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ﺗﺄﺛﻳر اﻟﺟرﻋﺎت اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ ﻣن ﻓﻳﺗﺎﻣﻳن  Aﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﻧﺳﻳﺟﻳﺔ واﻟﺧﻠوﻳﺔ
ﻟﻸﻗﺳﺎم اﻷذن اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻋﻧد ﺟﻧﻳن اﻟﻔﺄر اﻷﺑﻳض Albino mice
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المس تخلص .يعتب ر فيت امين  Aم ن العناص ر الغذائي ة الض رورية إلنج از الوظيف ة الخلوي ة
للتشكل الجنيني السوي إذا تم تناوله ضمن الحدود الطبيعي ة عن د األمھ ات الحوام ل ،حي ث أن
نقص أو زيادة الجرعات تؤدي إلى تش وھات خ الل التش كل الجنين ي .فق د أظھ رت نت ائج ھ ذه
الدراسة أن الجرعات العالية من فيتامين  5000) Aوحدة دولي ة /أو 7500وح دة دولي ة (عن د
أمھ ات الفئ ران  Albino miceالحوام ل أدت إل ى تش وه ح دث خ الل التش كل الجنين ي ل ألذن
الداخلية ،وتجلت ھذه التشوھات بتأخر في تشكل حويصل األذن حتى الي وم الراب ع عش ر ب دل
اليوم العاشر ،واختالفات في أبعاد حويصل األذن وفي ثخان ة ج داره ،وغي اب تش كل القن وات
نصف الدائرية العمودية األمامية والخلفية ،اضافة إلى تشوه الكييس والقريبة والقوقعة.

اﻟﺳﺎدﺳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘوﻗﻌـﺔ  Cochleaوﻫـﻲ ﻣﺗﺧﺻﺻـﺔ ﺑﺎﺳـﺗﻘﺑﺎﻝ

 .1المقدمة

اﻷﻣواج اﻟﺻوﺗﻳﺔ

ﺗﻣﺛﻝ اﻷذن اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻋﻧد اﻟﻔﻘﺎرﻳﺎت اﻟﻌﺿو اﻟﺗـوازﻧﻲ اﻟﺳـﻣﻌﻲ،

وﻧظ ـ اًر ﻷﻫﻣﻳــﺔ اﻟــدور اﻟــوظﻳﻔﻲ ﻟــﻸذن ﻓﻘــد أﺟرﻳــت

ﺣﻳــث ﺗﺣﺗــوي اﻷذن اﻟداﺧﻠﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺳــت ﺑﻘــﻊ ﻣــن اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻼت

اﻟﻌدﻳ ــد ﻣ ــن اﻷﺑﺣ ــﺎث ﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ اﻟﻌواﻣ ــﻝ اﻟﻣ ــؤﺛرة ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺗﺷ ــﻛﻝ

اﻟﺧﻠوﻳﺔ اﻟﺣﺳﻳﺔ .ﻳﻘﻊ اﺛﻧـﺎن ﻣﻧﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻌﺿـو اﻟـدﻫﻠﻳزي اﻟﻘرﻳﺑـﺔ

اﻟﺟﻧﻳﻧــﻲ اﻟﺳــوي ﺧــﻼﻝ ﻣ ارﺣــﻝ اﻟﺗﻛــون اﻟﻌﺿــوي ،ﺣﻳــث دﻟــت

واﻟﻛﻳـ ــﻳس ﺗـ ــزود اﻟﻣﺗﻌﺿـ ــﻳﺔ ﺑﻣﻌﻠوﻣـ ــﺎت ﻋـ ــن ﻗـ ــوى اﻟﺟﺎذﺑﻳـ ــﺔ،

اﻷﺑﺣــﺎث ﻋﻠــﻰ وﺟــود ﻋواﻣــﻝ داﺧﻠﻳــﺔ وﻋواﻣــﻝ ﺧﺎرﺟﻳــﺔ ﺗــؤﺛر

وﺛــﻼث اﺧــرى ﻓــﻲ ﻣﺟــﻼت اﻟﻘﻧ ـوات اﻟﻧﺻــف داﺋرﻳــﺔ )اﻷﻓﻘﻳــﺔ،
اﻟﻌﻣودﻳـ ــﺔ اﻷﻣﺎﻣﻳـ ــﺔ واﻟﻌﻣودﻳـ ــﺔ اﻟﺧﻠﻔﻳـ ــﺔ(

].[1,2

ﻋﻠﻰ ﺑﻧﻳﺔ اﻷذن اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﺗﺷﻛﻝ اﻟﺟﻧﻳﻧﻲ .ﻣن اﻟﻌواﻣﻝ

ﺗـ ــزود اﻟﻣﺗﻌﺿـ ــﻳﺔ

اﻟداﺧﻠﻳ ــﺔ ﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ ﻣ ــن اﻟﻣورﺛ ــﺎت ﻻ ﻳﻘ ــﻝ ﻋ ــددﻫﺎ ﻋ ــن 50

ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺣس اﻟﺣرﻛﻲ اﻟدوراﻧﻲ ،وﺗوﺟد اﻟﺑﻘﻌﺔ اﻟﺣﺳـﻳﺔ

ﻣورﺛﺔ ﻏﻳر ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ،ﻣﻧﻬﺎ ﻟـﻪ دور
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