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ABSTRACT 
Polyamine oxidase activity in cerebrospinal fluid of normal 

children was determined, it was found that specific activity of crude PAO 

64.16  8.18 enzyme unit/mg protein. Partial purification of the enzyme 
was performed by dialysis and ion exchange chromatography. Two main 
peaks of high PAO activities were obtained I,II with specific activity of 
1201.92 and 1157.22 enzyme unit/mg protein, and with purification fold 
of 18.17 and 17.50 respectively. 

Innate immune response to infection with secondary hydatid 
disease in BALB/c mice activated by partially purified CSF-PAO with 
spermine and infected with protoscoleces of Echinococcus granulosus 
was studied. The changes in total and differential leukocyte count shown 

in mice activated by different concentrations of PAO II 200-1000g / 10 

gm body weight with constant concentration 200 g Spm, were compared 
with positive and negative control group, along one month. Changes in 
leukocytes were followed in activated BALB/c mice with optimum 

concentration 800 g/10 gm body weight PAO II with 200 g Spm 
compared with positive control group throughout two and three months, 
depending on the mentioned criteria. 

An elevation in the total leukocytes count, expressed by an increase 
in the number of lymphocytes accompanied by a decrease in the number 
of neutrophils and monocytes in mice activated with PAO-Spm system, 
for (one) month, and also in mice activated with optimum concentration 
of PAO-Spm system, for (tow and three) months, in comparison with the 
+ve control group. 

Therefore, it is concluded that PAO II isolated from CSF with Spm 
could be considered as an effective stimulator for innate immune 
response against infection with secondary hydatid disease. 
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 الخالصة
  CSF في السائؿ المخي الشككي  PAO قدرت فعالية انزيـ بكلي اميف اككسديز

كحدة   8.18 64.16الخاـ  PAO ألنزيـكجد اف الفعالية النكعية . األصحاء لألطفاؿ
يـ المذككر تنقية جزئية باستخداـ تقنيات الفرز الغشائي نقي االنز. ممغـ بركتيف/انزيمية

تمتمؾ كؿ منيما فعالية عالية النزيـ  IIك  Iلتبادؿ االيكني، حصمنا عمى قمتيف ككركماتكغرافيا ا
PAO ممغـ بركتيف، كبعدد  /كحدة انزيمية 1157.22ك  1201.92، بمغت فعاليتيما النكعية

. الي، عمى التك17.50ك  18.17مرات تنقية 
العدرية الثانكية في الفئراف البيض  باألكياس لإلصابة ة الطبيعيةستجابة المناعيالدرست ا

BALB/c المفعمة بانزيـII  PAO   المنقى مع السبرميفSpm  ، األكليةكالمخمجة بالرؤيسات 
عد الكمي في اؿ لكحظت التغيرات. Echinococcus granulosusلدكدة المشككات الحبيبية 

-200فئراف البيض المفعمة باستخداـ تراكيز مختمفة قي لكريات الدـ البيض الحاصمة في اؿرمؼكالت
مف  مكغـ 200مع تركيز ثابت II  PAO انزيـ كزف الجسـ مف مف  غـ10/  مكغـ 1000
Spmتمت متابعة . ، بالمقارنة مع مجاميع السيطرة المكجبة كالسالبة طكاؿ فترة شير كاحد

مكغـ  800 األمثؿالحاصمة في الفئراف البيض المفعمة بالتركيز ـ البيض كريات الدفي التغيرات 
كالمخمجة مع مجاميع فئراف  Spmمكغـ مف  200مع  PAO IIمف غـ مف كزف الجسـ 10/ 

. السيطرة المكجبة، طكاؿ فترة شيريف كثالثة اشير، باالعتماد عمى نفس المعايير السابقة
الخاليا  أعداديات الدـ البيض مف خالؿ ارتفاع ارتفاع في معدؿ العد الكمي لكر حظكؿ

في الفئراف المفعمة بنظاـ  النكاة الخاليا العدلة ككحيدة أعدادفي بانخفاض الممفاكية المصحكب 
Spm-PAO عمى مدل شيريف  األمثؿبالتركيز في الفئراف المفعمة  كأييان  ،عمى مدل شير كاحد

. لمكجبةكثالثة اشير، بالمقارنة مع فئراف السيطرة ا
المستخمص مف  PAOنزيـ المتماثؿ الثاني الاف بمف ىذه الدراسة كعميو يمكف االستنتاج 

CSF اإلصابةيد في الفئراف البيض  ةمناعيمكف اف ينشط االستجابة اؿمع السبرميف م األطفاؿ 
. العدرية الثانكم األكياسبداء 

 

