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Abstract 

The present study investigated the possibility of infecting Mus musculus mice, experimentally, with 

cryptosporidiosis by inoculation with Cryptosporidium parvum oocysts, after treatment with 

temperatures (70 C) and non-treated oocysts, single or double doses, aiming at enrichment of 

information related to existence of oocysts infected, outside the body of the host when subjected to 

temperatures. Criteria taken into consideration are the period spent by the parasite inside the body 

of the host, number of oocytes shed by the parasite with the host’s stool, total and differential 

leukocyte count. The Results of the present study shows: 

1- Shedding of Oocysts started at the 4th day post infection by non-treated Oocysts, at single 

dose, and continued until the day 35 post infection, whereas with the challenge dose it 

continued until the 17th day  post infection. 

2- Temperature at (70Co) killed the Oocysts as infection of mice didn’t occur.  

3- Generally, a gradual increase in total and differential leukocyte count on infection with non-

treated Oocysts at day 3 post infection.  

Keywords: Cryptosporidium parvum, leukocyte, infected oocysts.  
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 الخالصة 
تجريبيًا في الفئران البيض نوع  Cryptosporidiosisات الخبيئة بداء البويغي صابةاإلإحداث   إلى   سةشارت هذه الدراأ

Mus musculus    بيض الطفيل    أكياسبوذلك من خالل تجريعهاCryptosporidium parvum    إلى   بتعريضهابعد قتلها
من أكياس بيض طفيل جرعتين  أو    جرعة واحدة  بإعطاءوأجريت التجربة  ( ومجموعة أخرى غير معاملة،  C°70درجة حرارة )

بيض الطفيلي خمجة خارج   أكياسغناء المعلومات حول إمكانية بقاء  بهدف إ   Cryptosporidium parvumالبويغيات الخبيئة  
بنظر االعتبار فترة بقاء الطفيلي في   خذوتم من خالل هذه الدراسة األ،  ( C°70)درجة حرارة  إلى    تعرضها  بعدجسم المضيف  

 داد الكلي والتفريقي لكريات الدم. طروحة في براز المضيف والتعمالبيض ال  أكياسكذلك تم حساب عدد جسم المضيف، و 
 الحالية النتائج التالية :بينت الدراسة 

بدأ طرح أكياس البيض في اليوم الرابع بعد احداث اإلصابة باكياس بيض غير معاملة، جرعة واحدة، مستمرة لغاية   -1
اليوم الخامس والثالثين من احداث اإلصابة، في حين استمرت العملية لغاية اليوم السابع عشر بعد احداث اإلصابة  

 الثانية. 

 ( قتلت أكياس البيض بدليل عدم احداثها إصابة في الفئران البيض . o0C7درجة الحرارة ) -2

 لوحظ، بصورة عامة، حدوث ارتفاع تدريجي في التعداد الكلي والتفريقي لكريات الدم البيض عند احداث إصابة، باكياس  -3
 بيض غير معاملة منذ اليوم الثالث بعد احداث اإلصابة.

 بيض الطفيلي خمجة.  أكياس، البيض كريات الدمداء البويغيات الخبيئة، الكلمات المفتاحية : 

 
 المقدمة

 Zoonoticوالحيوان    نسااااااااااااااااانهو من االمراض المشااااااااااااااتركاااة بين اإل  Cryptosporidiosisداء البويغياااات الخبيئاااة  
diseases    خاارج ساااااااااااااااايتوبالزمي  -ولي داخال خلو  مساااااااااااااابال المرضااااااااااااااي لهاذا الاداء هو طفيال أالو [  1]  عاالمفي ال  المنتشاااااااااااااارة

Intracellular-extracytoplasmic   يعود لجنس البويغيات الخبيئةGenus Cryptosporidium   جنس   300وهو واحد من
بيض هذا الطفيل   أكياسوبسبل متانة    .Phylum: Apicomplexa. [2,3]قع ضمن شعبة المعقدات القمية  نوع ي  4800يضم  

 .[2ا ]والحيوان مع نساناإلإلى  والغذاءفهو يعد من مسببات االمراض التي يمكن ان تنتقل مع الماء 
المختلفة   نواعوالحيوان على تشاااااخي  األ  نساااااانالمرض في اإلإحداث   ركزت الدراساااااات، منذ اكتشااااااف دور الطفيل في

ات المرضاي وتشاخي  الطفيل بالطرق المختلفة وعالج المرض، والتزال الدراسا  تأثيرهاالتي تتبع جنس البويغيات الخبيئة ودراساة  
بدأت الدراسااااااات تتجه نحو تأثيرات البيئة في بقاء    انه ومنذ منتصااااااع التسااااااعينات تقريباً إال   نفا،مسااااااتمرة في المجاالت المذكورة  

التي يمكن ان  ،البيض خمجاة بعاد تعرضااااااااااااااهاا لظروف البيئاة المختلفاة من رطوباة وجفااف الترباة ودرجاات الحرارة  أكيااسومقااوماة  
ن التغيير وحيث ا م.  50من درجة حرارة   أعلىمن الصاااااااافر و   أقلتتعرض لها هذه التربة بمدى واسااااااااع يتراوح بين درجات حرارة 

ت هذه النقطة بنظر االعتبار، وأصااااااااااابحت أخذفي درجات حرارة البيئة في مناطق مختلفة من العراق يكون بمدى واساااااااااااع، حيث  
 .تهالطفيل من الضرورات لتحديد وبائيالبيض لهذا  أكياسة ي( على خمجC°70دراسة تأثير درجة الحرارة العالية )
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لمعرفة مدى إمكانية احتفاظ    C°70  لدرجة حرارةبيض الطفيل   أكياسمن هنا جاء هدف الدراساة الحالية وهو تعريض  
 Mus musculusالساااااويسااااارية البيضااااااء نوع   الفئران اختيرت وقد، عد تعريضاااااها لهذه الدرجة الحراريةالبيض بخمجيتها ب أكياس
 .التجريبية فيها صابةاإل حداثإلنموذجًا 

