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ABSTRACT 

The present study included isolation of Giardia lamblia from stools 
of patients then inoculation of giardiasis in the rat, Rattus rattus 
norvegicus. The induction was of two forms: parasites radiated and 
unradiated aiming to throaw a light on the effect of gamma radiation on 
virulence of infection, duration of resistance, and a period of existence in 
the host. The criteria which were used in this study are the mean of the 
production of cysts, reduction of host weight, and effect of infection on 
histological changes of the intestine via  villi /crypts ratio. The cysts of G. 
lamblia were irradiated with Gamma rays in a dose 0.1122 × 10-3 ml rad/ 
hr and 1.5624 ×10-3 ml rad/hr for 2 and 24 hours respectively. A 
comparison was made between results of radiated  and a unradiated G. 
lamblia ccysts after oral administration of dose 2 ×104 cyst/ml. 

The results revealed that radiation reduced  the duration of resistance 
and existence of the parasites in the host body  
- The radiation reduced the resistance duration and existence of the 

parasite in host body, and reduce the production of cysts in highly 
significant level. 

- Radiation did not reduce reduction the weight of the host infested with 
radiated parasites. 

- Reduction in villi/crypts ratio is less animals infected with radiated 
parasites than those of unradiated ones. 

  

  الخالصة
 أحـداث تضمنت الدراسة الحالية عزل طفيليات الجيارديا المبليا من براز المصابين ثم            

 Giardia lamblia بالجيارديا من نـوع  Rattus rattus norvegicus جرذان  فياإلصابة
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٤٣ 

 تشعيع الطفيل باشـعة     تأثيرعلى   بهدف تسليط الضوء     ، مشععة وغير مشععة   ،وكانت بشكلين 
 والمعايير التي اعتمدت في     . وفترة مقاومته وبقائه في جسم المضيف      صابتهإعلى فوعة    و كاما

 الطفيل للطور المتكيس و النقصان الحاصل في وزن المضيف          إنتاج معدل   الدراسة الحالية هي  
 فـي   االختـزال  الطفيل على نسيج األمعاء الدقيقة من خالل دراسـة نـسبة             تأثيرفضالً عن   

 ملـي   ٣-١٠ ×٠,١١٢٢ كامـا بجرعـة      بأشعة الطفيل   أكياس تم تشعيع  .الجريبات/ باتالزغا
.  سـاعة علـى التـوالي      ٢٤ساعة لمدة ساعتين و     / ملي راد  ٣-١٠×  ١,٥٦٢٤ساعة و   \راد

 الجيارديا غير المشععة بعد تجريع       أكياس قورنت نتائج التشعيع في هذه الدراسة بنظيراتها من       
  :الدراسةنتائج  أظهرت . مل/ كيس١٠٤ ×٢ هاالجرذان عن طريق الفم بجرعة مقدار

 الطور  إنتاجاختزل مدة مقاومة و بقاء الطفيل في جسم المضيف و قلل من             ان التشعيع قد     -
 . عاٍلالمتكيس بمستوى معنوي

 .المشععة التشعيع وزن المضيف المصاب بالجيارديا يختزللم  -
ة مـع   نقاريارديا المشععة م  الجريبات اقل في حالة الج    / كانت نسبة األختزال في الزغابات     -

 . غير المشععةنظيراتها
  

  المقدمة
ــة وإســهال  ــا اضــطرابات معوي ــسبب الجياردي  وســوء امتــصاص diarrheaت

malabsorption [1]،   فـي امتـصاص فيتـامين        اً كما تسبب نقص B12     وإسـهال شـحمي 
Steatorrhoea [2] .           وقد اهتم العديد من الباحثين بدراسة الطفيل الرتباطه باالسهال ونقـص

  . [3,4,5] الدقيقة لألمعاءتيجة التأثير على الطبقة المخاطية الوزن ن
 الدقيقـة فـي فئـران       األمعاءن بمتابعة عملية التغلغل لهذا الطفيل في        يقام بعض الباحث  

 الطالئيـة عـن طريـق       األمعـاء  متابعة غزو الطفيل لبطانة      تتم. [6,7,8,9,10]التجارب  
الحجـم أي نـسبة المـساحة       /ة نسبة الـسطح   أما دراس . [7,11]استعمال المجهر االلكتروني    

 حجم هذه الزغابات في الطبقة المخاطية فقد كانت عن طريق استخدام            إلىالسطحية للزغابات   
وقد لوحظ انخفاض هـذه النـسبة        [12]األمعاءنة بسيطة للقياس الكمي لخزعة صغيرة من        اتق