 المقدمة
المركبات المتكاجدة طبيعيا  مجمكعة مفPolyamine PA  بكلي اميفاؿ تمثؿ مركبات
، حيث تتفاعؿ ية لنمك ككظيفة الخاليا الطبيعيةىذه المركبات يركرد تعك. في كؿ الخاليا الحية

مع جزيئات كبيرة كمتنكعة الكتركستاتيكيا كتساىميا، كنتيجة ليذه التفاعالت يككف ليا تأثيرات 
 (.2)قاؼ النمك كبالتالي مكت الخميةإم ىذه المركبات ، كينشا عف تثبيط تككيف(1)خمكية متعددة 

لشككي سائؿ رائؽ عديـ المكف، تركيبو مماثؿ لبالزما الدـ مع بعض المخي اإف السائؿ 
 السبرميف مثؿ كما يحتكم عمى مركبات متعددة األميف، (3) االختالفات في النسب كالمككنات
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Spermine Spm  ٍ ، السبرمديف  Spd  Spermidineالبترسيف كPutrusine Put (4). 
المصابيف  CSFعف المستكل الطبيعي في  متعددة األميف لكحظ ارتفاع مستكيات مركبات

 في السبرميف، السبرمديف كالبترسيف أصبح لقياس مستكلليذا  .(5) بسرطاف األغشية السحائية
CSF (.6) تشخيص كعالج سرطاف الدماغ أىمية في 

 ز أكسدةمتحؼب  PAO Polyamine Oxidases اككسيديز  بكلي أميفاؿأنزيمات تقكـ 
كمشتقاتيما بألفة السبرميف كالسبرمديف  كحذؼ مجاميع األميف مف مركبات متعددة األميف مثؿ

إذ  (.7)داخؿ كخارج الخاليا متعددة األميف  دكر ىاـ في تنظيـ مستكيات مركبات ا، كلوعالية
كالذم  يتأكسد   سبرمديفاؿ إلى بكلي اميف اككسيديز بصكرة رئيسية بكساطة السبرميف يتأكسد

 4NHإلى  جزئيان بترسيف اؿ ، ثـ يتأكسدβ -amino  propionaldehyde كبترسيف اؿ بدكره إلى
 ،السبرمديفكسبرميف يمكف أف يحفز أكسدة مجمكعة األميف الثانكية لؿ PAOإف إنزيـ . CO2ك 
يتغير باالعتماد عمى يف متعددة األـ عممو عمى مركبات آليةكطبيعة  اإلنزيميتحفيز مكقع اؿ افك

 إلىسبرمديف اؿكسبرميف اؿ الحيكاف يحكؿ أنسجةفي بعض  PAOانزيـ  مصدر اإلنزيـ، كليذا فاف
 في ماأ .بيرككسيد الييدركجيف بركباف الدييايد ك ال عفضؼ ،عمى التكالي، السبرمديف كالبترسيف

جمكعة األميف الثانكية، لذا فاف فاف اإلنزيـ يعمؿ عمى الجانب األخر لـ ،اتالبكتيريا كالنبات بعض
-amino propyl-4-3   ىيسبرمديف اؿ كسبرميف اؿ المركبات الناتجة عف أكسدة

aminobutyraldehyde 4ك-aminobutyraldehyde ،(8)التكالي  عمى .
في الكظائؼ الطبيعية متعددة األميف  تزاف مركباتا تأثيرمية أهبحكث اؿ تأكيح

الميادة مسؤكلة عف مكت  باألجساـمة عكامؿ ذائبة ليست مرتبطة اف ثك ،(9)المناعي  لمجياز
 اف انزيـ فقد بدا محتمالن كليذا ، أخرلالطفيميات داخؿ الخاليا بدكف مساعدة مباشرة مف خاليا 

PAO مركبات  أكسدةعرفت نكاتج لقد . (10) اك احد نكاتجو ربما يككف ىك العامؿ الذائب
 تمتمؾحيث  .(11) الخاليا مف ختمفةـ ألنكاعبانيا سامة  PAO انزيـ بكساطةمتعددة األميف 
مسؤكؿ عف ، كانو  PAOنزيـالمنشطة فعالية متزايدة لال macrophagesالبالعـ الكبيرة 

 (.12) التي تؤدم إلى قتؿ الطفيميات حداثاأل
إلى تككيف امينك الدييايد فعاؿ جدا لو تأثيرات متعددة األميف  مركبات ؤدم أكسدةت
، تثبيط (14) ، قتؿ ديداف طفيمية مختمفة(13) البيض كظائؼ الكرياتتنظيـ تتيمف  متنكعة،
. (15) الحر كاالنجذاب الكيمياكم لمخاليا العدلة األككسجيفجذر  إنتاج

