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Abstract  
 

The present work was planned to investigate the role of Pectin in ameliorating the morphometric, 
morphological and skeletal changes induced by mercury in albino rat's fetuses. 50 Wistar wistar virgin 

female rats were used in the present study and 25 males for mating. The results of the present work 

showed that the exposure of the pregnant rats to mercury chloride at a dose 5mg/kg body weight lead to 

significant decrease in fetal body weights as well as body and tail lengths. Also, mercury chloride 
administration of the pregnant rats resulted in some changes in experimental morphology of the fetuses. 

In addition, the fetal skeletal system was affected as follows; increase of the number of non ossified 

bones in the axial and peripheral systems. Pectin treatment of the pregnant rats improved the fetuses’ 
morphometric, morphological and skeletal changes. 
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بكلوريد الزئبق في  أجنة  التغيرات الناتجة عن التسممدور البكتين في الحد من 

 الجرذان البيضاء

 

 **هيفاء بنت عيسى الفصام ،*هناء أبوجبل
 ٠قسم األحياء،كلية العلوم والدراسات االنسانية ،جامعة سلمان بن عبد العزيز *

 ٠جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن  ،كلية العلوم  ،قسم األحياء **

 
 الملخص

 
رات في الشكل الظاهري الناتج عن التسمم بالزئبق في يهدف هذا البحث إلى معرفة الدور العالجي للبكتين في الحد من التغي     

من ) من ذكور الجرذان البيضاء 50من إناث الجرذان البيضاء العذارى و  05أجنة الجرذان البيضاء وقد أجري هذا البحث على 

أمهاتهيا وقيد ليوحح حيدوث انضفيا  فيي معيدا نميو األجنية التيي تيم معاملية .  Wistar wistarوهيي مين جين  ( أجل التزاوج

كجم من وزن الجسم وحدوث العديد من التشوهات المضتلفة فيي الشيكل الظياهري لةجنية /مجم0بكلوريد الزئبق بجرعه مقدارها 

 وعند دراسة الجهاز الهيكلي لهذه األجنة لوحح حدوث زيادة في عدد العظام غير المتعظمة في الهيكل المحوري األم وكذلك رحم
  .معالجة بالبكتين بعد المعاملة بكلوريد الزئبق إلى الحد من ظهور التشوهات وتحسن في معدا النمو والطرفي لةجنة،وقد أدت ال

 

 المقدمة

 
علييى الييرغم ميين التقييدم العلمييي المتسييار  الييذي تشييهده 

البشرية في جميع المجياالت إال أن التليوث البي يي ورهياره 

السييلبية فييي البي يية وفييي الصييحة العاميية التييزاا مشييكلة 

طب العديييد ميين الدراسييات واألبحيياث الواسييعة فييي تسييتق
إهيتم وقيد . محاولة للحد منها ومن المشكالت التي تضلفهيا

البيييياحمون منييييذ السييييتينات بتقييييييم المضييييا ر المصيييياحبة 

للتعير  ألنيوا  مضتلفيية مين المييواد الضيارة المحتمليية و 
وقد وجد أن هنيا  عالقية ،التي من ضمنها المعادن المقيلة

والتشييوهات  بييق وحييدوث اضجهييا بييين التعيير  للزئ

الضلقيية وانضفيا  الضصييوبة بالنسيبة للعيياملين فيي مجيياا 

 .((Olfert,2006 ب األسنان 
وفي دراسة أجريت على نساٍء حواميل يعشين فيي منيا ق 

صناعية ويتعرضن لغازات وأبضرة المعيادن المقيلية وجيد 

ارتفا  نسبة الزئبق في البوا وحدوث عيوب في األنبوبة 
وفييي (.Brender et al.,2006)  لةجنييةالعصييبية 

دراسيية أىييرى علييى الجيييرذان لييوحح حييدوث تشيييوهات 

 .(Roegge et al., 2006)هيكلية لةجنة 
 

البكتييين هييو أحييد أنييوا  األلييياف القابليية للييذوبان فييي 

الميييياء،وينتمي إلييييى المييييواد الكربوهيدراتييييية عديييييدة 

التسييييييييكرويتكون ميييييييين وحييييييييدات ميييييييين حييييييييام  
ن الحصوا عليه من البقوليات الجاالكتويورونيك ويمك

