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ABSTRACT 

The study tested the effect of the lipopolysaccharide, which was 
extracted from Klebsiella pneumoniae, on immune response of BALB/c 
mice infected with secondary hydatid disease caused by experimental 
infection with Echinococcus granulosus protoscolices. 

The immunopathological changes accompanied with secondary 
hydatid disease in mice treated with LPS were followed in comparison 
with the positive and negative control group along 3-5 months period of 
the experiments. Criteria taken into consideration included the changes in 
the total and differential count of WBCs, and non-specific (innate) 
immune response, expressed by the change in the phagocytic index. 

Results of the present study revealed an increase in the means of 
total and differential count of WBCs, expressed by increase in the number 
of lymphocytes accompanied by a decrease in number of monocytes, 
neutrophils and eosinophils in treated mice. An increase in the 
nonspecific immune responses is represented by increase in the mean of 
phagocytic index. 

Therefore, it may be concluded that the lipopolysaccharide extracted 
from Klebsiella pneumoniae can be used as a non-toxic stimulator of  
non-specific immunity against infection with secondary hydatid disease. 
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  الخالصة
 Lipopolysaccharideتضمنت الدراسة الحالية اختبار تاثير السكر المتعـدد الـدهني   

(LPS) المستخلص من بكتريا Klebsiella pneumoniae    في االستجابة المناعية للفئـران
 Echinococcusالبيض السويسرية المخمجة بداء االكيـاس العدريـة الثـانوي لطفيلـي     

granulosus.  
ة التغيرات المرضية والمناعية المصاحبة لداء االكياس العدرية الثـانوي فـي            تم متابع 

 والـسالبة الفئران المعاملة بمادة السكر المتعدد الدهني بالمقارنة مع فئران السيطرة الموجبـة             
دراسـة   أشهر، وتم االعتماد على معايير عديـدة شـملت  5  – 3  مدة التجارب البالغةلاوط

 المناعية غير المتخصصة    الكلي والتفاضلي لكريات الدم البيض واالستجابة     التغيرات في التعداد    
وقد بينت الدراسة الحالية ارتفاع في معدالت التعداد الكلي          .المتمثلة بمعامل البلعمة  ) الطبيعية(

لكريات الدم البيض وبدرجات معنوية مختلفة اما في التعداد التفاضلي فقـد لـوحظ حـدوث                
خاليا اللمفاوية وانخفاض فـي معـدالت الخاليـا الوحيـدة والعـدالت             ارتفاع في معدالت ال   

والحمضات في الفئران المعاملة، زيادة االستجابة المناعية غير المتخصصة المتمثلة بزيـادة            
 .معدالت معامل البلعمة في الفئران المعاملة

ن بكتريـا   تبين من الدراسة الحالية امكانية استخدام السكر المتعدد الدهني المستخلص م          
K. pneumoniae   ة الطبيعية ضد ي المناعاالستجابة مؤثرا وغير سام لتحفيز محفزابوصفه
  . في الفئران البيض الثانويداء االكياس العدرية

  

  المقدمة
 من االمراض الطفيليـة المهمـة والخطيـرة،         Hydatidosis داء األكياس العدرية     يعد

 لعدم اكتشاف عالج كيميائي فعـال       ونظراً. Cosmopolitantينتشر في معظم مناطق العالم      
ضد داء االكياس العدرية وصعوبة اجراء التداخل الجراحي في بعض الحاالت فقـد اتجهـت               
البحوث في العقود االخيرة الى تعديل او تنشيط المناعة الطبيعية للجسم في المضائف المثبطة              

من مـصادر    معزولة مواد هي و ،Immunomodulatorsمناعيا باستخدام المعدالت المناعية     
  .[2,1] مختلفة مثل البكتريا والفطريات والنباتات ضد امراض طفيلية وغير طفيلية

يؤدي حقن الرؤيسات االولية عبر التجويف الخلبي للفئران الى ارتشاح الخاليا الوحيدة            
Monocytes ، ــضات ــرة Eosinophilsالحم ــبالعم الكبي ــدالت Macrophages، ال  والع
Neutrophilsالصارية   والخالياMast cells في منطقة الحقن مؤديا الى تكوين اورام حبيبيـة  

اما االورام الحبيبية الناتجة في المراحل المتأخرة من الخمج بـداء االكيـاس العدريـة               . [3]
 Myofibroblastsفتتكون من تجمع البالعم الكبيرة والخاليـا المولـدة لالليـاف العـضلية              

  .T [4]ة من نوع والخاليا اللمفاوي



   إبراهيم فارس علي&أسماء عبد العزيز علي  

25 

مختلفة من تطور الشريطية البعدية على      تعمل مستضدات الطفيلي المفرزة خالل مراحل       
 والتي قد تسبب تغيرات مرضية ترافقها زيادة في خاليا الدم           [5]تحفيز تفاعالت التهابية خلوية     

حثون انفسهم واشار البا . [6]البيض وخاصة الخاليا الحمضة والخاليا اللمفية والبالعم الكبيرة
الى ان المناعة ضد داء االكياس العدرية تقسم الى مناعة ضـد مرحلـة مـا قبـل التكـيس                    

Preencystment         ومناعة ضد مرحلة ما بعد التكـيس Postencystment     والتـي تتميـز 
 اسابيع بعد الخمـج فـي       4-2بتكوين الطبقة الصفائحية حول الكيس وهذا يحدث خالل فترة          

  .[6] االشخاص نتيجة تناول البيوض المعديةالمضائف الوسطية او 
 في االقنيـة    Hyperplasiaيؤدي الخمج بداء االكياس العدرية الى حدوث فرط التنسج          

  .Leucocytosis [8] حدوث زيادة في خاليا الدم البيض  عنفضالً [7]البابية الكبدية 
، اذ Klebsiella النوع النموذجي من بين انواع جنس K. pneumoniaeتمثل بكتريا 

 نتيجة افـراز كميـات   Dome-like coloniesتقوم بتكوين مستعمرات مخاطية شبيهة بالقبة 
 طبية كبيـرة، اذ   أهمية K. pneumoniae  تمتلك بكتريا. [9]كبيرة من السكريات المتعددة 

  . من العزالت التابعة لهذا الجنس% 95تمثل 
 لصبغة كرام من المعـدالت المناعيـة         للبكتريا السالبة  LPSالسكر المتعدد الدهني    د  يع

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

 قبـل االلتهابيـة      على تحرير السايتوكينات   Endotoxinsكما تعمل الذيفانات الداخلية     [10] 
Proinflammatory cytokines    مثـلIL-1 و IL-6  وTumor Necrosis Factor 