الطفيمية القديمة كالشائعة في  األمراضمف  Echinococcosisيعد داء المشككات 
المشتركة بيف  األمراضكىك مف  (16) عراؽالكطف العربي كاؿ كبيمنياالعالـ،  أنحاءجميع 
 Echinococcusتعد المشككة الحبيبية  Cyclo-zoonotic disease (17.) كالحيكاف اإلنساف

granulosus  ، العامؿ المسبب لداء المشككات الكيسي 
Cystic echinococcosis ،بالمقارنة في جميع القارات اكمتكطف (18)عالمي االنتشار  طفيال ،
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  العامؿ المسبب لداء المشككات السنخي ،E.multilocularisمشككات متعددة الحجرات اؿمع 
Alveolar echinococcosis لألىمية  نظران ، ك(19)لشمالي ، كالذم يقع في نصؼ الكرة ا

كانتشاره في كثير مف دكؿ العالـ   Hydatid disease الطبية كاالقتصادية لداء األكياس العدرية
لمكيكع معالجة ىذا الداء الذم مازاؿ كاحدا مف  كبيران  ثكف كالمختصكف اىتمامان فقد أكلى الباح

 إذكنظرا لصعكبة عالج ىذا المرض،  (.20) الطفيمية القاتمة كالصعبة العالج األمراضاخطر 
تعديؿ  إحداث إمكانية، فقد اتجو الباحثكف حكؿ جزيئان  المستخدمة نجاحان  األدكيةنجحت معظـ 

بيذا الطفيؿ، كاستخدمكا ليذا الغرض  اإلصابةؼ بيدؼ تنشيط مقاكمتو يد مناعي في الميي
(. 24-21)عديدة عزلت مف مصادر مختمفة  مكادان 

، خاصة ، فاف استخداـ االنزيمات كمكاد معدلة مناعيا يكاد يككف نادران أعالهمع ما ذكر 
فعالية كجكد  مف (27-25) الدراسة السابقة إليو أشارتعمى ما  كاعتمادان .  PAOبالنسبة النزيـ 
في استخداـ احد ( 28)دراسة سابقة  فقد نجحت ،سائؿ المخي الشككياؿ في PAO عالية النزيـ

في الفئراف العدرية الثانكم  األكياسبداء كمعدؿ مناعي يد الخمج  PAO انزيـلي ىذا متماث
ثؿ الثاني ليذا االنزيـ دراسة مماثمة عمى المتما إلجراءكاف ىذا حافزا كالبيض، المصابة تجريبيا، 

 .استخدامو كمعدؿ مناعي يد نفس المرض، كىذا ىك ىدؼ الدراسة الحالية إلمكانية
 

المواد وطرائق العمل 
 السائل المخي الشوكي ةعين

مف مختبرات مستشفى ابف سينا التعميمي  األصحاء األطفاؿمف  CSF جمعت عينات
. نة الكاحدةمؿ لمعي 1-0.5كبمعدؿ عينة  15بكاقع  في المكصؿ

 

  CSFبروتين في ال ر كميةيدقت
في تقدير كمية البركتيف في عينات ( 29،30)المعدلة  Lowrey  طريقةاستخدمت 

CSF. 
 

 PAO قياس فعالية أنزيم
 كالمحكرة مف قبؿFlayeh (31 )  طريقةاد عمى ـتالعبا PAO فعالية أنزيـ تقيس

Dahel (32)عمييا انزيـ ، كاستخدمت الظركؼ المثالية التي يعمؿ PAO  فيCSF  كالمثبتة
Al-Katib  (. 25)مف قبؿ

 PAOالتنقية الجزئية النزيم 

الفرز الغشائي باستخداـ طفاؿ ألا CSFمف  PAO نزيـتمت التنقية الجزئية أل
، عمى DEAE-Celluloseككركماتكغرافيا التبادؿ االيكني باستخداـ المبادؿ االيكني السالب 

(. 33)التكالي 
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  ات المختبرية                            الحيوان
تـ الحصكؿ عمييا  ث كقدحباؿتجارب في  BALB/cالبيض ساللة  الفئرافاستخدمت 

. كمية التربية/ مف غرفة تربية الحيكانات التابعة لقسـ عمكـ الحياة 
  

             األكياس العدرية
. مدينة المكصؿ مف الجزاريف فيالمذبكحة  األغناـ أكباد مف األكياس العدرية عزلت  

 قدير حيكيتيا حسب طريقةتكتـ Smyth (34 ) حسب طريقة الرؤيسات األكليةجمعت ك
Smyth & Barett (35) فأكثر% 96التي بمغت حيكيتيا  الرؤيسات األكلية، كاستخدمت 

 طريقة كالتي تـ حسابيا حسب تقريبان  رؤيس اكلي 2000كحقنت الفئراف في التجكيؼ البريتكني بػ 
Wangoo  (36)كجماعتو. 

