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Abstract 

The present study investigated the effect of infrared irradiation in 

the immune response of BALB/c mice against infection with secondary 

hydatid disease. By exposing protoscoleces of Echinococcus granulosus 

to infrared radiation at the periods 1, 2, 3, and 5 minutes, 20 cm from the 

light source, at wave length of 700-750 nm. Irradiated protoscoleces were 

injected in mice intraperitoneally. Many criteria were taken into 

consideration, 3, 15, and 30 days post injection, including WBCs total 

and differential count, innate immunity represented by phagocytosis, in 

comparison with the control group (mice infected with non irradiated 

protoscoleces).  

The study revealed a significant increase (P≤0.001) in the WBCs 

total count in mice injected with irradiated protoscoleces, in comparison 

with the control group. Regarding to the WBCs differential count, a 

significant increase (P≤0.05) in the lymphocytes 3 days post injection was 

noticed, followed by increase 15 days post injection, which was persisted 

significantly (P≤0.05) 30 days post injection.  

A significant increase (P≤0.05) in neutrophils and monocytes was 

noticed in treated mice at all irradiation periods. A significant increase 

(P≤0.001) in the mean of phagocytosis in treated mice was reported, at all 

irradiation periods. It will be concluded that irradiation may be used as an 

immunostimulator against injection with secondary hydatid disease in 

mice.   
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 الخالصة
المناعية لمفئران البيض تحت الحمراء في اإلستجابة  األشعةت الدراسة الحالية تأثير ناولت
BALB/c  العدرية الثانوية لطفيل األكياسبداء  صابةاإلضدEchinococcus granulosus .

في ىذه الدراسة، وذلك بتعريض الرؤيسات األولية لممشوكات الحبيبية لألشعة تحت الحمراء 
-750 وبطول موجي األشعةمن مصدر سم  20دقائق وعمى بعد  (5 و 3 ،2 ،1)لفترات زمنية 

حقنت  .وكانت المسافة والجرعة االشعاعية ثابتتين لكل الفترات الزمنية لمتشعيع نانومتر 700
أخذت عدة معايير بنظر االعتبار، . الرؤيسات األولية المشععة عبر البريتون في الفئران البيض

دم البيض تفاضمي لكريات الوالتعداد الالتعداد الكمي ًا من الحقن، تضمنت يوم 30و  15، 3بعد 
الفئران )بالمقارنة مع مجموعة السيطرة ، المتمثمة بمعامل البمعمة واإلستجابة المناعية الطبيعية

 . (المحقونة بالرؤيسات االولية غير لممشععة
 كريات الدم البيضالتعداد الكمي لفي  P≤0.001زيادة معنوية الدراسة الحالية  أظيرت

اما التعداد  .ة المشععة بالمقارنة مع فئران السيطرةفي الفئران المحقونة بالرؤيسات األولي
في اليوم الثالث بعد مفاوية لفي الخاليا ال فقد لوحظ إنخفاضاً ، كريات الدم البيضل التفاضمي

ستمر يوماً  15 الحقن، ثم ازداد العدد بعد  .من الحقن يوماً  30بعد  P≤0.05الزيادة المعنوية  تواٍ 
عند  المعاممةالخاليا العدلة والخاليا الوحيدة في الفئران  إعدادفي  P≤0.05معنوي لوحظ ارتفاع 

في الفئران معدالت معامل البمعمة  في P≤0.001وارتفاع معنوي  كافة، لمتشعيع لفترات الزمنيةا
.  كافةلتشعيع افترات المعاممة عند 

مناعيًا  تحت الحمراء بوصفيا محفزاً  األشعةتبين من الدراسة الحالية إمكانية استخدام 
 . داء االكياس العدرية الثانوي في الفئران البيضب اإلصابةضد 

 
: المقدمة

مشكمة طبية واقتصادية عامة وخاصة  Hydatid diseaseالعدرية  األكياسيمثل داء 
في المناطق الموبوءة من العالم، ويتسبب المرض بوساطة المراحل اليرقية لطفيل 

Echinococcus granulosus .يحدث الخمج في االنسان وفي انسجة الكثير من  ويمكن ان
انواع المبائن من آكالت األعشاب، وتتواجد بالدرجة الرئيسية في الكبد والرئتين  1,2 . تكمن

، اذ اليظير اعراضًا سريرية في المراحل المبكرة من لحياة االنسانخطورة المرض في تيديده 
 عمى االنسجة واالعضاء المجاورةحداث ضغط الخمج لحين تقدم المرض وا 3,4  قد يرافقو الم

Jandice  وانتفاخ البطن واليرقان 5 كما ان تمزق االكياس وتسرب محتوياتو الى داخل ،
 Acute anaphylactic reactionsاألوعية الدموية يؤدي الى تفاعالت فرط الحساسية الحادة 

لناجمة عن اصابة المضائف ، يضاف الى ذلك الخسائر اقد تنتيي بالموت المفاجىء
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الوسطية 6 . يؤدي حقن الرؤيسات األولية عبر التجويف الخمبي لمفئران الى ارتشاح الخاليا
، Microphages، البالعم الكبيرة Eosiphnophils، الحمضات Monocytesالوحيدة 
في منطقة الحقن مؤديًا الى تكوين اورام  Mast cellsوالخاليا الصارية  Neutrophilsت العدال

تتكون من واحل المتأخرة من الخمج بداء األكياس العدرية رحبيبية، وىذه االخيرة ناتجة في الم
T  تجمع البالعم الكبيرة والخاليا المولدة لأللياف العضمية والخاليا الممفاوية من نوع 7  .

