------مجلة علوم الرافدين ،المجلد  ،28العدد  ،4ص ------2019 ،60-50

دراسة مرضية نسجية وقياسية شكلية لتأثير مركب الستانوزولول على كبد ذكور الجرذان
محمد يونس احمد ال فتحي

انتصار رحيم الكناني

قسم علوم الحياة /كلية التربية للعلوم الصرفة

كلية طب األسنان

جامعة الموصل

الجامعة العراقية

عمار غانم الحائك

كلية الطب البيطري

جامعة الموصل
alhaaik_ag@uomosul.edu.iq

(اُستلم  2019/ 5 /13؛ قُبل )2019/ 6 /18
الملخص
هدفت الدراسة لمعرفة التأثيرات المرضية النسجية والشكلية القياسية لمركب الستانوزولول وعلى فترات مختلفة على كبد ذكور

الجرذان .تضمنت الدراسة  80من ذكور الجرذان البيض قسمت عشوائياً إلى أربعة مجاميع بواقع  20جرذاً لكل مجموعة ،وشملت

المجموعة االولى مجموعة سيطرة وتركت على الماء والعلف فقط والمجموعة الثانية عوملت بالستانوزولول  10ملغم /كغم من وزن
الجسم عن طريق الحقن العضلي .اما المجموعة الثالثة فقد عوملت بالستانوزولول 10ملغم /كغم من وزن الجسم مع Vit. E

 600ملغم /كغم من وزن الجسم فمويا في حين عوملت المجموعة الرابعة بـفيتامين  600 Eملغم /كغم من وزن الجسم .حيث
عوملت جميع المجاميع لمدة  8اسابيع ،تم القتل الرحيم (القتل بعد التخدير)عند  4و 8و  12أسابيع ( 4أسابيع بعد توقف

المعاملة) وأخذت نماذج من الكبد بواقع ثمان عينات من كل مجموعة .أظهرت المقاطع النسجية للكبد في المجموعة الثانية وجود
تغيرات مرضية نسجية تمثلت بالتنكس الفجوي والدهني في هيولي الخاليا الكبدية مع توسع الجيبانيات واحتقانها وبعد ثمانية اسابيع
لوحظ زيادة شدة التغيرات النسجية اذ أظهرت المقاطع تغير دهني شديد وبعد أربعة أسابيع من توقف المعاملة عند األسبوع الثاني
عشر لوحظ تغلظ  pyknoticفي انوية الخاليا الكبدية .وفي المجموعة الثالثة وبعد أربعة أسابيع وجدت تغيرات تمثلت بوجود تغير
دهني منتشر وتوسع الجيبانيات وبعد ثمان أسابيع من المعاملة لوحظ توسع الجيبانيات مع تضخم خاليا كوفر.

وقد أظهرت القياسات الشكلية المجهرية للمجموعة الثانية ارتفاعاً معنوياً في أقطار الجيبانيات ولجميع الفترات عند مقارنتها

مع مجموعة السيطرة .اما المجموعة الثالثة لوحظ ارتفاعاً معنوياً في أقطار الجيبانيات عند كافة الفترات وبمستوى معنوي ≤p
 0.05مقارنة مع جرذان مجموعة السيطرة ،اما عند مقارنتها مع جرذان المجموعة الثانية فقد أظهرت انخفاضاً معنوياً في أقطار

الجيبانيات عند كافة الفترات .اما المجموعة الرابعة فقد أظهرت انخفاضاً معنوياً عند األسبوع الثامن وبعد أربعة اسابيع من توقف
المعاملة ( األسبوع الثاني عشر) عند اغلب الفترات مقارنة مع مجموعة السيطرة .بينما أوضحت نتائج القياسات المجهرية

