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استخدام الغشاء اللقانقي المشيمي ألجنة بيض الدجاج المخصب كنموذج داخل
الجسم الحي لدراسة تأثير الديكساميثازون على صورة الدم
محمود بشير محمود المشهداني
كلية الطب البيطري\جامعة دهوك

محمد خالد شندالة
كليه الطب البيطري\ جامعة الموصل

الخالصة
تهدف دراستنا الحالية الى امكانية استخدام أختبار الغشاء اللقاانقي المشايمي نجناة بايد الادجاخ المخصاب كنماو خ
داخل الجسم الحي لدراسة تاثير عقار الديكساميثازون على العد التفريقي لخاليا الدم البيد  .اظهرت نتائج دراستنا الحالية
احتاواء المسااحة الدمويااه ماان اجنااة بايد الاادجاخ وبعماار  21-21يااوم ماان الحلاان علاى جميااي انااو خاليااا الاادم البيلاااء
النالجة ()  .وبسب فترة الحلانة القصيرة نجناة بايد الادجاخ المخصاب بعاد المعاملاة بالديكسااميثازون والتاي كانات
 09دقيقة فقط ل لك لم يالحظ حدوث اي فروقات معنوية في اعداد خاليا الدم البيلاء (الخاليا اللمفياة والخالياا الهيتروفيال
والخاليا الحملات والخاليا القعدات والخاليا وحيادة الناواة) باين المجااميي المعاملاة باالجر المختلفاة بالديكسااميثازون (1
 218، 64،11، 21، 8، 4،مايكروغرام/غرام من وزن البيلة  ،مولعيا) ،نستنتج من دراساتنا الحالياة امكانياة اساتخدام
الغشاء اللقانقي المشيمي كنمو خ داخل الجسم الحي لدراسة التغيرات في العد التفريقي لخاليا الدم البيلاء و لاك نحتاواء
المسحة الدموية على جميي انو خاليا الدم البيلاء نسيما ان تكاليف ه ا النمو خ منخفلة مقارناة بالحيواناات المختبرياة
.

المقدمة
يعد الديكساميثازون ( )Dexamethasoneمن
القشرانيات السكرية ( )Glucocorticoidsوالتي تنتمي
الى مجموعة الستيرويدات القشرية الصناعية
( )1) )Synthetic corticosteroidوالمستخدم
سريريا في مجال الطب البيطري كملاد لاللتهاب
( )Anti-inflammatory effectوفي حالة اإلصابات
التحسسية والجلدية (.)2, 3يمتلك عقار الديكساميثازون
التأثيرات المثبطة للجهاز المناعي بسبب التغيرات التي
يحدثها في الصورة الدموية وخاصة المتعلقة بخفد
أعداد الخاليا اللمفاوية lymphopeniaوالتي تلعب
دور كبير في انستجابة المناعية مما يؤدي الى تعرد
الحيوانات المعاملة بالديكساميثازون ولفترات طويلة الى
انصابة بانمراد الفطرية والبكترية والناجمة عن
تثبيط الجهاز المناعي لها ()4,5من هنا يتبين اهمية
دراسة الصورة الدموية في الحيوانات المعاملة

بالديكساميثازون للكشف عن التاثيرات المثبطة للعقار
على الجهاز المناعي وبسبب التكاليف الباهلة التي يتم
صرفها على الحيوانات ألمختبريه من تغ ية وتربية
وعناية وتوفير البيئة المناسبة لتربيتها عند أجراء
األبحاث عليها ل لك اتجه العلماء بالبحث عن بدائل عن
ه ه الحيوانات المختبرية حتى توصلوا الى نسيج حي
بيولوجي يحتوي على شبكة كثيفة من األوعية الدموية ،
شفاف و و لون ساطي وهو الغشاء اللقانقي المشيمي
نجنة بيد الدجاخ المخصب – (Hen's Egg Test
Chorioallantoic
membrane
)test
( )6,7,8,9,10ل لك كان الهدف من الدراسة الحالية هو
أمكانية استخدام الغشاء اللقانقي المشيمي نجنة بيد
الدجاخ المخصب كنمو خ داخل الجسم الحي لدراسة
تأثير عقار الديكساميثازون على العد التفريقي للخاليا
الدم البيلاء .Differential leukocyte count