والضضروات والفواكه ،  ويتميز البكتيين بننيه ال يتينهر 

باضنزيمييات الهاضييمة فييي جسييم االنسييان ،لييذلك عنييد 
إبتالعه ودىوله إلى الجهاز الهضمي فإنه يمتص جزءا 

من إفرازات القناة الهضمية والماء وبالتالي يصيب  ذو 

د العضيوية قوام هالمي لزج يحمل بداىله بعي  الميوا

 ومنها السموم التي تدىل الجسم ممل الزئبق فيتحد معها 

 
 

 ويقتنصها وينتقل بها الى القولون  هم إلى ىارج الجسم 

 (Pirman et al.,2007)٠ 
 

وقد صنف البكتين على أنه أحــد المواد اآلمنة لالستعماا 

وأن ليـه  (Black and Hill,2003) أهـيـناء الحــيـمل 

 اظ عليييى الحيييـمل ونمـيييـو الجــنيييـين دوراً فيييي الحفيييـ
(Seliutina et al.,2000) ٠ 

لذلك تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور البكتين في الحد 

 من التغيرات في الشكل الظاهري التي يحدهها الزئبق في
 .أجنة الجرذان البيضاء 

 

 المواد والطرق

اسييتضدمت فييي هييذه الدراسيية الجييرذان البيضيياء 

تيم الحصيوا  Wistar wistarالبالغة من جن  

عليهييا ميين بيييت الحيييوان التييابع لكلييية الصيييدلة 
تتيراو  أوزانهيا ,بجامعة الملك سعود بالرييا  

مين إنياث  05جرام وبلغ عيددها  555-085من 

جرذ ذكير مين أجيل  50الجرذان العذارى وعدد 

 .التزاوج 
وقد تم توزيع الحيوانات في أقفاص ىاصة وفيي 

درجييية حييييرارة ظيييروف المعمييييل العاديييية ميييين 

ور وبيييييية وتهويييييييه وضييييييوء مناسييييييب،زودت 
الحيوانات المسيتضدمة بعليف حيوانيات التجيارب 

ميين إنتيياج مصيينع اراسييكو ( 848مكعبييات رقييم )

 .أما الماء فقد تر  حسب الحاجة ,لةعالف 
تم وضع كل اهنتين من إنياث الجيرذان فيي المرحلية  

قبل الشبقية مع ذكر في أقفاص التربيية كميا تيم عميل 
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حة مهبلييييية صييييباحاً للسييييتدالا علييييى حييييدوث مسيييي

قسيمت ، هم بعد ذلك.اضىصاب وحساب بداية الحمل 

اضنييياث الحواميييل إليييى مجميييوعتين رئيسييييتين وهيييي 
المجموعة الضابطة وقد تم حقين اضنياث فيهيا بالمياء 

جم من 555/مل  .00المقطر عن  ريق الفم بمقدار 

أميييا .وزن الجسيييم فيييي الييييوم العامييير مييين الحميييل 
موعيية المانيييية فهيييي المجموعيية المعاملييية حييييث المج

األولييى  ،قسييمت أيضيياً إلييى هييالث مجيياميع فرعييية 

حقنت اضناث فيها بمادة كلورييد الزئبيق عين  رييق :

كجييم ميين وزن الجسييم /مجييم 0الفييم بجرعيية مقييدارها 
المجموعية المانيية . وذلك في اليوم العامر من الحمل

الفييم حقنييت اضنيياث فيهييا بمييادة البكتييين عيين  ريييق 

كجيم مين وزن الجسيم 05/مجيم055بجرعة مقيدارها 
أميييا .وذليييك فيييي الييييوم  العامييير مييين الحميييل أيضيييا

المجموعة المالمة فقد حقنت اضناث فيها بمادة كلوريد 

الزئبيق والبكتيين بيالتزامن فيي وقيت واحيد بجرعيات 
كجييم ميين وزن 05/مجييم055كجييم و/مجييم0مقييدارها 

من الحمل  الجسم على التوالي وذلك في اليوم العامر

. 

