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انخالصة:
تممن التعممش همممي ئممبح ًتممماال علٌمما العممالٖ علمممٔ عممط الت ٘مممشا
الوصمماةبة لوجوْعممة هممي الراممشاى البمم٘ط الغْٗغممشٗة عممذدُا ع ممش تممن
هعاهلتِمما ابعممبشٗي ُّممٖ الوجوْعممة الوعاهلممةم ةعممب عممي ئوغممة ةاممشاى
اةتغبت كوجوْعة ع٘طش ّ .قذ لْةع ابستراع الوعٌْٕ )(P<0.05ةٖ
ّصى الجغن ّالعذد الكلٖ لكشٗا الذم الب٘ط ّهعذح تشعم٘ كشٗما المذم
العوممش ّكو٘ممة الْ٘سٗمما ّكو٘ممة الكشٗمماتٌ٘ي لوجوْعممة العْ٘اًمما الوعاهلممة
ابعبشٗي هقاسًة هع هجوْعة الغ٘طش مكوا لْةع ابًخراض الوعٌمْٕ
 ) P<0.05ةمممٖ تشك٘ضالِ٘وْغلمممْ ٘ي ّعمممذد كشٗممما المممذم العومممشّةجن
الخبٗممما الوش مممْ ّتشك٘مممض الكلْكْصللوجوْعمممة الوعاهلمممة األعمممبشٗي
الٌغبة إلٔ هجوْعة الغ٘طش .

انًقذية Introduction
ابعبشٗي هي اكلش ابدّٗة اًت اسا ّاكلشُا شعب٘ة ةمٖ العمالن ار عشةمَ ابًغماى هٌمز هاما
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الغٌ٘ــــي قبل اكت اةــَ ّتعع٘شٍ ةٖ الوصاًع مة٘م اعتخلصمَ ألّح همش العمالن ابًكل٘مضٕ
ادهًْذ عتْى  Edmund stoneعام  1763هي ًبا الصرصا اب ٘ط ّاعتخذهَ كعمب
شعبٖ للعواح الشٗر٘ــي ّثبت كو٘ــة هغعــْق ًبـا الصرصا كل اس ع عاعا المٔ العذٗمذ
هممي الوشظممٔ الوصا ٘ـ مـي ممالعؤ ّبةممع الٌتااـــممـل ابٗجا ٘ــــ مـة ّ . )Drews,1999ةممٖ
عممام  1899اغل م الص٘ادلـــممـة ابلوـــ مـاى علممٔ ةـممـاهط  Acetylsalicylic acidاعــممـن
ابعــــــــبشٗي ألّح هـــش ).) Mann and Pulmmer,1991
الصممممممممممم٘ ة الك٘و٘اا٘مممممممممممة ل عمممممممممممبشٗي ُّ )C 9H8O4مممممممممممْ رّ ه ِمممممممممممش مممممممممممل
ّكلاةتَ 1.40غن/عـن(ّدسجـــة اًصِـــــاسٍ 138م) ّدسجــة غل٘اًــــــَ 140م)
))W iki Answers.com.2009م ّلَ العذٗـــذ هي التمثث٘شا العبج٘ـمـة ةِمْ ٗخرـمـ عمي
العوممٔ ّابّجمماع ّاببم البغ٘طــممـة كو ما ٗغممتعول ةممٖ عممب التِمماـ الورا ممـل ّالشّهمماتضم
)ّٗ )Weissman,1991;Jack,1997وٌممممممع الٌْ مممممما القلب٘ـــــممممممـة ّٗخرـــممممممـ الــــممممممـذم
). )Barnett et al.,1998

