
أ   
 

 
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 جامعة دٌالى
 التربٌة للعلوم الصرفةكلٌة 

 علوم الحٌاةقسم 
 

 

تأثٌر عقار االسبرٌن فً نسجٌة 
 كبد الفئران البٌض السوٌسرٌة

مقدم الى بحث   
 علوم الحٌاة / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة مجلس قسم 

 جامعة دٌالى
 علوم الحٌاةفً  دة البكالورٌوسوهو جزء من متطلبات نٌل شها

 تقدم به الطالبان
رشٌد حمٌد ٌحٌى                     &                           

براء رحمن علً    
 بإشراف

 م. د. ذكرى عطا ابراهٌم
                                                  هـ 3417

                م    1036                                
                     



 أ 
 
 

 

 

 
 

ٺ  ٺ  ٺ     ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  پ  پ  پ  پ  ٹ  ٹ  ٹچ 

  چٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  

 

 

 

 

 

606 االية :البقرةسورة   

 

 

 

 

 اإلهداء

 

 



 ب 
 
 

 

 إلى نبع الحنان ..
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من العرفان ان اجزي بشكري وتقديري لكل من أعانني في إسداء النصح         
أو التوجيه أو اإلعانة لتسهيل مهمة الحصول عمى المصادر ، وفي مقدمتهم 

 ةفي الكمية وبخاصة األستاذ عموم الحياة، وقسم  التربية لمعموم الصرفةعمادة كمية 
، وأساتذتي في المرحمة الجامعية جزاهم اهلل ابراهيمذكرى عطا   ةالمشرف الدكتور 

عني كل خير ، واجد من الواجب ان اشكر زمالئي كافة الذين كانوا لي عونًا في 
اعداد البحث ، وختامًا أتقدم بشكري الجزيل لكل من أعانني واسهم في مساعدتي 

 لخدمة العمم ، واهلل اسأل السداد والتوفيق . 
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   الخالصة :

 في ))االسبرين Acetylsalicylic acidعقار تأثير مدى عن للتعرف الدراسة ىذه صممت

 ، فأراً  (16) ستعملإ ذإ ، Mus musculus السويسرية البيض الفئران في للكبد التركيب النسجي

 50) بتركيز االسبرين من مل (0.5) االولى المجموعة فرادأ من كل جرع مجموعتين ، على قسموا

 عملية ستمرتإ . المقطر بالماء جرعت ذإ ، سيطرة مجموعة الثانية جموعةوعدت الم) كغم / مايكروغرام

 تضمنت الكبد نسجية في مرضية حاالت ظهور لىإ سبرينباأل المعاملة دتأ. يومًا متتالية  30 التجريع

 الدموية الوذمة حالة وظهور المركزي الوريد في إحتقان حصول فضال عن خلوي رتشاحإ وحدوث تنخرا



 ه 
 
 

 جراء من للنسيج المكونة الكبدية للخاليا الشعاعي الترتيب إنعدام حالة حصول النتائج بينت كما.

 تأثيرًا سلبيًا في االسبرين لعقار نأب ذلك من يستنتج . السيطرة بمجموعة مقارنة ىذه التغيرات حصول

 . السويسرية البيض في الفئران الكبد نسجية

 

 هدف الدراسة

 عقار االسبرين في نسجية كبد الفئران البيض السويسرية ان لهذه الدراسة مالحظة تأثير
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 الفصل األول

 المقدمة :
يسر ، تقسم ىذه الفصوص الى فصيصات مكونة من كتل من أيمن و أيتكون الكبد من فصين 

فيو على شكل صفائح  Hepatocytesو الخاليا الكبدية أ. تترتب الخاليا البارنكيمية  نسيج ظهاري

فرعة بهيئة اشعة تحصر بينها فسح من أشباه الجيوب الدموية ، يقع في مركز كل فصيص وريد متالحمة ومت

. يقوم الكبد بوظائف عدة منها التخلص من السموم ، وىذا ما يؤدي إلى  Central veinمركزي 

 [ .1ضرار فيو ]أإحداث 

من البشر من الحمى  نقذ العديدأيعد األسبرين أحد اشهر األدوية في العالم وأكثرىا شعبية اذ 

