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ABSTRACT 

The study investigated the effect of infra red ray on the growth and 
development of secondary hydatid cysts of Echinococcus granulosus in 
mice which based on changes in cysts numbers, weights, diameters and 
percentage of their reduction, the changes in liver and spleen weights and 
their organ index. 

The study showed significant reduction, (p≤0.05), in secondary 
hydatid cysts weights and diameters in cyst which developed from 
irradiated protoscoleces. Also, there was a reduction in liver weights and 
organ index, with increasing spleen weights and organ index.  

The study elucidated that the best effect of infra red ray on cysts 
numbers, diameters, percentage of their reduction, liver weights and 
organ index were at 3 minutes of irradiation. Whereas, the optimum result 
of cysts weights was obtained at 5 minutes of radiation. 

 
  الخالصة

س ااالكيوتطور  تحت الحمراء على نمو األشعة تأثيرسة الحالية اختبار تضمنت الدرا

 اعتماداً على التغيرات Echinococcus granulosusالثانوية لطفيلي ) العدرية(المائية 

مائية والنسبة المئوية الختزال اعدادها  الاألكياس واقطار وأوزان إعدادالحاصلة في 

بينت الدراسة حصول انخفاض .  ومعامل تضخمهماالتغيرات في اوزان الكبد والطحالو

الناتجة من الرؤيسات  في اوزان واقطار االكياس المائية (p≤0.05)واضح وبدرجات معنوية 
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 مع فئران السيطرة مترافقة بانخفاض مقارنةفي الفئران األولية المعاملة باألشعة تحت الحمراء 

 كذلك لوحظ حصول .ن السيطرة الغير معنوي في اعداد االكياس في الفئران مع فئرا

 انخفاض في اوزان الكبد ومعامل تضخمه مع زيادة في اوزان الطحال ومعامل تضخمه في

 وجد ان ، في الدراسة الحالية.  الفئراناألكياس الناتجة من الرؤيسات األولية المشععة في

لالختزال وية افضل تاثير لألشعة تحت الحمراء على اعداد واقطار االكياس والنسبة المئ

 فيما كان التاثير األفضل لألشعة تحت ،  دقائق3 مدةواوزان الكبد ومعامل تضخمه كان عند ال

  .  دقائق5 مدةالحمراء على وزن األكياس تم تسجيلها عند ال

  

  المقدمة
 األمراضمن  ) العدريةاألكياس( Echinococcosisشوكات الحبيبية لميعد داء ا

 والحيوان اإلنسان العالم والمشتركة بين أنحاء في جميع الطفيلية المهمة والخطيرة

cyclozoonotic disease ] أهمية ذاتك أنواع تابعة لجنس المشوكات لانوه. 1] انظر 

 Echinococcus multilocularis و Echinococcus granulosus  وهيلإلنسانطبية 
 وداء المشوكات السنخي Cystic Echinococcosis  داء المشوكات الكيسيناللذان يسببا

Alveolar echinococcosis ، فيما تكون E. vogeli  اإلنساننادرة جداً في[ تعيش  .2,3[

 من الطبقة المخاطية لألمعاء الدقيقة لعلويفي الجزء االدودة البالغة للمشوكات الحبيبية 

  .5,4] انظر[ لمضيف النهائيل

فيما تشكل في الرئة، % 5وفي الكبد % 80نسبته   بهذا المرض مااإلصابةتشكل 

 أخرى أعضاء لإلصابةوتشمل النسبة المتبقية ، %11 المضاعفة في الكبد والرئة نسبة اإلصابة

]مثل الكلى، الطحال، الدماغ، القلب، والعظم  فقد ، عالج داء األكياس المائيةولتعدد طرق  .6[

وسيلة من وسائل العالج لما يمثله من دور مهم في تقليل االصابة بداء كاستخدم االشعاع ايضاً 

]االكياس العدرية   تحت الحمراء في العديد من البحوث وسجلت األشعةتم استخدام ، حديثاً. 7[

]نجاحاً كبيراً في معالجة سرطان الجلد ]  وسرطان الدم8[ وفي معالجة سرطان البروستات ، 9[