 

 تصميم التجارب
التي تنتج عف الخمج باألكياس العدرية في  االمراييةعمى  II PAO لدراسة تأثير انزيـ

: عمى ثالث تجاربالفئراف ميع جاـ الفئراف، قسمت
 سبرميفباؿمف كزف الجسـ  غـ10/مكغـ  200 لب بتركيزخاؿ داخؿفأرا  25حقف : التجربة األولى

غـ مف كزف 10/مكغـ 1000 800,600,400,200,)الييا تراكيز مختمفة  ميافان 
المستحصؿ مف القمة الثانية مف عممية التبادؿ  PAO II  مف أنزيـ (الجسـ
فار بعد يكـ كاحد /رؤيس اكلي حي 2000خمجت الفئراف بما يقرب مف . أاليكني

فقط كمجمكعة ة العدد نفسو مف الرؤيسات األكليفئراف ب  5  خمجتك ،مف التفعيؿ
شرحت الفئراف  ،كمجمكعة سيطرة سالبة    فئراف  5 استخدمت .سيطرة مكجبة

مف ىذه التجربة لالنزيـ  األمثؿحدد التركيز . جميعيا بعد شير مف احداث الخمج
  .جراء التجارب الالحقةال

عد ثالثة ، كبالسبرميفمع  II PAO مف أنزيـ األمثؿفئراف بالتركيز  5حقنت : التجربة الثانية
. مف التفعيؿ خمجت الفئراف بالعدد نفسو مف الرؤيسات األكلية الحية أياـ

كبجرعتيف  السبرميفمع  II PAO مف أنزيـ األمثؿبالتركيز فئراف  5حقنت  :التجربة الثالثة
ساعة، خمجت الفئراف بالعدد نفسو مف الرؤيسات األكلية بعد  72متتاليتيف بينيما 

في كال التجربتيف كاف ىناؾ مجمكعة سيطرة سالبة  .كلياألأياـ مف التفعيؿ  6
ثالثة اشير مف إحداث شيريف كشرحت الفئراف جميعيا بعد . مكجبة كأخرل
 .الخمج

المعايير المختارة لمدراسة    
 الدم

سحب الدـ مف العيف باستخداـ أنبكبة  ، Diethyl etherااليثر  باستخداـخدرت الفئراف 
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جمع الدـ في أنابيب حاكية عمى مانع التخثر  .Waynforth(37)  شعرية كفؽ طريقة
EDTA ،تـ مباشرة حساب العد الكمي لكريات لكريات الدـ البيض، ك ريقيحيث حسب العد التؼ

: (38) حسب المعادلة التالية  Total countالبيض الدـ
الدم  واحد من  مل/ عدد الخاليا  =  x    50الكبيرة األربععدد الخاليا في المربعات 

 
 اإلحصائيالتحميل 
حيكانات السيطرة المكجبة  بيف اتفركؽاؿ لتحديد t(39) نتائج باستخداـ اختبار اؿتحميؿ  تـ

 .أخرل كحيكانات السيطرة المكجبة مف جية كالسيطرة السالبة مف جية، كبيف الحيكانات المعاممة
 

النتائج 
   CSF في  PAOتحديد مستوى فعالية انزيم 

حسب خطكات التنقية ما بيف االنزيـ الخاـ، كالفرز  PAO نزيـالنكعية ال ليةفعااؿارتفعت 
. (1 الجدكؿك 1 الشكؿ) األيكنيالغشائي كالتبادؿ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بوساطة التبادل أاليوني   CSFمن   PAOنموذج الروغان المستحصل من تنقية إنزيم  (:1)الشكل 
األصحاء  ألطفالا CSF من PAO تنقية إنزيمخطوات (: 1)الجدول 
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( بروتين
 100-  66.12 374.94 41.66 5.67 9.0االنزيم الخام 

165.2 2.23 147.53 619.65 72.90 4.20 8.5الفرز الغشائي 
6 

        التبادل االيوني

peak I 35 0.91 31.25 1093.75 1201.92 18.17 291.7
1 

peak II 20 0.72 41.66 833.20 1157.22 17.50 222.2
2 

  الوحدة اإلنزيميةU ةسد مايكرومول واحد من المادة األساس السبرمين في الدقيقة الواحدتشير إلى كمية اإلنزيم التي تؤك. 