الص٘ ة الك٘و٘اا٘ة ل عبشٗي)
ّةٖ دساعة ح) )Hopkins,2006بةع اى ةبة اعبشٗي ّاةذ ْٗه٘ما ةمٖ كمب الشجماح
ّالٌغاء ّلوذ اعبْع٘ي تقلل اهكاً٘ة ئبٗا الذم ةٖ تكْٗي الجلطة الذهْٗة ّاى قذس ابعبشٗي
ةممٖ هٌممع تجوممع الصممر٘عا الذهْٗممة ةممٖ الشجمماح اكلممش هومما ةممٖ الٌغمماء ار اى اعممتجا ة الشجمماح
ل عممبشٗي تكممْى اةعممل ّاى قممذس تجوممع الصممر٘عا الذهْٗممة عٌممذ الوممشك تكممْى اعلممٔ ممثس ع
هممشا هممي الشجممل ةتممٔ عممذ ائممز ابعممبشٗي مّاظمما ُممْ كٌض اى العوممش ّالجممٌظ ّ عممط
اهشاض القل ّالتذئ٘ي ّالغوٌة ّاستراع ظ ػ المذم تعتبمش اُمن العْاهمل الومعثش علمٔ عومل
ابعبشٗي ةٖ هٌع تجوع الصر٘عا الذهْٗة .
هممي ابثمماس الجاًب٘ممة ابكلممش شممْ٘عا عٌممذ اعممتخذام ابعممبشٗي العوْظممة الوعْٗممة ّالوعممذ
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الوعطش ة ّس وا قشةة ًّض دائلٖ للوعذ ّقذ تكْى ابثاس ةماد ة٘غمب الطرم ّ معْ ة
التممٌرظ ّالممن ةممٖ الصممذسّتْسم الرممن ّالْجممَ ّال ممراٍ ّاللغمماى ّابعممِاح ّالذّئممةّالخوْح
ّظع الغوع ّغٌ٘ي ةمٖ ابراى ّالتق٘مث ّصٗماد ظمش ا القلم ّاًخرماض ظم ػ المذم .كوما
ٗقلل هي ًغبة التشش٘ الكب٘بمٖ للكل٘مة ئصْ ما عٌمذ هشظمٔ عجمض القلم ّالتل٘م الكبمذٕ .
كزلك ٗغب ابعبشٗي استراع ًغبة الكشٗاتٌ٘ي ّالْ٘سٗا ّالٌتشّج٘ي ةٖ الذم ّس وما ٗمعدٕ المٔ
الر ل الكلْٕ ئصْ ا عٌذ اعتعواح ابعبشٗي كلش ّلرتش غْٗلمة (Drugs.com.2009م
كوا ٗلبػ ابعبشٗي همي اًتما البشّعمتاكبًذٌٗا  )Vane,1971التمٖ تغمب استرماع دسجمة
العممشاس ّتممٌ ن شّعممتاكبًذٌٗا الوعممذ ةوْظممة الوعممذ ة٘م تبقِ٘مما هخاغ٘ممة لتعوِ٘مما هممي
ُعممن ًرغممِا مكومما تغممب شّعممتاكبًذٌٗا الممذم تخلممش الممذم عٌممذ الجممشّ ار تعوممل عممْٗة هممع
الصمر٘عا الذهْٗمة ّ. )Marnett and Dubois,2002ة٘وما ٗخما العومل ةمثى الجشعمة
الوٌخرعة ل عبشٗي ْٗ/mg 100-50م) ل٘ظ لِا تثث٘ش علمٔ العاهمل ّالجٌم٘ي Kozer et
 )al.,2003مكوا اى كو٘ة ابعبشٗي الوْجْد ةٖ دم الجٌ٘ي تقذس ثقمل همي ع مش ّجْدُما ةمٖ
دم ابم ّ )Wolff et al.,1977لكي صٗماد جشعمة ابعبشٗمـي للعاهمل تغمب عجـــــمـض ةمٖ
اةذ اجـضاء قل الطرــل اّ ال٘شقــاى عذ الْبد ئصْ ــا عٌذ ائـز ابعبشٗــي ةمٖ الللــمـ
ابئ٘ممـش هممي العوممـل مكوـممـا ٗغممب اًرصممـاح الو ٘وــممـة عممي جممـذاس الممشةن ّ التالـممـٖ هممْ
الجٌ٘ــي اّ ّبد غرــل ه ـٍْ .)Kozer et al.,2002
ّل ُو٘ممة العبج٘ممة ل عممبشٗي ّتثث٘شاتممَ الْاعممعة ار اًممَ ٗممذئل ةممٖ تشك٘م اكلممش هممي 60
دّاء هعشّ ةال٘ا كاًمت دساعمتٌا العال٘مة التمٖ ُمذةت المٔ هعشةمة ابثماس ابٗجا ٘مة ّالغملب٘ة
التممٖ ٗغممببِا ابعممبشٗي ةممٖ عممط ئممْا الممذم الك٘و٘اا٘ممة ّالر٘ضٗاا٘ممة الوذسّعممة ةممٖ البع م
العممالٖ ُّممٖ تشك٘ممض الكلْكممْص ّكو٘ممة الْ٘سٗمما ّكو٘ممة الكشٗمماتٌ٘ي ًّغممبة الِ٘وْغلممْ ٘ي Hb
ّعذد كشٗا الذم العوشّ RBCةجن الخبٗا الوش ْ ّPCVهعذح تشع٘ كشٗما المذم
العوشّ ESRالعذد الكلٖ لكشٗا الذم الب٘طّ WBCهذٓ الت ٘شا ةٖ ُزٍ الخْا .