 المواد وطرائق العمل
 جمع العينات

إناث(   37ذكور،    66سانوات ومن كال الجنساين )  8و   يوماً   45تراوح بين  عينة غائط من أطفال بعمر ي  103مع  تم ج
دين في مساااتشااافى الساااالم العام ومساااتشااافى ابن ومن الراق لإلساااهالمن األطفال الذين يعانون من التهاب المعدة واالمعاء المسااابل  

كل طفل عمر ي بالسااااااااااتيكية نظيفة ومرقمة لجميع العينات مدون عليها  قناناالثير في الموصاااااااااال، حيث تم إعطاء ذو  األطفال 
  25  بإذابة)المحضااار   Potassium dichromate% من محلول ثنائي كرومات البوتاسااايوم 2.5في    وحفظت العينات  ه،وجنسااا

حجمان من محلول ثنائي   الغائطكل حجم من عينة  إلى    غم من ثنائي كرومات البوتاسااااااااااايوم في لتر ماء مقطر( حيث اضااااااااااايف
 .C[5] 4°وتم حفظ العينات في الثالجة بدرجة حرارة  ،[4]كرومات البوتاسيوم
 فحص عينات الغائط

المصاااابوغة   باسااااتخدام طريقة المسااااحات C. parvumبيض طفيل    أكياسفحصاااات عينات الغائط للكشااااع عن وجود 
 Acid fastما يساامى بالصاابغة الصااامدة للحامضأو   Modified Zeihl Neelsen stainبصاابغة الزيل نلساان المحورة الباردة  

stain  [6]،  بعد ذلك تم حفظ  ،  على مالحظات الشاااااااارائغ المصاااااااابوغة  دقائق بناء 5إلى    دقيقة  30مع تغيير وقت الصاااااااابغة من
بيض الطفيل بمحلول دايكرومات البوتاساااااايوم ووضااااااعت في الثالجة لحين اسااااااتخدامها في الدراسااااااة  أكياسالعينات الحاوية على 

 .[7]التجريبية 
 طرح أكياس البيض:

 Deluol. [8]تم تشخي  أكياس البيض إعتمادًا على  
 الدراسة التجريبية 

    الحيوانات المختبرية
، سااااااااللة  Mus musculusنوع   Swiss Albino Miceالساااااااويسااااااارية البيض   مختبريةمن الفئران ال  105اساااااااتخدمت  

Balb/c  تم الحصااول عليها من بيت الفئران الموجود في وحدة البحوث ك كلية التربية ك قساام علوم كمجموعة ساايطرة،    فئران 5و
بالسااااااااااااااتيكياة نظيفاة ومعقماة وتكثيرهاا تحات  روف مالئماة من حيث   أقفاا الحيااة في جاامعاة الموصاااااااااااااال. وتم تربياة الفئران في  

فئران ك قف  تحت  روف مساااااااااااايطر    5بمعدل الحرارة وتوفير الغذاء المكون من عليقة من الحبوب وفول الصااااااااااااويا وبروتين، و 
قبل  أسااابوعلمدة   يومياً التجارب. وفحصااات عينات من براز الفئران   إجراءواحدة ك قف  بعد  فأرةالتجارب وبواقع  إجراءعليها قبل 

 . C. parvumبا  طفيل ومن ضمنها  صابةاستخدامها في التجارب للتأكد من خلوها من اإل
 الفئران   إصابةطفال و تحضير الجرعات من غائط ال

المعزولة من براز االطفال المصااااااابين بداء البويغيات  C. parvumبيض طفيل  أكياسحضاااااارت الجرعات الخمجة من  
 :األتية Freir-Santos et al [9] الخبيئة باالعتماد على طريقة
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 الراشغ. أخذطبقات من الشاش و  4بيض الطفيل خالل  أكياسرشحت العينات الموجبة الحاوية على  −
غساااالت عينات البراز المرشااااحة والمحفو ة في محلول ثنائي كرومات البوتاساااايوم عدة مرات بالماء المقطر وباسااااتعمال جهاز  −

لراساااااال  عيد رج اة نقية، وفي كل مرة سااااااكل الراشااااااغ وأ دقائق لحين الحصااااااول على عين  5دورةكدقيقة ولمدة   700المنبذة بساااااارعة  
 بالماء المقطر.

مل ماء   320غم سااااكر،   500)المحضاااار من    1.27طوفت العينة باسااااتخدام المحلول السااااكر  المشاااابع ذ  الكثافة النو ية  −
 . [10] دقيقة 20دورةكدقيقة لمدة  500مل فينول( بسرعة  6.5مقطر، 

 اختبار ذوات نهاية مخروطية مدببة. أنابيلالبيض في  أكياس% من الجزء الطافي الحاو  على عدد كبير من 20جمع  −
 بإذابة )المحضااااااااااار   Phosphate buffer saline (PBS)  7.2pHدارئ الفوسااااااااااافات المتعادل  بمحلول الطافي الجزء  غسااااااااااال −

مال مااء مقطر( لعادة مرات للتخل  من المحلول   1000في    NaClغم    4HPO2Na    ،9غم   4PO2KH    ،0.795غم   0.144
 السكر .