تعمل مستضدات الطفيمي المفرزة خالل مراحل مختمفة من تطور الشريطية البعدية عمى 
تحفيز تفاعالت التيابية خموية والتي قد تسبب تغيرات مرضية ترافقيا زيادة في خاليا الدم البيض 

وخاصة الخاليا الحمضة والخاليا الممفية والبالعم الكبيرة 8 . اشارet. al , Zhang  8  الى ان
 Preencystment  التكيسقبل المناعة ضد داء االكياس العدرية تقسم الى مناعة ضد مرحمة 

 والتي تتميز بتكوين الطبقة الصفائحية Postencystementومناعة ضد مرحمة ما بعد التكيس 
 اسابيع بعد الخمج  في المضائف الوسطية او 4و 2حول الكيس وىذا يحدث خالل فترة 

البيوض المعدية ااالشخاص نتيجة تناولو 8 .حدوث  ىيؤدي الخمج بداء االكياس العدرية ال
فرط التنسج في االقنية البابية الكبدية 9فضال عن حدوث زيادة في خاليا الدم البيض ، 10 .

يؤدي الى  عرف منذ مدة طويمة ان التشعيع يضعف من شدة اصابة المثقبات بمستوى الوقد 
توقف حركتيا  قتميا او 11 ،قام بعض الباحثين بحقن القوارض بطفيميات  ومنذ ذلك الحين

ومن  حيوية عالية مضعفة بيدف استحداث مناعة مؤثرة ضد الكائنات غير المضعفة والتي تمتمك
Al-Mahmood التي اجريت من قبلتمك ىذه الدراسات   12 تاثير االشعة تحت الحمراء  عن

المعزول من براز العجول من خالل حقن   Cryptosporidium parvumامراضية طفيمي في
في الفئران المثبطة  لفئران ودراسة امراضية الطفيمي المشعع وغير المشععفي االطفيمي المشعع 

مناعيا والفئران السوية ودراسة التغييرات المرضية الناجمة عن االصابة ومقارنة النوعين من 
. صابة وشدتيااالصابة ومن ثم دراسة المناعة في تحوير مسار اال

تحت الحمراء ضد  األشعةومن ىنا جاء اليدف من الدراسة الحالية المتمثل بدراسة تأثير 
، إذ وجد وبعد BALB/cالعدري الثانوي في الفئران البيض السويسرية ساللة  األكياسداء 

نشر من البحوث العممية انو لم يسبق استخداميا كمحاولة لتحديد تأثيره بوصفيا  االطالع عمى ما
                                                                                                                             .                                                       محفزًا او منشطًا لمناعة المضيف ضد ىذا المرض

 
المواد وطرائق العمل  

من اكباد االغنام المذبوحة من    Hydatid cystsتم الحصول عمى االكياس العدرية 
كمية  /مختبرات البحوث في قسم عموم الحياة إلىمباشرة  قبل الجزارين في مدينة الموصل ونقمت

وتم التاكد من خصوبتيا من خالل التحري عن  ،التربية في حاويات مبردة تحتوي عمى الثمج
Smyth جمعت الرؤيسات االولية حسب طريقة  .وجود الرؤيسات االولية بداخميا  13،  اذ تم
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    Absorption detector جهاز متحسس االمتصاصية
يستخدم ىذا الجزء في تحسس مقدار امتصاصية العينة 

لبداية وضع عبوات فارغة لمعرفة مقدار حيث يتم في ا، لألشعة
ثم يتم ، (°I)امتصاصية ىذه العبوات ويرمز ليذه االمتصاصية 

بعدىا وضع العبوات الحاوية عمى العينة المراد تعريضيا لألشعة 
والفرق بين ىذين . (I1)تحت الحمراء ويرمز ليذه االمتصاصية 

، ثم سحب سائل االكياس بوساطة محقنة %70ية بالكحول االثيميتعقيم سطح االكياس العدر
اجريت عممية الجمع تحت ظروف معقمة ثم  21Gمل ذات ابرة قياس  10  طبية معقمة سعة 

 phosphateفتحت االكياس وفرغت من السائل وغسمت بدارئ الفوسفات الممحي المعقم 

buffer saline PBS  7.2 ذي الرقم الييدروجيني.  
 Hettichالمنبذةبت الرؤيسات االولية في انابيب اختبار معقمة ونبذت جمع