المواد وطرق العمل Material and Methods
اعتعولت ةٖ ُزٍ الذساعمة )15همي ركمْس الرامشاى البم٘ط الغْٗغمشٗة البال مةم تتمشاّ
هعــــذح اعواسُا ٘ــي 10-6اعا ٘ع)م كوــمـا تتمشاّ هعمذح اّصاًِما م٘ي 27-23غمن ) ّتمن
بعمت٘ك٘ة اةتمْٓ
ششاؤُا هي الب٘ت العْ٘اًٖ/جاهعة ا ل ّقذ ّظعت العْ٘اًا ةٖ اقرا
كل قرا علٔ ئوظ ةاشاى ّغزٗت العل٘قة الجاُض كو٘ا كاة٘ة ْٗه٘ا ً ابظماةة المٔ الوماء
ار قغوت العْ٘اًا الٔ هجوْعت٘ي:
 -1هجوْعة الغ٘طش  -:تعوٌت ئوظ ةاشاى ّةقٌمت الوماء الوقطمش تعمت الجلمذ عقٌمة را
ععة 1عن ّ جشعة هقذاسُا )0.1هل٘لتش) هشت٘ي ةٖ الْ٘م راسق اس ع عاعا ٌِ٘وا.
 -2الوجوْعة الوعاهلة ابعبشٗي -:تعوٌت ع ش ةاشاى ّاعط٘ت ابعبشٗي عمي غشٗم الرمن
عذ غعٌَ ّارا تَ الواء الوقطش اعتعواح الوعماقي راتِما جشعمة هقمذاسُا 2غمن /ك من ) همي
ّصى الجغـــن هشت٘ـــي ةٖ ال٘ــْم ّ راسق اس ـــع عاعـا ٌِ٘وـــا ةغْىم.)1983
ّاعممتوش الوعاهلممة هممذ ٗ 28ممْم) ّةممٖ ال٘ممْم  )29شممشةت العْ٘اًمما عممذ تخممذٗشُا
ممابٗلش ّعممع الممذم هٌِمما ّتممن ةصممل الوصممل جِمماص الطممشد الوشكممضٕ ّةرممع ذسجممة 20م)
لعمم٘ي ابعممتخذام ّقممذ تممن ق٘مماط ّصى الجغممن للعْ٘اًمما قبممل ّ عممذ الوعاهلممة اعممتخذام الو٘ممضاى
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العغاط ةعب عي ق٘اط عط الوعاٗ٘ش الك٘و٘اا٘ة الع٘ات٘ة هٌِا -:
 -1ق٘اط الكلْكْص :تن ق٘اط الكلْكْص ةٖ هصل الذم اعتخذام عمذ هختبشٗمة جماُض هجِمض
هي ششكة  Randoxالبشٗطاً٘ة.
 -2ق٘اط الْ٘سٗا  :تن ق٘اط الْ٘سٗا ةٖ هصل الذم اعتخذام عذ هختبشٗمة جماُض هجِمض همي
ششكة  Biomerieuxالرشًغ٘ة .
 -3ق٘اط الكشٗاتٌ٘ي :تن ق٘اط الكشٗاتٌ٘ي ةمٖ هصمل المذم اعمتعواح عمذ هختبشٗمة هجِمض همي
ششكة  Randoxالبشٗطاً٘ة .
ّة٘وا ٗتعل الخْا الر٘ضٗاا٘ة ةقذ تن ق٘اط:
 -1تركٌزالهٌموغلوبٌن : (Haemoglobin concentration Hbوذلك باستخدام
جهاز سالً  Sahli's systemمع حامض الهٌدروكلورٌك.
 -2حجم الخالٌا المرصوص: (Packed cell volume) PCVباستخدام انابٌب
شعرٌة  Capillary tubesحاوٌــة على مادة مانــعة للتخثر وجهاز الطرد المركزي
ومسطرة خاصة لغرض قٌاس حجم الخالٌـــا المرصوص.
 -3تعداد كرٌات الددم الحمدرّ :(Red Blood Corpuscles) RBCرلـــمـك باسدتخدام
 Hayemsوجهــازعـدددددـد الخالٌــدددددـا الدمـــوٌـــدددددـة
محلدددددو التخفٌدددددـف fluid
Haemocytometerحٌدددت ٌدددتم حسددداب عددددد كرٌدددات الددددم الحمدددر باسدددتخدام المعادلدددة
التالٌة(Coles ,1980) :
RBC=Number of cells count × 10000
 -4تقدٌر معد ترسٌب كرٌات الدم الحمر Erythrocyte Sedimentation Rate
) : (ESRتم قٌاس معد ترسٌب كرٌات الـدم الحمــر باتباع طرٌقـة وستركرٌـن
. Westergren method
 -5التعداد الكلً لخالٌا الدم البٌض )Total Leucocytes Count (W.B.Cوذلك
باستعما جهاز عد الخالٌا الدموٌة  Haemocytometerمع محلو التخفٌف Turks
 , fluidوباستخدام المعادلة االتٌة (.)Brown,1976
W.B.C.=Number of cell counted ×200
ّ عذ العصْح علٔ الٌتاال تن ائعاعِا للتعل٘مل احةصمااٖ ة٘م اعمتخذم ائتبماس T-
 ) testللوقاسًة ٘ي الوجوْعت٘ي ّبعمتخشا الرمشّق الوعٌْٗمة م٘ي الوجومْعت٘ي ة٘وما ٗتعلم
الْصى ّهعاٗــ٘ش الذم . ) Duncan et al., 1983