]سرطان الرأس والعنق ومعالجة اورام الدماغوالمزمن  في االشعة ذاتها  كما استخدمت .10[

المشعع في الفئران المثبطة مناعياً والفئران  .Cryptosporidium pدراسة امراضية طفيل 

 لمعرفة المعاملة ومقارنة النوعين من اإلصابة عن السوية ودراسة التغيرات المرضية الناجمة

] وشدتهااإلصابةدور المناعة في تحوير مسار  ونظراً لألهمية الطبية واالقتصادية لمرض . 11[

 في معظم بقاع العالم، ولكونه المسجلة اإلصاباتاألكياس العدرية ووجود نسب عالية من 

 تأثير إمكانيةمن اجل مالحظة مدى فقد اختيرت هذه الدراسة ي العراق، فمرضاً متوطناً 

 تحت الحمراء على حيوية األكياس العدرية في الفئران، فضالً عن كونها محاولة األشعة
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 العدرية، مما األكياس الثانوية بداء اإلصابات ضد وسيلة لزيادة مقاومة جسم المضيف إليجاد

  .في السيطرة على هذا الداءمجال واسعاً لدراسات أخرى تسهم اليفتح 

  

  المواد وطرائق العمل
قبل  من اكباد األغنام المذبوحة من Hydatid cystsعدرية ال كياسااللى عتم الحصول  

 كلية /في قسم علوم الحياة الجزارين في مدينة الموصل ونقلت مباشرة الى مختبرات البحوث

خصوبتها من خالل التحري عن  كد منوتم التأ، الثلج في حاويات مبردة تحتوي علىالتربية 

] Smythجمعت الرؤيسات االولية حسب طريقة . وجود الرؤيسات األولية داخلها   اذ تم12[

 ةمحقن بوساطة االكياس ثم سحب سائل ، %70الكحول األثيلي تعقيم سطح االكياس العدرية ب

 عملية الجمع تحت ظروف معقمة ثم اجريت. 21G قياس إبرة ذات  مل10 سعة قمةعطبية م

 Phosphateفتحت االكياس وفرغت من السائل وغسلت بداريء الفوسفات الملحي المعقم 

Buffer Saline PBS جمعت الرؤيسات االولية في انابيب . 7.2 ذي الرقم الهيدروجيني

 راسب ثالثال وغسل Centrifuge Hettich EBA3Sاختبار معقمة ونبذت بجهاز المنبذة 

وية قبل المضادات الحي تم اضافة ،  دقيقة لكل مرة15دقيقة لمدة /  دورة 3000بسرعة ات مر

 International لتر/حدة دولية و20000بواقع و Penicillin )البنسلين(البدء بالغسلة الثانية 

units والستربتومايسين Streptomycin  اتمام ، وبعد  الى محلول الغسللتر/غرام1بواقع

ثم اضيف قليل من داريء الفوسقات الملحي المعقم الى سكب الجزء الطافي لنبذ عملية ا

 الرؤيسات األولية الراسب واجريت عملية حساب الرؤيسات االولية حيث تم تقدير حيوية

 مع حجم مماثل من معلقالمن  Micropipetباستخدام ماصة دقيقة  مايكرولتر 20 بمزج

 قطرة من المزيج وفحصت وأخذترج المزيج جيداً . %0.1صبغة االيوسين المائي بتركيز 

 تظهر محاطةتحت المجهر الضوئي االعتيادي وتم حساب نسبة الرؤيسات األولية الحية التي 

 استخدمت ثالث اصطبغت باللون األحمر  الرؤيسات األولية الميتة التيإلىبلون اخضر براق 

 2000 للرؤيسات االولية هو مكررات لغرض حساب نسبة الحيوية وكان العدد المطلوب

] كمعدل لثالث مكررات رؤيس اولي حي تقريباً ، بعدها تم تشعيع الرؤيسات األولية الحية 13[

الموجود في كلية العلوم ) 1الشكل ( ايطالي المنشأ Vavonerzo نوعباستخدام جهاز التشعيع 

