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ABSTRACT 
The study investigated the effect of the lipopolysaccharide (LPS) 

which was extracted from Klebsiella pneumoniae on immune response of 
BALB/c mice infected with secondary hydatid cyst of Echinococcus 
granulosus.  

The immunopathological changes accompanied with secondary 
hydatid disease in mice were followed in comparison with the positive 
control group (mice infected with hydatid disease but not activated with 
LPS) and negative control group (mice neither activated with LPS nor 
infected with hydatid disease) throughout (3-5) months period of the 
experiments. 

Criteria taken into consideration included the changes in numbers, 
weights and diameters of the hydatid cysts and the percentage of their 
reduction .In addition, changes in the weights of liver and spleen and their 
organ index. The results revealed an obvious decrease in numbers, 
weights and diameters of hydatid cysts grown in mice activated with LPS 
in comparison with the positive control group, in all experiments, 
supported by the reduction of the cyst number in activated mice. A 
decrease in weight and organic index of the liver and variation in the 
weight and organ index of spleen in activated mice. 

Therefore, it may be concluded that the lipopolysaccharide 
extracted from Klebsiella pneumoniae can be used as a non-toxic 
activator (stimulator) of the immune response against infection with 
secondary hydatid disease.  
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  الخالصة
ــدهني       ــدد ال ــسكر المتع ــأثير ال ــار ت ــة اختب ــة الحالي ــضمنت الدراس ت

Lipopolysaccharide(LPS)   المستخلص من بكتريـاKlebsiella pneumoniae  فـي 
الثـانوي  ) العدرية(االستجابة المناعية للفئران البيض السويسرية المصابة بداء األكياس المائية          

  .Echinococcus granulosusلطفيلي 
األكياس المائية الثانوي في الفئـران      ب إلصابة متابعة التغيرات المرضية المصاحبة ل     تم

ألمـصابة بـداء    (المعاملة بمادة السكر المتعدد الدهني بالمقارنة مع فئران السيطرة الموجبـة            
غير المـصابة وغيـر     (وفئران السيطرة السالبة    ) LPSاألكياس المائية وغير المعاملة بمادة      

أشهر، وتم االعتماد على معايير عـدة  ) ٥-3(طيلة مدة التجارب البالغة ) LPSادة  المعاملة بم 
والنسبة المئوية الختزال   تضمنت التغيرات الحاصلة في أعداد وأوزان وأقطار األكياس المائية          

وقد بينـت    . دراسة التغيرات في أوزان الكبد والطحال ومعامل تضخمهما         عن  فضالً ،أعدادها
خفاض واضح وبدرجات معنوية مختلفة في معدالت أعداد وأوزان وأقطار          الدراسة حصول ان  

 ، بالمقارنة مع فئران السيطرة الموجبة     LPSاألكياس المائية الثانوية في الفئران المعاملة بمادة        
كذلك انخفاض في معدالت أوزان الكبد ومعامل تضخمه وتباين في أوزان الطحـال ومعامـل           

  .تضخمه في الفئران المعاملة
تبين من الدراسة إمكانية استخدام مادة السكر المتعدد الدهني المستخلص من بكتريـا             

Klebsiella pneumoniae  ًوغير سام ضـد اإلصـابة بـداء     مؤثراً مناعياًبوصفه معدال 
  .األكياس المائية الثانوي في الفئران البيض

  

  المقدمة
 واقتصادية عامة وخاصة  مشكلة طبيةHydatid disease العدرية األكياسيمثل داء 

سـطة المراحـل اليرقيـة لطفيلـي        افي المناطق الموبوءة من العالم، ويتـسبب المـرض بو         
Echinococcus              ويمكن ان يحدث الخمج في االنسان وفي انسجة كثير من انواع اللبائن من 

  آكالت االعشاب، وتتواجـد االكيـاس العدريـة بالدرجـة الرئيـسة فـي الكبـد والـرئتين                  
 سـريرية فـي     تكمن خطورة المرض في تهديده لحياة االنسان، اذ ال يظهر اعراضاً          . [1-2]

المراحل المبكرة من الخمج لحين تقدم المرض واحداث ضغط علـى االنـسجة واالعـضاء               
، كمـا ان تمـزق      Jaundice [5]قد يرافقه الم وانتفاخ الـبطن واليرقـان         . [4-3]المجاورة  

  الوعية الدموية يؤدي الى تفـاعالت فـرط الحـساسية          االكياس وتسرب محتوياته الى داخل ا     
ـ ، [6]قد تنتهي بالموت المفـاجئ  و acute anaphylactic reactionsالحادة    عـن ضالًف

 القتصاد العديـد مـن      الخسائر الناجمة عن اصابة المضائف الوسطية، اذ يمثل المرض تحدياً         
  .[2]دول العالم وخاصة الدول النامية 
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على الرغم من ان الجراحة هـي       ألكياس العدرية مشكلة قائمة، و    ال يزال عالج داء ا    
 لى ازالة االكياس والشفاء التام    الطريقة المثلى لعالج داء االكياس العدرية، اذ يمكن ان تؤدي ا          

اما بالنسبة للعالج الكيميـائي،     . ، اال انه يتعذر اجراء التداخل الجراحي في بعض الحاالت         [7]
 Benzimidazole لعالج داء االكياس العدرية منها البنزيميدازول        فقد استخدمت ادوية عديدة   
 واوكـسفيندازول   Mebendazole والميبيندازول   Albendazoleاو مشتقاته مثل البندازول     

Oxfendazole [3,8]، ًلعدم اكتشاف عالج كيميائي فعال ضد داء االكياس العدريـة           ونظرا 
الت فقد اتجهت البحوث في العقود االخيـرة        وصعوبة اجراء التداخل الجراحي في بعض الحا      

 باستخدام المعـدالت    الى تعديل او تنشيط المناعة الطبيعية للجسم في المضائف المثبطة مناعياً          
من مـصادر مختلفـة مثـل البكتريـا          معزولة مواد ، وهي Immunomodulatorsالمناعية  

  .[11-9] والفطريات والنباتات ضد امراض طفيلية وغير طفيلية
 للبكتريا السالبة لصبغة كرام من المعدالت المناعيـة         LPS السكر المتعدد الدهني     ديع

المتالكه تاثيرات محفزة لمكونات الجهاز المناعي، اذ يعمل علـى تحفيـز الـبالعم الكبيـرة            
  والخاليا الوحيدة ويؤثر على تمايز الخاليـا الوحيـدة الـى انـواع اخـرى مـن الخاليـا                   

 على تحرير السايتوكينات قبـل االلتهابيـة        Endotoxins الداخلية    كما تعمل الذيفانات   [12]
Proinflammatory cytokines   مثلIL-1   وIL-6  عامـل نخـر الـورم   و Tumor 

Necrosis Factor (TNF-α) [13] ويؤدي ،LPS   الى تفاعل التهابي ينتج عنـه ارتـشاح 
 جزيئات معقـد التوافـق      سهمت و [14]والحمضات   والعدالت الوحيدة الخاليا يشمل كبير خلوي

ـ  II  Major Histocombatiability Complex (MHC-II)النسيجي الكبير  دور فـي  ب
 LPSويحث الـ   . [15] وانتاج االضداد    LPS اللمفاوية المستجيبة للـ     Bالسيطرة على خاليا    

يض  عملية تحفيز كريات الدم الب     LPS وكذلك يتواسط الـ     [16]عوامل المصل القاتلة للبكتريا   
  استخدم بوصفه معـدالً إذ، TLR-4 [17]وCD14 والخاليا االندوثيلية من خالل مستقبالت 

  .[22-18]  في دراسات عديدةمناعياً
من هنا جاء الهدف من الدراسة الحالية المتمثل بدراسة تاثير السكر المتعـدد الـدهني     

LPS المستخلص من بكتريا K. pneumoniae   ثـانوي فـي    العدريـة ال األكياسضد داء
 وجد وبعد االطالع على ما نشر من التقارير         إذ،  BALB/cالفئران البيض السويسرية ساللة     

  . ضد هذا المرض مناعياًوالبحوث العلمية انه لم يسبق استخدامه بوصفه معدالً
  

  لمواد وطرائق العملا
  عينة البكتريا 

/ لبكتريولـوجي  من مختبر ا K. pneumoniaeتم الحصول على عزلة نقية من بكتريا 
مستشفى السالم في الموصل، وقد تم اعادة عملية التـشخيص فـي مختبـر    / قسم المختبرات  
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كلية التربية، لغرض التأكد من البكتريـا بوسـاطة         / قسم علوم الحياة    / بحوث البكتريولوجي   
  .[24-23] اختبارات التحري والكيموحيوية

  

