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Abstract 

The Present study investigated the effect of the polysaccharide 
extracted from the bacteria Klebsiella pneumoniae on immune response 
of white mice expermentaly infected with secondary hydatid disease 
caused by Echinococcus granulosus. 

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 weights of liver and spleen and their 
organ index. The changes in total and differential count of WBCs in 
peripheral blood of mice treated with polysaccharide in comparision with 
the positive control (mice infected with secondary hydatid disease and not 
treated with polysaccharide) and negative control (mice neither treated 
with polysaccharide, nor infected with hydatid disease), three month post 
infection, was studied. The results revealed a decrease in numbers, 
weights and diameters of hydatid cysts in mice treated with the 
polysaccharide in comparison with positive and negative control, 
supported by the reduction of cyst numbers in treated mice. A decrease in 
weights and organ index of the liver in treated mice compared with 
positive control, increase in the weights and organ index of spleen in 
treated mice compared with positive and negative control, An increase in 
total count of WBCs, Regarding the differential count of WBCs, an 
increase in the percentage of lymphocytes and decrease in the percentage 
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of monocytes, neutrophils and eosinophils in treated mice in comparision 
with positive and negative control, was observed, Basophils were 
neglected because of their rarity. 

It can be concluded that the polysaccharide extracted from 
K.pneumoniae can be used as an active and non toxic immunomodulator 
against infection with secondary hydatid disease in white mice.  

  

  الخالصة
 تناولت الدراسة الحالية اختبار تأثير السكر المتعدد المستخلص من البكتريا

Klebsiella Pneumoniae  في االستجابة المناعية للفئران البيض المصابة تجريبيا بداء
  . Echinococcus granulosus ة الثانوي للطفيلعدرياألكياس ال

تضمنت الدراسة الحالية عدة معايير منها التغييرات الحاصلة في معدالت أعداد، 
ة و النسبة المئوية الختزال أعدادها، و دراسة معدالت أوزان عدريأوزان و أقطار األكياس ال

الكبد و الطحال و معامل تضخمهما، باإلضافة إلى دراسة التغيرات في معدالت التعداد الكلي 
اضلي لكريات الدم البيض في الدم المحيطي للفئران المعاملة بالسكر المتعدد مقارنة و التف

ة الثانوي و غير المعاملة بالسكر عدريالمصابة بداء األكياس ال(بفئران السيطرة الموجبة 
ة و غير المعاملة بالسكر عدريغير المصابة بداء األكياس ال(و فئران السيطرة السالبة ) المتعدد
بينت النتائج حصول انخفاض في معدالت أعداد، . أشهر من أحداث اإلصابة٣بعد ) دالمتعد

ة في الفئران المعاملة بالسكر المتعدد مقارنة بفئران السيطرة عدريأوزان و أقطار األكياس ال
الموجبة، و كذلك حصول ارتفاع في النسبة المئوية الختزال أعداد األكياس في الفئران 

حدوث انخفاض في معدالت أوزان الكبد و معامل تضخمه مقارنة بفئران المعاملة، و لوحظ 
السيطرة الموجبة و ارتفاع في معدالت أوزان الطحال و معامل تضخمه في الفئران المعاملة 

أظهرت الفئران المعاملة ارتفاعاً في . بالسكر المتعدد مقارنة بفئران السيطرة الموجبة والسالبة
كريات الدم البيض، و بالنسبة للتعداد التفاضلي، فقد لوحظ حدوث معدالت التعداد الكلي ل

و  ارتفاع في النسبة المئوية للخاليا اللمفاوية و انخفاض في النسب المئوية للخاليا الوحيدة
العدالت و الحمضات في الفئران المعاملة بالسكر المتعدد بالمقارنة مع فئران السيطرة الموجبة 

  .عقدات لقلة عددهاو السالبة، و أهملت ال
أسـتنتج من الدراسـة الحاليـة إمكانيـة اسـتخدام السـكـر المتعدد المستخلـص 

كمعدل مناعي فعال و غير سام ضد اإلصابة بداء االكياس  K .pneumoniaeمن بكتريـا 
  .العدرية الثانوي في فئران البيض

  