 
في الخمج التجريبي بالرؤيسات األولية في الفئران البيض  PAO-Spm تأثير نظام

في الخمج التجريبي بالرؤيسات األكلية في الفئراف  PAO-Spm درس تأثير نظاـ
 :كفيما يمي نتائج ىذه الدراسة ،البيض

 
مختمفة التركيز  PAOي لكريات الدم البيض باستخدام جرعات ريقالكمي والتفمعدالت العد 

في معدؿ العد  (P<0.001)معنكيا عاليا مجمكعة السيطرة المكجبة انخفايا  أظيرت
م لكريات الدـ ريؽأما العد التؼ. الكمي لمكريات البيض مقارنة بمعدؿ مجمكعة السيطرة السالبة

في عدد الخاليا  (P<0.001) عاليان  معنكيان  رة المكجبة ارتفاعان البيض فقد أظيرت مجمكعة السيط
غير معنكم في  في معدؿ الخاليا العدلة كانخفايان   (P<0.05) معنكيان  كانخفايان  ،الممفاكية

(. 2الجدكؿ ) مقارنة بمعدؿ مجمكعة السيطرة السالبةمعدؿ الخاليا كحيدة النكاة، 
عد الكمي اؿفي معدؿ   (P<0.001) اؿحدكث ارتفاع معنكم ع الجدكؿ ىذا يكيحك

مقارنة بمعدؿ مجمكعة السيطرة  PAO-Spm لمكريات البيض في الفئراف المفعمة بنظاـ
م لكريات الدـ البيض ريؽأما فيما يتعمؽ بالعد التؼ .مكغـ 800عند التركيز بمغ أقصاه  ،المكجبة

 مكغـ 800ية عند التركيز ، فقد أظيرت الخاليا الممفاكPAO-Spm في الفئراف المفعمة بنظاـ
انخفايا يئيال غير  مكغـ 400التركيز كاظير ، (P<0.05) فرؽ معنكمبك معدؿ، أقصى

عدؿ مجمكعة السيطرة مقارنة بـ ،غير معنكم بقية التراكيز ارتفاعان  تأظيرفي حيف معنكم، 
  .المكجبة

سيطرة مجمكعة اؿنظيره في مقارنة بانخفاض في معدؿ الخاليا العدلة حدكث  لكحظ
 مكغـ 200التركيز  أما ،(P < 0.05) كبفرؽ معنكم ،مكغـ 800ند التركيز عبمغ أدناه  ،المكجبة

. غير معنكمانخفايا كيز االتر بقية تأظيرفي حيف ، فقد اظير ارتفاعا غير معنكم
مجمكعة السيطرة  نظيراتيا فيفي معدالتيا مقارنة بانخفايا  النكاة الخاليا كحيدة أظيرت

  .مكغـ 800انخفاض عند التركيز  أعمى، ككاف ات مختمفةؽككبفرالمكجبة 
 PAO  نزيمالل لتركيز االمثختيار اا
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 ؿ تركيزمثحيث كجد اف ادراسة الحالية اؿ في PAOالنزيـ  األمثؿتـ اختيار التركيز 
 كمعدؿ مناعي    كعميو فقد استخدـ مف السبرميف، مكغـ 200مع  مكغـ 800 كاف PAOالنزيـ 
 .الحقةؿراف المخمجة في التجارب افي الفئ

 
باستخدام  ي لكريات الدم البيض في الفئران المفعمةريقالتغيرات الحاصمة في معدالت العد الكمي والتف(: 2)جدولال

 ، Spm األساسمع تركيز ثابت من مادة  PAOتراكيز مختمفة من انزيم 
 ساعة من الخمج لمدة شهر واحد 24جرعة واحدة قبل وب

العد ( مكغم) التراكيز
الكمي لكريات 
الدم البيض 

ي لكريات الدم البيض ريقمعدل العد التف

PAO Spm Lymphocytes 
% 

Neutrophils 

% 

Monocytes 

% 

200 200 5520 ****±216.8 82.8± 2.38 14.2±2.58 2.0*±1.0 
400 200 4430****±171.8 82.0± 2.91 12.6±2.30 3.4±1.67 
600 200 4160****±65.2 83.0 ± 2.23 12.5±3.70 3.2± 1.79 
800 200 6730****±297.0 87.0*± 3.53 10.2*± 2.79 1.3**±0.89 
1000 200 5300****±212.1 85.0± 4.49 11.8±3.39 2.0 ±1.30 

-C 5100****±696.4 78.4****±0.89 15.6*±1.81 4.6±1.58 

C+ 2500±79.0 81.9±0.83 14.0±1.30 3.2±0.89 
 
- C السالبة لسيطرة فئراف ا  ،C+  المكجبةفئراف السيطرة .
 (P<0.01)الفركؽ معنكية عند **  ،  (P<0.05)الفركؽ معنكية عند   * 

 (P<0.001)الفركؽ معنكية عند **** ، (P<0.005)لفركؽ معنكية عند ا*** 
 .القياسي االنحراؼ ±( لخمس مكررات)تشير األرقاـ في الجدكؿ إلى المعدؿ 