    استخالص السكر المتعدد الدهني 

  .في استخالص السكر المتعدد الدهنيet al.1987 Learne   [25] ةاستخدمت طريق
  

  التنقية الجزئية للسكر المتعدد الدهني 

لتنقية السكر المتعـدد الـدهني مـع      Leathers et al.1988 [26] استخدمت طريقة
  .اجراء بعض التحويرات

  

  الكشوفات الكيميائية اللونية على السكر المتعدد الدهني

  .[27] الكاربوهيدرات، البروتينات، الدهون واالحماض النوويةتم الكشف عن 
  

  تقدير مكونات السكر المتعدد الدهني 
  تقدير كمية السكر في السكر المتعدد الدهني

 في تقدير كمية السكر في السكر المتعدد Dubois et al.1956 [28] استخدمت طريقة
  .الدهني

  

  ي تقدير كمية الدهن في السكر المتعدد الدهن

الفـانلين   -تم تقدير كمية الدهن في السكر المتعدد الدهني بطريقة حامض الفوسـفوريك           
  :[29] وفق المعادلة االتية

  امتصاصية النموذج
  ) = مل١٠٠/ملغم(تركيز الدهن الكلي 

  امتصاصية المحلول القياسي
   تركيز المحلول القياسي×

  

     الحيوانات المختبرية 
 الموجـودة، المربـاة فـي      ،   BALB/cالسويسرية سـاللة    استخدمت الفئران البيض    

جامعة الموصل وتم تكثيرهـا     / كلية التربية   / مختبرات تربية الحيوانات في قسم علوم الحياة        
 فئران لكـل قفـص،      ٦في المكان نفسه، عزلت الذكور في اقفاص بالستيكية خاصة وبواقع           

   .ة مع مراعاة توفير الظروف المالئمة اسابيع في التجارب الالحق٥-٤ بعمر  واستخدم الذكور
  

      العدرية األكياس
الجـزارين فـي    قبل  تم الحصول على االكياس العدرية من اكباد االغنام المذبوحة من           
 )تحتوي على الـثلج   (مدينة الموصل، ونقلت مباشرة الى مختبرات البحوث في حاويات مبردة           

  .الرؤيسات االولية الحية بداخلهاوتم التأكد من خصوبتها من خالل التحري عن وجود 
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          األوليةجمع الرؤيسات 

 حيوية الرؤيسات  قدرت.Smyth, 1985[30]جمعت الرؤيسات االولية حسب طريقة 
تم حـساب عـدد الرؤيـسات     كما .Smyth and Barrett, 1980 [31]فق طريقة و االولية

ل فأر من فئـران التجـارب        رؤيس اولي حي تقريبا لك     ٢٠٠٠االولية الحية المطلوب حقنها     
  .[32] وبجرعة واحدة عبر التجويف الخلبي

  

           تصميم التجارب 

 اسابيع، اذ حقنت مجاميع الفئران بالـسكر المتعـدد          ٥-٤استخدمت ذكور فئران بعمر     
 غرام مـن وزن الجـسم       ٢٠/ مايكروغرام ٥٠٠،  ٤٠٠،  ٣٠٠،  ٢٠٠،  ١٠٠الدهني بالتراكيز   

  :يأتالحي، وقسمت التجارب كما ي
  

  ألولىالتجربة ا

 فئران لكل تركيز وبجرعتين متتاليتين      ٥ فارا ذكرا بالتراكيز نفسها وبواقع       ٢٥حقن  تم  
 ساعة، ثم خمجت الفئران بالعدد نفسه مـن الرؤيـسات           ٧٢من السكر المتعدد الدهني بينهما      

ؤيـسات   فئران بالعدد نفـسه مـن الر     ٥ ايام من المعاملة االولى، وحقنت       ٦االولية الحية بعد    
 فئران غير معاملة وغيـر محقونـة        ٥مجموعة سيطرة موجبة، و     بوصفها  االولية الحية فقط    
مجموعة سيطرة سالبة، شرحت الفئران بعد ثالثة اشهر من احـداث           بوصفها  بالرؤيسات االولية   

  .الخمج
  

  لثانيةا التجربة

متعدد الـدهني    فأرا ذكرا بالتراكيز نفسها وبثالث جرع متتالية من السكر ال          ٢٥حقن  تم  
 ساعة، ثم خمجت الفئران بالعدد نفسه من الرؤيسات االولية الحية بعد            ٧٢بين جرعة واخرى    

بوصـفها   فئران بالعدد نفسه من الرؤيسات االولية الحية         ٥ ايام من المعاملة االولى، حقنت       ٩
ا بوصـفه  فئران غير معاملة وغير محقونة بالرؤيسات االولية         ٥مجموعة سيطرة موجبة، و     

  .مجموعة سيطرة سالبة، شرحت الفئران بعد اربعة اشهر من احداث الخمج
  

  الثالثةالتجربة 

 فارا ذكرا بالتراكيز نفسها وباربع جرع متتالية من السكر المتعدد الـدهني،             ٢٥حقن  تم  
 ساعة، ثم خمجت الفئران بالعدد نفسه من الرؤيسات االولية الحية بعد            ٧٢بين جرعة واخرى    

 فئران بالعدد نفسه من الرؤيسات االولية الحيـة فقـط           ٥لمعاملة االولى، حقنت     يوم من ا   ١٢
 فئران غير معاملة وغير محقونة بالرؤيسات االوليـة         ٥مجموعة سيطرة موجبة، و     بوصفها  
  .مجموعة سيطرة سالبة، شرحت الفئران بعد خمسة اشهر من احداث الخمجبوصفها 
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  المعايير المختارة في الدراسة
  ياس العدرية نمو االك

 عملية التشريح للحيوانات والتحري عن وجود االكياس العدرية سجلت اعداد           إجراءبعد  
، ثم فصلت االكياس عن     Vernierاالكياس واماكن تواجدها، وقيست اقطارها باستخدام القدمة        

  .الجسم لقياس اوزانها
  

  دراسة التغيرات الحاصلة في اوزان الكبد والطحال

والطحال عن الجسم وتم قياس اوزانهما باستخدام ميزان حساس نوع          فصل كل من الكبد     
Mettler HR-200 JAPAN تم حساب معامل العضو ، organ index [33]  لكل منهمـا 

  :وفق المعادلة
  وزن العضو

  =معامل العضو 
   وزن الكيس–وزن الجسم 

× ١٠٠٠  

  

            التحليل االحصائي 

 تجارب اعداد واوزان واقطـار االكيـاس العدريـة،           لتحليل نتائج  tتم استخدام اختبار    
 هناك فروقات معنويـة بـين       تاذا كان   ما لمعرفة واوزان الكبد والطحال ومعدالت تضخمهما    

الحيوانات المعاملة بالسكر المتعدد الدهني وحيوانات السيطرة الموجبة من جهـة، وحيوانـات             
  . [34] بة والسيطرة السالبة من جهة اخرىالسيطرة الموج

  

  النتائج
   على الخمج بالرؤيسات االولية في الفئران البيضLPS السكر المتعدد الدهني تأثير

  التغيرات الحاصلة في اعداد واوزان واقطار االكياس العدرية

التغيرات الحاصلة في معدالت اعداد واوزان واقطار االكياس        ) ١(الجدول  من  وضح  تي
الـسكر  ا في الفئران المعاملة بتراكيز مختلفة من مادة         العدرية والنسبة المئوية الختزال اعداده    

 السيطرة ستة ايام من الخمج مقارنة بفئران قبل ) ساعة٧٢كل ( المتعدد الدهني والمعاملة بجرعتين 
الموجبة ولمدة ثالثة اشهر، اذ لوحظ حدوث انخفاض واضح في اعداد االكياس العدرية فـي               

مقارنة   غم من وزن الجسم الحي،     ٢٠/ مكغم ٥٠٠التركيز   عند   ٣,٠الفئران المعاملة، بلغ ادناه     
جميعها كانت الفروقات معنوية في المقارنات      . ٩,٢٥بمجموعة السيطرة الموجبة التي سجلت      

 .(p < 0.05) و (p< 0.01) و (p<0.001)وعند ثالثة مستويات لالحتمال 
معاملة، بلغ ادناه   لوحظ كذلك انخفاض في معدالت اوزان االكياس العدرية في الفئران ال          

 ملغـم، امـا     ٠,٥٢٦ غم من وزن الجسم الحي الذي سجل معدل          ٢٠/ مكغم ٥٠٠عند التركيز   
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 ملغم وكانت الفروقات المعنوية عالية في جميع        ٣٨,٣٩٥سجلت  قد  مجموعة السيطرة الموجبة ف   
لوحظ كذلك انخفاض في معـدالت اقطـار االكيـاس     .(p < 0.001)المقارنات وعند مستوى 