المواد وطرائق العمل
الحلاان حيااث تكااون األوعيااة الدمويااة للغشاااء اللقااانقي
المشيمي قد وصلت الى مرحلة النلوخ الكامال ((8,11
 .لقد تم التأكد مان احتاواء ألبيلاة علاى الجناين بواساطة
الفحص اللوئي ( )Candlingوبعدها حدد جهة الغشاء
اللقانقي المشيمي الواقي تحات الغرفاة الهوائياة وتأشايرها
بقلم رصاص ثم أزيل المقطاي المحادد مان قشارة البيلاة
الخارجية وبمسااحة ( )2سام مرباي باساتخدام جهااز ثقاب
الباايد ( ، )Rotating dentist saw bladeرطااب
الغشاء الداخلي للقشرة بولي قطرات من الماء المقطار
وعند درجة حرارة  12˚Cوتركاه لماده قليلاه مان الازمن
بعد لك تم رفي الغشاء الاداخلي للقشارة بعناياة باساتخدام
الملقاااط لياااتم الحصاااول مباشااارة علاااى الغشااااء اللقاااانقي
المشيمي الحاوي علاى شاكبة كثيفاة مان األوعياة الدموياة
) (12وقد تمت جميي ه ه الخطوات في حجرة الزر
( )Culture hoodوتحااات ظاااروف معقماااة  .أجريااات
الدراسة في مختبار األدوية/الدراساات العلياا التاابي لفار

لقااد تاام فااي هاا ه الدراسااة اسااتخدام الغشاااء اللقااانقي
المشيمي ألجنة بايد الادجاخ المخصاب كنماو خ داخال
الجسم الحي لدراسة تأثير عقار الديكساميثازون (الشركة
العاماااااااااة لمدوياااااااااة والمساااااااااتلزمات الطبياااااااااة فاااااااااي
نينوى/العراق)على صورة الادم وعناد الجار (8، 4، 1
 218، 64،11، 21،ماااااااااايكروغرام/غرام مااااااااان وزن
البيلة  ،مولعيا)
 تحضيرالغشاء اللقانقي المشيمي الجنة بيض الددجاجالمخصب ألجراء التجربة
تم الحصول على بيد الادجاخ المخصاب ناو روز
 198ماان مفقااخ األخااوين فااي مدينااة الموصاال /محافظااة
نينااوى/العراق وبعماار خمسااة أياااام ماان الحلاان ثاام تااام
متابعة الحلن في الحالنة (Karl Kolb-Scientific
Technical
Supplies
D.6072
) Dreieich.Germanyحتااى يصاال الجنااين الااى العماار
المطلااوب ألجااراء التجربااة وهااي األيااام ماان  21-21ماان
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 -2المجموعااة السااابعة تماات معاملااة الغشاااء اللقااانقي
الفسلجة والكيمياء الحياتية واألدوية /وك لك فر الصحة
المشااااااااايمي بعقاااااااااار الديكسااااااااااميثازون وبالجرعاااااااااة
العامة البيطرية /كلية الطب البيطري /جامعة الموصل)
( 218مااااااايكروغرام/غم ماااااان وزن البيلااااااة الكلااااااي ،
.
مولعيا) .
 معاملة الغشاء اللقانقي المشيمي-8المجموعاااة الثامناااة تمااات معاملاااة الغشااااء اللقاااانقي
تصاااميم التجرباااة قسااامت مجااااميي التجرباااة الاااى 8
مجااااميي بحياااث لااامت كااال مجموعاااة  1بيلاااات لكااال
المشاايمي بمحلااول البااروبلين كاليكااول ( Propylene
 )glygolوبحجااااام جرعاااااة ( 9092مااااال/غم مااااان وزن
مجموعة
 -2المجموعاااة األولاااى تمااات معاملاااة الغشااااء اللقاااانقي
البيلة الكلي ،مولعيا)  .أدخلت ه ه المجموعاة لامن
المشااااااااايمي بعقاااااااااار الديكسااااااااااميثازون وبالجرعاااااااااة
تصااميم التجربااة و لااك نن محلااول البااروبلين كاليكااول
(1مايكروغرام/غم من وزن البيلة الكلي  ،مولعيا).
كان هو الم يب ( )Solventللعقار الديكساميثازون .
 -1المجموعااة الثانياااة تماات معاملاااة الغشاااء اللقاااانقي
لقاااد تمااات علاااافة عقاااار الديكسااااميثازون او الباااروبلين
المشااااااايمي بعقاااااااار الديكسااااااااميثازون وبالجرعاااااااة (4
كاليكااول علااى احااد األوعيااة الدمويااة الكبياارة (vessels
 ) 1st orderللغشاااء اللقااانقي المشاايمي وبحجاام جرعااة
مايكروغرام/غم من وزن البيلة الكلي  ،مولعيا) .
 -1ا لمجموعاااة الثالثاااة تمااات معاملاااة الغشااااء اللقاااانقي
( 9092ماال/غم ماان وزن البيلااة الكلااي) ( )13ثاام تاام
المشااااااااايمي بعقاااااااااار الديكسااااااااااميثازون وبالجرعاااااااااة
غلق الفتحه بالصق شفاف وأعيدت البيلة المعاملة الاى
(8مايكروغرام/غم من وزن البيلة الكلي  ،مولعيا).
الحالنة وبعاد مارور  09دقيقاة تام أخاراخ البيلاة مان
 -4المجموعااة الرابعااة تماات معاملااة الغشاااء اللقااانقي
الحالاانة وتاام سااحب الاادم وعماال مسااحه دمويااه وثبتاات
المشااااااااايمي بعقاااااااااار الديكسااااااااااميثازون وبالجرعاااااااااة
باستخدام الكحول المثيلي  %29وبعادها غمارت بصابغة
( 21ماااااااايكروغرام/غم مااااااان وزن البيلاااااااة الكلاااااااي ،
كيماازا ( )Gimza stainثاام جففاات كااي تكااون جاااهزة
مولعيا).
إلجااااراء العااااد التفريقااااي لخاليااااا الاااادم الباااايد عليهااااا
 -1المجموعااة الخامسااة تماات معاملااة الغشاااء اللقااانقي
 Differential Leukocyte Countحيث تم حسااب
المشااااااااايمي بعقاااااااااار الديكسااااااااااميثازون وبالجرعاااااااااة
النساابة المئويااة لكاال نااو ماان خاليااا الاادم الباايد والتااي
( 11ماااااااايكروغرام/غم مااااااان وزن البيلاااااااة الكلاااااااي ،
تلاااامنت الخاليااااا اللمفيااااة  Lymphocyteوالخاليااااا
مولعيا).
الهيتروفيااااااااااال Hetrophilوالخالياااااااااااا الحملاااااااااااات
 -1المجموعااة السادسااة تماات معاملااة الغشاااء اللقااانقي
 Esinophileوالخالياا القعاادات  Basophilesوالخاليااا
المشاااااايمي بعقااااااار الديكساااااااميثازون وبالجرعااااااة (14
وحيدة النواة .)14) Monocytes
مايكروغرام/غم من وزن البيلة الكلي  ،مولعيا) .