 
 PAO  نزيمباستخدام التركيز االمثل الي لكريات الدم البيض ريقمعدالت العد الكمي والتف
في معدؿ عدد كريات الدـ البيض   (P<0.01) ارتفاع معنكمحدكث ( 3) يكيح الجدكؿ

العد الكمي ارتفع معدؿ و مجمكعة السيطرة المكجبة مقارنة بنظيره في مجمكعة السيطرة السالبة،في 
مقارنة بنظيره في    (P<0.001)المجمكعة المفعمة ارتفاعا معنكيا عاليا  فيالبيض  لكريات الدـ

. مجمكعة السيطرة  المكجبة
 معنكيان  الخاليا الممفاكية ارتفاعان  أظيرتم لكريات الدـ البيض فقد ريؽبالنسبة لمعد التؼ أما
(P<0.01)  ارتفاعان   كأظيرتة، في مجمكعة السيطرة المكجبة مقارنة بمجمكعة السيطرة السالب 

 كجكد انخفاض لكحظ. مقارنة بفئراف السيطرة المكجبةفي الفئراف المفعمة  (P<0.001) معنكيان 
مقارنة بنظيراتيا في  مجمكعة السيطرة المكجبة فئرافلمخاليا العدلة في  (P<0.001)عاؿ  معنكم

 في الفئراف المفعمة (P<0.01) معنكيان  ان انخفاض أظيرت، كالتي بدكرىا مجمكعة السيطرة السالبة
مجمكعة  فيالنكاة كحيدة كذلؾ انخفيت الخاليا . مقارنة بنظيراتيا في مجمكعة السيطرة المكجبة

، في حيف مجمكعة السيطرة السالبة نظيراتيا فيمعنكم مقارنة ب غير ان انخفاضالسيطرة المكجبة 
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تيا في مجمكعة السيطرة مقارنة بنظيرا (P<0.01)معنكيا ا نخفاضالفئراف المفعمة ا أظيرت
   .المكجبة

بيف  كريات الدـ البيضفي معدؿ أعداد  اختالؼ غير معنكم حدكث (4) يبيف الجدكؿ
 الفئراف المفعمة في (P<0.005) معنكمع اارتؼ مجمكعة السيطرة المكجبة كالسيطرة السالبة، كحدكث

. مجمكعة السيطرة المكجبة مجمكعة نظيره في نة بمقار
ارتفاعا الخاليا الممفاكية  أظيرتم لكريات الدـ البيض فقد ريؽعد التؼب اؿبالنسبة لحسا

، السيطرة السالبةكنظيراتيا في  بيف معدالت مجمكعة السيطرة المكجبة (P<0.001)عاليا معنكيا 
مجمكعة السيطرة  نظيراتيا فينة بمقار في الفئراف المفعمة (P<0.001) معنكيان  ارتفاعان  كأييان 
بيف معدالت  (P<0.001)عاؿ  حدث انخفاض معنكمبالنسبة لمخاليا العدلة فقد  اأـ. المكجبة

  (P<0.001)رافقو انخفاض معنكم     ،مجمكعة السيطرة المكجبة كنظيراتيا في السيطرة السالبة
 النكاة بالنسبة لمخاليا كحيدة أما. مجمكعة السيطرة المكجبة نظيره فينة بفي المجمكعة المفعمة مقار

، ككاف ىناؾ اختالؼ يئيؿ جدا في السيطرة المكجبة مقارنة بنظيره في السيطرة السالبة دثحفقد 
. مجمكعة السيطرة المكجبةنظيره في مقارنة بفي المجمكعة المفعمة غير معنكم ض اانخؼ

 
 ي لكريات الدم البيض في الفئران المفعمةريقالتغيرات الحاصمة في معدالت العد الكمي والتف(: 3)الجدول

ساعة   72، وبجرعة واحدة قبل Spm مع مادة االساس PAO بالتركيز االمثل من انزيم
 من الخمج لمدة شهرين

(مكغم)التركيز  العد الكمي لكريات  
 الدم البيض

ي لكريات الدم البيض ريقمعدل العد التف

PAO Spm 
Lymphocytes 

% 

Neutrophils 
% 

Monocytes 
 %

800 200 7150****±187.1  81.3****±2.9  17.2**±2.60  1.0**±0.44  
C

-
 4070**±28.03   65.0 **±3.39  27.0****±1.92  7.1±1.92  

C 
+ 5225±554.80 71.8±2.38  20.8±1.30  6.2±1.67  

 
ي لكريات الدم البيض في الفئران المفعمة ريقالتغيرات الحاصمة في معدالت العد الكمي والتف( : 4)الجدول 

( ساعة 72كل )، وبجرعتين Spm األساسمع مادة  PAO من انزيم لاألمثبالتركيز 
 من الخمج لمدة ثالثة اشهر أيام قبل ستة