 ملم في التركيز    ٠,٤٦٨ة في الفئران المعاملة مقارنة بفئران السيطرة الموجبة، بلغ ادناه           العدري
 ٢,١٦٧ غم من وزن الجسم الحي، في حين سجلت مجموعة السيطرة الموجبة             ٢٠/ مكغم ٥٠٠

ملم، وكانت الفروقات معنوية في جميع التراكيز مقارنة بمجموعة السيطرة الموجبـة وعنـد              
كما وجد حدوث اختزال واضح في اعداد االكياس العدرية في الفئران . (p < 0.001)مستوى 

 غم من وزن الجسم الحـي       ٢٠/ مكغم ٥٠٠المعاملة وفي جميع التراكيز، حيث سجل التركيز        
  %.٦٧,٥٦اعلى نسبة اختزال بلغت 

  
وية الختـزال    التغيرات الحاصلة في معدالت اعداد واوزان واقطار االكياس العدرية والنسبة المئ           :١ الجدول

)  ساعة ٧٢كل  (اعدادها في الفئران المعاملة بتراكيز مختلفة من السكر المتعدد الدهني وبجرعتين            

  .قبل ستة ايام من الخمج مقارنة بفئران السيطرة الموجبة لمدة ثالثة اشهر

التراكيز   )ملم(عدل اقطار االكياس م  )ملغم(معدل اوزان االكياس   معدل اعداد االكياس

 ٢٠/مكغم(

غم من 

وزن 

الجسم 

  )الحي

 SD t  المعدل SD t  المعدل SD t المعدل

النسبة 

المئوية 

الختزال

اعداد 

االكياس

(%)  

٥٩,٤٥ *٠,١٨٤٥,٠٩ ١,٠٨٢***٧,١٣ ٠,٢٩٨  ١,١٥٥ *٢,٠٦١٤,٨٣ ٣,٧٥  ١٠٠
٤٨,٦٤***٠,١١٢٦,٩٦ ٠,٧٧٥***٧,٢٠ ٠,١٤٣  ٠,٧٨٥ *٣,٠٩٥٢,٧٧ ٤,٧٥  ٢٠٠
٤٠,٥٤ **٠,١٤١٥,٤٥ ١,٠٥٢***٧,٠٠ ٠,٨٦٢  ١,٧٤٥ *٢,٠٨١٣,٢٧ ٥,٥٠  ٣٠٠
٦٣,٢٤***٠,١٢٨٩,٠٣ ٠,٥٣٦***٨,٢٤ ٠,١٧٣  ٠,٦٢٠***١,٥١٦٦,٦٧ ٣,٤٠  ٤٠٠
٦٧,٥٦***٠,٣٢٢٧,٢٣ ٠,٤٦٨***٨,٢٥ ٠,٣٥٩  ٠,٥٢٦ **٢,١٢١٥,٤١ ٣,٠٠  ٥٠٠
C+ ٠,٠٠ -٠,٣٨٣ ٢,١٦٧ -١٠,٤٣٥ ٣٨,٣٩٥ -٠,٩٥٧ ٩,٢٥ 

: C+ الفروق معنوية عند مستوى*:   .طرة الموجبة المخمجة فقط وغير المعاملةفئران السي  (p < 0.05) ،
   .(p < 0.001)  الفروق معنوية عند مستوى***:    ،(p < 0.01)الفروق معنوية عند مستوى **: 

  
 التغيرات الحاصلة في معدالت اعداد واوزان واقطـار االكيـاس   )٢ (يتبين من الجدول  

ة المئوية الختزال اعدادها في الفئران المعاملة بتراكيز مختلفـة مـن الـسكر              العدرية والنسب 
قبل تسعة ايام من الخمج لمـدة اربعـة اشـهر           )  ساعة ٧٢كل  (المتعدد الدهني وبثالث جرع     

مقارنة بفئران السيطرة الموجبة، اذ انخفضت معدالت اعداد االكياس العدريـة فـي الفئـران               
صورة  (٢,٨ غم من وزن الجسم الحي ادنى معدل بلغ         ٢٠/كغم م ٤٠٠المعاملة، سجل التركيز    
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٢٨ 

، وكانت الفروقات معنوية    )٢ة  صور (١٩,٧٥في حين سجلت مجموعة السيطرة الموجبة        ،)١
 .)p < 0.001(عالية في جميع التراكيز مقارنة بفئران السيطرة الموجبـة وعنـد مـستوى    

 ٧,٩٧ن المعاملة، وبلغ ادنى معـدل       انخفضت كذلك معدالت اوزان االكياس العدرية في الفئرا       
وكانت الفروقات معنويـة فـي        غم من وزن الجسم الحي،     ٢٠/ مكغم ٤٠٠ملغم عند التركيز    

 غـم مـن وزن   ٢٠/ مكغـم ٤٠٠ في التركيز (p < 0.001)المقارنات جميعها وعند مستوى 
 لذلك  وفقاً.  ملغم ٩٤,٧٨٥مقارنة بمجموعة السيطرة الموجبة التي سجلت معدل        ،  الجسم الحي 

انخفضت معدالت اقطار االكياس العدرية في الفئران المعاملة وفي التراكيـز جميعهـا، بلـغ               
امـا    ملـم،  ١,٣٩ غم من وزن الجسم الحي الذي سـجل          ٢٠/ مكغم ٤٠٠ في التركيز    هاادنا

 ملم، وكانت الفروقـات معنويـة عاليـة فـي           ٤,٠٥٧مجموعة السيطرة الموجبة فقد سجلت      
 مقارنة بمجموعة السيطرة الموجبة، كما لـوحظ  (p < 0.001) مستوى التراكيز جميعها وعند

حدوث اختزال واضح في اعداد االكياس العدرية في الفئران المعاملة وفي التراكيز جميعهـا،              
 غم من وزن الجسم الحـي اعلـى نـسبة اختـزال بلغـت               ٢٠/ مكغم ٤٠٠اذ سجل التركيز    

٨٥,٤٥%.  
  

ت اعداد واوزان واقطار االكياس العدرية والنسبة المئوية الختـزال          التغيرات الحاصلة في معدال   : ٢الجدول  

 ٧٢كـل   (اعدادها في الفئران المعاملة بتراكيز مختلفة من السكر المتعدد الدهني بـثالث جـرع               

  .قبل تسعة ايام من الخمج مقارنة بفئران السيطرة الموجبة لمدة اربعة اشهر) ساعة

التراكيز   )ملم(معدل اقطار االكياس   )ملغم(معدل اوزان االكياس   معدل اعداد االكياس

 ٢٠/مكغم(

غم من 

وزن 

 الجسم

  )الحي

 SD t  المعدل SD t  المعدل SD t  المعدل

النسبة 

المئوية 

الختزال

اعداد 

االكياس

(%)  

٧٥,٩٤***٠,٢٨٣١٠,٥٩ ١,٥٠٠ **٦,١٩ ٦,٧٤٤ ١٣,٢٧٥***٠,٩٥٧٧,١٠  ٤,٧٥  ١٠٠
٧٩,٢٢ ***٠,٥٧٨٧,١٧ ١,٥٥٢ **١٣,٠٨٩٥,٢٨ ١٩,١٧٥***١,٢٩١٧,٠٧  ٤,٥٠  ٢٠٠
٧٢,٧٢ ***٠,٣٢٧٨,٩٣ ١,٧٧٧***٦,٢٩ ٢,٣٤٧  ١٤,٤٢***١,٢٥٨٦,٧٤  ٥,٢٥  ٣٠٠
٨٥,٤٥***٠,٣٣٦١١,٠١ ١,٣٩٠***٧,١٩ ٩,٠١٣  ٧,٩٧٠***١,٣٠٣٨,٨١  ٢,٨٠  ٤٠٠
٧٨,١٨ ***٠,٣٦٧٩,٣٥ ١,٦٨٦ **٣٢,٣٢٧٣,٣٥ ٢٨,٣٣٢***١,٠٩٥٨,٢٢  ٤,٢٠  ٥٠٠
C+ ٠,٠٠ -٠,٣٩١ ٤,٠٥٧ -٢٥,٤٤٢ ٩٤,٧٨٥ -٤,١١٣ ١٩,٧٥  

: C+ الفروق معنوية عند مستوى*:     .فئران السيطرة الموجبة المخمجة فقط وغير المعاملة  (p < 0.05) ،
   .(p < 0.001)  الفروق معنوية عند مستوى:  ***   ،(p < 0.01)الفروق معنوية عند مستوى **: 
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مفعل بالسكر المتعدد الدهني بتركيز  العدرية الثانوية في الفص السفلي لكبد فأر األكياس: )١(الصورة 

  .أشهر مايكروغرام لمدة اربعة ٥٠٠

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سيطرة ( العدرية الثانوية في جسم فأر مخمج غير مفعل بالسكر المتعدد الدهني األكياس: )٢(الصورة 

