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( شخصا مدمنا على تعاطي األدوية المسكننة التكي تيكوي تكي ترنيعلكا علكى 72جريت الدراسة على )أ 
إدمككانل   سككنة وتتككر  48-18سككعا، ت تراويككت أعمككار   عككي  نالشككراعات الملد ككة لل Codeineمرنككا النككودا ي 

ا  اللكككدن مككك  نككك( شكككخ  ت يتعكككاطى أي عكككمق نعينكككة م ارنكككة ت 40سكككنواتت عافةكككاتة إلكككى ) 10-4مككك  
الدراسككة تشككخي  التتيككرات الدمويككة التككي مككد تيككد  للمككدمني  علككى تعككاطي  ككغي اتدويككة ت ودراسككة التتيككرات 

ى تشككخي  اتعككراج الجانعيككة التككي تراتككم يالككة اتدمككا   ككغي ت وجككد ا  النروموسككومية لككديل  عاتةككاتة إلكك
تككككي ترنيكككك   P<0.05آلت  عشككككن، ميككككرط يكككك دي إلككككى يككككدو  انخيككككاج معنككككوي لككككتعككككاطي اتدويككككة المسككككننة 

ت  T.S.B (1.72)mg/dlيرات ه ارتياع تي معد، عليروعي  مص، الد  النلكي Hb (9.89%)الليمونلوعي  %
سكاعة مك  /3(ملك 26.2إلى ) P<0.05معنويا  E.S.Rد، ترسيا نريات الد  اليمر عاتةاتة الى ارتياع مع

م رونكككا عانخيكككاج  3خليكككة /ملككك W.B.C Total (8986 )لنلكككيا ارتيكككاع معكككد، تعكككداد نريكككات الكككد  العكككيج
تككي نسككا  P<0.05المناعككة لككدم المككدمني  عشككن، مليككوا ت نمككا اشككارت الدراسككة الككى يصككو، تككروم معنويككة 

ريككات الككد  ن تمثكك، تككي انخيككاج معككد، وجككود Differential W.B.C  العككيج التمييكك ي تعككداد نريككات الككد
ريككات الككد  العككيج ن مكك  جانككات وارتيككاع تككي نسككعة وجككود 3خليككة/مل Netrophil (37.38)لعككيج العدلككة ا

مكك  جانككا  3خليككة / ملكك Lymphocyte (43.17)واللمياويككة  3خليككة /ملكك Monocyte (16.29)اتياديككة
رغ  م  عد  النشن ع  أي يالة تنسر او ةكرر نروموسكومي ) عاسكتثناا يالكة وايكد  ( ات وعلى الآخر ت 

وعاشككنا، متنوعككة تككي معاكك  اتككراد عينككة التعككاطي ت ونككغل  ارتيككاع  Micronucleiا  تنككو  النككوم الصككتير  
(تكي جميكك  اليكاتت  كو م شككر اخكر ليككدو  اةكرار علككى 2.8%) Mitotic index(MIمعامك، اتن سكا  )

 .التي تيمن  ممياتلا عسلولة تي اختعار اللي ة النروموسومية توم الجينيالمس
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 المقدمة
تعكككد األدويكككة المسكككننة لكككآلت  والتكككي تيكككوي تكككي ترنيعلكككا النكككودا ي  

Codeine ولنك   [1]التلد كة  تكي مجكا، عنسا متياوتة مك  انجكا األدويكة

لويا تي اليتر  األخير  إدما  العديد م  األشخا  الغي  ت يعانو  مك  

أمكراج عةككوية علككى  كغي األدويككة ألسككعاا متعككدد  أ ملكا مككا تككوتري  ككغي 

 األدويككككة مكككك  إرخككككاا لتعصككككاا والعةككككمت وعالتككككالي الشككككعور عالرايككككة
 

 

* Corresponding author at: Anbar University - College of 
Education - Department of Life Sciences, Iraq; 

  

E-mail address:  

 