(TNF-α) [11]   ويؤدي ،LPS       الخاليا يشمل كبير  خلوي ارتشاح الى تفاعل التهابي ينتج عنه 

-II (MHC جزيئات معقد التوافق النسيجي الكبير       تسهم و [12] والحمضات والعدالت الوحيدة

II) Major Histocombatiability Complex   دور فـي الـسيطرة علـى خاليـا     بB 
 عوامل المصل القاتلة    LPSويحث الـ   . [13]  وانتاج االضداد  LPSاللمفاوية المستجيبة للـ    

 عملية تحفيز كريات الدم البيض والخاليا االندوثيليـة         LPS وكذلك يتواسط الـ     [14]للبكتريا  
 في دراسـات     مناعياً ، اذ استخدم بوصفه معدالً    TLR-4 [15] و   CD14من خالل مستقبالت    

  .[16, 3 ,17-21] عديدة
من هنا جاء الهدف من الدراسة الحالية المتمثل بدراسة تاثير السكر المتعـدد الـدهني               

LPSالمستخلص من بكتريا   K. pneumoniae   العدريـة الثـانوي فـي    األكياسضد داء 
البحوث  وجد وبعد االطالع على ما نشر من         اذ ،   BALB/cالفئران البيض السويسرية ساللة     

 لمناعـة   اً أو منـشط   اًمحفـز بوصـفه   كمحاولة لتحديد تأثيره،    العلمية انه لم يسبق استخدامه      
  .ضد هذا المرضالمضيف، 
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  المواد وطرائق العمل
  عينة البكتريا 

/ من مختبر البكتريولـوجي  K. pneumoniaeتم الحصول على عزلة نقية من بكتريا 
مستشفى السالم في الموصل، وقد تم اعادة عملية التـشخيص فـي مختبـر              / لمختبراتقسم ا 

كلية التربية، لغرض التأكد مـن البكتريـا بوسـاطة          / قسم علوم الحياة  / بحوث البكتريولوجي 
فـي  et al. Learne  [24] اسـتخدمت طريقـة   .[22 ,23] اختبارات التحري والكيموحيوية

 Leathers et استخدمت طريقة.مع اجراء بعض التحويراتاستخالص السكر المتعدد الدهني 
al. [25]        تـم الكـشف عـن       .جراء بعـض التحـويرات    التنقية السكر المتعدد الدهني مع

 كمية السكر في السكر      قدرت .[26]الكاربوهيدرات، البروتينات، الدهون واالحماض النووية      
متعـدد الـدهني بطريقـة حـامض        تم تقدير كمية الدهن في الـسكر ال        .[27]المتعدد الدهني 
  :[28] اآلتيةالفانلين وفق المعادلة -الفوسفوريك

  امتصاصية النموذج
  ) = مل100/ملغم(تركيز الدهن الكلي 

  امتصاصية المحلول القياسي
   تركيز المحلول القياسي×

  

 الحيوانات المختبرية 
 عليهـا مـن     تم الحصول ، وقد   BALB/cاستخدمت الفئران البيض السويسرية ساللة      

جامعة الموصل وتم تكثيرها في     / كلية التربية / مختبرات تربية الحيوانات في قسم علوم الحياة      
 فئـران لكـل قفـص،       6المكان نفسه، عزلت الذكور في اقفاص بالستيكية خاصة وبواقـع           

  اسابيع في التجارب الالحقة مع مراعاة توفير الظروف المالئمة         5-4استخدمت الذكور بعمر    
  .2008  أيلول ولغاية2007فترة الدراسة التي امتدت من ايلول خالل 

   
   العدرية األكياس

تم الحصول على االكياس العدرية من اكباد االغنام المذبوحة من الجزارين في مدينـة              
وقد تم  ) تحتوي على الثلج  (الموصل، ونقلت مباشرة الى مختبرات البحوث في حاويات مبردة          

 .الل التحري عن وجود الرؤيسات االولية الحية بداخلهاالتأكد من خصوبتها من خ
 حيويـة  قـدرت . Smyth [29] التي ذكرهـا طريقة الجمعت الرؤيسات االولية حسب 

عدد الرؤيسات االوليـة  حسب  .Smyth and Barett [30]  فق طريقة والرؤيسات االولية
 التجـارب وبجرعـة      رؤيس اولي حي تقريبا لكل فأر من فئران        2000الحية المطلوب حقنها    

 اسـابيع، اذ حقنـت      5-4ستخدمت ذكور فئران بعمـر       ا .[31] واحدة عبر التجويف الخلبي   
 500  و  400،  300،  200،  100مجاميع الفئـران بالـسكر المتعـدد الـدهني بـالتراكيز            

  : غرام من وزن الجسم الحي، وقسمت التجارب كما يلي20/مايكروغرام



   إبراهيم فارس علي&أسماء عبد العزيز علي  

27 

  التجربة األولى

 فئران لكل تركيز وبجرعتين متتاليتين من       5 بالتراكيز نفسها وبواقع     اً ذكر راًأ ف 25حقن  
 ساعة، ثم خمجت الفئران بالعدد نفسه من الرؤيسات االوليـة           72السكر المتعدد الدهني بينهما     

 فئران بالعدد نفسه من الرؤيسات االولية الحية        5 ايام من المعاملة االولى، وحقنت       6الحية بعد   
 فئران غير معاملة وغيـر محقونـة بالرؤيـسات          5ة سيطرة موجبة، و     مجموعبوصفها  فقط  

  .مجموعة سيطرة سالبة، شرحت الفئران بعد ثالثة اشهر من احداث الخمجبوصفها االولية 
  

   الثانيةالتجربة

 بالتراكيز نفسها وبثالث جرع متتالية من السكر المتعدد الدهني بين            ذكراً  فأراً 25حقن  
 9ثم خمجت الفئران بالعدد نفسه من الرؤيسات االولية الحية بعـد             ساعة،   72جرعة واخرى   

بوصـفها   فئران بالعدد نفسه من الرؤيسات االولية الحيـة          5ايام من المعاملة االولى، حقنت      
  بوصـفها  فئران غير معاملة وغير محقونة بالرؤيسات االولية         5مجموعة سيطرة موجبة، و     

  .عد اربعة اشهر من احداث الخمجمجموعة سيطرة سالبة، شرحت الفئران ب
  

  الثالثةالتجربة 

 فارا ذكرا بالتراكيز نفسها وباربع جرع متتالية من السكر المتعدد الدهني، بين             25حقن  
 12 ساعة، ثم خمجت الفئران بالعدد نفسه من الرؤيسات االولية الحية بعد             72جرعة واخرى   