  .لمدة اربعة اشهر) موجبة

        
 اعداد واوزان واقطار االكياس      التغيرات الحاصلة في معدالت    )٣( يتضح من الجدول     

العدرية والنسبة المئوية الختزال اعدادها في الفئران المعاملة بتراكيز مختلفـة مـن الـسكر               
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 من الخمج مقارنـة بفئـران   قبل اثني عشر يوماً)  ساعة٧٢كل (المتعدد الدهني وباربع جرع     
ـ              دالت اعـداد   السيطرة الموجبة لمدة خمسة اشهر، اذ لوحظ حدوث انخفاض واضح فـي مع

 ٤٠٠ في الفئران المعاملة وفي التراكيز جميعها، بلغ ادنـاه عنـد التركيـز               االكياس العدرية 
رة ، امـا مجموعـة الـسيط      )٣صورة   (٢,٨ غم من وزن الجسم الحي الذي سجل         ٢٠/مكغم

وكانت الفروقات معنوية عالية فـي التراكيـز جميعهـا          ) ٤ ةصور (١٦,٢٥الموجبة فسجلت   
كما لوحظ حدوث انخفاض . (p < 0.001)السيطرة الموجبة عند مستوى  ةمقارنة مع مجموع

واضح في اوزان االكياس العدرية في الفئران المعاملة مقارنة مع مجموعة السيطرة الموجبة،             
امـا    ملغم، ٦,٦٠١ غم من وزن الجسم الحي اقل معدل بلغ          ٢٠/ مكغم ٤٠٠اذ سجل التركيز    

 ملغم، وكانت الفروقات معنويـة عاليـة فـي          ١٧٤,٢٢٢مجموعة السيطرة الموجبة فسجلت     
 وفقـا لـذلك   .(p < 0.001)التراكيز جميعها مقارنة بمجموعة السيطرة الموجبة عند مستوى 

لوحظ حدوث انخفاض واضح في معدالت اقطار االكياس العدريـة فـي الفئـران المعاملـة                
 ٠,٩١٥الجـسم الحـي      غم من وزن     ٢٠/ مكغم ٤٠٠ادناه عند التركيز     للتراكيز جميعها، بلغ  

مقارنة بمجموعة السيطرة الموجبـة      جميعهاالتراكيز  ملم، وكانت الفروقات معنوية عالية في       
اختزال في اعـداد   كذلك لوحظ حدوث. (p < 0.001) وعند مستوى  ملم٥,٣٣٢التي سجلت 

المئوية االكياس العدرية في الفئران المعاملة وفي التراكيز جميعها من خالل ارتفاع في النسبة              
 غم من وزن الجسم الحـي اعلـى نـسبة           ٢٠/ مكغم ٤٠٠الختزال اعدادها، اذ سجل التركيز      

  .%٨٢,٧٦اختزال بلغت 
  

التغيرات الحاصلة في معدالت اعداد واوزان واقطار االكياس العدرية والنسبة المئوية الختـزال  : ٣ الجدول 

 ٧٢كـل   (متعدد الدهني بـاربع جـرع       اعدادها في الفئران المعاملة بتراكيز مختلفة من السكر ال        

   من الخمج مقارنة بفئران السيطرة الموجبة لمدة خمسة اشهرقبل اثني عشر يوماً) ساعة

التراكيز   )ملم(معدل اقطار االكياس   )ملغم(معدل اوزان االكياس   معدل اعداد االكياس

 ٢٠/مكغم(

غم من 

وزن 

الجسم 

  )الحي

 SD t  المعدل SD t  المعدل SD t  المعدل

النسبة 

المئوية 

الختزال

اعداد 

االكياس

(%)  

٨١,٥٣ ***٠,٩٩٥٧,٩٠ ٠,٩٩٤***١٠,٨٨٧٥,٥٦  ٧,١٥٤***٢,١٦٠٤,٦١  ٣,٠  ١٠٠
٧٨,٤٦ ***١,٠٥٣٦,٧٦ ١,٤٠٥***١٢,٣٦٦٤,٧٤  ١٢,١٣٧***٢,٦٤٥٤,٢٩  ٣,٥٠  ٢٠٠
٧٣,٨٤***٠,٣٤٢١١,٣٧ ١,٩٣٠***٤,٥٦ ٦,٤٠٦  ٢٠,٣٢٣***٠,٩٥٧٤,٤٤  ٤,٢٥  ٣٠٠
٨٢,٧٦***٠,٦١٧١١,٢٠ ٠,٩١٥***٤,٩٨ ٤,٤٥٨  ٦,٦٠١***٢,٥٨٨٥,٠٢  ٢,٨  ٤٠٠
٧٥,٣٨ ***١,١٠٥٦,٩٢ ١,١٧٦***٥,٥٤ ٨,٦٦  ٩,٠٢***٣,٩٣٧٣,٩٨  ٤,٠٠  ٥٠٠
C+ ٠,٠٠ -٠,٤٩٠ ٥,٣٣٢ -٦٧,١٤٦ ١٧٤,٢٢٢ -٥,٣١٥ ١٦,٢٥  
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٣١ 

C+ :روق معنوية عند مستوىالف*:     .فئران السيطرة الموجبة المخمجة فقط وغير المعاملة  (p < 0.05)     
    .(p < 0.001)  الفروق معنوية عند مستوى: ***    ، (p < 0.01)الفروق معنوية عند مستوى **: 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مايكروغرام ٤٠٠ العدرية الثانوية في كبد فأر مفعل بالسكر المتعدد الدهني بتركيز األكياس): ٣(الصورة 
 .لمدة خمسة اشهر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سيطرة ( العدرية الثانوية في جسم فأر مخمج غير مفعل بالسكر المتعدد الدهني األكياس): ٤(الصورة 
  .لمدة خمسة اشهر) موجبة

  
  التغيرات الحاصلة في معدالت اوزان الكبد والطحال ومعدالت تضخمهما

ـ        ) 4(يتضح من الجدول     دالت التغيرات الحاصلة في معدالت اوزان الكبد والطحال ومع
  تضخمهما في الفئران المعاملة بتراكيز مختلفة من مادة السكر المتعـدد الـدهني وبجـرعتين               
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قبل ستة ايام من الخمج مقارنة بفئران السيطرة الموجبة والسالبة لمدة ثالثـة             )  ساعة ٧٢كل  (
اشهر، فقد لوحظ حدوث انخفاض واضح في معدالت اوزان الكبـد فـي الفئـران المعاملـة                 

 غـم مـن وزن      ٢٠/ مكغم ٢٠٠مع فئران السيطرة الموجبة، بلغ ادناه عند التركيز         بالمقارنة  
 غم، وكانت الفروقات معنوية في التراكيز حميعهـا مقارنـة           ٠,٩٥٦الجسم الحي الذي سجل     

  عالياً  معنوياً  غم، والتي اظهرت بدورها ارتفاعاً     ١,٦٢٤بفئران السيطرة الموجبة التي سجلت      
 لذلك وفقاً.  غم١,٠٧٢مقارنة بفئران السيطرة السالبة التي سجلت  (p < 0.001)عند مستوى 

فقد انخفض معامل تضخم الكبد في الفئران المعاملة وللتراكيز جميعهـا مقارنـة بالـسيطرة               
 غم من وزن الجسم الحـي،       ٢٠/ مكغم ٢٠٠ في التركيز    ٣٨,٦٢الموجبة، اذ بلغ ادنى معدل      

مقارنة بمجموعة السيطرة الموجبة التي سـجلت        هاجميعوكانت الفروقات معنوية في التراكيز      
 مقارنة مـع  (p < 0.001)، والتي بدورها سجلت ارتفاعا معنويا عاليا عند مستوى ٧٠,١٣٧

   .٤٧,٣٢٣السيطرة السالبة التي سجلت 
يتضح من الجدول نفسه حدوث تباين في اوزان الطحال في الفئران المعاملـة مقارنـة               

 غـم مـن وزن الجـسم        ٢٠/ مكغم ٤٠٠ غم في التركيز     ٠,١٠٣ناه  بالسيطرة الموجبة، بلغ اد   
، والتي اظهرت بـدورها     ٠,١١٩الحي، بالمقارنة مع مجموعة السيطرة الموجبة التي سجلت         

كذلك لـوحظ   . غم٠,١٠٥ غير معنوي مقارنة مع فئران السيطرة السالبة التي سجلت           ارتفاعاً
 مقارنة بمجموعة السيطرة الموجبة، اذ بلغ       تباين في معامل تضخم الطحال في الفئران المعاملة       

