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الفصل األول

المقدمة
نتقدم ببحثنا هذا الذي يتطرق إلي دراسة تأثير الباراسيتامول على أرانب التجارب
فالجرعات المفرطة من الباراسيتامول يحتمل أن تسبب تسمم كبدي ؛ و السبب األول للفشل الكبدي
في الغرب هو التسمم بالباراسيتامول ويزيد خطره بتناول المشروبات الكحولية ( Daly et al .,
.)2008
وتسبب زيادة جرعته أيضا :
انخفاض عدد الصفائح الدموية  ، Thrombocytopeniaهبوط تكوين كريات الدم من النخاع
العظمي  ، Agranuloytosisهبوط غير طبيعي لجميع أنواع كريات الدم والصفائح الدموية في
الدم  ، Pancytopeniaأنـيمـيا  ، Hemolyticهـبوط غير طـبيعي فـي مسـتوى السكر فــي الــــدم
Hypoglycemia

 ،هــبـوط فـي درجـة الـحـرارة  ، Hypothermiaالـتـهـاب البـنكــريـاس

 ، Pancreatitisتسمم الكلي  ، Hepatotxicityتليف الكبد  ، Hepatic necrosisالتهاب رئوي
 ، Pneumoitisطفح جلدي  ، Skin rashتحسس دوائي  ، Hypersenstivityمرض الربو.
وقد درسنا تأثير الباراسيتامول على الكبد وعلى كريات الدم وكذلك درسنا معدل ابتالع الخاليا
البلعمية ). )Khashab et al., 2007
والهــــــدف من هذا البحث دراسة مدي تأثير الباراسيتامول على وظائف الكبد و كريات دم
األرانب البلدية و المالطية و معدل ابتالع الخاليا البلعمية.

الفصل الثاني
المراجع التاريخية
عقــــار الباراسيتامول Paracetamol
 :2-2تعريـــــف الباراسيتامول أو األسيتامينوفين
وهو االسم المعتمد في الواليات المتحدة باإلنجليزية ) ( Acetaminophen
هو مسكن ومخفض للحرارة واسع االستخدام ُمستخلص من القطران  ،وهو ال ُمستقلب النشط
للفيناسيتين  ،وعلى عكس الفيناسيتين فإن الباراسيتامول لم يَظهر أنه مسرطن بأي شكل من األشكال.
الباراسيتامول يُتحمل جيدا  ،وليس له العديد من األعراض الجانبية لألسبرين  ،وهو متاح فوق
الطاولة أي أنه ال يحتاج إلى وصفة طبية لكي يصرف  ،وهو يُستخدم عموما لعالج الحمى
 ،والصداع  ،واأللم واألوجاع الخفيفة  ،يكون الباراسيتامول مفيدا أيضا في التعامل مع اآلالم الشديدة
األخرى باالشتراك مع مضادات االلتهاب الالستيرويدية أو مع المسكنات األفيونية و يدخل
الباراسيتامول كمكون أساسي في العديد من وصفات البرد واألنفلونزا ). (Daly et al.,2008
 :2-3خصائص الباراسيتامول:
الباراسيتامول مادة بلورية بيضاء تنصهر عند  °170مئوية .تنحل هذه المادة في الكحوالت
بشكل جيد وكذلك في الماء المغلي ،إال أنها ضعيفة االنحالل بالماء البارد  14غ/ل عند  °20مئوية
كثافة المادة في الحالة الصلبة تبلغ  1.293غ/سم  3و له كتلة مولية مقدارها  151.165غ/مول
الباراسيتامول مثل الفينول له خواص حمضية ضعيفة  ،حيث أن قيمة األس الهيدروجيني pH
للمحلول منه تتراوح بين  5.5و .(Schultz, 2008) 6.5
 :2-4آلية عمل الباراسيتامـــــــول :
ال تزال اآللية التي يقلل بها الباراسيتامول الحمى واأللم مثار الكثير من النقاش (Rossi,
) 2008وسبب هذا الجدل يرجع بصورة كبيرة إلى تشابه كال من الباراسيتامول واألسبرين في منع
إنتاج المركبات الكيماوية البروستاغالندية المسببة لاللتهاب  ،ولكن على عكس األسبرين فأن
الباراسيتامول اليمتلك الكثير من الصفات المضادة لاللتهاب  ،وكذلك فأن الباراسيتامول  -على عكس
األسبرين أيضا ـ ليقوم بمنع المركبات الثرومبوكسانية التي تسبب تجلط الدم  ،ومن المعروف أن
األسبرين يقوم بمنع عائلة إنزيمات السيكلوأكسجيناز ،أو الكوكس  ،وبسبب التشابه الجزئي بين تأثير
األسبرين وتأثير الباراسيتامول  ،فقد ركز الباحثون على تحري إذا كان الباراسيتامول يقوم بمنع

عائلة السيكلوأكسجيناز أيضا  ،وأقترح العلماء طريقتين يعمل بهما الباراسيتامول ولكن ال يوجد تأكيد
على صحتهما حتى اآلن ) . (Graham et al., 2005 and Bertolini et al., 2006
 :2-5حركية الـــــــــــدواء :
يُمتص الباراسيتامول بصورة سريعة وكاملة عند تعاطيه بالفم ويصل إلى أعلى مستوياته
في البالزما خالل  15دقيقة (األقراص الفوارة) وخالل فترة ممتدة بين  30و  60دقيقة (األقراص أو
المسحوق)  ،وينتشر الباراسيتامول سريعا في جميع أنسجة الجسم ،يُستقلب الباراسيتامول بصورة
أساسية في الكبد ،حيث تتضمن مستقلباته األساسية مترافقات الكبريتات والغلوكورونيد الخاملة التي
تُطرح كلويا  ،ولكن تبقى كمية صغيرة نسبيا تستقلب بنظام السيتوكروم "ب  "450الكبدي وينتج
المستقلب الهامشي (ن -أسيتيل -بارا -بنزو -كينون إمين ) المسؤول عن التأثيرات السامة
للباراسيتامول يقوم الحمض األميني جلوتاثيون باختزال المركب السابق ثم يخرج في البول بعد
ترافقه مع السيستئين و حمض المركابتوبوريك و يُطرح الباراسيتامول بصورة أساسية في البول
تُطرح  %90من الجرعة عن طريق الكلية خالل  24ساعة  ،في صورة مترافق غلوكورونيد
بصورة أساسية ( )%80-60ومترافق كبريتات ( )%30-20وأقل من  %5في صورة باراسيتامول
 ،وعمر النصف الحيوي ساعتان تقريبا ). (Graham et al., 2005

شكل رقم ( )1الطرق المختلفة لطرح الباراسيتامول  ،في األعلى إلى اليسار الطريق األساسي للترافق مع حمض
الغلوكورونيك وإلى اليمين الترافق مع الكبريتات .وفي األسفل إلى اليسار الطريق المؤدي إلى النبقي
المسئول عن التسمم  ،وفي األسفل على اليمين المركب الهامشي  -3هيدروكسي باراسيتامول.

 :2-6اآلثار الجانبيـــــــــــــــــــة:

عند تناول الباراسيتامول بالجرعات الموصى بها فأنه ال يهيج جدار المعدة أو يؤثر
على تجلط الدم كما تفعل مضادات االلتهاب الالستيرويدية األخرى أو حتى يؤثر على وظائف الكلية
 ،و لكن أظهرت بعض الدراسات أن الجرعة العالية  ،التي تزيد عن 2.000ميليغرام في اليوم ،
يمكنها أن تزيد من احتمالية التعرض لمضاعفات في الجهاز الهضمي العلوي (Garcia et
) ، al.,2000الباراسيتامول آمن أثناء الحمل  ،وال يؤثر على غلق القناة الشريانية الجنينة كما تفعل
مضادات االلتهاب الالستيرويدية و بالتناقض مع األسبرين  ،فإن الباراسيتامول آمن لألطفال ألنه ال
يسبب متالزمة راي في األطفال المصابين بأمراض فيروسية بالتماثل مع مضادات االلتهاب
الالستيرويدية وبالتناقض مع المسكنات األفيونية  ،فأن الباراسيتامول ال يسبب غبطة أو يغير المزاج
بأي شكل من األشكال  ،وبينما يمكن للباراسيتامول ومضادات االلتهاب الالستيرويدية أن تضر الكبد
 ،إال أن لـها احتمالـية ضـعيفة فـي أن تـسبب إدمـان  ،اعتماد حـيوي  ،تحمل  ،أو أعـراض انـسحاب.
يمكن للباراسيتامول  ،خصوصا ُ باالشتراك مع األفيونات الضعيفة  ،أن يسبب صداع مرتد أكثر من
مضادات االلتهاب الالستيرويدية  ،وهذا صداع بسبب كثرة استخدام الدواء  ،على الرغم من ذلك فإن
هذه االحتمالية أقل بالمقارنة مع اإلرغوتامين أو التريبتانات التي تستخدم لعالج الشقيقة .(Colas et
al.,2005).
كما وجد في دراسة حالة أولية معتمدة على بحث أولي الدليل على أن تعاطي الباراسيتامول
بعد التطعيم الثالثي  ،ضد الحصبة  ،التهاب الغدة النكفية  ،والحصبة األلمانية  ،مرتبط
بظهور التوحد في األطفال التي تتراوح أعمارهم من سنة إلى  5سنوات ويبدو أن هذا يظهر فقط
في األطفال الذين يظهرون ارتداد يصاحبه عواقب ما بعد التطعيم مثل حمى .ولم يظهر هذا التأثير
مع مسكنات األلم األخرى مثل اإليبوبروفين ). (Schultz, 2008
 :2-7السميــــــــــة:
أن الجـرعة السـامة للباراسيتامول شـديدة التبـاين فـي الكـبار ،تمـثل جرعة واحدة أكثر مـن
 10غـرامـات أو  200ملـغـم  /كـغـم مـن وزن الجـسـم  ،احـتمـاال مـعـقـوال لـلتـسـبـب فـي التـسمـم
) ( Dart et al., 2007 and Daly et al.,2008ويمكن أيضا أن تحدث السمية عند تناول
جرعات صغيرة متعددة في فترة  24ساعة تتجاوز هذه المستويات  ،بعد الجرعة العادية (واحد غرام
باراسيتامول أربع مرات في اليوم لمدة أسبوعين)  ،ومن غير المحتمل أن هذه الجرعة من شأنها أن
تؤدي إلى فشل الكبد ) ، (Rumack et al., 1975وقد أظهرت الدراسات أنه ليس من المعتاد أن
تحدث سمية كبدية ذات أهمي ة في المرضى الذين أخذوا جرعات أكبر من المعتاد على مدى  4 -3أيام