  المقدمة
يتسبب بواسطة المراحل مرض عالمي االنتشار،  Echinococcosisداء المشوكات 

يوجد  ،Taeniidae ، عائلةEchinococcusاليرقية أو البالغة للشريطيات التابعة لجنس 
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 E. multilocularis و E.granulosusنوعان رئيسان يمتلكان أهمية طبية و اقتصادية هما 
 و داء المشوكات السنخي cystic echinococcosisاللذان يسببان داء المشوكات الكيسي 

alveolar echinococcosis على التوالي، ال يظهر المرض أعراضاً سريرية في المراحل ،
المبكرة من اإلصابة إلى حين تطور األكياس العدرية و نموها و إحداث ضغط على األنسجة 

  . [1]و األعضاء المجاورة 

قد يخفق الجهاز المناعي للمضيف في السيطرة على بعض األمراض المعدية مثل 

 األمراض الفايروسية و الطفيلية أو في حاالت اإلصابة بالسرطان أو متالزمة العوز بعض

المناعي المكتسب بسبب حدوث عملية تثبيط الجهاز المناعي للمضيف، فاتجهت البحوث في 

السنوات األخيرة إلى تعديل المناعة الطبيعية للجسم باستخدام المعدالت المناعية 

Immunomodulators د معزولة من المصادر الطبيعية مثل البكتريا، الفطريات و هي موا

  [2]. و النباتات الراقية و غيرها

يمتلك السكر المتعدد تأثيرات محفزة لمكونات الجهاز المناعي للمضيف، إذ يعمل 

 على تحفيز العامل Cryptococcus neofarmansالسكر المتعدد المستخلص من البكتريا 

 Assreuyو ذكر  ،[3]  اللمفاويةTا الحمضة المنتج من قبل الخاليا الكيميائي الجاذب للخالي

et al. (2008) [4] بأن السكر المتعدد المعزول من الطحالب البنيةPorphyra haitanesis 
 Thymusيمتلك تأثيرات مضادة لألكسدة و يعمل على زيادة حجم الطحال و الغدة الزعترية 

gland.  أشار)Wong et al.(2009 [5]  بأن السكر المتعدد للفطر المشروم يعمل على جذب

الخاليا الوحيدة و تحفيز تكاثر الخاليا القاتلة الطبيعية و زيادة تعبير السايتوكينات قبل 

يحث السكر المتعدد عملية تكاثر الخاليا اللمفاوية الطحالية و زيادة مستويات . االلتهابية

يرتبط السكر المتعدد بالخاليا  .[6]البالعم الصغيرة الكلوتاثايون و انزيم البيروكسيديز داخل 

 و يحفز عملية تكاثر و تنشيط البالعم الكبيرة و Macrophagesالوحيدة و البالعم الكبيرة 

، والذي يسهل بدوره هجرة العدالت [7] الذي يعد من السايتوكينات قبل االلتهابية IL-1إنتاج 

 Capsularيقوم السكر المتعدد المحفظي.  [8] دمويةخالل النسيج الطالئي المبطن لألوعية ال

polysaccharide   بتعديل ترسيب الجزءC3 من نظام المتمم فبذلك يحمي البكتريا من 

  .  [9]عملية القتل بواسطة البالعم الكبيرة

من هنا جاء الهدف من الدراسة الحالية المتمثل بدراسة التـأثيرات المناعيـة للـسكر               

في الفئران المصابة تجريبياً بداء االكيـاس        K.pneumoniae من بكتريا    المتعدد المستخلص 

العدرية الثانوي، اذ وجد وبعد االطالع على ما نشر من البحوث والتقارير العلمية انه لم يسبق                

  .استخدامه كمعدل مناعي ضد هذا المرض
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  المواد و طرائق العمل
  :عينة البكتريا

قسم / من مختبر األحياء المجهرية K. pneumoniaeتم الحصول على عينة البكتريا 

مستشفى السالم في محافظة نينوى، اعيدت االختبارات التشخيصية فـي مختبـر            / المختبرات

  .[10]كلية التربية، لغرض التأكد من البكتريا / قسم علوم الحياة/ األحياء المجهرية

  

  :استخالص السكر المتعدد

ستخالص السكر المتعدد مع إجراء بعض       ال Staub [11]) 1965(استخدمت طريقة   

. [12] تم الكشف عن الكاربوهيدرات، البروتينات، الدهون و األحماض النوويـة          .التحويرات

  .Dubois et al. [13] (1956)حسب طريقة  قدرت نقاوة السكر المتعدد

  

  :الحيوانات المختبرية

ة الحيوانات في    من مختبرات تربي   BALB/cتم الحصول على الفئران البيض ساللة       

 ٦جامعة الموصل، و تم تكثيرها في الموقع نفـسه، و بواقـع             / كلية التربية / قسم علوم الحياة  