Centrifuge EBA3S  دقائق  5دقيقة لمدة /دورة 3000وغسل الراسب ثالث مرات بسرعة
وحدة  2000وبواقع  (البنسمين)تم اضافة المضادات الحيوية قبل البدء بالغسمة الثانية  ،لكل مرة
وبعد إتمام عممية النبذ سكب  لتر الى محمول الغسل،/غم1اقع لتر والستربتومايسين وبو/دولية

عممية حساب  وأجريتقميل من دارئ الفوسفات الممحي المعقم الى الراسب اضيف الجزء الطافي 
Smyth and Barettوفق طريقة  حيوية الرؤيسات االوليةقدرت . الرؤيسات االولية  14  وذلك

من المعمق مع حجم مماثل من  Micropipetر بإستخدام ماصة دقيقة مايكرولت 20بمزج 
قطرة من المزيج وفحصت  تواخذ ج المزيج جيداً ، ثم ر%0.1 صبغة االيوسين المائي بتركيز

وتم حساب نسبة الرؤيسات االولية الحية التي تظير بمون ، تحت المجير الضوئي االعتيادي
تم احتساب عدد  ة التي اصطبغت بالمون االحمراخضر براق الى الرؤيسات االولية الميت
رؤيسًا أوليًا لكل فأرة من فئران التجارب وبجرعة  2000الرؤيسات األولية المطموب حقنيا بواقع 

واحدة عبر التجويف الخمبي 15  .
ل الشك) ىو ايطالي المنشأو  Vavonnerباستخدام جياز التشعيع نوعتم تشعيع النماذج 

مسؤول  األولالجزء ، أساسيينين ئقسم الفيزياء والمكون من جز /الموجود في كمية العموم، (1
 . 20A/220Vتحت الحمراء وىو عبارة عن مصباح كيربائي  األشعة إنتاجعن 
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 Vavonerzo متحسس االمتصاصية نوعجهاز : (1)شكل 
وىو ، صاصية العينة لالشعة تحت الحمراءفيعرف باسم جياز قياس إمتاما الجزء الثاني 

يعمل عمى قياس مقدار امتصاص االشعة تحت الحمراء وىو  عبارة عن جياز اخر مكمل لالول
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يبمغ الطول الموجي . عبارة عن مقدار االمتصاص لمعينةىي موصول بجياز يعطي دالة رقمية 
 20cmنانوميتر ووضعت العينة عمى بعد   750-700لالشعة تحت الحمراء ليذا الجياز بين 

ثم اخذت  ائقدق 5،3،2،1 تم تشغيل الجياز لمدد زمنية مختمفة  .من المصدر المولد لالشعة
. لكل فأرةغرام  20اسابيع وبوزن  4استخدمت ذكور الفئران بعمر  .مكررات لكل فترة زمنية ةثالث
وكانت الجرع  ائقدق 5،3،2،1ة وبالمدد الزمنية فأرا ذكرًا بالرؤيسات االولية المشعع 12حقن 

بالرؤيسات االولية  حقنت ثالث مكررات من ذكور الفئران ايضاً  .االشعاعية والمسافة ثابتتين
تم اخذ عينات من الدم من الفئران  .الحية وغير المشععة وبالطريقة ذاتيا كمجموعة سيطرة

خدرت  اذ ،من الحقن اً يوم 30و 15، 3عة بعد المحقونة بالرؤيسات االولية المشععة وغير المشع
ثم سحب الدم من زاوية العين بإنبوبة شعرية Diethyl etherالفئران بإستخدام  16   .

 5mlسعة  EDTAة عمى مانع تخثر يمن الدم في انابيب شعرية حاو جزءجمع تم 
 Nitro)باستخدام الصبغة  معامل البمعمةكريات الدم البيض ولحساب التعداد الكمي والتفاضمي ل

Blue Tetrazolium(NBT)) . تم حساب معامل البمعمة وفق المعادلة اآلتية 17: 
 

 
 

 
  اإلحصائيالتحميل 

 Random Test Duncanئي اختبار دنكن العشوافي التحميل االحصائي استخدم 

اضمي لكريات الدم البيض ومعامل البمعمة في معرفة لتحميل نتائج تجارب التعداد الكمي والتف
اء وحيوانات السيطرة غير فروق معنوية بين الحيوانات المشععة باالشعة تحت الحمر وجود

في نتائج التعداد الكمي لكريات الدم البيض  (ANOVA)، كما استخدم تحميل التباين المشععة
ومعامل البمعمة  18. 

 
: ئجالنتا

 في p≤0.001وجود فروقات معنوية عند  ANOVA (1-a)يتضح من جدول التباين 
ايام من التشعيع باالشعة  3معدالت التعداد الكمي لكريات الدم البيض في الفئران المحقونة بعد 

.  تحت الحمراء
 
 
 

أيام  3بعد  قونةلمعدالت التعداد الكمي لكريات الدم البيض في الفئران المح ANOVAتحميل : (a-1)جدول 
من التشعيع والحقن باألشعة تحت الحمراء 

 Sum of 

squares 
df Mean Squares F Sig. 