ت قطرة من أخاذالبيض من التحطم. وبعاد كال عملياة فصااااااااااااااال    أكيااسللحفااظ على    4C  درجاةد  اجريات خطوات العزل عنا −
بيض   أكياسمن وجود  للتأكد  100Xالراساال على الشااريحة الزجاجية ووضااع عليها غطاء الشااريحة وفحصاات تحت المجهر بقوة 

 الطفيل.
 البيض كياسل حساب الجرعة الخمجة  

إذ   ماال من العينااة بعااد ان اجرياات عليهااا خطوات العزل،  1البيض الموجودة في    أكياااس  أعاادادتم في هااذه المرحلااة معرفااة  
  [9] :من المعادلة االتية كياسهذه األ أعداد وتم حساب Hemocytometer ) [7]( استخدم لهذا الغرض مقياس عد خاليا الدم

− N = S/2  1000 (oocysts / ml of sample). 
− N = number of oocysts in 1 ml of sample. 
− S = number of oocysts in 2 cubic area. 
 الحيوانات المختبرية  إصابة  −

  نبوباساااااااابيع، بأوزان متقاربة من الجنساااااااين، عن طريق الفم باساااااااتخدام األ  4-3جرعت الفئران المساااااااتخدمة في الدراساااااااة بعمر  
  يومياً لفئران المصااابة البراز ل. فح     [11,12]  فأرةكيس بيضااة لكل     410 3بجرعة تحتو  على  Stomach tubeالمعد  

 . [13,14]في البراز باستخدام طريقة الفح  المباشر للبراز كياسوذلك عند  هور األ صابةللتأكد من حدوث اإل
 :الولىالمجموعة  

   410×3)غير معاملة( عن طريق الفم بجرعة    غير معاملةبيض   أكياس  فأرًا اعطيت  35ي هذه المجموعة  اسااااااااااااتخدم ف
قسمت على ثالث مجاميع )كل مجموعة ضمت    فأرة  15كما يأتي،  مجاميع    أربعةاستخدمت ب فأرة  20عزلت و ، طة واحدة فقعجر 
  يومياً فح  براز الفئران المصاااابة  وتم ،  صاااابةاإل( بعد إحداث  يوماً   30و   يوماً  15أيام،  3فئران( حسااال فترات ساااحل الدم ) 5

 .[13,14]البيض في البراز وتسجيل عددها أكياسلمتابعة  هور  صابةاإلإحداث  بعد األولمن اليوم  اعتباراً 
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 المجموعة الثانية
  األولى، احتوت الجرعة  يوماً   30بجرعتين بين جرعة واخرى   صاااابةفيها اإل  أحدثتايضااااً  راً أف  35ضااامت هذه المجموعة  

 بيض مقتولة بالحرارة. أكياس على والثانية بيض غير معاملة أكياسعلى 
 المجموعة الثالثة

بيض مقتولة   أكياسكانت    األولىن الجرعة  في المجموعة الثانية عدا أعوملت كما  رًا ايضااًا أف  35ضاامت هذه المجموعة  
 .بيض غير معاملة أكياسبالحرارة، في حين كانت الجرعة الثانية 

 المعايير المستخدمة في الدراسة
 البيض المطروحة أكياسمعدل عدد 

الثانية لتقدير  أو   األولى  صاااااابةاإلإحداث    بعد  األولمن اليوم   اعتباراً   يومياً   صاااااابةفيها اإل أحدثتفح  براز الفئران التي  
في البراز وحساال المعدل لثالثة   كياسلحين اختفاء  هور األ  عشااوائياً المطروحة في عشاارة حقول مجهرية اختيرت  كياسعدد األ
 مكررات.

              صورة الدم 
الوريادياة خلع مقلاة العين   تم سااااااااااااااحال الادم من زاوياة العين بااتجااه الظفيرة  Diethyl etherبعاد تخادير الفئران باااليثر 

 (EDTA)مل حاوية على مانع التخثر  1ساااعة    أنابيلجمع الدم في  .  Waynforth[15]   شاااعر  حسااال طريقة  أنبوببوسااااطة  
 :يأتيكما  Total and Differential Leukocyte Countلغرض حساب التعداد الكلي والتفاضلي لكريات الدم البيض  

 Total Leukocyte Count        بيضالتعداد الكلي لكريات الدم ال
 المعدل لثالثة مكررات. أخذو   [16] حساب الكريات البيض حسل الطريقة المذكورةتم 

 Differential Leukocyte Count            التعداد التفاضلي لكريات الدم البيض
  100تم عد  إذ   وصابغت بصابغة لشامان ،لكريات الدم البيض   لغرض حسااب العد التنفاضاليتم تحضاير مساحات رقيقة من الدم  

 .[17] حة وحساب النسبة المئوية لكل نوعاللمفيات والعدالت( في كل شريو وحيدات النواة، و )الحمضات،  هاأنواعبخلية بيضاء 
 Statistical Analysis                 التحليل االحصائي  

باسااتخدام  Complete Randomized Design (CRD)باسااتخدام التصااميم العشااوائي الكامل   ئياً حصاااإحللت النتائج 
الفروقااات بين    إليجاااد مسااااااااااااااتوى   t  (t-test)، واختبااار    Duncan’s Multiple Range Testاختبااار دنكن المتعاادد الماادى  
 .P≤0.05) )[18]المعدالت عند مستوى معنو  
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 النتائج 
 

 
 ( 1000X( توضغ كيس بيض البويغيات الخبيئة في براز الفئران البيض )1صورة )

 
بيض الطفيل    أكياسب،  البيض المطروحة مع براز الفئران المصاااااابة، تجريبياً  أكياس  أعدادمعدالت   أنأوضاااااحت الدراساااااة 

ن الفئران المجرعاة بجرعاة واحادة بادأت بطرح  ة وجرعتين. يتضااااااااااااااغ من هاذه النتاائج ألجرعاة واحاد والمقتولاة باالحرارة  غير المعااملاة
إذ  مختلفة حسااااااال طبيعة الجرعة،  ألوقات  كياسواساااااااتمرت بطرح األ  صاااااااابةاإلإحداث   من اليوم الرابع بعد  اعتباراً البيض  أكياس