وفي جميع المجموعات تم تضيدير األمهيات الحواميل 
بمادة الكلوروفورم في اليوم العشرين من الحمل وتم 

تشيييريحها واسيييتضراج اليييرحم ووزنيييه وفحصيييه هيييم 

وقييد .وزنهيا وفحصييها أيضييا واسيتضراج األجنيية منييه 
 ةأجريت دراسيات قياسيية عليى األجنية وعميل مقارني

رنيييامج اضحصيييائي إحصيييائية للنتيييائج باسيييتضدام الب

(SPSS ) حيييث اسييتضدم إىتبييار تحليييل التبيياين فييي
الزعبيي )    One Way ANOVAsاتجياه واحيد

هم قورنت متوسطات المعامالت ( 5550, والطالفحه

كميا .  (LSD)باستضدام  ريقة الحد األدنى للفيرو  

تييم دراسيية الشييكل الظيياهري لةجنيية وفحييص األجنيية 
هياز الهيكليي المشوهة من الضارج وكذلك فحيص الج

 باستضدام  ريقة أحمر األليزرين س

  (Humason, 1979; Bancroft and Gamble, 

2002)٠ 
 

 

 

 

 

 النتــائـج

 
حدوث وفيات لةمهيات الحواميل (0)يتض  من جدوا رقم 

فييي %05فييي المجموعيية المعامليية بكلوريييد الزئبييق بنسييبة 

حين لم تسجل أي حالة وفاة بين أمهات المجموعة المعالجة 

حييدوث نقييص معنييوي ( 5)كمييا يوضيي  جييدوا . البكتين بيي

في متوسط وزن الرحم باألجنة في  (P<0.001)عالي جداً 
المجموعيية المعامليية بكلوريييد الزئبييق مقارنيية بالمجموعيية 

الضييابطة وقييد أدت المعالجيية بييالبكتين بعييد الحقيين بكلوريييد 

الزئبق إلى حدوث تحسن ملحيوظ فيي متوسيط وزن اليرحم 
 (P<0.001)ارتفا  معنوي عالي جيدا  باألجنة حيث ظهر

 . مقارنة بالمجموعة المعاملة

إلييى حييدوث تشييوهات فييي الييرحم ( 0)وتشييير الصييور رقييم 
متمملة في وجود اىتناقات وظهور بقايا أجنة وعدم تساوي 

وقيد . توزييع األجنية بينهميا كذلك قرني الرحم في الطوا و

أدت المعالجييية بيييالبكتين إليييى حيييدوث تحسييين فيييي الشيييكل 

 (. 5)لظاهري للرحم صورة رقم ا
أميييا بالنسيييبة لةجنييية فقيييد أدت معاملييية األمهيييات الحواميييل 

بكلورييييد الزئبيييق إليييى حيييدوث انضفيييا  معنيييوي عييييالي 

(P<0.01)  فييي عييدد األجنيية ونقييص معنييوي عييالي جييدا
(P<0.001)   فييي أوزان األجنيية ومتوسييط  ييوا الجسييم

لةجنة ومتوسط  يوا اليذيل مقارنية بالمجموعية الضيابطة 

وقييد ظهيير تحسيين واضيي  فييي عييدد األجنيية ووزنهييا و ييوا 
وا اجييد، الجسييم والييذيل فييي المجموعيية المعالجيية بييالبكتين 

(0-4-0-8 .) 

وقد ظهرت العديد من التشوهات في أجنة الجرذان المعاملة 

بكلوريد الزئبق ممل صغر حجم الجسم وصغر حجم الدماغ 
 وبروز أجزاء من المخ ىارج الجمجمية وىيارج الجليد فيي

 هجحوظ العينين وصغر حجم األذن وتشيومع بع  األجنة 

منطقة الفم متممال  في ظهور الشفة األرنبية وتقوس الجسيم 
واعوجاجييه وظهييور استسييقاء فييي أجييزاء الجسييم المضتلفيية 

وأصيب  الجلييد ميفاف ورقيييق فييي منطقية الييرأس والطييرف 

الضلفي في بع  األجنة وظهور جلطات دموية تحت الجلد 

األ يييراف وتميييز  الغشييياء  هلفييية وتشيييوفيييي منيييا ق مضت
 (. 0-4-0)البريتوني وبروز األحشاء ىارج الجسم ، صور 