وكانت  ،٤,٠١١ غم من وزن الجسم الحي الذي سجل         ٢٠/ مكغم ٤٠٠ادنى معدل في التركيز     
 غم من وزن الجسم الحي الذي سـجل         ٢٠/ مكغم ٤٠٠الفروقات غير معنوية باستثناء التركيز      

، والتـي  ٥,١٢٢ سجلت  مقارنة بالسيطرة الموجبة التي(p < 0.05)فرقا معنويا عند مستوى 
  .٤,٦٤٥ غير معنوي بالمقارنة مع فئران السيطرة السالبة التي سجلت اظهرت بدورها ارتفاعاً

  
التغيرات الحاصلة في معدالت اوزان الكبد والطحال ومعدالت تضخمهما في الفئـران المعاملـة              : ٤ الجدول

قبل ستة ايام مـن الخمـج       )  ساعة ٧٢كل  (رعتين  بتراكيز مختلفة من السكر المتعدد الدهني وبج      
  .مقارنة بفئران السيطرة الموجبة والسالبة لمدة ثالثة اشهر

التراكيز   معامل تضخمه  )غم(معدل وزن الطحال   معامل تضخمه  )غم(معدل وزن الكبد 
 ٢٠/مكغم(

غم من 
وزن 
الجسم 
 )الحي

 SD t  المعدل SD t  المعدل SD t  المعدل SD t  المعدل

٠,٥٤ ٠,١١٠ ٥,٣٢٥ ١,٧٧ ٠,٠٠٧ ٠,١٣٤ **٤,٦٨ ٥,٢٠٦ ٥٥,٥٠٧ *٣,١١ ٠,٠٨٢ ١,٣٩٧  ١٠٠ 
٢,٢٥ ٠,٢٦٤ ٤,٢٤٤ ١,٥٤ ٠,٠٠٩ ٠,١٠٥ ***١٣,٥٨ ٣,٠٨٩ ٣٨,٦٢٠ ***١٠,٤١ ٠,٠٤٥ ٠,٩٥٦  ٢٠٠ 
٠,٣٧ ٠,٣٠٠ ٥,٢٦٩ ١,٩٦ ٠,٠٠٥ ٠,١٣٥ ***٨,٤٥ ٣,٦٤٢ ٤٨,٨٨٩ **٥,١٥ ٠,٠٧٩ ١,٢٥٣  ٣٠٠ 
٢,٩٥ ٠,٣٨٤ ٤,٠١١ ١,٩٦ ٠,٠٠٩ ٠,١٠٣ ***٥,٧٧ ٥,٦٠٧ ٥١,٥٠٢ **٣,٣٠ ٠,١٤٧ ١,٣٢٢  ٤٠٠*
٠,٥٥ ٠,٨٧١ ٤,٨٢١ ٠,٣٥٦ ٠,٠٢١ ٠,١١٤ ***٦,١٨ ٧,٧١٥ ٤٤,١٧٢ ***٥,٥٢ ٠,١٧٤ ١,٠٥٧  ٥٠٠ 
C- ٠,٧٩ ٠,٩٤٨ ٤,٦٤٥ ١,٣٩ ٠,٠١٣ ٠,١٠٥ ***٦,٩٥ ٥,٥٧٨ ٤٧,٣٢٣ ***٨,٤٨ ٠,٠٥٠ ١,٠٧٢ 
C+ ٠,٧٣١ ٥,١٢٢ - ٠,٠١٥ ٠,١١٩ - ٣,٤٦٢ ٧٠,١٣٧ - ٠,١١٩ ١,٦٢٤ - 
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٣٣ 

C- :      فئران السيطرة السالبة غير المخمجة وغير المعاملة.  ، C+ :      فئران السيطرة الموجبة المخمجة فقط وغير
، (p<0.01)  مـستوى  الفروق معنوية عنـد   **:      ،(p<0.05)مستوى  الفروق معنوية عند    : *  .المعاملة
   .(p<0.001)مستوى الفروق معنوية عند ***: 

التغيرات الحاصلة في معدالت اوزان الكبد والطحال ومعـدالت         ) 5( ين من الجدول  يتب
قبل تسعة  )  ساعة ٧٢كل  (تضخمهما في الفئران المعاملة بالسكر المتعدد الدهني وبثالث جرع          

لوحظ انخفاض  . ايام من الخمج مقارنة بمجموعة السيطرة الموجبة والسالبة ولمدة اربعة اشهر          
 غم من   ٢٠/ مكغم ٤٠٠ سجل التركيز    إذ زان الكبد في الفئران المعاملة،    اوواضح في معدالت    

 وكانت الفروقات معنوية عنـد مـستوى       ، غم ١,٣٢٦نحو  وزن الجسم الحي ادنى معدل بلغ       
(p<0.001)        أظهـرت والتـي     غم، ٢,٠٠٩مقارنة بمجموعة السيطرة الموجبة التي سجلت 

بالمقارنة مع مجموعة السيطرة السالبة      (p<0.001)  عند مستوى   عالياً  معنوياً بدورها ارتفاعاً 
 سجل  إذ لذلك انخفض معامل تضخم الكبد في الفئران المعاملة،          وفقاً . غم ١,٣٢٨التي سجلت   

وكانـت   ،٥٠,١٢٥نحو   بلغ    إذ  غم من وزن الجسم الحي ادنى معدل       ٢٠/ مكغم ٤٠٠التركيز  
رة الموجبة التـي سـجلت       مقارنة بمجموعة السيط   (p<0.01)الفروقات معنوية عند مستوى     

مقارنـة بفئـران     (p<0.01) عند مـستوى  معنوياًالتي اظهرت بدورها ارتفاعاًو، ٦٥,٥٦٧
   .٤٨,٦٩السيطرة السالبة التي سجلت 

حدوث تباين في اوزان الطحال في الفئران المعاملة مقارنة          أيضاً) ٥(يتضح من الجدول  
 غم من وزن الجسم الحي ادنى       ٢٠/كغم م ٥٠٠مع فئران السيطرة الموجبة، اذ سجل التركيز        

 مقارنة بالسيطرة الموجبة    (p<0.05) عند مستوى    وكان الفرق معنوياً    غم، ٠,٠٩١معدل بلغ   
 غير معنوي بالمقارنة مع مجموعـة        ارتفاعاً والتي أظهرت بدورها   غم،   ٠,١١٣التي سجلت   

الطحـال فـي    كما لوحظ تباين في معدل تـضخم         . غم ٠,١٠٠السيطرة السالبة التي سجلت     
 غير معنوي مقارنة    التي أظهرت بدورها انخفاضاً    مقارنة بالسيطرة الموجبة   الفئران المعاملة، 
  .بالسيطرة السالبة

  

التغيرات الحاصلة في معدالت اوزان الكبد والطحال ومعدالت تضخمهما في الفئـران المعاملـة              : ٥الجدول  
قبل تسعة ايام من الخمج     )  ساعة ٧٢كل  (ع  بتراكيز مختلفة من السكر المتعدد الدهني وبثالث جر       

  مقارنة بفئران السيطرة الموجبة والسالبة لمدة اربعة اشهر

التراكيز   معامل تضخمه  )غم(معدل وزن الطحال   معامل تضخمه  )غم(معدل وزن الكبد 
 ٢٠/مكغم(

غم من 
وزن 
الجسم 
 )الحي

 SD t  المعدل SD t  المعدل SD t  المعدل SD t  المعدل

١,٢٦ ١,٢٤٩ ٤,٤٧٥ ٠,٤٢ ٠,٠٣٦ ٠,١٢٠ ٠,٨١ ٦,٣٦٠ ٦١,٥٦٠ ٣,٥٦ ٠,١٤١ ١,٦٤٦  ١٠٠ 
١,١٣ ١,٠٧١ ٤,٢٩٦ ٠,٧١ ٠,٠٢٥ ٠,١٢٢ ٢,٠٠ ٦,١٣٢ ٥٥,٨٣٥ *٣,٢٢ ٠,٢٠٥ ١,٦٠٣  ٢٠٠ 
٢,٥٩ ٠,٤٢٥ ٤,٤٨٦ ٠,٤٧ ٠,٠٠٩ ٠,١١٦ *٢,٦٧ ٦,٠٨٠ ٥٢,٦١٥ ***٥,٩٣ ٠,١٦٢ ١,٣٦٠  ٣٠٠*
٠,٦٥ ٠,١٦٤ ٣,٧٨٢ *٢,٤١ ٠,٠٠٩ ٠,٠٩٧ **٣,٦٠ ٥,٣٧٢ ٥٠,١٢٥ ***٩,٤٣ ٠,٠٦٥ ١,٣٢٦  ٤٠٠ 
٠,٢٨ ٠,٨٢٨ ٣,٤٩٠ *١,١٤ ٠,٠٠٢ ٠,٠٩١ ١,٩١ ٩,٤٥٤ ٥٤,٤٢٢ *٢,٨٨ ٠,٢٨٧ ١,٥٥٠  ٥٠٠ 
C- ٠,٢٦ ٠,٢٦٤ ٣,٧٠٢ ١,٨٨ ٠,٠٠٨ ٠,١٠٠ **٣,٧٤ ٤,٩٦٦ ٤٨,٦٩٠ ***٦,٠٣ ٠,١٧٢ ١,٣٢٨ 
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٣٤ 