اننتائج وانًناقشة Result & Discussion
اظِش ًتاال الذساعة العال٘ة ةصمْح ت ٘مشا ّصً٘مة ار لمْةع ّجمْد استرماع هعٌمْٕ
 )P <0.05ةٖ هعمذح اّصاى العْ٘اًما المٔ  2.28 ±30.15غمشام) لوجوْعمة العْ٘اًما
الوعاهلة ابعبشٗي عٌذ هقاسًتِا هع هجوْعـة الغ٘طــــــش ) 2.07±25غشام)ّ .ة٘وما ٗخما
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تشك٘ممض الكلْكممْص ةقممذ لممْةع ةصممْح اًخرمماض هعٌممْٕ  )P <0.05لوجوْعممة العْ٘اًمما
الوعاهل مـة ابعممبشٗي  3.12 ±102.5هل ممشام  100 /هلل٘تممش ) هقاسً مـة هممع هجوْعـــممـة
الغ٘طــــــــــــــمممـش  3.05± 117هل مممشام  100 /هلل٘تمممش ) ّ .اترقـــمممـت ُمممزٍ الٌت٘جـمممـة همممع
ًتااـــــــل  )Geisen,1988ار ٗقـــلل ابعبشٗــي هي تشك٘ـــض كلْكــــْص الــذم ّٗضٗـمـذ همي
تشك٘ــض ابًغْل٘ــــي ةمـٖ الــــمـذم ) )Prince et al.,1981;Gebhart et al.,1991م ّقمذ
ٗعـــْد عب ُزا ابًخرـــمـاض المٔ تمثث٘ش ابعبشٗــمـي ةمٖ صٗــمـاد إةــمـشاص ابًغْل٘ـــمـي ةمٖ
البٌكشٗــاط  ) Kern & Engerman , 2001كوا ٗضٗذ ابًغْل٘ي هي ًرارٗة غ اء الخل٘مة
لجضٗامما الكلْكممْص ّتعْلِمما الممٔ كبٗكممْج٘ي ة مٖ الكبممذ ّ ) Kacsoh , 2000تتعممْح
الكو٘مما الرااعممة هممي الكلْكممْص ةممٖ الكبممذ تعممت تمماث٘ش ابًغْل٘ــممـي الممٔ ةممْاهط شممعو٘ة
تٌتقـــ مـل الممٔ الٌغ٘ مـل الذٌُــممـٖ ار تخـــممـضى ك مـل دُــــممـْى هومما ٗغبــ مـ صٗمماد الممْصى
) Greenspan & Gardner , 2001مّةمٖ دساعمة  )Ibrahim et al.,2004اعمتخذم
ةِ٘مما األعممبشٗي هممع الجلوبشٗممذ ةممٖ هعالجممة داء الغممكشٕ هممي الٌممْع اللمماًٖ ال ٘ممش هعتوممذ علممٔ
ابًغْل٘ي  NIDDMبةع ةِ٘ا الٌتاال ابٗجا ٘ة ل عبشٗي ار اًَ ٗعثش علٔ الجلوبشٗذ ّٗضٗمذ
ةعال٘تَ.
كوا ٌ٘ت ًتاال دساعمتٌا ّجمْد استرماع هعٌمْٕ ةمٖ تشك٘مض الْ٘سٗما لوجوْعمة العْ٘اًما
الوعاهلممة ابعممبشٗي ل ممت 2.01 ±63.12هل ممشام  100 /هلل٘تممش ) هقاسًممة هممع هجوْعممة
 4.11 ±56هل ممشام  100 /هلل٘تممش ) ّاٗع ما ً لممْةع ابسترمماع الوعٌـممـْٕ ةــممـٖ
الغمم٘طش
تشك٘ــض الكشٗاتٌ٘ــي لوجوْعـمـة العْ٘اًـــمـا الوعاهلــمـة ابعبشٗـمـي 0.4 ±3.7هل مشام /
0.2 ±1.8هل ممممشام  100 /هلل٘تممممش )
 100هلل٘تممممش ) هقاسًممممة هممممع هجوْعممممة الغمممم٘طش
جممذّح )1مشممكل ّ (1قممذ ٗعممْد الغممب الممٔ اًخرمماض هعممذح التششمم٘ الكب٘بممٖ الٌمماتل هممي
الت ٘شا ةٖ الخبٗما القذه٘مة ّ شّصاتِما اللاًْٗمة ّالتمٖ اد المٔ تقل٘مل همشّس الشاشم ئمبح