ووصااااااال العدد ذروته في اليوم  غير المعاملة،البيض   أكياسب  صاااااااابةاإلإحداث   اساااااااتمر الطرح لغاية اليوم الخامس والثالثين بعد
 (.1بيض مقتولة بالحرارة )شكل  أكياسبالبيض في براز الفئران المصابة  أكياس. ولم تلحظ صابةاإلإحداث   العاشر بعد

الجرعة الثانية بدأت بطرح في    مقتولة بالحرارةو   األولىفي الجرعة    بيض غير معاملة  أكياسبوبالنسااااااااااااابة للفئران المجرعة  
مختلفة حسال طبيعة الجرعة، فالفئران    ألوقاتايضاا   كياسواساتمرت بطرح األ  صاابةاإلإحداث   مختلفة بعد  أوقاتبالبيض  أكياس

  ،الثاانياة  صاااااااااااااااباةاإلإحاداث    من اليوم الرابع بعاد اعتبااراً البيض   أكيااسبجرعتين بادأت بطرح  بيض غير معااملاة  أكيااسباالمجرعاة 
  صاابةاإلإحداث    ، ووصال العدد ذروته عند اليوم العاشار بعدصاابةاإلإحداث    لغاية اليوم الساابع عشار بعد  كياسواساتمر طرح األ

ومقتولاة باالحرارة في الجرعاة الثاانياة، فقاد بادأت بطرح    األولىفي الجرعاة   بيض غير معااملاة  أكيااسباالفئران المجرعاة  الثاانياة. أماا 
ووصاال معدل طرح   ،لغاية اليوم التاسااع كياسواسااتمر طرح األ  ،الثانية  صااابةاإلإحداث    بعد األولمن اليوم    اعتباراً البيض  أكياس
  .(2)شكلال ، كما في الثانية صابةاإلإحداث  لخامس بعدذروته عند اليوم ا كياساأل

 فقااد  في الجرعاة الثااانيااة غير معاااملااةو   األولىبيض مقتولاة باالحرارة في الجرعاة    أكياااسبااالفئران المجرعاة   ماا ييمااا يخ أ
لغاية اليوم السادس، ووصل  كياسواستمرت بطرح األ ،الثانية  صابةاإلإحداث    من اليوم الخامس بعد  اعتباراً  كياسبدأت بطرح األ
 (.3شكل )كما في ال الثانية صابةاإلإحداث  خامس بعدذروته عند اليوم ال كياسمعدل طرح األ
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( : معدل اعداد أكياس البيض المطروحة مع البراز للفئران المجرعة بأكياس بيض غير معاملة ومقتولة بالحرارة 1الشكل )

 ولجرعة واحدة مع الزمن

 
(: معدل اعداد أكياس البيض المطروحة مع البراز للفئران المجرعة بأكياس بيض غير معاملة في الجرعة الولى 2الشكل )

 عة الثانية مع الزمنومقتولة في الجر 
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(: معدل اعداد أكياس البيض المطروحة مع البراز للفئران المجرعة بأكياس بيض مقتولة في الجرعة الولى وغير  3الشكل )

 معاملة في الجرعة الثانية مع الزمن
 

 Total Leukocyte Count (TLC)            التعداد الكلي لكريات الدم البيض 
، بطفيل الكلية لكريات الدم البيض في الفئران المصاااااااابة، تجريبياً   عدادالتغيرات الحاصااااااالة في معدالت األبينت الدراساااااااة  

 جرعتين.أو  مقتولة بالحرارة، جرعة واحدةواخرى  بيض غير معاملة أكياسالبويغيات الخبيئة من خالل تجريعها 
الكريات   أعداد، جرعة واحدة فقط، لوحظ حدوث ارتفاع تدريجي في معدالت  بيض غير معاملة  أكياسبعند تجريع الفئران  
بعد   (P0.05)ن الفرق كان معنويا  إال أ السايطرة الساالبة،  ، عند مقارنتها بمجموعةصاابةاإلإحداث    البيض منذ اليوم الثالث بعد

  .استمر العدد باالرتفاعإذ  ،يوماً  ثالثين
الكريات البيض عند اليوم    أعدادفقد  هر العكس حيث انخفضااااات معدالت  بيض مقتولة    أكياسب  إصاااااابةإحداث    ما عندأ
  يوماً الساااايطرة السااااالبة بعد ثالثين    مجموعةلنظيراتها في   نها بدأت باالرتفاع لتصاااابغ مقاربة جداً إال أ  صااااابةاإلإحداث   الثالث من

نه عند اسااااااااااتخدام البيض، لوحظ، بصااااااااااورة عامة، أ سأكيا(. وعند تجريع الفئران بجرعتين من  1)الجدول    صااااااااااابةاإلإحداث    من
الكرياات   أعادادفي الجرعاة الثاانياة كاان االرتفااع في معادل   مقتولاةأو  غير معااملاة   األولىفي الجرعاة   بيض غير معااملاة  أكيااس
الجرعااة الثااانيااة، ماااعاادا تلااك إحااداث    من  يوماااً ، وباادأ العاادد باااالنخفاااض بعااد ثالثين  األولىمن نظااائره في الحااالااة    أعلىالبيض  
إحاداث  من يومااً بادأ العادد بااالرتفااع بعاد ثالثين إذ  جرعاة ثاانياة،  وغير معااملاة  أولىبيض مقتولاة باالحرارة جرعاة    أكيااسباالمجرعاة 

 ( 2الثانية )الجدول  صابةاإل
 بيض غير معاملة   كياسأ( مقارنة التعداد الكلي لكريات الدم البيض بين مجموعة الفئران المجرعة ب3يوضااااااااااااااغ الجدول )