  .فئران لكل قفص مع مراعاة توفير الظروف المالئمة لها

  

  :األكياس العدرية

تم الحصول على األكياس العدرية من أكباد األغنام المذبوحة حديثا من قبل الجزارين             

إلى مختبـر   ) حاوية على الثلج  (لموصل، نقلت األكياس العدرية في حاويات مبردة        في مدينة ا  

البحوث و تم التأكد من خصوبتها من خالل التحري عن وجود الرؤيـسات األوليـة الحيـة                 

، و قدرت حيويتهـا  Smyth (1985) [14]جمعت الرؤيسات األولية حسب طريقة . بداخلها

 ،تم حساب عدد الرؤيسات األولية الحية Smyth and Barrett (1980) [15]حسب طريقة 

 رؤيس أولي حي لكل فأرة من فئران البحث و بجرعة واحـدة عبـر               ٢٠٠٠المطلوب حقنها   

  .Intraperitoneal cavity [16]التجويف الخلبي

  

  :تصميم التجارب

   :مجاميع  أسابيع، قسمت الفئران إلى ثالث٥-٤أستخدمت ذكور فئران بعمر 
  

  :ولىاألالمجموعة 

 ٢٠/ مـايكروغرام  ٥٠٠ و   ٤٠٠ و   ٣٠٠حقنت الفئران بالسكر المتعدد و بـالتراكيز        

 ٧٢ فئران لكل تركيز، و بجرعتين متتـاليتين بينهمـا           ٥غرام من وزن الجسم الحي وبواقع       
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 أيام مـن    ٦ رؤيس أولي حي عبر التجويف الخلبي بعد         ٢٠٠٠ساعة، ثم خمجت كل فأرة بـ       

  .المعاملة األولى
  

  :  الثانية المجموعة

 فئران بالعدد نفسه من الرؤيسات االولية الحيـة فقـط وبالطريقـة نفـسها               ٥حقنت  

  .كمجموعة سيطرة موجبة
  

  :المجموعة الثالثة

بالرؤيـسات األوليـة      فئران غير معاملة بالسكر المتعدد و غير محقونة        ٥أستخدمت  

   . أشهر من إحداث الخمج٣كمجموعة سيطرة سالبة، شرحت الفئران بعد 

  

  :المعايير المختارة في الدراسة

 :صورة الدم-  

ثم قيس الوزن الكلي لكل حيوان، و سحب  ،Diethyl etherخدرت الفئران باستخدام 

، جمع الدم في    [17] الدم من زاوية العين بواسطة أنبوبة شعرية مطلية بمادة مانعة لتخثر الدم           

 و التعـداد التفاضـلي   Total count لحـساب التعـداد الكلـي    EDTAأنابيب حاوية على 

Differential count   لكريات الدم البيض من خالل عمل مـسحات الـدم Blood films و 

  . Giemsa stainصبغت بصبغة كمزا
  

 :نمو األكياس العدرية-  

شرحت الفئران للتحري عن وجود األكياس العدرية و أماكن تواجدها، سجلت أعدادها            

  .، ثم فصلت األكياس عن الجسم لقياس أوزانهاVernierو قيست أقطارها باستخدام 
  

  :لتغيرات لحاصلة في أوزان الكبد و الطحال و معامل تضخمهما-  

أستؤصل كل من الكبد و الطحال عن الجسم، ثم قيست أوزانهمـا باسـتخدام ميـزان                

 لكـل  Organ index، و تم حساب معامل العضو Mettler HR- 200 Japanحساس نوع 

  :[18] معادلة التاليةمنهما حسب ال
 

  ١٠٠٠ X = معامل العضو 
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 النتائج والمناقشة
بينت نتائج الدراسة الحالية حدوث انخفاض واضح في معدالت أعداد األكياس العدرية 

 مايكروغرام أدنى معدل ٤٠٠الثانوي في الفئران المعاملة بالسكر المتعدد، إذ سجل التركيز 

ث ارتفاع في النسبة المئوية الختزال أعداد األكياس العدرية و الذي حدو ، و مما أكد ذلك٢

مقارنة بفئران السيطرة الموجبة   مايكروغرام٤٠٠ عند التركيز% ٧٥,٦٠٩بلغ أعلى معدل 

قد يعزى االنخفاض الحاصل في معدالت أعداد األكياس  ).١جدول  (٨,٢التي سجلت العدد 

ة السكر المتعدد على حث عملية التسمم الخلوي المعتمد العدرية في الفئران المعاملة إلى قدر