للمجموعة الثانية وجود انخفاض معنوي في أقطار انوية الخاليا الكبدية عند مستوى معنوي  p≤ 0.05ولجميع الفترات عند مقارنتها
مع مجموعة السيطرة .وبينت المجموعة الثالثة وجود ارتفاع غير معنوي في أقطار انوية الخاليا الكبدية عند كافة الفترات مقارنة
مع جرذان المجموعة المعاملة بالستانوزولول بالتركيز 10ملغم/كغم من وزن الجسم.
الكلمات الدالة :المرضية النسجية ،الشكلية القياسية ،ستانوزولول ،الكبد.
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ABSTRACT
The study aimed to investigate the histopathological and micromorphometric measurements of
the effects of stanozolol with different concentrations and periods on the liver in male rats. The
study included 80 male white rats divided randomly into four groups of 20 rats per group. The first
included (control group) which get water and feed only. The second group was treated with
stanozolol 10 mg / kg. The third group was treated with stanozolol 10 mg / kg body weight with
Vit. E 600 mg / kg body weight and the fourth group was treated with vitamin E 600 mg / kg body
weight only. All groups were treated for 8 weeks. Euthanasia was performed at 4, 8 and 12 weeks
(4 weeks after cessation of treatment) and liver samples were taken by eight samples and for all
groups. The histological sections of the liver in the second group showed presence of
histopathological changes represented by fatty degeneration of hepatic cells with the expansion and
congestion of sinusoid. Eight weeks later, the intensity of histopathological changes were increased,
the sections showed severe fatty change. Four weeks after the treatment cessation at the 12th week,
pyknosis of the nuclei of the hepatic cells were observed. In the third group, the changes after four
weeksrepre sented by diffuse fatty change and sinusoidal expansion. After eight weeks of
treatment, sinusoidal expansion with hypertrophy of kupffer cells were observed.
The micromorphometric measurements of the second group on the sinusoidal diameters
showed a significant increase at p≤ 0.05 for all periods when compared with control group. The
third group showed a significant increase at all periods and at a significant level p≤ 0.05 compared
with control group, while it showed a significant decrease in the diameter of sinusoid at all periods
and at a significant level p≤ 0.05 compared with the rats of the second group. The fourth group
showed a significant decrease at the eighth week and four weeks after cessation of treatment
(week 12) at most periods. The results of the micromorphometric measurements of the second
group showed a significant decrease in the diameter of hepatic cell nuclei at a significant level p
≤0.05 and for all periods when compared with control group. The third group showed an
insignificant increase in hepatic cell nuclei diameter at all periods compared with the treated group
of 10-mg / kg body weight.
Keyword: histopathological, morphometric, stanozolol, liver.
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( من قبل الرياضيينAAS)
.

المقدمة

Anabolic Androgenic Steroid تستخدم الستيرويدآت االندروجينية االبتنائية

واألشخاص الراغبين بتحسين االداء وزيادة النمو العضلي والقوة كاألشخاص المختصين برفع األثقال أو كمال األجسام

 مركب بنائي تنشيطي اندروجيني وهو من المركبات البنائيةStanozolol  و الستانوزولولand Thieme, 2010) Buttner(
( وهناك العديد من التأثيراتVieira et al., 2019) الستيرويدية وهي مركبات صناعية لها وظائف مماثلة لهرمون التستوستيرون
hepatic adenoma  ورم الكبد الغديliver damage الجانبية المتعلقة بسوء استخدام الستانوزولول على الكبد منها تلف الكبد

 ومن الممكن ان يسبب تنكساً في الخاليا الكبدية وتغيرات تنكسيه فيhepatocellular carcinoma وسرطان الخاليا الكبدية
( لذا جاءت هذه الدراسة للتعرف على التأثيراتBalcells et al., 2017; Vorona and Nieschlag, 2015) المايتوكوندريا
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المرضية الناجمة عن إعطاء  stanozololلذكور الجرذان البالغة من خالل التغيرات المرضية النسجية في الكبد و معرفة ان
كانت تلك التغيرات المرضية عكسية ام غير عكسية بعد إيقاف المعاملة لمدة  30يوماً وكذلك إجراء دراسة شكلية قياسية لبعض

تراكيب الكبد.

المواد وطرائق العمل

استخدمت في هذه الدراسة  80من ذكور الجرذان البيض  Albino male ratsبعمر يتراوح  3-2شهور وبوزن يتراوح
بين  200-125غم تم تربيتها في أقفاص بالستيكية في غرفة بدرجة ح اررة ( )28-22درجة مئوية مع مدة إضاءة وتهوية 10
ساعات يوميا وكانت ظروف التجارب موحدة لجميع المجاميع اذ وضعت في غرفة واحدة وتحت ظروف متشابهة .وتم فحص
الحيوانات عيانيا للتأكد من حالتها الصحية وتم تغذيتها بالعلف المركز .استخدم المركب االندروجيني البنائي الستانوزولول ذي

االسم التجاري  Venajectبشكل محلول والمصنع من قبل شركة  Thaiger pharma/ Thailandوبتركيز  50ملغرام /مليلتر