ومقتولاة باالحرارة باالجرعاة الثاانياة بعاد مادد مختلفاة    األولىباالجرعاة   بيض غير معااملاة أكيااسلجرعاة واحادة ونظيراتهاا المجرعاة با
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كريات الدم البيض. وبعد   أعدادالثانية، لوحظ ارتفاع في معدالت   صااابةاإلإحداث  أيام من  3. بعد صااابةاإلإحداث    )بااليام( من
إحاداث  من  يومااً  30بعاد  أماا  الكرياات.  أعادادالثاانياة لوحظ حادوث ارتفااع واضااااااااااااااغ في معادالت    صاااااااااااااااباةاإلإحاداث    من  يومااً   15
 الكريات. أعدادالثانية، فقد لوحظ انخفاض واضغ في معدالت  صابةاإل

بيض مقتولاة مع نظيراتهاا المجرعاة جرعة   أكيااسفقط باالكرياات البيض في الفئران المجرعاة لمرة واحادة   أعادادوعناد مقاارناة  
  صااااااااااااااابةاإلإحداث   أيام من 3، لوحظ بانه بعد  بيض غير معاملة  كياسوجرعة ثانية أل  لجرعة واحدةبيض مقتولة   أكياسب  أولى

  يوماً   30بعاد أما  الكريات.  أعدادالثاانياة لوحظ انخفااض في  صااااااااااااااابةاإلإحداث    من يوماً   15ن عدد الكريات ازداد. وبعاد  الثاانياة أ
 الكريات.  أعدادالثانية فقد لوحظ االرتفاع في  صابةاإلإحداث  من

 
مقتولة و  بيض غير معاملة أكياسب(: معدالت التعداد الكلي لكريات الدم البيض في الفئران البيض المجرعة 1الجدول )

 صابةاإلإحداث  بعد مدد مختلفة )بااليام( من  بالحرارة

 المجاميع  / المدة باليام
 المعدل 

3 15 30 
 bc 3425.00 a 2566.67 b 2075.00 سيطرة سالبة 

 ab 3658.33 a 6308.33 a 3150.00 مرة واحدة  غير معاملةمجرعة 
 c 2394.43 b 2444.40 b 1300.00 مجرعة مقتولة لمرة واحدة 

 باستخدام اختبار دنكن  p>0.05افقيا تعني وجود فرق معنو  عند مستوى أو  المعدالت ذات الحروف المختلفة عمودياً 
 

 أولىجرعة  بيض غير معاملة أكياسب(: معدالت التعداد الكلي لكريات الدم البيض في الفئران البيض المجرعة 2الجدول )
 صابة اإلإحداث  في الجرعة الثانية بعد مدد مختلفة )بااليام( من  الحرارةمقتولة في أو  غير معاملةو 

 المدة باليام
 المجاميع 

 المعدل 
3 15 30 

 ab 9987.50 a 3416.67 b 2975.00 مرتين  غير معاملةمجرعة 
 a 4775.00 b 3333.30 b 3700.00 أواًل ومقتولة ثانياً  غير معاملةمجرعة 
 ab 1813.87 c 4466.67 ab 2287.50 ثانياً غير معاملة  أواًل و مقتولةمجرعة 

 اختبار دنكن باستخدام P  0.05)افقيًا تعني وجود فرق معنو  عند مستوى )أو  معدالت ذات الحروف المختلفة عمودياً ال
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 بيض غير معاملة أكياسب(: مقارنة بين معدالت التعداد الكلي لكريات الدم البيض في الفئران البيض المجرعة 3الجدول )
في الجرعة   مقتولة بالحرارةو  وغير معاملة الولىفي الجرعة  بيض غير معاملة أكياسبلجرعة واحدة ونظيراتها المجرعة  

 صابة اإلإحداث  ام( من بعد مدد مختلفة )باالي tالثانية باستخدام اختبار 

 المعدل  المجاميع المجرعة  واحدة(  غير معاملةالمعدل )مرة  المدة )يوم( 

3 3150.00 
 2975.00 مرتين  غير معاملة

 3700.00 أواًل ومقتولة ثانياً  غير معاملة

15 3658.33 
 *** 9987.50 مرتين  غير معاملة

 4775.00 أواًل ومقتولة ثانياً  غير معاملة

30 6308.33 
 3416.67 مرتين  غير معاملة

 3333.30 أواًل ومقتولة ثانياً  غير معاملة
 t (t-test)، باستخدام اختبار  (P  0.01)، ** معنو  عال  (P  0.05)* معنو  

 

لجرعة   مقتولةبيض  أكياسب(: مقارنة بين معدالت التعداد الكلي لكريات الدم البيض في الفئران البيض المجرعة 4الجدول )
في الجرعة الثانية باستخدام  وغير معاملة الولىفي الجرعة  مقتولةبيض  أكياسبواحدة ونظيراتها المجرعة  

 صابة اإلإحداث  بعد مدد مختلفة )بااليام( من  tاختبار 

 المعدل  المجاميع المجرعة  المعدل  مرة واحدة معامالت مختلفة المدة )يوم( 
  2287.50 ثانيا  غير معاملة مقتولة أواًل و  1300.00 مقتولة  3
  1813.87 ثانيا  غير معاملة مقتولة أواًل و  2394.43 مقتولة  15
  4466.67 ثانيا  غير معاملة مقتولة أواًل و  2444.40 مقتولة  30

 
 Differential Leukocyte Count (DLC)            التعداد التفاضلي لكريات الدم البيض

( التغيرات الحاصاااااااالة في معدالت التعداد التفاضاااااااالي لكريات الدم البيض في الفئران المصااااااااابة، 5-8الجداول ) من  تبين
  ، جرعاة واحادة المقتولاة باالحرارةأو    غير المعااملاةبيض الطفيال   أكيااسبامن خالل تجريعهاا  أماا  تجريبياا، بطفيال البويغياات الخبيئاة،

 جرعتين.أو 
العدالت   أعداد، لجرعة واحدة، لوحظ وجود تناسال عكساي بين  غير معاملة  معاملةبيض غير    أكياسبعند تجريع الفئران 

العدالت المنخفضااة والتي لم يلحظ فيها فرقا يذكر  أعدادباللمفيات مرتفعة مقارنة   أعدادكانت  إذ    واللمفيات خالل فترات الفح ،
 أعدادفقد لوحظ حدوث انخفاض في  لجرعة واحدةبيض مقتولة    أكياسب  صاااابةاإلإحداث  عندأما  عن مجموعة السااايطرة الساااالبة.