C+ ٠,٥٠٨ ٣,٦٢٥ - ٠,٠٠٩ ٠,١١٣ - ٧,٥٣٣ ٦٥,٥٦٧ - ٦,٣٦٠ ٢,٠٠٩ - 

C- :      فئران السيطرة السالبة غير المخمجة وغير المعاملة.  ،C+ :      فئران السيطرة الموجبة المخمجة فقط وغير
، (p<0.01)الفروق معنوية عند مستوى     **:     ،   (p<0.05)الفروق معنوية عند مستوى     : *     .المعاملة

   .(p<0.001)  الفروق معنوية عند مستوى: ***

لتغيرات الحاصلة في معدالت اوزان الكبد والطحال ومعـدالت         ا) ٦( يتضح من الجدول  
تضخمهما في الفئران المعاملة بتراكيز مختلفة من مادة السكر المتعدد الدهني وبـاربع جـرع               

قبل اثني عشر يوما من الخمج مقارنة بفئران السيطرة الموجبة والسالبة لمدة            )  ساعة ٧٢كل  (
عدالت اوزان الكبد في الفئران المعاملة مقارنـة        خمسة اشهر، اذ لوحظ حصول انخفاض في م       

 غم من وزن الجسم الحي ادنـى        ٢٠/ مكغم ٥٠٠ سجل التركيز    و مع فئران السيطرة الموجبة،   
  وكانت الفروقات معنوية عالية في المقارنات جميعها عند مـستوى          ، غم ١,٣٣٢  بلغ  إذ معدل

(p<0.001)       غم، التي اظهـرت     ٢,٥٣٥لت  بالمقارنة مع مجموعة السيطرة الموجبة التي سج 
مقارنة بالسيطرة السالبة التي سـجلت       (p<0.001)  عند مستوى   عالياً معنوياً بدورها ارتفاعاً 

 لذلك فقد انخفض معامل تضخم الكبد في الفئران المعاملة مقارنـة بالـسيطرة              وفقاً . غم ١,٤١٤
 ،٤٤,١٤الذي سجل    غم من وزن الجسم الحي       ٢٠/ مكغم ٥٠٠، بلغ ادناه في التركيز      الموجبة

 ٨٤,٦٣٣مقارنة بالسيطرة الموجبة التي سجلت       وكانت الفروقات معنوية في التراكيز جميعها     
مقارنة بمجموعة السيطرة    (p<0.001)  عند مستوى   عالياً  معنوياً والتي سجلت بدورها ارتفاعاً   

فئـران  يتضح من الجدول نفسه تباين في اوزان الطحال فـي ال  .٤٧,٢١٧السالبة التي سجلت  
 غير معنوي مقارنة    التي اظهرت بدورها ارتفاعاً    المعاملة مقارنة بمجموعة السيطرة الموجبة،    

 الجدول نفسه حصول تباين في معامل تضخم الطحال في          كما يبين  .بمجموعة السيطرة السالبة  
   .الفئران المعاملة مقارنة بمجموعة السيطرة الموجبة

  

       الت اوزان الكبد والطحال ومعدالت تضخمهما في الفئـران المعاملـة           التغيرات الحاصلة في معد   : ٦الجدول  
قبل اثني عشر يوما مـن      )  ساعة ٧٢كل  ( بتراكيز مختلفة من السكر المتعدد الدهني وباربع جرع       

  الخمج مقارنة بفئران السيطرة الموجبة والسالبة لمدة خمسة اشهر

التراكيز   معامل تضخمه  )غم(معدل وزن الطحال   معامل تضخمه  )غم(وزن الكبد معدل 
 ٢٠/مكغم(

غم من 
وزن 
الجسم 
 )الحي

 SD t  المعدل SD t  المعدل SD t  المعدل SD t  المعدل

١,٧٣ ٠,٤٤٤ ٤,١٨٣ **٣,٤٣ ٠,٠١٢ ٠,١١١ **٤,٩٠ ٦,٥٧٤ ٥٨,٠٢٥ ***٥,٢٠ ٠,١٩٥ ١,٥٤٥  ١٠٠ 
٩,١٤ ٠,٢١٧ ٣,٠١٧ ***٧,٣٨ ٠,٠٠٥ ٠,٠٨٥ ***٥,٠٥ ٧,٨٥٧ ٥٢,٩٩٤ ***٥,١٢ ٠,١٦١ ١,٥٠٠  ٢٠٠***
١,٣٦ ٠,٨٥٢  ٥,٢٠ ٠,١٥ ٠,٠٠٢ ٠,١٤٤ ***٥,٢٠ ٩,٢١٢ ٤٩,٧٠٠ ***٤,٨٩ ٠,٢٩٥ ١,٣٧٧  ٣٠٠ 
١,٤٠ ٠,٩٩٩ ٣,٨٩١ ٢,١٤ ٠,٠٢٧ ٠,١٠٩ ***٥,١٣ ٤,٣٠٩ ٥٧,٢٥٦ ***٤,٨٩ ٠,٠٨٣ ١,٦٠٧  ٤٠٠ 
٥,٠٢ ٠,٤٢٩ ٣,٤١٣ **٣,٥٩ ٠,٠١٧ ٠,١٠٣ ***٨,٠٧ ٥,١٤٦ ٤٤,١٤٠ ***٧,٠٦ ٠,١٠٠ ١,٣٣٢  ٥٠٠***
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٣٥ 

C- ١,٥٥ ٠,٧٥١ ٤,٠٠٠ ١,٤٤ ٠,٠٢٦ ٠,١٢٠ ***٧,٢١ ٣,٥٠٩ ٤٧,٢١٧ ***٥,٧٣ ٠,١٢٦ ١,٤١٤ 
C+ ٠,٢١٧ ٤,٦٠٩ - ٠,٠١٤ ٠,١٤٢ - ٩,٧٥٦ ٨٤,٦٣٣ - ٠,٣٦٩ ٢,٥٣٥ - 

C- :      فئران السيطرة السالبة غير المخمجة وغير المعاملة.،  C+ :      فئران السيطرة الموجبة المخمجة فقط وغير
، (p<0.01)الفروق معنوية عند مـستوى      **:     ،  (p<0.05)الفروق معنوية عند مستوى     *:    .المعاملة
  .(p<0.001)الفروق معنوية عند مستوى ***: 
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  المناقشة
تمثل المعالجة المناعية وسيلة جديدة وفعالة في عالج امراض عديدة او الوقايـة منهـا               

ي السنوات االخيرة مـواد معزولـة مـن          استخدم ف  إذ،  وخاصة في المضائف المثبطة مناعياً    
مصادر مختلفة بوصفها معدالت مناعية لتحسين االستجابة المناعية بـشكل نـوعي او غيـر               

 السرطان   مرض قسم من هذه المحاوالت نجاحا جزئيا في عالج بعض انواع          نوعي، وقد القى  
قـل العالجـي    والزالت البحوث مستمرة في هذا الح     . وبعض االمراض الفايروسية والبكتيرية   

  .[35] الجديد
، K. pneumoniae المستخلص من بكتريـا  (LPS)تم استخدام السكر المتعدد الدهني 

 تاثيرات محفزة للعديد من مكونات الجهاز المناعي، اذ يعمـل علـى تحفيـز افـراز                 الذي له 
 و  IL-1   ، IL-6 )أنترلوكينـات  ( والسايتوكينات قبل االلتهابيـة    Chemokinesالكيموكينات  

TNF-α             وبذلك يعمل على تنشيط وجذب العدالت والخاليا الوحيدة الى موقع الخمج وحدوث 
 Alternative على تحفيز نظام المتمم بالطريقة البديلة LPSكذلك يعمل . [37-36] االلتهاب

pathway [38] .دويع LPS          عامال منشطا للبالعم الكبيرة ويحثها على افراز الـسايتوكينات 
 تعزيز قدرتها على القيام بعمليـة البلعمـة        من ثم الت البلعمية على اغشيتها و    وازدياد المستقب 

التحول الـى خاليـا       وحثها على  B تاثيرات مشطرة للخاليا اللمفاوية      LPS، كما يمتلك    [39]
-40]اللمفاويـة  Tاالعتماد على خاليا     بطريقة مباشرة دون     ةالبالزما المنتجة لالجسام المضاد   