) (Roth et al.,1999في الكبار ،جرعة من  6غرامات في اليوم على مدى  48ساعة السابقة
يمكن أن تؤدي إلى التسمم ) ، (Heard ,2008في حين أن في األطفال قد تؤدي الجرعات الحادة
فوق  200ملغم  /كغم إلى التسمم ) ، (Lindn et al., 1984نادرا ما تسبب جرعة زائدة حادة من
الباراسيتامول لدى األطفال المرض أو الوفاة  ،كما أنه ليس من الشائع عند األطفال أن تتواجد لديهم
المستويات التي تتطلب العالج  ،و لكن مع جرعات مزمنة أكبر من الجرعات الطبيعية تكون سببا
رئيسيا للتسمم بين األطفال ) (Richardson , 2000في حاالت نادرة من األفراد  ،يمكن أن تنتج
سمية الباراسيتامول من االستخدام العادي) (Corcorn et al.,1980قد يكون هذا بسبب خاصية
فرط الحساسية الفردية للعقار واالختالفات في صياغة ونشاط بعض األنزيمات في واحدة من طرق
المسار األيضي التي تتعامل مع الباراسيتامول .
 :2-8آلية التسمم :
تتحول معظم كمية الباراسيتامول إلى مركبات خاملة خالل المرحلة الثانية
من االستقالب التي يتم فيها ترافق الباراسيتامول مع الكبريتات و الغلوكورونيد  ،وتتأكسد كمية
صغيرة من الباراسيتامول عن طريق إنزيمات السيتوكروم ب  450و تتحول إلى مستقلب وسيط
عالي التفاعلية (ن -أسيتيل -بارا -بنزو -كينون إمين ) ). )Rumbeiha et al.,1995
يقوم الحمض األميني الغلوتاثيون بمنع التسمم ب (ن -أسيتيل -بارا -بنزو -كينون إمين ) عن طريق
الترافق معه وتكوين مركب جديد غير سام  ،ولكن في حاالت زيادة كمية الباراسيتامول في الجسم ،
فإن الباراسيتامول يترافق مع كل كميات الكبريتات والغلوكورونيد المتاحة وتتجه الكمية الباقية منه
إلى إنزيمات السيتوكروم ب  450ليتحول إلى ن -أسيتيل -بارا -بنزو -كينون إمين  ،وتكون كمية ن -
أسيتيل -بارا  -بنزو -ك ينون إمين أكثر من كمية الغلوتاثيون الالزمة للترافق معه وبالتالي يستنفذ
الغلوتاثيون من الخاليا الكبدية  ،ويكون النبقي حرا في التفاعل مع جزيئات األغشية الخلوية الكبدية
مما ينتج عنه دمار خلوي واسع في الكبد يسبب تليف كبدي حاد يؤدي إلى الوفاة  ،وقد أظهرت
التجارب الحيوانية أن التسمم الكبدي يحدث عندما تستنفذ نسبة الغلوتاثيون الكبدي إلى أقل من %70
). (Richardson, 2000
:2-9العالمات و األعــــــــــراض :
عالمات و أعراض سمية الباراسيتامول تحدث على ثالث مراحل:
المرحلة األولــــــــــى:

تبدأ في بضع ساعات من الجرعة الزائدة  ،وتتمثل في غثيان وقيء و شحوب وتعرق (Mitchel et
) al.,1973ومع ذلك  ،عادة ال تظهر على المرضى أي أعراض محددة أو تظهر أعراض خفيفة في
 24ساعة األولى للتسمم نادرا  ،وذلك بعد جرعة كبيرة جدا  ،قد يحدث للمرضى أعراض زيادة
الحامض األيضي وغيبوبة في وقت مبكر من مراحل التسمم (Zimmerman et al., 1995
and Buckley et al.,2002).

المرحلة الثانيــــــــــــــــة :
تحدث ما بين  24ساعة و  72ساعة بعد الجرعة الزائدة  ،وتتمثل في عالمات تلف الكبد
المتزايدة  ،و يحدث الضرر في الخاليا الكبدية عندما تقوم بعملية التمثيل األيضي للباراسيتامول وقد
يعاني الفرد من أالم بالمربع العلوي األيمن من البطن كما أن تزايد تلف الكبد يغير أيضا العالمات
الكيميائية الحيوية لوظائف الكبد  ،قد يحدث أيضا فشل كلوي حاد  ،الذي تسببه عادة إما المتالزمة
الكبدية الكلوية أو متالزمة خلل األجهزة المتعددة في بعض الحاالت  ،الفشل الكلوي الحاد يمكن أن
يكون أول التعبير السريري للسمية في هذه الحاالت  ،كان من المقترح أن نتائج األيض السامة تنتج
أكثر في الكلى مما كانت عليه في الكبد ). (Brag et al.,1992
المرحلة الثالثــــــــــة :
في الثالث إلى خمسة أيام التالية  ،وتتميز بمضاعفات في النخر الكبدي الشديد  ،مما يؤدي
إلى فشل كبدي مداهم مع مضاعفات خلل التخثر ،ونقص السكر في الدم  ،وفشل كلوي  ،واعتالل
الدمـاغ الكبدي  ،و أوديمة (تورمـيه) بالمـخ  ،وتعـفن الدم  ،وفشـل األعضـاء المـتعدد  ،والمــــوت
) (Benitez., 2007إذا تم النجاة من المرحلة الثالثة  ،فإن النخر الكبدي يأخذ مجراه ،ووظائف
الكبد و الكلى عادة ما تعود إلى طبيعتها في غضون أسابيع قليلة ) (Farrel et al., 2007تختلف
شدة سمية الباراسيتامول تبعا للجرعة وعما إذا كان تم تلقي العالج المناسب.
 :2-10تشخيص التسمــــــم :
يمكن التأكد من ظهور تسمم الكبد في مدي فترة تتراوح من يوم إلى أربعة أيام وفي الحاالت
الخطيرة  ،يمكن التأكد خالل  12ساعة فقط ويحتمل وجود مضض في المراق األيمن  .ويمكن أن
تُظهر االختبارات المعملية الدليل على اإلصابة بتليف كبدي و زيادة زمن التجلط  ،وخصوصا زيادة
زمن البروثرومبين ويمكن تشخيص تسمم الكبد بسبب تناول جرعة باراسيتامول مفرطة بقياس
كميات الدواء في الدم  ،وبعد فترة معينة من تناوله ) (Rumack et al., 1975ويمكن أن تعطى
عينة الدم التي تُسحب بعد أول أربع ساعات من تناول الباراسيتامول قياس أقل من الكمية الموجودة

فعال في الدم ألنه يمكن أن يكون الباراسيتامول ال يزال في مرحلة االمتصاص في القناة الهضمية كما
أن تأخير سحب العينة غير مرغوب ألن تاريخ هذه الحاالت غير موثق كفاية ويجب قياس مستوى
الباراسيتامول دائما إلعطاء الدرياق وقت التأكد من وجود مستوى سام في الدم (Rumack et al.,
1975).
 :2-11الفسيولوجيا المرضيـــــــة :
ظهر الباراسيتامول أنه آمن عندما اخذ في الجرعات العالجية العادية )(Bartett, 2004
بعد الجرعة العالجية  ،والتي يتم تحويلها في الغالب إلى أيضات غير سامة من خالل المرحلة الثانية
من عملية التمثيل الغذائي عن طريق االقتران مع كبريتات و جلوكويورونيد  ،جزء صغير يجري
تأكسده بواسطة نظام انزيم السيتوكروم ب  450في الدراسات الحيوانية ،يجب أن ينضب الجلوتاثيون
بالكبد إلى أقل من  ٪ 70من مستوياته الطبيعية قبل حدوث التسمم الكبدي (Buckely et
al.,1999).
 :2-12ثأتير الباراسيتامول علي الحيوانــــــــات :
الباراسيتامول شديد السمية بالنسبة القطط  ،فال يجب إعطائها الباراسيتامول تحت أي ظرف
ألن القطط تفتقد إنزيمات الجلوكورونيل ترانسفيراز الضرورية لتكسير الباراسيتامول  ،فحتى قطعة
صغيرة من قرص الباراسيتامول تستطيع قتلها ) (Allen, 2003األعراض األولية لتسمم القطط
تتضمن قيء  ،زيادة اللعاب  ،وتغير لون اللثة واللسان ويُدمر الكبد في مدي يومين مما يؤدي
لإلصابة باليرقان وعلى عكس التسمم في اإلنسان  ،فأن أضرار الكبد نادرا ما يكون سبب النفوق ؛
وعوضا عن ذلك فإن االختناق الذي يسببه تكون الميتهيموغلوبين و إنتاج أجسام هاينز في خاليا الدم
الحمراء مما يمنع نقل األكسجين عبر الدم  ،يكون هو السبب الرئيسي وراء موت هذه الحيوانات.
ويمكن عالج التسمم الناتج عن الجرعات الصغيرة بفاعلية ولكن يجب أن يكون سريعا جدا.
أما في الكالب  ،فالباراسيتامول مضاد التهاب مفيد وآمن  ،واحتمال تسببه في تقرح
المعدة أقل من مضادات االلتهاب الالستيرويدية ويجب استخدامه بأمر الطبيب البيطري ويتوفر
مستحضر الباراسيتامول -كودائين المرخص للكالب في صيدليات المملكة المتحدة بأمر الطبيب
البيطري إذا اشتبه في تناول القطط ألي باراسيتامول أو إفراط الكلب في تناول جرعة من هذا الدواء
 ،ي جب عرضها على طبيب بيطري في الحال إلزالة التسمم ) .(Villar et al., 1998وتتضمن
تأثيرات التسمم فقر دم انحاللي  ،أكسدة تدميرية لخاليا الدم الحمراء وميل للنزيف وال توجد أدوية
منزلية تستطيع عالج تسمم الحيوانات  ،و رجوع الكبد لوظائفه الطبيعية يعتمد على سرعة

عرض الحيوان على الطبيب البيطري ويمكن أن يتضمن عالج جرعة الباراسيتامول المفرطة
بواسطة الطبيب البيطري تعويض السوائل  ،األسيتيل سيستئين  ،الميثيونين أو س -أدينوزيل -ل -
ميثيونين البطاء اضرار الكبد  ،وسيميتيدين للحماية من قرحة المعدة وبمجرد حدوث اضرار الكبد
فال يمكن الرجوع عنه يمكن أن يساعد فيتامين ج

في تحويل الميتهيموغلوبين

إلى هيموغلوبين ) 30*6مغ  /كغ كل  6ساعات) .الباراسيتامول مميت للثعابين  ،وقد استخدم في
محاوالت التحكم في أعداد أفعاعي األشجار البنية الدخيلة في جزيرة غوام (Johnston et al.,
2002).
 :2-13ثأتير الباراسيتامول علي البيئـــــة :
يمكن للباراسيتامول أن يتحول إلى مركب سام طبقا ألحدى الدراسات  ،وذلك ألن محطات
إعادة تحلية مياه المجاري تقوم بتنقية المياه بأكسدتها بماء جافل  ،ويتحول الباراسيتامول
بواسطة الدالف هيبوكلوريت) ، (-ClOإلى ن -أسيتيل -بارا -بنزوكينون إمين و  -1، 4بنزوكينون.
والمركب األول (ن -أسيتيل -بارا -بنزو -كينون إمين) سام للكبد بينما يشتبه أن الثاني
مسمم جيني ويسبب طفرات.يجب إجراء المزيد من الدراسات لمعرفة تركيزات هذه المواد في مياه
المجاري ومدة بقاء هذه المواد في البيئة الطبيعية )et al., 2002

. (Johnston

 :2-14األرنـــــــب:
األرانب من الحيوانات المزرعية المهمة التي يمكن أن تربى في أي مكان  ،ولكن بعد أن
يتوفر لها ظروف الرعاية الجيدة من درجة حرارة ورطوبة وتغذية جيدة و تغذية األرانب علي
الخضروات  ،والجزر ،والكرنب ،واللفت  ،والبرسيم ،والحبوب و األمالح ،والفيتامينات.
وكما هو معروف فإن التغذية تمثل ما يزيد عن  %75-70من تكلفة مشاريع تربية وإنتاج األرانب ،
ويمثل عنصر البروتين العنصر الرئيسي لتحديد سعر طن علف األرانب  ،لذلك يقوم المهتمين
والباحثين في مجال الثروة الحيوانية بالبحث دائما عن بدائل إلمداد الحيوانات ببروتين جيد يكون
بديال للبروتينات التقليدية  ،مع األخذ في االعتبار أن يؤدي الجهاز الهضمي والجهاز التناسلي
للحيوان أعلى كفاءة للتحويل الغذائي والخصوبة والتناسل والتكاثر ،مما يؤدي لرفع القيمة االقتصادية
من إنتاج وتربية األرانب (محمود . ) 2008 ،

