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ABSTRACT 
This study investigates the immune system response to infection 

with secondary hydatid cysts in BALB/c mice activated with 
lipopolysaccharide, extracted from Escherichia coli, and infected with 
protoscoleces of Echinococcus granulosus. 
      The pathological changes occurred in the mice activated with LPS, 
were followed in comparison with the control group (mice infected with 
protoscoleces without activation with LPS) along the five months peroid 
of experiments , depending on certain criteria including changes in the 
means of total and differential count of WBCs. Results of the study 
revealed  an increase in the rates of total count of WBCs, represented by 
an increase in the number of lymphocytes, decrease in the number of 
neutrophils and variation in the number of monocytes, in activated mice 
compared with the control group. In general, results of the present work 
provide another evidence that the lipopolysaccharide has modulated the 
immune defense of the host against infection with secondary hydatid 
cysts. Therefore, We support our previous findings that this 
lipopolysaccharide may well possess an immunomodulating activity in 
mice against infection with unilocular hydatid disease. 
 

    ةـالصـالخ  
 العدرية الثانوية فـي     األكياسب لإلصابةتناولت هذه الدراسة استجابة الجهاز المناعي       

 المفعلـة بالـسكر المتعـدد الـدهني المـستخلص مـن بكتريـا               BALB/cالفئران البيض   
Escherichia coli ّــسات  والمخ ــة بالرؤي ــةمج ــة  األولي ــشوكات الحبيبي ــدودة الم  ل

Echinococcus granulosus.  

                                           
1E-mail:asmaabdulaziz@yahoo.com  



  ...Escherichia coli تأثير السكر المتعدد الدهني المستخلص من بكتريا 

 

    100

م متابعة التغيرات المرضية الحاصلة في الفئران البيض المفعلة بالـسكر المتعـدد الـدهني               ت
 وغير المفعلة بمادة الـسكر      األوليةالفئران المخمجة بالرؤيسات    (بالمقارنة مع فئران السيطرة     

 فترة التجارب التي استمرت مدة خمسة اشهر، باالعتماد على معـايير            طيلة،  )المتعدد الدهني 
 .التعداد الكلي والتفاضلي لكريات الدم البـيض       في معدالت    التغيرات الحاصلة   تضمنت ةمعين

 أعدادارتفاع معدل التعداد الكلي لكريات الدم البيض، من خالل ارتفاع            نتائج الدراسة    أظهرت
 الخاليا الوحيدة فـي     أعداد الخاليا العدلة وتباين     أعدادالخاليا اللمفاوية والمصحوب بانخفاض     

نتائج الدراسة الحالية تعطـي دلـيال   فإن  ،وبشكل عام .ان المفعلة مقارنة بفئران السيطرةالفئر
 األكيـاس  ب اإلصابة على ان السكر المتعدد الدهني قد عدل الدفاع المناعي للمضيف ضد             آخر
 مناعي  تعديل المادة تمتلك فعالية     ه فنحن نعزز ما وجدناه سابقا بان هذ       ،وهكذا ،رية الثانوية دالع
  . الفجوةأحادية العدرية األكياس بداء اإلصابة الفئران البيض ضد في
  

  ةــدمـالمق
طفيلية القديمة الـشائعة فـي       ال األمراض من   Echinococcosisيعد داء المشوكات    

 المشتركة بـين    األمراضمن  وهو   [1] العالم، وبضمنها الوطن العربي والعراق       أنحاء جميع

   .Cyclo-zoonotic disease [2]  والحيواناإلنسان

البعدية  ةيالشريط( Larval stageيتسبب المرض بواسطة الطور اليرقي      

Metacestode(  مختلفة تابعة لجنس المشوكات ألنواع Echinococcus،  نوعان منها لهما

 اإلنسان في األمراض العديد من ويتسببا في االنتشار اا واسعمانهو صحية عامة،و طبية أهمية

   العامل المسبب لداء المشوكات الكيسيE. granulosusكات الحبيبية  المشووهما

Cystic Echinococcosis ، المشوكات متعددة الحجرات و E. multilocularisامل   الع

 اإلنسان  ومنذ أن عرف.Alveolar Echinococcosis  [3]المسبب لداء المشوكات السنخي

محاوالت جادة للقضاء عليه ببدأ و واضح  العدرية وتأثيره المرضي على نحاألكياسداء 

باستعمال عقاقير مختلفة، وقد نجحت هذه المحاوالت نجاحاً جزئياً، إال أن هذا النجاح ال يمكن 

في العقد األخير من .] 4أنظر [  للقضاء على هذا المرض على نحو كاملاًأن يعتمد مؤشر

 أو Benzimidazoleا بنزيميدازول  تم استعمال العديد من العقاقير منه فمثالالقرن الماضي

