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ABSTRACT 
    The aim of this study was to detect the cytogenetic effects of Dexamethazone drug by using head 

sperm abnormalities test on white mice (Musmusculus) fivety five male mice were used in this 

study, these animals were divided into five groups. The first was the negative control group while 

the second was treated with MMC as positive control, and the three groups (45 mice) treated with 

three doses (0.02, 0.04 ,0.08mg/kg.bw) from dexamethasone drug.The result refer that the 

dexamethasone cause increasing in many kind of head sperm abnormality (p<0.01).Which indicate 

the high side effect of this drug on germ cells so we can conclude that this drug may permanently 

sterilize in the mice.                                                                

Keywords: Dexamethazone,head sperm abnormalities,mice. 

 
 الفئران المختبرية نطفعلى  Dexamethazoneللعقارات الوراثية الخلوية التأثير

 ةالخالص
ار التشوهات في بمن خالل أخت Dexamethazoneالخلوية للعقار الوراثيةهدفت هذه الدراسة للكشف عن التأثيرات    

 ةقسمت الى خمس مجاميع المجموع اً  (فأراً ذكر55(أستخدمت) Musmusculusرؤوس النطف للفئران البيض)

(فئران أعتبرت كسيطرة موجبة 5الثانية ) ةوالمجموع )أعطيت الماء المقطر((فئران أعتبرت كسيطرة سالبة5االولى )

  (  فأراً 55جموعة)عوملت بالماده المسرطنة المايتومايسين سي في حين قسمت الباقية الى ثالث مجاميع عوملت كل م

(ملغم/كغم من وزن الجسم وجرى أختبار التشوهات في رؤوس النطف للفترات  0.04،0.08 ،(0.02بالتراكيز التالية 

يوم بعد التجريع وقد أظهرت النتائج زيادة حصول التشوهات في رؤوس النطف بأنواعها المختلفه مقارنة  (7،15،55)

 بالعينة القياسية.

(مما يشير الى التأثير الجانبي السلبي للعقار على الخاليا الجنسية ،والتي يمكن أن تؤدي الى حاالت p<0.01)االحتمالية

 عقم في الفئران.
 

 المقدمة: 
(وهو Hormone antiagonists للهرمونات ) ةوالمثبط ةينتمي عقار الدكساميثازون الى فئة العقاقير الهرموني     

 قشرة التي تنتجها ة(ومثيل للهرمونات السترويديGlucocorticoid steroids) ةهرمون سترويديمن القشريات السكري

 وهيكسادرولDexasoneديكسازون، Decadronاهمها ديكادرون ةعديد ةوله اسماء تجاري،  بالجسم ةالغددالكظري

[1]Hexadrol. 

 392.461g/mلكتلة الجزيئيةالنسبية)غم/مول( ا ، C22H29FO5  ةالجزيئيية الصيغة الكيميائ

 

 

 

 

 



 على  نطف الفئران المختبرية Dexamethazoneالتأثيرات الوراثية الخلوية للعقار     5،2015.العدد  B)،الجزء ( 34مجلة الهندسة والتكنولوجيا، المجلد

164 
 

 الصيغة التركيبية

 
 ،ةاألمراض الجلدي،يستخدم عقار الدكساميثازون في مجال الطب بشكل واسع أهمها حاالت التحسس الشديد      

الرومايتزم،امراض الغدد والكلى حيث ثبت تأثير الفعل التثبيطي ،امراض الجهاز التنفسسي،الحزاز،الصدف

يستخدم بشكل Renal tubular[2] ةالكلوي النبيباتفي  Epithelial cellللدكساميثازون في فعالية الخاليا الظهارية  

 شائعلزيادة الوزن.