 NBT    ×100عدد البالعم المختزلة  =  معامل البمعمة
 عدد البالعم الكمي      
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Between groups 450472.933 4 1126185.733 11.234 p≤0.001 

Within groups 1002438.000 10 1002438.000   

Total 5507180.933 14    
 

في  p≤0.001فروقات معنوية عند مستوى وجود  (b-1)ويوضح جدول تحميل التباين 
ايام من الحقن بالرؤيسات االولية المشععة باالشعة تحت الحمراء  3معدالت معامل البمعمة بعد 

. مقارنة بمجموعة السيطرة
 

 األوليةمن التشعيع والحقن بالرؤيسات  أيام 3لمعدالت معامل البمعمة بعد  ANOVAتحميل : (b-1)جدول 
تحت الحمراء مقارنة بمجموعة السيطرة  باألشعةالمشععة 

  Sum of squares df Mean Squares F Sig. 

Between groups 1124.229 4 281.057 27.522 p≤0.001 

Within groups 102.120 10 10.212   

Total 1226.349 14    

 
التغيرات الحاصمة في معدالت التعداد الكمي والتفاضمي  (c-1)يتضح من الجدول 

لكريات الدم البيض ومعدالت معامل البمعمة في الفئران المحقونة بالرؤيسات األولية المشععة 
أيام من التشعيع والحقن مقارنة بفئران السيطرة، اذ سجمت الفئران  3باألشعة تحت الحمراء بعد 

 5و 3، 2، 1المشععة ارتفاعًا في التعداد الكمي لكريات الدم البيض في جميع مدد التشعيع 
دقائق عند مستوى  5في الفترة الزمنية  5060دقائق مقارنة بمجموعة السيطرة، بمغ اقصاه  

في  p≤0.05 يتضح من الجدول نفسو حدوث انخفاض معنوي عند مستوى. p≤0.001 معنوية
 %63.0معدالت الخاليا الممفاوية في الفئران المحقونة بالرؤيسات األولية المشععة بمغ اقصاه 

يوضح الجدول حدوث %. 74.6دقائق مقارنة بمجموعة السيطرة التي سجمت  5عند الفترة 
لكل من الخاليا الوحيدة النواة والخاليا العدلة مقارنة  P≤0.05إرتفاع معنوي عند مستوى 

 ،%10دقائق بمغت  5اذ سجمت الخاليا الوحيدة النواة اعمى  قيمة عند الفترة  ،بمجموعة السيطرة
دقائق اعمى قيمة  5وسجمت الخاليا العدلة عند الفترة  ،%4.6يطرة بينما سجمت مجموعة الس

%. 20في حين سجمت مجموعة السيطرة % 27بمغت 
ويالحظ من الجدول نفسو التغيرات الحاصمة في معدالت معامل البمعمة في الفئران 

بمغت  p≤0.001المحقونة بالرؤيسات األولية المشععة، اذ حصل ارتفاع معنوي عند مستوى 
  .%59.1بينما سجمت مجموعة السيطرة  ،%83.7دقائق  5يمتو القصوى عند الفترة ق

 

التغيرات الحاصمة في معدالت التعداد الكمي والتفاضمي لكريات الدم البيض ومعدالت معامل :  (c-1)جدول 
التشعيع  أيام من 3البمعمة في الفئران المحقونة بالرؤيسات األولية المشععة باألشعة تحت الحمراء بعد 

والحقن مقارنة بفئران السيطرة 
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التعداد الكمي لكريات الفترة 
** الدم البيض

معامل * (%)التعداد التفاضمي لكريات الدم البيض 
** (%)البمعمة Lymphocyte Monocyte Neutrophils 

3527 السيطرة
a
±561.53 74.6

a
±5.29 4.6

c
±1.72 20.8

c
±2.51 

59.1
a

 
±3.8 

1 min 3740
ab

±294.6 76.0
a
±5.29 3.4

gh
±2.02 20.6

e
±4.50 

62.1
ab

 
±1.30 

2 min 4270
bc

±153.9 68.0
b
±1.52 5.9

g
±1.1 26.1

d
±1.00 

64.1
ab

 

±3.10 

3 min 4506
cd

±110.6 64.4
cd

±4.04 9.0
fg

±3.60 26.6
d
±1.52 

67.7
ab

 
±4.724 

5 min 5060
c
±251.31 63.0

d
±2.00 10.0

c
±2.08 27.0

d
±3.70 

83.7
b

 
±1.68 

  p≤0.001مستوى المعنوية ** ،  p≤0.05لمعنوية مستوى ا* 
 

 

 p≤0.001وجود فروقات معنوية عند مستوى  ANOVA (2-a)يوضح جدول التباين 
يومًا من التشعيع  15في معدالت التعداد الكمي لكريات الدم البيض في الفئران المحقونة بعد 

.  تحت الحمراء باألشعة
 

 

 15بعد  لتعداد الكمي لكريات الدم البيض في الفئران المحقونةلمعدالت ا ANOVAتحميل : (a-2)جدول 
يومًا من التشعيع باألشعة تحت الحمراء 

 Sum of squares df Mean Squares F Sig. 