 وفلوبيندازول Albendazole والبيندازول Mebendazoleمشتقاته مثل ميبندازول 

Flubendazole مثل برازيكوانتيل أخرى وأدوية Praziquantelايبسيبرانتيل Epsiprantel 

وحظ ل.  العدريةاألكياس لعالج داء أدويةبوصفها  ]Isoprinosine ]5-7 وايزوبرينوسين 

 العالج وظرف هدفنجاح جزئي للميبندازول وااللبندازول في عدد من الحاالت اعتماداً على 

  لم يتم الحصول على عالج فعال لهذا المرض والاآلن إال انه لحد ]9، 8[ المعطاةالحالة 
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 إلى األخيرة اآلونةوقد اتجهت البحوث في  .[10] تزال الجراحة تمثل العالج األكثر تأثيراً

خدام مواد طبيعية مستخلصة من مصادرها الطبيعية المختلفة مثل الفطريات والنباتات است

ومن ضمن هذه المواد السكر المتعدد  ]13-11، 4 [ طفيلية معينةأمراضوالبكتريا ضد 

لما له من خصائص تمنيعية وتشطيرية الدهني المستخلص من البكتريا السالبة لصبغة كرام 

 تكاثر الخاليا في نشط البحوث ان السكر المتعدد الدهني يأوضحتذ ، إ]21- 14[مهمة 

   T على خاليا تأثيره، اما B وتكاثر خاليا Germination centersالمراكز االنتاشية 

 البد من وجود اًمساعد بوصفه  بدورهLPS الـ ، فلكي يقوم،غير مباشر فيكون على نحو

 والبالعم، إذ T وجود تداخل بين خاليا  معدال مناعيا البد منLPS ولكي يعمل الـ Tخاليا 

 وهذا بدوره يزيد من IL-1 بإفراز تقوم LPSوجد ان البالعم المأخوذة من فئران معاملة بـ 

 التي تقوم بدورها أيضا T وبالنتيجة يزداد تحفيز خاليا األخرى على البالعم LPS الـ تأثير

 B خاليا أعداد زيادة ومن ثم B B-cells growth factors وعوامل نمو خاليا IL-2 بإفراز

 السكر تأثيرلتحري عن ا  وهو الحاليةةالدارسمن هنا جاء هدف  .]22[ األضدادوزيادة تكوين 

 في التعداد الكلي والتفاضلي تأثيرهالمتعدد الدهني في االستجابة المناعية للمضيف من خالل 

 محاولة ابوصفهالعدرية الثانوي  األكياسلكريات الدم البيض في الفئران البيض المصابة بداء 

  .أولى
  

  ل ـــق العمـرائـواد وطـــالم

ـ  المشخـصة بتق   E.coliعلى عزلة نقية من بكتريا      حصَل   :عينة البكتريا   مـن   api20Eة  ان

  .كلية التربية / قسم علوم الحياة / مختبر بحوث البكتيريولوجي 

 في استخالص السكر ]Learen et al ]23 . اتبعت طريقة:استخالص السكر المتعدد الدهني

 وتم تقدير مكونات السكر المتعـدد الـدهني حـسب           E.coliالمتعدد الدهني من جدار بكتريا      

   .] Dubois et al.24 [ طريقة

  فـي  Mus musculusاستخدمت الفئران البيض السويـسرية نـوع    :الحيوانات المختبرية

كليـة  / وانات في قسم علوم الحياة      تجارب البحث وقد تم الحصول عليها من غرفة تربية الحي         

  .التربية 

 المذبوحة،  األغنام أكباد العدرية التي تم عزلها من       األكياستم الحصول على     : العدرية األكياس

 Smyth حسب طريقة منهاوجمعت الرؤيسات األولية ، في مدينة الموصلمحالت الجزارةمن 

  واسـتخدمت الرؤيـسات  ]26[  Smyth and Barett وتم تقدير حيوتها حسب طريقة]25[ 
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 الفئران في التجويف البريتـوني بنحـو        فأكثر وحقنت  %)96(  حيوتها  نسبة األولية التي بلغت  

 .]Wangoo et al.  ]27رؤيس أولي والتي تم حسابها حسب طريقة) 2000(

تم حساب و ]Waynfoth ]28  شعرية حسب طريقةأنبوبة سحب الدم باستخدام :سحب الدم

  :اآلتية حسب المعادلة Total count لكريات الدم البيض التعداد الكلي
    

  مل من الدم) 1(عدد الخاليا في  = 50×  الكبيرة األربععدد الخاليا في المربعات 
  

 قطـرة  بأخذ Differential countوتم حساب التعداد التفاضلي لكريات الدم البيض 

ـ        من الدم على شريحة زجاجية نظيفة ل       ـ بغت بـصبغة    عمـل مـسحة دم رقيقـة وص   شمان ل

 [29].   