  الحمضاااااااات ووحيدات النواة بقيتأما   .العدالت للفترات نفساااااااها أعداداللمفيات خالل فترات الفح  صااااااااحبه ارتفاع واضاااااااغ في  
 (.5جدول ) ،بصورة عامة منخفضة خالل فترات الفح  ولكافة مجاميع الفئران المجمعة
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ن ، لوحظ أمقتولة بالحرارةوالثانية   غير معاملة  أولىجرعة  أو    لجرعتين  بيض غير معاملة  أكياسب  صاااااااابةاإلإحداث  وعند
عناد إعطااء  أماا    .جرعاة واحادة ييماا يخ  اللمفياات والعادالت بيض غير معااملاة أكيااسباالنتاائج متقاارباة مع نظيراتهاا المجرعاة 

العدالت مقارنة    أعدادلوحظ ارتفاع في معدالت اللمفيات صاااااااااحبه انخفاض في  غير معاملة فقدمقتولة وجرعة ثانية   أولىجرعة  
 لم يلحظ فيها تغير يذكر.فواة بيض مقتولة بالحرارة لجرعة واحدة، وبالنسبة للحمضات ووحيدات الن أكياسبنظيراتها المجرعة ب

بيض غير   أكيااسبااللمفياات في الفئران المجرعاة    أعادادفي    (P  0.05)وجود انخفااض معنو    (7) يالحظ من جادول
 . الثانية صابةاإلإحداث  ة ايام منلجرعة واحدة بعد ثالث بيض غير معاملة أكياسبلجرعتين مقارنة بنظيراتها المجرعة  معاملة
جرعتين بعاد  بيض غير معااملاة أكيااسباالمجرعاة الفئران  في تلاك   (P0.05)ماا العادالت، فقاد  هر فيهاا ارتفااع معنو  أ

 P )جدا  عالياً   ومعنوياً   (P  0.05)الثانية، وكذلك كان االرتفاع معنوياً   صاااااااااابةاإلإحداث    من  يوماً ثالثة وخمساااااااااة عشااااااااار 
 أعدادولم يلحظ أ  تغيير معنو  في الثانية عندما كانت الجرعة الثانية مقتولة،    صااااااااااابةاإلإحداث  من  يوماً بعد ثالثين    (0.001

الثانية، في حين لوحظ حدوث   صاااااابةاإلإحداث    وحيدات النواة فلم يلحظ فيها أ  تغير معنو  بعد ثالثة أيام منأما  الحمضاااااات.
و ثالثين    يوماً ( بعد خمساااااة عشااااار P  0.05بيض مقتولة )  أكياسانخفاض معنو  في مجموعة الفئران المجرعة جرعة ثانية ب

 الثانية. صابةاإلإحداث  من يوماً 
بيض مقتولاة   أكيااس( في الفئران المجرعاة باP  0.001عادد الخالياا اللمفياة ازداد معنوياًا ) أن(  8يوضااااااااااااااغ جادول ) 
الثانية، واسااااااتمر هذا االرتفاع بعد ثالثين    صااااااابةاإلإحداث    بوصاااااافها جرعة ثانية منذ اليوم الثالث بعد  وغير معاملة  أولىكجرعة  
بالنسااااااابة للحمضاااااااات أما  الثانية. وبالنسااااااابة للعدالت، فقد احتفظت بتناسااااااابها العكساااااااي مع اللمفيات.  صاااااااابةاإلإحداث    من  يوماً 

 قليلة.الحاالت الووحيدات النواة، فلم تكن هناك زيادة معنوية ماعدا بعض 
 

ومقتولة  غير معاملة(: معدالت التعداد التفاضلي لكريات الدم البيض في الفئران البيض المجرعة باكياس بيض 5الجدول )
 مختلفة )بااليام( من احداث اإلصابة مددبالحرارة بعد 

 

𝑝المعدالت ذات الحروف المختلفة عموديا او افقيا تعني وجود فرق معنو  عند مستوى  ≤  باستخدام اختبار دنكن   0.05
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بيض غير معاملة جرعة اولى   (: معدالت التعداد التفاضلي لكريات الدم البيض في الفئران البيض المجرعة باكياس6الجدول )
 مختلفة )بااليام( من احداث اإلصابة مددوغير معاملة ومقتولة بالحرارة في الجرعة الثانية بعد 

 

𝑝المعدالت ذات الحروف المختلفة عموديا او افقيا تعني وجود فرق معنو  عند مستوى  ≤  باستخدام اختبار دنكن   0.05

مقارنة بين معدالت التعداد التفاضلي لكريات الدم البيض في الفئران البيض المجرعة باكياس بيض غير معاملة   :(7الجدول )
بجرعةة واحةدة ونظيراتهةا المجرعةة بةاكيةاس بيض غير معةاملةة في الجرعةة االولى وغير معةاملةة ومقتولةة بةالحرارة  

 بااليام( من احداث االصابةبعد مدد مختلفة ) tفي الجرعة الثانية باستخدام اختبار  

 
 (t-test)باستخدام اختبار   (p<0.001)معنو   ***و  (p<0.01)معنو    **،  (p<0.05)معنو    *