  .[13]رديا لدى المصابين باالضطرابات المعوية ومنها المتسببة عن داء الجيا
لدراســة  Weibel graticule  تقــسيم ويبــلTomking [4] و Wrightاســتخدم 

مرضـى  لا بداية الـصائم     منالتغيرات النسجية الكمية في خزعات الطبقة المخاطية المأخوذة         
مصابين بطفيل الجيارديا ولوحظت تغيرات غير طبيعية في مخاطية الصائم باالرتبـاط مـع             ال

 بـإفراز  هذه الظاهرة وعالقتها بالمناعة او       لى ع أخرىيت دراسة   كما أجر . سوء االمتصاص 
عرف منذ مدة طويلة إن التشعيع يضعف مـن شـدة إصـابة             . [14,15,16]المادة المخاطية   

يؤدي الى قتلها او توقف حركتها، فكانت هذه الدراسة على الـسوطيات             المثقبيات بمستوى ال  
  . ور هذه الدراسةالمعوية مثل الجيارديا المبليا التي هي مح
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  المواد وطرائق العمل
 ١٩٩٩/جمعت العينات من مختبر الطفيليات في مستشفى السالم بالموصل للفترة من آب           

 وآخـرون  Roberts - Thomsonعزل طفيلي الجيارديا حسب طريقة . ٢٠٠٠/ولغاية تموز
مـاء   حيث خففت عينـة الغـائط بال       ،Shnawa [18] مع بعض التحويرات التي اتبعها       [17]

 ورشحت خالل اربع طبقات من الشاش ثم من خالل مناخـل معدنيـة              ١٠ : ١المقطر بنسبة   
 من الراشح وأضيف الـى  ٣ سم٥أخذ  .  مايكروميتر على التوالي   ٩٠ و   ١٢٥ذات ثقوب بقطر    

 ٢٠٠٠نبـذ المعلـق بـسرعة       . [19] مـوالر    ٠,٨٥ من محلول السكروز بتركيـز       ٣ سم ٣
 فـي درجـة     Hettichز النبذ المركزي المجهز من شركة        دقائق في جها   ٥دقيقة ولمدة   /دورة

أعيـدت  ،  ١٠ : ١حرارة الغرفة، أهمل الراسب وأخذ الراشح، وخفف بالماء المقطر بنـسبة            
علق الراسب  . أيضاً دقائق   ٥ ومدة   أعالهفي  عملية النبذ المركزي على نفس السرعة المذكورة        

 كذلك استخدم المعلق    .كزي ثالث مرات   من الماء المقطر، كررت عملية النبذ المر       ٣ سم ٤في  
 في المعلق باستخدام    ٣سم/األكياسقُدر عدد   . [20]ْ م حتى يحين استعماله      ٤في درجة حرارة    

     .Improred Neubauer [17]  من نوع  Haemocytometer  شريحة تعداد كريات الدم
بعمر  Rattus rattus norvegicusتم الحصول على الجرذان البيضاء النرويجية نوع 

جامعة الموصل، وكثرت هذه الحيوانـات      /  بيت الحيوانات التابع لكلية الطب     من أشهر   ١٠-٩
 .قسم علوم الحياة في جامعة الموصـل      / في غرفة تربية الحيوانات المختبرية في كلية التربية       

ت  كثر . هذه الحيوانات بالطريقة المباشرة للتأكد من خلوها من الطفيليات المعوية          غائطفحص  
قفص، إذ استخدمت   /  ذكور ٥ وحدها وبواقع    أقفاص في   اإلناثالحيوانات وعزلت الذكور عن     

 مع مراعاة الحفاظ عليها في ظروف مالئمة من حرارة وغذاء           أسابيع ٦-٥في التجارب بعمر    
   .مالئمين لنموها

 في جميع التجـارب     Intraesophageal ءحقنت الجرذان المختبرية عن طريق المري     
 وباسـتخدام إبـرة     ٣سم/ كيس ١٠٤ × ٢ في المحلول الملحي الفسلجي الحاوي       كياساألبمعلق  

 ودفع الـسائل الحـاوي علـى        ء المري إلى عن طريق الفم     اإلبرة إذ أدخلت    ١٨معقوفة قياس   
  .[17] داخل المعدة مباشرة إلى األكياس

 .G كاما على درجة إصابة طفيلأشعةر شملت الدراسة ثالث تجارب لمعرفة مدى تأثي
lamblia    ثالث مجاميع منفصلة وبواقع عشرة جرذان ذكورإلىوقسمت الجرذان  :  