 هذه المـادة    تأثيراتوقد درست   ) LPS(عوملت مجاميع من الفئران بالسكر المتعدد الدهني         

بـالتراكيز      حقنت الفئران إذ ،التعداد الكلي والتفاضلي لكريات الدم البيض بتراكيز مختلفة على    

حسب التجارب  من وزن الجسم وقد قسمت       غم  20/مايكروغرام1000و 500،250،150،50

  :اآلتيالمخطط 

  باألشهرالتشريح بعد الخمج   عدد التفعيالت  رقم التجربة

  شهر واحد   ساعة من الخمج24 قبل 1  1

  شهرين   أيام من الخمج3 قبل 1  2

  أشهرثالثة    أيام من الخمج6قبل )  ساعة72كل(2  3

  أشهر أربعة   أيام من الخمج9قبل  ) ساعة72كل(3  4

  أشهرخمسة    يوم من الخمج12ل قب)  ساعة72كل(4  5

  

  ائيـاإلحصيل ــالتحل

 Complete Randomized Design (CRD)استخدم التصميم العشوائي الكامـل  

لتحليل النتائج عند مستوى   Duncan's multiple range testواختبار دنكن متعدد المديات 

  .(P<0.05)معنوية 

  جــائـالنت

 في معدالت التعداد الكلي والتفاضلي لكريـات الـدم          التغيرات الحاصلة ) 1 ( الجدول يبين

 ساعة من الخمـج     24البيض في الفئران المفعلة بجرعة واحدة من السكر المتعدد الدهني قبل            
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لمدة شهر واحد مقارنة بفئران السيطرة المخمجة، حيث سجل التعداد الكلي للكريات البيض في              

 مكغـم مقارنـة بمجموعـة       250 عند التركيز    اهأقصالفئران المفعلة ارتفاعاً في معدالته بلغ       

  . السيطرة مع وجود فرق معنوي في هذه المقارنة

 الخاليا اللمفاوية زيادة أظهرتاما فيما يتعلق بالتعداد التفاضلي لكريات الدم البيض فقد 

وكانت  .مجموعة السيطرةمقارنة ب معدل أعلى مكغم 1000في معدالتها، حيث سجل التركيز 

اما الخاليا الوحيدة فقد سجلت .  مكغم1000  و500، 250نوية لصالح التراكيز الفروق مع

وكانت الفروق غير معنوية باستثناء التركيز ، ارتفاعاً في معدالتها مقارنة بمجموعة السيطرة

 250 في التركيز أدناه الخاليا العدلة انخفاضاً في معدالتها كان أظهرت مكغم، في حين 50

  . مكغم150 وكانت الفروق معنوية باستثناء التركيز . مجموعة السيطرةعبالمقارنة ممكغم 

التغيرات الحاصلة في معدالت التعداد الكلي والتفاضلي لكريـات         ) 2 ( يتبين من الجدول  

 سـاعة مـن     72الدم البيض في الفئران المفعلة بجرعة واحدة من السكر المتعدد الدهني قبل             

السيطرة المخمجة، حيث ارتفعت معدالت التعـداد الكلـي         الخمج لمدة شهرين مقارنة بفئران      

 بالمقارنـة مـع    قيمـة    أعلى مكغم   250 سجل التركيز    إذللكريات البيض في الفئران المفعلة      

  . مكغم1000، 250، 50وكانت الفروق معنوية في التراكيز ،مجموعة السيطرة 

 البيض حيث سجلت    كذلك اتضح ان هناك فروقات في معدالت التعداد التفاضلي للكريات         

 قيمة لها فـي التركيـز       أعلىالخاليا اللمفاوية ارتفاعاً في معدالتها في الفئران المفعلة وبلغت          

 وكانت الفروق معنوية باستثناء التركيـزين       ، مجموعة السيطرة  عند مقارنتها مع   مكغم   1000

 الفـروق غيـر     وكانـت  ،اما الخاليا الوحيدة فقد أظهرت تبايناً في معدالتها       .  مكغم 500،  50

 الخاليـا العدلـة     وأظهرت مكغم،   50 باستثناء التركيز     بالمقارنة معمجموعة اللسيطرة   معنوية

مجموعـة  بالمقارنة مـع     مكغم   1000،  150 في التركيزين    أدناهاانخفاضاً في معدالتها كان     

  .وكانت الفروق جميعها معنوية .السيطرة

ت التعداد الكلي والتفاضلي لكريات التغيرات الحاصلة في معدال) 3 (ليتبين من الجدو

قبل ستة )  ساعة72كل (الدم البيض في الفئران المفعلة بجرعتين من السكر المتعدد الدهني 

 مقارنة بفئران السيطرة المخمجة، حيث سجلت الكريات أشهر من الخمج لمدة ثالثة أيام

مقارنة  معدل أعلى مكغم 500 سجل التركيز إذالبيض زيادة في معدالتها في الفئران المفعلة 

  . مكغم50وكانت الفروق معنوية باستثناء التركيز  ،مجموعة السيطرةب

 الخاليا اللمفاوية ارتفاعاً في معدالتها في أظهرتاما معدالت التعداد التفاضلي فقد      

مجموعة عند مقارنته مع  معدل لها أعلى مكغم 1000الفئران المفعلة حيث سجل التركيز 

 بالمقارنة مع مجموعة  مكغم250، 150 ينوكانت الفروق معنوية باستثناء التركيز ،السيطرة
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 مكغم 150 تباينا في معدالتها، حيث سجل التركيز أظهرتاما الخاليا الوحيدة فقد . السيطرة

 وكانت الفروق غير معنوية باستثناء التركيزين ،مجموعة السيطرةبالمقارنة مع اقل معدل لها 