 تحت األشعة إنتاجزء األول مسؤول عن ، الجأساسيين جزأينمن قسم الفيزياء والمكون / 

 الجزء الثاني فيعرف باسم أما ، 220V, 20Aربائي هبارة عن مصباح كع وهو ،الحمراء

 وهو عبارة عن جهاز آخر مكمل لألول ،  تحت الحمراءلألشعةجهاز قياس امتصاصية العينة 

ي دالة وهو موصول بجهاز يعطار امتصاص االشعة تحت الحمراء ديعمل على قياس مق

 تحت الحمراء لهذا لألشعةيبلغ الطول الموجي . رقمية عبارة عن مقدار االمتصاص للعينة
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.  سم من المصدر المولد لألشعة20 العينة على بعد وضعت . نانومتر750-700الجهاز بين 

 مدةكل  ثالث مكررات من أخذت دقائق ثم 5 ، 3 ، 2، 1 زمنية مختلفة لمددتم تشغيل الجهاز 

 اًذكرفاراً  12حقن ، لكل فأرة 20g  وبوزن أسابيع4فئران بعمر التخدمت ذكور سا .زمنية

 والمسافة اإلشعاعيةوكانت الجرع ، دقيقة 5,3,2,1 الزمنية مدد وبالالمشععةبالرؤيسات االولية 

المشععة  وغيربالرؤيسات االولية الحية  أيضاً مكررات من ذكور الفئران ثالث تحقن .ثابتتين

 الرؤيساتب ها من حقنأشهربعد ثالثة  شرحت الفئران . ذاتها كمجموعة سيطرةوبالطريقة

  .األولية المشععة

.  ومن ثم تم قياس الوزن الكلي لكل حيوانDiethyl etherخدرت الفئران باستخدام 

ثبتت الحيوانات في الطبق الخاص بالتشريح وفتحت منطقة البطن للتحري عن وجود األكياس 

 سجل عدد االكياس العدرية التي تم العثور عليها وقيست .عدسة مكبرةبمساعدة العدرية 

 المختلفة وعزلت األعضاء وعينت مناطق توزيعها على Vernierابعادها باستخدام القدمة 

  .لقياس وزنها ومن ثم حسبت النسبة المئوية لالختزال

اس نوع تم تعيين وزن الكبد والطحال بعد فصلهما عن الجسم باستعمال ميزان حس

Metter HR-200 JAPAN وقد تم حساب معامل العضو Organ index[  وفق 14[

  :اآلتيةالمعادلة 

  

  
  

 CRD (Complete Randomized Design(استخدم التصميم العشوائي الكامل 

 لتحليل النتائج عند مستوى Duncan's multiple rang testsواختبار دنكن متعدد المديات 

] P>0.05 عنويةم ]15 .  

وزن العضو  

   وزن الكيس– الجسيموزن
  1000×  =معامل العضو
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 Absorption detector جهاز متحسس االمتصاصية

ـ         , ة لألشـعة  يستخدم هذا الجزء في تحسس مقدار امتصاصية العين

حيث يتم في البداية وضع عبوات فارغة لمعرفة مقدار امتصاصية          

ثم يتم بعـدها وضـع      , (°I)هذه العبوات ويرمز لهذه االمتصاصية      

العبوات الحاوية على العينة المراد تعريضها لألشعة تحت الحمراء         

والفرق بين هذين المتغيرين يعرف     . (I1)ويرمز لهذه االمتصاصية    

   -:، وكما في المعادلة آلتالية(I)العينة ويرمز لها هو امتصاصية 
I = I° - I1 

  Absorption meterمقياس االمتصاصية 
يعطي مقدار امتصاصية العينة بشكل أرقام مقاسة 

بوحدة الملي فولت وهو متصل بجهاز متحـسس        

 .االمتصاصية بوساطة أسالك

  IR – Source جهاز مولد لألشعة تحت الحمراء
يعمل هذا الجزء على توليد األشعة تحـت الحمـراء بطـول        