اسكي  األةكرار الوجدانية عسكعا غيكاا الكوعي العكاط  عشكن، ج  كي ت متن

الجانعيككككة التككككي مككككد تسككككععلا  ككككغي األدويككككة علككككى مجمكككك، أعةككككاا الجسكككك  

ونغل  ما مد تسععه م  تلن تي الميتوم  [2]وخصوصا الجلا  المناعي 

 . [3]الوراثي 

يعتعككر النككودا ي  أيككد امككد  األدويككة واوسككعلا انتشككارا والتككي ت تكك ا، 

و كككو ت يسكككتعم،  تسكككتعم، وعنجكككا  لعكككمق است  المتوسكككطة والعسكككيطة ت

ومكد يكددت  [4]لعمق است  الشديد  يتى عند استعما، جرعكة نعيكر  منكه 
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( ثكككم  مرايككك، مككك  العكككمق المت كككد  WHOم سسكككة الصكككية العالميكككة )

( لجعلككككه Adjuvantلومككككن است  عاسككككتخدا  النككككودا ي  ومككككواد مسككككاعد )

ي ييككك  تنكككو  الجرعكككة تككك [1]انثككر تككك ثيرا وعاتعتمكككاد علكككى نميكككة الجرعككة 

( امك، مكا Non opioidالمريلكة األولكى أو مكا تسكمى مريلكة المادمكا ) 

يمنكك  وتكك داد تعاعككا تككي المريلككة الثانيككة و ككي مريلككة افدمككا  الةككعين 

(Weak opioid  أمكككا المريلكككة الثالثكككة والتكككي تسكككمى مريلكككة افدمكككا )

( تلككي تتمثك، عاسكتعما، جككرع نعيكر  ت يسككتياد Strong opioidالشكديد )

لد ة است  ع در نونلا يالة إدما  على تعاطي العكمق عسكعا منلا تي ت

 . [5]انخياج مستوم النودا ي  تي د  الشخ  المدم  

 Codeine sulfate( على شن، أمم  1يستعم، النودا ي  )شن،

مرنكا ملكوي يوجكد تكي نعكات  و كو Codeine Phosphateتكي الكك  نمكا

( والغي يسكتخل  %2.5-0.7) عتراني  تتراو  عي  Opiumالخشخاش 

منكككه أييانكككا علكككى الكككرغ  مككك  إ  النكككودا ي  الكككغي يسكككتعم، تكككي الع كككارات 

-Oالدوا ية والغي يعد انثر انتشارا  و مشتم م  المورتي  خم، عمليكة 

methylation [6]. 

 
-didehydro-4,5-epoxy-3-methoxy-N-7,8النككككككككككككككككككككودا ي  

methylmorphinan-6-ol ( غو ترنيعككككككككة نيميا يككككككككةC18H21No3 )

وا   [7]وتعاليتككه العايلوجيككة غيككر معروتككة ليككد اس   299.4وو   ج  ككي 

منككا  تمثيلكككه تككي الجسككك   ككو النعكككد ت وا  نصككن عمكككر ان ةككاا ميعولكككه 

[وا  طكرم تعاطيكه  كي عك  8ساعات ويير  ع  طريم النلية ] 4-3 و

 SCأو تيككت الجلككد  IMأو عكك  طريككم ي كك  عةككلية  Oralطريككم اليكك  

ألنككه يسككعا  عوطككا تككي الةككتط عسككعا  IVريككد وت يعطككى عكك  طريككم الو 

 . [6]مةادات اللستامي  

وتوصكككن األدويكككة الياويكككة علكككى النكككودا ي  لعكككمق يكككاتت السكككعا، 

Cough  ،وافسكككككلاDiarrhea  واست  الميصكككككلية والعةكككككلية العسكككككيطة

ويةكان النكودا ي  تكي ععكج  Mild to moderate painوالمتوسكطة 

والعكروتي   Aspirinواتسعري   Paracetmolاألييا  م  العارسيتيمو، 

Profene  نترنيعكككة تسكككتعم، ت الكككة عكككدد نعيكككر مككك  است  انثكككر ممكككا لكككو