(مكغم)التركيز  الكمي لكريات  عدال 
الدم البيض 

ي لكريات الدم البيض ريقمعدل العد التف

PAO Spm 
Lymphocytes 

 %
Neutrophils 

% 

Monocytes 
% 

800 200 6603***±158.3  82.8****±1.92  9.0**±3.08  7.2±2.16  
C

-
 4017±194.72  60.0****±3.16  28.9****±4.27  9.6±3.43  

C 
+ 4482±75.25 7 75.6±2.40  14.4±2.40  9.0±1.58   
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 المناقشة
 CSFبعد تنقيتو مف  PAO لكحظ في الدراسة الحالية ظيكر قمتيف متميزتيف إلنزيـ

اف . أييان باستخداـ التبادؿ أاليكني Al-Katib (25 ) ألطفاؿ األصحاء كىك نفس ما الحظتوا
 إلىشير م ،، في دراستناPAO ، إلنزيـظيكر قمتيف متميزتيف تمتمؾ كؿ منيا فعالية عالية نسبيان 

حيث تـ ( 40)كجماعتو  Cervelli مابينو الباحثكفىذا ككجكد ىذا األنزيـ بشكؿ متماثالت 
ىيئات التركيبية كالمكاقع الخمكية، كما تـ تشخيص مميزة في اؿ PAO تشخيص متماثالت إلنزيـ

 PA اف الكظائؼ الميمة المعينة التي تمعبيا مركبات. (41) ليذه المتماثالت ةالجينات الكراثي
 PAO ، حيث اف إنزيـ(42)عمى نمط االيض ليذه المركبات  ،لحد ما، في نسيج معيف يعتمد

كفي الكقت نفسو يعمؿ عمى التحكـ ة االميف، مركبات متعدد يعمؿ عمى التنظيـ الدقيؽ لتركيز
اعتمادا عمى اآللية الخاصة بو، األمر الذم يفسر ليذه المركبات  بتركيز كنكع نكاتج األكسدة

. (43)بمتماثالت مختمفة  PAO إنزيـ أىمية تكاجد
يمكف أف تعزل الزيادة الحاصمة في العد الكمي لكريات الدـ البيض في الفئراف المفعمة 

، مقارنة بفئراف السيطرة PAOإنزيـ  كلجميع التراكيز المستخدمة مف PAO-Spm ـبنظا
بحد ذاتو كمعدؿ مناعي، إذ قد يؤدم إلى إفراز المكنككينات  PAOالمكجبة، إلى دكر البركتيف 

Monokines لممصادر ) فكالسابؽ فكق الباحثاالتي تساعد عمى تكاثر الخاليا الممفية، كىك ماعز
كمف الفطر   Rhizobiumبكتريا ند استخداميـ السكر المتعدد المستخمص مفع( 22،21انظر 

Aureobasidium pullulans  ،مستخمصة مف مصادر  أخرلعف مكاد  فيالن ، عمى التكالي
قد تعزل الزيادة الحاصمة في العد الكمي لكريات الدـ البيض في  أك ة،مناعي تكمعدالمختمفة، 

تج السمية لفعالية ىذا االنزيـ، فقد تككف ىذه جزءا مكمال لمفعالية دكر النكا إلىالفئراف المفعمة 
مركبات متعددة  مف أكسدة ناتجاالمينكالدىايد الفعاؿ جدا كاؿكاف (. 44)المنظمة لمخاليا البمعمية 

 لو تأثير في تنظيـ كظائؼ كريات الدـ البيض يمكف اف يككف PAO انزيـ بكساطةاالميف 
مدة حياة زيادة معنكية في معدؿ  أحدثتككف المادة الممنعة قد  كيمكف تفسيره الى. (13)

( 28،24،23)جاءت نتائجنا مكافقة لما تكصؿ اليو باحثكف سابقكف . الخاليا الممفاكية المفعمة
. العدرية الثانكم األكياسعند استخداميـ معدالت مناعية مختمفة يد داء 

الكمي لكريات الدـ البيض مقارنة  مجمكعة السيطرة المكجبة انخفايا في العد أظيرت
ارتشاح الكريات كىجرتيا بسبب كذلؾ ، بعد مركر شير مف الخمج، بمجمكعة السيطرة السالبة

 Du and ذلؾ  أكد(. 45)إلى مكاقع الخمج لغرض السيطرة عمى نمك كتطكر األكياس العدرية 

Ali-Khan (46 )في الفئراف المخمجة كريات الدـ البيض  عدد إذ أكيحا عدـ حدكث زيادة في
في  ،(28،22) بالنسبة لممشككات الحبيبية أييان إلى ذلؾ  رمأشبالمشككة متعددة الحجرات، كما 