ن يعد عالجآ متميزآ في ، ومازال حتى اآل والنوبات القلبية والدماغية واالالم الروماتيزمية وأنسداد الشرايين

 [ . 2مفعولو عن بدائلو مثل الوارفرين المانع لتجلط الدم ]

نتاج الثرومبوكسينات إكما يعد مضادا لتاثير الصفائح الدموية عن طريق منع 

Thromboxanes  التي تربط جزيئات الصفائح الدموية ببعضها تحت الظروف العادية من أجل

وعية الدم المتحطمة . والذي كان السبب في إستعمال األسبرين ألوقات طويلة ، بجرعات أإصالح 

 [ .3زمات القلبية ]جل منع األأمخفضة من 

 حمض االسيتيل ساليسيلك سبرين أحد أكثر األدوية المستعملة في العالم ويعرف بأسميعد األ

Acetylsalicylicacid [[4  دوية غير الستيرويدية المضادةكتشافو من فئة األإ ول عقار تمأوىو 

على الرغم  NSAIDs) )Non steroidal-Anti inflammatory drugsلاللتهابات

ن لديها القدرة أكما   لها التأثير نفسو نها جميعاأ الا إتتكون من الساليسيالت  دوية الىذه األ ن جميعأمن 

  [ .5بها ] كسدة الحلقي عن طريق آلية العمل الخاصةنزيم األإ على منع تكوين
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لى التثبيط إ البروستاكالندينات والثرومبوكسينات وىذا يعود نتاجإسبرين على تثبيط يعمل األ

 المطلوب Cyclooxygenes (COX)السايكلواوكسيجينيز  ، كسدة الحلقينزيم األالعكسي أل

 [ . 6والثرومبوكسين ] جل تخليق البروستاكالندينأمن 

تتضمن نقل  ينتج داخل الجسم ولو تأثيرات مختلفة ، والتي ويعد البروستاكالندين ىرمونا

 [ . 7درجة الحرارة تحت المهاد البصري ] لى المخ ، وتعديلإلم معلومات األ

لجلطات الدموية والتي تعد السبب تكون ا الثرومبوكسين فهو مسؤول عن تجمع الصفائح التي ماأ

 االزمات.  في حدوث

القلب  حتشاءإسبرين تكون تدخال طبيا فعاال في حاالت األ ن الجرعات القليلة منأ[ 8ويرى ]

 . الدم سبرين كونو يقلل من تجلطستعمال األالرئيس إل ثر الجانبيالحادة . ويعد النزيف الزائد ىو األ

الروماتيزم والتهاب  عالج حمى خرى وبجرعات عالية فياأل ليسيالتسبرين ومركبات السايستعمل األ

يقلل حدوث السكتات  نوأ[ ، كما 9بها ] وحاالت االلتهاب االخرى المتعلقة المفاصل الروماتيزمية ،

عالج التهاب التامور  يضا فيأ، كما يستعمل  Angia [ 10الصدرية  والذبحة Strokesالدماغية 

Pericarditis  [ . 11وعية الدموية ]القلب واأل مراضأو 

السرطانات على نطاق واسع  شكالأصابة بالعديد من سبرين في تقليل اإلاأل وتمت دراسة دور

  .[ 12القولون ] بما في ذلك سرطان

 سرطان إصابتهم بمرض بعد نتظامإب األسبرين يتعاطون الذين وفي دراسة وجد أن الرجال والنساء

 .  [13]يستعملون األسبرين  ال الذين بالمرضى ، مقارنة لديهم الموت خطورة تقل القولون

 المعدة وطنين ونزف ، [14] واالمعاء المعدة فهي تقرحات لالسبرين الجانبية اآلثار اىم أما

 .العالية  الجرعات في خصوصا ، االذن
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راض باع الشبيهة األعراض على االطفال المراىقين للسيطرة مع يستعمل األسبرين ولم يعد  

 .  [15]راي متالزمة إلى ترجع الفيروسية ، التي يرىا من األمراض أو الجدري اواعراض االنفلوانزا
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 الفصل الثاني