ويعمل علـى   ,  مايكروميتر 750 – 700موجي يتراوح بين    

والمسافة بين هذا ,  فولت240 – 220بفولتية , التيار المتناوب

  .  سنتمتر48.5متصاصية هو الجزء ومتحسس اال

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Vavonerzo متحسس االمتصاصية نوعجهاز ): 1(شكل 
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  النتائج
أعداد وأوزان وأقطار التغيرات الحاصلة في معدالت )  A-1(يتبين من الجدول 

كات الحبيبية والنسبة المئوية لدودة المشو  العدرية المشععة باألشعة تحت الحمراءاألكياس

 أعداد، اذ يالحظ انخفاض في  من التشعيعأشهر 3 بعد زمنية مختلفة مدد ولأعدادهاالختزال 

 دقائق أقل معدل ألعداد 3المدة  سجلت . دقائق5، 3 ، 2 ، 1لتشعيع  امدداألكياس في كل من 

 .P≥0.05 مستوى احتمالعند   وكانت الفروق غير معنوية، األكياس مقارنة بفئران السيطرة
 المدد الزمنيةفي كل من الفئران في كل المشععة  األكياس أوزانوسجل كذلك انخفاض في 

ارتفاعاً معنوياً  دقائق 5ة مد أظهرت إذ،  غير المشععة لفئران السيطرةمقارنة بأوزان األكياس

 دقيقة على 1 ،2 ،3 تلتها المدد 1.82 اذ سجلت هذه المدة اقل وزن بلغ P≥0.05عند مستوى 

 ملغم وكانت الفروق جميعها معنوية عند 33 بينما سجلت مجموعة السيطرة المخمجة ،التوالي

 األكياس أقطارمقارنة مع مجموعة السيطرة كذلك انخفضت معدالت   P≥0.05مستوى 

 ، على التوالي،  دقيقة2 ،5، 1 ملغم تلتها المدد 0.39 دقائق اذ بلغت 3 في مدة أدناهاوكانت 

التي ، على التوالي، مقارنة بمجموعة السيطرة 2.097، 1.186 ، 1.183ذ سجلت كل منهما ا

يتبين و .P≥0.05 وضمن مستوى احتمالية  وكانت جميع الفروق معنوية،ملغم 2.80 سجلت

 إذتزال أعداد األكياس في الفئران المشععة، خكذلك حدوث ارتفاع واضح في النسب المئوية ال

 على ، دقيقة2، 5، 1 تلتها األوقات ،70% دقائق وبلغت 3 مدة عندتزال  نسبة اخأعلى كانت

 كما يتبين من جدول .على التوالي، %20 و 50، 50 بلغت نسب االختزال فيها إذالتوالي، 

 تقع عند اذ واقطار االكياس عالية أوزان ان مستوى المعنوية لكل من B)-1 (تحليل التباين

 ألعداد الفروق المعنوية B)-1( ول تحليل التباين وكذلك يوضح جدP≥0.05المستوى 

  .P≥0.05 والتي كانت غير معنوية ضمن مستوى األكياس
  

 في الفئران المشععة العدريةأعداد وأوزان وأقطار األكياس معدالت التغيرات الحاصلة في ): (A-1جدول 

 بة غير المشععةالسيطرة المصا تحت الحمراء لفترات زمنية مختلفة مقارنة بفئران باألشعة

  .لمدة ثالثة أشهر

 المعايير    

 المجموع
 )ملم (األكياس أقطار )ملغم (األكياس أوزان  المعدلاألكياس أعداد

النسبة المئوية 

 لالختزال

C+  1.0000 a±  2.00002.0000 a±  33.0000 2.0000 a±  2.8000 0 

1 min + 0.0000 a±  1.0000  0.9866 b±  4.4333  0.02887 bc ± 1.1833 50 

2 min +  1.5774 a ± 1.6667  0.7550 bc ± 3.8000  1.0498 ab ± 2.097  20 

3 min + 0.5774 a±  0.66670.01323 cd±  1.8667  0.5283 c±  0.3900 70 

5 min + 1.1000 a±  1.33330.6110 d±  1.8200  0.1206 bc±  1.1867 50 
   فروق معنوية واالحرف المتشابهة تدل على عدم وجود فروق معنويةاالحرف المختلفة في جدول دنكن تدل على وجود
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 في الفئران المشععة العدريةعداد وأوزان وأقطار األكياس  أل(ANOVA)التباين  تحليل): (B-1جدول 