Between groups 6236000.00 4 1559000.00 14.708 p≤0.001 

Within groups 1060000.00 10 106000.00   

Total 7296000.00 14    
 

في  p≤0.001وجود فروقات معنوية عند مستوى  (b-2)ويوضح جدول تحميل التباين 
يومًا من الحقن بالرؤيسات االولية المشععة باالشعة تحت  15معدالت معامل البمعمة بعد 

. الحمراء مقارنة بمجموعة السيطرة
 

الحقن بالرؤيسات يومًا من التشعيع و 15لمعدالت معامل البمعمة بعد  ANOVAتحميل : (b-2)جدول 
تحت الحمراء مقارنة بمجموعة السيطرة  باألشعةاالولية المشععة 

  Sum of squares df Mean Squares F Sig. 

Between groups 2563.397 4 640.849 48.520 p≤0.001 

Within groups 132.080 10 13.208   

Total 2695.477 14    
 

حاصمة في معدالت التعداد الكمي والتفاضمي التغيرات ال (c-2)يتضح من الجدول 
لكريات الدم البيض ومعدالت معامل البمعمة في الفئران المحقونة بالرؤيسات األولية المشععة 

يوم من التشعيع والحقن مقارنة بفئران السيطرة، اذ سجمت الفئران  15باألشعة تحت الحمراء بعد 
 5في الفترة الزمنية  6433لدم البيض بمغ اقصاه المشععة ارتفاعًا في التعداد الكمي لكريات ا
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عمى التوالي، مقارنة  ،دقيقة 3، 2، 1تمتيا المدد الزمنية  p≤0.001 دقائق عند مستوى معنوية
لوحظ ارتفاع في معدالت الخاليا الممفاوية في الفئران . 4600بمجموعة السيطرة التي سجمت 

بمغ  p≤0.05 بمجموعة السيطرة عند مستوى معنويةالمحقونة بالرؤيسات األولية المشععة مقارنة 
مقارنة بمجموعة % 65.6دقائق  5دقائق، في حين سجمت الفترة  3عند الفترة % 73.3اقصاه 

حصل تذبذب في معنوية الخاليا وحيدة النواة وحسب المدد %. 69.1السيطرة التي سجمت 
مقارنة % 11.3دقائق بمغ  5الفترة الزمنية مقارنة بمجموعة السيطرة، اذ لوحظ حدوث ارتفاع في 

أما الخاليا . ، بينما حدث انخفاض في بقية المدد الزمنية%10.3بمجموعة السيطرة التي سجمت 
دقيقة  2عند الفترة % 24.0بمغ اقصاه  p≤0.05العدلة فقد ارتفعت ارتفاعًا معنويًا عند مستوى 

ويوضح الجدول نفسو التغيرات الحاصمة في %. 20.6مقارنة بمجموعة السيطرة التي سجمت 
معدالت معامل البمعمة في الفئران المحقونة بالرؤيسات االولية المشععة مقارنة بمجموعة 

 5عند الفترة % 84.7بمغ اقصاه  p≤0.001السيطرة، اذ لوحظ حدوث ارتفاع معنوي عند 
 %. 51.4دقائق، في حين سجمت مجموعة السيطرة 

 
لتغيرات الحاصمة في معدالت التعداد الكمي والتفاضمي لكريات الدم البيض ومعدالت معامل ا:  (c-2)جدول 

يومًا من التشعيع  15البمعمة في الفئران المحقونة بالرؤيسات األولية المشععة باألشعة تحت الحمراء بعد 
مقارنة بفئران السيطرة 

التعداد الكمي لكريات الفترة 
** الدم البيض

معامل * (%)ضمي لكريات الدم البيضالتعداد التفا
** (%)البمعمة Lymphocyte Monocyte Neutrophils 

4600السيطرة 
a
±400 69.1

ab
±5.29 10.3

d
±2.51 20.6

c
±4.04 

51.4
a

 
±6.58 

1 min 4933
ab

±152.7 71.0
b
±7.93 6.2

de
±1.00 22.8

c
±6.65 

64.6
b

 
±1.53 

2 min 5433
bc

±404.14 69.6
ab

±8.38 6.4
d
±4.35 24.0

c
±4.35 

81.8
c

 
±3.10 

3 min 5800
c
±200 73.3

b
±2.88 6.7

de
±3.60 20.0

c
±4.3 

83.1
d

 
±3.06 

5 min 6433
d
±378.5 65.6

b
±2.08 11.3

c
±1.52 23.1

c
±1.00 

84.7
e

 
±1.20 

  p≤0.001مستوى المعنوية ** ،  p≤0.05مستوى المعنوية * 
 

 p≤0.001 توىوجود فروقات معنوية عند مس ANOVA (3-a)يوضح جدول التباين 
يومًا من التشعيع  30في معدالت التعداد الكمي لكريات الدم البيض في الفئران المحقونة بعد 