  العمل وطرائق المواد

  Mus musculus علميا المسماه البالغة الفئران البيض من (16) الدراسة ىذه في أستعمل

 البيت الحيواني من عليها الحصول تم وقد غرام (33-25) بين اوحتتر  وبأوزان ( إسبوع8-6وبأعمار )

 وضعت مجموعتين رئيسيتين على الحيوانات النهرين قسمت جامعة حيائيةاإل التقنيات بحوث لمركز التابع

 جيداً  وتمت تغذيتها للبنات العلوم كلية / الحياة علوم لقسم الحيواني التابع البيت داخل قفاصأ في

م ( °25-23) درجة حرارة تأمين تم وقد مستمرة بصورة الماء عطيتأالفئران و  بغذاء لخاصةا بالعليقة

 االسبرين فهو الدراسة ىذه في المستعمل للعقار بالنسبة يوميا . أما  ضوء اعةس (12) وإضاءة

Aspirin العراق–سامراء في الطبية والمستلزمات االدوية لصناعة العامة الشركة من المنتج 

S.D.I.IRAQ) )قراصأ بشكل المصنعTablets  الواحد للقرص كغم / ملغم (100) بتركيز ، 

 خاصة محقنة بوساطة Orallyفمويا الجرعة عطيتأو  التخفيف لمعادلة وفقا المطلوب التركيز وحضر

 . الكاملة الجرعة على الحيوان حصول لضمان الغرض لهذا معدة

 ( فتمثل الحجم .Vالتركيز أما )( تمثل Cذ ) إ    C1V1=C2V2قانون التخفيف : 

 قسمت الحيوانات الى مجموعتين :

 األسبرين بتركيز من مل 8.0 فمويا ب منها كل تجريع تم فئران (8) من األولى : تتألف المجموعة

الشوكي  الحبل بطريقة قطع ذلك بعد وقتلت يوما30  ولمدة فمويا الجسم وزن من كغم / مايكروغرام50

 . تشريحها وتم

 المقطر  بالماء تجريعها وتم الفئران البيض من (8) من وتألفت سيطرة حيوانات الثانية : عدت موعةالمج

.  
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 الفصل الثالث

  والمناقشة النتائج
 :النتائج

بعض  ظهور إلى أدى الذي األمر ، بعقار األسبرين المجرعة الحيوانات في الكبد نسيج تأثر

مجموعة السيطرة )شكل  بحيوانات مقارنة مجهريا م تشخيصهات والتي الكبد نسيج في المرضية التغيرات

1 . ) 

مالحظة  أمكن باألسبرين ، المجرعة البيض لكبد الفئران النسجية المقاطع فحص خالل فمن

 الخاليا بتضرر تتلخص الكبد والتي نسيج في العقار ىذا أحدثها التي التأثيرات

 (Nوتنخر ) Degeneration (D) تنكس بحدوث وذلك  Hepatocytesالكبدية

Necrosis 2شكل ( فيها. )  

 المركزي الوريد في Congestion حتقانإ حالة حدوث أيضا النسجية المقاطع أظهرت كما

Central Vein (3 شكل )وتفجي (V)Vacuolation  وضيق الكبدية الخاليا وانتفاخ 

 المقاطع بينت وقد( . 4)شكل  اعيالشع الترتيب ختفاءإو  بعضها تساعإ مع عام بشكل الدموية الجيبانيات

 Infiltration (IN) الخلوي رتشاحإلبا تمثلت خرىأ مراضيةإ حاالت ظهور ايضاً  للكبد النسجية

 ( . 5)شكل  Lymphocyte اللمفاوية للخاليا

 و للنسيج المكونة الكبدية للخاليا الشعاعي الترتيب في الحاصل التغير مالحظة مكنأ كما

 ( .6)شكل  Hemorrhagie( H) دمويال النزف حالة حدوث
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  :  المناقشة

تغيرات  وجود سبرينباأل المعاملة الفئران البيض لكبد النسجية الدراسة نتائج أظهرت لقد