15ـ :2أنواع األرانب  :منها
:1األرنـب المالطية :
نشأ في الواليات المتحدة األمريكية لونه أبيض فيما عدا األنف واألذنين والذيل فإما أن تكون
سوداء أو بنى غامق أو رمادى غامق وزن الذكر البالغ  5 - 4.5كجم واألنثى البالغة  5.5 – 5كجم
ذو خصوبة عالية تعطى األنثى  48أرنبا في السنة ووزن النتاج  1.8كجم عند عمر شهرين وهو
منتشر بكثرة في معظم أنحاء العالم ونشأ هذا النوع من خلط ثالثة أنواع من األرانب هي الهمااليا و
الشنشال و النيوزلندى األبيض تتميز بحياتها االجتماعية وقصر آذانها وأرجلها الخلفية لون داكن عند
األطراف والفم والذيل تعيش في بوكسات أو بطاريات خاصة طبقا للمواصفات القياسية لوزارة
الزراعة التغذية عالية اإلنتاج ال تكفي لها الحشائش وحدها بل تحتاج إلى عالئق ذات مقننات غذائية
مرتفعة تختلف احتياجات األرانب حسب مرحلة العمر واإلنتاج ،ومصانع العلف تنتج أعالفا خاصة
ببدارى التربية و بداري التسمين واألمهات الفارغة واألمهات الحوامل واألمهات المرضعات
والذكور البالغة المستخدمة في التلقيح ) . (Lumpkin et al.,2011
:2األرانــب البلدية:
األرانب البلدية وهى أرانب صغيرة الحجم تتباين في ألوانها وأحجامها وصفاتها
اإلنتاجية،وتتميز بجودة لحومها وقبول جيد لدى المستهلك وتمتاز األرانب الليبية بمالءمتها للظروف
المحلية وبقدرتها على مقاومة البيئة الليبية من حيث المناخ والغذاء واألمراض كما تمتاز أيضا
بالطعم الجيد للحم وبكثرة النسل وهى ليست ذات لون موحد بل يوجد فيها كل األلوان تقريبا بجانب
تفاوت أوزانها وأحجامها.
 :2-16الكبـــــــد : The liver
يعد الكبد العضو المهم الذي تتمثل فيه المواد الغذائية الممتصة من القناة الهضمية وتخزن فيه
الستعمالها من قبل خاليا الجسم االخري لذالك يمثل الكبد الوسيط بين الجهاز الهضمي والدم (يوسف
والحمود ، )2003 ،هذا ويعد الكبد أكبر عضو في الجسم ،ويحتل الجزء االعلي من التجويف البطني
تحت الحجاب الحاجز ويتراوح وزن الكبد 1.5كغم (ريتشارد  )1994 ،لونه بني محمر  ،لين ومرن
(يوسف والحمود.)2003 ،

:2-17وظائف الكبد :
أنتاج و إفراز الصفراء :
تتراوح كمية الصفراء المفرزة مابين  1200 -600ملم في اليوم  ،وتقوم الصفراء بهضم
الدهون وامتصاصها وتساعد علي نقل الناتج النهائي من الدهون المهضومة إلي الغشاء المخاطي
المعوي  ،وكذلك تقوم الصفراء بدور هام في نقل و إفراغ العديد من نواتج العمليات األيضية من الدم
بصورة خاصة البيليرون الناتج النهائي لتدمير الهيموجلوبين .
ويتم تخزين الصفراء التي تنتجها خاليا الكبد باستمرار في المرارة إلي إن تدعو الحاجة إليها في اثني
عشر  ،ويبلغ الحجم األقصي للمرارة حوالي  60 - 20مليلترا  ،هذا من الممكن خزن إفراز حوالي
 12ساعة (عادة  450مل) في المرارة الن الماء والصوديوم و الكلوريد ومعظم الكهارك (االيونات)
الصغيرة تمتصها مخاطية الصفراء باستمرار فتركز محتويات الصفراء األخري التي تشمل أمالح
الصفراء و الكوليسترول و اللسيتين و البيليرون وعند امتصاص الكهارك تركز الصفراء في العادة 5
إضعاف بهذه الطريقة (يوسف والحمود .)2003،
تنقية الدم :
إن موقع الكبد االستراتيجي من الدورة الدموية يجعله يستقبل امدادا غزيرا من الدم في كل
من الشريان الكبدي والوريد البابي  ،فالشريان الكبد يمد نسيج الكبد بالدم المؤكسج  ،أما الوريد البابي
فيأتي الكبد بدم وريدي من السبيل المعوي /المعدي محمال بنواتج الهضم (ريتشارد )1994 ،
ومع اعتبار إن الدم بعد ذلك يخرج من الكبد خالل األجوف السفلي ليعود مرة أخري إلي الدورة
الدموية  ،فأن ما يمر بالكبد من الدم يقدر بحوالي (1500مل) من الدم في كل دقيقة ،وعندما يتخلل
الدم الجيوب الكبدية فان خاليا كوبفر  Kupffer cellالتي تكون جزء من الجهاز الشبكي البطاني
تزيل بواسطة البلعمة الموجودة في جدارها جميع البكتيريا والجسيمات الغريبة األخري التي دخلت
الدم من التجويف المعوي  ،كما يزيل الكبد وبالطريقة نفسها خاليا الدم البالية (يوسف والحمود،
.)2003
إزالة السموم و إبطال الفاعلية :
هناك عدد من العقاقير والمواد التي يمكن إبطال فاعليتها بعملية األكسدة  ،واإلنزيمات التي
تساهم في هذه العملية تقع بشكل رئيسي في الشبكة األندوبالزمية الملساء لخاليا الكبد ومن اإلنزيمات
(جلو كيورونيل ترانسفيريز) الذي يقترن مع العديد من المركبات مثل مضادات الهستامين
 Antihistamineو مضادات التشنج ( Anticonvelsantsيوسف و الحمود.)2003 ،

: 2-18فحص وظائف الكبد :Liver Function Tests
يتم تقسيم وظائف الكبد إلى ثالث وظائف رئيسية:
 -1وظائف تعتمد على قدرة الكبد التصنيعية مثل البروتين الكلي وااللبيومين يتحكم تركيز البروتين
في تحديد الضغط االسموزي للبالزما  ،ويتأثر هذا التركيز بالحالة الغذائية ووظيفة الكبد  ،و وظيفة
الكلى وحدوث بعض األمراض مثل الخلل في التمثيل الغذائي إن التغيرات في أجزاء البروتين ال ُكلي
يمكن أن تحدد نوع المرض ويشمل البروتين الكلي في البالزما االلبيومين و الجلوبيولين و
الفيبرينوجين و لكن يفتقر السيرم إلى الفيبرينوجين حيث يدخل في عملية تجلط الدم (المهداوي،
.)1993
 -2وظائف تعتمد على سالمة خاليا الكبد  ،وتسمى بأنزيمات الكبد وهي األنزيمات الموجودة داخل
خاليا الكبد مثل أنزيم أسبرتات أمينو ترانسفيراز ) ( AST/GOTو إنزيم األنين أمينو ترانسفيراز
)( ( ALT/GPTالمهداوي.)1993 ،
 -3وظائف تعتمد على القدرة االستخراجية للكبد  ،مثل الفوسفاتاز القلوي  ،و البيليروبين ينتج من
هدم الهيموجلوبين بعد تكسر كريات الدم الحمراء وذلك في نهاية فترة حياتها  ،ثم يرتبط مع حمض
الجلوكورونيك في الكبد ليتحول إلى ثنائي جلوكورونات البيليروبين القابل للذوبان في الماء ثم يخرج
عن طريق الكبد مع الصفراء في القنوات المرارية ،ولذلك يوجد نوعان من البيليروبين هما
البيليروبين غير المباشر )  ( ID - BILوهو ما قبل االرتباط وغير قابل للذوبان في الماء ،
والبيليروبين المباشر )  ( D - BILوهو ما بعد االرتباط وهو قابل للذوبان في الماء(المهداوي
.)1993،
 2-20تليف الكبد :liver Cirrhosis
األسباب:د هو مصطلح اشتقاقي يطلق على أمراض الكبد المزمنة و المنتشرة ذات البيئات
المختلفة ،يمتاز بتلف الخاليا البارانشمية و التشوه الهندسي للفصيصات الطبيعية مع إعادة توليد
عقيدات بدال من الخاليا البارانشمية والنمو الزائد لألنسجة الليفية (المنسي وآخرون.)2001
األسباب :
 -1تناول الكحوليات؛ ألن الكحول له تأثير سام على خاليا الكبد ،وقد يختلف تأثير الكحول عند شربه.
شخص آلخر ،فال تكون الكمية الكبيرة شرطا فقط لإلصابة به.
من
ٍ
-2التهاب الكبد بالفيروسات .B,C
-3التهاب الكبد المناعي.

 -4بعض األدوية تؤدي إلى تليف الكبد.
 -5بعض األمراض الوراثية التي تؤدي إلى زيادة ترسب الحديد أو النحاس في الكبد.
-6تراكم الدهون في الكبد.
-7أسباب أخرى مثل مرض البلهارسيا ).(Keeffe et al ., 2004

الفيزيولوجيا المرضية لتليف الكبد:
إن السمة المرّضية المميزة لمرض تليف الكبد هي تكون نسيج ندبي يحل محل األنسجة
البرنشيمية السليمة ،مما يتسبب في إعاقة تدفق الدم من خالل الوريد البابي ويؤثر على األداء
الطبيعي للكبد .وقد أظهرت األبحاث الحديثة الدور المحوري الذي تلعبه الخلية النجمية ،نوع من
الخاليا عادة ما تقوم بتخزين فيتامين ، Aفي حدوث تليف الكبد .جدير بالذكر أن األضرار التي تلحق
با ألنسجة البرنشيمية الكبدية تؤدي إلى تنشيط الخلية النجمية التي تصبح قابلة لالنقباض (تسمى خاليا
أرومية ليفية عضلية) وتعوق تدفق الدم في دورته الدموية الطبيعية .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن هذه
الخلية تفرز مادة تعرف باسم عامل النمو التحويلي بيتا TGF-β1 1وهي مادة تؤدي إلى استجابة
تليفيه وتكاثر في النسيج الضام .عالوة على ذلك ،فإنها تخل بالتوازن بين مركب اإلنزيم المعدني
الهادم للبروتينات واألنسجة المثبطة بصورة طبيعية  TIMP 1و ،TIMP 2وهو ما يتسبب في تحلل
مادة النسيج بين الخلوية واستبدالها بمادة يفرزها النسيج الضام تقوم حزم النسيج الليفي (حواجز)
بفصل عقيدات خاليا الكبد ،والتي تحل في نهاية المطاف محل التركيب النسيجي الكامل للكبد؛ مما
يؤدي إلى انخفاض معدل تدفق الدم في جميع أعضاء الجسم .ويصبح الطحال محتقنا؛ مما يؤدي إلى
فرط نشاط الطحال وزيادة تشظي الصفائح الدموية ؛ أي نقص عددها نتيجة لتضخم الطحال .جدير
بالذكر أن ارتفاع ضغط الدم في الوريد البابي هو السبب وراء أكثر المضاعفات حدة لتليف الكبد
).(Iredale , 2003
التشخيص:
إن المعيار الذهبي لتشخيص تليف الكبد هو أخذ عينة من الكبد وذلك عن طريق تنظير البطن
عبر الجلد أو الوريد الوداجي أو باستخدام إبرة رفيعة .من منظور علم األنسجة ،يمكن تصنيف تليف
الكبد على أنه تليف صغير العقيدات أو كبير العقيدات أو مختلط ،ولكن تم التغاضي عن هذا التصنيف
نظرا ألنه غير محدد ألسباب المرض ،وقد تتغير األسباب مع تقدم المرض ،ومن ثم فإن الفحوص
المصلية أكثر تحديدا لألسباب  .ومع ذلك ،فإن عينة الكبد تصبح غير ضرورية إذا كانت نتائج األشعة
والبيانات اإلكلينيكية والمعملية تشير إلى وجود تليف بالكبد .عالوة على ذلك ،فإن هناك مخاطر