ألتحليل االحصائي
 )significant difference -LSDوكاااان مساااتوى
انختالف المعنوي عند مستوى احتمال (أ˃)15( )9091

حللاات البيانااات عحصااائيا باسااتخدام تحلياال التباااين
( )Two way analysis of varianceوبعادها طباق
عليهااااا اختبااااار الفاااارق المعنااااوي األدنااااى ( Least

ألنتائج والمناقشة
المختلفة بالديكساميثازو(218، 64،11، 21، 8، 4، 1
مايكروغرام/غرام من وزن البيلة  ،مولعيا) (.
جدول رقم  )2حيث انه من غير الممكن خالل ه ه
الفترة القصيرة ان يحدث تغيرات في توزيي خاليا الدم
مابين جهاز الدوران والنسيج اللمفاوي حيث اشار ()3
ان سبب التغيرات في اعداد خاليا الدم البيلاء يعود الى
اعادة في توزيي الخاليا من مجرى الدوران الى النسيج
اللمفاوي وقد جاءت ه ه النتيجه متفقه مي ماتوصل اليه
( )16من عدم حصول أي فروقات معنويه في العد
التفريقي لخاليا الدم البيلاء بعد مرور ( )219دقيقه من
حقن الكورتزول في الخيول .نستنتج من دراستنا الحالية
امكانية استخدام الغشاء اللقانقي المشيمي كنمو خ داخل
الجسم الحي لدراسة التغيرات في العد التفريقي لخاليا
الدم البيلاء و لك نحتواء المسحة الدموية على جميي
انو خاليا الدم البيلاء نسيما ان تكاليف ه ا النمو خ
منخفلة مقارنة بالحيوانات المختبرية .