 أدنى مكغم 50كما انخفضت معدالت الخاليا العدلة حيث سجل التركيز . غم مك1000 ،150

  . مكغم250، 150مجموعة السيطرة وكانت الفروق معنوية باستثناء التركيزين مقارنة بقيمة 

التغيرات الحاصلة في معدالت التعداد الكلي والتفاضلي لكريات الدم         ) 4(يتبين من الجدول    

قبل تـسعة   )  ساعة 72كل  (بثالث جرع من السكر المتعدد الدهني       البيض في الفئران المفعلة     

 مقارنة بفئران السيطرة المخمجة، حيـث ارتفعـت معـدالت    أشهر أربعة من الخمج لمدة   أيام

عند  معدل   أعلى مكغم   250 سجل التركيز    إذالتعداد الكلي للكريات البيض في الفئران المفعلة        

  .  مكغم50ق معنوية باستثناء التركيز  وكانت الفرو،مجموعة السيطرةبمقارنته 

 الخاليا اللمفاوية ارتفاعـاً فـي       أظهرتاما معدالت التعداد التفاضلي للكريات البيض فقد        

مجموعـة  مقارنـة ب   معدل لها    أعلى مكغم   250 سجل التركيز    إذمعدالتها في الفئران المفعلة     

فقد انخفـضت معـدالتها فـي       اما الخاليا الوحيدة    .  وكانت الفروق جميعها معنوية    ،السيطرة

  .مجموعـة الـسيطرة   مقارنـة ب   مكغم اقل معدل لها      500الفئران المفعلة حيث سجل التركيز      

 250كما انخفضت معدالت الخاليا العدلة حيث سجل التركيز         . وكانت الفروق جميعها معنوية   

التركيـز   وكانت الفروق معنويـة باسـتثناء        .مجموعة السيطرة بالمقارنة مع    قيمة   أدنىمكغم  

  .مكغم150

التغيرات الحاصلة في معدالت التعداد الكلي والتفاضلي لكريـات         ) 5(يتبين من الجدول    

قبل اثني  )  ساعة 72كل  ( جرع من السكر المتعدد الدهني       بأربعالدم البيض في الفئران المفعلة      

  مقارنة بفئران السيطرة المخمجـة، حيـث ارتفعـت         أشهرعشر يوماً من الخمج لمدة خمسة       

 معدل لها فـي التركيـز       أعلىمعدالت التعداد الكلي للكريات البيض في الفئران المفعلة وبلغ          

 وكانت الفـروق معنويـة باسـتثناء التركيـز          .مجموعة السيطرة ب عند مقارنته  مكغم   1000

  .مكغم500

  الخاليا اللمفاوية ارتفاعاً في    أظهرتاما معدالت التعداد التفاضلي لكريات الدم البيض فقد         

مجموعـة  مقارنـة ب   قيمـة    أعلـى  مكغم   50معدالتها في الفئران المفعلة حيث سجل التركيز        

 وكانت الفروق جميعها معنوية، وسجلت الخاليا الوحيدة انخفاضـاً فـي معـدالتها              ،السيطرة

 وكانت الفروق  ،موعة السيطرة مجبالمقارنة مع    مكغم   250ة لها في التركيز      قيم أدنىوسجلت  

 في معدالت الخاليا العدلة حيـث       كما حدث انخفاض   .مكغم 500،250،50زالتراكي في   معنوية

 على التوالي،  ، مكغم 500،  150،  1000،  250 تلته التراكيز    ،مكغم اقل قيمة   50سجل التركيز 

   .مكغم 500روق معنوية باستثناء التركيز وكانت الف، مجموعة السيطرةب مقارنة
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  ) :1(الجدول 
 التعداد الكلي والتفاضلي لكريات الدم البـيض فـي الفئـران            التغيرات الحاصلة في معدالت   

 ساعة من الخمج    24المفعلة بتراكيز مختلفة من السكر المتعدد الدهني، وبجرعة واحدة قبل           
  .مقارنة بفئران السيطرة المخمجة لمدة شهر واحد

  
 معدل التعداد التفاضلي لكريات الدم البيض

Neutrophils Monocytes Lymphocytes
التعداد الكلي لكريات 

 الدم البيض
  تراكيزال
 )مكغم(

22.0 a 
± 5.522 

6.4 b 
± 2.302 

71.6 b 
± 6.228 

2900 b* 
± 709.75 C+ 

14.0 b 
± 4.949 

12.0 a 
± 2.828 

74.0 b 
± 5.700 

4630 b 
± 2700.37 50 

17.4 ab 
± 1.673 

9.6 ab 
± 2.607 

73.0 b 
± 3.162 

4040 b 
± 82.15 150 

3.2 c 
± 1.095 

10.0 ab 
± 2.645 

86.8 a 
± 2.588 

13510 a 
± 1926.91 250 

5.2 c 
± 3.834 

6.4 b 
± 1.140 

88.4 a 
± 4.615 

5237 b 
± 3513.57 500 

3.4 c 
± 1.816 

6.6 b 
± 3.435 

90.0 a 
± 5.000 

3197 b 
± 1759.20 1000 

فة داللـة علـى      االنحراف القياسي، األحرف المختل    ±كل رقم يمثل المعدل لخمس مكررات        •