وقد أدت المعالجة بالبكتين بعد المعاملة بكلوريد الزئبق إلى 

الحد من ظهور التشوهات التي أحيدهها كلورييد الزئبيق فيي 
 (.8)الشكل الظاهري ،صورة رقم 
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 ٠يوضح النسبة المئوية لموت األمهات في المجموعات المختلفة(:1)جدول                                   

 
 
 
 

 

 المجموعات 
 Group 
 

 

 التحليل اإلحصائية 
Statistical analysis 

المجموعة 
 الضابطة

Control 

group 

المجموعة المعاملة 
 بكلوريد الزئبق
Mercury 

Chloride 

group 

 مجموعة البكتين
Pectin group 

 

 مجموعة المعالجة
Treatment 

group 
 

 (جم)متوسط وزن الرحم 
Mean uterus weight(g)  

405.04 085 .00 585.80 005 .04 

 الخطأ القياسي
Standard error 

±005.0 ±550.5 ±580.0 ±484.5 

 
 : ات المختلفة حيث من الحمل للمجموع 22في اليوم (جم)يوضح متوسط وزن الرحم باألجنة (: 2)جدول رقم 

 .تعني عدم وجود فر  معنوي مقارنة بالمجموعة الضابطة    -     

 .مقارنة بالمجموعة الضابطة  P<  0.05تعني فر  معنوي 
 .مقارنة بالمجموعة الضابطة P<0.01تعني فر  معنوي عالي  -

 .مقارنة بالمجموعة الضابطة P<0.001تعني فر  معنوي عالي جداً  -

 .مقارنة بالمجموعة المعاملة بكلوريد الزئبق  P<  0.05ر  معنوي تعني ف -
 . مقارنة بالمجموعة المعاملة بكلوريد الزئبق  P<0.01تعني فر  معنوي عالي   -

 . مقارنة بالمجموعة المعاملة بكلوريد الزئبق P<0.001تعني فر  معنوي عالي جداً   -

 
 
 

 

 

 

 
 المجموعات
Group 

 

 

 

المجموعة 
 الضابطة

Control 

group 

المجموعة 
المعاملة 

 بكلوريد الزئبق
Mercury 

Chloride 

group 

مجموعة 
 البكتين

Pectin 

group 
 

 مجموعة المعالجة
Treatment 

group 
 

النسبة المئوية 
 لوفيات األمهات 

Percentage 

of maternal 

death  

 

5 

 

 

05 

 

5 

 

5 

00 
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 :من الحمل للمجموعات المختلفة حيث  22يوضح متوسط عدد األجنة الحية في اليوم ( : 3)جدول رقم 

  .تعني عدم وجود فر  معنوي مقارنة بالمجموعة الضابطة    -     

 .مقارنة بالمجموعة الضابطة P<  0.05تعني فر  معنوي  -

 .مقارنة بالمجموعة الضابطة P<0.01تعني فر  معنوي عالي  -
 .مقارنة بالمجموعة الضابطة P<0.001تعني فر  معنوي عالي جداً  -

 .مقارنة بالمجموعة المعاملة بكلوريد الزئبق  P<  0.05تعني فر  معنوي  -

 . ق مقارنة بالمجموعة المعاملة بكلوريد الزئب P<0.01تعني فر  معنوي عالي   -
 .مقارنة بالمجموعة المعاملة بكلوريد الزئبق  P<0.001تعني فر  معنوي عالي جداً   -

 
 

 

 المجموعات 
 Group 
 

 

 التحليل اإلحصائية 
Statistical analysis 

 المجموعة الضابطة
Control group 

المجموعة المعاملة 
 بكلوريد الزئبق
Mercury 

Chloride group 

 مجموعة البكتين
Pectin 

group 
 

 مجموعة المعالجة
Treatment 

group 
 

 (جم)متوسط أوزان األجنة 
Mean of fetal body 

weights(g) 