بوصفها ه من الرؤيسات االولية الحية فقط        فئران بالعدد نفس   5يوم من المعاملة االولى، حقنت      
بوصـفها    فئران غير معاملة وغير محقونة بالرؤيسات االولية         5مجموعة سيطرة موجبة، و     

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

  المعايير المختارة في الدراسة
                 صورة الدم 

، وتم قياس الوزن الكلي لكـل حيـوان، ثـم    Diethyl etherخدرت الفئران باستخدام 
، جمع قسم من الدم في انابيب حاويـة علـى           [32]سحب الدم من زاوية العين بانبوبة شعرية        

 والتفاضلي لكريات الـدم  Total count مل لحساب التعداد الكلي 5 سعة EDTAمانع تخثر 
 االسـتجابة  درسـت  .Phagocytic index، ومعامل البلعمة Differential countالبيض 

المناعية الطبيعية المتمثلة بحساب معامل البلعمة، وتم حساب معامل البلعمـة وفـق المعادلـة       
  :[33]االتية 

 NBTعدد البالعم المختزلة لصبغة 
  =معامل البلعمة 

  عدد البالعم الكلي
× 100  
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يات الـدم البـيض و    لتحليل نتائج تجارب التعداد الكلي والتفاضلي لكرtاستخدم اختبار  
 هناك فروقات معنوية بين الحيوانات المعاملة بالـسكر         تمعامل البلعمة في معرفة فيما اذا كان      

المتعدد الدهني وحيوانات السيطرة الموجبة من جهة، وبـين حيوانـات الـسيطرة الموجبـة               
 في تجـارب التعـداد      ANOVAواستخدم اختبار التباين     .أخرىوالسيطرة السالبة من جهة     

الكلي والتفاضلي لكريات الدم البيض ومعامل البلعمة لمعرفة فيما اذا كانت هنـاك فروقـات               
  .[34] معنوية بين الحيونات المعاملة بمادة السكر المتعدد الدهني

  

  النتائج
  التغيرات الحاصلة في معدالت التعداد الكلي والتفاضلي لكريات الدم البيض

ة في معدالت التعداد الكلي والتفاضلي لكريات        التغيرات الحاصل  )1( يتضح من الجدول  
كل (الدم البيض في الفئران المعاملة بتراكيز مختلفة من مادة السكر المتعدد الدهني بجرعتين              

قبل ستة ايام من الخمج مقارنة بفئران السيطرة الموجبة والسالبة لمدة ثالثة اشهر،             )  ساعة 72
تعداد الكلي لكريات الدم البـيض مقارنـة بمجموعـة           في ال  اذ سجلت الفئران المعاملة ارتفاعاً    

 غم من وزن الجسم الحي الذي سجل        20/ مكغم 400السيطرة الموجبة، بلغ اقصاه في التركيز       
 غم من وزن الجـسم الحـي        20/ مكغم 400 عالية في التركيز     كانت الفروقات معنوية  . 7538
 والتي اظهرت 4718تي سجلت  بالمقارنة مع مجموعة السيطرة الموجبة ال(p < 0.001)عند 

  .(p < 0.01)عند مستوى 2880  مقارنة بالسيطرة السالبة التي سجلت معنوياً ارتفاعاً بدورها
يتضح من الجدول نفسه حدوث ارتفاع في معدالت الخاليا اللمفاوية في الفئران المعاملة             

م من وزن الجسم     غ 20/ مكغم 500مقارنة بمجموعة السيطرة الموجبة، بلغ اقصاه في التركيز         
     التراكيز جميعهـا عنـد مـستوى      وكانت الفروقات معنوية عالية في       ،85.4الحي الذي سجل    

(p<0.001)       التي بـدورها سـجلت ارتفاعـاً       56.75 مقارنة بالسيطرة الموجبة التي سجلت ، 
  .35.75 مقارنة بالسيطرة السالبة التي سجلت (p<0.001)معنويا عاليا عند مستوى 

الخاليا الوحيدة فقد انخفض في الفئران المعاملة مقارنة مع مجموعة السيطرة            معدل   أما
، 4.4 غم من وزن الجسم الحي الـذي سـجل          20/ مكغم 500الموجبة، وبلغ ادناه في التركيز      

    غم من وزن الجسم الحي عنـد مـستوى         20/مكغم100وكانت الفروقات معنوية في التركيز      
(p<0.01)   اظهـرت فئـران الـسيطرة     8.25جبة التي سجلت معدل     ، مقارنة بالسيطرة المو ،

 مقارنة بالسيطرة السالبة التي سجلت      (p<0.05) عند مستوى     معنوياً الموجبة بدورها انخفاضاً  
12.  

 الخاليا العدلة فقد انخفض معدلها ايضا في الفئـران المعاملـة مقارنـة بمجموعـة                أما
 غم مـن وزن الجـسم الحـي،         20/ مكغم 500 في التركيز    8.4السيطرة الموجبة، وبلغ ادناه     

باسـتثناء   ،(p<0.001)وكانت الفروقات معنوية عالية في التراكيز جميعها عنـد مـستوى            
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 اظهرت مجموعـة    .32مقارنة بمجموعة السيطرة الموجبة التي سجلت       مكغم،   200التركيز  
 47.75لتي سجلت   بمجموعة السيطرة السالبة ا    مقارنة معنوياً السيطرة الموجبة بدورها انخفاضاً   

يتضح من الجدول نفسه حصول انخفاض في اعداد الخاليا الحمـضة           .(p<0.01)عند مستوى   
 ادنى معدل بلـغ     400في الفئران المعاملة مقارنة بفئران السيطرة الموجبة، اذ سجل التركيز           

 غم من وزن الجسم الحي عند       20/ مكغم 400 كانت الفروقات معنوية عالية في التركيز        .1.2
التي اظهرت بـدورها    و،  3 مقارنة بالسيطرة الموجبة التي سجلت معدل        (p<0.001)توى  مس

  .4.5انخفاضا غير معنوي مقارنة بالسيطرة السالبة التي سجلت 
  
التغيرات الحاصلة في معدالت التعداد الكلي والتفاضلي لكريات الدم البيض في الفئران المعاملة ): 1(الجدول 

قبل ستة ايام من الخمج مقارنة )  ساعة72كل (ر المتعدد الدهني وبجرعتين بتراكيز مختلفة من السك
  .بفئران السيطرة الموجبة والسالبة لمدة ثالثة اشهر