 و الذي قد Antibody dependent cellular cytotoxicity (ADCC)على األضداد 

يؤدي إلى قتل أغلب الرؤيسات األولية المحقونة بواسطة البالعم الخلبية، إذ لوحظ توليد 

ص الذين يعانون من نقص المناعة استجابة مؤثرة لألضداد عند حقن السكر المتعدد في األشخا

 والخاليا القاتلة Cytotoxic lymphocytesتساهم الخاليا اللمفاوية السامة . [19] المكتسبة

 وبمساعدة خاليا لمفاوية أخرى بعملية تحطيم الشريطية Natural killer cellsالطبيعية 

م المتمم في عملية انحالل قد تشترك بروتينات نظا. [20] البعدية مسببة بذلك اختزال اإلصابة

 السكر المتعدد على قدرة Cortes et al.(2002 [21](الرؤيسات األولية المحقونة،إذ ذكر 

أشار  .حث النظام المتمم و تكوين المعقد المحلل للغشاء البالزمي لألحياء المجهرية

Schepetkin and Quinn (2006) [22] ية بأن السكر المتعدد له تأثيرات محفزة لعمل

البلعمة وتنشيط الفعالية المضادة لألورام والتي قد تحطم معظم الرؤيسات األولية بعملية 

على اختزال أعداد  Dang et al. (2009) [23] حصل. مشابهة لتحطيم الخاليا السرطانية

 باستخدام E.granulosusاألكياس العدرية في الفئران المجرعة ببيوض الطفيل 

Tetraspanine . 

لفئران المعاملة بالسكر المتعدد انخفاضا في معدالت اقطار واوزان االكياس أظهرت ا

 مايكروغرام مقارنة بفئران ٣٠٠ ملغم في التركيز ١,٧ ملم و ٠,٤٤العدرية بلغ ادناه 

قد يعزى ). ١جدول ( ملغم، على التوالي ٢٦,٤ ملم و ٢السيطرة الموجبة التي سجلت 

 Granulomaالعدرية إلى تكوين األورام الحبيبية االنخفاض الحاصل في أقطار األكياس 

 وجود األجسام المضادة التي قد  وحول الطفيل نتيجة التفاعالت االلتهابية ألنسجة المضيف

 على انخفاض في Al-Shwani [25]) 2011(حصل .  [24]تعيق نمو األكياس العدرية

ات األولية للطفيل أعداد و أقطار األكياس العدرية في الفئران المحقونة بالرؤيس

E.granulosus اتفقت هذه . والمعاملة بالمستخلص المائي والكحولي لنباتي العرعر والتوت

 باستخدام السكر المتعدد الدهني ضد Ali and Ali [26]) ٢٠١٠(النتائج مع ما توصل إليه 

 .الخمج بداء األكياس العدرية الثانوي في الفئران البيض
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ة و النسبة المئوية عدري التغيرات الحاصلة في معدالت أعداد و أوزان و أقطار األكياس ال:)١(جدول  
قبل )  ساعة٧٢كل  (ـز مختلفة من السكر المتعدد و بجرعتين الختزال أعدادها في الفئران المعاملة بتراكي

 .ستة أيام من اإلصابة بالطفيل مقارنة بفئران السيطرة الموجبة

c- :  فئران السيطرة السالبة غير المخمجة و غير المعاملة.  
c+  :فئران السيطرة الموجبة المخمجة فقط و غير المعاملة.  

  .)P>(0.01الفرق معنوي عند مستوى ** : ، ) P>0.05 (الفرق معنوي عند مستوى * : 
  

سجلت الفئران المعاملة انخفاضا في معدالت أوزان الكبد و معامل تضخمه و بلغ 
 مايكروغرام مقارنة ٤٠٠، على التوالي، في التركيز ٥٢,٧٨٩ غم و ١,٤٢٧أدنى معدل 

ت أوزان الكبد و قد يعزى االنخفاض الحاصل في معدال). ٢جدول (بفئران السيطرة الموجبة 
معامل تضخمه في الفئران المعاملة بالسكر المتعدد إلى قلة أعداد الطفيليات و بالتالي قلة 