085. 0 5..855 045.0 505. 0 

 الخطأ القياسي
Standard error 

± 58080.5  ± 50005. 5  ± 50005.5 ± 55080.5  
       

 .من الحمل للمجموعات المختلفة  22في اليوم ( جم) يوضح متوسط أوزان األجنة( : 4)جدول رقم 

 

  .تعني عدم وجود فر  معنوي مقارنة بالمجموعة الضابطة    -     

 .مقارنة بالمجموعة الضابطة  P<  0.05تعني فر  معنوي   -
 .مقارنة بالمجموعة الضابطة P<0.01تعني فر  معنوي عالي  -

 .قارنة بالمجموعة الضابطةم P<0.001تعني فر  معنوي عالي جداً  -

 .مقارنة بالمجموعة المعاملة بكلوريد الزئبق  P<  0.05تعني فر  معنوي  -
 . مقارنة بالمجموعة المعاملة بكلوريد الزئبق  P<0.01تعني فر  معنوي عالي   -

 .مقارنة بالمجموعة المعاملة بكلوريد الزئبق  P<0.001تعني فر  معنوي عالي جداً   -
 

 المجموعات 
 Group 
 

 

 ئية التحليل اإلحصا
Statistical analysis 

 المجموعة الضابطة
Control 

group 

المجموعة المعاملة 
 بكلوريد الزئبق
Mercury 

Chloride 

group 

 مجموعة البكتين
Pectin 

group 
 

 مجموعة المعالجة
Treatment 

group 
 

 متوسط عدد األجنة الحية 
Mean of live fetuses  

05.00 45. 05 85 .00 85. 00 

 القياسيالخطأ 
Standard error 

±40.5 ±08.5 ±00 .5 ±55.5 
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 عات المجمو 
 Group 
 

 

 التحليل اإلحصائية 
Statistical analysis 

المجموعة 
 الضابطة

Control 

group 

المجموعة المعاملة 
 بكلوريد الزئبق
Mercury 

Chloride 

group 

 مجموعة البكتين
Pectin 

group 
 

 مجموعة المعالجة
Treatment 

group 
 

 (سم)متوسط طول الجسم لألجنة 
Mean of fetal body 

length (cm) 

555.4 005.5 005.0 055. 0 

 الخطأ القياسي
Standard error 

±55058.5 ±55080.5 ±55000.5 ±55080.5 
                   

 
 :من الحمل للمجموعات المختلفة حيث  22في اليوم ( سم)يوضح متوسط طول الجسم لألجنة (:  5) جدول 

   .نوي مقارنة بالمجموعة الضابطة تعني عدم وجود فر  مع   -           

 .مقارنة بالمجموعة الضابطة P<  0.05تعني فر  معنوي  -

 .مقارنة بالمجموعة الضابطة P<0.01تعني فر  معنوي عالي  -

 .مقارنة بالمجموعة الضابطة P<0.001تعني فر  معنوي عالي جداً  -
 .ريد الزئبق مقارنة بالمجموعة المعاملة بكلو P<  0.05تعني فر  معنوي  -

 . مقارنة بالمجموعة المعاملة بكلوريد الزئبق  P<0.01تعني فر  معنوي عالي   -

 .مقارنة بالمجموعة المعاملة بكلوريد الزئبق P<0.001تعني فر  معنوي عالي جداً         -   
 

 

 

 المجموعات  
 Group 
 

 

 التحليل اإلحصائية 
Statistical analysis 

المجموعة 
 طةالضاب

Control 

group 

المجموعة المعاملة 
 بكلوريد الزئبق
Mercury 

Chloride group 

 مجموعة البكتين
Pectin 

group 
 

 مجموعة المعالجة
Treatment 

group 
 

 (سم)متوسط طول الذيل لألجنة 
Mean of fetal tail 

length (cm) 

055 .0 505. 0 055 .0 085.0 

 الخطأ القياسي
Standard error 

±555.5 ±50880.5 ±555.5  ±50800.5  
                

 

 
 :من الحمل للمجموعات المختلفة حيث  22في اليوم ( سم)يوضح متوسط طول الذيل لألجنة(: 6)جدول رقم 

  .تعني عدم وجود فر  معنوي مقارنة بالمجموعة الضابطة    -         
 .وعة الضابطةمقارنة بالمجم P<  0.05تعني فر  معنوي  -
 .مقارنة بالمجموعة الضابطة P<0.01تعني فر  معنوي عالي  -