غ مماء الكب٘بممة القاعممذٕ الممٔ استرمماع هعممذح كممل هممي الْ٘سٗمما ّالكشٗمماتٌ٘ي ةممٖ هصممل الممذم
 ) Nielsen et al., 2000م اى ابعممبشٗي ٗغممب استرمماع ًغممبة الْ٘سٗمما ّالكشٗمماتٌ٘ي
ّالٌتممشّج٘ي ةممٖ الممذم ّس ومما ٗممعدٕ الممٔ الر ممل الكلممْٕ ئصْ مما عٌممذ اعتعوــممـاح ابعممبشٗي
كلـش ّلرتــش غْٗلـــة .(Drugs.com.2009
ّقذ لْةـــع ابًخرــمـاض الوعٌــــمـْٕ ) )P <0.05ةمٖ تشك٘ـــمـض الِ٘وْغلْ ٘مـي Hb
 1.05 ±9.11غمشام100/همل) ّةجـــــمـن الخـــبٗــــــــمـا الوـــش ــــمـْ ± PCV
ّ) 1.58 %37عـــــــممممـذد كشٗـــــممممـا الـــــممممـذم العوـــــــــممممـش0.07± 3.12 RBC
)×/106هلمممممن )3لوجوْعممممممة العْ٘اًــــممممممـا الوعاهلــــممممممـة ابعبشٗـــممممممـي هقاسًــــممممممـة هممممممع
هجوْعــــــــة الغ٘طـــــــش 1.73 ± 12.91غشام100/هل)م ))1.77 ±% 40م 0.18±
)/106×4.93هلن )3علمٔ التْالـــمـّٖ .قـمـذ لْةـمـع اى ابًخرـمـاض الوعٌمْٕ حٗ RBCكمْى
اقل هي ّ .PCVّ Hbجاء ًتااـــل دساعتٌـــا ةٖ ةصْح ابًخرـــاض الوعٌمـْٕ وغمتْٓ
اةتوـمممـاح  ) P<0.05ةمممٖ تشك٘مممض  RBCّ PCVّ Hbللوجوْعمممة الوعاهلمممة األعمممبشٗي
الٌغممبة لوجوْعممة الغمم٘طش هترقممة هممع ًتمماال )Merchant & Modi Deepak,2004
ّس وـــا ٗعْد عبـمـ رلمك الـمـٔ ةعال٘ــــمـة األعبشٗــمـي ةمٖ تعــــمـلل المـذم دائمـل ابّع٘ـــمـة
الذهْٗـــمممـة ُّ )Dacie & Lewis,1991ـــمممـزا عاهــمممـل هِمممن ةمممٖ اًخرممماض تشك٘مممض
Hbمّّ RBCجمْد ةقممش المذم . )Raybak,1992كومما ركممش);Langman et al., 1994
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 )Dacie & Lewis,1991اى ابعبشٗي ٗغب تآكمل الْعماء المذهْٕ ّةمذّن الٌمض ّهمي
ثن ًقا العذٗذ ّةقش الذم العذٗذٕ مكوا اى الْقــت البصم للٌض ةــٖ الع٘ـْاًـمـا الوعاهمـلة
ابعبشٗي كاى اغــْح هي الـــبصم .)Raybak,1992
ٌ٘وا ّجذ ابستراع الوعٌـــْٕ ) )P <0.05ةــمـٖ العـــمـذد الكلــمـٖ لكشٗمـا المذم الب٘ـمـط
/103×0.98± 7.15 WBCهلنّ )3تشع٘ـــــ كشٗـــــا الـــــمـذم العوــــمـش13 ESR
1.02 ±هلن/عمماعة) للوجوْعممة الوعاهلـــممـة ابعبشٗمـي الٌغبـممـة لوجوْعـممـة الغ٘طــــممـش
)/103×0.62 ± 5.42هلن 0.59± 9(,)3هلن/عاعة) علٔ التْالــــــٖ جمذّح )2مشمكل .) 2
ُّمزا ٗترم همع ًتـمـاال ّ ) Gozar et al., 1997س وــــمـا ٗعـــمـْد عبــــمـ ُـمـزا المٔ اى
الجــشع العال٘ة هي ابعبشٗـــي قذ تكْى عماهة ُّمزا ٗعرمض ًخـمـاع الع من علمٔ اًتما WBC
).)Navratil et al.,1992