 المفرز نتيجة االستجابة للسكر المتعدد الدهني عملية نمو         IL-6 يحفز   ، من ناحية اخرى،   [42
 T عملية تكـاثر الخاليـا       LPS، كما يحفز    [43] اللمفاوية وانتاج االجسام المضادة      Bخاليا  

  .[44] بمساعدة الخاليا الوحيدة
اظهرت نتائج الدراسة الحالية حصول انخفاض واضح فـي معـدالت اعـداد، اوزان              

اذ سجل ادنى   ياس العدرية الثانوي في الفئران المعاملة وبدرجات معنوية مختلفة،          واقطار االك 
   غـم مـن وزن الجـسم الحـي          ٢٠/ مكغـم  ٤٠٠ عند التركيـز     ٢,٨ معدل العداد االكياس  

% ٨٥,٤٥ومما اكد ذلك حدوث ارتفاع في النسبة المئوية الختزال اعداد االكياس، بلغ اقصاها              
 LPSبعد اربعة اشهر من المعاملة بمادة السكر المتعدد الدهني    مايكروغرام   ٤٠٠عند التركيز   

 على  LPSربما تعزى قلة اعداد االكياس العدرية في الفئران المعاملة الى قدرة            ). ٢الجدول  (
 للرؤيسات االولية بوسـاطة     ADCCحث عملية القتل الخلوي المعتمدة على االجسام المضادة         

 من الخاليا اللمفاوية IFN-γ يحفز افراز LPS ان Oden et al. [45]البالعم الخلبية، اذ ذكر
والذي يعمل بدوره على تحفيز الخاليا البلعمية واالنفجار التنفسي وزيـادة معقـدات التوافـق               

 على انواع مختلفة من الخاليا وتنظـيم  II (MHC-I, II) و I  األول والثانيالنسيجي الكبير
والحـظ  . [36]  على الخاليا البلعميـة االساسـية      FCتعبير مستقبالت الجزء القابل للتبلور      
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Takeuchi et al [39] ان LPS  المستخلص من بكتريـا Salmonella Minnesota Re-

 له القدرة على تنشيط البالعم الخلبية الماخوذة من فئران طبيعية خارج الجـسم الحـي                595
لمفرزة تعتمد على    ا TNF-α وان كمية    TNF-αالفا  -وتحفيزها على افراز عامل نخر الورم     

، في حين لم تظهر البالعم الخلبية الماخوذة من فئران فاقدة           LPSالجرعة المستخدمة من مادة     
 وهـذا   TNF-α متمثلة بعدم افراز     LPS اية استجابة للـ     MYD88 و   TLR-4لمستقبالت  

قد تشترك بروتينـات     . LPSيدل على دور المستقبالت المناعية المذكورة في االستجابة لـ          
 Kassis في عملية انحالل الرؤيسات االوليـة، اذ الحـظ  LPSنظام المتمم المحفزة بوساطة 

and Tanner  [46] للمشوكة الحبيبية عند تحضين الرؤيسات االولية E. granulosus   مع
 من الحيوانات حدوث انتفاخ غشائي للنهاية الخلفية للرؤيس االولـي ومـن ثـم               مأخوذمصل  

  .السايتوبالزمية والدقائق الكلسية وموت الرؤيس االوليتحطيمه وخروج المواد 
 الذي اسـتخدم لقـاح      Thompson [47]جاءت هذه النتائج موافقة مع ما توصل اليه         

 ضد الخمج بداء االكياس العدرية الثانوي في الجرذان، اذ حفـز اللقـاح              BCGالسل البقري   
يا البلعمية واللمفاوية واالنـسجة     المذكور عملية قتل الرؤيسات االولية عن طريق تنشيط الخال        

. الشبكية البطانية مؤديا بذلك الى انخفاض معدل اعداد االكياس العدرية في الحيوانات المعاملة            
 باسـتخدام الـسكر المتعـدد    Ali and Salih [48]كما اتفقت هذه النتائج مع ما توصل اليه 

Pullulan   المستخلص من الفطرA. pullulans   ضد الخمـج بـداء   اً مناعيمعدالًبوصفه 
 Al-Qaoud andوتوصل . BALB/cاالكياس العدرية في الفئران البيض السويسرية ساللة 

 Abdel-Hafez  [49]ًالى نتائج مماثلة فيما يخص اعداد االكياس العدرية، اذ سجال اختزاال 
لكـيس   لـسائل ا   Bفي الفئران المعاملة بالمستـضد      % ٩٨,٣ العدرية بلغ    األكياس أعدادفي  

   .IFN-γالعدري رافقه ارتفاع في تركيز 
اما بالنسبة الوزان الكبد والطحال، فقد اظهرت نتائج الدراسة الحالية حدوث انخفـاض             
في معدالت اوزان الكبد ومعامل تضخمه في الفئران المعاملة بالسكر المتعدد الدهني بالمقارنة             

اينت في الفئـران المعاملـة، اذ سـجل         اما اوزان الطحال فقد تب    . مع فئران السيطرة الموجبة   
 غم بعد اربعة اشهر     ٠,٠٩١ غم من وزن الجسم الحي ادنى معدل بلغ          ٢٠/ مكغم ٥٠٠التركيز  

يمكن ان يعزى االنخفاض في اوزان االعضاء المـذكورة فـي           ، و   )٥الجدول  (من المعاملة   
ـ      قلة اعداد الطفيل   من ثم الفئران المعاملة الى اختزال حجم هذه االعضاء و        ورم يـات وقلـة ال

عنـد  Sarciron et al [51] وReuben et a.l .[50] الحبيبي، وهذا مـا اكـده كـل مـن    
 بداء االكياس العدرية في الجـرذان       اإلصابة ضد   Isoprinosine و   BCGاستخدامهما لقاح   

في حجم الطحال في الفئران المعاملة قد تعزى الى          الحاصلة ن الزيادة إ. والفئران، على التوالي  
 في الطحال وهذا التاثير     B على العمل بوصفه مشطرا غير نوعي للخاليا اللمفاوية          LPSة  قدر
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 Li et وهذا ما توصل اليه [10]  اللمفاويةBانقسام وتكاثر الخاليا   الذي يحفزAيعود للدهن 

al. [52] اذ الحظوا ان ،LPS   والبروتينات السكرية الغـشائية لبكتريـا K. pneumoniae 
 والتحول الى خاليا فارزة للكلوبيولينات المناعية       Bحفيز توالد الخاليا اللمفاوية     يعمالن على ت  

IgG ، IgM،  IgA في النمط غير المعتمد على خاليا T . رواشا Takeuchi et al. [39] 
مع الخاليا الطحالية   S. Minnesota Re-595 المستخلص من بكتريا LPS ان تحضين إلى

 يؤدي الى زيـادة تكـاثر الخاليـا الطحاليـة وان            H3-thymidineبوجود الثايميدين المشع    
 مـا  اتفقت هذه النتائج نوعاً . تعتمد على الجرعة المستخدمة   LPSاالستجابة المشطرة بوساطة    

 والمستخلص من   Pullulan في الفئران المفعلة بالسكر المتعدد       Ali [11]مع ما توصلت اليه     
 Ali and االكياس العدريـة، فـي حـين سـجل      بداءاإلصابةضد   A. pullulansالفطر 

Yaseen [53]  ًالكبد والطحال ومعدالت تضخمهما في الفئـران المعاملـة          أوزان في   تباينا 
 اإلصـابة  ضد  مناعياًبوصفه معدالً  E. coli  بالسكر المتعدد الدهني المستخلص من بكتريا

صل فـي اوزان الكبـد والطحـال        واشارا الى ان التباين الحا    . بداء االكياس العدرية الثانوي   
، LPSومعدالت تضخمهما قد يعود الى االختالف في تراكيز وعدد الجرعات المستخدمة من             

  .اإلصابة عن االختالف في مدة فضالً
 الكبد والطحال بالمقارنة مـع      أوزان في   فئران السيطرة الموجبة فقد سجلت ارتفاعاً      اما

الكبد والطحال في الفئران     اوزان في الحاصلة الزيادة وقد تعزى  السالبة، السيطرة فئران مجموعة 
 المخمجة الى وجود االورام الحبيبية او المناطق النخرية التي تغير من طبيعة هـذه االنـسجة               

الى زيادة حجم الطحال والعقد اللمفاوية باعتبارها   .Judson et al [57]أشاروقد  .[54-56]
 نتيجة  E. granulosus  المشوكة الحبيبية باإلصابةاعضاء اساسية في الجهاز المناعي، عند 

 ترافقه زيادة في نشاط الخاليـا المـذكورة متمثلـة باسـتجابة          B و   Tتكاثر الخاليا اللمفاوية    
 في فحص التحـول     H3-thymidineالمشطرات الخلوية المختلفة واستهالك الثايميدين المشع       

  .اللمفاوي
  

  

  

  

  

  

  



   إبراهيم فارس علي&أسماء عبد العزيز علي  

٣٩ 

  المصادر

1) Paredes R., Jimenez V., Cabera G., Iraguen D. and Galanti N. J. Cell 
Biochem.,100(5): 1200-1209 (2007). 