)(50 mg /mlحيث اختيرت الجرعة  10و 25ملغم/كغم باالعتماد على ) .(Johansson et al., 2004وزنت الحيوانات
أسبوعيا لتحديد الجرعة حيث يتم تحضير الجرع وحسب المجاميع التي ستذكر في تصميم التجربة .كما تم استخدام فيتأمين E
المنتج من قبل شركة  premier health products ltd. UKوبتركيز  286 /IU400ملغم وتم تحديد الجرعة وفقا لوزن الحيوان

حيث تم إعطاء الجرعة بمقدار  600ملغم لكل كيلو غرام من وزن الجسم

).(Jassim and Hassan, 2011

قسمت حيوانات التجربة إلى أربع مجاميع رئيسية وبواقع  20جرذاً لكل مجموعة حيث استهلكت المجموعة األولى الماء

والعلف وعدت مجموعة سيطرة في حين أعطيت المجموعة الثانية ستانوزولول  10ملغم /كغم من وزن الجسم عن طريق الحقن
العضلي .أما المجموعة الثالثة :فقد تم معاملتها بعقار الستانوزولول 10ملغم /كغم من وزن الجسم مع فيتامين  600 Eملغم /كغم
من وزن الجسم عن طريق التجريع بالفم .اما المجموعة الرابعة فقد عوملت بفيتامين  600 Eملغم /كغم من وزن الجسم فمويا.

عوملت المجاميع الثانية والثالثة والرابعة لمدة ثمانية أسابيع ثم القتل الرحيم (القتل بعد التخدير) عند األسبوع الرابع و األسبوع
الثامن وتركت باقي المجموعة أربعة أسابيع أخرى بدون معاملة (توقف المعاملة بعد األسبوع الثامن ولمدة أربعة اسابيع) ومن ثم
القتل الرحيم عند األسبوع  .12تم تشريح الجرذان المعاملة بالستانوزولول مع مجموعة السيطرة وفيتأمين Eحسب المجاميع المذكورة
سابقا ألخذ نماذج من الكبد وغمرت العينات في محلول الفورمالين الدارئ المتعادل  %10لمدة  72ساعة ثم بعد ذلك تم تقطيعها
إلى قطع صغيرة بحجم 1سم .3تم تحضير الشرائح النسجية واستخدمت صبغة هاريس هيماتوكسلين وااليوسين

Harris

 (H&E( hematoxylie and eosinلتوضيح معالم االنسجة المشمولة بالدراسة اعتماداً على طريقة ).(Al-Kennany, 2013

صورت المقاطع النسجية باستخدام كامي ار رقمية مجهرية نوع  USB 2.0 digital image camera. Chinaمزودة ببرنامج

تحليل الصور  . Scope Image 9.0تم اجراء التحليل االحصائي للبيانات الخاصة بهذه الدراسة بواسطة اختبار تحليل التباين
) one way analysis of variance (ANOVAواستخدم اختبار دنكن  Duncanفي جداول النتائج على شكل (المعدل

±الخطأ القياسي) ،وقد استخدم برنامج التحليل االحصائي  SPSSفي تحليل جميع البيانات وكان مستوى االختالف لجميع
االختبارات عند مستوى احتمالية اقل ).(Petrie and Watson,1999) (P<0.05
التغيرات المرضية النسجية

النتائج

لم يلحظ وجود آفات مرضية نسجية في كبد جرذان مجموعة السيطرة (الشكل  .)1في حين تمثلت اآلفات النسجية لكبد

الجرذان المعاملة بالستانوزولول  10ملغم /كغم من وزن الجسم بعد أربع أسابيع من المعاملة وجود تغيرات نسجية تمثلت في
التنكس الفجوي في هيولي الخاليا الكبدية مع توسع واحتقان الجيبانيات واحتقان الوريد المركزي )األشكال  .)4،3،2وبعد ثمانية
أسابيع من المعاملة لوحظ زيادة شدة التغيرات النسجية إذ أظهرت المقاطع وجود تغير دهني شديد (الشكل  )5وبعد أربع أسابيع
من توقف المعاملة عند األسبوع الثاني عشر وجدت زيادة شدة التغيرات النسجية منها التغير الدهني (الكبد الدهني) (الشكل )6
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مع توسع الجيبانيات واحتقانها فضال عن تغلظ  pyknoticانوية الخاليا الكبدية (الشكل  .)7بينما اظهرت المقاطع النسجية لكبد
الجرذان المعاملة بالستانوزولول  10ملغم /كغم من وزن الجسم مع فيتامين  Eبجرعة  600ملغم /كغم من وزن الجسم بعد أربع