بسيطة ولكنها حقيقية عند أخذ عينة من الكبد ،وتليف الكبد نفسه قد يجعل المريض عرضة لإلصابة
بمضاعفات ناتجة عن أخذ عينة من الكبد).(Grant et al.,1999
نتائج الفحوصات المعملية:
عادة ما يتم التوصل إلى النتائج التالية عند اإلصابة بتليف الكبد:
اإلنزيمات الناقلة لمجموعة األمين تكون نسبة إنزيم أسبرتات أمينو ترانسفيراز أكبر من إنزيم
أألنين أمينو ترانسفيراز .مع ذلك ،فإن النسب الطبيعية لإلنزيمات الناقلة لمجموعة األمين ال تمنع
اإلصابة بتليف الكبد إنزيم الفوسفاتيز القلوي  -عادة ما تكون نسبته مرتفعة قليال وعادة ما تكون
نسبته أعلى في أمراض الكبد المزمنة الناتجة عن تعاطي الكحول  ،األلبومين  -تنخفض
مستويات هذا البروتين نظرا ألن قدرة الكبد على تصنيعه تنخفض مع زيادة تليفه؛ حيث إن
بروتين األلبومين ال يتم تصنيعه إال في الكبد زمن البروثرومبين ) زمن تجلط بالزما الدم) -
يطول هذا الزمن وذلك ألن الكبد يقوم بتصنيع عوامل التجلط الجلوبيولين  -تزداد النسبة بسبب
نقل المستضدات الجرثومية من الكبد إلى النسيج الليمفاوي نسبة الصوديوم في الدم  -نقص
صوديوم الدم بسبب عدم القدرة على إخراج الماء نتيجة الرتفاع مستويات الهرمون المضاد
إلدرار البول) (ADHو هرمون األلدوستيرون  ،نقص الصفائح الدموية  -بسبب تضخم الطحال
االحتقاني ونقص هرمون الثرومبوبويتين من الكبد .ومع ذلك ،فإن ذلك نادرا ما يؤدي إلى
انخفاض عدد الصفائح الدموية ألقل من  50 .000صفيحة دموية/ملليلتر ،نقص كرات الدم
البيضاء ونقص خاليا النيتروفيل  -بسبب تضخم الطحال وتهامشه اضطرابات تجلط الدم  -يقوم
الكبد بإنتاج معظم عوامل تجلط الدم ،ومن ثم يتالزم مرض عدم القدرة على تجلط الدم مع تفاقم
مرض الكبد يوجد في الوقت الحالي مجموعة من المؤشرات الحيوية المصدق عليها والمكونة
من  6من تلك المؤشرات والتي تشير إلى التليف (وبالتالي تليف الكبد) فحوصات دم فايبروتست
يمكن أن تتضمن الدراسات المعملية األخرى التي تجرى عن تليف الكبد المشخص حديثا ما يلي:
تحليل األمصال لفيروسات التهاب الكبد الوبائي واألجسام المضادة الذاتية (األجسام المضادة
لنواة الخلية واألجسام المضادة للعضالت الملساء واألجسام المضادة للميتوكوندريا واألجسام
المضادة للميكروزومات) قياس نسبة تشبع الفيريتين وتشبع الترانسفيرين (مؤشرات على زيادة
نسبة الحديد) ،هذا باإلضافة إلى قياس نسبة النحاس وإنزيم السيرولوبالزمين (مؤشرات على
زيادة نسبة النحاس) مستويات الجلوبيولينات المناعية (من نوع  IgGو IgMو  )IgA-وهي

مؤشرات غير مميزة للمرض ،ولكن يمكن أن تساعد في التعرف على أسباب متعددة لإلصابة
بتليف الكبد ).(Halfon et al., 2008
عالج األسباب المؤدية لتليف الكبد:
يتم عالج تليف الكبد الكحولي الناجم عن تعاطي الكحول من خالل امتناع المريض عن
تناول الكحوليات .يتضمن عالج تليف الكبد الناتج عن التهاب الكبد الوبائي إعطاء المريض أدوية
تستخدم في عالج أنواع مختلفة من التهاب الكبد ،مثل دواء إنترفيرون لعالج التهاب الكبد الفيروسي
واألدوية الكورتيكوستيرويدية لعالج التهاب الكبد المناعي الذاتي .في حين أنه يتم عالج تليف الكبد
الناتج عن داء ويلسون؛ حيث يترسب النحاس في أعضاء الجسم ،عن طريق المعالجة باالستخالب
(مثال ،دواء البنسيالمين) إلزالة النحاس من الجسم). (Halfon et al., 2008
: 2-21فقر الدم:
التعريفاألحيان،قر الدم هو نقص عدد كريات الدم الحمراء في الدم أو نقص محتوي هذه
الكريات من الهيموجلوبين أو اإلثنين معا أو وجود الهيموجلوبين غير طبيعي (محمد.)2005،
في بعض األحيان ،انخفاض حجم الدم ) (hypovolemiaيدرج أيضا في تعريف فقر الدم ،و ذلك
الن في حالة انخفاض حجم الدم بسبب النزيف ،هناك انخفاض غير مباشر لتركيز الهيموجلوبين
نتيجة تحول السائل الفراغي إلى البالزما أثناء عملية إعادة توزيع السوائل.و ال تزال هناك أسباب
أخرى النخفاض حجم الدم مثل الجفاف أو القيء ،ال تتسبب نقص في عدد خاليا الدم الحمراء أو
الهيموجلوبين ،بل تؤدى إلى زيادة تركيز الهيموجلوبين في الدم ،وهو ما يتعارض مع التعريف العام
لفقر الدم  ،فقر الدم يختلف تماما عن نقص األكسجين قي الدم والذي يعرف بانخفاض الضغط
الجزئي لألوكسجين في الدم ،على الرغم من أن كلتا الحالتان من المسببات لنقص األكسجين في الدم
).(Ross et al.,2001
التشخيـــــص:
بصفة عامة ،يطلب األطباء العد الكامل للدم(صورة دم كاملة( في اختبارات الدم األولية في
تشخيص وجود فقر الدم .إلى جانب تقديم تقرير عن عدد خاليا الدم الحمراء وتركيز الهيموجلوبين
 ،العدادات التلقائية تقوم أيضا بقياس حجم خاليا الدم الحمراء عن طريق عداد الخاليا التدفقي وهو
شيء مهم في التمييز بين أسباب فقر الدم .كما يساعد فحص فيلم دم مصبوغ
تحت الميكروسكوب أيضا في التشخيص وقد يكون ضروريا في بعض األحيان في مناطق من العالم

حيث التحليل اآللي يصعب الوصول إليه في العدادات الحديثة هناك أربعة معايير يتم قياسهم(عدد
خاليا الدم الحمراء ،تركيز الهيموجلوبين ،متوسط حجم كرات الدم الحمراء ومتوسط قطر كرات الدم
الحمراء)مما يسمح بقياس آخرين( الهيماتوكريت ،متوسط تركيز الهيموجلوبين قي كرات الدم
الحمراء ،متوسط تركيز الهيموجلوبين قي الخلية الحمراء الواحدة )ومقارنة القيم على حسب السن
والجنس.وتـقيس
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عد خاليا الدم الغير نامية والفحوصات الديناميكية لتشخيص فقر الدم أصبحت أكثر شيوعا مما كانت
عليه في الماضي في المراكز الطبية الكبيرة في الواليات المتحدة وبعض الدول الغنية األخرى،
ويرجع ذلك جزئيا إلى إن بعض العدادات التلقائية تستطيع اآلن إن تعد الخاليا الدموية الغير
نامية .عد الخاليا الغير نامية هو مقياس كمي لقدرة النخاع العظمى على إنتاج خاليا الدم الحمراء
الجديدة .معامل إنتاج الخاليا النامية هو عبارة عن قياس النسبة بين مستوى فقر الدم ومدى ارتفاع
عدد الخاليا الغير نامية نتيجة لذلك .إذا كان فقر الدم بنسبة كبيرة ،فان عدد الخاليا الغير نامية وان
كان طبيعيا سيعطى نسبا غير طبيعية.
و إذا كان العداد اآللي غير متوفر ،يمكن حساب عدد الخاليا الغير نامية بعد فحص فيلم دم مصبوغ.
أثناء الفحص اليدوي يمكن قياس أيضا نشاط النخاع العظمى عن طريق التغيرات التي تحدث في عدد
وشكل كرات الدم الحمراء الصغيرة عند فحصها تحت الميكروسكوب.و كرات الدم الحمراء حديثة
الصنع عادة ما تكون أكبر من القديمة وتأخذ الصبغة بشكل عشوائي .عندما يكون هناك مصدر فقدان
الدم واضح ،فان تقييم عملية صناعة كرات الدم الحمراء  ،يمكن أن يساعد في تقييم ما إذا كان النخاع
العظمي سيكون قادرا على تعويض هذه الخسارة ،وبأي سرعة.
عندما يكون السبب غير واضحا فان األطباء يستعينون باختبارات أخرى  :مثل سرعة الترسيب
بالدم ،نسبة البروتين الحامل للحديد ،مستوى الحديد قي الدم ،مستوى البروتين الناقل للحديد ،مستوى
حمض الفوليك قي كرات الدم الحمراء ،مستوى فيتامين ب  12في الدم ،الفصل الكهربي
للهيموجلوبين ،اختبارات وظائف الكلي( نسبة الكرياتينين في الدم ،إذا لم يتم الوصول إلى التشخيص،
فان فحص النخاع العظمى يتيح الفحص المباشر لسالئف الخاليا الحمراء).(Ross et al.,2001
حجم خاليا الدم الحمراء:
في المنهج الشكلي  ،يصنف فقر الدم على حسب حجم خاليا الدم الحمراء وذلك يحدث إما
تلقائيا أو بالفحص المجهري لفيلم دم طرفي .يتم التعبير عن حجم كرات الدم الحمراء متوسط حجم