وت يسكتعم، النكودا ي  عشكن، ميكرد عك ي  [8]استعم، نك، عكمق علكى يكدي 

ملتكك  ت ويككت  اتيككاد النككودا ي  والمككورتي   60يككا، مكك  األيككوا، تككوم يككد 

وا   CYP2D6واألنكك ي   P450تككي النعككد ويمثكك، عوسككاطة السككايتونرو  

العديكككد مككك  األشكككخا  المكككدمني  يعكككانو  مككك  ت كككر واييكككة األنككك ي  أعكككمي 

 كغا عافةكاتة إلكى  [6]وعلغا يصعا النودا ي  غير تعا، تي تلد كة است  

األعكككراج الجانعيككككة والتككككي تالككككر عككككاد  تككككي المريلككككة الثالثككككة ) افدمككككا  

المدم  تيلا مك  أعكراج الشديد ( والتي تعد اخطر المراي، يي  يعاني 

تتعككاي  يسككا شككد  افدمككا  وعمككر الشككخ  وتتككر  افدمككا  ونككوع الع ككار 

 غا عافةاتة إلى تداخ، ععج المستيةكرات األخكرم مك   [9]المستخد  

النكككودا ي  نمةكككادات اللسكككتامي  ت ولككككويا عشكككن، عكككا  شكككيوا الوجككككه 

دانكك   وغعولككه واصككيراري وتتيككر لككو  المنط ككة المييطككة عككالعيني  إلككى لككو 

ووجكود ع عكة سكوداا أعلكى الخكدي  ت عكد  السكيطر  علكى يرنكة األعةككاا 

وخصوصا اليدي  وجيو  العي  ت ةعن تكي العصكر عسكعا يكدو  يكت 

عياا وتعكرم شكديد وجيكان اليك  مك   ال رنية يةان إليلا صداع وغثيا  وا 

يكككدو  إمسكككا  وطيكككا جلكككدي ت مككك  ناييكككة أخكككرم لكككويا انخيكككاج تكككي 

ا تككي مجمكك، اليككاتت ونككغل  يككدو  مريككة تككي ةككتط الككد  وتعككاط  ال لكك
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درار موي ميرط وشكعور عكاتمتما عسكعا تةكخ   المعد  واتثني عشري وا 

النعد ت وعسعا مةادات اللسكتامي  التكي تعك   التكاثير السكلعي لمثعطكات 

الجملة العصعية المرن ية تسون يعاني المدم  م  الغ ا  النيسكي اليكاد 

يد م  الدراسات إلى يدو  اةطراعات ت م  جانا أخر ت د أشارت العد

وتنكككو  نكككوم  Chromosomal aberrationsنروموسكككومية متنوعكككة 

إلككى يككدو  يككاتت تنسككر تككي  [10]ت ت ككد اشككار  Micronucleiصككتير  

( لككككدم األشككككخا  الككككغي  يتعككككاطو  ادويككككة 18ت15ت7) النروموسككككومات

  اتنويكة ارتيكاع نسكعة تنكو  [11]ياوية على المورتي  أو النودا ي  ت وانكد 

لكككدم المكككدمني  علكككى تنكككاو، الع كككارات الياويكككة  Micronuclei الصكككتير 

متنوعكة  على النودا ي  وع م غلك  إلكى يكدو  اةكطراعات نروموسكومية

 أدت عالنتيجة إلى تنو  النوم الصتير  . 

ونارا لعكد  وجكود دراسكة تتطكي  كغا الموةكوع تكي الومكت الياةكر 

  - يم األ دان استية : ت د ت  اختيار  غي الدراسة لترج تي

دراسككةا التتككايرات الدمويككة التككي مككد تيككد  لككدم األشككخا  المككدمني  

 . والياوية على ماد  النودا ي  على تعاطي الع ارات الطعية المسننة

 دراسة التتايرات الخلوية السايتولوجية تي د  المدمني .  