 .السيطرة  : +C.وجود فرق معنوي في المقارنات العمودية فقط

  
  ) :2(الجدول 

التغيرات الحاصلة في معدالت التعداد الكلي والتفاضلي لكريات الدم البـيض فـي الفئـران               
 ساعة من الخمج    72المفعلة بتراكيز مختلفة من السكر المتعدد الدهني، وبجرعة واحدة قبل           

  .ان السيطرة المخمجة لمدة شهرينمقارنة بفئر
  

 معدل التعداد التفاضلي لكريات الدم البيض
Neutrophils Monocytes Lymphocytes 

لكريات  التعداد الكلي
 الدم البيض

  التراكيز
 )مكغم(

19.4 a 
± 3.974 

6.0 b 
± 1.87 

74.6 c 
± 4.505 

3960 b 
± 536.65 C+ 

6.6 c 
± 0.894 

12.0 a 
± 5.700 

81.4 bc 
± 5.683 

6153 a 
± 1536.94 50 

6.0 c 
± 2.915 

8.0 ab 
± 4.301 

86.0 ab 
± 10.545 

5113 ab 
± 328.58 150 

8.0 c 
± 2.915 

5.4 b 
± 2.190 

86.6 ab 
± 4.979 

6480 a 
± 715.54 250 

4.0 b 
± 4.949 

4.6 b 
± 1.673 

81.4 bc 
± 6.542 

5480 ab 
± 1056.29 500 

6.0 c 
± 1.581 

3.2 b 
± 2.167 

90.8 a 
± 3.114 

6100 a 
± 3690.97 1000 
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  ) :3(الجدول 
التغيرات الحاصلة في معدالت التعداد الكلي والتفاضلي لكريات الدم البـيض فـي الفئـران               

 أيامقبل ستة   )  ساعة 72كل  (المفعلة بتراكيز مختلفة من السكر المتعدد الدهني، وبجرعتين         
  .أشهرمن الخمج مقارنة بفئران السيطرة المخمجة لمدة ثالثة 

  

 كريات الدم البيضمعدل التعداد التفاضلي ل
Neutrophils Monocytes Lymphocytes 

التعداد الكلي لكريات 
 الدم البيض

  التراكيز
 )مكغم(

21.6 a 
±  8.561 

6.6  a 
± 2.408 

71.8 b 
± 10.473 

4440 d 
± 879.20 C+ 

7.8 b 
± 4.764 

6.6 a 
± 0.894 

85.6 a 
± 5.029 

5030 cd 
± 676.01 50 

16.6 ab 
± 11.436 

2.6  b 
± 2.600 

80.8 ab 
± 11.476 

5740 bc 
± 906.50 150 

11.6 ab 
± 3.646 

7.0 a 
± 2.236 

81.4 ab 
± 5.594 

6100 abc 
± 893.02 250 

10.0 b 
± 6.041 

5.0 ab 
± 2.236 

85.0 a 
±  7.348 

7113 a 
± 851.74 500 

8.6 b 
± 8.173 

3.6 b 
± 2.302 

87.8 a 
± 8.438 

6460 ab 
± 1207.99 1000 

  

  
  : )4(جدول ال

التغيرات الحاصلة في معدالت التعداد الكلي والتفاضلي لكريات الدم البـيض فـي الفئـران               
 تـسعة قبل   ) ساعة 72كل  (وبثالث جرع    المفعلة بتراكيز مختلفة من السكر المتعدد الدهني،      

  .أشهر أربعة من الخمج مقارنة بفئران السيطرة المخمجة لمدة ايام
  

 لكريات الدم البيضمعدل التعداد التفاضلي 
Neutrophil Monocytes Lymphocytes 

 التعداد الكلي لكريات
 الدم البيض

  التراكيز
 )مكغم(

29.0 a 
± 5.000 

14.0 a 
± 1.870 

57.0 c 
± 5.56 

3300 e 
± 100.00 C+ 

15.0 bc 
± 6.403 

9.0 b 
± 5.000 

76.0 ab 
± 11.313 

4046 de 
± 358.89 50 

23.0 ab 
± 8.062 

7.0 bc 
± 2.236 

70.0 b 
± 5.830 

5226 cd 
± 777.49 150 

10.0 c 
± 2.549 

6.0 bc 
± 1.581 

84.0 a 
± 4.000 

9358 a 
± 2061.45 250 

17.4 bc 
± 9.633 

4.6 c 
± 2.190 

78.0 ab 
± 7.516 

6550 bc 
± 965.81 500 

16.4 bc 
± 5.366 

5.0 bc 
± 3.000 

78.6 ab 
± 4.774 

7025 b 
± 1211.35 1000 
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  ) :5(دول الج
التغيرات الحاصلة في معدالت التعداد الكلي والتفاضلي لكريات الدم البـيض فـي الفئـران               

قبـل اثنـي   )  ساعة72كل  ( جرع   وبأربعالمفعلة بتراكيز مختلفة من السكر المتعدد الدهني،        
  .أشهرعشر يوماً من الخمج مقارنة بفئران السيطرة المخمجة لمدة خمسة 