  Toxic effectsسمية تأثيرات لى وجودإ تأثيرىا يعود قد  Pathological Changesمرضية

محدثًا سميتها  خاليا الكبد في  Metabolizedض يتأي العقار نإ ذإ ، الكبدية الخاليا سبرين فيلأل

hepato toxicity  ، ما مع النتيجة ىذه وتتفق [1] فيها حداث الضررإ في رئيس سبب وىو 

 Adult albino البالغة البيض الجرذان ذكور كبد في نسجية تغيرات حدوث من  [16]ليوإ توصل

rats العضلي بعد الحقنIntra muscular التنكس مثل سلبية حاالت ثلت بحدوثتم سبرين ،لأل 

 كما.  اللمفاوية الخاليا رتشاحإ وظهور حالة الكبد نسيج جيبانيات في توسع حدوث الخلوي مع والتنخر

نزيم أ فعالية في تأثيره من تتأتى الكبد خاليا سبرين فياأل سمية نأ [17] الباحث ستنتجإ

Mitochondrial adenosine triphosphatase (ATPase) ، على العقار يعمل ذإ 

 المسؤولة البروستاكالندينات تصنيع تثبيط خالل من وذلك الكبدية الخلية داخل نزيماإل ىذا عمل تثبيط

 متسببا الكبدية الخاليا بها تقوم التي الحيوية فعالاأل في ذلك يؤثر ثم ومن نزيماإل عمل وتحفيز حيوية عن

 الباحث وعزا.  Histochemical Alterations عديدة نسجية كيميائية تغيرات حداثإ في

 نسبة نخفاضإ في العقار تسبب لىإ الكبد في سبريناأل يحدثها التي النسجية التغيرات [18]

 يحدث مما المايتوكندريا في ATP تصنيع تثبط و الكبدية الخاليا في Glycogen الكاليكوجين

 دراستو في [19] الباحث اليو توصل ما مع تفقةم الدراسة نتائج وجاءت . الكبد برنكيما في واضحاً  ضرراً 
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 الكبد خاليا في سبريناأل من العالية للجرع كبيرة تأثيرات وجود لىإ شارأ اذ الدجاج في سبريناأل لتأثير

 للخاليا رتشاحاإل حالة مع hydropic degeneration المائي والتنكس التنخر بحدوث تمثلت

 من الكبدية الخاليا صابأ الذي Risk الضرر لىإ يعود التغيرات ذهى سبب نإ . النواة حاديةأ اللمفاوية

 ىذه خالل من الكبد نسجية في العقار حدثهاأ التي السمية التأثيرات جراء من واضحين وتنخر تنكس

 ذلك لتأكيد أخرى دراسات الى حاجة ىناك نأو  الكبد نسيج في تاثيرسلبي بوجود ستنتاجاإل يمكن النتائج

. 

 
( والجيبانيات C: مقطع في نسيج الكبد لمجموعة فئران السيطرة يوضح الوريد المركزي )( 1شكل )

(S و الخاليا الكبدية )(H) قوة التكبيرx 400 أيوسين -)ىيماتوكسلين( 
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 (D) التنكس الخلوي حالة يوضح بالعقار المعاملة لمجموعة الفئران الكبد نسيج في ( : مقطع2)  شكل
 )أيوسين -)ىيماتوكسلين x 400قوة التكبير (N) ويالتنخر الخل وحالة
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( في CO) اإلحتقان حالة يوضح بالعقار المعاملة لمجموعة الفئران الكبد نسيج في ( : مقطع3)  شكل

 )أيوسين -)ىيماتوكسلين x 400الوريد المركزي قوة التكبير
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 اتساع الجيبانيات حالة يوضح قاربالع المعاملة لمجموعة الفئران الكبد نسيج في ( : مقطع4)  شكل

 )أيوسين -)ىيماتوكسلين x 400قوة التكبير (V) الخاليا الكبدية تفجي وحالة (DI) الدموية
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 ( : مقطع في نسيج الكبد لمجموعة الفئران المعاملة بالعقار يوضح حالة األرتشاح5شكل )

 )أيوسين -ىيماتوكسلين x 400 (( قوة التكبير INالخلوي )
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 (HEالوذمة الدموية ) حالة يوضح بالعقار المعاملة لمجموعة الفئران الكبد نسيج في ( : مقطع6) كلش
 )أيوسين -ىيماتوكسلين x 400 (( قوة التكبير (CO األحتقان و
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