رتفاع سكر الدم ونقص الكولستيرول اثبتت الدراسات ان الجرع العالجية العالية تؤدي الى أصابة الحيوانات بأ     

وأيون الكالسيوم من  D اضطراباً في ايض فيتامين ةوتسبب القشريات السكري  [3,4]والكاربوهيدرات وكذلك الدهون 

أهمها أحتباس  ةعديد ةخالل تثبيطأمتصاصهما في األمعاء وزيادة االفراز عن طريق الكلى وله تأثيرات جانبي

ة الشهري ةعدم انتظام الدورو ظهور طفح جلدي تحسسيوة طرابات عصبيأضو تخلخل العظاموأرتفاع ضغط الدم والماء

 . [5]النطفوزيادة الوزن كذلك كثرة االستعمال يسبب ضعف المبايض وقلة  ةزيادة الشهيو

هناك العديد من األدوية والعقاقير الطبية لها تأثيرات جانبية فعلى سبيل المثال ال الحصر يؤثر عقار   

Cyclophosphamide  على الدنا المستخدم في عالج بعض السرطاناتDNA  ويعمل علىحصول كسور في أشرطة

وجماعتهأن العقار  محمد ، كما وجد[6,5]وبالتالي تعيق عمليات األنقسامات الخلوية  DNAالدنا 

لفئران المختبرية نطف ا الذي يستخدم بشكل واسع لمرضى سرطان المثانة يؤثر على Methatrexateميثوتريكسيات

تبري  خللفأر الم النطففي   ”Sustanon”100تأثير سمي خلوي ووراثي  للعقار   [8]الجنابي، كما وجد [7]

Musmusculus . 

 
 المواد وطرائق العمل:

 .Douglas pharmaceuticals Ltd من الصيدالت ببغداد أنتاجDexamethasoneتم الحصول على عقار

 المحلولحضر .يومياً  0.1mlكل فأر بـ طريق الحقن تحت الغشاء البريتوني ويتم حقنيعطى العقار عن الكندية

 ( ملغم / كغم من وزن الجسم. 0...،  0...، 1...بتراكيزثالث وهي )

 
 الحيوانات:

من البيت الحيواني/فرع  c/Balbضرب Musmusculus ذكراً من الفئران المختبرية 55  تم الحصول على    

(أسبوع ،وجرى تربيتها 51-0غم وبعمر) 17+1التكنولوجية بمعدل وزن ةالجامع ة/قسم العلوم التطبيقي ةالتقنيات األحيائي

 طيلة فترة أجراء التجربة. ةالمتكامل ةواعطيت الماء والعليق

كسيطرة سالبة ،والمجموعة الثانية (فئران أعدت 5قسمت الفئران الى خمسة مجاميع وهي :المجموعه األولى ضمت)

(فأراً 05ملغم/كغم شرحت بعد اليوم الثاني في حين قسم)1بتركيزMMCMitomycin-C)  (ـ(فئران عوملت ب5ضمت)

ملغم/كغم من وزن الجسم والمجموعة  1...بـ  جرعت، المجموعة األولى (فأراً 55كل مجموعة )، الى ثالث مجاميع 

 ملغم/كغم من وزن الجسم 0.08م من وزن الجسم  ، والمجموعة الثالثة جرعت بالتركيزملغم/كغ 0.04الثانية جرعت بـ

ن اعطاء العقار.أعتمدت طريقة ميوم (7،15،55لحصول على النطف بعد األيام)تم امن العقار المستعمل ، 

WyrobekوBruce[ 9] عليها بأيجاد حصائي ومقارنة البيانات الحاصل األكما جرى التحليل ، للحصول على النطف

 .  %5ثم ايجاد قيمة أقل فرق معنوي وعلى مستوى  t-testوبأستخدام ةللمجاميع الخمس القياسي المتوسط والخطأ
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 النتائج والمناقةش :
المستخدم بشكل واسع من قبل الشباب لزيادة السمنة للكشف عن التأثيرات   Dexamethasoneدرس تأثير عقار      

 اللقياس معدل التشوهات في رؤوس النطف في الفئران المختبرية بتراكيز الثالثالوراثية الخلوية من خ

من المعاملة ، والممثلة بالتشوهات وهي أنتفاخ  يوم 7،15،55للمددملغم/ كغم من وزن الجسم (0.02،0.04،0.08)

 Aومعيوب الجسم الطرفي    Apical hook defectiveوأنحراف قمة كالب الرأس Swollen headالرأس 

crosome defective  ونطف فاقدة كالب الرأسBlunt hook( يظهر بعض تلك 5وتشوهات أخرى متباينة شكل )

، أذ بينت النتائج وجود تغيرغير طبيعي في أشكال رؤوس النطف للفئران المعاملة بالعقار حيث يتضح من التشوهات 