ـ    : Controlمجموعة السيطرة     درسـت عليهـا المعـايير    ، جـرذان  ةوهي عبارة عن ثالث
   .دون إحداث إصابة فيها) عدا إنتاجها للطور المتكيس(المستخدمة في الدراسة الحالية 

لمحقونة بجيارديا غير مشععة وهي عبارة عـن عـشرة           وهي المجموعة ا   :المجموعة الثانية 
 ١٠٤  ×٢جرذان تم إصابتها بأكياس جيارديا غير مشععة عن طريق الحقن الفموي وبمعـدل              

  . واتبعت المعايير المستخدمة في الدراسة الحالية عليها٣سم/كيس
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 G. lamblia كاما على الطفيل أشعة وهي المجموعة التي درس فيها تأثير :المجموعة الثالثة
سـاعة باسـتخدام    / ملـي راد   ٣-١٠ × ٠,١١٢٢  وبجرعـة   لمدة ساعتين  األكياسبعد تشعيع   

 ٢ إذ أخذ معلق من المحلول الملحي الفسلجي الحاوي على .Cesium – 137المصدر المشع 
 ثم وضع المـصدر علـى       ،٣ سم ٢٠ سعة   vialsووضع في قناني زجاجية      ٣سم/ كيس ١٠٤× 

 سم عن سطح المعلق وترك المصدر المشع لمدة سـاعتين           ٤لى بعد   فوهة القنينة الزجاجية وع   
 ٣ سم ١ بعد ذلك حقنت الحيوانات بهذا المعلق وبواقع         ،في داخل حاوية مصنوعة من الرصاص     

  . ودرست نفس المعايير المستخدمة في الدراسة الحالية،من المعلق
 ٢٤ المـشعة ولمـدة       ضمت عشرة جرذان تم إصابتها بأكياس الجيارديـا        :المجموعة الرابعة 

 هنفـس ساعة، حيث استخدم المـصدر      / ملي راد  ٣-١٠ × ١,٥٦٢٤  بجرعة  كاما بأشعةساعة  
ثم حقنـت الجـرذان بالجيارديـا المـشععة،         نفسها  المستخدم في المجموعة الثالثة وبالطريقة      

 حسبت الجرعة   .وخضعت هذه المجموعة لدراسة نفس المعايير المستخدمة في الدراسة الحالية         
  : باستخدام القانونعاعيةاإلش

          N = Noe -λt 

  : حيث ان 
N : تمثل الفعالية عند بداية البحث.  

No : تمثل فعالية الجهاز عند التصنيع.  
t : تمثل الزمن منذ تاريخ التصنيع حتى تاريخ بداية البحث.  

                              ٠,٦٩٣  
λ :  تمثل ثابت االنحالل =-------  

                              ١/٢ t 
 .[21] نصف عمر المصدر المشع t ١/٢وتمثل 
  

  :المعايير المختارة للبحث 
  : إنتاج الطور المتكيس .١

 نظيفة وخالية مـن     أقفاص الطفيل وذلك بوضع الجرذان في       ألكياس اليومي   اإلنتاجقدر  
من الماء   ٣ سم ٣لفترة وعلق في     ثم جمع الغائط الناتج خالل هذه ا       ،نشارة الخشب لمدة ساعتين   

 ٥٣ تعليق الراسب النـاتج فـي        وأعيد ،المقطر وعزل باستخدام طريقة العزل المذكورة سابقاً      
 باستخدام شريحة تعداد كريات الـدم       األكياسقدرت كثافة    ، من المحلول الملحي الفسلجي    ٣سم

[17,20].  
  

  : الوزن  .٢
جموعة السيطرة والحيوانات المحقونـة     م(وزنت جميع الجرذان المستخدمة في الدراسة       

قبل الحقن مع   ) بالطفيليات غير المشععة والحيوانات المحقونة بالطفيليات المشععة باشعة كاما        
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 ٧٢ كـل    ، إذ وزنت الحيوانات خالل فترات زمنية ثابتـة        ،اإلصابةمراقبة الوزن طوال مدة     
  . بالمقارنة مع مجموعة السيطرة،ساعة تقريباً

  :الجريبات  /ال الزغابات  نسبة اختز .٣

قيست أطوال الزغابات وارتفاعات الجريبات باستعمال المقياس الدقيق للعدسة العينيـة           
Ocular micrometer  بعد معايرتـه Calibration   ح ر بالمقيـاس الـدقيق للمـسstage 

micrometerالتكبير ةقوب و Xالمقاطع المنتخبة من الشرائح  ثم اختيرت١٢٥.  
  