 .مقارنة بالمجموعة الضابطة P<0.001تعني فر  معنوي عالي جداً  -

 .مقارنة بالمجموعة المعاملة بكلوريد الزئبق  P<  0.05تعني فر  معنوي  -

 . لوريد الزئبق مقارنة بالمجموعة المعاملة بك P<0.01تعني فر  معنوي عالي   -
 .مقارنة بالمجموعة المعاملة بكلوريد الزئبق  P<0.001تعني فر  معنوي عالي جداً   -
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حدوث زيادة في عيدد العظيام غيير المتعظمية فيي الهيكيل المحيوري والطرفيي لةجنية ( 05-0-8-0)وا اجدالكما توض  بيانات 

   صيور بكتين إليى حيدوث تحسين فيي تعظيم الجهياز الهيكليي لةجنية ،وظهور حالة العمود الفقري المشقو  وقد أدت المعالجة بال

(0-8      .) 

 

 

 
 المجموعات 
Group                                                                       

 عظام الجمجمة 
                                       

Bones of skull                    

   

موعة المج
 الضابطة 

Control 

group 

مجموعة 
 البكتين 

Pectin 

group 

المجموعة 
المعاملة 

 بكلوريد الزئبق 
Mercury 

Chloride 

group 

المجموعة 
 المعالجة 

Treatment 

group 
 

 + + + + Premaxillaالفكي األمامي 

 + + + +  Maxillaالفكي 

 + + + +  Nasalاألنفي 

 + _ + +  Frontalاجلبهي 

 + _ + +  Parietalاجلداري 

 + _ + +  Inter parietalبني اجلداري 

 + _ + +  Squamosalالقشري 

 + _ + +  Jugalالوجين 

-Exo(اخلارجي)القذايل الوحشي

occipital  

+ + + + 

 + _ + +  Supra-occipitalالقذايل العلوي 

 + + + +  Basi-occipitalالقذايل القاعدي 

 + _ + +  Tympanicumالطبلي 

 
 :حيث,يوضح عظام الجمجمة في المجموعات المختلفة ( :   7)جدول رقم                

    Ossifiedتعني متعظم )+(                    

 Non ossifiedتعني غير متعظم (  –)                   
 

 

 المجموعات 

Group 

 الفقرات 
Vertebrae 

المجموعة 
 الضابطة 

Control 

group 

مجموعة 
 البكتين 

Pectin 

group 

المجموعة 
المعاملة بكلوريد 

 الزئبق 
Mercury 

Chloride 

group 

المجموعة 
 المعالجة 

Treatment 

group 
 

 Cervical  7 7 7 7العنقية 

 Thoracic  12 12 12 12الصدرية 

 Lumber  7 7 2 7القطنية 

 Sacral  4 4 _ 4العجزية 

 Caudal  5 5 _ 5العصعصيه 

 
 .يوضح عدد الفقرات في المجموعات المختلفة (:  8) جدول رقم                         
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 المجموعات 
Group  

 العظم 

Bone 

المجموعة 
 الضابطة 

Control 

group 

مجموعة 
 البكتين 

Pectin 

group 

المجموعة المعاملة 
 بكلوريد الزئبق 
Mercury 

Chloride 

group 

 لجة المجموعة المعا
Treatment 

group 
 

 Sternebrae  (+8) (+8) _ (+8)القطع القصية 

 Ribs  (+00) (+00) 05 (+00)الضلوع 

 + + + +  Scapulaاللوح 

 + + + +  Clavicalالرتقوة 

 + + + +  Humerusالعضد 

 + + + +  Radiusالكعربه 

 + + + +  Ulnaالزند 

 Meta-carpals  (+0) (+0) _ (+0)أمشاط اليد 

 + _ + +   Phalanges of fingersسالميات اليد 

 
 : يوضح عظام القص والضلوع و الحزام الصدري والطرف األمامي في المجموعات المختلفة ، حيث ( :   9)جدول رقم 

     Ossifiedتعني متعظم )+(                      

                     Non- ossifiedتعني غير متعظم ( -)                  
 