بفئران السيطرة المصابة غير المشععة  تحت الحمراء لفترات زمنية مختلفة مقارنة باألشعة

 لمدة ثالثة أشهر
Mean Square درجات  ختالفمصادر اال

  األكياس أقطار  األكياس أوزان  األكياس أعداد الحرية

 2.604 565.970 *1.100 4 فترات التشعيع

 0.1155 1.1547 0.5774 10 الخطأ التجريبي

 p ≤ 0.05  باحتماليةاإلحصائيتم التحليل 

  غير معنوية  •

 

  
بعد ناتج من رؤيسات أولية مشععة باألشعة تحت الحمراء لمدة دقيقة واحدة  كيس عدري ثانوي): 1(شكل 

   في كبد فأر ثالثة أشهر من الحقن

  

  
بعد ثالثة ناتج من رؤيسات أولية مشععة باألشعة تحت الحمراء لمدة دقيقتين كيس عدري ثانوي ): 2(شكل 

  في كبد فأر أشهر من الحقن 
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بعد  دقائق 3من رؤيسات أولية مشععة باألشعة تحت الحمراء لمدة ناتج كيس عدري ثانوي ): 3(شكل 

  في كبد فأر ثالثة أشهر من الحقن 

  

  

  
بعد  دقائق 5ناتج من رؤيسات أولية مشععة باألشعة تحت الحمراء لمدة كيس عدري ثانوي ): 4(شكل 

  في كبد فأر ثالثة أشهر من الحقن 



 سهيلة يعقوب يوسف

51 

  
   اشهر من الحقن3في كبد فأر بعد ت أولية غير مشععة ناتج من رؤيساكيس عدري ثانوي ): 5(شكل 

  
 الكبد والطحال أوزانالتغيرات الحاصلة في معدالت ) A-2(يتبين من الجدول 

باالشعة تحت المصابة بالرؤيسات األولية المشععة تضخمها في الفئران معامل ومعدالت 

لوحظ انخفاض  إذ، ععةة غير المشصاب أشهر مقارنة بفئران السيطرة الم3 ولمدة الحمراء

 3 اذ سجلت المدة ، واضح في معدالت اوزان الكبد في المشععة بالمقارنة مع فئران السيطرة

 اما مجموعة السيطرة فسجلت ، غم1.054 دقائق التي سجلت 5 غم تلتها المدة 1.026دقيقة 

واظهرت معدالت معامل  P≥0.05 غم وكانت الفروق جميعها معنوية عند المستوى 1.6

مقارنة  % 44.4 دقيقة انخفاضاً بنسبة 3تضخم الكبد انخفاضاً في قيمها فسجلت المدة 

 وكانت الفروق جميعها معنوية عند مستوى 69.56التي سجلت  بمجموعة السيطرة ال

0.05≤P.كانت  اعلى قيمة للزيادة  انتبين ف، لتباين في معدالت اوزان الطحال أما بالنسبة ل

 دقيقة، على التوالي، مقارنة بمجموعة السيطرة وكانت الفروق 5 ، 3 ، 1 ، 2في المدد 

تضخم معامل  معدالت أظهرت فقد ، وفقاً لذلك.P≥0.05جميعها غير معنوية عند المستوى 

 دقيقة، على 5 ، 3 ، 1 تلتها المدد 4.5 دقيقة 2 مدةال اذ سجلت ، الطحال ارتفاعاً في قيمها

 عند  وكانت الفروق غير معنوية، 3.0لتي سجلت ا مقارنة بمجموعة السيطرة ، التوالي

   .P≥0.05مستوى 
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 المصابة  في الفئران الكبد والطحال ومعدالت تضخمهاأوزانالتغيرات الحاصلة في معدالت ): A-2(جدول 

 تحت الحمراء لفترات زمنية مختلفة مقارنة بالفئران باألشعة المشععة بالرؤيسات األولية