 عند استخدامهم .Sarciron et al )١٩٩٣ ([27] وهذا ما أكد األورام الحبيبية
Isoprinosine٢٠٠٧( أشار .األكياس العدرية الثانوي في الفئران اإلصابة بداء  ضد (
Chen et al. [28] بان االختالف في معدالت معامل الكبد و الطحال و الغدة الزعترية في 

الفئران المعاملة بالسكر المتعدد لم تكن معنوية مقارنة بفئران السيطرة الموجبة عند مستوى 
إلى انخفاض في أوزان الكبد و الطحال في  Ali [29] )(1999 حصلت ).P>0.05( االحتمال

جريبياً بداء األكياس العدرية الثانوي و المفعلة بالسكر المتعدد المستخلص الفئران المصابة ت
ارتفاعا في  أظهرت فئران السيطرة الموجبة .Aureobasidium Pullulansمن الفطر 

 مقارنة بفئران السيطرة ٨١,٦٩٢غم و ٢,٢٢٢ معدالت اوزان الكبد ومعامل تضخمه، بلغ
قد يعزى االرتفاع ). ٢جدول (على التوالي،  ،٤٧,٤٥٩ غم و ١,٢٤٣السالبة التي سجلت 

الحاصل في اوزان الكبد ومعامل تضخمه في فئران السيطرة الموجبة الى وجود األورام 
تسبب األكياس النامية في الكبد الم في الجزء . [30]الحبيبية التي تغير من طبيعة هذه األنسجة

وية وعند انفجارها في التجويف الخلبي العلوي من البطن وتضخم الكبد وانسداد األقنية الصفرا
 Inan et al.(2010) [32]ذكر .  Anaphylaxis [31]تودي الى حدوث صدمة الحساسية

)ملغم(وزن األكياس  )ملم(قطر األكياس  دد األكياسع
النسبة المئوية الختزال 

  التراكيز %أعداد األكياس

االنحراف±المعدل )مايكروغرام(

 القياسي

االنحراف±المعدل

 القياسي

االنحراف ± المعدل

 القياسي
 المعدل

C+ 8.20± 1.303 2.00 ± 0.374 26.40 ± 3.209 0.00 

300 2.40**±0.894 0.44** ± 0.219 1.70** ± 0.648 70.731% 

400 2.00**±0.707 0.78*±0.164 1.98**±1.253 75.609% 

500 3.80**±1.923 0.96*±0.151 2.76**±1.013 53.658% 
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بان نمو األكياس العدرية ترافقها تكوين خراجات ومناطق نخرية واورام دموية 
Heamatomasفي نسيج الكبد .   

 الطحال ومعامل أوزانعدالت بينت الفئران المعاملة بالسكر المتعدد ارتفاعا في م

على   مايكروغرام،٣٠٠ في التركيز ٤,٦٩٣ غم و ٠,١٢٧تضخمه، وسجل اعلى معدل 

 يعمل السكر المتعدد على توليد). ٢جدول (مقارنة بفئران السيطرة الموجبة و السالبة التوالي، 

ة استجابة مؤثرة لألضداد مع حدوث تضخم في الطحال للمرضى المصابين بنقص المناع

 Bacillusو Lactobacillus السكر المتعدد المستخلص من البكتريا يمتلك. [33] المكتسبة
cereus حث تكاثر القدرة على إحداث زيادة في أوزان الطحال و الغدة الزعترية نتيجة 

 بأن السكر Lia et al. [35]) ٢٠١٠( أشار [34]. الخاليا اللمفاوية في منطقة اللب األبيض

يعمل على زيادة أعداد الخاليا  Ganoderma lucidumخلص من الفطر المتعدد المست

 و سجلوا أيضا ارتفاعا في معامل B و T و الخاليا اللمفاوية Dendretic cellsالتشجرية 

سجلت فئران السيطرة الموجبة ارتفاعا في معدالت أوزان  .تضخم الطحال للفئران المعاملة

 مقارنة بفئران السيطرة السالبة التي سجلت ٣,٧٤و  غم ٠,١٠١الطحال و معامل تضخمه بلغ 

قد تعزى الزيادة الحاصلة في أوزان ). ٢جدول (، على التوالي، ٢,٩٧٥ غم و ٠,٠٧٨

الطحال في فئران السيطرة الموجبة إلى قدرة مستضدات الطفيل على العمل كمشطر للخاليا 

في حجم الطحال و العقد ادة زي Judson et al. (1985) [36]اللمفاوية الطحالية، اذ سجل 

 E.granulosusاللمفاوية باعتبارها أعضاء أساسية في الجهاز المناعي عند الخمج بالطفيل 
 Walkerرافقه زيادة في نشاط الخاليا المذكورة، ذكر  B و Tنتيجة تكاثر الخاليا اللمفاوية 

et al. (2004) [37]  بأن المستخلص الخامCrude extract تكاثر  بعدية يحفزللشريطية ال

 . الخاليا الطحالية في الفئران
  

 التغيرات الحاصلة في معدالت أوزان الكبد و الطحال و معامل تضخمهما في الفئران المعاملة :)٢(جدول 