  النتائج
  :األكياسج إنتا

 G. lamblia الطفيل ألكياس اليومي اإلنتاجمعدل ) ١(الشكل و) ١(الجدول من يتضح 
 أول ولقد لوحظ    .اإلصابةفي الجرذان المصابة بالجيارديا المشععة وغير المشععة حتى نهاية          

 المحقونة بالجيارديا غير المشععة في اليوم السادس        األولى في غائط المجموعة     لألكياسإنتاج  
 في اليوم الرابع بعد الحقـن فـي الجـرذان المحقونـة             األكياسبعد الحقن في حين لوحظت      

  . على التوالي، ساعة٢٤ بالجيارديا المشععة لمدة ساعتين و
 فـي   األكيـاس  لطـرح    األول في المجاميع الثالث يرتفع بعد اليـوم         األكياسبدأ إنتاج   

 من  األولى األيام في معظم    P<0.05  معنوية مستوىالجرذان المحقونة بجيارديا غير مشععة ب     
 حيث كان الفرق في إنتاج      ، مقارنة بنظيرتها في المجموعتين الثانية والثالثة      األكياسبدء إنتاج   
  . درجة المعنويةإلى فيهما قليالً ولم يصل األكياس

 أن وصل ذروته في اليـوم       إلى األولى في المجموعة    األكياساستمر االرتفاع في إنتاج     
 ان وصـل    إلـى  اإلنتاج اليوم الرابع عشر بعد الحقن ثم تذبذب         األكياس بدء إنتاج    التاسع من 

الحادي والعشرين بعد الحقـن أي       األكياسدء إنتاج   ذروته الثانية في اليوم السادس عشر من ب       
 األكياس بعد ذلك بدأ معدل إنتاج       . الثالث بعد الحقن   األسبوع كان خالل    لألكياسأن أعلى إنتاج    

 األكياس الصفر في اليوم السابع والثالثين من بدء طرح          إلى أن وصل    إلىتدريجياً  باالنخفاض  
 في اليوم السابع    األكياس وفي المجموعة الثانية كانت ذروة إنتاج        . بعد الحقن  واألربعينالثاني  

 ثم بدأ باالنخفاض تدريجياً حتى اليوم الخامس عشر         ، العاشر بعد الحقن   األكياسمن بدء إنتاج    
 ثم عاود االنخفاض    ، الثامن عشر بعد الحقن وعاد ليرتفع في اليوم التالي         األكياس إنتاج   من بدء 

 الخامس والعشرين   األكياس الصفر في اليوم الثاني والعشرين من بدء إنتاج          إلى ان وصل    إلى
 في اليوم الثامن من     األكياس أما في المجموعة الثالثة فقد ظهرت أول ذروة إلنتاج           .بعد الحقن 

 الحادي عشر بعد الحقن في حين ظهرت الذروة الثانية في اليـوم الحـادي               األكياسإنتاج  بدء  
 أن  اإلحصائي وقد تبين من نتائج التحليل       . الرابع عشر بعد الحقن    األكياسعشر من بدء إنتاج     

 من نظيرتهمـا    P<0.05 في الجيارديا غير المشععة كانتا أعلى معنوياً         األكياسذروتي إنتاج   
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 في  األكياس في حين لم يظهر أي فرق معنوي بين ذروات إنتاج            ،ة الثانية والثالثة  في المجموع 
  .هاتين المجموعتين
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    :الوزن 
 الجرذان المحقونة بجيارديـا غيـر مـشععة         أوزان) ٢(الشكل  و) ٢(الجدول  تبين من   ي
 مجموعة السيطرة والنسب    إلىافة   إض ، ساعة ٢٤ كاما لفترة ساعتين و      بأشعةععة   مش وأخرى

 ويتضح أن الزيادة الحاصلة فـي وزن        ،اإلصابةالمئوية للزيادة الحاصلة في الوزن أثناء فترة        
الجرذان غير المصابة كانت أكبر مما هي عليه في تلك المحقونة بالجيارديا المشععة او غيـر                

مشععة مع نظيرتهـا المحقونـة       وعند مقارنة اوزان الجرذان المحقونة بالجيارديا ال       ،المشععة
 آخذين بنظر االعتبار مدة بقاء الطفيل في الجسم، ظهر بان النـسبة             ،بالجيارديا غير المشععة  

 ساعة  ٢٤المئوية للزيادة في الوزن في الجرذان المحقونة بالجيارديا المشععة لمدة ساعتين و             
  .مشععةكانت أعلى مما هي عليه في الجرذان المحقونة بالجيارديا غير ال
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  : Percentage reduction in villi / crypts الجريبات/ نسبة اختزال الزغابات 