حدكث زيادة في العدد الكمي لكريات الدـ البيض في السيطرة  مف نتائج البحث الحالي حيف لكحظ
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تـ تسجيؿ الزيادة نفسيا  المكجبة مقارنة بالسالبة، بعد مركر شيريف كثالثة اشير مف الخمج، كقد
الكجكد  إلىيمكف اف يعزل  اف سبب االرتفاع(. 47) آخريففي الفئراف المخمجة مف قبؿ باحثيف 

. (48)  ؿ داخؿ الجسـمالمستمر لمطؼ
 PAO-Spmإف االرتفاع في نسب أعداد الخاليا الممفاكية في الفئراف المفعمة بنظاـ 

مقارنة بمجمكعة  النكاة كحيدةالخاليا  كأعدادلة الخاليا العد في نسب أعداد صاحبو انخفاض
-PAO  الخاليا الحمية في كؿ مف الفئراف المفعمة بنظاـلـ يمحظ كجكد ك ،السيطرة المكجبة

Spm يحدث ارتشاح لمخاليا الحمية  اإلصابةالنو في حاالت  اك في فئراف السيطرة المخمجة
 (49)م افية كجزء مف الجياز البمعمي النخاعالنيا تعتبر مف الخاليا البمعـ اإلصابةمناطؽ  إلى

كمادة  PAOمادة  إعطاءذلؾ فاف  إلى إيافةكالذم يشمؿ الخاليا العدلة، الحمية كالقعدة 
اف زيادة الخاليا الممفاكية ىنا تتفؽ مع ما كجده  .ىجرة ىذه الخاليا تقد حفز امناعيمنشطة 

Reuben  عند تفعيؿ بالعـ الخمب( 50)كجماعتوPeritoneal macrophages(PQ)  
عند استخداميـ معدالت ( 28،24،23)، كمع ما كجده باحثكف سابقكف BCGبكساطة لقاح 

كاف االنخفاض في أعداد الخاليا الممفاكية التي أظيرتو  .مناعية مختمفة كمف مصادر مختمفة
Du and Ali-Khan (46 )مقارنة بالفئراف المفعمة كاف مماثال لما كجده السيطرة المكجبة فئراف 

في فئراف السيطرة  أييان لكحظ  .في الفئراف المخمجة بالرؤيسات األكلية لممشككة متعددة الحجرات
المكجبة زيادة في أعداد الخاليا الممفاكية مقارنة بمجمكعة السيطرة السالبة، حيث اف الكجكد 

(. 48)يدات الطفيؿ المستمر لألكياس العدرية في جسـ الفئراف يعني استمرار التحفيز ببقاء مست
 أما فيما يتعمؽ بالخاليا العدلة، فيعزل انخفاض أعدادىا في الفئراف المفعمة بنظاـ

PAO-Spm  مكاقع الطفيؿ كالقياء عميو بعممية   إلىإلى قدرة ىذا اإلنزيـ عمى تحفيز ىجرتيا
 Myeloid phagocyticم افالبمعمة، حيث أنيا تمثؿ جزءا مف الجياز البمعمي النخاع

system (49 .)حظ حدكث انخفاض غير معنكم في أعداد الخاليا العدلة كالذم استمر ككما ؿ
  and Behbehani  Al-Karmiكدأكيكما بعد الخمج بالمشككات متعددة الحجرات،  60لمدة 

. ىاأعداد انخفاض إلى أدلمكاقع الطفيؿ مما  إلىنزكح ىذه الخاليا ( 51)
لكحظ انخفاض معدليا في الفئراف المفعمة مقارنة  فقد النكاة لخاليا كحيدةبالنسبة ؿ

كقد يعزل سبب قمة أك  .بالسيطرة المكجبة كالتي بدكرىا انخفيت مقارنة بالسيطرة السالبة
إلى ىجرتيا مف الدـ إلى مكاقع اإلصابة كتحكليا إلى  النكاة انخفاض أعداد كريات الدـ كحيدة

الخاليا المصدر الرئيسي لمبالعـ الكبيرة  ىذه بتأثير المعدؿ المناعي، إذ تمثؿ( 52)بالعـ 
Mononuclear phagocytic system (49 )النكاة  أحادممف الجياز البمعمي  ابكصفيا جزء

في حيف تقؿ عممية . كبذلؾ فيي تمثؿ الجزء األكبر مف جياز الدفاع غير النكعي لممييؼ
 (.51) السالبةيطرة إلى مكاقع الخمج في فئراف السالنكاة انجذاب الخاليا كحيدة 
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مع  CSFالمستخمص مف  PAO يتيح مف دراستنا الحالية اف المتماثؿ الثاني النزيـ
بداء  اإلصابةيد  في الفئراف البيض لطبيعيةاة مناعيستجابة اؿالكف اف ينشط ايـسبرميف اؿ
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