  
 دل التعداد التفاضلي لكريات الدم البيضمع

Neutrophils Monocytes Lymphocytes
التعداد الكلي لكريات

 الدم البيض
  التراكيز

 )مكغم(
23.0 a 

± 6.082 
6.6 a 

± 3.577 
70.4 c 

± 4.827 
3264 c 

± 782.61 C+ 

10.0 d 
± 6.204 

3.0 bc 
± 1.732 

87.0 a 
± 7.874 

6283 a 
± 1172.03 50 

16.6 bc 
± 3.577 

6.4 a 
± 2.88 

77.0 b 
± 2.828 

5133 ab 
± 674.84 150 

12.0 cd 
± 1.581 

2.2 c 
± 0.447 

85.8 a 
± 1.483 

6050 a 
± 2375.39 250 

18.6 ab 
± 1.673 

3.4 bc 
± 0.894 

78.0 b 
± 1.581 

4100 bc 
± 413.82 500 

16.0 bc 
± 2.915 

5.4 ab 
±  0.894 

78.6 b 
± 2.408 

6550 a 
± 739.08 1000 

  

  ةـــناقشـالم
 النتائج ارتفاعاً ملحوظاً في التعداد أظهرتند دراسة التعداد الكلي لكريات الدم البيض ع

 الكلي لهذه الكريات في الفئران المفعلة بالسكر المتعدد الدهني وفي جميع التراكيز المستخدمة،

التفعيل بالسكر المتعدد  مكغم بعد شهر من 250 في التركيز 13510 قيمة لها أعلىوبلغت 

 كون السكر إلىالدهني، ويمكن ان تعزى الزيادة الحاصلة في العدد الكلي للكريات البيض 

 ] [ة المساهمة في المناعةسي مشطرا عاما للخاليا الرئأونوعي المتعدد الدهني مشطرا غير 

 خاليا أعدادفي  ان السكر المتعدد الدهني يسبب زيادة  .Mustafa et al [32]  وجدإذ.31,30

الدم البيض في السائل المخي الشوكي عند حقنه فيه، فضال عن انه يحفز تراكم الخاليا مشكلة 

 كما قد تعزى الزيادة الحاصلة [34,33] في السوائل الجسمية المرتشحة (PMNCs)النواة 

وهذا ما  الكلي للكريات البيض، د الخاليا اللمفاوية التي عكست زيادة العدأعداد زيادة إلى

 يعمل السكر المتعدد إذ  الخاليا اللمفاوية،أعداد الدراسة الحالية من حصول زيادة في أكدته

 ] 1[6  المونوكينات التي تساعد على تكاثر الخاليا اللمفاويةوإفرازالدهني على تفعيل البالعم 

خاليا اللمفاوية فضال عن الفعل المساعد الذي يقوم به السكر المتعدد الدهني من خالل تحفيزه ال

  .Reuben et al وهذا يتفق مع ما وجده ،] T ]35 لنقي العظم و البالعم الكبيرة وخاليا

 الخاليا أعداد والذي عكس زيادة في  (BCG) عند تفعيل بالعم الخلب بواسطة لقاح[36]
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قة وقد جاءت نتائج الدراسة الحالية مواف .(CSF) عامل تحفيز المستعمرات وإفرازاللمفاوية 

 المناعية للسكر المتعدد الدهني للتأثيرات عند دراستها AL-Grawy  [22] إليهلما توصلت 

  نتائج دراستها ان السكر المتعدد الدهني أظهرت إذ E. coli 173aالمستخلص من بكتريا 

وجاءت هذه النتائج موافقة . الدم البيض وعلى نحو معنويالمنقى جزئيا سبب ازدياد خاليا 

اللذين الحظا زيادة في العدد الكلي  ] Ali and Abdulla ]37،38 إليهتوصل  لما أيضا

لكريات الدم البيض في الفئران المعاملة بالسكر المتعدد الدهني والسكر المتعدد المستخلصين 

 العدرية مقارنة بفئران األكياس،على التوالي، والمصابة بداء  Ps. aeruginosaمن البكتريا 

 Ali and إليه كما جاءت نتائج الدراسة الحالية موافقة لما توصلت .السيطرة المخمجة

Yousif  [39] زيادة في العدد الكلي لكريات الدم البيض في الجرذان المعاملة تاالحظلتين ال 

والمصابة بداء الجيارديا مقارنة مع   E. coli  بالسكر المتعدد الدهني المستخلص من بكتريا

  . مجموعة السيطرة

 انخفاضاً في التعداد الكلي لكريات الدم أظهرتفئران المخمجة غير المفعلة فقد اما ال

 مواقع الخمج لغرض السيطرة على نمو إلىالبيض وذلك الرتشاح الكريات وهجرتها من الدم 

-Du and Aliو  Ali-Khan  [41] ذلك كل منأكد وقد [40] العدرية األكياسوتطور 

Khan [42] ادة في كريات الدم البيض في الفئران المخمجة  عدم حدوث زيأوضحا إذ

 بالنسبة 43,4 ] [  الخاليا اللمفاويةأعدادبالمشوكات متعددة الحجرات وذلك النخفاض 

 بينوا ان يرقات طفيل إذ Rakha et al.  [44] ت الحبيبية، وهذا يتفق مع ما ذكرللمشوكا

 على التأثيروية، وذلك من خالل المشوكات متعددة الحجرات تعمل على تدمير الخاليا اللمفا