 بالجيارديا المشععة وغير المـشععة      اإلصابةتأثير  ) ٣(الشكل  و) ٣(الجدول  يتضح من   
سبة االختزال أي حـدث      ازدادت ن  اإلصابةالجريبات ففي بداية    / على نسبة اختزال الزغابات   

 P<0.05ة بالجيارديا غير المشععة بدرجـة معنويـة         نتقزم في الزغابات في الجرذان المحقو     
في حين لم تظهر هذه النسبة زيادة معنوية في نسبة االختزال عند            ،  مقارنة بمجموعة السيطرة  

ادت نـسبة    ازد اإلصـابة وفي ذروة   . الحقن بالجيارديا المشععة بغض النظر عن فترة التشعيع       
مـشععة لمـدة    ال بالجيارديا غير المشععة و    اإلصابةاالختزال بدرجة معنوية عن سابقتها عند       

 ٢٤ساعتين ولكنها لم تختلف بدرجة معنوية عن سابقتها في حالة الجيارديا المـشععة لمـدة                
   .ساعة

ـ            ،أخرىمن ناحية    ا  لم تختلف الزيادة الحاصلة في نسبة االختزال معنوياً بـين الجياردي
 ساعة في الوقت الذي كانتا فيـه أقـل بدرجـة            ٢٤المشععة لمدة ساعتين وتلك المشععة لمدة       

 عادت نـسبة    اإلصابةوفي نهاية   .  عن نظيرتهما في الجيارديا غير المشععة      P<0.05معنوية  
 وضعها الطبيعي أي إزداد طول الزغابات في حالة الجيارديا غير المشععة وتلك             إلىاالختزال  

 فـي حالـة     اإلصابة في حين بقيت النسبة كما كانت عليه في ذروة           ، ساعة ٢٤دة  المشععة لم 
   . بالجيارديا المشععة لمدة ساعتيناإلصابة
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٣ 
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  المناقشة
 بنجاح تام في الدراسـة      اإلنسان في الجرذان بالجيارديا المعزولة من       اإلصابة إحداثتم  

 Belding إليـه جة تتفق مع ما أشـار        وهذه النتي  ، %١٠٠ اإلصابةالحالية حيث كانت نسبة     
لـة مـن   و بالجيارديـا المعز لإلصابة ان الجرذان قابلة Daries and Hibler [23] و [22]

ذين حصال على نسبة إصـابة      ل ال Shnawa [18] و   Craft [20] وهي مطابقة لنتائج     اإلنسان
كرة العامـة    عن الف  Craft [20]وضحه  أ  وهذه النتيجة تدعم ما    . في الجرذان  أيضاً  %١٠٠

 المختلفة من الجيارديـا فـي المـضائف    األنواعبين   Cross infection المتقاطعة لإلصابة
 ، حـال  ةوعلى أي . المختلفة ويمكن ان تستبعد افتراض وجود تخصص مضيفي في هذا الطفيل          

 مختلفة من المضائف علمـاً بانـه        أنواعفقد تم تسجيل حدوث إصابات متقاطعة بالجيارديا في         
 وقد يعود سبب الفشل السابق فـي نقـل داء           ،[24,25]كان يعتقد سابقاً ان هذا نادر الحدوث        

 حيوانات أوطأ منه الى عدم القدرة على السيطرة على الحيوانات قبل            إلى اإلنسانالجيارديا من   
 ضد الجيارديا Acquired resistance وجود مقاومة مكتسبة إيضاحكما تم . تعرضها للطفيل

 في الفئران وربما تكون هنالك ظاهرة مـشابهة هـي المـسؤولة عـن     G. murisمن نوع 
 هي المـسؤولة    أخرى بطفيليات معوية    اإلصابة كما قد تكون     .المالحظات السابقة في الجرذان   

ابة  مختلفة من الجيارديا للجرذان، فقد لوحظ أن الفئـران المـص           أنواععن تقليل درجة إصابة     
 .G يمكـن مالحظـة تواجـد    نادراً ما Hexamita murisبشدة بالطفيل االبتدائي السوطي 
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murisقد لوحظ وجود عدد قليل منو ، معها وبالعكس  H. muris     في الفئـران المـصابة
 الحالي فقد تم فحص الجرذان مسبقاً       بحث ولتجنب حدوث مثل هذا في ال      .[17]بشدة بالجيارديا   
   .خالية من أية إصابة بالطفيلياتوالتأكد من أنها 