.  تحت الحمراء باألشعة
 

 30بعد  لمعدالت التعداد الكمي لكريات الدم البيض في الفئران المحقونة ANOVAتحميل : (a-3)جدول 
يومًا من الحقن والتشعيع باألشعة تحت الحمراء 

 Sum of squares df Mean Squares F Sig. 
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Between groups 3779973.333 4 944993.333 16.978 p≤0.001 

Within groups 556600.00 10 55660.00   

Total 4336573.333 14    

 
في   p≤0.001وجود فروقات معنوية عند مستوى  (b-3)ويظير جدول تحميل التباين 

تحت  باألشعةالمشععة  األوليةيومًا من الحقن بالرؤيسات  30د معدالت معامل البمعمة بع
. الحمراء مقارنة بمجموعة السيطرة

 
يومًا من الحقن بالرؤيسات االولية  30لمعدالت معامل البمعمة بعد  ANOVAتحميل : (b-3)جدول 

المشععة باالشعة تحت الحمراء مقارنة بمجموعة السيطرة 
  Sum of squares df Mean Squares F Sig. 

Between groups 1045.769 4 261.442 20.580 p≤0.001 

Within groups 127.040 10 12.704   

Total 1172.809 14    

 
التغيرات الحاصمة في معدالت التعداد الكمي والتفاضمي لكريات  (c-3)الجدول  يبين

سات األولية المشععة باألشعة الدم البيض ومعدالت معامل البمعمة في الفئران المحقونة بالرؤي
يومًا من التشعيع والحقن مقارنة بفئران السيطرة، اذ سجمت ىذه الفئران  30تحت الحمراء بعد 

دقائق عند  5في الفترة الزمنية  5300ارتفاعًا في التعداد الكمي لكريات الدم البيض بمغ اقصاه 
عمى التوالي، مقارنة بمجموعة  ،قةدقي 3، 2، 1تمتيا المدد الزمنية   p≤0.001مستوى معنوية 

لوحظ ارتفاع في معدالت الخاليا الممفاوية في الفئران المحقونة . 3800السيطرة التي سجمت 
بمغ اقصاه   p≤0.05بالرؤيسات األولية المشععة مقارنة بمجموعة السيطرة عند مستوى معنوية 

 %. 63.6ت مقارنة بمجموعة السيطرة التي سجل دقيقة 1عند الفترة % 71.5
يوضح الجدول نفسو ارتفاع معنوي في الخاليا وحيدة النواة وحسب المدد الزمنية مقارنة 

في حين سجمت % 13دقائق بمغ  5بمجموعة السيطرة، اذ لوحظ حدوث ارتفاع في الفترة 
أما الخاليا . ، بينما انخفضت القيم لبقية المدد الزمنية بصورة معنوية%12.4مجموعة السيطرة 

دقائق  5عند الفترة % 21.0بمغ ادناه  p≤0.05انخفضت اعدادىا معنويًا عند مستوى  لة فقدالعد
ويبين الجدول نفسو التغيرات الحاصمة في معدالت %. 24مقارنة بمجموعة السيطرة التي سجمت 

معامل البمعمة في الفئران المحقونة بالرؤيسات االولية المشععة مقارنة بمجموعة السيطرة، اذ 
دقائق  5عند الفترة % 80.5بمغ اقصاه  p≤0.001 حدوث ارتفاع معنوي عند مستوى لوحظ

 %. 57.1مقارنة بمجموعة السيطرة التي سجمت 
التغيرات الحاصمة في معدالت التعداد الكمي والتفاضمي لكريات الدم البيض ومعدالت معامل : (c-3)جدول 

يومًا من التشعيع  30مشععة باألشعة تحت الحمراء بعد البمعمة في الفئران المحقونة بالرؤيسات األولية ال
مقارنة بفئران السيطرة 
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التعداد الكمي لكريات الفترة 
** الدم البيض

معامل * (%)التعداد التفاضمي لكريات الدم البيض
** (%)البمعمة Lymphocyte Monocyte Neutrophils 

3800السيطرة 
a
±200 63.6

b
±2.64 12.4

e
±2.08 24.0

cd
±2.51 

57.1
a

 

±6. 21 

1 min 4306
a
±272.2 71.5

a
±7.023 6.5

f
±1.527 22.0

b
±8.02 

73.6
b

 

±3.4 

2 min 4633
bc

±351.1 67.7
ab

±2.08 12.0
e
±2.0 20.3

d
±1.527 

76.9
d

 

±3.51 

3 min 4816
c
±175.5 64.0

b
±3.05 12.0

e
±2.08 24.0

cd
±0.57 

77.9
cd

 

±0.43 

5 min 5300
d
±100 65.0

b
±2.08 13.0

g
±2.88 22.0

d
±1.000 

80.5
c

 

±0.85 

  p≤0.001مستوى المعنوية ** ،  p≤0.05مستوى المعنوية * 
 

 المناقشة
اظيرت النتائج الحالية حصول ارتفاع  ،عند دراسة التعداد الكمي لكريات الدم البيض