 أيام من اإلصابة بالطفيل مقارنة ٦قبل )  ساعة٧٢كل (بتراكيز مختلفة من السكر المتعدد و بجرعتين 

 . و السالبةبفئران السيطرة الموجبة

 معامل تضخم الطحال )غم(وزن الطحال  معامل تضخم الكبد )غم(وزن الكبد 
  التراكيز

)مايكروغرام(
االنحراف ± المعدل

 القياسي
االنحراف ± المعدل

 القياسي
االنحراف ± المعدل

 القياسي
االنحراف ± المعدل

 القياسي

C- ٠,٢٤١ ±٢,٩٧٥ ٠,٠٠٦ ±٠,٠٧٨٠ ٢,٦٠٥ ±٤٧,٤٥٩ ٠,٠٢٥ ±١,٢٤٣ 

C+ ٠,١٣٤ ±٢,٢٢٢ 

** 
٨١,٦٩٢ ± 
٤,٨٣٠** 

٠,٦٣٩ ±٣,٧٤٠ ٠,٠١٧ ± ٠,١٠١ 

300 ٠,٦٦٤ ±٤,٦٩٣ *٠,٠٢٢ ± ٠,١٢٧**٦,١١٨±٥٩,٩٥٤ **٠,١٦٦±١,٥٦٥* 
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400 ١,٠١٥  ±٤,٣٤٦ ٠,٠٢٠ ± ٠,١١٣**٨,٥١٧±٥٢,٧٨٩ **٠,٢٧٤±١,٤٢٧ 

500 
١,٤٤٨ ± 

٠,١٢٧** 
٥٤,٨٦٣ 

±٦,٥٤٨** 
١,٥٩٨  ±٤,٥٧١ ٠,٠٣٠± ٠,١١٩ 

بينت النتائج حدوث ارتفاع واضح في معدالت التعداد الكلي لكريات الدم البيض في 

 ٣٠٠في التركيز  ٣ملم/ كرية١١٤٤٠الفئران المعاملة بالسكر المتعدد، وسجل اعلى معدل 

على  K.pneumoniaeتعمل المكونات المختلفة لجدار البكتريا ). ٣جدول (مايكروغرام 

CD4ة رئيسية من الخاليا  و بصورIL-17تحفيز افراز 
 و الذي يعمل بدوره على زيادة +

الخاليا الحبيبية في الدم المحيطي عن طريق حث توالد أسالف الخاليا الحبيبية في الطحال و 

بأن السكر المتعدد المعزول من الفطر  Pang et al.(2007) [39]، و ذكر  [38]نخاع العظم

وتحفيز  Leukocytosisة كريات الدم البيض المشروم يعمل كمعدل مناعي من خالل زياد

اظهرت فئران السيطرة الموجبة ارتفاعا في .  مضادة لالورامتأثيراتعملية البلعمة وامتالكه 

 مقارنة بفئران السيطرة ٣ملم/ كرية٥٨٤٠معدالت التعداد الكلي لكريات الدم البيض، بلغ 

حمالن المحقونة بالرؤيسات أظهرت ال). ٣جدول  (٣ملم/ كرية٣٣٠٠السالبة التي سجلت 

الكلي لكريات الدم البيض رافقه  ارتفاعا في معدالت التعداد E.granulosusاألولية للطفيل 

زيادة في التعداد  Sackesen et al.(2011) [41]، وسجل 40] األضداد[زيادة في عيارية 

 .ات السنخيةالكلي لكريات الدم البيض في الدم المحيطي لألشخاص المصابين بداء المشوك

بالنسبة للتعداد التفاضلي، فقد سجلت الفئران المعاملة بالسكر المتعدد ارتفاعا معنويا 

