعة 
كغم من وزن الجسم / ممغم

4‚0 

43‚0 ±
a 

 

6‚0 

21‚0 ±
a 

 

4‚0 

28‚0 ±
 
a 

الخاليا 
الممفاوية 

مجموعة السيطرة 
0‚52 
38‚2 ±

b 

6‚51 

46‚1 ±
b 

4‚50 

32‚2 ±
b 

 2،5مجموعة الديازيبام بجرعة 
الجسم كغم من وزن / ممغم 

8‚51 

44‚1 ±
b 

5‚49 

24‚0 ±
a 

00‚48 

19‚0 ±
a 

 5مجموعة الديازيبام بجرعة 
كغم من وزن الجسم / ممغم

8‚53 

96‚0 ±
b 

8‚50 

44‚1 ±
b 

4‚48 

10‚0 ±
a 

الخاليا 
الوحيدة 
النواة 

مجموعة السيطرة 
0‚3 
44‚0 ±

a 

2‚3 

40‚0 ±
a 

4‚3 

22‚0 ±
a 

 2،5مجموعة الديازيبام بجرعة 
زن الجسم كغم من و/ ممغم 

8‚2 

 

21‚0 ±
a 

4‚2 

 

66‚0 ±
a 

2‚3 

 

22‚0 ±
a 

 5مجموعة الديازيبام بجرعة 
كغم من وزن الجسم / ممغم

0‚2 

63‚0 ±
a 

2‚2 

44‚0 ±
a 

8‚2 

21‚0 ±
a 

. مجموعة/ 5عدد الحيوانات 
. بين المجاميع  P<0.05الواحد تبين عدم وجود فرق معنوي عند مستوى  والصف األحرف المتشابهة في العمود
  .بين المجاميع  P<0.05الواحد تبين وجود فرق معنوي عند مستوى والصف األحرف المختمفة في العمود 

 
 

  كغم من وزن الجسم100 /زن األحشاء الداخمية ممغممعدل و -5
عدـ كجكد اختبلؼ معنكم في معدؿ كزف القمب كالكبد كالرئة كالطحاؿ ( 5)يكضح الجدكؿ 

. يازيباـ مقارنة مع مجمكعة السيطرةكالكمية لممجاميع المعاممة بالد
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كغم من وزن الجسم في معدل وزن األحشاء /ممغم  5و 2‚5تأثير المعاممة بالديازيبام بجرعتي  :(5)الجدول 
 .لغة السميمةكغم من وزن الجسم في ذكور الجرذان البا100 /الداخمية ممغم

. مجموعة/ 5عدد الحيوانات 
. بين المجاميع  P<0.05د مستوى األحرف المتشابهة في العمود الواحد تبين عدم وجود فرق معنوي عن

  .بين المجاميع  P<0.05األحرف المختمفة في العمود الواحد تبين وجود فرق معنوي عند مستوى 

 
المناقشة 

كغـ مف /ممغـ 5 -2‚5) بجرعتيالديازيباـ  إعطاءنتائج الدراسة الحالية باف  أكضحت
ـ الخبليا المرصكصة في خضاب الدـ كحج لمعدؿ تقديركاف لو تأثير مخفض  (كزف الجسـ

حيث ذكر إف استخداـ ( 15)ذككر الجرذاف البالغة كاف ىذا االنخفاض جاء مطابقا لما سجمو 
باألككسجيف مما يؤدم إلى قمة  خضاب الدـالميدئات كمف ضمنيا الديازيباـ يؤدم إلى قمة تشبع 

مف الماء المقطر في مؿ /ممغـ 5تركيز الييمككمكبيف في الدـ عند استخداـ الديازيباـ بجرعة 
الخبليا  أعدادالديازيباـ في  تأثيركقد يككف السبب في انخفاض تركيز خضاب الدـ ىك  .اإلنساف

يكميا في العمؼ /كغـ /ممغـ 10استخداـ الديازيباـ في ذككر الجرذاف بجرعة  إف كجدالحمر حيث 
في جدراف  األمنية ضاألحماالتقميؿ مف  كأيضاكريات الدـ الحمر  أعدادانخفاض في  إلى أدل

مف تركيز خضاب الدـ التقميؿ  إلىالخبليا الحمر يؤدم  أعدادالخبليا الحمر كىذا االنخفاض في 
يككف سبب انخفاض خضاب الدـ ىك اف الديازيباـ لو  أفذلؾ يمكف  إلى إضافة ،(16)في الجسـ

مف  أكثرعظـ الديازيباـ يتركز بشكؿ كبير في نخاع اؿ إففي نخاع العظـ حيث كجد  تأثير
في بعض العناصر الضركرية لتككيف  تأثيرالديازيباـ لو  أفكما  ،17))المصؿ كالمعاب كالدماغ 