لقد كان الهدف من الدراسة الحالية هو أمكانية
استخدام الغشاء اللقانقي المشيمي نجنة بيد الدجاخ
المخصب كنمو خ داخل الجسم الحي لدراسة تأثير عقار
الديكساميثازون على العد التفريقي للخاليا الدم البيلاء
.لقد أظهرت نتائج دراستنا الحالية أمكانية عمل مسحات
دموية من اجنة بيد الدجاخ المخصب وبعمر 21- 21
من الحلن حيث احتوت المسحة الدموية على جميي
أنو الخاليا الدم البيلاء (الخاليا اللمفية والخاليا
الهتروفيل والخاليا الحملات والخاليا القعدات والخاليا
وحيدة النواة) والتي كانت شبيهة بالمسحة الدموية
للالفراخ البالغة مما يعكخ اهمية ه ا النمو خ في كشف
التاثيرات الجانبية للمركبات الدوائية على صورة الدم
.وبسب فترة الحلانة القصيرة نجنة بيد الدجاخ
المخصب بعد المعاملة بالديكساميثازون والتي كانت 09
دقيقة فقط ل لك لم يالحظ حدوث اي فروقات معنوية في
اعداد خاليا الدم البيلاء (الخاليا اللمفية والخاليا
الهيتروفيل والخاليا الحملات والخاليا القعدات
والخاليا وحيدة النواة) بين المجاميي المعاملة بالجر
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.) يمثل تأثير عقار الدكساميثازون على العد التفريقي لخاليا الدم البيلاء نجنه بيد الدجاخ2( جدول رقم

Compound
Dose

Lymphocyte
% after 90
min.

Propylen
glycol
0.01 ml\g

0.33± 55.9

Heterophile
%
after 90 min

Monocyte
% after 90
min

2.14 ± 35.9 0.39± 5.9

Esinophile
% after 90
min

Basophile
% after 90
min

0.18± 1.5

0.13± 0.8

128 mg\g

1.95 ± 55.9

1.88± 36.2

0.40

± 5.1 0.23± 2.1

0.14± 0.7

64 mg\g

2.31 ± 54.9

1.80± 36.3

0.37

±6.1 0.13± 1.9

0.14± 0.8

32 mg\g

2.81
54.0

1.80± 38.1

0.40±

4.9

0.36±

2.0

0.21± 1.0

16 mg \g

2.40 ± 52.8

2.39± 39.4

0.39 ± 5.1

0.32±

2.0

0.14± 0.6

8 mg\g

2.53± 52.3

0.72± 40.1

039±

0.20 ± 1.5

0.17± 0.6

4 mg\g

1.45 ± 53.0

3.94 ± 38.6 1.01± 5.7

0.27± 1.9

0.13± 0.8

2 mg\g

0.54 ± 55.8

2.74± 37.0

0.18± 1.7

0.11± 0.8

±

5.6

0.37± 4.7

جر/ الخطأ القياسي (خمسة بيلات مخصبة± القيم تمثل المعدل

شكر وتقدير
نقااادم شاااكرنا وتقاااديرنا الكبيااار الاااى كلياااة الطاااب
البيطري \جامعه الموصل لدعمها المادي والمعنوي فاي
.تسهيل انجاز ه ا البحث
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The use of the hen،s Egg test – chorioallantoic membrane
(HET- CAM)test as a novel in vivo model to study the
effects of dexamethasone on a differential white blood cell
counts.
M. Kh. Shindala
Coll. of Vet. Med./Unive. of Mosul

M. B. Al-Mashhadany
Coll.of Vet. Med./Unive. of Duhok

Abstract
The aim of the present study was to investigate the possibility to use the hen،s Egg test
– chorioallantoic membrane (HET- CAM)test as a novel in vivo model to study the effects of
dexamethasone on a differential white blood cell counts.The result revealed that, the blood
smeared of chick embryos in age 13- 15 days of incubation had to the all types of mature
leukocytes . Because of the short period of chick embryos were treated with dexamethasone
(90 minutes ) only Showed did not significantly changes in leukocyte counts (lymphocyte,
Heterophil, Monocyte, Esinophil and Basophil) in treated groups with defferint doses of
dexamethasone ( 2 , 4 , 8 , 16 , 32 , 64 , 128 mcg\ gram of total egg weight, topically). We
conclude for our study that, the (HET- CAM) test can be used as in vivo model to study the
effects of dexamethasone on deferential leukocyte counts ,because of the blood smear have
all types of leukocyte, also this study manifested this model have low cost accompanied with
other laboratory animals.
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