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  ABSTRACT 

Polyamine oxidase activity in cerebrospinal fluid of normal children 
was determined. The specific activity of crude PAO was found 64.16  
8.18 enzyme unit/mg protein. Two main peaks of high PAO activities 
were obtained I and II with specific activity of 1201.9 and 1157.2 enzyme 
unit/mg protein, and with purification folds of 18.2 and 17.5 respectively. 

The resistance to infection with secondary hydatid disease was 
studied in mice activated by partially purified CSF-PAO with spermine 
and infected with protoscoleces of Echinococcus granulosus.   

The results revealed an obvious decrease in numbers, weights and 
diameters of secondary hydatid cysts grown, and elevation in the 
percentage of reduction of hydatid cysts, and a decrease in liver and 
spleen weights and their organ indices, in mice activated by different 
concentrations of PAO II 200-1000 µg/ 10 gm body weight with constant 
concentration 200 µg Spm throughout one month, and with optimum 
concentration 800 µg/ 10 gm body weight  PAO II with 200 µg Spm 
throughout two and three months, in comparison with positive and 
negative control groups. 

Therefore, it was concluded that PAO II isolated from CSF with 
Spm could be considered as an effective resistance  against infection with 
secondary hydatid disease. 

  
  الخالصة

 لألطفــالفــي الــسائل المخــي الــشوكي ) PAO(مــین اوكــسدیز تــم تقــدیر فعالیــة انــزیم بــولي ا
تـم . ملغـم بـروتین/ وحـدة انزیمیـة 8.18 64.16وجد ان الفعالیة النوعیة لالنـزیم الخـام . األصحاء
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، بلغـت فعالیتهمـا النوعیـة PAO تمتلك كل منهما فعالیة عالیة النـزیم II و Iالحصول على قمتین 
ــــى 17.5 و 18.2ملغــــم بــــروتین، وبعــــدد مــــرات تنقیــــة /  وحــــدة انزیمیــــة1157.2  و 1201.9 ، عل

  .التوالي
 باالكیاس العدریة الثانویـة فـي الفئـران البـیض المفعلـة بـانزیم اإلصابةتم دراسة المقاومة ضد 

II PAO المنقـــى مـــع الـــسبرمین Spm ـــدودة المـــشوكات الحبیبیـــة  والمخمجـــة بالرؤیـــسات االولیـــة ل
Echinococcus granulosus.  

لنتائج حدوث انخفاضا واضحا في اعـداد واوزان واقطـار االكیـاس العدریـة الثانویـة،  اأظهرت
مـــع ارتفـــاع النـــسب المئویـــة الختـــزال اعـــداد االكیـــاس العدریـــة وانخفاضـــا فـــي اوزان الكبـــد والطحـــال 

 10/  مكغـم1000-200وتضخمهما في الفئران المفعلة على مـدى شـهر باسـتخدام تراكیـز مختلفـة 
 ، وعلــى مــدى Spm مكغــم مــن 200مــع تركیــز ثابــت II  PAOم مــن انــزیم غــم مــن وزن الجــس

 II PAO غـم مـن وزن الجـسم مـن 10/  مكغم800شهرین وثالثة اشهر باستخدام التركیز االمثل 
  .  ، مقارنة بالسیطرة الموجبة والسالبةSpm مكغم  من 200مع 

 المــستخلص مــن PAOمعلیــه یمكــن ان یــستنتج مــن هــذه الدراســة ان المتماثــل الثــاني النــزی
CSF االطفــال مــع الــسبرمین یمكــن ان یعمــل كمنــشط لمقاومــة الفئــران البــیض ضــد االصــابة بــداء 

  .االكیاس العدریة الثانوي
  

 المقدمة
  مركبــات عــضویة متعــددة الــشحنة الموجبــة، Polyamines PA  مركبــات متعــددة األمــین

 دورا أساسـیا فـي العملیـات الحیاتیـة كبـاتتلعـب هـذه المر. وهي منتشرة في خالیا الكـائن الحـي كافـة
  ).1(  الخالیا وتشارك في تنظیم دورة حیاة الخلیةعلى مدى واسع بضمنها نمو وتمایز

ز أكـــسدة یـــتحفب PAO  Polyamine Oxidases بـــولي أمـــین اوكـــسیدیز تقـــوم انزیمـــات
 Spd والــــسبرمدین Spmوحــــذف مجــــامیع األمــــین مــــن مركبــــات متعــــددة األمــــین مثــــل الــــسبرمین 

 داخـــــل وخــــــارج PA دورا هامـــــا فــــــي تنظـــــیم مـــــستویات مركبـــــات اومـــــشتقاتهما بألفـــــة عالیـــــة، ولهـــــ
  ).2(الخالیا