 
 المواد وطرق العمل

اطو  األدويكة الملد كة ( شخصا يتع72:ت  سيا) م  عينات الد ج

 Codeine لككآلت  والتكككي تيككوي تكككي ترنيعلكككا علككى مرنكككا النككودا ي 

Phosphate الشراعات الملد ة للسعا، )ن Cemo , Pulmocodeine 

, Tussiram  )  سكنة وتتكر  ادمكانل  عكي   48-18وتراويت اعمار   عكي

 ( مككك،5 -2م كككدار)ع (ت وسكككيا الكككد  الوريكككدي1سكككنوات )جكككدو،  4-10

ون لكككككت العينكككككات إلكككككى ( Syringesمي نكككككة عمسكككككتينية نعيكككككغي ) عوسكككككاطة

مختعككككرات المرنككككك  العرامكككككي لعيكككككو  السكككككرطا  والوراثكككككة الطعيكككككة فجكككككراا 

الييوصكككات الوراثيكككة الخلويكككة ت نمكككا أخكككغت عينكككة مماثلكككة ووةكككعت تكككي 

نمكككان  تخثكككر لتكككرج ( EDTA) ياويكككات عمسكككتينية ياويكككة علكككى مكككاد 

شخصكككا طعيعيككا ت يتعكككاطو  أي ( 40تكك  جمكك )  إجككراا تيوصككات الكككد .

 عمق تستخداملا نعينة ةاعطة.

 
 لفحوصات الدموية ا

ستخدمت طري ة عداد خميا الد  ا لتعداد النلي لخميا الد  العيج:ا

ليسكككاا عكككدد خميكككا العكككيج (  Turke’s fluidوميلكككو، التخييكككن )

  [12]النلي

 علكككى يةكككرت مسكككية الكككد  التعكككداد التمييككك ي لخميكككا الكككد  العكككيج:

شريية جديد  ونايية وترنت لتجن تي ارون المختعر ت وةكعت عكد  

مطككرات مكك  صككعتة ليشككما  عليلككا وترنككت لمككد  دمي تككي  ثكك  اةككين إليلككا 

وععنايكككة مطكككرات مككك  دارت اليوسكككيات ثككك  ترنكككت الصكككعتة المخييكككه لمكككد  

( دمكككا م ت ععكككد ا غسكككلت الشكككريية عالمكككاا الم طكككر وترنكككت لتجكككن 10)

ت تك  تيديكد النسكعة الم ويكة لنك، نكوع مك  خكم، وتيصت عالعدسة ال يتية 

( نرية د  عيةاا تكي الشكريية عاتعتمكاد علكى شكن، النكوا  100يساا )

 وعدد تصوصلا ونوعية السايتوعم   .

اسككككككككككككتخدمت طري ككككككككككككة  :(  Hbميكككككككككككام نميككككككككككككة الليمونلككككككككككككوعي )  

(Cyanmethaemoglobin )[12]يساا ترني  الليمونلوعي  تي الد ل . 

اسكتخدمت األناعيكا الشكعرية  عي  النلكي تكي المصك، :ميام العليكرو  

نكانوميتر  450المطيان الةو ي على طو، مكوجي  وجلا  منيص، الد 

 .[13] ل يام نمية العليروعي  المص، النلي

اسككتخدمت طري ككة وسككتر  ميككام معككد، ترسككا نريككات الككد  اليمككر:

لت دير معكد، ترسكا نريكات الكد  (  Westergreens Methodنري  ) 

  [14]مرالي

 
 : الدراسة الوراثية الخلوية

( مطككرات مكك  الككد  الموجككود تككي 10-7: تمككت إةككاتة )   رع الككد 

المي نكككة العمسكككتينية والمعامككك، اصكككم  عالليعكككاري  إلكككى األناعيكككا الياويكككة 
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م  الوسط ال رعي ععد أ  علمت األناعيكا ع سكماا وأرمكا   ( م، 5على) 

( مككك، مككك  مكككاد  0.3لكككا )األشكككخا  وسكككاعة وتكككاريا الككك رع واةكككين إلي

ت وةكككككعت األناعيكككككا ععكككككد رجلكككككا تكككككي الياةكككككنة ( PHAالمكككككايتوجي  ) 

(Incubator  ) (ويراعى رجلا مرتي  تي اليو  خم، تتر     37عدرجة ) 

 الية .