وقد يعزى ىذا االرتفاع في التعداد  ،واضح وبدرجات معنوية مختمفة مقارنة بمجموعة السيطرة
ت الدم البيض في الفئران المحقونة بالرؤيسات االولية المشععة باالشعة تحت الكمي لكريا

,Noorizadeh et. alاثبت . ائقدق 5،3،2،1ولمدد زمنية مختمفة من التشعيع  ،الحمراء  19، 
التالي تحفيز الى ان التشعيع لو القدرة عمى تنشيط الخاليا البمعمية وعمى توالد الخاليا الممفاوية وب

وىذا  ،افراز االنترلوكينات وىذا مايوضح الزيادة الحاصمة في التعداد الكمي لكريات الدم البيض
Danno et. al,  أوضحو  يتفق مع ما 20  أن تاثير التشعيع باالشعة تحت الحمراء يحفز من

 TGF-b1ل إستحثاث سايتوكين االسراع من عممية التئام الجروح خارج الجسم وذلك من خال

(Transforming Growth Factor-b1)  والمفرزة من الخاليا الكيراتينية المزروعةCulture 

Keratinocytes وحفز ىذا السايتوكين بشكل أفضل بواسطة التشعيع  ،والخاليا االندوثيمية
.  الجروحوقد تم انتاجو من مختمف الخاليا في عممية التئام  ،باألشعة تحت الحمراء

وفي الدراسة الحالية لوحظ أن افضل ارتفاع معنوي في عدد كريات الدم البيض كان بعد 
يومًا من التشعيع الحقن، وىذا ينطبق مع ما توصمت اليو الدباغ 15 11  عند دراستيا لتأثير

 اإلصابةت في الجرذ النرويجي، اذ أظير G. lambliaالتشعيع بأشعة كاما عمى طفيل 
في عدد  p≤0.05بالجيارديا المشععة ألشعة كاما لمدة ساعتين ارتفاعًا معنويًا عند مستوى 

أما فئران السيطرة  .ساعة من التشعيع 72كريات الدم البيض بالمقارنة مع نظيراتيا األخرى بعد 
ارنة مع الفئران انخفاضًا في التعداد الكمي لكريات الدم البيض بالمق أظيرتفي ىذه الدراسة، فقد 

وقد يعزى ذلك الى ىجرة كريات الدم البيض من الدم  ،المحقونة بالرؤيسات االولية المشععة
المحيطي الى اماكن تواجد الطفيمي، ومما يؤكد ذلك تكوين االورام الحبيبية حول الرؤيسات 



 ...ير األشعة تحت الحمراء في االستجابة المناعية الطبيعية في الفئران البيض المحقونة بالرؤيسات تأث

137 

لكيس العدري وان مستضدات سائل ا ،االولية المحقونة لمسيطرة عمى نمو وتطور االكياس العدرية
مخمجين بداء االكياس العدرية حفزىا  ألشخاصالمحفز خارج الجسم الحي مع الخاليا الممفاوية 

عمى التوالد بعد مرور فترة طويمة عمى االزالة الجراحية لالكياس العدرية 6  .
ة حصول عند دراسة التعداد التفاضمي لكريات الدم البيض اظيرت النتائج الحالي

انخفاض معنوي في معدل اعداد الخاليا الممفاوية بعد ثالثة ايام من التشعيع والحقن في الفئران 
ارتفعت الخاليا الممفاوية بعد  ،من ناحية اخرى .بالرؤيسات االولية مقارنة مع مجموعة السيطرة

لمفئران المحقونة يومًا من التشعيع والحقن واستمر ىذا االرتفاع  الى نياية شير بعد الحقن  15
بالرؤيسات االولية المشععة وىذا ينطبق مع ما توصمت اليو الدباغ 11  عند دراستيا تأثير

في الجرذ  Giardia lambliaالتشعيع باشعة كاما عمى درجة اصابة طفيل الجيارديا المبميا 
االول من التشعيع والحقن واستمر النرويجي، اذ حدث انخفاض في الخاليا الممفاوية بعد اليوم 

ويمكن ان يفسر انخفاض الخاليا الممفاوية في الدراسة الحالية بعد ثالثة ايام . حتى نياية الشير
من التشعيع والحقن بيجرة ىذه الخاليا او انتقاليا الى موقع االصابة، اذ تستقر في الطبقة 

أي مستضد من الطفيل الى داخل  الطالئية لمجوف الجسمي لتكون مجيزة مناعيا لمنع دخول
 .الطبقة الطالئية او تكون جاىزة لمتمايز الى خاليا اخرى تساىم في افراز الكموبيولينات المناعية
كما لوحظ انخفاض اعداد الخاليا الممفاوية في فئران السيطرة المحقونة بالرؤيسات االولية غير 

وىذا يتفق مع ما الحظو  ،االولية المشععة المشععة بالمقارنة مع الفئران المحقونة بالرؤيسات
عمي وآخرون  7 اذ لوحظ انخفاضًا معنويًا في اعداد  ،في الفئران المصابة بداء األكياس العدرية