 تحسساً أكثرالبالعم الكبيرة التي تؤثر بدورها على الخاليا اللمفاوية، وجعل هذه الخاليا 

للبالعم، وهكذا فان الطفيل ربما يبقى في المضيف بسبب قدرته على تقليل التفاعل المؤثر بين 

د جاءت هذه النتائج في مجموعة وق. Accessory cellsالخاليا اللمفاوية والخاليا المساعدة 

 اللذين استخدما ]Ali and Abdulla]37،38  السيطرة المخمجة غير المفعلة، موافقة لنتائج

على  Ps. aeruginosaالسكر المتعدد الدهني والسكر المتعدد المستخلصين من بكتريا 

 نتائج الدراسة تأظهراما فيما يتعلق بالتعداد التفاضلي لكريات الدم البيض، فقد  .التوالي

 الخاليا الوحيدة أعداد الخاليا اللمفاوية مع حدوث تباين في أعدادالحالية ارتفاعاً ملحوظاً في 

 الخاليا العدلة في الفئران المفعلة السكر المتعدد الدهني، في حين لم تلحظ أعدادوانخفاضاً في 

   .الخاليا الحمضة في كلتا المجموعتين المفعلة والسيطرة المخمجة

  بعض الباحثينإليهما، مع ما توصل   حدإلىاتفقت نتائج هذه الدراسة، و 

 الخاليا اللمفاوية وانخفاضاً في الخاليا الوحيدة أعدادفي   الذين سجلوا ارتفاعاً[46,45,38,37]
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والعدلة عند استخدامهم السكر المتعدد الدهني والسكر المتعدد المستخلص من مصادر مختلفة 

 كون إلى الخاليا اللمفاوية أعدادوقد تعزى الزيادة الحاصلة في  . مناعيةبوصفها معدالت

  الدراسات السابقةأكدته وهذا ما ]16 [ اللمفاويةBالسكر المتعدد الدهني مشطر كفوء لخاليا 

 الخاليا اللمفاوية في الجرذان المعاملة بالسكر المتعدد أعدادمن حصول زيادة في  [39,22]

 إلى الخاليا اللمفاوية أعدادكما يمكن ان يعزى ارتفاع .  E. coliن بكترياالدهني المستخلص م

 Fattah   مدة بقاء الخاليا اللمفاوية وهذا ما وجدتهإطالةقدرة السكر المتعدد الدهني على 

  .Rhizobium عند معاملة الخاليا اللمفاوية بالسكر المتعدد المستخلص من بكتريا [47]

 الخاليا أعدادلحيوانات المخمجة غير المفعلة انخفاضاً في  اأظهرت، أخرىمن ناحية 

  فيDu and Ali-Khan [42]و  Ali-Khan [41]  فاوية وهذا مشابه لما وجده كل مناللم

  .Janssen et al والحظ.  للمشوكات متعددة الحجراتاألوليةالفئران المخمجة بالرؤيسات 

 في الفئران البيض، سبب (F7)العدري  المعزولة من السائل األجزاءحد أ ان حقن [48]

 انخفضت النسبة إذ الكريات البيض في الدم المحيطي ألنواعحدوث تغيرات في النسبة المئوية 

 اليوم الحادي عشر، إلى من الحقن واستمر االنخفاض أيامالمئوية للخاليا اللمفاوية بعد ثالثة 

  .وسريع في هذه النسب خفاض معنويان إلى أدتاما المعاملة الثانية بالمستخلص نفسه فقد 

ها في المجاميع المفعلة أعدادتبايناً في الدراسة الحالية  أظهرت اما الخاليا الوحيدة فقد 

 اختالف التراكيز وعدد الجرعات المستخدمة إلىبالسكر المتعدد الدهني وقد يعود سبب ذلك 

  .من السكر المتعدد الدهني فضالً عن االختالف في فترة الخمج

 قـدرة   إلى الخاليا الوحيدة في مجاميع الفئران المفعلة        أعدادحاصل في   تغير ال عود ال يوقد  

ها فـي الـدم     أعـداد  زيـادة    ومن ثم السكر المتعدد الدهني على زيادة انقسام الخاليا الوحيدة         

 تمثـل الخاليـا الوحيـدة    إذ مواقع الطفيل، إلى منها أعدادالمحيطي للفئران المفعلة مع هجرة    

 الدفاع غير النوعيـة  آليات من   األكبرر الرئيس للبالعم الكبيرة وبذلك فهي تمثل الجزء         المصد

من حدوث زيـادة فـي    ]AL-Grawy] 22 إلىفقت هذه النتائج مع ما توصلت وات. للمضيف

 الخاليا الوحيدة في الجرذان المعاملة بالسكر المتعدد الدهني المـستخلص مـن بكتريـا               أعداد

a173  E.coli    التي لها دور   األكياس العدرية    أعداد قلة   فييمكن تعليل الزيادة الحاصلة      كما