جذول ( ) 1
(يبيٍ تأثير االسبريٍ عهى بعض انخواص انكيًيائية نهذو ووزٌ انجسى) نهحيواٌ
الوجاه٘ع
الوعاٗ٘ش
اّصاى العْ٘اًا
غشام)
تشك٘ض الكلْكْص
هل شام  100 /هل٘لتش)
تشك٘ض الْ٘سٗا

هجوْعة الغ٘طش

الوجوْعة الوعاهلة
ابعبشٗي
*2.28 ± 30.15

3.05± 117

* 3.12± 102.5

4.11± 56

* 2.01± 63.12

2.07± 25
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هل شام  100 /هل٘لتش)
تشك٘ض الكشٗاتٌ٘ي
هل شام  100 /هل٘لتش)

0.2± 1.8

*0.4± 3.7

الق٘ن تولل الوعذح ±الخطث الق٘اعٖ

*تعٌٖ ّجْد ةشق هعٌْٕ وغتْٓ اةتواح )P<0.05

جذّح )2
(يبيٍ تأثير االسبريٍ عهى بعض انخواص انفيسيائية نهذو)
الوجاه٘ع
الوعاٗ٘ش
تشك٘ض الِ٘وْغلْ ٘ي Hb
غن100/هل
ةجن الخبٗا الوش ْ
%PCV
عذد كشٗا الذم العوش RBC
3
×/106هلن
عذد كشٗا الذم الب٘ط WBC
3
×/103هلن
هعذح تشع٘ كشٗا الذم
العوش ESRهلن/عاعة
الق٘ن تولل الوعذح ±الخطث الق٘اعٖ

هجوْعة الغ٘طش

الوجوْعة الوعاهلة
ابعبشٗي

1.73± 12.91

* 1.05± 9.11

1.77± 40

* 1.58± 37

0.18± 4.93

* 0.07± 3.12

0.62± 5.42

* 0.98± 7.15

0.59 ±9

* 1.02± 13

*تعٌٖ ّجْد ةشق هعٌْٕ وغتْٓ اةتواح )P<0.05
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وزن الحيوان
الكلوكوز
اليوريا
الكرياتنين