كرات الدم الحمراء ) إذا كانت الخاليا أصـغـر مـن الطـبيعي ( أقل من  ، ) 80flيطـلق عـلى فـقـر
الدم الخاليا الصغيرة ؛ إذا كان الحجم عاديا ) (fl 80-100يطلق عليها الخاليا الطبيعية ؛ وإذا كانت
أكبر من المعتاد (ما يزيد على  ( fl 100يطلق عليها الخاليا الكبيرة .هذا المخطط يـعرض سريـعا
أكثر األسباب شيوعا لمرض فقر الدم على سبيل المثال فقر الدم ذو الخلية الصـغيرة غالبا ما يـنتـج
عن نقص الحديد .على الجانب االكلينيكى  ،سوف يكـون حجـم خاليا الدم الحـمـراء واحـد مـن أول
المعلومات المتوفرة ،لذا حتى بين األطباء الذين يعتبرون النهج الديناميكي أكثر فائدة نظريا ،سيظل
عنصر الشكل عامال هاما في التصنيف والتشخيص هناك خصائص أخرى في فيلم الدم الطرفي قد
توفر أدلة قيمة لتشخيص أكثر دقة ،فعلى سبيل المثال ،خاليا الدم البيضاء الغير طبيعية قد تشير إلى
سبب في النخاع العظمى ).(Ross et al.,2001
عالج فقر الدم:
هناك العديد من العالجات المختلفة لعالج فقر الدم ،ويعتمد على شدته وسببه نقص الحديد
الناتج عن األسباب الغذائية هو من األسباب النادرة في البالغين الغير حائضين (الرجال والنساء في
مرحلة ما بعد انقطاع الطمث) .وعند تشخيص نقص الحديد يتحتم البحث عن المصادر المحتملة
لفقدان الدم مثل النزيف من قرح المعدة أو سرطانات القولون .ويمكن معالجة نسب فقر الدم الناتج
عن نقص الحديد البسيطة والمتوسطة بمكمالت سلفات الحديد أو جلوكونات الحديد .كما قد
يساعد فيتامين سي في قدرة الجسم على امتصاص الحديد الفيتامينات المكملة التي تعطى بالفم حمض
الفوليك) أو تحت الجلد( فيتامين ب) 12تقوم بتعويض أنواع معينة من النقص( في فقر الدم الناتج عن
األمراض المزمنة ،فقر الدم المرتبط بالعالج الكيميائي أو المرتبط بأمراض الكلى ،يقوم بعض
األطباء بوصف االريثروبويتين التكميلي وااليبوتين ألفا ،لتنشيط إنتاج الخاليا الحمراء في الحاالت
الشديدة من فقر الدم ،أو فقدان الدم المستمر ،نقل الدم قد يكون ضروريا ).(Ross et al.,2001
نقل الدم كعالج لفقر الدم :
بعض األطباء يحاولون تجنب نقل الدم بشكل عام ،منذ ظهور عدة أدلة أشارت إلى زيادة
نسبة النتائج السلبية مع استراتيجيات نقل الدم األكثر كثافة .القاعدة الفسيولوجية التي تقول أن نقص
توصيل األكسجين المصاحب لفقر الدم يؤدي إلى نتائج سلبية توازنت عند وجود أن نقل الدم ليس
بالضرورة أن يحد من هذه اآلثار في الحاالت الشديدة من النزيف الحاد ،نقل الدم يعتبر إنقاذ
للحياة.التحسن في النجاة من الحوادث الكبيرة يعزى إلى حد ما التطورات الحديثة عمليات حفظ الدم

وطرق نقله نقل الدم للمرضى المحجوزين الذين في حاالت مستقرة ولكنهم يعانون من فقر الدم أصبح
نقطة بحث كثير من التجارب العملية ،وأيضا نقل الدم كأحد التدخالت الضارة.لقد تم إجراء أربع
دراسات محكمة عشوائية لمقارنة سياسات نقل الدم بصورة كبيرة مقابل نقل الدم المحافظ في
المرضى المصابين بأمراض خطيرة .لقد فشلت الدراسات األربع في إيجاد أي فائدة زائدة لسياسات
نقل الدم بصورة كبيرة بل على العكس أثبتت دراستان من الدراسات التي تجرى بأثر رجعى ،زيادة
نسبة اآلثار السلبية مع سياسات نقل الدم ). (Bush et al.,1997 and Herbet et al.,1999

الفصل الثالث
المواد والطرق
أجريت الدراسة الحالية علي مجموعة من األرانب عددها  8أرنب ( 4منها بلدية  4 -منها
مالطية) داخل بيت الحيوان التابع لقسم علم الحيوان بكلية العلوم بسبها في فصل الصيف  2012لمدة
ال تقل عن عشرة أيام تحت ظروف طبيعية و مالئمة لمعيشة األرنب وقد تم تقسيمها إلي
المجموعات التالية-:
 -1األرانب البلدية كمجموعة ضابطة (.)n=2
 -2األرانب المالطية كمجموعة ضابطة (.)n=2
 -3مجموعة األرانب البلدية المعاملة بالباراسيتامول لمدة ثمانية أيام ( )n=2و بجرعة قدرها
.250mg/kg
 -4مجموعة األرانب المالطية المعاملة بالباراسيتامول لمدة ثمانية أيام ( )n=2و بجرعة قدرها
.250mg/kg
وفي نهاية التجربة تم ذبح األرانب بكل المجموعات وأخذ عينات الدم في أنبوبة تحتوي علي مادة
مانعة للتجلط إلجراء صورة الدم و أيضا أنبوبة جافة ألخذ مصل الدم

وأجريت لهم االختبارات

التالية:
 -1صورة دم كاملة.
 -2معدل عملية البلعمة .
 -3قياس وظائف الكبد.
وذلك لمعرفة تأثير الباراسيتامول على بعض وظائف الفسيولوجية و المناعية والدموية.
أوال :الدراسة الدموية:
أجريت الدراسة على الدم المأخوذ علي مادة مانعة لتجلط بإستخدام جهاز :
)Sysmex kx-21n, automated hematology analyzer (kob-japan
وتم قياس كال من :
عدد كرات الدم البيضاء ).)WBC عدد كرات الدم الحمراء (.(RBC -نسبة الهيموجلوبين ).(HGB

 نسبة الصفائح الدموية (. (PLT نسبة مكداس الدم ). (HCT حجم متوسط الكريه الحمراء (. ) MCV كمية متوسط الهيموجلوبين الكريه الحمراء (.) MCH تركيز الهيموجلوبين متوسط الكريات الحمراء ).)MCHCثانيا :معدل ابتالع الخاليا البلعمية :
تم إجراء هذه التجربة علي دم األرانب البلدية والمالطية  ،تجري هذه التجربة لمعرفة كفائه
الخاليا المناعية وقدرتها في التهام الحبر الهندي كدليل على وظيفة البلعمة .أجريت التجربة طبقا
للعالم ) (Cheng and Lamont,1988على الدجاج وتم تحويرها بواسطة (Fathi et al
).,2003وقد أجرينا عليها بعض التعديالت ليتم إجرائها علي األرانب.
الطريقة -:
 -1بعد ثمانية أيام من معاملة بالباراسيتامول تم ذبح الحيوانات الضابطة (الكنترول) والحيوانات
المعاملة واخذ العينات الدم على أنبوبة تحتوي علي مانعة للتجلط (الهيبارين).
 -2تم خلط عينات الدم مع  4ملي محلول سترات الصوديوم (و يكون كمية محلول السترات مساويا
لحجم الدم) ومن ثم تم إضافة الحبر الهندي ( 5ميكرولتر) وتم وضع العينات في الحضانة علي
فترات زمنية ( )30،10،0دقائق.
 -3بعد الفترة الزمنية المحددة لكل العينات تم تدويرها في جهاز الطرد المركزي عند  500لفة/الدقيقة
لمدة 10دقائق.
 -4تم اخذ  2ملي من الجزء الرائق وقياسه علي (جهاز الكثافة الضوئية) عند طول موجي 640
نانومتر وتم تسجيل القراءة للعينات المأخوذة ،ومن خالل هذه القراءات يتم حساب معدل البلعمة في
كل من األرانب البلدية والمالطية ومن ثم حساب متوسط المعدل في كل المجموعة علي حده.
ثالثا:الدراسة الفسيولوجية:
أجريت الدراسة على مصل الدم لكل المجموعات تبعا لتعليمات الشركات المنتجة ( Bicon,
:) Germany
 مستوى نشاط أنزيم .)GOT) Glutamic oxaloacetic transminase -مستوى الصفراء(البيليروبين .)Bilirubin

الفصل الرابع
النتائج
أوال :الدراسة الدموية:
 - 1عدد كريات الدم البيضاء:
من الجدول رقم ( )1والشكل رقم( )2يتضح أن متوسط عدد كرات الدم البيضاء في مجموعة
األرانب البلدية الضابطة هو 3.8×103/mlو االنحراف المعياري ( )0.141ومتوسط عدد كرات
الدم البيضاء في مجموعة األرانب البلدية المعاملة بالباراسيتامول هو  3.05×103/mlو االنحراف
المعياري ( )0.636ومتوسط عدد كرات الدم البيضاء في مجموعة األرانب المالطية الضابطة هو
 5.8×103/mlو االنحراف المعياري ( )0.141بينما متوسط عدد كرات الدم البيضاء في مجموعة
األرانب المالطية المعاملة بالباراسيتامول هو 5.3×103 /mlو االنحراف المعياري (.)0.282
وقد أوضحت الدراسة اإلحصائية أن لم يكن هناك فروق معنوية في متوسط عدد كرات الدم
البيضاء عند مقارنة مجموعة األرانب البلدية الضابطة بمجموعة األرانب البلدية المعاملة
بالباراسيتامول ) ) P1=0.12وأيضا مقارنة مجموعة األرانب المالطية الضابطة بمجموعة األرانب
المالطية المعاملة بالباراسيتامول ) ) P2=0.07بينما هناك فرق معنوي في متوسط عدد كرات الدم
البيضاء عند مقارنة مجموعة األرنب البلدية بمجموعة األرنب المالطية المعاملة بالباراسيتامول
). ) P3=0.02

جدول رقم ( :)1يبين متوسط عدد كرات الدم البيضاء في األرانب البلدية الضابطة و المعاملة
بالباراسيتامول واألرانب المالطية الضابطة و المعاملة بالباراسيتامول.
نوع المجموعة

المتوسط  ±االنحراف

p

)(103/ml
مجموعة األرانب البلدية
0.141 ± 3.8

الضابطة
))n=2
مجموعة األرانب البلدية
المعاملة بالباراسيتامول

P1=0.12
0.636 ± 3.05

))n=2
مجموعة األرانب المالطية
0.141 ± 5.8

الضابطة
))n=2
مجموعة األرانب المالطية
المعاملة بالباراسيتامول

P2=0.07
0.282 ± 5.3

* P3=0.02

))n=2
مقارنة مجموعة األرانب البلدية الضابطة بمجموعة األرانب البلدية المعاملة بالباراسيتامول =P1
مقارنة مجموعة األرانب المالطية الضابطة بمجموعة األرانب المالطية المعاملة بالباراسيتامول =P2
مقارنة مجموعة األرنب البلدية بمجموعة األرنب المالطية المعاملة بالباراسيتامول =P3
عدد العينات(األرنب) =n
فرق معنوي =*
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األرانب البلدية الضابطة

شكل رقم ( : )2يبين متوسط عدد كرات الدم البيضاء في األرانب البلدية الضابطة و المعاملة
بالباراسيتامول واألرانب المالطية الضابطة و المعاملة بالباراسيتامول.