التعداد الكلي لكريات الدم 
  3سم/البيض

  التعداد التفاضلي لكريات الدم البيض

Lymphocytes Monocytes Neutrophils Eosinophils 

التراكيز 
 20/مكغم(

غم من 
وزن 
الجسم 
 )الحي

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

100  6117  259.097 3.46** 79.25  7.632 4.58** 6.00  3.651 1.11** 13.25  5.852 4.85*** 1.50  0.577 3.00* 
200  7044  1196.418 3.27** 59.25  3.403 0.70 7.25  2.986 0.5 29.25  3.741 0.95 2.25  0.500 1.56 
300  4857  763.461 0.48 82.75  3.594 7.27*** 5.25  0.957 3.06* 10.25  3.403 7.15*** 1.75  0.500 2.61* 
400  7538  878.088 5.05*** 78.00  6.041 5.19*** 5.80  2.049 1.91 15.00  5.831 4.60*** 1.20  0.447 4.24*** 
500  5922  560.944 2.73* 85.40  4.827 7.83*** 4.40  2.280  2.50* 8.40  2.881 8.90*** 1.80  0.447 2.82* 
C- 2880  720.896 3.49** 35.75  4.787 5.37*** 12.00  2.160 2.72* 47.75  5.560 4.20** 4.50  1.291 1.96 
C+ 4718  764.737 - 56.75  6.184 - 8.25  1.707 - 32.00  5.033 -  3.00  0.816 - 

  

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

 (p< 0.001).  
  

لحاصلة في معدالت التعداد الكلي والتفاضلي لكريات       التغيرات ا ) 2 (يتضح من الجدول  
الدم البيض في الفئران المعاملة بتراكيز مختلفة من مادة السكر المتعدد الدهني بثالث جـرع               

قبل تسعة ايام من الخمج مقارنة بفئران السيطرة الموجبة والسالبة لمدة اربعة            )  ساعة 72كل  (
لتعداد الكلي لكريات الدم البـيض فـي الفئـران          اشهر، اذ لوحظ حدوث ارتفاع في معدالت ا       

 غم من وزن    20/ مكغم 400المعاملة مقارنة بفئران السيطرة الموجبة، بلغ اقصاه في التركيز          
  عند مستوى  400كانت الفروقات معنوية عالية في التركيز       . 10886الجسم الحي الذي سجل     

(p<0.001)       الـسيطرة   هـرت مجموعـة    اظ .6715مقارنة بالسيطرة الموجبة التي سجلت
 مقارنة بفئران السيطرة السالبة التي سـجلت        (p<0.01) عند مستوى     معنوياً الموجبة ارتفاعاً 

5051.  
لوحظ ارتفاع في معدالت الخاليا اللمفاوية في الفئران المعاملة مقارنة بفئران الـسيطرة             

. 85.4ذي سـجل    من وزن الجسم الحي ال     غم   20/ مكغم 400الموجبة، بلغ اقصاه في التركيز      
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 مقارنـة مـع     (p<0.001)كانت الفروقات معنوية عالية في التراكيز جميعها عند مـستوى           
  عاليـاً   معنويـاً   ارتفاعاً بدورها ، التي اظهرت  63.25مجموعة السيطرة الموجبة التي سجلت      

   .32.25 مقارنة بالسيطرة السالبة التي سجلت (p<0.001)عند مستوى 
وث انخفاض في معدل الخاليا الوحيدة في الفئران المعاملـة          يتبين من الجدول نفسه حد    

 غم من وزن الجـسم      20/ مكغم 100مقارنة بمجموعة السيطرة الموجبة، بلغ ادناه في التركيز         
وكانت الفروقات غير معنوية في التراكيز جميعها مقارنة بمجموعـة          ،  3.75الحي الذي سجل    

 غيـر معنـوي مقارنـة       بدورها انخفاضـاً  اظهرت  التي  ، و 7السيطرة الموجبة التي سجلت     
  .10.25بالسيطرة السالبة التي سجلت 

 في الفئران المعاملة مقارنة بمجموعة الـسيطرة         معنوياً سجلت العدالت كذلك انخفاضاً   
 ،7.8 غم من وزن الجسم الحي ادنى معـدل بلـغ            20/ مكغم 400الموجبة، اذ سجل التركيز     

 غم من وزن الجسم الحـي وعنـد         20/ مكغم 400كيز  في التر  عالية معنوية وكانت الفروقات 
، 26.5 مقارنة بفئران الـسيطرة الموجبـة التـي سـجلت            )p<0.01( ،(p<0.001)مستوى  

 مقارنـة   (p<0.001) عند مـستوى      عالياً  معنوياً واظهرت فئران السيطرة الموجبة انخفاضاً    
  .52.5بالسيطرة السالبة التي سجلت 

 في معدالت الحمضات مقارنة بمجموعة السيطرة       فاضاً فئران المعاملة انخ   أظهرتكذلك  
، وكانت  1 غم من وزن الجسم الحي ادنى معدل بلغ          20/ مكغم 500الموجبة، اذ سجل التركيز     

  غم مـن وزن الجـسم الحـي عنـد مـستوى            20/ مكغم 500الفروقات معنوية في التركيز     
(p<0.01)،        انخفاضاً اظهرت بدورها تي  ال، و 3.25 مقارنة بفئران السيطرة الموجبة التي سجلت  

  .(p<0.05)  عند مستوى5 مقارنة بمجموعة السيطرة السالبة التي سجلت معنوياً
  

التغيرات الحاصلة في معدالت التعداد الكلي والتفاضلي لكريات الدم البيض في الفئران المعاملة ): 2(الجدول 
قبل تسعة ايام من الخمج مقارنة ) اعة س72كل (بتراكيز مختلفة من السكر المتعدد الدهني وبثالث جرع 

  .بفئران السيطرة الموجبة والسالبة لمدة اربعة اشهر
  التعداد التفاضلي لكريات الدم البيض  3سم/التعداد الكلي لكريات الدم البيض

Lymphocytes Monocytes Neutrophils Eosinophils 

التراكيز 

 20/مكغم(
غم من 

وزن 
الجسم 

 )الحي

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

100  7833  675.602 2.59* 80.25  2.217 6.6888 3.75  1.258 2.26 14.00  2.500 3.68** 2.00  0.816 1.98 

200  6862  1425.412 0.72 81.00  1.825 7.20*** 5.25  0.957 1.27 12.00  1.414 4.38** 1.75  0.957 2.21 

300  7632  684.980 2.11 77.25  5.377 3.96*** 6.00  2.58 1.09 12.25  2.753 4.06** 1.50  0.577 3.13* 

400  10886  1553.564 5.07*** 85.40  4.449 7.33*** 5.00  2.000 1.31 7.80  2.774 5.90*** 1.80  0.836 2.42* 

500  6732  742.444 1.31 80.60  4.774 5.51*** 5.60  2.073 0.90 12.80  3.962 3.94** 1.00  0.707 4.07** 