المجموعة مجموعة
المعاملة السيطرة
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(يبيٍ تأثير االسبريٍ عهى بعض انخواص انكيًيائية نهذو ووزٌ انجسى نهحيواٌ)
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انًناقشة Discussion
اظِممممممممممممممممممش ًتمممممممممممممممممماال دساعممممممممممممممممممتٌا ّجممممممممممممممممممْد صٗمممممممممممممممممماد هعٌْٗممممممممممممممممممة
 )P <0.05ةممٖ هعممذح ّصى العْ٘اًمما الوعاهلممة ابعممبشٗي عٌممذ هقاسًتِمما وعممذح الممْصى
لعْ٘اًممما الغ٘طــمممـش م كوـــمممـا لْةمممـع ابًخرــمممـاض الوعٌمممْٕ  ) P<0.05ةمممٖ تشك٘ــمممـض
الكلْكـــْص للوجوْعة الوعاهلــــة ابعبشٗي الٌغبــــة لوجوْعـــة الغ٘طـش ّاترقـــمـت ُمزٍ
الٌت٘جــة هع ًتااـــــــل  )Geisen,1988ار ٗقـــلل ابعبشٗــي هي تشك٘ـــض كلْكــــْص الــذم
ّٗضٗـممـذ هممي تشك٘ـ مـض ابًغْل٘ـــ مـي ة مـٖ الــــممـذم Prince et al.,1981;Gebhart et
) )al.,1991م ّقذ ٗعـــْد عب ُزا ابًخرــــاض الٔ تثث٘ش ابعبشٗـــي ةٖ صٗــمـاد إةــمـشاص
ابًغْل٘ـــمـي ةمٖ البٌكشٗـمـاط  ) Kern & Engerman , 2001كوما ٗضٗمذ ابًغمْل٘ي همي
ًرارٗمة غ ماء الخل٘ممة لجضٗاما الكلْكممْص ّتعْلِما الممٔ كبٗكمْج٘ي ةمٖ الكبممذ Kacsoh ,
ّ ) 2000تتعْح الكو٘ا الرااعة هي الكلْكْص ةٖ الكبذ تعت تاث٘ش ابًغْل٘ي الٔ ةْاهط
شعو٘ة تٌتقــل الٔ الٌغ٘ل الذٌُـــٖ ار تخــــضى مكل دُــــمـْى هوما ٗغبـمـ صٗماد المْصى
) Greenspan & Gardner , 2001مّةمٖ دساعمة  )Ibrahim et al.,2004اعمتخذم
ةِ٘مما األعممبشٗي هممع الجلوبشٗممذ ةممٖ هعالجممة داء الغممكشٕ هممي الٌممْع اللمماًٖ ال ٘ممش هعتوممذ علممٔ
ابًغْل٘ي  NIDDMبةع ةِ٘ا الٌتاال ابٗجا ٘ة ل عبشٗي ار اًَ ٗعثش علٔ الجلوبشٗذ ّٗضٗمذ
ةعال٘تَ.
كوممما ٌ٘مممت ًتااجٌممما التمممثث٘ش الغممملبٖ لبعمممبشٗي ار لمممْةع ابسترممماع الوعٌمممْٕ ) P<0.05
لوجوْعممة العْ٘اًمما الوعاهلممة األعممبشٗي هقاسًممة هممع هجوْعممة الغمم٘طش ةممٖ تشك٘ممض كممل هممي
الْ٘سٗا ّالكشٗاتٌ٘ي ّقذ ٗعْد الغب الٔ اًخراض هعذح التشش٘ الكب٘بٖ الٌماتل همي الت ٘مشا
ةٖ الخبٗا القذه٘ة ّ شّصاتِا اللاًْٗة ّالتٖ اد الٔ تقل٘ل هشّس الشاش ئبح غ اء الكب٘بمة
القاعذٕ الٔ استراع هعذح كل همي الْ٘سٗما ّالكشٗماتٌ٘ي ةمٖ هصمل المذم Nielsen et al.,