المستحثة من قبل العقار في نطف الفئران المعاملة بالعقار مقارنة بالعينة وجود زيادة في معدل التشوهات ( 5جدول )

مرحلة طالئع القياسية السالبة والموجبة ، وذلك بعد أسبوع من الحقن بالعقار مما يعني تأثير العقار على النطف في 

 . Spermatidsالنطف

والتي تشير الى تأثير العقار على الخاليا األمية  ( يظهر تأثير العقار بعد ثالث أسابيع من المعاملة1أما جدول )   

Spermatocytes   ، وكان أعلى تأثير بشكل رأس منتفخ وأنحراف قمة كالب الرأس ، مما يعني أن العقار او نواتجة

 Primaryالوسطية قد أثرت بشكل كبير على الخاليا األمية للنطف  والتي تتميز بدرجة أساسية الخاليا النطفية األولية 

spermatocytes  والخاليا النطفية الثانويةScondary spermatocytes  ،والتي كانت أكثر حساسية وتأثراً بالعقار

" ..5عند تعريض الفئران للعقار " [8]وجماعتهالجنابيو ].5[اجماعتهأحمد وأن هذه النتائج تتفق مع دراسة 

Sustanon وللمادة المسرطنة سايكلوفوسفوامايدCyclophosphoamideوالمستخلص الكحولي لنبات الشبنتDill 

[11]  . 

( يوم من 55وذلك بعد ) Spermatogonia( يظهر مدى تأثير العقار على الخاليا سلف الخاليا النطفية 5جدول )  

، وهذه أن هذه الخاليا تعتبر مصدر الخاليا الجنسية وهي حساسة جداً للعقار المستخدم في الدراسة الحالية المعاملة .

 .  [12]النتائج تتفق مع ماتوصل اليه من تأثير للمادة المسرطنة المايتوماسين سي والمعتمدة في عالج بعض السرطانات 

لهما تأثير سلبي من خالل زيادة معدل التشوهات لرؤوس النطف   Nitrazepamو Diazepamلقد وجد أن الدوائين  

 [13] في الفئران بعد األسبوع السادس من المعاملة 

 أن عملية تكوين النطف وتحديد الشكل العام يخضع لسيطرة وتنظيم وراثي ناتج من تأثير لعدد من الجينات ، لقد وجد  

يقترن مع زيادة معدل التشوهات لرؤوس   Karyotypeللهيئة  وجماعته  أن حصول تغيرات كروموسومية  الجنابي

 . [11] عند تعرضها لبعض المواد الكيميائية  Balb\Cالنطف للفئران ضرب 

لجميع حاالت التشوهات للمعامالت الثالث ، كما أظهر (  > P  5...)لقد أكد تحليل التباين وجود فرق معنوي بمستوى  

 ( .P < 0.01المعاملة وجود فرق معنوي بمستوى ) التداخل ما بين التركيز وفترة

أننتائج الدراسة الحالية تشير الى وجود عالقة بين زيادة التركيز وزيادة معدل التشوهات المدروسة ، كما أظهرت فترة   

ة ( يوم من المعاملة أعلى معدل للتشوهات لجميع الحاالت المدروسة ، مما يعني أن العقار يؤثر على مرحل15،55)

 Primary & secondaryوهي المرحلة التي تحتوي على الخاليا النطفية األولية والثانوية  Spermatogoniaالخاليا 

spermatocytes( ملغم/كغم 0...و  0...، كما أظهرت النتائج أن التركيزين ) [12]، وهذه النتائج تتفق مع دراسة

، ممايعني أن هذه المقادير تسبب تأثيرات جانبية سلبية من وزن الجسم أعلى نسبة من التشوهات في رؤوس النطف 

هناك العديد من األدوية والعقاقير الطبية لها تأثيرات جانبية فعلى سبيل المثال ال  ، خطيرة على الخاليا المولدة للنطف

الى  يؤدي DNAالحصر يؤثر عقار سايكلوفوسفوامايد المعتمد في عالج بعض السرطانات في األنسان على الدنا

أجراء لذا أصبح من الضروري  [6] وبالتالي يعيق عمليات األنقسامات الخلوية DNAحصول كسور في أشرطه الدنا 