C- 5015  882.814 3.29** 32.25  5.315 8.84*** 10.25  2.630 1.76 52.50  3.415 7.12*** 5.00  0.816 2.78* 

C+ 6715  534.730 - 63.25  4.573 - 7.00  2.582 - 26.50  6.455 - 3.25  0.957 - 
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التغيرات الحاصلة في معدالت التعداد الكلي والتفاضلي لكريـات         ) 3(يتبين من الجدول      
الدم البيض في الفئران المعاملة بتراكيز مختلفة من مادة السكر المتعدد الدهني وباربع جـرع               

قبل اثني عشر يوما من الخمج مقارنة بفئران السيطرة الموجبة والسالبة ولمدة            )  ساعة 72كل  (
هر، اذ لوحظ حدوث ارتفاع في التعداد الكلي لكريات الدم البيض في الفئران المعاملة              خمسة اش 

 غم من وزن الجـسم      20/ مكغم 500مقارنة بفئران السيطرة الموجبة، بلغ اقصاه في التركيز         
 غم  20 / مكغم 500كانت الفروقات معنوية عالية في التركيز       . 9764الحي الذي سجل معدل     
 غـم   20/ مكغم 400 في التركيز    )p<0.01(،  (p<0.001)عند مستوى   من وزن الجسم الحي     

من وزن الجسم الحي، في حين كانت الفروقات غير معنوية في بقية التراكيـز مقارنـة مـع                  
 عنـد    معنويـاً  ، والتي اظهرت بدورها ارتفاعاً    6683مجموعة السيطرة الموجبة التي سجلت      

  .4482بة التي سجلت معدل  مقارنة بمجموعة السيطرة السال)p<0.01(مستوى 
 بالنسبة للتعداد التفاضلي فقد اظهرت الفئران المعاملة ارتفاعا فـي معـدل الخاليـا               أما

 غم مـن وزن     20/ مكغم 400اللمفاوية مقارنة بمجموعة السيطرة الموجبة، اذ سجل التركيز         
يـز عنـد    ، وكانت الفروقات معنوية عالية في جميع التراك       84.5الجسم الحي اعلى معدل بلغ      

، واظهـرت   57.5 مقارنة بمجموعة السيطرة الموجبة التي سجلت معدل         (p<0.001)مستوى  
 عنـد   41.5 مقارنة بمجموعة السيطرة السالبة التي سجلت معدل          عالياً بدورها ارتفاعا معنوياً  

  .(p<0.001)مستوى 
ئـران  لوحظ كذلك انخفاض في معدالت الخاليا الوحيدة في الفئران المعاملة مقارنـة بف            

 بلـغ    غم من وزن الجسم الحي ادنى معدل       20/ مكغم 400السيطرة الموجبة، اذ سجل التركيز      
 غم مـن وزن الجـسم       20/ مكغم 400،  300كانت الفروقات معنوية عالية في التركيزين       . 3

 غم من وزن الجسم     20/ مكغم 100 في التركيز    (p<0.01)،  (p<0.001)الحي، عند مستوى    
روقات غير معنوية في بقية التراكيز مقارنـة بمجموعـة الـسيطرة            الحي، في حين كانت الف    

 عنـد    معنويـاً  ، اظهرت مجموعة السيطرة الموجبة بدورها انخفاضـاً       8الموجبة التي سجلت    
  .11.75فئران السيطرة السالبة التي سجلت  مقارنة ب(p<0.05)مستوى 

المعاملة مقارنة  يتضح من الجدول نفسه حدوث انخفاض في معدل العدالت في الفئران            
 غم من وزن الجسم الحي ادنـى        20/ مكغم 500بمجموعة السيطرة الموجبة، اذ سجل التركيز       

 (p<0.001)، وكانت الفروقات معنوية عالية في التراكيز جميعها عند مستوى           9.4معدل بلغ   
، واظهـرت بـدورها انخفاضـا       31.5مقارنة بمجموعة السيطرة الموجبة التي سجلت معدل        

  .42.25مقارنة بفئران مجموعة السيطرة السالبة التي سجلت ) (p<0.01عند مستوى معنويا 
حصول انخفاض في معدالت الحمضات في الفئران المعاملـة         نفسه  يتضح من الجدول    

 غم من وزن الجسم     20/ مكغم 400 في التركيز    1.5مقارنة بفئران السيطرة الموجبة، بلغ ادناه       
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ة في التراكيز جميعها مقارنة بمجموعة السيطرة الموجبـة         الحي وكانت الفروقات غير معنوي    
اظهرت بدورها انخفاضا غير معنوي مقارنة بمجموعة السيطرة السالبة         التي  ، و 3التي سجلت   
  .4.5التي سجلت 

  
التغيرات الحاصلة في معدالت التعداد الكلي والتفاضلي لكريات الدم البيض في الفئران المعاملة ): 3(لجدول ا

قبل اثني عشر يوما من الخمج )  ساعة72كل ( ز مختلفة من السكر المتعدد الدهني وباربع جرعبتراكي
  .مقارنة بفئران السيطرة الموجبة والسالبة لمدة خمسة اشهر

التعداد الكلي لكريات الدم 

  3سم/البيض
  التعداد التفاضلي لكريات الدم البيض

Lymphocytes Monocytes Neutrophils Eosinophils 

التراكيز 

 20/مكغم(
غم من 
وزن 

الجسم 
 )الحي

 SD t  دلالمع
 SD t  المعدل SD t  المعدل SD t  المعدل SD t  المعدل

100  7093  1310.481 0.58 78.00  2.549 9.59*** 4.40  1.140 3.90** 15.80  2.588 6.60*** 1.80  0.836 1.32 

200  6865  1140.138 0.66 79.50  6.608 5.74*** 5.25  2.217 1.99 12.50  4.654 5.86*** 2.75  0.957 0.24 

300  6867  596.171 0.45 80.00  1.825 10.5*** 3.50  0.577 5.19*** 14.75  2.061 6.75*** 1.75  0.500 1.32 

400  9574  806.166 2.59** 84.50  3.87 9.85*** 3.00  0.816 5.47*** 11.00  2.943 7.61*** 1.50  1.291 1.34 

500  9764  724.340 7.03*** 82.00  3.082 10.60*** 6.20  1.483 1.73 9.40  1.949 9.98*** 2.40  1.673 0.51 