 مايكرو غرام مقارنة ٣٠٠في التركيز % ٨٦في معدالت الخاليا اللمفاوية، بلغ أعلى معدل 

يا قد تعزى الزيادة الحاصلة في معدالت الخال). ٣جدول (بفئران السيطرة الموجبة و السالبة 

 -Kalkاللمفاوية إلى قدرة السكر المتعدد على العمل كمشطر نوعي لهذه الخاليا، إذ ذكر 

Moll et al. (2000) [42] بأن السكر المتعدد المستخلص من البكتريا Bacteroides 

fragilis يعمل على تحفيز عملية تكاثر الخاليا اللمفاوية من نوع Tو  B وأشار ،

Omarsdottir et al. (2005) [43] بأن السكر المتعدد يمتلك فعالية مشطرة للخاليا 

 و تعزيز عملية البلعمة و سجلوا أعلى معدل IL-10اللمفاوية الطحالية و تحفيزها على إفراز 

تمتلك البروتينات و الدهون السكرية و السكريات .  مايكروغرام في الجرذان١٠٠عند التركيز 

القدرة على تحفيز الوقاية المعتمدة  Aspergillus fumigatesالمتعددة المعزولة من الفطر 

و تنشيط استجابة الخاليا اللمفاوية في  Vaccine – dependent protectionعلى اللقاح 

سجلت فئران السيطرة الموجبة ارتفاعا في معدالت الخاليا اللمفاوية،  .[44] الفئران المعاملة

يمتلك المستضد  ).٣جدول % (٢١,٧٥تي سجلت مقارنة بفئران السيطرة السالبة ال% ٥٤بلغ 

B في السائل العدري للطفيل E. granulosus  محددات مستضدية للخاليا اللمفاويةT  وB 
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يعمل البروتين الغشائي للرؤيسات األولية . [45]مما يحفز عملية توالد الخاليا المذكورة 

 ث توالد الخاليا اللمفاويةعلى توليد استجابة وقائية من خالل ح E. granulosusللطفيل 

[46].  

، إذ سجل  Monocytesبينت الفئران المعاملة انخفاضا في معدالت الخاليا الوحيدة

). ٣جدول ( مايكروغرام مقارنة بفئران الموجبة و السالبة ٣٠٠في التركيز % ٣أدنى معدل 

المستقبالت  بأن مكونات جدار البكتريا تتداخل مع Amersfoort et al. (2003) [47]ذكر 

Receptors  المتواجدة على سطح الخاليا الوحيدة مؤدية بذلك إلى تحفيزها على إنتاج

الوسائط قبل االلتهابية مما يسهل هجرة الخاليا االلتهابية بما فيها الخاليا الوحيدة إلى مواقع 

ة و  بأن السكر المتعدد المستخلص من الطحالب البنيLi et al. (2008) [48]أشار . الخمج

أظهرت  .الفطريات المعدية يعمل على تحفيز إفراز العامل الكيميائي الجاذب للخاليا الوحيدة

النتائج حصول انخفاض غير معنوي في معدالت الخاليا الوحيدة في الفئران السيطرة 

توصل ). ٣جدول % (٨,٥مقارنة بفئران السيطرة السالبة التي سجلت % ٧,٤الموجبة، بلغ 

Persat et al. (1996) [49] الى تثبيط تكاثر الخاليا الوحيدة عند حقن الفئران بالدهون 

 E.multilocularisاالسفنجية السكرية المتعادلة المستخلصة من الشريطية البعدية للطفيل 

والتي تحتوي على األقل على نوعين من الثمالت الكاربوهايدراتية يتكون كل منهما من 

 Mathiak etتوصل اليه النتائج مع ما فقت هذهوإت ،Galβ1 و6Gal أساسي تركيب

al.(2002) [50] إذ سجلوا تحفيز هجرة الخاليا الوحيدة والعدالت والحمضات وانخفاض 

 في الدم المحيطي باستخدام السكر المتعدد الدهني المستخلص من البكتريا مستوياتهم
Salmonella typhosa.  