، فقـد )3( فـي الوظـائف الطبیعیـة للجهـاز المنـاعي PAتـزان مركبـات امیـة تـاثیر أهاتـضحت 
اكــد ). 4(االخالیـ مـن مختلفــة بانهــا سـامة النـواع PAOبوسـاطة انـزیم  PAعرفـت نـواتج اكـسدة الـــ 

 هـــو المـــادة األســـاس األفـــضل لالنـــزیم وهـــو االكثـــر Spmان ) 5( وجماعتـــه Schenkelلبـــاحثون ا
 PAO قتلــت بــسرعة عنــد تحــضینها مــع Trypanosomesوجــد ان طفیلیــات تریبانوســوما . ســمیة

 لــــه عالقـــة خاصــــة PA-PA0، واقتــــرح بـــان نظـــام PA و PAOاو مـــع المـــصول الحاویــــة علـــى 
  ).6(وعیة لطفیلیات التریبانوسوما التي تصیب المجتراتبالمیكانیكیات القاتلة غیر الن
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 مـن األمـراض الطفیلیـة القدیمـة Echinococcosis داء المـشوكات داء االكیاس العدریة او
ــــوطن العربــــي والعــــراق وهــــو مــــن األمــــراض  ). 7 (والــــشائعة فــــي جمیــــع أنحــــاء العــــالم، بــــضمنها ال

ون والمختــصون اهتمامــا كبیــرا فــي معالجــة هــذا اولــى البــاحث). 8 (المــشتركة بــین اإلنــسان والحیــوان
، ونجحـــت معظـــم االدویـــة المـــستخدمة فـــي عـــالج هـــذا المـــرض عالجـــا جزئیـــا، ماحـــث )9(الـــداء 

الباحثین في احداث تعدیل مناعي في المضیف بهدف تنشیط مقاومته ضد االصـابة بهـذا الطفیـل، 
  ).12-10(واستخدموا لهذا الغرض موادا عدیدة عزلت من مصادر مختلفة 

 كمعــدل منــاعي ضــد PAOفــي اســتخدام احــد متمــاثالت انــزیم ) 13(نجحــت دراســة ســابقة 
الخمــج بــداء االكیــاس العدریــة الثــانوي فــي الفئــران البــیض، المــصابة تجریبیــا، كــان الهــدف مــن هــذا 
البحــث دراســـة المتماثــل الثـــاني لهـــذا االنــزیم المكانیـــة اســتخدامه بوصـــفه معـــدال مناعیــا ضـــد نفـــس 

  .المرض
  

 المواد وطرائق العمل
   السائل المخي الشوكيةعین

مــن مختبــرات مستــشفى ابــن ســینا التعلیمــي فــي  لالطفــال االصــحاء CSFتــم جمــع عینــات 
  . مل للعینة الواحدة1-0.5وبمعدل عینة  15 بواقع الموصل

   CSF بروتین في الـ الر كمیةیدقت
دیر كمیـــة البــروتین فـــي فـــي تقــ) 15-14( المعدلــة Lowrey الباحـــث طریقــةتــم اســـتخدام 

  .CSFعینات الـ 
  PAO قیاس فعالیة أنزیم 

والمحــورة مــن ) Flayeh) 16طریقــة الباحثــة اد علــى تمــالع باPAOتــم قیــاس فعالیــة أنــزیم 
 CSF للــ PAO، واستخدمت الظـروف المثالیـة التـي یعمـل علیهـا انـزیم )Dahel) 17قبل الباحث 

  ).Al-Katib) 18والمثبتة من قبل الباحثة 
 PAOالتنقیة الجزئیة النزیم 

ـــــة ألنـــــزیم  ــــــ PAOتمـــــت التنقیـــــة الجزئی الفـــــرز الغـــــشائي  األطفـــــال باســـــتخدام CSF مـــــن ال
، علــــى DEAE-Celluloseواالستــــشراب االیــــوني المتبــــادل باســــتخدام المبــــادل االیــــوني الــــسالب 

  ).19(التوالي 
  

   الحیوانات المختبریة        
 تـــم الحـــصول علیهـــا مـــن غرفـــة تربیـــة ث التـــيحـــبالرب تجـــا البـــیض فـــي الفئـــرانتـــم اســـتخدام 

  . كلیة التربیة/ الحیوانات التابعة لقسم علوم الحیاة 
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   األكیاس العدریة
 اكبـاد االغنـام المذبوحـة مـن الجـزارین من والتي تم عزلها تم الحصول على األكیاس العدریة