C- 4482  845.742 4.38** 41.50  3.511 6.12*** 11.75  2.061 2.85* 42.25  1.893 4.39** 4.50  0.577 1.56 

C+ 6683  543.436 - 57.50  3.873 - 8.00  1.633 - 31.50  4.509 - 3.00  1.825 - 

  
  التغيرات الحاصلة في معدالت معامل البلعمة 

التغيرات الحاصلة في معدالت معامل البلعمة في الفئران المعاملة         )4(يتبين من الجدول    
قبل ستة ايام من الخمـج      )  ساعة 72كل  (بتراكيز مختلفة من السكر المتعدد الدهني بجرعتين        

حصول ارتفاع واضح في معـدالت      مقارنة بفئران السيطرة الموجبة لمدة ثالثة اشهر، لوحظ         
التركيز أظهر   معامل البلعمة في الفئران المعاملة مقارنة بفئران مجموعة السيطرة الموجبة، اذ          

، وكانـت الفروقـات     %77.486على معدل بلـغ     أ  غم من وزن الجسم الحي     20/ مكغم 400
 غم مـن    20/م مكغ 200 باستثناء التركيز    (p<0.001)معنوية عالية في التراكيز جميعها عند       

 غير معنوي مقارنة بالسيطرة الموجبـة التـي سـجلت           وزن الجسم الحي الذي سجل ارتفاعاً     
43.425.%  

التغيرات الحاصلة في معدالت معامل البلعمة في الفئران المعاملة         ) 5(يتبين من الجدول    
ام من  قبل تسعة اي  )  ساعة 72كل  (بتراكيز مختلفة من مادة السكر المتعدد الدهني بثالث جرع          

الخمج مقارنة بفئران السيطرة الموجبة لمدة اربعة اشهر، لوحظ حدوث ارتفاع معنـوي فـي               
 بلـغ أقـصاه     معدالت معامل البلعمة في الفئران المعاملة مقارنة بفئران السيطرة الموجبـة،          

كانت الفروقـات معنويـة     .  غم من وزن الجسم الحي     20/ مكغم 400  التركيز     في 74.232%
 عنـد مـستوى     %39.23التراكيز مقارنة بالسيطرة الموجبـة التـي سـجلت          عالية في جميع    

(p<0.001).  



   إبراهيم فارس علي&أسماء عبد العزيز علي  

33 

التغيرات الحاصلة في معدالت معامل البلعمة في الفئران المعاملة بتراكيز مختلفة من السكر ): 4(الجدول 

 لمدة قبل ستة ايام من الخمج مقارنة بفئران السيطرة الموجبة)  ساعة72كل (المتعدد الدهني وبجرعتين 

 ثالثة اشهر

 غم من وزن 20/مكغم(التراكيز  Phagocytic index (%)معامل البلعمة

 SD t المعدل )الجسم الحي

100 62.217 4.398 5.77***  
200 50.792 5.606 1.99 
300 61.352 4.260 5.58*** 

400 77.486 6.516 8.69*** 

500 70.208 4.153 8.98*** 

C+ 43.425 4.799 - 

  
التغيرات الحاصلة في معدالت معامل البلعمة في الفئران المعاملة بتراكيز مختلفة من السكر ): 5(دول الج

قبل تسعة ايام من الخمج مقارنة بفئران السيطرة الموجبة )  ساعة72كل (المتعدد الدهني وبثالث جرع 

  لمدة اربعة اشهر

 غم من وزن 20/مكغم(التراكيز  Phagocytic index %)(معامل البلعمة

 SD t المعدل )الجسم الحي

100 57.867 3.237 5.90*** 

200 60.892 2.501 7.26*** 

300 58.312 4.799 5.27*** 

400 74.232 7.333 7.92*** 

500 63.726 3.747 8.04*** 

C+ 39.23 5.415 - 

  
المعاملة التغيرات الحاصلة في معدالت معامل البلعمة في الفئران         ) 6(يتبين من الجدول    

قبل اثني عشر يومـا     )  ساعة 72كل  (بتراكيز مختلفة من السكر المتعدد الدهني وباربع جرع         
من الخمج مقارنة بفئران السيطرة الموجبة لمدة خمسة اشهر، اذ لوحظ ارتفاع معنـوي فـي                
معدالت معامل البلعمة في الفئران المعاملة مقارنة بفئران مجموعة السيطرة الموجبـة، بلـغ              

كانت الفروقات معنوية . وزن الجسم الحي   غم من    20/ مكغم 400في التركيز   % 79.76ه  اقصا
  .(p<0.001)عند مستوى % 38.407عالية مقارنة بالسيطرة الموجبة التي سجلت 
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التغيرات الحاصلة في معدالت معامل البلعمة في الفئران المعاملة بتراكيز مختلفة من السكر ): 6(الجدول 

قبل اثني عشر يوما من الخمج مقارنة بفئران السيطرة )  ساعة72كل ( وباربع جرع المتعدد الدهني

  الموجبة لمدة خمسة اشهر

 غم من وزن 20/مكغم(التراكيز  Phagocytic index )%(معامل البلعمة

 SD t المعدل )الجسم الحي

100 61.022 3.8321 8.16*** 

200 62.872 3.587 8.51*** 

300 67.447 4.9124 8.72*** 

400 79.76 9.6203 7.79*** 

500 67.28 3.7728 10.51*** 

C+ 38.407 4.4893 - 

  
  المناقشة

عند دراسة التعداد الكلي لكريات الدم البيض، اظهرت النتائج الحالية حـصول ارتفـاع              
قد يعزى االرتفاع في التعداد الكلي لكريات الدم البيض في          ، و واضح وبدرجات معنوية مختلفة   

 علـى تنـشيط الخاليـا البلعميـة وافـراز المونوكينـات             LPSفئران المعاملة الى قـدرة      ال
Monokines               التي تساعد على توالد الخاليا اللمفاوية والتي تعكس الزيـادة الحاصـلة فـي 

  .[35] التعداد الكلي لكريات الدم البيض
 افرازحفز ت  K. pneumoniaeالى ان مكونات جدار البكتريا  Ye et al.   [36]اشار

IL-17  رئيسة من الخاليا     بصورةCD4+T         فـي   والذي يعمل بدوره على زيادة الخاليا الحبيبية
في   Granulocyte precursorsالدم المحيطي عن طريق حث توالد اسالف الخاليا الحبيبية 

ض ان البكتريا المعوية تنشط خاليا الدم البي.Elson et al [15] وذكر . الطحال ونخاع العظم
والخاليا االندوثيلية وتحفزها على افراز السايتوكينات في النمط المعتمـد علـى مـستقبالت              

TLR-4   و MD-2      سطة  ا ومن المحتمل ان التحفيز يكون بوLPS .     واتفقت هذه النتائج مع ما
الذين اشاروا الى ان مكونات جـدار الخليـة لبكتريـا    Takeuchi et al.  [37]توصل اليه 