( مك، 0.1اليةك  اةكين) ( مك 71ي الساعة)ت اليصاد والتثعيت:

  النولسككككيمايد لنكككك، أنعككككوا ثكككك  اعيككككدت األناعيككككا إلككككى الياةككككنة مكككك  مكككك

(دمي ككككة ت ععككككد ا اسككككتخرجت األناعيككككا مكككك  25) التيريكككك  المسككككتمر لمككككد 

 الياةكككككككنة ووةكككككككعت معاشكككككككر  تكككككككي جلكككككككا  الطكككككككرد المرنككككككك ي عسكككككككرعة

(دمكا م ت أ يك، الرا كم أمكا الراسكا الميتكوي 10دور /دمي ة( لمد  )1500)

أةكين إليكه ميلكو، نلوريكد العوتاسكيو   على الخميا ت كد تك  رجكه عاليكد ثك 

  ( مطككر  ت طككر  إلككى يككد    37(واطئ الشككد الداتكككككئ )مككولر 0.75عترنيكك ) 

 25 ( لمككد )   37وةككعت األناعيككا تككي الياةككنة علككى درجككة ) ( مكك،5)

(دمي ة ععد ا ت  إخراق األناعيا ووةعت تي جلا  الطرد المرن ي علكى 

نيككم السككرعة السككاع ة والومككت نيسككهت اسككتخدمت ماصككة عاسككتور لسككيا 

ددا ت تكك  تثعيككت الخميككا عوسكككاطة الرا ككم عكك  الراسككا وخلككط الراسككا مجكك

مكك  المثعككت عككعطا مطككر   (مكك،4إةككاتة ميلككو، التثعيككت ت ييكك  أةككين )

ت طككر  مكك  الخلككط المسككتمر عوسككاطة الخككمط النلرعككا ي ت أعيككدت عمليككة 

اليصو، على ميلو، عدي   (مرات ليي  4-3)  التثعيت أو التس، لمد 

سككا مككك  مليككك، مككك  اللككو  ولكككو  يليعكككي للراسككا ت أ يككك، الرا كككم وتكككر  الرا

 الرا م ومطرت الخميا توم الشرا ا ال جاجية . 

ععد خلكط الراسكا جيكدا عوسكاطة ماصكة  لمجلرية:ا تيةير الشرا ا

عاسككتور تككك  سكككيعة عسكككرعة وت طيكككري معاشككر  علكككى أيكككد الشكككرا ا ال جاجيكككة 

(مك، ت  50-30مسنت الشكريية عصكور  ما لكة ومك  ارتيكاع )  المجمد  ت

ت م  الراسا المخلوط تي مياولة تو يعه على ( مطرا10-5ت  ت طير) 

( شكككرا ا ووةكككعت الشكككرا ا لتجكككن 5-2الشكككريية ويةكككر لنككك، نمكككوغق )

على اللواا ليكي  معاملتلكا عالترعسكي  أو التصكعيب ت ععكد ا علمكت ع رمكا  

 خاصة ووةعت تي ياتاه .