 ) 2000م اى ابعبشٗي ٗغب استرماع ًغمبة الْ٘سٗما ّالكشٗماتٌ٘ي ّالٌتمشّج٘ي ةمٖ المذم ّس وما
ٗممممعدٕ الممممٔ الر ممممل الكلممممْٕ ئصْ مممما عٌممممذ اعممممتعواح ابعممممبشٗي كلممممش ّلرتممممش غْٗلممممة
.(Drugs.com.2009
ّجمماء ًتااــممـل دساعتٌــممـا ةممٖ ةصممْح ابًخرــممـاض الوعٌممـْٕ وغممتْٓ اةتوـممـاح
 ) P<0.05ةٖ تشك٘ض  RBCّ PCVّ Hbللوجوْعة الوعاهلة األعبشٗي الٌغبة لوجوْعمة
الغم٘طش هترقمة همع ًتماال ّ )Merchant & Modi Deepak,2004س وــمـا ٗعمْد عبـمـ
رلك الــٔ ةعال٘ـــــة األعبشٗـــي ةٖ تعـــــلل الـذم دائمـل ابّع٘ـــمـة الذهْٗـــمـة & Dacie
ُّ )Lewis,1991ـــممـزا عاهــممـل هِممن ةممٖ اًخرمماض تشك٘ممض Hbمّّ RBCجممْد ةقممش الممذم
. )Raybak,1992كوما ركمش) )Dacie & Lewis,1991 ;Langman et al., 1994اى
ابعبشٗي ٗغب تآكل الْعاء الذهْٕ ّةذّن الٌض ّهي ثن ًقا العذٗذ ّةقش الذم العذٗذٕ
مكومما اى الْقـممـت الممبصم للٌممض ةـممـٖ الع٘ـْاًـممـا الوعاهممـلة ابعممبشٗي كمماى اغـممـْح هممي
الـــبصم .)Raybak,1992
ٌ٘ومما لممْةع ابسترمماع الوعٌممْٕ  ) P<0.05ةممٖ تشك٘ممض  ESRّWBCللوجوــــممـْعة
الوعاهلـــة ابعبشٗي هقاسًـة هع الغم٘طش ُّمزا ٗترم همع ًتـمـاال ) Gozar et al., 1997
ّس وـــــا ٗعــــْد عبـــــ ُــزا الٔ اى الجــشع العال٘ة هي ابعبشٗـــي قذ تكمْى عماهة ُّمزا
9

.)Navratil et al.,1992) WBC ٗعرض ًخــاع الع ن علٔ اًتا

انًصادر انعربية
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EFFECT OF ASPIRIN TREATMENT ON
SOME BLOOD PROPERTIES AND
BODY WEIGHT IN MICE
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ABSTRACT:
We are knew during current research result about
some changes with coupling to group of white mice that
number are ten .It were treated with an aspirin that is
called treatment group ,add-on five mice as control
group .we are saw significant increasing (p<0.05) in
body weight ,WBC,ESR,urea,creatinine for aspirin
treated group comparing with control group ,while we
are saw significant decreasing (p<0.05) in
Hb,RBC,PCV,glucose for aspirin treated group
comparing with control group .
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