Mycobacterium tuberculosis مثل Lipoarabinomannan، متلك القدرة على تنشيط ت
 زيادة في التعداد الكلي     من ثم الخاليا النخاعينية وتحفيزها على التوالد وافراز السايتوكينات، و       

 الى نتـائج   Ali and Yousif [18] وAli and Salih  [38]وتوصل . لكريات الدم البيض
 A. pullulans المـستخلص مـن الفطـر    Pullulanعدد مماثلة عند استخدامهم السكر المت

بوصفها معدالت مناعية ضد الخمـج    E. coliوالسكر المتعدد الدهني المستخلص من بكتريا 
  .بداء االكياس العدرية الثانوي وداء الجيارديا، على التوالي
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لبـيض  اما فئران السيطرة الموجبة فقد اظهرت انخفاضا في التعداد الكلي لكريات الدم ا            
بالمقارنة مع الفئران المعاملة بمادة السكر المتعدد الدهني، وقد يعزى ذلك الى هجرة كريـات               
الدم البيض من الدم المحيطي الى اماكن تواجد الطفيلي، ومما يؤكـد ذلـك تكـوين االورام                 

 كمـا  الحبيبية حول الرؤيسات االولية المحقونة للسيطرة على نمو وتطور االكيـاس العدريـة   
 ، اظهرت فئران السيطرة الموجبة ارتفاعاً     أخرىمن ناحية    .Al-Kannany [39]ت إليه   اشار

وجاءت هذه النتائج   في التعداد الكلي لكريات الدم البيض بالمقارنة مع فئران السيطرة السالبة،            
 ان تحت الوحدات لمستضدي سائل إلى أشاروااذ   Profumo et al.  [40]توصل موافقة لما

 في الـدم المحيطـي للمرضـى        T حفزت االستجابة التكاثرية لخاليا      B و   5 الكيس العدري 
ان مستـضدات سـائل   Kharebov et al.   [41]وقد وجد. ن بداء االكياس العدريةالمخمجي

الكيس العدري المحضن خارج الجسم الحي مع الخاليا اللمفاوية الشـخاص مخمجـين بـداء               
عد مرور فترة طويلة علـى االزالـة الجراحيـة          االكياس العدرية تحفزها على التوالد حتى ب      

  .لالكياس العدرية
عند دراسة التعداد التفاضلي لكريات الدم البيض، اظهرت النتائج الحالية حصول ارتفاع            
في معدل اعداد الخاليا اللمفاوية مع نقصان في تعداد الخاليا الوحيدة، العدالت والحمضات في              

  .الدهني بالمقارنة مع فئران السيطرة الموجبةالفئران المعاملة بالسكر المتعدد 
سجلت الفئران المعاملة ارتفاعا في معدالت اعداد الخاليا اللمفاوية وبـدرجات معنويـة           

 على تحفيز توالد الخاليا اللمفاوية وهذا ما اكده         LPS الزيادة الى قدرة      هذه قد تعزى ومختلفة،  
 علـى  LPS الى قـدرة   من تجاربهمتوصلوا، اذ Al-Grawy  [2] ،Li et al. [42]كل من
 االرتفاع في معـدالت اعـداد       من ثم ، و B غير نوعي للخاليا اللمفاوية      امشطربوصفه  العمل  

 السامة المعتمـد علـى   Tالى توالد خاليا  Vogel et al. [43]كذلك اشار . الخاليا اللمفاوية
IL-2 بتحفيز من LPS ، في حين اشارKaiser et al.   [44] الزيادة في اعداد الى ان سبب

 المعتمد على الخاليا التـشجرية      Tالخاليا اللمفاوية هو تعزيز التوالد الكثيف السالف الخاليا         
Dendritic cells (DCs)  سطة مستضد الخاليا الورمية ابوTumor antigen.  

 Ali and Salih ، Ali and Abdull [38] اتفقت هذه النتائج مع مـا توصـل اليـه    
م معدالت مناعية مختلفة ضد الخمج بداء االكياس العدرية الثانوي في الفئـران             باستخدا  [45]

عنـد حقـن الفئـران     Remick et al.  [46]مخالفة لما توصل اليهالبيض، في حين جاءت 
 عبر التجويف الخلبي وبعد اسبوعين حقنت الفئـران بالـسكر           (FCA)بمساعد فروند الكامل    

ضا في اعداد الخاليا اللمفاوية في الدم المحيطي رافقه ارتفاع          المتعدد الدهني، اذ الحظوا انخفا    
  .في معدالت العدالت بالمقارنة مع فئران السيطرة
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بالمقارنة مـع   مجموعة السيطرة الموجبة    في   انخفاضا في اعداد الخاليا اللمفاوية       لوحظ
ـ                  ا توصـل  فئران المعاملة بمادة السكر المتعدد الدهني، وجاءت هذه النتـائج موافقـة مـع م

في المرضى المخمجين بداء المـشوكات الـسنخية ، اذ سـجلوا      Vuitton et al. [5]اليه 
انخفاضا معنويا في اعداد الخاليا اللمفاوية الدائرة في الدم وهذا االنخفـاض تمثـل بالدرجـة                

 من ناحية أخرى أظهرت فئران الـسيطرة الموجبـة ارتفاعـاً           .CD8+Tالرئيسة في خاليا    
ات معنوية مختلفة في أعداد الخاليا اللمفاوية بالمقارنة مـع فئـران الـسيطرة              واضحا وبدرج 

السالبة على الرغم من أن دراسات أخرى أظهرت اختالفات غير معنوية في أعداد هذه الخاليا               
  .[47] قارنة مع مجموعة السيطرة السالبةبالم

قارنة مع فئران السيطرة     في الفئران المعاملة م    الخاليا الوحيدة  أعداد في    انخفاضاً لوحظ
قد يعزى االنخفاض في اعداد الخاليا الوحيدة في الفئران المعاملة الى هجرتها مـن              . الموجبة

 الدم المحيطي الى مواقع تواجد الطفيلي لكونها من الوسائل الدفاعية غير النوعية المهمة ضـد              
 المـستخلص مـن   LPSباستخدام  Mathiak et al.  [12] العديد من األخماج، وهذا ما أكده