 
 تصبيغ الشرائح الزجاجية و تقنية التحزيم:

اسككتخدمت صككعتة نمكك ا لتككرج صككعب النروموسككومات الميةككر    

  تيصكت عكالمجلر الةكو ي ت ثك(دمي كة  1.5 -1وترنت الشرا ا ليتكر  ) 

  (لمككد     65) ترنككت الشككرا ا لمككد  يككو  نامكك، وةككعت تككي اليككر  عدرجككة

( ثانيككككة ت غسككككلت 30سككككاعة تعوملككككت ععككككد ا عميلككككو، الترعسككككي  لمككككد  )

ت وععد غسللا  في ان عم، الترعسي (  PBSعميلو، اليوسيات الدارت )

( دمي كة 1.45صعتت معاشر  عصكعتة نمك ا وغلك  عتتطيكة الشكريية لمكد  )

ثككك  ترنكككت لتجكككن تكككي ( Sorrenson`s bufferت غسكككلت عاسكككتخدا  ) 

 درجة يرار  المختعر. 

عكككاع الخطكككوات الكككوارد  تكككي الي كككر  تككك  ات تيةكككير األنويكككة الصكككتير  :

 لتعديمت األتية:مراعا  ععج ا ( نيسلا م  3-5)

توةككك  األناعيكككا معاشكككر  تكككي جلكككا  الطكككرد المرنككك ي عكككدو  إةكككاتة 

ميلكككككو، نلوريكككككد العوتاسكككككيو  المسكككككتخد   كككككو عترنيككككك  ت  [15] نولسكككككيمايد

تةكككان مكككاد   PHAسكككاعة مككك  التيييككك  عالكككك  44(مكككوتري ت ععكككد 0.1)

وتعككاد اتناعيككا إلككى الياةككنة مكك   Cytochalasen Bالسككايتونم ي  

سككاعة مكك  اةككاتة  24اتغطيككة عنلككا ت ويككت  اليصككاد ععككد  مراعككا  رتكك 

Cytochalasen B عاسككككتخدا  جلككككا  الطككككرد المرنكككك ي علككككى سككككرعة 

( دمككا م ت ت تتعك  عمليككة الت طيككر السككاع ة 5( دور  / دمي كة ولمككد  )600)

وانمكككا تككك  تيةكككير الشكككرا ا عانلكككاا عمليكككة التثعيكككت وتنعيكككغ العينكككة عسكككرعة 

ويكك ا، الرا ككم عوسككاطة ماصككة عاسككتور مكك   ( دمككا م5(د/د لمككد  )1000)

تككر  نميككة منككه مكك  الراسككا ويككت  م جلمككا عالماصككة ت وةككعت مطككر  مكك  

العككالم الممكك وق علككى نلايككة الشككريية توسككيعت عوسككاطة غطككاا الشككريية 

( درجكككة إلكككى نلايكككة الشكككريية وتتكككر  45الموةكككوع علكككى ال طكككر  ع اويكككة )
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الخميا م  ممياكة  لتجن ت ت  تي  العينات ععد تصعيتلا وثعت عدد

 وجود أو عد  وجود انوية صتير  . .

 
  Mitotic Index( MI)  معامل االنقسام

 وغلك  ع سكمة( Shubber & Allak , 1989سكتخدمت طري كة ) ا

(خليككة من سككمة 1000عككدد الخميككا المن سككمة علككى العككدد النلككي للخميككا )

 (.100وغير من سمة مةروعا  تي)

 
 Statisticsلتحليل اإلحصائيا

تيليككك، النتكككا   ل Student t-testافيصكككا ي ( tسكككتخد  اختعكككار)ا

التي تك  اليصكو، عليلكا مك   كغي الدراسكة وغلك  لمعرتكة اليكروم المعنويكة 

 عي  معدتت المتتيرات الدمية للعينات المدروسة .

 
 النتائج والمناقشة :

 راسة المتغيرات الدموية د
تككي  P≤0.05عنويككة ( ترومككا م1أالككرت الدراسككة الياليككة ) شككن،  

ت إغ يصكككك، انخيكككككاج معنككككوي تكككككي د   %Hbنسككككعة  يمونلككككوعي  الكككككد  

األشخا  الغي  يتعاطو  األدوية المسكننة الياويكة علكى مكاد  النكودا ي  

( ت ومكككد ينكككو  السكككعا %13.4( م ارنكككة مككك  عينكككة الم ارنكككة )9.89%) 