-2عدد كرات الدم الحمراء:
من الجدول رقم ( )2والشكل رقم( )3يتضح أن متوسط عدد كرات الدم الحمراء في مجموعة
األرانب البلدية الضابطة هو  4.34×106/mlو االنحراف المعياري( )0. 021و بينما متوسط عدد
كرات الدم الحمراء في مجموعة األرانب البلدية المعاملة بالباراسيتامول هو 3.84×106/ mlو
االنحراف المعياري ( )0.332ومتوسط عدد كرات الدم الحمراء في مجموعة األرانب المالطية
الضابطة هو  5.4×106/mlواالنحراف المعياري( )0.141بينما متوسط عدد كرات الدم الحمراء
في مجموعة األرانب البلدية واألرانب المالطية الضابطة و المعاملة بالباراسيتامول هو
 3.86×106 /mlو االنحراف المعياري(.)0.084
وقد أوضحت الدراسة اإلحصائية أن لم يكن هناك فروق معنوية في متوسط عدد كرات الدم
الحمراء عند مقارنة مجموعة األرانب البلدية الضابطة بمجموعة األرانب البلدية المعاملة
بالباراسيتامول ) ) P1=0.08ولكن هناك فرق معنوي عند مقارنة مجموعة المالطية األرانب
الضابطة بمجموعة األرانب المالطية المعاملة بالباراسيتامول ) ) P2=0.02ولكن لم يكن هناك
فروق معنوية عند مقارنة مجموعة األرنب البلدية بمجموعة األرنب المالطية المعاملة بالباراسيتامول
). ) P3=0.47

جدول رقم ( :)2يبين متوسط عدد كرات الدم الحمراء في األرانب البلدية الضابطة و المعاملة
بالباراسيتامول األرانب المالطية الضابطة و المعاملة بالباراسيتامول.
نوع المجموعة

المتوسط  ±االنحراف

p

)(106/ml
مجموعة األرانب البلدية
0. 021 ± 4.34

الضابطة
))n=2
مجموعة األرانب البلدية
المعاملة بالباراسيتامول

P1=0.08
0.332 ± 3.84

))n=2
مجموعة األرانب المالطية
0.141 ± 5.4

الضابطة
))n=2
مجموعة األرانب المالطية
المعاملة بالباراسيتامول

*P2=0.02
0.084 ± 3.86

P3=0.47

))n=2

مقارنة مجموعة األرانب البلدية الضابطة بمجموعة األرانب البلدية المعاملة بالباراسيتامول =P1
مقارنة مجموعة األرانب المالطية الضابطة بمجموعة األرانب المالطية المعاملة بالباراسيتامول =P2
مقارنة مجموعة األرنب البلدية بمجموعة األرنب المالطية المعاملة بالباراسيتامول =P3
عدد العينات(األرنب) =n
فرق المعنوي =*
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شكل رقم ( : )3يبين متوسط عدد كرات الدم الحمراء في األرانب البلدية الضابطة و المعاملة
بالباراسيتامول األرانب المالطية الضابطة و المعاملة بالباراسيتامول.

 -3نسبة الهيموجلوبين :
من الجدول رقم ( )3والشكل رقم( )4يتضح أن متوسط نسبة الهيموجلوبين في مجموعة
األرانب البلدية و األرانب المالطية الضابطة هو ( g/dl)10.05و االنحراف المعياري()0.070بينما
متوسط نسبة الهيموجلوبين في مجموعة األرانب البلدية الضابطة و المعاملة بالباراسيتامول
هو( g /dl)7.6و االنحراف المعياري()0.141ومتوسط نسبة الهيموجلوبين في مجموعة األرانب
المالطية الضابطة والمعاملة بالباراسيتامول هو ( g/dl)12.25و االنحراف المعياري()0.353بينما
متوسط نسبة الهيموجلوبين في مجموعة األرانب البلدية األرانب المالطية الضابطة و المعاملة
بالباراسيتامول هو( g /dl)7.95و االنحراف المعياري(.)0.212
وقد أوضحت الدراسة اإلحصائية أن هناك فرق معنوي في متوسط نسبة الهيموجلوبين عند
مقارنة مجموعة األرانب البلدية الضابطة بمجموعة األرانب البلدية المعاملة بالباراسيتامول
) ) P1=0.001و لكن لم يكن هناك فروق معنوية عند مقارنة مجموعة المالطية األرانب الضابطة
بمجموعة األرانب المالطية المعاملة بالباراسيتامول ) ) P2=0.42و أيضا عند مقارنة مجموعة
األرنب البلدية بمجموعة األرنب المالطية المعاملة بالباراسيتامول). ) P3=0.09

جدول رقم ( :)3يبين متوسط نسبة الهيموجلوبين في األرانب البلدية الضابطة و المعاملة
بالباراسيتامول األرانب المالطية الضابطة و المعاملة بالباراسيتامول.
نوع المجموعة

المتوسط  ±االنحراف

P

)(g/dl
مجموعة األرانب البلدية
0.070 ± 10.05

الضابطة
))n=2
مجموعة األرانب البلدية
المعاملة بالباراسيتامول

*P1=0.001
0.141 ± 7.6

)(n=2
مجموعة األرانب المالطية
0.353 ± 12.25

الضابطة
))n=2
مجموعة واألرانب المالطية
المعاملة بالباراسيتامول

P2=0.42
0.212 ± 7.95

P3=0.09

)(n=2

مقارنة مجموعة األرانب البلدية الضابطة بمجموعة األرانب البلدية المعاملة بالباراسيتامول = =P1
مقارنة مجموعة األرانب المالطية الضابطة بمجموعة األرانب المالطية المعاملة بالباراسيتامول =P2
مقارنة مجموعة األرنب البلدية بمجموعة األرنب المالطية المعاملة بالباراسيتامول =P3
عدد العينات(األرنب) =n
فرق المعنوي =*
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شكل رقم ( : )4يبين متوسط نسبة الهيموجلوبين في األرانب البلدية الضابطة و المعاملة
بالباراسيتامول األرانب المالطية الضابطة و المعاملة بالباراسيتامول .

 -4نسبة الصفائح الدموية:
من الجدول رقم ( )4والشكل رقم( )5يتضح أن متوسط نسبة الصفائح الدموية في مجموعة
األرانب البلدية الضابطة هو  577×103/mlواالنحراف المعياري( )2.212بينما متوسط نسبة
الصفائح الدموية في مجموعة األرانب البلدية المعاملة بالباراسيتامول هو 291×103/ mlواالنحراف
المعياري ( )0.707ومتوسط نسبة الصفائح الدموية في مجموعة األرانب المالطية الضابطة هو
 570×103/mlواالنحراف المعياري( )0.707بينما متوسط نسبة الصفائح الدموية في مجموعة
األرانب المالطية المعاملة بالباراسيتامول هو  549×103/mlو االنحراف المعياري(.)294
وقد أوضحت الدراسة اإلحصائية أن هناك فرق معنوي في متوسط نسبة الصفائح الدموية
عند مقارنة مجموعة األرانب البلدية الضابطة بمجموعة األرانب البلدية المعاملة بالباراسيتامول
) ) P1=0.000ولكن لم يكن هناك فروق معنوية عند مقارنة مجموعة المالطية األرانب الضابطة
بمجموعة األرانب المالطية المعاملة بالباراسيتامول )) P2=0.46

وأيضا عند مقارنة مجموعة

األرنب البلدية بمجموعة األرنب المالطية المعاملة بالباراسيتامول ). ) P3=0.17

جدول رقم ( :)4يبين متوسط نسبة الصفائح الدموية في األرانب البلدية الضابطة و المعاملة
بالباراسيتامول األرانب المالطية الضابطة و المعاملة بالباراسيتامول.
نوع المجموعة

المتوسط  ±االنحراف

P

)(103/ml
مجموعة األرانب البلدية
2.121 ± 577

الضابطة
))n=2
مجموعة األرانب البلدية
المعاملة بالباراسيتامول

* P1=0.000
0.707 ± 291

)(n=2
مجموعة األرانب المالطية
0.707± 570

الضابطة
))n=2
مجموعة األرانب المالطية
المعاملة بالباراسيتامول

P2=0.46
294 ± 549

P3=0.17

)(n=2
مقارنة مجموعة األرانب البلدية الضابطة بمجموعة األرانب البلدية المعاملة بالباراسيتامول=P1
مقارنة مجموعة األرانب المالطية الضابطة بمجموعة األرانب المالطية المعاملة بالباراسيتامول =P2
مقارنة مجموعة األرنب البلدية بمجموعة األرنب المالطية المعاملة بالباراسيتامول =P3
عدد العينات(األرنب) =n
فرق المعنوي =*
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شكل رقم ( : )5يبين متوسط نسبة الصفائح الدموية في األرانب البلدية الضابطة و المعاملة األرانب
المالطية الضابطة و المعاملة بالباراسيتامول .

 -5نسبة مكداس الدم:
من الجدول رقم ( )5والشكل رقم( )6يتضح أن متوسط نسبة مكداس الدم في مجموعة
األرانب البلدية الضابطة هو ( %)34واالنحراف المعياري ( )0.212بينما متوسط نسبة مكداس الدم
في مجموعة األرانب البلدية المعاملة بالباراسيتامول هو( )26.9واالنحراف المعياري ()0.212
%ومتوسط نسبة مكداس الدم في مجموعة األرانب المالطية الضابطة هو ( %)38واالنحراف
المعياري ()0.212

بينما متوسط نسبة مكداس الدم في مجموعة األرانب المالطية المعاملة

بالباراسيتامول هو( %)26.4واالنحراف المعياري (.)1.131
وقد أوضحت الدراسة اإلحصائية أن هناك فرق معنوي في متوسط نسبة مكداس الدم عند
مقارنة مجموعة

األرانب البلدية الضابطة بمجموعة األرانب البلدية المعاملة بالباراسيتامول

) ) P1=0.0004ولكن لم يكن هناك فروق معنوية عند مقارنة مجموعة المالطية األرانب الضابطة
بمجموعة األرانب المالطية المعاملة بالباراسيتامول ) ) P2=0.009وايضا عند مقارنة متوسط
نسبة مكداس الدم عند مقارنة مجموعة األرنب البلدية بمجموعة األرنب المالطية المعاملة
بالباراسيتامول ). ) P3=0.28

جدول رقم ( :)5يبين متوسط نسبة مكداس الدم في األرانب البلدية الضابطة و المعاملة
بالباراسيتامول األرانب المالطية الضابطة و المعاملة بالباراسيتامول.
نوع المجموعة

المتوسط  ±االنحراف

P

()%
مجموعة األرانب البلدية
0.212± 34

الضابطة
))n=2
مجموعة األرانب البلدية
المعاملة بالباراسيتامول

*P1=0.0004
0.212± 26.9

))n=2
مجموعة األرانب المالطية
2.121± 38

الضابطة
))n=2
مجموعة األرانب المالطية
المعاملة بالباراسيتامول

P2=0.009
1.131± 26.4

P3=0.28

))n=2
مقارنة مجموعة األرانب البلدية الضابطة بمجموعة األرانب البلدية المعاملة بالباراسيتامول=P1
مقارنة مجموعة األرانب المالطية الضابطة بمجموعة األرانب المالطية المعاملة بالباراسيتامول =P2
مقارنة مجموعة األرنب البلدية بمجموعة األرنب المالطية المعاملة بالباراسيتامول =P3
عدد العينات(األرنب)=n
فرق المعنوي =*
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شكل رقم ( : )6يبين متوسط نسبة مكداس الدم في األرانب البلدية الضابطة و المعاملة
بالباراسيتامول األرانب المالطية الضابطة و المعاملة بالباراسيتامول .