اسابيع وجود تغيرات تمثلت بوجود تغير دهني منتشر وتوسع الجيبانيات كذلك ظهر تحلل انوية الخاليا الكبدية وتضخم الخاليا
(الشكالن  )9 ، 8وبعد ثمانية أسابيع من المعاملة لوحظ توسع الجيبانيات مع تضخم خاليا كوفر (الشكل  )10وبعد أربعة
أسابيع من توقف المعاملة (عند األسبوع الثاني عشر) لوحظ التغير الدهني في خاليا الكبد مع توسع الجيبانيات (الشكل .)11
وفي المجموعة المعاملة بفيتامين  Eبجرعة  600ملغم /كغم من وزن الجسم لم يلحظ وجود تغيرات مرضية نسجية ولكافة الفترات.

الشكل  :1مقطع نسجي لكبد جرذ يوضح التركيب السوي،

الشكل  :2مقطع نسجي لكبد جرذ معامل بالستانوزولول 10

الوريد المركزي ( ،)aالجيبانيات (سهم اسود) والخاليا

ملغم  /كغم وزن الجسم بعد اربعة

الكبدية(سهم ابيض) .ملون هيماتوكسيلين وايوسين ،H&E

يوضح التنكس الفجوي في هيولى الخاليا الكبدية (سهم

قوة التكبير400 x:

الشكل

:3

مقطع

اسابيع من المعاملة

اصفر) مع احتقان الجيبانيات (سهم ابيض) .ملون

هيماتوكسيلين ايوسين  ،H&Eقوة التكبير400X:

معامل

الشـــــكل  : 4مقطـــــع نســـــجي لكبـــــد جـــــرذ معامـــــل

نسجي

لكبد

جرذ

اربعة اسابيع من المعاملة يوضح التنكس الفجوي في

اربعــة اســابيع مــن المعاملــة يوضــح احتقــان الوريــد

بالستانوزولول  10ملغم  /كغم من وزن الجسم بعد

بالستانوزولول  10ملغم  /كغم من وزن الجسم بعد

هيولى الخاليا الكبدية(سهم اصفر) مع توسع

المركـزي ( )Aمـع توســع الجيبانيـات (سـهم احمــر).

هيماتوكسيلين ايوسين  ،H&Eقوة التكبير400X:

التكبير400X:

الجيبانيات

واحتقانها

(سهم

احمر).

ملون

ملــــــــون هيماتوكســــــــيلين ايوســــــــين  ،H&Eقــــــــوة
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الشــــــكل  :6مقطــــــع نســــــجي لكبــــــد جــــــرذ معامــــــل

ملغم /كغم من وزن الجسم بعد ثمانية اسابيع من

بالســتانوزولول  10ملغــم  /كغــم مــن وزن الجســم

قوة

الدهني(الكبـــد الـــدهني) فـــي هيـــولي الخاليـــا الكبديـــة

المعاملة يوضح التغير الدهني الشديد (الكبد الدهني)

(أسهم).

ملون

التكبير400X:

هيماتوكسيلين

ايوسين،

بعد اربعة اسابيع من توقف المعاملـة يوضـح التغيـر

(ســـــهم) .ملـــــون هيماتوكســـــيلين ايوســـــين  ،قـــــوة
التكبيرA100X, B1000X:

الشكل  :8مقطع نسجي لكبد جرذ معامل

الشكل  :7مقطع نسجي لكبد جرذ معامل بالستانوزولول

10ملغم  /كغم

 10ملغم  /كغم من وزن الجسم بعد اربعة اسابيع من

بالستانوزولول

من وزن الجسم مع فيتأمين 600 E

توقف المعاملة يوضح توسع واحتقان االوعية الدموية

ملغم/كغم من وزن الجسم بعد اربعة

ملون هيماتوكسيلين ايوسين ،قوة التكبير400X:

الكبدية (سهم اصفر) .ملون هيماتوكسيلين ايوسين ،قوة

(سهم اصفر) وتغلظ انوية الخاليا الكبدية (سهم احمر)

الشكل :9

صورة مكبرة لمقطع نسجي لكبد جرذ معامل

يوضح

اسابيع من المعاملة

وجود التغير الدهني المنتشر في هيولى الخاليا

التكبير400X:

معامل

بالستانوزولول 10ملغم  /كغم من وزن الجسم مع فيتأمين 600 E

ملغم/كغم من وزن الجسم بعد أربعة اسابيع من المعاملة يوضح توسع

الشكل  : 10مقطع نسجي لكبد جرذ

معامل

بالستانوزولول

10ملغم/كغم من وزن الجسم مع فيتأمين  600 Eملغم/كغم من
وزن الجسم بعد ثمانية

اسابيع من المعاملة يوضح توسع

الجيبانيات (سهم احمر) مع التغير الدهني الشديد في هيولى الخاليا

الجيبانيات (سهم ابيض) مع تضخم خاليا كوفر (سهم احمر)

هيماتوكسيلين ايوسين ،قوة التكبير400X:

اسود) .ملون هيماتوكسيلين ايوسين ،قوة التكبير400X:

الكبدية(سهم اصفر) وتضخم الخاليا الكبدية (سهم ابيض) .ملون

والتنكس الدهني (سهم اصفر) وتضخم الخاليا الكبدية(سهم
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الشكل :11مقطع نسجي لكبد جرذ معامل بالستانوزولول 10ملغم  /كغم من وزن الجسم مع فيتأمين
 600 Eملغم/كغم من وزن الجسم بعد اربعة اسابيع من توقف المعاملة يوضح توسع
الجيبانيات (سهم اصفر) مع التغير الدهني في خاليا الكبد (سهم احمر).

هيماتوكسيلين ايوسين  ،قوة التكبير400X:

ملون

نتائج القياسات المجهرية

اقطار الجيبانيات

وضح (الجدول  )1نتائج القياسات المجهرية لذكور الجرذان المعاملة بالستانوزولول بالتركيز 10ملغم/كغم من وزن الجسم

على اقطار جيبانيات الكبد وجود ارتفاعاً معنويا في اقطار الجيبانيات عند مستوى معنوي  p≤ 0.05ولجميع الفترات عند مقارنتها
مع مجموعة السيطرة كما تبين وجود االرتفاع المعنوي األكثر في قطر الجيبانيات بعد أربع أسابيع من المعاملة عند مقارنتها مع

بقية الفترات بقيمة .8.3±0.3
اما مجموعة الجرذان المعاملة بالستانوزولول  10ملغم /كغم من وزن الجسم مع فيتامين  Eبجرعة  600ملغم /كغم من وزن
الجسم فقد لوحظ وجود ارتفاعاً معنويا عند كافة الفترات وبمستوى معنوي  p≤ 0.05مقارنة مع جرذان مجموعة السيطرة حيث

تبين وجود ارتفاعاً معنوياً األكثر بعد أربع أسابيع من توقف المعاملة (األسبوع الثاني عشر) وكان بقيمة ( 8.2±0.16الجدول )1
.

كما اظهرت المجموعة المعاملة بالستانوزولول  10ملغم /كغم من وزن الجسم مع فيتامين  Eبتركيز 600ملغم/كغم من
وزن الجسم وجود انخفاض معنوي في اقطار الجيبانيات عند كافة الفترات وبمستوى معنوي  p≤ 0.05مقارنة مع جرذان المجموعة

المعاملة بالستانوزولول بالتركيز 10ملغم/كغم من وزن الجسم حيث كان اقل انخفاض بعد أربع اسابيع من المعاملة وكان بقيمة
 (5.48±0.1الجدول .)1

اما مجموعة الجرذان المعاملة بفيتامين  Eبتركيز  600ملغم /كغم من وزن الجسم فقد أظهرت انخفاض معنويا عند
األسبوع الثامن وبعد أربع اسابيع من توقف المعاملة (األسبوع الثاني عشر) وغير معنوي عند األسبوع الرابع من المعاملة عند
مستوى معنوي  p≤ 0.05مقارنة مع مجموعة السيطرة.
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الجدول  :1يوضح تاثير فيتامين  Eبتركيز  600ملغم /كغم من وزن الجسم في ذكور الجرذان المعاملة بالستانوزولول
بالتركيزين  10و 25ملغم /كغم من وزن الجسم على اقطار جيبانيات الكبد  /مايكروميتر .المعدل±الخطأ القياسي
المجموعة