حيث  18))خضاب الدـ كمف ضمنيا الحديد الذم يعتبر عامؿ ميـ في تصنيع خضاب الدـ 

المعامالت 
 خطأ القياسيال± معدل وزن القمب والكبد والرئة والطحال والكمية

الكمية الطحال الرئة الكبد القمب 

مجموعة السيطرة 
23‚421 
909‚11 ±

a 

87‚3634 
371‚249 ±

a 

88‚857 
121‚43 ±

a 

91‚481 
381‚42 ±

a 

14‚707 
784‚51 ±

a 
مجموعة الديازيبام 

/ ممغم  2،5بجرعة 
كغم من وزن الجسم 

42‚402 
809‚29 ±

a 

26‚3048 
776‚265 ±

a 

13‚831 
765‚76 ±

a 

67‚408 
826‚26 ±

a 

52‚695 
794‚49 ±

a 
مجموعة الديازيبام 

كغم / ممغم 5بجرعة 
من وزن الجسم 

31‚445 
828‚16 ±

a 

30‚3025 
257‚111 ±

a 

65‚680 
247‚42 ±

a 

53‚373 
112‚33 ±

a 

21‚678 
922‚51 ±

a 
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يكـ  60كغـ مف كزف الجسـ يكميا لمدة /ممغـ 0,3 -0,25 استخداـ الديازيباـ بجرعة إف كجد
م التقميؿ مف تركيز خضاب التقميؿ مف كمية الحديد كالنحاس في الجرذاف كبالتاؿ إلى دلأ

بالنسبة لبلنخفاض الحاصؿ في حجـ الخبليا المرصكصة فاف أم انخفاض  أما. 19))الدـ
حجـ  انخفاض في إلى حتما يؤدم سكؼ الحمر كتركيز خضاب الدـ الكريات أعداديحصؿ في 

كفي .ـ الخبليا المرصكصة يعتمد عمى عدد كريات الـ الحمرالف حجالخبليا المرصكصة 
الدـ البيض كالخبليا  خبلياالدراسة الحالية سببت المعاممة بالديازيباـ انخفاض معنكم في عدد 
 أف إلى أشارحيث ( 20)الممفاكية مع ارتفاع معنكم في الخبليا العدلة كىذا يتكافؽ مع ما ذكره

انخفاض  إلى أدلنقميا  أثناءكغـ مف كزف الجسـ /ممغـ1بجرعة  استخداـ الديازيباـ في العجكؿ
في العدد الكمي لخبليا الدـ البيض كخاصة الخبليا الممفاكية مع زيادة في عدد الخبليا العدلة في 

لمخبليا  األككسجيفالديازيباـ سبب قمة في استيبلؾ  أف كجدكقد ، التكتةنسيج الرئة كالكبد كغدة 
الدـ  خبلياالتقميؿ مف عدد  إلىكىذا بدكره يؤدم  (داخؿ المختبر) رج الجسـالمتعددة النكاة خا

الديازيباـ في عممية تككيف الخبليا البيض  تأثير إلىقد يعكد سبب االنخفاض  أك (21)البيض
 البمعمية كالخبليا الحبيبية العامؿ المحفز لمستعمرات الخبليا إفرازيازيباـ يثبط الد أف كجدحيث 

granulocyte monocyte – colony stimulating factor (GM-CSF)  الذم يعتبر
لديازيباـ يؤثر في أف ا إلىقد يعكد السبب  أك ،(22)عامؿ ميـ في تصنيع كريات الدـ البيض 

الديازيباـ يثبط مف الكظيفة  باف( 24،23) كىذا يتكافؽ مع ما تكصؿ إليوكظيفة ىذه الخبليا 
داخؿ ) خارج الجسـ لخبليا المتعددة النكاة كالخبليا الكحيدة النكاةالبمعمية كالفعالية االيضية ؿ

باف الديازيباـ ال يعمؿ فقط عمى  كجدبالنسبة لمخبليا الممفاكية فقد  أما. في الجرذاف (المختبر
نماالجياز العصبي المركزم  الديازيباـ يؤثر  أفحيث الحظ  أيضاالخبليا المحيطية  عمىيعمؿ  كا 

كخاصة العامؿ  cytokineفي السايتككايف  تأثيرها الممفاكية كذلؾ مف خبلؿ في تكاثر الخبلم
 interlukine-1كاالنترلككيف  tumor necrosis factor (TNF-α)المنخر لمكـر 

interlukine-2، كىك يتفؽ مع ما تكصؿ  التي تعتبر عكامؿ ميمة في تكاثر الخبليا الممفاكية
-tumor necrosis factor (TNF إنتاجازيباـ يقمؿ مف حقف الدم أف كما كجد ،(26،25)إليو 

α)  أما بالنسبة ( 27)أسابيع مف الحقف في الجرذاف 8-2مف خبليا الطحاؿ كالخبليا البمعمية بعد
لؤلعضاء الداخمية فمف خبلؿ نتائج ىذه الدراسة لـ يبلحظ أم تأثير لمديازيباـ في كزف ىذه 

الديازيباـ لو تأثيرات سمبية في بعض معايير الدـ في نستنتج مف ىذه الدراسة باف .  األعضاء
. ذككر الجرذاف البالغة السميمة

    
شكر وتقدير 

  .اشكر كمية الطب البيطرم لدعـ البحث
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