 من خالل إثبات وجـود الناشـطات او         اإلصابةكما تم في الدراسة الحالية تحديد نجاح        
 الصعوبات التـي    إلى، ومع أن بعض الباحثين قد أشاروا         في غائط الجرذان المصابة    األكياس
 او  األكيـاس   او الحيوانات للبحث عـن     اإلنسان فحص نماذج الغائط من      دجهتها عن ايمكن مو 

 أشـار  حـال، فقـد   ةوعلى أي.  ان هذه الطريقة كانت ناجحة في الدراسة الحالية  إالالناشطات  
 مثل فحص الصديد المأخوذ من االثني عـشر او          أخرى استخدام تقنات    إلىالباحثون السابقون   

 فيجب أن يكـون فحـص الخزعـة      اإلصابة وللتأكد من سلبية     .الخزعة النسجية المأخوذة منه   
 هي تتبـع مستـضدات      اإلصابة التي استخدمها الباحثون لتأكيد      األخرى والتقنة   ،سجية سالباً الن

 والذي اتـضح بانـه      ،الجيارديا في الغائط باستخدام تقنة الترحيل الكهربائي المناعي العكسي        
  .[26]بنفس درجة الخزعة النسيجية 

/  كـيس    ١٠٤×٢والي   التي تم حقنها في الجرذان ح      األكياسفي البحث الحالي كان عدد      
 Decarneri وقد أشـار  Garage needle بطريقة االبرة المعقوفة اإلصابة وتم إحداث ،٣سم

  . أنه باستخدام هذه الطريقة قد تكفي ناشطة واحدة فقط إلحداث إصابةإلى [27]
 كيساً وفي البحث الحالي كان      ٥٠ بإعطائها إصابة في الجرذان     Craft [20]وقد أحدث   

 DeCarneri كيساً هو لتجنب مشكلة حيوية االكياس حيث أشار          ١٠٤×٢والي  سبب الحقن بح  
 ولوحظ أول ظهور لالكياس فـي       . الى أن حيوية االكياس قد تؤثر على درجة إصابتها         [27]

فـي الجـرذان المحقونـة       ،اإلصابةغائط الجرذان في الدراسة الحالية في اليوم السادس بعد          
 ٢٤م الرابع بالجيارديا المشععة بأشعة كاما لمدة ساعتين و          وفي اليو ،  بالجيارديا غير المشععة  

  . على التوالي،ساعة
 بين الجيارديا   لألكياسومع أن االختالف واضح في الفترات التي استغرقها أول ظهور           

يمكن اعتماده كمؤشر على تأثير التشعيع فـي هـذا           المشععة وغير المشععة اال أن هذا قد ال       
   .لألكياسن السابقون فترات مختلفة ألول ظهور  إذ سجل الباحثو،المجال

 فـي   اإلصابة كان في اليوم الرابع بعد       لألكياس الى أن أول ظهور      Craft [20]وأشار  
 في غائط الجـرذان المـصابة       لألكياس بأن أول ظهور     Shnawa [18] كما ذكرت    ،الجرذان

 أن سبب االختالف    إلى شارةاإل وعليه يمكن    ،اإلصابة من إحداث    أيامبالجيارديا كان بعد سبعة     
 قد يكون هو اختالف المضيف وقوة مناعته فضالً عن اخـتالف            لألكياس ظهور   أولفي فترة   

   .ساللة الطفيل
 يومـاً فـي الجـرذان       ٤٥-٤٠ في البحث الحالي لفترة تراوحت بين        اإلصابةاستمرت  

ان المحقونـة   يوماً في الجـرذ ٢٥-٢٣ في حين تراوحت بين    ،المحقونة بجيارديا غير مشععة   
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 يوماً في تلك المحقونة بجيارديا مشععة لفتـرة         ٢٣-٢٠ وبين   ،بجيارديا مشععة لفترة ساعتين   
 إن هذه النتيجة تقع ضمن الحدود التي وجدها الباحثون السابقون في هذا المجـال               . ساعة ٢٤

 ٤٢-٢٨أعداد الجيارديا حـدث بعـد       في   الى أن االنخفاض التلقائي      Craft [20]حيث أشار   
 بالجيارديا فـي االنـسان      اإلصابة في حين لوحظ أن      ، من الجرذان المصابة    %٩٦وماً في   ي

 فتـرة بقـاء     [28] وآخـرون    Hill يوماً في حين سـجل       ٥٦-٢١بقيت لفترة تراوحت بين     
 في حين تراوحت هذه الفترة بـين   ، يوماً ٢١-١٧للجيارديا في الفئران الرضيعة تراوحت بين       