قــدیر توتــم ) Smyth) 20 حــسب طریقــة الباحــث الرؤیــسات األولیــةتــم جمــع .  مدینــة الموصــلفــي
 التــي الرؤیــسات األولیــة، واســتخدمت )Smyth & Barett) 21حیویتهـا حــسب طریقــة البــاحثین 

 تقریبــا رؤیــس اولــي 2000 وحقنــت الفئــران فــي التجویــف البریتــوني بـــ فــأكثر%) 96(بلغــت حیویتهــا
  .)22( وجماعته Wangooوالتي تم حسابها حسب طریقة الباحث 

  
  تصمیم التجارب

 التـي تنـتج عـن الخمـج باألكیـاس العدریـة فـي االمراضـیة علـى II  PAO ة تأثیر انـزیملدراس
  :الى ثالث تجاربالفئران، تم تقسیم تجارب حقن الفئران 

  

 Spmبالــ مـن وزن الجـسم  غـم10/مكغم 200 لب بتركیزخ فأرا عبر ال25حقن تم : التجربة األولى
مـــن ) غـــم مـــن وزن الجـــسم10/ مكغـــم1000,800,600,400,200(مـــضافا الیهـــا تراكیـــز مختلفـــة 

تـــم خمـــج الفئـــران بمـــا .  المستحـــصل مـــن القمـــة الثانیـــة مـــن عملیــة التبـــادل أالیـــونيII PAO أنــزیم
 فئـران بالعـدد نفـسه 5تـم خمـج و ،فار بعد یـوم واحـد مـن التفعیـل/ رؤیس اولي حي2000یقرب من 

 فئـران كمجموعـة سـیطرة 5خدام وتم است .من الرؤیسات األولیة الحیة فقط كمجموعة سیطرة موجبة
لالنــزیم تــم تحدیــد التركیــز االمثــل .  تــم تــشریح الفئــران جمیعهــا بعــد شــهر مــن احــداث الخمــج،ســالبة

  .جراء التجارب الالحقةالمن هذه التجربة 
  

، وبعد ثالثة ایام Spm مع II  PAO  فئران بالتركیز االمثل من أنزیم5تم حقن : التجربة الثانیة
  . خمج الفئران بالعدد نفسه من الرؤیسات األولیة الحیةمن التفعیل تم

  

لثة لثا ـوـبـجرعــتین  Spmمـع  II PAO بــالـتركـیز اــالـمـثل مــن أـنـزیــم فــئراـنـ 5تــم حـقن  :التجربة ا
 أیام 6 ساعة، تم خمج الفئران بالعدد نفسه من الرؤیسات األولیة الحیة بعد 72متتالیتین بینهما 

   .من التفعیل االولي
شریـح تـم تـ. تین الـثانـیة وـاـلـثالثة كـانـ هـناكـ مجموعـة سیطرةـ سالـبة وـمـوجبةفي كـال اـلـتجربـ

  .ثالثة اشهر من إحداث الخمجشهرین والفئران جمیعها بعد 
  

   اإلحصائيالتحلیل 
لتحدیـد الفروقـات بـین حیوانـات الـسیطرة الموجبـة ) t) 23تم تحلیل النتائج باسـتخدام اختبـار 

  .وانات المعاملة وحیوانات السیطرة الموجبة من جهة اخرىوالسیطرة السالبة من جهة، وبین الحی
  النتائج
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    CSFفي    PAOتحدید مستوى فعالیة انزیم 
حــسب خطــوات التنقیـة مــا بــین االنــزیم الخــام، والفــرز  PAO نــزیم النوعیــة الفعالیــةارتفعـت ال

  ).1، الجدول 1الشكل (الغشائي والتبادل االیوني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
   بوساطة التبادل أالیونيCSF من الـ PAOوذج الروغان المستحصل من تنقیة إنزیم نم): 1(الشكل 

  
  األصحاءألطفال ا CSF من PAOتنقیة إنزیم خطوات ): 1(الجدول 

خطوات تنقیة 
 CSFالـ

الحجم 
الكلي 

  )مل(

البروتین 
  الكلي

  )ملغم(

الفعالیة 
االنزیمیة 

وحدة (
  )مل/انزیمیة

الفعالیة 
االنزیمیة 

دة وح(الكلیة 
  )*انزیمیة

النوعیة  الفعالیة
وحدة (

ملغم /انزیمیة
  )بروتین

عدد 
مرات 
  التنقیة

استرجاع 
الفعالیة 

%  

  100  -  66.12  374.94  41.66  5.67  9.0  االنزیم الخام
  165.26  2.23  147.53  619.65  72.90  4.20  8.5  الفرز الغشائي
               التبادل االیوني

peak I  35  0.91  31.25  1093.75  1201.92  18.17  291.71  
peak II  20  0.72  41.66  833.20  1157.22  17.50  222.22  