-IL و TNF-α افراز LPS ، اذ حفز Salmonella typhosa و P. aeruginosaبكتريا 

1β       رتشاح الخلـوي الكبيـر للخاليـا الوحيـدة         الا ، رافقه تفاعل التهابي في الرئتين ناتج من
 Maus etكما اشـار  . والعدالت والحمضات وبالنتيجة انخفاض مستوياتهم في الدم المحيطي

al. [48]                الى هجرة الخاليا الوحيدة من الدم المحيطي الى الرئتين فـي االلتهـاب الرئـوي
 Alveolarسطة الذيفان الداخلي والتي تتمايز فيما بعد الى بالعم كبيـرة سـنخية   االمحفز بو

macrophages  مع ما توصل اليهنتائج الدراسة الحاليةاتفقت .مستقرة في نسيج الرئة Ali 

and Salih  [38] ،Ali and Abdulla [49,45]    باستخدام معدالت مناعية مختلفـة فـي
   .E. granulosus المخمجة بالرؤيسات االولية لطفيلي BALB/cالفئران البيض 

لوحظ حدوث انخفاض في معدالت العدالت في الفئران المعاملة بالمقارنة مـع فئـران              
 غم من وزن الجـسم      20/ مكغم 400 عند التركيز    7.8وسجل ادنى معدل    . السيطرة الموجبة 

، قد يعزى االنخفاض الحاصل في اعداد       )2 الجدول(الحي بعد اربعة اشهر من احداث الخمج        
العـدالت الـى مواقـع       على حث هجرة وتراكم      LPSالعدالت في الفئران المعاملة الى قدرة       

لتهاب الحاد  مواقع اال  الخمج، اذ تعد العدالت من كريات الدم البيض التي لها اسبقية الوصول الى            
اظهـرت فئـران الـسيطرة     من ناحية أخـرى  والدفاع عن المضيف ضد الممرضات الغازية، 

 العدالت بالمقارنة مع فئران السيطرة الـسالبة، وهـذا مـا اكـده              أعداد في   الموجبة انخفاضاً 
Rigano et al. [50]  اذ اشاروا الى ان مستضدB  لسائل الكيس العدري يثبط عملية تجنيـد 

في منطقة تواجد الطفيلي ولكنه يحفزها على الهجرة العشوائية وكذلك يؤدي الى عدم             العدالت  
 مـن   TNF-α و   IL-12 على اختزال انتـاج      Bكما يعمل المستضد    . تغيير ايضها التأكسدي  
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ثيراتها المـضادة   أ التقليل من ت   من ثم  الخاليا التشجرية وبذلك يقلل من تراكم العدالت و        جانب
  .[51] للطفيلي

النسبة للحمضات، فقد سجلت الفئران المعاملة انخفاضا في معـدالت الحمـضات            اما ب 
 .Bozza et alاتفقت هذه النتائج مع ما توصـل اليـه   . مقارنة مع فئران السيطرة الموجبةبال

الذين اشاروا الى تراكم الحمضات في التجويف الغشائي الجنبي في الفئـران المفعلـة               [52]
 Penido et al. [53]ض معدالتها في الدم المحيطي، كذلك اشار  انخفامن ثم ، وLPSبمادة 

 تكون بصورة غير مباشرة، اذ تحتـاج        LPSالى ان عملية تراكم الحمضات المحفزة بوساطة        
 تحفيـز  Henriques et al. [54]وسجل .  والبالعم الكبيرةTالى مشاركة الخاليا اللمفاوية 

  .(LPS)المتعدد الدهني هجرة الحمضات في الفئران المفعلة بالسكر 
 فئران السيطرة الموجبة فقد سجلت انخفاضا في معدل الحمضات بالمقارنة مع فئران             أما

السيطرة السالبة، قد يعزى هذا االنخفاض الى هجرة الحمضات من الدم المحيطي الى مواقـع               
 ايـضا دور    الخمج، اذ تمتلك الحمضات القدرة على القيام بعملية البلعمة وقتل البكتريا ولهـا            

. [55]متخصص في العملية االلتهابية وتساهم في االستجابات الوقائية ضد الديدان الطفيليـة             
الى نتائج مماثلة، اذ اشاروا الى ارتـشاح الحمـضات    Hashemitabar et al. [7]وتوصل 

 لطفيلـي  whole body antigenوالخاليا الوحيدة في الفئران الملقحة بمستضد الجسم الكلي 
E. granulosus.   

 فـي  مختلفـة  معنويـة  وبدرجات واضح ارتفاع حصول الحالية الدراسة نتائج أظهرت
 السيطرة فئران مع بالمقارنة الدهني المتعدد بالسكر المعاملة الفئران في البلعمة معامل معدالت
 من  20/مكغم 400 التركيز عند أقصاه بلغ ، كافة الخمج فتراتجميعها ل  التراكيز وفي الموجبة

 قـد  ،)6 جـدول  (الخمج أحداث من أشهر خمسة بعد %79.76 سجل الذي وزن الجسم الحي  
 تحفيـز  علـى  LPS قدرة الى المعاملة الفئران في البلعمة معامل معدالت في االرتفاع يعزى

 بـسنة اال عمليـة  فـي  يـشاركان  نياللـذ  C5a و C3b وخاصـة  المـتمم  نظـام  مكونات
Opsonization أكـده  ما وهذا التوالي، على الخمج، مواقع الى العدالت وجذبCortes et 

al. [56].  
 E. coli بكتريـا  مـن  المستخلص LPS بوساطة المحفزة البالعم قدرة ازدياد  أيضاًوجد 
 Candida albicans والفطريـات  Leishmania donovani اللشمانيا االحـشائية  إبادة على

 قـدرة  الى Bozinovski et al. [58]أشار .Staphylococcus aeureus  [57] والبكتريا
Lps فـي  حقنهـا  عنـد  الخمج مواقع الى الكبيرة والبالعم العدالت وهجرة توالد تحفيز على 

  .المستخدمة الجرعة على تهابلاال شدة واعتمدت BALB/c ساللة البيض الفئران
 Ali and  وAli and Salih [59] من كل اليه توصل ما مع أيضاً النتائج هذه اتفقت

Yaseen,  [17] العدريـة  األكياس بداء الخمج ضد مختلفة مناعية لمعدالت استخدامهم عند 
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 حقـن  عند مماثلة نتائج الى Ali and Yousif [18] توصل كما البيض، الفئران في الثانوي
 مـن  المـستخلص  الدهني المتعدد بالسكر Rattus rattus norvegicus النرويجية الجرذان
 في انخفاضاً أظهرت فقد الموجبة السيطرة فئران أما.الجيارديا بداء الخمج ضد E.coli بكتريا
 لمـا  موافـق  وهذا الدهني، المتعدد بالسكر المعاملة فئرانال مع بالمقارنة البلعمة معامل معدل

 الكـيس  سائل من المعزولة السامة األجزاء أن الى أشارت اذ Sulaiman [60[ اليه توصلت
 تأثيراتهـا  بـسبب  NBT صبغة اختزال على) العدالت (صغيرةال البالعم قدرة تثبط العدري
  .الخاليا هذه على السامة
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