   .[17]عمر أكبر من ذلك  يوماً في الفئران ب٢٨-٢١
 ،أخرى من ناحية    . قد ترتبط بنوع المضيف    اإلصابة ان فترة بقاء     أعالهيتضح مما ذكر    

ـ          Shnawa [19]ذكرت    بـين   ت بأن فترة بقاء الجيارديا في الجرذان التي استخدمتها تراوح
 استمرت في بقيـة الجـرذان       اإلصابةمن الجرذان المستخدمة وان      % ٧٥ يوماً في    ٤٢-٣٥
 ان  إلى كذلك   وأشارت ،أخرى يوماً في مجموعة     ٧٠ يوماً في بعض الجرذان ولغاية       ٥٦اية  لغ

 أما  . مختلفين أشخاصهذا االختالف قد يكون سببه اختالف عزالت الجيارديا التي جمعت من            
 فان االختالف الواضح في فترة البقاء بين الجيارديا المشععة وغير المشععة            ،في البحث الحالي  

حفز االسـتجابة المناعيـة     ي احتمال أن تأثير التشعيع على الجيارديا        إلىن قد يعود    في الجرذا 
للجرذان بشكل أقوى من نظيرتها غير المشععة حيث أن فترة بقائها فـي الجـرذان تتناسـب                 

 من خالل ارتباط التشعيع بعدد أكياس الجيارديا التي وجدت          لألشعةعكسياً مع فترة تعريضها     
 ان العـدد  إلـى  [17] وآخرون Roberts – Thomsonا المجال أشار  وفي هذ.في الجرذان

بصورة أسـرع ممـا       antibodies   المضادة األجسامالكبير من الطفيليات يزيد من تحفيز       
 تخلص أسرع من الطفيل او قد يكون التأثير المباشر للجيارديا المشععة على             إلىيؤدي بالتالي   

 إلـى  اال أن هذا يحتاج      ، في التخلص من الطفيليات    اعاإلسر إلىالمناعة الموضعية مما يؤدي     
 IgAدراسة تجريبية مستقبلية تتعلق بالربط بين وجود الجيارديا المشععة والكلوبين المنـاعي             

   .وتأثير ذلك على التخلص من الطفيل
عنـد تـشعيع طفيـل المـصورة المنجليـة          Waki [29] فقد الحـظ     ، حال ةوعلى أي 

Plasmodium falciparum بأن معدل فترة النمو إنخفض كلما زادت جرعـة  ،عة كامابأش 
 كما لوحظ في البحث الحـالي ان        ، وهذا يشبه مالوحظ في البحث الحالي      ،التشعيع بأشعة كاما  

 في الجرذان المحقونة بجيارديـا      اإلصابة ظهرت في اليوم الرابع عشر من بدء         اإلصابةذروة  
 فـي الفئـران     اإلصـابة  العاشر من بـدء       في الوقت الذي ظهرت فيه في اليوم       ،غير مشععة 

 ٢٤ وفي اليوم الحادي عشر في تلك المحقونة لمـدة           ،المحقونة بجيارديا مشععة لمدة ساعتين    
 في الفئـران    اإلصابة الذي الحظ ان ذرة      Craft [20] وهذه النتيجة تختلف عما ذكره       ،ساعة

 وكـان   .اإلصـابة عـشرين بعـد      اليوم ال  إلى عالياً   األكياسكانت في اليوم السابع وبقي إنتاج       
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Aggarwal   بالجيارديا ظهرت في اليوم الخامس      اإلصابة قد الحظوا ان ذروة      [30] وآخرون 
 في حين ظهرت هـذه      ، في الفئران المحقونة بالكورتيزون والمشععة باشعة كاما       اإلصابةبعد  

 ،ن او االشـعاع    في الفئران غير المعاملة بالكورتيزو     اإلصابةالذروة في اليوم التاسع من بدء       
 قد قللت او خفضت المناعـة       إشعاع/وهذا جعلهم يفترضون احتمال ان المعاملة بالكورتيزون        

 حيث أظهرت نتائجهم بوضوح ان الفئران منخفضة المناعة كانـت أكثـر             ،الخلطية والخلوية 
   .لإلصابةحساسية 

 فـي   Shnawa [18]وجدتـه     فإن نتائج الدراسة الحالية تتطابق مع ما       ، حال ةوعلى أي 
 بالجيارديا غير المشععة في الجـرذان مـن نـوع           اإلصابة والتي الحظت ان ذروة      ،العراق