       
 المجموعات 
Group 

 العظم 
Bone 

 

 المجموعة الضابطة 

Control 

group 

 مجموعة البكتين 
Pectin 

group 

المجموعة المعاملة 
 بكلوريد الزئبق 
Mercury 

Chloride 

group 

 المجموعة المعالجة 
Treatment 

group 
 

 + + + +  Iliumاحلرقفة 

 + _ + +  Ischiumالورك 

 + _ + +  Pubisالعاين 

 + + + +  Femurالفخذ 

 + + + +  Tibiaالقصبة 

 + + + +  Fibulaالشظية 

 + _ + +  Tarsusرسغ القدم 

 Meta-tarsal  (+0) (+0) _ (+0)أمشاط القدم 

 + _ + +  Phalange of toesسالميات القدم 

 : خلفي في المجموعات المختلفة ، حيثيوضح الحزام الحوضي والطرف ال(:  12) جدول رقم  

  Ossifiedتعني متعظم )+( 

       Non- ossifiedتعني غير متعظم ( -) 
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 من الحمل 22توضح الشكل الظاهري لرحم الجرذان  في اليوم (: 1)صورة رقم

 حيث يالحظ عدم تساوي  كجم من وزن الجسم/مجم5بجرعة  والمحقونة بكلوريد الزئبق

 ٠مع وجود اختناق في في أحد قرني الرحم وتجمع الدهون حوله  قرني الرحم

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 من الحمل      22توضح الشكل الظاهري لرحم الجرذان  في اليوم (: 2)صورة رقم                 

                                   ٠في الشكل الخارجي للرحم والمحقونة بكلوريد الزئبق ثم حقنت بالبكتين حيث يالحظ تحسن        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
توضح الشكل الخارجي ألجنة الجرذان في اليوم العشرين من الحمل والمحقونةبكلوريد الزئبق حيث (:3)صورة رقم

 يالحظ

٠خارج الجسم تقوس الجسم وتشوه األطراف وإحتقان األوعية الدموية في الرأس وبروز األحشاء        



 

 
The role of Pectin….. 

 
 

154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

توضح الشكل الخارجي ألجنة الجرذان في اليوم العشرين من الحمل والمحقونة بكلوريد الزئبق حيث (: (:4)صورة رقم  

 يالحظ 

 ٠بروز الدماغ خارج الجلد ووجود جلطات دموية تحت الجلد وتشوه منطقة البوز                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 توضح الشكل الخارجي ألجنة الجرذان في اليوم العشرين من الحمل والمحقونة(: (:5)رقم صورة 

 ٠بكلوريد الزئبق حيث يالحظ الجلد شفاف باإلضافة الى إختفاء األحشاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ةنالمحقوتوضح الشكل الخارجي ألجنة الجرذان في اليوم العشرين من الحمل و(: (:6)صورة رقم                       

 ٠بكلوريد الزئبق ثم حقنت بالبكتين حيث يالحظ تحسن في الشكل الخارجي لألجنة                          
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توضح الجهاز الهيكلي لجنين الجرذ في  اليوم العشرين من الحمل في المجموعة المعاملة (:7)صورة رقم                  

 بكلوريد الزئبق

كجم من وزن الجسم  حيث يالحظ غياب غالبية العظام كما يالحظ وجود العمود الفقري /مجم 5بجرعة مقدارها           

 ٠المشقوق
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
توضح الجهاز الهيكلي لجنين الجرذ في  اليوم العشرين من الحمل في المجموعة المعاملة (:8)صورة رقم              

 بكلوريد الزئبق
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 ٠كجم من وزن الجسم ثم حقنت بالبكتين حيث يالحظ تحسن الجهاز الهيكلي/مجم 5بجرعة مقدارها                      
 

 

 المنـــاقشـة
 

في % 05أوضحت نتائج هذه الدراسة حدوث وفيات بنسبة 

مجموعة األمهيات الحواميل التيي عومليت بكلورييد الزئبيق 
وقيد يرجيع  Lee et al.(1999)  وهذا يتفق مع ميا ذكيره 