مقةارنةة بين معةدالت التعةداد التفةاضةةةةةةةةةلي لكريةات الةدم البيض في الفئران البيض المجرعةة بةاكيةاس بيض مقتولةة   :(8الجةدول )
بةالحرارة لجرعةة واحةدة ونظيراتهةا المجرعةة بةاكيةاس بيض مقتولةة بةالحرارة في الجرعةة االولى وغير معةاملةة في 

 حداث االصابةبعد مدد مختلفة )بااليام( من ا tالجرعة الثانية باستخدام اختبار  

 

 (t-test)باستخدام اختبار   (p<0.001)معنو   ***و  (p<0.01)معنو    **،  (p<0.05)معنو    *

 المناقشة
بيض   أكياسبحداثها ، وذلك عند إصابةاإلإحداث  البيض في اليوم الرابع بعد  كياسألفي الدراسة الحالية  هر اول طرح  

 .في محافظة نينوى   Al-Jarjary, Al-Mahmoud Bakir [21,20,19]  وجده كل من. هذه النتيجة تتفق مع ما غير معاملة
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غير   صاااابةالبيض( ثابتة، في اإل  كياسألواول  هور   صاااابةان الفترة قبل البائنة )الفترة بين حدوث اإلإلى    ن هذا التوافق يشااايرإ
-Bakir, Al المطروحة مع ما حصااااااال عليه  كياسن اختالف عدد األسااااااااعة. من ناحية اخرى، فأ  72قل عن  ال تإذ  ،المعاملة

Mahmoud  [20,19]    ساتخدما ، حيث أن الباحثين إالخمج حداثإلالبيض المساتخدمة   أكياسقد يكون بسابل اختالف مصادر
، كما هو الحال في نسااااانبيض مصاااادرها اإل أكياس  Al-Jarjary [21]  في حين اسااااتخدمت  ،بيض مصاااادرها العجول أكياس

سااابل اختالف النتائج  البيض المطروحة قد يكون   أكياسعن ذلك فان االختالف في طريقة حسااااب عدد  الحالية. فضاااالً الدراساااة  
في الغرام الواحد من البراز، في حين   كياساعتمدا حسااااب عدد األ  Bakir, Al-Mahmoud [20,19] ن كال من، حيث أيضااااً أ

 كما هو الحال في الدراسة الحالية، طريقة الحساب لكل حقل مجهر . Al-Jarjary [21] استخدمت 
بيض غير معاملة،    أكياسبالتجريبية    صاااااابةالبيض في الفئران البيض، في اإل  أكياسفي الدراساااااة الحالية، اساااااتمر طرح 

 . كياسطرح األثها، ثم توقع احدإولغاية اليوم الخامس والثالثين بعد  صابةاإلإحداث  منذ اليوم الرابع بعد
  البيض قاد فقادت خمجيتهاا،  أكيااسباان جميع  دقيقاة، لوحظ  30لمادة    C70درجاة حرارة إلى   البيض أكيااسعناد تعريض 

 Harp et al., Fayer et al., Blewett البيض في البراز، وهذا يتفق مع ما جاء به الباحثون السااااابقون  أكياسلم تظهر إذ  
et al., Anderson  [25,24,23,22]  درجة حرارةإلى   البيض أكياسان تعريض  إلى    الذين اشااااااارواC 72.4    اكثر قليال أو

الخمج في إحاداث    البيض غير قاادرة على  أكيااساكثر قليال جعلات من أو    ثوان  5لمادة   C73.7اكثر و  أو    لمادة دقيقاة واحادة
  C72.4ثانياة ودرجة حرارة    15و   10، 5لمادة   C71.7 البيض لدرجة حرارة أكيااسالفئران البيض. وكذلك فانه عناد تعريض  

الخمج في الفئران البيض التي كااانات  إحااداث    غير قااادرة على  C. parvumبيض   أكياااساكثر لماادة دقيقااة واحاادة جعاال من  أو  
 ,26] بالحليلأو    بيض الطفيل معاملة بالماء أكياسذا كانت  إم الحصاااول على النتائج نفساااها  ت  صاااغيرة. وبصاااورة عامة  بأعمار

درجة حرارة  إلى   C. parvumبيض الطفيل   أكياسن تعريض  أإلى    Fujino et al. [27]  فقد اشااااااار اخرى . من ناحية   [22
C 70   ولتبيان مدى تاثير درجة حرارةيضاااااااااً جيتها في الفئران البيض والدجاج أخمالبيض  أكياسفقد جميع  ثانية قد أ 60لمدة .  
C 70    حظبيض الطفيل، فقد ال أكياسوما فوقها على خمجية Fayer [23]    بيض الطفيل  أكياسان تعريضC. parvum 
  150000البيض الخمجاة المطروحاة مع البراز من  أكيااسلمادة دقيقاة واحادة قلال من عادد    أعلىأو    C   72.4درجاة حرارةإلى  
البيض للدرجة الحرارية نفسها المذكورة سابقا وللفترة   أكياسنه عند تعريض  فأ كذلك  ،كيس بيض خمج  25-0عدد تراوح بين  إلى  

 .Cبيض طفيل  أكياس. واوضااااااااحت دراسااااااااة اخرى بان تعريض  [82]تماما البيض  أكياس  خمجية فقدان  إلى  دىأ  نفسااااااااها،  الزمنية
parvum    درجاااة حرارة  إلىC75    على 11.2% و53.7إلى    البيض  أكيااااسثاااانياااة خفض حيوياااة    60ثاااانياااة و  15لمااادة ،%
 HCT-8  [29]الخمج خارج الجساااااااام الحي في خاليا  إحداث   غير قادرة على البيض للطفيل أكياس، بحيث اصاااااااابحت التوالي