المعامالت

4w

8w

12w

المجموعة االولى

السيطرة

4.8±0.13a

5.5±0.13 a

5.9±0.13 a

المجموعة الثانية

ستانوزولول 10ملغم/كغم

5.64±0.16 b

6.64±0.16 b

8.3±0.3 b

5.48±0.1 b

6.62±0.2 b

8.2±0.16b

4.6±0.2 a

4.04±0.7 b

4.64±0.18 b

المجموعة الثالثة
المجموعة الرابعة

ستانوزولول 10ملغم/كغم مع
فيتامين  600ملغم/كغمE
فيتامين 600ملغم/كغمE

القيمة تمثل المعدل  ±الخطأ القياسي (24جرذ /مجموعة)
األحرف المتشابهة في األعمدة تعني عدم وجود فروق معنوية بين مجموعة السيطرة مع بقية المجاميع عند مستوى معنوية )(p ≤ 0.05
األحرف المختلفة في األعمدة تعني وجود فروق معنوية مجموعة السيطرة مع بقية المجاميع عند مستوى معنوية )(p ≤ 0.05

اقطار انوية الخاليا الكبدية

يوضح (الجدول  )2نتائج القياسات المجهرية لذكور الجرذان المعاملة بالستانوزولول بالتركيز 10ملغم/كغم من وزن الجسم

على اقطار انوية الخاليا الكبدية حيث اظهر وجود انخفاض معنوي في أقطار االنوية عند مستوى معنوي  p≤ 0.05ولجميع
الفترات عند مقارنتها مع مجموعة السيطرة كما تبين وجود االنخفاض المعنوي األكثر في أقطار االنوية بعد أربعة اسابيع من
توقف المعاملة (األسبوع الثاني عشر) عند مقارنتها مع بقية الفترات اذ بلغ .4.26±0.20
اما مجموعة الجرذان المعاملة بالستانوزولول  10ملغم /كغم من وزن الجسم مع فيتامين  Eبجرعة  600ملغم /كغم من
وزن الجسم فقد أظهرت انخفاضاً معنوياً عند كافة الفترات وبمستوى معنوي  p≤ 0.05مقارنة مع جرذان مجموعة السيطرة حيث
تبين وجود االنخفاض المعنوي االكثر بعد أربع أسابيع من المعاملة وكان بقيمة . 4.4±0.7

بينت المجموعة المعاملة بالستانوزولول  10ملغم /كغم من وزن الجسم مع فيتامين  Eبتركيز 600ملغم/كغم من وزن الجسم
وجود ارتفاعاً غير معنوياً في اقطار انوية الخاليا الكبدية عند كافة الفترات وبمستوى معنوي  p≤ 0.05مقارنة مع جرذان
المجموعة المعاملة بالستانوزولول بالتركيز 10ملغم/كغم من وزن الجسم حيث كان اعلى ارتفاعاً بعد أربعة اسابيع من توقف
المعامله ( األسبوع الثاني عشر) وكان بقيمة .4.86±0.02

اما مجموعة الجرذان المعاملة بفيتامين  Eبتركيز  600ملغم /كغم من وزن الجسم فقد اظهرت ارتفاعاً معنويا عند كافة

الفترات عند مستوى معنوي  p≤ 0.05مقارنة مع مجموعة السيطرة.
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الجدول  :2يوضح تاثير فيتامين  Eبتركيز  600ملغم /كغم من وزن الجسم في ذكور الجرذان المعاملة بالستانوزولول

بالتركيزين  10و 25ملغم /كغم من وزن الجسم على انوية الخاليا الكبدية  /مايكروميتر .المعدل±الخطأ القياسي
المجموعة

المعامالت

4w

8w

12w

المجموعة االولى

السيطرة

.1± 0.13 a5

5.3±0.13 a

.4±0.13 a5

ستانوزولول 10ملغم/كغم

4.34±0.4 b

4.5±0.15 b

4.26±0.20b

4.4±0.7 b

4.62±0.19 b

6±0.02 b84.

5.32±0.1 a

5.44±0.16 a

5.54±0.09 a

المجموعة الثانية
المجموعة الثالثة
المجموعة الرابعة

ستانوزولول 10ملغم/كغم مع
فيتامين 600ملغم/كغمE
فيتامين 600ملغم/كغمE

القيمة تمثل المعدل  ±الخطأ القياسي (24جرذ /مجموعة)

االحرف المتشابهة في االعمدة تعني عدم وجود فروق معنوية بين مجموعة السيطرة مع بقية المجاميع عند مستوى معنوية )(p ≤ 0.05
االحرف المختلفة في االعمدة تعني وجود فروق معنوية مجموعة السيطرة مع بقية المجاميع عند مستوى معنوية )(p ≤ 0.05