 ة لمدة ثالثة أشهرصابالم

 المعايير  الطحال الكبد

 معدل التضخم )غم(معدل الوزن  معدل التضخم )غم(معدل الوزن  الجرع

C + 1.6000a ± 
0.2000 

69.5667a± 
9.0002 

0.0737b ± 
0.0115 

3.0000b± 
0.0360 

1 min + 1.5167ab ± 
0.1443 

65.4600ab± 
7.8722 

0.1083a± 
0.0240 

4.4267a± 
1.1853 

2 min + 1.3200b ± 
0.1153 

57.8333b± 
5.0560 

0.1097a± 
0.0226 

4.5067a± 
0.9833 

3 min + 1.0267c ± 
1.528 

44.4333c± 
1.7559 

0.095ab ± 
0.0500 

3.9267ab± 
0.2610 

5 min + 1.0543c ± 
3.48 

45.2333c± 
2.6690 

0.0870ab ± 
0.0624 

3.59ab ± 
0.506 

  

وية لكل من اوزان الكبد  ان مستوى المعن(B-2)كما يوضح جدول تحليل التباين 

أما اوزان الطحال ومعدالت . P≥0.05ومعدالت معامل تضخمها كانت معنوية عند المستوى 

  . P≥0.05معامل تضخمها كانت غير معنوية عند المستوى 
 

  الكبد والطحال ومعدالت تضخمهاأوزان لمعدالت (ANOVA)التباين  تحليل ):B-2(جدول 
Mean Square 

مصادر االختالف
درجات 

 معدل تضخم الطحال  الطحالأوزانمعدل تضخم الكبد  الكبدأوزان الحرية

  *1.161 *0.001 394.004 0.204 4 فترات التشعيع

   0.506 0.0002 5.1963 0.1155 10 الخطأ التجريبي
 p ≤ 0.05  باحتماليةاإلحصائيتم التحليل 

 غير معنوية * 

  
  المناقشة

 وأوزان أعدادة حصول انخفاض واضح في معدالت  نتائج الدراسة الحاليأظهرت

في الفئران وبدرجات الناتجة من الرؤيسات األولية المشععة واقطار االكياس العدرية الثانوي 

 حدوث ارتفاع في مع دقائق 3 عند المدة 0.666معنوية اذ سجل ادنى معدل العداد االكياس 

 دقائق مقارنة 3عند المدة % 70غ اقصاها ة بلعدريالنسبة المئوية الختزال اعداد االكياس ال

باعداد االكياس في فئران السيطرة المحقونة بالرؤيسات االولية للمشوكات الحبيبية وغير 

الناتجة من الرؤيسات األولية المشععة باالشعة تحت الحمراء وربما تعزى قلة االكياس العدرية 

الشعة تحت الحمراء على تضعيف في الفئران الى قدرة االمشععة باالشعة تحت الحمراء 
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وهذه النتائج تتفق مع ما تم الحصول عليها عند استخدام . القابلية الخمجية للرؤيسات االولية

االشعة فوق البنفسجية كاحد وسائل القتل والقضاء ضد العديد من المسببات المرضية بضمنها 

 اتفقت نتائج هذه  كماCryptosporidium parvum [19,18,17,13]اكياس بيض الطفيلي 

الدراسة في نقصان اعداد االكياس المائية لدودة المشوكات الحبيبية ونقصان اوزانها واقطارها 

 عند استخدام االشعة تحت الحمراء ضد Al-Mahmmod, 2006 [11]مع نتائج الباحث 

اذ اظهرت نتائج دراسته حدوث انخفاض واضح في  Cryptosporidium parvumطفيلي 

لالمعاء عند تعرض هذه  Cryptosporidium parvumاس بيض الطفيلي اصابة اكي

 نانوميتر ومسافة 750-700 دقائق وبجرعة اشعاعية 5االكياس لالشعة تحت الحمراء ولمدة 

واستخدام الجرعة   الكياس بيض الطفيلخمجية سم وهذا دليل على تضعيف القابلية ال48.5

اكثر للقضاء على القابلية الخمجية الكياس بيض  دقيقة او 20، 15، 10نفسها ولمدة زمنية 