Wister albino ظهرت في اليوم الرابع في عزلتين من مجموع ثالث عزالت من الجيارديا 
 في العزلة الثالثـة فـي اليـوم         اإلصابة في حين كانت قمة      ،جمعت من ثالث مناطق مختلفة    

 حيـث أن سـاللة      ، وقد عللت ذلك باحتمال اختالف العـزالت       اإلصابة من   الحادي والعشرين 
اختلفت عـن الـساللة    Rattus rattus norveguicsالجرذان المستخدمة في البحث الحالي 

 Shnawa [18] كما تطابقت نتائج البحث الحالي مع        ، في دراستها  Shnawaالتي استخدمتها   
 يعـود   اإلصابةاحتمال كون االختالف في ذروة       يشير الى    ، مما في عزلتين من ثالث عزالت    

  . Shnawa [18] اختالف السالالت المستخدمة وهذا يدعم ما سبق ان افترضته إلى
فـي الـوزن فـي       P<0.05 كما لوحظ من نتائج البحث الحالي وجود نقصان معنوي        

ا يتفق   وهذ ،مجموعة الجرذان المحقونة بالجيارديا غير المشععة مقارنة مع مجموعة السيطرة         
 وقد يكون هذا النقصان في الوزن مرتبطاً مع التغيرات النـسيجية      Wricht [16]ذكره   مع ما 

 وربما يعكس نقص الوزن المكتسب ارتباط فقدان الـشهية          ،اإلصابةفي الطبقة المخاطية عند     
تزال آليات سـوء      وال ،[17] او المنافسة في التغذية او سوء االمتصاص المعوي          اإلصابةمع  
 بداء الجيارديا غير واضحة فقد يكون لعدد الطفيليات الموجودة فـي            اإلصابةتصاص عند   االم

 كما انه قد يعتقد بان االرباك الحاصـل فـي حركـة             ،تجويف االمعاء اهمية في هذا المجال     
 ومستعمرات البكتريا   [31] او التنافس الموجود بين الطفيليات على الغذاء في االمعاء           األمعاء

 تلعـب دوراً فـي      أساسية هي عوامل    [11]طبقة الطالئية المتسبب عن الطفيل       وتحطم ال  [3]
بالنسبة للجرذان المحقونة بالجيارديا المشععة فقد لـوحظ بـان النقـصان             .سوء االمتصاص 

الحاصل في الوزن كان أقل مما هو عليه في تلك الجرذان المحقونة بالجيارديا المشععة وهـذا           
 بـان   أوضـحوا الذين   [33] وآخرون   Zeyrekو   [32]رون   وآخ Gilbertمشابه لما ذكره    

 البيضية لعزالت من الطفيـل      األكياسالوزن المكتسب في الدجاج يكون أقل تأثراً عند تشعيع          
Eimeria tenella.  

الجريبات اتضح زيادة في نسبة االختـزال       / وعند دراسة نسبة االختزال في الزغابات       
لمحقونة بالجيارديا غير المشععة مقارنة مع مجموعة        في الجرذان ا   P<0.05وبدرجة معنوية   

السيطرة، في حين لم تظهر هذه النسبة زيادة معنوية عند الحقن بالجيارديا المـشععة، بغـض                
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 اإلصـابة  ان ظهور هذا االختالف في نسبة االختزال عند مراحـل            .النظر عن فترة التشعيع   
 في المجموعتين غيـر     ، وضعها الطبيعي  لىإ ثم عودتها    اإلصابةبداية، ذروة ونهاية    المختلفة  

 والتي بقيت النسبة    ، ساعة عن نظيرتها المشععة لمدة ساعتين      ٢٤المشععة وتلك المشععة لمدة     
 قد يكون هذا ناتجاً عن عودة التراكيب الخلوية للزغابات المعوية فـي             ،هي عليه  فيها على ما  

، وهذا يعني عودة    لقريب من الطبيعي   الخاص بها او ا    يفيظ التركيب الو  إلى األساسيةالصفيحة  
، وهنـا ظهـر     [17]الخاليا الطالئية المبطنة للزغابات المعوية الى قابليتها على االمتصاص          

 كاما على السوطيات، ويبدو من الضروري استمرار الدراسـة لمتابعـة تـأثيرات       أشعةتأثير  
ات وكذلك للوقـوف   وغيرها على هذه السوطيX-ray , Uv , Cobalt األخرى األشعة أنواع

   .   في التركيب الجزيئي للطفيلاإلشعاعاتعلى آلية عمل 
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