المناقشة

بينت المقاطع النسجية لكبد الجرذان المعاملة بالستانوزولول عند التركيز  10ملغم /كغم من وزن الجسم بعد أربع اسابيع من
المعاملة وجود تغيرات نسجية تمثلت في التنكس الفجوي الدهني في هيولي الخاليا الكبدية وتغير دهني مع توسع الجيبانيات

تغير دهنياً شديداً
واحتقان الوريد المركزي .وبعد ثمانية أسابيع من المعاملة لوحظ زيادة شدة التغيرات النسجية اذ أظهرت المقاطع اً

(الكبد الدهني) واستمرت نفس األعراض من فقدان الشكل السوي ،وبعد أربع اسابيع من توقف المعاملة لوحظ توسع واحتقان
االوعية الدموية مع احتقان الوريد فضال عن احتقان وتوسع الجيبانيات وتغير دهني في هيولي الخاليا الكبدية مع استمرار التغير

الدهني الشديد .وقد يعزى حدوث التنكس الفجوي للخاليا الكبدية الى األذى المباشر لتلك الخاليا من مركب الستانوزولول والذي
أدى إلى تحفيز االستجابة االلتهابية وهي المسؤولة عن التغيرات المرضية المرتبطة بتحرير السوبرأوكسايد بواسطة هذه المركبات
مما يسهم في أكسدة الدهون الفسفورية في غشاء الخلية الكبدية ويؤدي الى تحور كيميائي وخلال في حاجز النفوذية االختيارية
للغشاء مما يؤدي الى دخول الصوديوم والكالسيوم والماء الى داخل الخلية وخروج البروتينات واإللكتروليتات الى خارج الخلية (خلل
مضخة الصوديوم والبوتاسيوم) مما ينتج عنه حدوث التنكس الفجوي للخاليا الكبدية ) (Zachary and McGavi, 2012أن هذه
اآلفات جاءت متفقة مع الباحثون ) .(Harkin et al., 2000في دراسة أجريت على سمية الستانوزولول في القطط حيث الحظ
الباحثون وجود التغيرات الدهنية ووجود االحتقانات وحدوث تنكسات في الخاليا وأشارت دراسة إلى أن إعطاء الـستانوزولول لفترات

قصيرة يؤدي الى تنكس دهني وتوسع الجيبانيات و تنكس زجاجي فضال عن ما يحدثه الستانوزولول من اذى للمايتوكوندريا مقارنة
مع مجموعة السيطرة

) .(Luis et al., 1999; Zelleroth et al., 2019في حين الحظ الباحثون (Tousson et al.,

) 2011في دراسة أجريت على أكباد األرانب لمعرفة تأثيرات مركب  Boldenone undecylenateبجرعة  5ملغم /كغم لمدة 9
أسابيع عن طريق الحقن العضلي وجود احتقان بالجيبانيات مع وجود تفجي في الخاليا الكبدية في منطقة الفصيص المركزي.
يعزى ظهور التغير الدهني الى استمرار االذى بعد حدوث التورم الخلوي ونخر بعض الخاليا الكبدية من خالل عدة عوامل وخاصة
إنتاج السوبر أوكسايد خارج الخاليا حيث يعمل على أكسدة الدهون في الغشاء الخلوي ثم تحطم الغشاء الخلوي والشبكة البالزمية
الخشنة مما يؤدي إلى قلة تصنيع الـ  Apoproteinوالتي تتحد مع الدهون لتكوين البروتين الدهني والتي تفرز خارج الخلية
الكبدية مما يؤدي الى عدم تحرير األحماض الدهنية وتجمعها داخل هيولي الخلية وتظهر الدهون المتراكمة في الخاليا الكبدية

نسجيا كفجوات دائرية فارغة ).(Zachary and McGavi, 2012
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كما اظهرت المقاطع النسجية لكبد الجرذان المعاملة بالستانوزولول 10ملغم/كغم من وزن الجسم مع  600ملغم  /كغم

من وزن الجسم من فيتامين  Eعند ) (8,4اسابيع من المعاملة وجود تغيرات تمثلت باختزال الفجوات الدهنية في هيولي الخاليا
الكبدية اي وجود تغير دهني منتشر فضال عن توسع الجيبانيات مع النخر التجلطي لبعض الخاليا الكبدية وبعد أربع اسابيع من
توقف المعاملة لوحظ التغير الدهني في خاليا الكبد مع توسع الجيبانيات بشكل اقل وتنكس فجوي شديد ،و تثخن في جدار الوريد
المركزي ،مع نخر في بعض الخاليا الكبدية واختزال قطرات الدهن.
وقد أظهرت دراسة على أنثى الكلب أعطيت الـستانوزولول ومن ثم  silymarinبجرعة  30ملغم /كغم وهو من مضادات