إلى  البيض يمكن ان تبقى حية في التربة ما لم تتعرض أكياسان إلى   اشااااروا .Bowman et al [30] نأومن الجدير بالذكر 
  (.C 65من  أعلىمن صفر درجة مئوية و  أقلدرجات حرارة متطرفة )
يرتفع بعد ثالثين   ثم بدأ  صاابةفي بداية اإل لكريات الدم البيض  بيض مقتولة فقد انخفض العدد الكلي أكياسعند اساتخدام  

ورة الدم في الفئران البيض التي وضاااااااعه الطبيعي. ومما تجدر االشاااااااارة اليه ان معظم الباحثين الذين درساااااااوا صاااااااإلى    ليعود  يوماً 
المباشاااااااااااار للتأثير ما إ عزوا هذه الزيادةوقد أ بالطفيليات الحظوا زيادة في التعداد الكلي لكريات الدم البيض،   إصااااااااااااابةحدثوا فيها  أ

الباحثون في اشاااار  إذ  العدرية الثانوية،  كياسباألبالفئران   إصاااابةإحداث  لمساااتضااادات خاصاااة اصااالها الطفيل كما هي الحال عند
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ن سااابل  أالى  Siracusano,1988, Shepherd, 1991,  Profumo ,1994, Jenkins et al., 1986  سااانوات ساااابقة  
أو  ،Bو  A (5)والمسااااااتضاااااادات  BH5PPT ،BH5SUPاالرتفاع هو بروتينات معينة موجودة في السااااااائل العدر  للكيس هي  

 [34,33,32,31] .(B) و  Tغير تخصصية لخاليا  ية في الكيس العدر  كونها مشطرةاألولالتاثير المباشر للرؤيسات 
بيض غير  أكياسن ما لوحظ في الدراسااة الحالية من ارتفاع مسااتمر في التعداد الكلي لكريات الدم البيض عند اسااتخدام  إ

موقع  إلى   تثبيط عمل العدالت من قبل مساااااتضااااادات الطفيل، وعليه لم تحفز هذه الخاليا على الهجرةإلى   معاملة يمكن ان يعزى 
ملية  لغى عبيض مقتولاة باالحرارة الاذ  ربماا أ  أكيااسالخمج. وماا يادعم هاذا االفتراض هو االنخفااض الاذ  لوحظ عناد اسااااااااااااااتخادام  

 انخفاض التعداد الكلي لكريات الدم البيض.إلى   دى بدورهالذ  أهجرة العدالت إلى    دىالتثبيط هذه وأ
  أولىجرعة    غير المعاملةالبيض سااااااواء كانت الجرعة   أكياسنه عند اعطاء جرعة ثانية من  في الدراسااااااة الحالية لوحظ بأ

ان الجرعة الثانية تزيد إلى   ثانية ارتفع العدد الكلي لكريات الدم البيض مقارنة بنظائرها عند اعطاء جرعة واحدة. هذا يشاااااااااااااايرأو 
عند اعطائهما جرعة ثانية    Aghwan, Al- Barrwari [36,35]   كدت ذلك كل مناالسااااااتجابة المنا ية للمضاااااايف، وقد أمن  

 Al- Barrwari شااااااارتأإذ  من المقوسااااااات الكوندية للفئران البيض بهدف دراسااااااة االسااااااتجابة المنا ية الخلطية في المضاااااايف،
 بعد الحقن الثاني. يوماً  15ارتفعت واستمر بقاؤها مرتفعا لفترة  IgMان معايير الضد  [36]

اللمفيات في   أعدادما ييما يتعلق بالتعداد التفاضاالي لكريات الدم البيض، فقد ا هرت نتائج الدراسااة الحالية انخفاضااا في أ
 أعدادالحمضاااااااات وارتفاع في  أعدادالعدالت وانخفاض في  أعدادصااااااااحبه ارتفاع في   صاااااااابةاإلإحداث  بعد األولىيام الثالثة األ

االنخفاض   ساااااااااجل.  تؤخذ القعدات بنظر االعتبار في الدراساااااااااة الحالية لكون نسااااااااابتها قليلة جداً الخاليا وحيدة النواة، في حين لم 
معااملتهم   عناد   Janssen et al. [37]   من قبال  األولىاللمفياات خااصااااااااااااااة في االياام الثالثاة    أعادادالطفيف الاذ  لوحظ في  

 باحثين اخرين . كذلك لوحظ هذا االنخفاض من قبلF7العدرية وهو   كياسجزاء الساامة المساتخلصاة من ساائل األألحد األلفئران ب
للفئران غير و   ية للمشااااااااااوكات متعدد الحجراتاألولفئران غير المفعلة المخمجة بالرؤيسااااااااااات  وال، BCGفي الفئران المعاملة بلقاح  

الخاليا اللمفااوية الذ  لوحظ في  أعدادالحبيبياة. ان االنخفااض الطفيف في  ية للمشااااااااااااااوكاتاألولالمفعلاة المخمجاة بالرؤيسااااااااااااااات 
ارتفاع   يكون االنخفاض للموازنة مع مواقع الخمج وقدإلى    ولم تهاجرالعدالت التي    أعدادالدراسااااة الحالية قد يكون بساااابل ارتفاع 

 [41,40,39,38] العدالت.
  انخفاض  بدليل  خمجيتها  من جزءا تفقد البيضأكياس  أن  اسااااتنتاج  يمكن الحالية الدراسااااة  في  عليها  الحصااااول تم  التي  النتائج  من
إذ  (C 70°) الحرارة  عند درجة  حساااسااةالبيض   كياسأ  تكون   حين في  البيض المطروحة، أكياس وعدد  المضاايف في  بقائها  فترة
  الطبيعية  المناا ياة  االسااااااااااااااتجاابة  غير المعااملاة البيض  أكيااسبا  صااااااااااااااابةتحفز اإل  قدهذه الدرجة الحرارية.   في  بساااااااااااااارعة  تقتال  انهاا
 التكاثر. على المنا ية الخاليا تحفيز خالل من الالنو ية()
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