 انخيككاج ماعليككة األنسككجة المولككد  لنريككات الككد  اليمككراا ) نخككاع العاكك  (

على تنوي  نريات الد  عسكعا انشكتاللا تكي تمثيك، النكودا ي  ت أو عسكعا 

صوصا إغا ما لويا خ Hemolytic anemiaيصو، ت ر د  انيملي 

اترتياع الياص، تي عليروعي  مص، الد  النلي تي د  األشخا  الغي  

م ارنككة مكك  عينككة الم ارنككة (  1.72mg/dlيتعككاطو  األدويككة المسككننة )

(0.7mg/dl ) السكككعا نمكككا أشكككرنا رعمكككا يعكككود إلكككى انيكككم، نريكككات الكككد  و

اليمككراا ت عافةككاتة إلككى إ  مسككار العليككروعي  الككغي يعككد النعككد أيككد أ كك  

 موام  تمثيله رعما يت ثر أيةا عوجود  غي المرنعات النيميا ية . 

 P≤0.05( إلككى وجككود تككروم معنويككة 3مككا تشككير الدراسككة ) شككن، ن

( 26.2عيج يي  لويا ارتياع معنوي )تي معد، ترسيا نريات الد  ال

 سككاعة تككي معككد، الترسككيا تككي األتككراد المتعككاطي  م ارنككة عمعدلككه/  3ملكك 

ينة الم ارنة ت ويرج  السعا تي ارتياع عساعة تي أتراد /  3( مل 8.3) 

 لكى ارتيكاع نسكا نريكات الكد  العكيجإ معد، ترسيا نريكات الكد  العكيج

 ي جراا وجود المرنعكات النيميا يكة لنلي عسعا اتر ام اليسلجي النيمياا

 تي الجس  . 

تككي معككد، عككدد  P≤0.05مككا لككويا يصككو، ارتيككاع غيككر معنككوي ن

تككي أتككراد عينككة التعككرج  Total W.B.Cلنلككي ا نريككات الككد  العككيج

( خليككة 5615م ارنككة عمعدلككه تككي عينككة الم ارنككة ) 3( خليككة /ملكك 8986)

يكككاج مناعكككة األتكككراد ( وا   كككغا اترتيكككاع الم كككرو  عانخ4شكككن، )  3ملككك /

المتعاطي  للمسننات يمنك  اعتعكاري م شكر خطكر خصوصكا إغا مكا عرتنكا 

مكك  اتن سككامات المتنككرر  عسككعا  ةإ  يجككو  نريككات الككد  العككيج الناتجكك

( م ارنككككة مكككك  يجوملككككا تككككي 1التيييكككك  المسككككتمر صككككتير  نسككككعيا )صككككور 

افةككككاتة إلككككى غلكككك  لوياككككت تككككروم معنويككككة عاألشككككخا  الطعيعيككككي  ت 

P≤0.05  تككي نسككا تعككداد نريككات الككد  العككيج التمييكك ي ييكك  لككويايي

 3خليككة/مل (37.38) وجكود نريكات الكد  العكيج العدلكة جانخيكا5)شكن، 

تككي عينككة الم ارنككةت نمككا تعككي  الدراسككة  3(خليككة / ملكك 53.99م ارنككة مكك  )

 يصككككككو، ارتيكككككككاع تكككككككي نسكككككككعة وجكككككككود نريكككككككات الكككككككد  العكككككككيج اتياديكككككككة

م ارنكككككة مككككك   3خليكككككة / ملكككك (43.17)واللمياويككككة  3خليككككة /ملككككك (16.29)

ت  3(خلية / ملك 31.33و) 3(خلية/مل 10.73ميملما تي عينة الم ارنة )

 3خليكة/مل (0.61) ل عكد ام  جانا أخر تلك  تالكر نريكات الكد  العكيج 

أي انيران غير طعيعي ع  ميملكا الطعيعيكة  3خلية/مل (4.3) واليمةة

 تي عينة الم ارنة . 
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 خلوية ال –لدراسة الوراثية ا
( خليككككة من سككككمة تككككي الطككككور 30مكككك  خككككم، الييكككك  الخلككككوي لككككك) 