األكسدة تثبيط الـستانوزولول المحدث لتسمم الكبد في الكالب حيث أدى إلى حماية أنسجة الكبد من االجهاد التاكسدي
) .(Mosallanejad et al., 2011وأشارت دراسة إلى أن الـستانوزولول يعمل على خفض مضادات األكسدة

) (Webster and Cooper, 2009فيما يعتبر فيتامين  Eأحد مضادات األكسدة الرئيسية ) .(El Hadi et al., 2018و يعتقد
أن اإلجهاد التأكسدي يلعب دو اًر حاسماً في إنتاج خاليا كبد مصابة حيث يظهر فيتامين  Eكنهج عالجي .يعد فيتامين ( )Eواحد

من أقوى مضادات األكسدة في الطبيعة ) .(Peh et al., 2015يرتبط تثبيط  PKCبواسطة  α-tocopherolبشكل رئيسي مع
الحد من انتشار الخاليا في العديد من أنواع الخاليا المختلفة ،بما في ذلك خاليا العضالت الملساء الوعائية وأحاديات الخاليا
الضامة والخاليا البلعمية والعدالت واألرومات الليفية وكذلك خطوط الخاليا السرطانية المختلفة ) (Cook-Mills, 2013يسبب

الـستانوزولول اإلجهاد التأكسدي ،والسموم الداخلية والكبد ،والخلل الوظيفي للميتوكوندريا ) .(Pey et al., 2003تم استخدام

فيتامين  Eكعالج في تجارب سريرية متعددة لعالج الكبد الدهني والنخر الدهني بجرع ( 1200-100وحدة دولية  /يوم) تراوحت
بين  6أشهر إلى سنتين حيث لوحظ تحسن ملحوظ في الكيمياء الحيوية في الكبد واألنسجة ).(Lavine et al., 2011
اما نتائج القياسات الشكلية المجهرية لكبد ذكور الجرذان المعاملة بالستانوزولول بالتركيز  10ملغم /كغم من وزن الجسم
عند كافة الفترات فقد أوضحت ارتفاعاً معنوي في قطر الجيبانيات الكبدية في حين لوحظ انخفاض أقطار هذه الجيبانيات عند
استخدام فيتامين  600 Eملغم/كغم من وزن الجسم وجاءت هذه النتائج مطابقة لما ذكره الباحث

(Tanasov et

) al., 2014والذي ذكر ان استخدام االندروجينات البنائية يؤدي الى توسع في اقطار الجيبانيات الكبدية وهذا يؤكد ان اعطاء
فيتامين  Eللجرذان المعاملة بالستانوزولول يؤدي إلى تحسن في التركيب النسيجي لجداران أوعيتها الدموية .كما اظهرت نتائج
قياسات انوية الخاليا الكبدية ان استخدام الستانوزولول بالتركيز  10ملغم /كغم من وزن الجسم أدى إلى انخفاض في اقطار انوية
هذه الخاليا في حين ان استخدام فيتامين  600 Eملغم/كغم من وزن الجسم أدى إلى زيادة في أقطار انوية الخاليا الكبدية وهذا

يتفق مع ما أشار إليه الباحث ) (Tanasov et al., 2014من ان الجرذان المعاملة بالتيستوستيرون أدى إلى تناقص في أعداد
الخاليا الكبدية وحجوم االنوية في حين اختلفت نتائجنا مع ما ذكره الباحث ) (Karina et al., 2008الذي أشار إلى أن إعطاء
المركبات الستيرويدية للفئران أدى إلى زيادة في حجوم وأقطار انوية الخاليا الكبدية.

نستنتج من هذه الدراسة ان مركب الستانوزولول ممكن ان يحدث تغيرات مرضية عيانية ونسجية في الكبد تمثلت بالتنكس
الفجوي الدهني وتوسع الجيبانيات عند كافة الجرع وخالل الفترات ( 12 ،8 ،4أسابيع) .وان فيتامين  Eاحدث تغيرات ايجابية على

المستوى النسجي باعتباره مضاداً لألكسدة كما احدث الستانوزولول تغيرات شكلية وقياسية في أقطار كل من جيبانيات الكبد وانوية

الخاليا الكبدية.
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