 اعداد االكياس المائية ويمكن تفسير انخفاض Cryptosporidium parvumالطفيلي 

شدة في العديد من الجزيئات بواوزانها واقطارها الى ان موجات االشعة تحت الحمراء تمتص 

طاقة الموجة الى طاقة بما في ذلك الماء وثاني اوكسيد الكربون وعند امتصاصها تتحول 

الجسم الماص وبذلك فان تاثير االشعة تحت الحمراء يكمن في حرارية تؤدي الى تسخين 

وفي دراسة مختبرية حول تأثير درجات ، 11] انظر،[الحرارة التي تولدها في المادة الماصة 

 ، 60 (ةاالولية وجد بان تأثير الماء الساخن في درجات حرار الحرارة على خمجية الرؤيسات

55 ، 50 ، 40(º10، 8، 6، 5، 4، 3، 2، 1 على الرؤيسات االولية ولمدد زمنية مختلفة م ،

% 40 دقيقة كانت الكفاءة القصوى للماء الساخن في قتل الرؤيسات االولية وبنسبة 15، 12

% 100اما التأثير القاتل للرؤيسات االولية وبنسبة .  دقيقة15 ولمدة مº 45وبدرجة حرارة 

] مº 60-50ما بين اء الساخن كانت للم وهذا يفسر انه ممكن الزوال الكلي لقابلية . 20[

الشعة تحت الحمراء اما بالنسبة ل اذا تم تعريضها االصابةالرؤيسات االولية على احداث 

 ية والمشععةعدر الباألكياس الكبد والطحال ومعامل تضخمها في الفئران المصابة ألوزان

 الكبد والطحال ومعدالت تضخمها وقد أوزانفي  تحت الحمراء فقد اظهرت تبايناً باألشعة

 وقد تعود الزيادة الحاصلة في .ف في الفترات الزمنية المستخدمةيعزى هذا التباين الى االختال

باالشعة تحت  األولية ها رؤيساته في الفئران المشععة الطحال ومعدالت تضخمأوزانمعدالت 

ان من المراكز المهمة للنسيج اللمفاوي لذلك فان الزيادة د الى ان الطحال والكبد يعاءالحمر

الحاصلة في اوزان الطحال قد تعود الى كثرة تجمع الخاليا اللمفاوية في الطحال وهذا ما 

اذ الحظوا زيادة في اعداد الخاليا اللمفاوية في اليوم  Wang et al.,2005 [21] اوضحه

ومن ناحية اخرى فقد يعزى االنخفاض .  خمج الفئران باالكياس العدريةالرابع عشر من

باالشعة تحت  في الفئران المشععة رؤيساتها االولية الحاصل في اوزان الكبد ومعامل تضخمه



 ... في الفئران البيض المصابة بداء  العدريةنمو وتطور األكياس تحت الحمراء على األشعة تأثير

54 

 بالمقارنة مع فئران السيطرة الى اختزال حجم الكبد ومن ثم قلة اعداد الطفيليات وقلة الحمراء

 اذ اشاروا الى ان تأثير ،Pohlea et al.,2010 [7]فق مع ما وجده الورم الحبيبي وهذا يت

مما  metacestode شريطية البعديةاالشعاع يترافق مع تغييرات تركيبية فائقة في نسيج ال

يؤثر بصورة واضحة على شكل خاليا الكبد وباالخص خاليا خزن الكاليكوجين وعلى شكل 

لدهنية المتمركزة في خاليا الكبد ويمكن تحسس المايتوكوندريا وحتى على شكل القطيرات ا

 ان العالج باالشعاع Pohleaكما استنتج . ذلك بعد عشرة ايام من االصابة باالشعاع االيوني

االيوني ليس له تأثير قاتل لطفيل المشوكات الحبيبية بصورة حادة وواضحة ولكنه يؤدي الى 

بواسطة تغييرات تركيبية  Echinococcus multilocularisضعف او تلف ايضي في 

  .تم حثها بواسطة االشعاع االيونيومظهرية والتي 
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