 يعزى االنخفاض  في     أخرىمن ناحية   . األكياسفي التقليل من جذب هذه الخاليا باتجاه مواقع         

 إلى هجرتها   إلى الخاليا الوحيدة في بعض مجاميع الفئران المفعلة بالسكر المتعدد الدهني            أعداد

  .[49]مواقع الطفيل 
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 الذين الحظـوا    45,43,4] [ بعض الباحثين السابقين     إليهاتفقت هذه النتائج مع ما توصل       

 الخاليا الوحيدة في الفئران المعاملة بالسكر المتعدد المستخلص من مصادر           أعدادانخفاضاً في   

 . للمشوكات الحبيبيةاألوليةمختلفة والمخمجة بالرؤيسات 

 نتائج الدراسة الحالية حدوث انخفـاض فـي         أوضحتفقد  اما فيما يتعلق بالخاليا العدلة      

  .ها في الفئران المفعلة بالسكر المتعدد الدهني مقارنة مع مجموعة السيطرة المخمجةأعداد

 الخاليا أعداد زيادة معتدلة في أحداثعلى E. coli  يعمل السكر المتعدد الدهني لبكتريا إذ

 مكغم في حين ان الجرع 0.1عة من حقنها بجرعة الحبيبية في الدورة الدموية للجرذان بعد سا

  كما قد يعزى هذا االنخفاض[50]ها دون المعدل الطبيعي أعداد انخفاض إلىالعالية تؤدي 

 مواقع الطفيل والقضاء إلى قدرة السكر المتعدد الدهني على تحفيز هجرة الخاليا العدلة إلى

 .[51]ز البلعمي النخاعاني  انها تمثل جزءاً من الجهاإذعليه بعملية البلعمة 

 Ali and Abdullaو Ali and Abdulla [37]  إليهواتفقت هذه النتائج مع ما توصل 

 الخاليا العدلة في الفئران المعاملـة بالـسكر المتعـدد           أعداد اللذين الحظا انخفاضاً في      [38]

  كما الحـظ على التوالي، Ps. aeruginosaالدهني والسكر المتعدد المستخلصين من بكتريا 

Kroeze et al. [52]  ــدوث ــي   ح ــوي ف ــر معن ــل وغي ــاع قلي ــدادارتف ــذهأع    ه

   نـزوح   أكـد  يوماً بعد الخمج بالمشوكات متعددة الحجـرات إذ          60 الخاليا وقد استمر لمدة     

  .[41-43] انخفاضها إلى أدى مواقع الطفيل مما إلىهذه الخاليا 

جدها في الدم المحيطي للفئران المفعلة دم توااما فيما يتعلق بالخاليا الحمضة فقد انع

 لدراسة متفقة مع نتائجوجاءت نتائج هذه ا. بالسكر المتعدد الدهني وفئران السيطرة المخمجة

اجد  مواقع توإلى هجرة هذه الخاليا إلىويمكن ان يعزى ذلك  . [43,4]الباحثين السابقين 

، فقد أخرىومن ناحية . [51]ني  من الجهاز البلعمي النخاعاالطفيل، وذلك النها تعد جزء

 الذين الحظل اAL-Taei [45]و  AL-Sabawi [11]  إليهاختلفت هذه النتائج عن ما توصل 

 مقارنة زيادة طفيفة في نسب الخاليا الحمضة في الفئران المعاملة بمعدالت مناعية مختلفة

يادة في هذه  فلم يالحظا حدوث زDu and Ali-Khan [42] اما.بفئران السيطرة المخمجة

لخمج بفعل عوامل جذب  مواقع اإلى انها تهاجر إذالخاليا في حيوانات السيطرة المخمجة 

 واكدت ذلك. Eosinophil Chemotactic Factors (ECFs) الحمضات لها

Ozeretskovskaia et al. [53]األكياس في قلة الحمضات لدى االشخاص المخمجين ب 

 إلىان عدم ظهور الحمضات في الفئران المفعلة قد يعزى اما في هذه الدراسة، ف. العدرية

 مواقع وجود الطفيل، إلى السكر المتعدد الدهني لهجرة الخاليا الحمضة أحدثهالتحفيز الذي 

  .والذي يعزز دورها في عملية البلعمة
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المستخلص من بكتريا ي  تبين أن السكر المتعدد الدهن،إن نتائج الدراسة الحالية

Escherichia coli  االستجابة المناعية للفئران المصابة بداء   مهم في تعديلبدور يسهم

 من خالل بوصفها محاولة أولى، من خالل تأثيره في صورة الدم،  العدرية الثانوياألكياس

  العدرية،األكياساطالعنا على البحوث التي تناولت هذه المادة إذ لم يسبق استخدامها ضد داء 

  adjuvantلمستقبلية إمكانية استخدام هذه المادة بوصفها مساعدا مناعيا وقد تظهر الدراسات ا

  . العدريةاألكياستخدم لعالج داء  التي تساألدويةمع بعض 
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