على التثقيف من مخاطر وبالتالي توصي هذه الدراسة  دراسة لتحديد التأثيرات الجانبية المصاحبة ألستخدام هذا العقار

 لتي قد تؤدي الى العقم .تناول هذه األدوية بين الشباب وا ي  األفراط ف
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في نطف الفئران المعامةل .(1شكل ( اال المالحظة  أنحراف قمة كالب الرأس  ,B-نطفة طبيعيةA-) يبين أهم التشوه

,C-   معيوب الجسم الطرفي D ,-فقدان كالب الرأس E,-تشوهات أخرى( 
 
 

. . النطفية على النطف في مرحلة الخاليا Dexamethasone) تأثير 1جدول (  بعد أسبوع من المعامل
رأس يشبه  رأس منتفخ الحالة

 المطرقة
معيوب الجسم  رأس فاقد الكالب

 الطرفي
أنحرف قمة كالب 

 الرأس
mean ± SE mean ± SE mean ± SE mean ± SE mean±SE 

 0.05±0.10 0.22±1.12 0.12±0.66 0.04±0.22 0.05±0.26 السيطرة السالبة

 MMC 3.34±1.12 2.65±1.03 2.66±0.82 3.42±0.55 2.61±0.45السيطرة الموجبة

 0.02mg\Kg 15.25±3.04 13.75±1.44 19.00±1.91 10.25±3.22 15.00±1.23الجرعة

 0.04mg\Kg 7.33±2.85 2.33±1.45 9.33±5.76 3.67±1.45 6.67±1.77الجرعة

 ...0.08mg\Kg 7..7±5.00 5.01±5..7 5...7±..05 5..5±..15 7..7±5الجرعة

Meanالمتوسط= SEالخطأ القياسي= 
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 المعاملة . بعد األسبوع الثالث من نطفية على النطف في مرحلة الخاليا ال  Dexamethasone ) تأثير2جدول (
رأس يشبه  رأس منتفخ الحالة

 المطرقة
معيوب الجسم  رأس فاقد الكالب

 الطرفي
أنحرف قمة كالب 

 الرأس
mean ± SE mean ± SE mean ± SE mean ± SE mean±SE 

 0.05±0.10 0.22±1.12 0.12±0.66 0.04±0.22 0.05±0.26 السيطرة السالبة

السيطرة 

 MMCالموجبة

3.34±1.12 2.65±1.03 2.66±0.82 3.42±0.55 2.61±0.45 

الجرعة

0.02mg\Kg 

20.25±1.08 10.00±1.09 12.60±6.05 10.60±1.96 15.00±1.21 

الجرعة

0.04mg\Kg 

7.50±1.19 7.50±1.32 15.50±3.12 10.50±1.19 11.50±1.26 

الجرعة

0.08mg\Kg 

4.00±5.11 55.50±5.55 50.51±7.55 51.51±5... 7.7.±1.51 

Meanالمتوسط = SEالخطأ القياسي= 
 

.. المعاملة .نطفية على النطف في مرحلة الخاليا ال Dexamethasone) تأثير 3جدول (  بعداألسبوع الخامس 
معيوب الجسم  رأس فاقد الكالب رأس يشبه المطرقة رأس منتفخ الحالة

 الطرفي
أنحرف قمة كالب 

 الرأس
mean ± SE mean ± SE mean ± SE mean ± SE mean±SE 

 0.05±0.10 0.22±1.12 0.12±0.66 0.04±0.22 0.05±0.26 السيطرة السالبة

السيطرة 

 MMCالموجبة

3.34±1.12 2.65±1.03 2.66±0.82 3.42±0.55 2.61±0.45 

 0.02mg\Kg 0.15±1.08 51...±   5.54 0...±6.05 7..1± 0.4. 51...±..15الجرعة

 0.04mg\Kg 0.5.±5.55 5..5.±0.51 15.50±..01 55.5.±0.50 5..5.± 5.17الجرعة

 0.08mg\Kg 55.00±5.01 51.51±..55 54.51±0.55 50.51±...1 55.7.±7.55الجرعة

Meanالمتوسط = SE القياسي=الخطأ 
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