السيبب فيي ذلييك إليى السييمية العاليية للزئبييق ووجيود رليييات 

دفا  بطي ة في الجسم لوقف عمل مركبات الزئبيق المبتلعية 

 أو التضلص منها عن  ريق اضىراج 
(Mela et al., 2007; Huang et al., 2011 ;Shi 

et al., 2011)  

واميل لدراسة الحالية أن معاملة الجرذان الحكما أوضحت ا
بكلوريد الزئبق أدى إلى حدوث انضفا  في متوسيط وزن 

الرحم باألجنة وتشيوهات فيي الشيكل الضيارجي لليرحم وقيد 

يرجيييع السيييبب فيييي ذليييك إليييى أن مركبيييات الزئبيييق تعميييل 

كمضادات للغدة النضامية حيث تمبط نشا ها وبالتيالي تميبط 
ميين تركيييز هرموناتهييا فييي الجسييم وىاصيية هرمييون النمييو 

.(Román, 2007) اضصييابة بالقصييور  تيييدي إلييى كمييا

يتسبب في تغيرات عديدة في تركييب اليرحم  والذي الدرقي
 وقد أميار .والذي ييدي بدوره إلى صعوبة نمو األجنة فيه

and Heinz et al. (2006) Hujoel et al. (2005) 

إلى أن كلوريد الزئبق يحدث نقصا في وزن الجنيين ووزن 
نتائج الدراسة الحالية ، وقد فسير األم، وهذا يتفق تماماً مع 

Urbach et al.(1992)   ذلك بينن كلورييد الزئبيق يييهر

على وظائف المشيمة فيقليل مين اسيتهالكها لةكسيجين مميا 

عليييى نميييو الجنيييين فيييي المراحيييل المبكيييرة  هيييييهر بيييدور
    ٠والمتنىرة من الحمل

وقييد أمييارت نتييائج الدراسيية الحالييية إلييى حييدوث تشييوهات 

الشكل الظاهري والجهاز الهيكلي وهي تتفق مع مضتلفة في 
حييث فسير ذليك بوجييود  Urbach et al.(1992)نتيائج 

العدييد مين الضالييا الميتية أهنيياء فتيرة تكيوين األعضياء ممييا 

 .أدى إلى حدوث التشوهات دون موت األجنة
وقد أهبتت نتائج الدراسة الحالية الدور الكبير و الفعاا الذي 

ديل التغييرات السيلبية التيي تسيبب بهيا أحدهه البكتين فيي تعي

كلوريييد الزئبييق فقييد كييان لييه دوراً فييي المعالجيية سييواًء ميين 

الناحية النسيجية بشيكل عيام أو الظاهريية حييث لعيب دوراً 
واضحاً في الحفاظ على الشيكل الظياهري  ليرحم الجيرذان 

ويتفق معنا العديد من الباحمين في الدور . الحوامل وأجنتها 

 كل منالبكتين بننه عالج بديل فقد أكد الذي يلعبه 

Seliutina et al. (2000); Black and Hill 

(2003); Thoma et al. (2003) and Pirman et 

al. (2008)     أن البكتين يعد أحد المواد اآلمنة لالستعماا

أهنيياء الحمييل وأن لييه دوراً كبيييراً فييي الحفيياظ علييى الحمييل 
قييدرة علييى إنتيياج حييام  ونمييو الجنييين حيييث أنييه ي حسيين ال

الفوليك ويحافح على وجوده فيي حيدود المسيتوى الطبيعيي 

وقييد أظهييرت نتييائج الدراسيية الحالييية أن المعالجيية . للجسييم
بالبكتين أدت إلى حيدوث تحسين ملحيوظ جيـداً فيي الجهيـاز 

  وقـد يـكـون تـفسـير ذليـك ميـا ذكيـره   ،الهيـكلي لةجنـة 

Kekkonen et al. (2007) سية أجرييت عليى فيي درا

ىاليا مزروعة ىيارج الجسيم حييث ليوحح أن البكتيين قليل 

 .من نشا  الضاليا الهادمة للعظام
 

 شكر خاص
هييذا البحييث مييدعم ميين مدينيية الملييك عبييد العزيييز للعلييوم 

 ٠(16-31أ ط) بمنحة رقمKACST والتقنية 
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