 -6حجم متوسط الكريه الحمراء:
من الجدول رقم ( )6والشكل رقم( )7يتضح أن حجم متوسط الكريه الحمراء في مجموعة
األرانب البلدية الضابطة هو ( FL)80.1واالنحراف المعياري ( )0.141بينما حجم متوسط الكريه
الحمراء في مجموعة األرانب البلدية المعاملة بالباراسيتامول هو( FL)70.3واالنحراف المعياري
( )5.515و حجم متوسط الكريه الحمراء في مجموعة األرانب المالطية الضابطة هو (FL)71.5
واالنحراف المعياري ( )2.121بينما حجم متوسط الكريه الحمراء في مجموعة األرانب المالطية
المعاملة بالباراسيتامول هو( FL)68.4واالنحراف المعياري (.)1.141
وقد أوضحت الدراسة اإلحصائية أن لم يكن هناك فروق معنوية في حجم متوسط الكريه
الحمراء عند مقارنة مجموعة األرانب البلدية الضابطة بمجموعة األرانب البلدية المعاملة
بالباراسيتامول )P1=0.06

) وأيضا مقارنة مجموعة

المالطية األرانب الضابطة بمجموعة

األرانب المالطية المعاملة بالباراسيتامول ) )P2=0.11و أيضا مقارنة مجموعة األرنب البلدية
بمجموعة األرنب المالطية المعاملة بالباراسيتامول ). ) P3=0.34

جدول رقم ( :)6يبين حجم متوسط الكريه الحمراء في األرانب البلدية الضابطة و المعاملة
بالباراسيتامول األرانب المالطية الضابطة و المعاملة بالباراسيتامول.
نوع المجموعة

المتوسط  ±االنحراف

P

))FL
مجموعة األرانب البلدية
الضابطة

0.141±80.1

))n=2
مجموعة األرانب البلدية
المعاملة بالباراسيتامول

P1=0.06
5.515 ± 70.3

))n=2
مجموعة األرانب المالطية
الضابطة

2.121±71.5

))n=2
مجموعة األرانب المالطية
المعاملة بالباراسيتامول

P2=0.11
1.141± 68.4

P3=0.34

))n=2
مقارنة مجموعة األرانب البلدية الضابطة بمجموعة األرانب البلدية المعاملة بالباراسيتامول=P1
مقارنة مجموعة األرانب المالطية الضابطة بمجموعة األرانب المالطية المعاملة بالباراسيتامول =P2
مقارنة مجموعة األرنب البلدية بمجموعة األرنب المالطية المعاملة بالباراسيتامول =P3
عدد العينات(األرنب) =n
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شكل رقم ( : )7يبين حجم متوسط الكريه الحمراء في األرانب البلدية الضابطة و المعاملة
بالباراسيتامول األرانب المالطية الضابطة و المعاملة بالباراسيتامول .

 -7كمية متوسط الهيموجلوبين الكريه الحمراء:
من الجدول رقم ( )7والشكل رقم( )8يتضح أن كمية متوسط الهيموجلوبين الكريه الحمراء
في مجموعة األرانب البلدية الضابطة هو ( pg)23.25واالنحراف المعياري ( )0.212بينما كمية
متوسط الهيموجلوبين الكريه الحمراء في مجموعة األرانب البلدية المعاملة بالباراسيتامول
هو( pg)19.85واالنحراف المعياري ( )2.05و كمية متوسط الهيموجلوبين الكريه الحمراء في
مجموعة األرانب المالطية الضابطة هو ( pg)22.65واالنحراف المعياري ( )0.212بينما متوسط
كمية متوسط الهيموجلوبين الكريه الحمراء في مجموعة األرانب المالطية المعاملة بالباراسيتامول
هو( pg)20.6واالنحراف المعياري (.)0.141
وقد أوضحت الدراسة اإلحصائية أن هناك لم يكن فروق معنوية في كمية متوسط
الهيموجلوبين الكريه الحمراء عند مقارنة مجموعة األرانب البلدية الضابطة بمجموعة األرانب
البلدية المعاملة بالباراسيتامول ) ) P1=0.07و بينما يكن هناك فرق معنوي في كمية متوسط
الهيموجلوبين الكريه الحمراء مقارنة مجموعة

المالطية األرانب الضابطة بمجموعة األرانب

المالطية المعاملة بالباراسيتامول ) )P2=0.003ولكن لم يكن هناك فروق معنوية في كمية متوسط
الهيموجلوبين الكريه الحمراء عند مقارنة مجموعة األرنب البلدية بمجموعة األرنب المالطية
المعاملة بالباراسيتامول ). ) P3=0.32

جدول رقم ( :)7يبين كمية متوسط الهيموجلوبين الكريه الحمراء في األرانب البلدية الضابطة و
المعاملة بالباراسيتامول األرانب المالطية الضابطة و المعاملة بالباراسيتامول.
نوع المجموعة

المتوسط  ±االنحراف

P

)(Pg
مجموعة األرانب البلدية
0.212 ± 23.25

الضابطة
))n=2
مجموعة األرانب البلدية
المعاملة بالباراسيتامول

P1=0.07
2.050 ± 19.85

)(n=2
مجموعة األرانب المالطية
0.212 ± 22.65

الضابطة
))n=2
مجموعة األرانب المالطية
المعاملة بالباراسيتامول

*P2=0.003
0.141 ± 20.6

P3=0.32

))n=2
مقارنة مجموعة األرانب البلدية الضابطة بمجموعة األرانب البلدية المعاملة بالباراسيتامول=P1
مقارنة مجموعة األرانب المالطية الضابطة بمجموعة األرانب المالطية المعاملة بالباراسيتامول =P2
مقارنة مجموعة األرنب البلدية بمجموعة األرنب المالطية المعاملة بالباراسيتامول =P3
عدد العينات(األرنب)=n
فرق المعنوي =*
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شكل رقم ( : )8يبين كمية متوسط الهيموجلوبين الكريه الحمراء في األرانب البلدية الضابطة و
المعاملة بالباراسيتامول األرانب المالطية الضابطة و المعاملة بالباراسيتامول.

 -8تركيز الهيموجلوبين متوسط الكريات الدم الحمراء:
من الجدول رقم ( )8والشكل رقم( )9يتضح أن تركيز الهيموجلوبين متوسط الكريات الدم
الحمراء في مجموعة األرانب البلدية الضابطة هو ( g/dl )29.25واالنحراف المعياري ()0.212
بينما تركيز الهيموجلوبين متوسط الكريات الدم الحمراء في مجموعة األرانب البلدية المعاملة
بالباراسيتامول هو( g/dl )28.2واالنحراف المعياري ( )0.707و تركيز الهيموجلوبين متوسط
الكريات الدم الحمراء في مجموعة األرانب المالطية الضابطة هو ( g/dl)30.5واالنحراف
المعياري ( )0.707بينما تركيز الهيموجلوبين متوسط الكريات الدم الحمراء في مجموعة األرانب
المالطية المعاملة بالباراسيتامول هو( g/dl)30.15واالنحراف المعياري (.)0.494
وقد أوضحت الدراسة اإلحصائية أن لم يكن هناك فروق معنوية في تركيز الهيموجلوبين متوسط
الكريات الدم الحمراء عند مقارنة مجموعة األرانب البلدية الضابطة بمجموعة األرانب البلدية
المعاملة بالباراسيتامول )P1=0.09

) وأيضا مقارنة مجموعة

المالطية األرانب الضابطة

بمجموعة األرانب المالطية المعاملة بالباراسيتامول ) ) P2=0.31بينما يكن هناك فرق معنوي في
تركيز الهيموجلوبين متوسط الكريات الدم الحمراء عند مقارنة مجموعة األرنب البلدية بمجموعة
األرنب المالطية المعاملة بالباراسيتامول ). ) P3=0.04

جدول رقم ( :)8يبين تركيز الهيموجلوبين متوسط الكريات الدم الحمراء في األرانب البلدية الضابطة
و المعاملة األرانب المالطية الضابطة و المعاملة بالباراسيتامول.
نوع المجموعة

المتوسط  ±االنحراف

P

)(g/dl
مجموعة األرانب البلدية
0.212 ± 29.25

الضابطة
))n=2
مجموعة األرانب البلدية
المعاملة بالباراسيتامول

P1=0.09
0.707± 28.2

))n=2
مجموعة األرانب المالطية
الضابطة

0.707±30.5

))n=2
مجموعة األرانب المالطية
المعاملة بالباراسيتامول

P2=0.31
0.494 ± 30.15

*P3=0.04

))n=2
مقارنة مجموعة األرانب البلدية الضابطة بمجموعة األرانب البلدية المعاملة بالباراسيتامول=P1
مقارنة مجموعة األرانب المالطية الضابطة بمجموعة األرانب المالطية المعاملة بالباراسيتامول =P2
مقارنة مجموعة األرنب البلدية بمجموعة األرنب المالطية المعاملة بالباراسيتامول =P3
عدد العينات(األرنب) =n
فرق المعنوي =*
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شكل رقم ( : )9يبين تركيز الهيموجلوبين متوسط الكريات الدم الحمراء في األرانب البلدية الضابطة و
المعاملة بالباراسيتامول األرانب المالطية الضابطة و المعاملة بالباراسيتامول.

ثانيا :معدل ابتالع الخاليا البلعمية:
 -1معدل ابتالع الخاليا البلعمية:
من الجدول رقم ( )9والشكل رقم( )10يتضح أن متوسط معدل ابتالع الخاليا البلعمية في
مجموعة األرانب البلدية الضابطة هو ( %)0.345و االنجراف المعياري ( )0.007وبينما متوسط
معدل ابتالع الخاليا البلعمية في مجموعة األرانب البلدية المعاملة بالباراسيتامول هو( %)0.75و
االنجراف المعياري ( )0.494و متوسط معدل ابتالع الخاليا البلعمية في مجموعة األرانب المالطية
الضابطة هو ( %)0.045و االنجراف المعياري ( )0.007بينما متوسط معدل ابتالع الخاليا البلعمية
في مجموعة األرانب المالطية المعاملة بالباراسيتامول هو( % )0.15و االنحراف المعياري (.)0
وقد أوضحت الدراسة اإلحصائية أن لم تكن هناك فروق معنوية في معدل ابتالع الخاليا البلعمية
عند مقارنة مجموعة األرانب البلدية الضابطة بمجموعة األرانب البلدية المعاملة بالباراسيتامول
) ) P1=0.18و بينما هناك فرق معنوي مقارنة مجموعة المالطية األرانب الضابطة بمجموعة
األرانب المالطية المعاملة بالباراسيتامول ) ) P2=0.001ولكن لم يكن هناك فرق معنوي في معدل
ابتالع الخاليا البلعمية عند مقارنة مجموعة األرنب البلدية بمجموعة األرنب المالطية المعاملة
بالباراسيتامول ). ) P3=0.11

جدول رقم ( :)9يبين معدل ابتالع الخاليا البلعمية في األرانب البلدية الضابطة

و المعاملة

بالباراسيتامول األرانب المالطية الضابطة و المعاملة بالباراسيتامول.
نوع المجموعة

المتوسط ±االنحراف

P

()%
مجموعة األرانب البلدية
0.007 ± 0.345

الضابطة
))n=2
مجموعة األرانب البلدية
المعاملة بالباراسيتامول

P1=0.18
0.494 ± 0.75

)(n=2
مجموعة األرانب المالطية
0.007 ± 0.045

الضابطة
))n=2
مجموعة األرانب المالطية
المعاملة بالباراسيتامول

*P2=0.001
0 ± 0.15

P3=0.11

))n=2
مقارنة مجموعة األرانب البلدية الضابطة بمجموعة األرانب البلدية المعاملة بالباراسيتامول=P1
مقارنة مجموعة األرانب المالطية الضابطة بمجموعة األرانب المالطية المعاملة بالباراسيتامول =P2
مقارنة مجموعة األرنب البلدية بمجموعة األرنب المالطية المعاملة بالباراسيتامول =P3
عدد العينات(األرنب) =n
فرق المعنوي =*
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شكل رقم ( : )10يبين متوسط معدل ابتالع الخاليا البلعمية في األرانب البلدية الضابطة و المعاملة
بالباراسيتامول األرانب المالطية الضابطة و المعاملة بالباراسيتامول.