.  الخاليا الممفاوية في مجموعة السيطرة الموجبة
ايام من  3اة والعدالت بعد ولوحظ ارتفاعًا معنويًا في الخاليا وحيدة النو ،في ىذه الدراسة

توصمت اليو الدباغ  الحقن استمر الى نياية الشير، وىذا يتفق مع ما 11  في حدوث زيادة
واضحة في معدل اعداد الخاليا العدلة ووحيدة النواة بعد يوم من تشعيع الطفيل جيارديا المبميا 

G. lamblia ع الى نياية الشيربأشعة كاما واستمر ىذا االرتفا . 
,Noorizadeh et. al وفي دراسة قام بيا   19  باشعة كاما عمى  اإلشعاع تأثيرعمى

بواسطة الخاليا المفاوية لمدم المحيطي لالنسان، الحظ الباحثون ان  IL-5انتاج االنترلوكين 
بنفس المستوى  IL-5شعة كاما افرز الطحال في الفئران المعالجة بالخاليا الممفاوية المشععة با

كما ان التأثيرات الموجبة الستجابة الخاليا . الطبيعي لمخاليا الطحالية الطبيعية وبنسبة أفضل
 لالختالالت المناعية الذاتية وخاصة في األنواع الخاصة باألعضاء، TH2المساعدة من نوع 

لو تأثيرات ميمة ومفيدة في  TH2يا وأن التأثير النوعي ألشعة كاما عمى خال ،والمعروفة جيداً 
معالجة االمراض المناعية الذاتية  21.  كما اثبتNoorizadeh et. al,  19  معاممة ان تكرار

 TH2 كسايتوكين خاص بخاليا IL-5الفئران بالخاليا الممفاوية المشععة بأشعة كاما أنتجت 
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عامل ىام  والخاليا الحمضة، وىو B cellميمًا في تحفيز وتوالد وتمايز خاليا والتي ليا دورًا 
في الدفاع ضد األمراض الطفيمية، لذا فان التشعيع ذو تأثير مفيد عمى االستجابة  المناعية 

المضادة لمطفيميات 21  .
وية مختمفة في اظيرت نتائج الدراسة الحالية حصول إرتفاع واضح وبدرجات معن

معدالت معامل البمعمة في الفئران المحقونة بالرؤيسات االولية المشععة باالشعة تحت الحمراء 
، %83.7دقيقة والتي بمغت  5يومًا من التشعيع والحقن بمغ اقصاىا عند الفترة  30، 15 ،3بعد 

ان كانت بعد لوحظ ان اعمى قيمة لفاعمية البالعم في الفئر. ، عمى التوالي80.5%، 84.7%
وىذا ينطبق مع ما  ،يومًا من التشعيع والحقن ثم بدأت تنخفض تدريجيا الى نياية الشير 15

توصمت اليو الدباغ 11  عند استخداميا التشعيع بأشعة كاما ضد الجيارديا المبميا في تحفيز
حًا في معامل البمعمة في الجيارديا التشعيع لالستجابة المناعية الطبيعية، اذ لوحظ ارتفاعًا واض

ساعة أعمى من نتائج معامل البمعمة لمتشعيع لمدة ساعتين  24المشععة بأشعة كاما لمدة 
 . ومجموعة السيطرة الموجبة لمجيارديا غير المشععة

Pohlea et. al, توصل 22  في دراستو تأثير التشعيع األيوني عمى الطور اليرقي
عمى  تأثيرأن التشعيع األيوني ذو   Echinococcus multilocularisدودة الشريطيةلل

لمدودة، اذ عرضت البعديات  metacestodesالمظير الخارجي والتركيب الدقيق لميرقات البعدية 
باستخدام المجير  التأثيراتمن االشعاع، ولوحظت  GY  50-100المتكاثرة خارج الجسم لجرعة

، اذ حدثت تغيرات تركيبية داخل Transmission Electron Microscopeقل االلكتروني النا
تضمنت ىذه التغيرات . الخاليا الجرثومية غير المتمايزة مؤثرة في اختالل عمميات األيض

تشوىات في شكل المايتوكوندريا لمخاليا الجرثومية لميرقات البعدية، وكذلك  ،تحوصل السايتوبالزم
 ،لدىن وفقدان االتصال بين الخاليا، مما يجعل الطبقة الجرثومية رخوةتجمع وتراكم قطيرات ا

أما عند استخدام المجير . وفقدان الحيوية Metabolic Stressوىذه تمثمت في الجيد األيضي 
فقد ظيرت تغيرات في سطح الطبقة  ،Scanning Electron Microscopeااللكتروني الماسح

خ او بقع مع بؤر مميزة من الخاليا التالفة بدرجة كبيرة عند بعد التشعيع، بشكل لط ،الجرثومية
توقع الباحثون ان المعاممة باالشعاع لميرقة . مقارنتيا مع االنسجة السميمة لمطبقة الجرثومية

 Neoblastsالبعدية سوف تؤثر بصورة رئيسية عمى الخاليا الجذعية او الخاليا حديثة التكوين 
 23  .
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