اتسككتوا ي تتككراد عينتككي التعككاطي والم ارنككة ت لكك  تالككر الدراسككة يصككو، 

تتيككككرات نروموسككككومية) عاسككككتثناا يالككككة وايككككد  تيعتككككد علككككا ( عدديككككة أو 

ترنيعيكككككة أو تشكككككو ات أو انيراتكككككات تكككككي المجمكككككوعتي  أعكككككميت وتوةكككككا 

 .لمتعاطي  لمدوية المسننة لآلت نروموسومية تيد ا( اللي ة ال2)صور 

 Micronucleiوعلككى الككرغ  مكك  غلكك  تكك   تنككو  النككوم الصككتير   

مكك  أتككراد عينككة التعككاطي ونككغل   %93(وع شككنا، متنوعككة تككي 3صككور  )

الككغي يعتعككر دالككة عنسككية )  Mitotic Indexارتيككاع معامكك، اتن سككا  

تتييكر تكي الك م  الميكدد تن سكا   ل م  الجي، عالنسعة للخلية تيوةكا أي

ت الخلية نتيجة لتعرةلا للعوام، النيميا ية واليي يا ية ( تي جمي  اليكات

( م ارنكككككة مككككك  عينكككككة الم ارنكككككة %2.8ييككككك  علكككككب تكككككي عينكككككة التعكككككاطي )

( ييتمك، ا  ينكو  م شكر ليكدو  يكاتت مرةكية أو تشككو ات 1.55%)

فمنكا  مشكا دتلا أو اةطراعات علكى المسكتوم النروموسكومي لك  ينك  عا

 خم، ت نية التي ي  .
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( كريات دم بيضاء صغيرة منقسمة من دم احد افراد عينة 1ورة)ص

 التعاطي

 
 عينة التعاطي( الهيئة الكروموسومية الحد أفراد 2ورة )ص

 

 

HEMATOLOGICAL AND CYTOGENETIC STUDY OF ADDICTS 

TAKING ANALGESICS 

     ABDULLMAJEED ABDULLAZIZ AL-RAWI      SAMIR MISHRIF KHALAF      

Abstract: 
The study was carried out on (72)addicts of analgesics which containthe compound Codeine such as the syrup 

of cough supressant . The ages of the addicts were between (18-48) years and the period of addiction was 4 to10tewrs 

. Also,40 persons who do not take any drugs were taken as samples for purpose of compartion.The study aimed at 

identifying the Hematological measurements which could happen to the addicts of such drugs .As the study aimed at 

studying the Cytogenetic measurements of the addiicts and mean while identifying the side symptoms which 

accompany this case of addication. 

Accordingiy , it has been found out that the over use of the analgesics creates a spiritual desrease P<0.05in the 

concentration of the Hb%(9.89%)accompanied by an increase of the average of the total serum biliruben (T.S.B) 

(1.72) mg/dl. Also,there is a spiritual increase of the average of the E.S.R P<0.05 to (26.2) ml/hor.And there is also an 

increase of the total count average of W.B.C(8986)cell/ml3 associated with a decrease of the immuntiy of the addicts 

greatly.There occures spiritual differeneces P<0.05 in the rate of the number of the differental W.B.C represented by a 

decrease in the average of the existence of the Netrophil(37.38)cell/ml3 . on the other hand,there is an increase in the 

rate of the Monocytes(16.29) cell/ml3 and Lymphocyte(43.17) cell/ml3 . Although there were no chromosomal 

aberrations or damage (with the exception of one case),there were formation of the Micronuclei (MN) with various 

forms in most of the individuals of the samples . Also, there was an increase in the Mitotic index factor (MI) with 

(2.8%)in all the cases which is another indication of creating genetic and chromosomal aberrations which could not be 

observed easily through the test of the chromosomal Karyotype. 