% ٩ معدالت العدالت، وبلغ أدنى معدل سجلت الفئران المعاملة انخفاضا معنويا في

قد يعزى ). ٣جدول ( مايكروغرام مقارنة بفئران السيطرة الموجبة والسالبة ٣٠٠في التركيز 

االنخفاض الحاصل في معدالت العدالت في الفئران المعاملة إلى هجرة العدالت من الدم 

سية في الجهاز المناعي التي المحيطي إلى األنسجة المصابة اذ تعد العدالت من الخاليا األسا

يعمل السكر . [51]تهاجر إلى مواقع الخمج عند اإلصابة بالعديد من الممرضات الغازية 

، وأشار [52] كعامل جذب كيميائي للعدالت E.coliللبكتريا  O المتعدد المحفظي والمستضد

Mchoughlin et al., (2008) [53] بأن السكر المتعدد المفرز من البكتريا S.aureus 

 وحث تراكم العدالت داخل الجسم الحي، أما فئران السيطرة IF-γ يحفز إفراز انترفيرون كاما

مقارنة بفئران السيطرة السالبة % ٣٥,٨الموجبة فقد سجلت إنخفاضا في معدالت العدالت، بلغ 

 لسائل الكيس العدري على تثبيط عملية Bيعمل المستضد ) ٣جدول % (٦٥,٢٥التي سجلت 

م العدالت في منطقة تواجد الطفيل لكنه يحفزها على الهجرة العشوائية مما يؤدي الى تراك
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 ,.Zhang et al، وأشار[54] إضعاف كفاءة المناعة الطبيعية في السيطرة على الطفيل

 بأن مستضدات األونكوسفير تعمل على نخر األنسجة المحيطة بالطفيل و كذلك [55] (2003)

بينت  . أيام بعد اإلصابة في األغنام٥ – ٣عم الكبيرة خالل فترة ارتشاح العدالت و البال

النتائج الحالية حصول انخفاض غير معنوي في معدالت الحمضات في الفئران المعاملة 

 مايكروغرام مقارنة ٥٠٠ و ٣٠٠في التركيزين  %١,٦بالسكر المتعدد، و سجل ادنى معدل 

يمتلك السكر المتعدد المستخلص من الجسم . )٣جدول (بفئران السيطرة الموجبة و السالبة 

فعالية مضادة لألورام و تحفيز ارتشاح الحمضات  Cryptoporus volvatusالثمري للفطر 

يعمل السكر المتعدد المقترن باأللبومين على تحفيزهجرة الحمضات . [56] من الدم المحيطي

   استخدامه كمعدل مناعي في  مما يرجح احتمالT- helper المساعدة Tو تنظيم عمل الخاليا 

، أما فئران السيطرة الموجبة فقد أظهرت انخفاضا في  [57]المرضى المصابين بالربو

جدول % (٤,٥مقارنة بفئران السيطرة السالبة التي سجلت % ٢,٦معدالت الحمضات، بلغ 

 في دفاعات المضيف ضد نمو C5يساهم نظام المتمم من خالل مؤثرات تتواسط الجزء ). ٣

أشار  [58] ، تطور األكياس العدرية عن طريق تحفيز تراكم الحمضات حول األكياس الناميةو

Hashemitabar et al. (2006) [59]  إلى حدوث عملية ارتشاح الحمضات و الخاليا

 .E للطفيل Whole body antigenالوحيدة في الفئران الملقحة بمستضد الجسم الكلي

granulosus .  

 التغيرات الحاصلة في معدالت التعداد الكلي و التفاضلي لكريات الدم البيض في الفئران المعاملة :)٣(جدول 

تة أيام من اإلصابة مقارنة بفئران قبل س)  ساعة٧٢كل (بتراكيز مختلفة من السكر المتعدد و بجرعتين 

  .السيطرة الموجبة و السالبة

التعداد الكلي لكريات  %التعداد التفاضلي لكريات الدم البيض 

  التراكيز .Lym. Mono. Neu. Eos الدم البيض

االنحراف ±  المعدل )وغراممايكر(

 القياسي

االنحراف ±  المعدل

 القياسي

االنحراف ±  المعدل

 القياسي

االنحراف ±  المعدل

 القياسي

االنحراف ±  المعدل

 القياسي

C- 3300.00±
476.09 

21.75± 4.349 8.50± 2.516 65.25± 5.377 4.50± 1.290 

C+ 5840.00*± 
384.707 

54.00*± 4.9497.40 ± 1.949 35.80 ± 4.207 2.60± 0.894 

300 11440.0**± 
2871.93 

86.00**± 
3.674 

3.00**± 1.4149.00** ± 
2.449 

1.60± 0.547 

400 9500.00*± 
894.42 

66.00* ±3.3918.40± 1.640 23.60*± 4.3352.00±  0.707 

500 8000.00* ± 
424.26 

71.00**±
4.690 

5.00± 1.581 22.20* ±4.5491.60±  1.816 
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