2) Pezeshki A., Kia E. B., Gholizadeh A. and Koohare A. Pak. J. Med. 
Sci., 23(1): 138-140 (2007). 

3) Naguleswaran A., Spicher M., Vonlaufen N., Ortega-Mora L. M., 
Torgerson P., Gottstein B. and Hemphill A. Antimicrob. Agen. 
Chemoth., 50(11): 3770-3778 (2006). 

4) Thompson R. C. A. and Lymbery A. J. Echinococcus and hydatid 
disease. CAB Int., Univ. California, USA, pp. 1-2 (2007). 

5) Ezer A., Nursal T. Z., Noyan T. and Moray G. Wld. J. 
Gastroenterol., 28(16): 2388-2389 (2007). 

6) Polat C., Sivaci R., Baki E., Kosar M. N., Yilmaz S. and Arikan Y. 
Med. Sci. Monit.,13(2): 27-29 (2007). 

7) Kilani T. and Hammami S. Curren. Opin. Pulm. Med., 8(3):218-223 
(2007). 

8) Fatimi S. H., Naureen S., Moizuddin S. S., Puri M. M., Yousuf M. 
A., Javed M. and Ahmad S. ANZ  J. Surgery, 77(9): 749-751(2007). 

9) Azuma I. J. Immunopharmacol., 14: 487-496 (1992). 
10) Al-Grawy J. G. A. Ph.D.Thesis, Coll. Sci. Univ. Baghdad (1999) (In 

arabic). 
11) Ali A. A. Ph.D.Thesis, Coll. Edu. Univ. Mosul (1999) (In arabic). 
12) Ulevitch R. J. and Tobias P. S. Ann.Rev. Immunol.,13:437-457 

(1995). 
13) Nakagawa Y., Maeda H. and Murai T. Clin. Diagn. Lab. Immunol., 

9(3): 588-597 (2002). 
14) Mathiak G., Kabir K., Grass G., Keller H., Steinringer E., Minor T., 

Rangger C. and Neville L. Int. J. Molec. Med.,11: 41-44 (2002). 
15) Rodo J., Goncalves L. A., Demengeot J., Countinho A. and Penha-

Goncalves C. J. Immunol.,177:4620-4626 (2006). 
16) Schultz H., Hume J., Zhang D. S., Gioannini T. L. and Weiss J. P. J. 

Immunol., 179:2477-2484 (2007). 
17) Elson G., Dunn-Siegrist I., Daubeuf B. and Pugin J. Blood, 109(4): 

1574-1583 (2007). 
18) Su G. L. Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol., 283(3):256-

265 (2002). 
19) Ali A. A. and Yaseen S. S. J. Edu. Sci., 20(1):145-154 (2007).  



 ...الممنعة بالسكر المتعدد الدهني   BALB/cنمو وتطور األكياس العدرية في الفئران البيض 

٤٠ 

20) Ali A. A. and Yousif S. Y. Iraqi J. Vet. Sci., 21(1): 15-27 (2007a).  
21) Ali A. A. and Yousif S. Y. Iraqi J. Vet. Sci., 21(2):183-191 (2007b). 
22) Ali A. A. and Yousif S.Y.5th Scientific Conference in Nursing 

College, University of Mosul, PP:97-116 (2008).  
23) Koneman E. W., Allen S. D., Janda W. M., Schreckenberger P. C. 

and Winn W. C. Color Atlas and Textbook of Diagnostic 
Microbiology. 5thed., Lippincott-Raven Publishers, Philadelphia, 
USA, pp. 171-220 (1997). 

24) Benson H. J. Microbiological Applications Laboratory Manual in 
General Microbiology. 8thed., McGraw-Hill Company, Inc., pp.167-
168 (2002). 

25) Learen D. B., Brestel E. P. and Seetharama S. Infect. Immune., 
55:1813-1818 (1987). 

26) Leathers T. D., Nofsinger G. W., Kurtman C. P. and Bothast R. J. 
Int. Microbiol., 3:231 (1988). 

27) Plummer D. T. An Introduction to Practical Biochemistry. 2nded., 
McGraw-Hill Book Company Limited, UK, pp. 144,174-178(1978) . 

28) Dubois M., Gille A., Hamilten J. H., Roler B. A. and Smith F. Anal. 
Chem., 28:350-356 (1956). 

29) Toro G. and Ackermann P. G. Practical Clinical Chemistry. Boston 
Little Brown Company, Indiana, p. 354 (1975). 

30) Smyth J. D. Proc. 13th ed., Int. Cong. Hydit. Madrid, pp. 84-95 
(1985). 

31) Smyth J. D. and Barett N. J. Trans. Roy. Soc. Trop. Med. Hyg., 
74:649-652(1980). 

32) Wangoo A., Ganguly N. K. and Mahajan R. C. Ind. J. Med. Res., 86: 
582-590(1987b). 

33) Kroeze W. K. and Tanner C. E. Int. J. Parasitol., 171(4): 873-883 
(1987). 

34) Bruning J. L. and Kintz B. L. Computational Handbook of Statistics. 
2nd ed., Scott Foresman Company, Gleriew (1977). 

35) Park W. and Benz C. C. Immunotherapy cancer treatment. 
Rosenbaum  E. H. and Rosenbaum I. R. (eds.), Supportive Cancer 
Careby, pp.1-3. (2001). 

36) Strieter R. M., Balperio J. A. and Keone M. P. J. Clin. Invest., 
109(6):699-705(2002). 

37) Amersfoort E. V., Berkel T. J. and Kuiper J. Clin. Microboil. Rev., 
16(3): 379-414 (2003). 



   إبراهيم فارس علي&أسماء عبد العزيز علي  

٤١ 

38) Brekke O., Christiansen D., Fure H., Fung M. and Mollnes T. E. J. 
Leukoc. Biol., 81:1404–1413 (2007). 

39) Takeuchi O., Takeda K., Hoshino K., Adachi O., Ogawa T. and 
Akira S. Int. Immunol.,12(1):113-117 (2007). 

40) Nester E. W., Anderson D. G., Roberts C. E., Pearsall N. N. and 
Nester M. T. Microbiology. A Human Perspective. 3rd ed., McGraw-
Hill Companies, Inc., USA, pp. 413-421(2001). 

41) Del–Rio–Navarro E. D., Gonzalez–Diaz S. and Alberto J. E. Int. J. 
Biotechnol., 9 (3):1(2007). 

42) Willey J. M., Sherwood L. M. and Woolverton C. J. Prescott, Harley 
and Klein’s Microbiology. 7th ed., McGraw-Hill Companies, Inc., 
USA,pp.782-788 (2008). 

43) Martin T. R. and Frevert C. W. Proc. Am. Thor. Soc., 2:403-411 
(2005). 

44) Marttern T., Thanhauser A., Reiling N. J. Immunol., 153:2996-3005. 
(1997). 

45) Odean M. V., Frane C. M., Van-der-Vieren M., Tomai M. A. and 
Johnson A. G. Infect. Immun., 58:427-432 (1990). 

46) Kassis A. and Tanner C. E. Int. J. Parasitol., 6:25-35 (1976). 
47) Thompson R. C. A. Helminth. Abst., 46 (10):837-861 (1977). 
48) Ali A. A. and Salih N. E. Riv. Parassitol., XVII(LXI)-3:299-313 

(2000a). 
49) Al-Qaoud K. M. and Abdel-Hafez S. K. Parasitol. Res., 98(1):54-60 

(2005). 
50) Reuben J. M., Tanner C. E. and Rau M. E. Infect. Immun., 21:135-

139 (1978). 
51) Sarciron M. E., Walbaum S. and Petavy A. F. J. Parasitol. Res., 

81(4):329-333 (2005). 
52) Li Y. S., Kouassi E. and Revillard J. Immunology, 69(3):367-372 

(1990). 
53) Ali A. A. and Yasseen S. S. 4th Scientific Conference, Coll. Vet. 

Med. Univ. Mosul, pp. 211-228 (2006). 
54) Gottstein B. and Hemphill A. Chem. Immunol., 66: 177-208 (1997). 
55) Ali A. A. Riv. Parassitol., XVII (LXI)-2:183-193(2000). 
56) Ali A. A. and Salih N. E. Riv. Parassitol., XVII(LXI)-2:195-202 

(2000b). 
57) Judson D. G., Jxon J. B., Clarkson M. J. and Pritchard J. 

Parasitology, 91: 349–357 (1985). 