ثالثا:الدراسة الفسيولوجية:
 -1مستوي نشاط أنزيم :GOT
من الجدول رقم ( )10والشكل رقم( )11يتضح أن متوسط مستوي نشاط أنزيم GOTفي
مجموعة األرانب البلدية الضابطة هو ( u/l )217.5واالنحراف المعياري ( )177.48بينما متوسط
مستوي نشاط أنزيم GOTفي مجموعة األرانب البلدية المعاملة بالباراسيتامول هو(u/l )52.5
واالنحراف المعياري ( )24.748و متوسط مستوي نشاط أنزيم GOTفي مجموعة األرانب المالطية
الضابطة هو ( u/l )176واالنحراف المعياري ( )36.76بينما متوسط مستوي نشاط أنزيم GOTفي
مجموعة األرانب المالطية المعاملة بالباراسيتامول هو( u/l)48.5واالنحراف المعياري (.)17.677
وقد أوضحت الدراسة اإلحصائية أن لم يكن هناك فروق معنوية في متوسط مستوي نشاط
أنزيم GOTعند مقارنة مجموعة األرانب البلدية الضابطة بمجموعة األرانب البلدية المعاملة
بالباراسيتامول ) ) P1=0.16و بينما تكن هناك فرق معنوي عند مقارنة مجموعة المالطية األرانب
الضابطة بمجموعة األرانب المالطية المعاملة بالباراسيتامول ) ) P2=0.02ولم يكن هناك فروق
معنوية في متوسط مستوي نشاط أنزيم GOTعند مقارنة مجموعة األرنب البلدية بمجموعة األرنب
المالطية المعاملة بالباراسيتامول ). ) P3=0.43

جدول رقم ( :)10يبين متوسط مستوي نشاط أنزيم GOTفي األرانب البلدية الضابطة و المعاملة
بالباراسيتامول األرانب المالطية الضابطة و المعاملة بالباراسيتامول.
نوع المجموعة

المتوسط  ±االنحراف

P

))u/l
مجموعة األرانب البلدية
177.48 ± 217.5

الضابطة
)(n=2
مجموعة األرانب البلدية
المعاملة بالباراسيتامول

P1=0.16
24.748 ± 52.5

))n=2
مجموعة األرانب المالطية
36.76 ± 176

الضابطة
)(n=2
مجموعة األرانب المالطية
المعاملة بالباراسيتامول

*P2=0.02
17.677 ± 48.5

P3=0.43

)(n=2
مقارنة مجموعة األرانب البلدية الضابطة بمجموعة األرانب البلدية المعاملة بالباراسيتامول=P1
مقارنة مجموعة األرانب المالطية الضابطة بمجموعة األرانب المالطية المعاملة بالباراسيتامول =P2
مقارنة مجموعة األرنب البلدية بمجموعة األرنب المالطية المعاملة بالباراسيتامول =P3
عدد العينات(األرنب) =n
فرق المعنوي =*
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شكل رقم ( : )11يبين متوسط مستوي نشاط أنزيم GOTفي األرانب البلدية الضابطة و المعاملة
بالباراسيتامول األرانب المالطية الضابطة و المعاملة بالباراسيتامول.

 -2مستوي الصفراء:
من الجدول رقم ( )11والشكل رقم ( )12يتضح أن متوسط مستوي نشاط البيليروبين في
مجموعة األرانب البلدية الضابطة هو ( mg/dl)0.35واالنحراف المعياري ( )0.212بينما
متوسط مستوي نشاط البيليروبين في مجموعة األرانب البلدية المعاملة بالباراسيتامول هو()0.25
 mg/dlواالنحراف المعياري ( )0.070و متوسط مستوي نشاط البيليروبين في مجموعة األرانب
المالطية الضابطة هو ( mg/dl)0.4واالنحراف المعياري ( )0.141بينما متوسط مستوي نشاط
البيليروبين في مجموعة األرانب المالطية المعاملة بالباراسيتامول هو( mg/dl)0.3واالنحراف
المعياري (.)0
وقد أوضحت الدراسة اإلحصائية أن لم يكن هناك فروق معنوية في متوسط مستوي نشاط
البيليروبين عند مقارنة مجموعة األرانب البلدية الضابطة بمجموعة األرانب البلدية المعاملة
بالباراسيتامول ) ) P1=0.29وأيضا مقارنة مجموعة المالطية األرانب الضابطة بمجموعة األرانب
المالطية المعاملة بالباراسيتامول ) )P2=0.21وكذلك عند مقارنة مجموعة األرنب البلدية بمجموعة
األرنب المالطية المعاملة بالباسيتامول ). ) P3=0.21

جدول رقم ( :)11يبين متوسط مستوي نشاط البيليروبين في األرانب البلدية الضابطة و المعاملة
بالباراسيتامول األرانب المالطية الضابطة و المعاملة بالباراسيتامول .
نوع المجموعة

المتوسط ±االنحراف

P

)(mg/dl
مجموعة األرانب البلدية
0.212 ±0.35

الضابطة
))n=2
مجموعة األرانب البلدية
المعاملة بالباراسيتامول

P1=0.29
0.070 ± 0.25

)(n=2
مجموعة األرانب المالطية
0.141 ± 0.4

الضابطة
))n=2
مجموعة األرانب المالطية
المعاملة بالباراسيتامول

P2=0.21
0 ± 0.3

P3=0.21

))n=2
مقارنة مجموعة األرانب البلدية الضابطة بمجموعة األرانب البلدية المعاملة بالباراسيتامول=P1
مقارنة مجموعة األرانب المالطية الضابطة بمجموعة األرانب المالطية المعاملة بالباراسيتامول =P2
مقارنة مجموعة األرنب البلدية بمجموعة األرنب المالطية المعاملة بالباراسيتامول =P3
عدد العينات(األرنب) =n
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شكل رقم ( : )12يبين متوسط مستوي نشاط البيليروبين في األرانب البلدية الضابطة و المعاملة
بالباراسيتامول األرانب المالطية الضابطة و المعاملة بالباراسيتامول.

الفصل اخلامس
المناقشة
من المعروف إن الباراسيتامول له تأثيرات ضارة على مختلف أجهزة الجسم خاصة الكبد
ومكونات الدم إذا أخذ بكميات كبيرة وكميات صغيرة لمدة طويلة حيث يؤدي تناول الباراسيتامول إلي
إحداث تسمم الكبد وفشل الكبد و تليف الكبد .
من خالل الدراسة الحالية وجد أن الباراسيتامول يؤدي إلي انخفاض في عدد كريات الدم
البيضاء ومقاييس كريات الدم الحمراء و نسبة الصفائح الدموية و زيادة معدل ابتالع الخاليا البلعمية
و كذلك انخفاض وظائف الكبد .أيضا وجد إن هناك فروق معنوية في عدد كريات الدم البيضاء و
كذلك في تركيز الهيموجلوبين ومتوسط الكريات الحمراء عند مقارنة مجموعة األرانب البلدية
بمجموعة األرانب المالطية المعاملة بالباراسيتامول ولكن لم يجد فروق معنوية في المجموعات
األخرى.
من الدراسة الحالية اتضح إن حجم كرات الدم الحمراء في األرانب البلدية المعاملة
بالباراسيتامول اكبر من حجم كرات الدم الحمراء في األرانب المالطية المعاملة إال إن محتوي
كريات الدم الحمراء من الهيموجلوبين في األرانب المالطية المعاملة بالباراسيتامول كان اعلى من
األرانب البلدية لذلك وجدنا أن تركيز هيموجلوبين األرانب المالطية المعاملة اعلي بكثير من
األرانب البلدية المعاملة بالباراسيتامول وهذا بالرغم من نسبة هيموجلوبين متقاربة وبذلك اتضح إن
تأثير الباراسيتامول علي األرانب المالطية اعلى أو اكبر وسبب انخفاض شديد لكريات الدم الحمراء
عن كريات الدم الحمراء الضابطة .
و كما اتضح في هذه الدراسة إن تأثيره على مستوى نشاط البيليروبين أكثر في األرانب
المالطية عن األرانب البلدية و هذه العوامل تتأثر بنوع األرانب و تأثيره على معدل ابتالع الخاليا
البلعمية يكون أكثر على األرانب البلدية عن األرانب المالطية بالرغم من انخفاض عدد الكريات
البيضاء  .وهناك دراسات عديدة أجريت علي تأثير الباراسيتامول على الكبد فأظهرت دراسة
مماثلة للعالم  Laineإن تأثير جرعات صغيرة من الباراسيتامول سام على الكبد ألنه يؤثر على
سيتوكروم .(Lain et al .,2009) Cyp3A4
وفي دراسة أخري للعالم  Cigremisأظهرت تأثيره على الكبد بسبب تأثيره على إنزيمات
األكسدة التالية ( Cigremis et al ., 2009) SOD-CAT-GSH- PX :

ولقد وجد في الدراسات السابقة أن الباراسيتامول يؤثر على األرنب عندما يعطى لمدة
طويلة يسبب ضعف وظيفة الكبد ،وأنه عندما تؤخذ بجرعات صغيرة من الباراسيتامول يسبب
تغيرات في عمليات التمثيل الغذائي في الكبد عندما تؤخذ لفترة طويلة من الزمن (Maciejewska
et al., 2007).
من الدراسة الحالية نستخلص أن لعقار الباراسيتامول تأثيرات ضارة على الجسم لو أخذ
بجرعة كبيرة وتأثيره األكبر يكون على عضو الكبد وهذه تأثيرات تعتمد علي نوع األرانب .

اخلــــــالصــــــة
تم دراسة مقارنة بعض القياسات الدموية و المناعية في األرانب البلدية و المالطية المعاملة
بالباراسيتامول من خالل هذه الدراسة توصلنا إلي حدوث انخفاض في بعض الوظائف الفسيولوجية
و الدموية ولكن حدوث ارتفاع في بعض الوظائف المناعية و كان تأثير الباراسيتامول على األرانب
المالطية أكثر من البلدية و لكن تأثيره علي وظائف المناعية كان في األرانب البلدية أكثر من
المالطية عند زيادة الجرعة المتناولة من الباراسيتامول تؤدي إلي مخاطر كثير و التأثيرات المرضية
التي يسببها الباراسيتامول كثيرة منها تليف الكبد و نخر كبدي وفشل كلوي و تسمم الكلى و فقر الدم .

التوصيات
 -1االهتمام بشكل أكبر و أجراء دراسات أكثر شمولية و عمقا حول الموضوع.
 -2نوصي بدراسة المزيد من ثأتيرات الباراسيتامول بشكل أدق على وظائف الفسيولوجية لألعضاء
الجسم مثل القلب و الكلى.
 -3نوصي عند أجراء دراسة مماثلة بزيادة الجرعات من الباراسيتامول و زيادة عدد الحيوانات
التجارب أذا أمكن ذلك.
 -4رفع مستوى الظروف البيئية لحيوانات التجارب.
 -5توفير كافة األدوات الالزمة لتجارب.
 -6عدم استخدام األدوية و العقاقير بطريقة عشوائية و بدون إرشادات الطبيب.
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