فــي الدقیقــة ) الــسبرمین( تــشیر إلــى كمیــة اإلنــزیم التــي تؤكــسد مــایكرومول واحــد مــن المــادة األســاس Uالوحــدة اإلنزیمیــة   * 
  .ةالواحد

  بیض في الخمج التجریبي بالرؤیسات األولیة في الفئران الPAO-Spmتأثیر نظام 
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 فـــي الخمـــج التجریبـــي بالرؤیـــسات األولیـــة فـــي الفئـــران PAO-Spmتـــم دراســـة تـــأثیر نظـــام 
  : وفیما یلي نتائج هذه الدراسة،البیض

   مختلفة التركیز   PAO أعداد وأوزان وأقطار األكیاس العدریة باستخدام جرعات
 فــي فـي أعـداد األكیـاس) P < 0.001(حـدوث انخفاضـا معنویـا عـال ) 2(یوضـح الجـدول 

 المـــــستخدمة مقارنـــــة مـــــع مجموعـــــة PAO ولكافـــــة تراكیـــــز PAO-Spmالفئـــــران المفعلـــــة بنظـــــام 
 االكیــاس، لـــوحظ بــأوزانامــا فیمـــا یتعلــق .  مكغــم800 عنـــد التركیــز أقــصاهالــسیطرة الموجبــة، بلــغ 

-PAO فـي الفئـران المفعلـة بنظـام أوزانهـافـي ) P < 0.001( حـدوث انخفـاض معنـوي عـال ًأیضا
Spmراكیــز  ولكافــة تPAO المــستخدمة مقارنــة مــع مجموعـــة الــسیطرة الموجبــة، بلــغ اقــصاه عنـــد 

 > P (   وفقـــا لـــذلك انخفـــضت اقطـــار االكیـــاس انخفاضـــا معنویـــا عالیـــا.  مكغـــم800التركیـــز 
 مقارنـــة مــــع مجموعـــة الــــسیطرة الموجبـــة، بلــــغ PAO-Spmفـــي الفئــــران المفعلـــة بنظــــام ) 0.001

 الجـــدول نفـــسه ارتفـــاع واضــح فـــي النـــسبة المئویـــة الختـــزال یبــین.  مكغـــم800اقــصاه عنـــد التركیـــز 
، وأن أعلــــى نــــسبة اختـــزال كانــــت عنــــد PAO-Spmأعـــداد األكیــــاس فـــي الفئــــران المفعلــــة بنظـــام 

  . مكغم800التركیز 
  

، Spm مع تركیز ثابت PAOمختلفة من خدام تراكیز تاسالتغیرات الحاصلة في الفئران المفعلة ب): 2( الجدول
   ساعة من الخمج لمدة شهر واحد24ة قبل جرعة واحدوب

 )مكغم(التراكیز   
PAO  Spm  

أوزان األكیاس  أعداد األكیاس
 )ملغم(

  أقطار األكیاس
 )ملم(

 النسبة المئویة
  %لالختزال

200  200 2.4****±0.54  0.20****±0.05  0.108****±0.03  52 

400 200 2.8***±0.83   0.32****±0.09  0.114****±0.01  44 

600  200  1.6****±0.89  0.28****±0.08  0.110****±0.02  68 

800  200  0.6****±0.89  0.12****±0.16  0.034****±0.04  88  
1000  200   1.4****±0.54 0.18****±0.12  0.094****±0.01  72 

C+ 5.0±0.70                  1.12±0.09 1.050±0.11  0 

C-مخمجة وغیر المفعلة  فئران السیطرة غیر ال ،C+  فئران السیطرة المخمجة غیر المفعلة.  
  (P < 0.01)لفروق معنویة عند ا**  ، (P < 0.05)لفروق معنویة عند ا* 

  (P < 0.001)لفروق معنویة عند ا****  ، (P < 0.005)لفروق معنویة عند ا*** 
  .لقیاسيا االنحراف± ) لخمس مكررات(تشیر األرقام في الجدول إلى المعدل 

  
  مختلفة التركیز PAOأوزان الكبد والطحال ومعدالت تضخمهما باستخدام جرعات

فـي وزن الكبـد مقارنـة ) P < 0.001(أظهرت مجموعة السیطرة الموجبة زیادة معنویة عالیـة 
 > P(أمـا تـضخم الكبـد، فقـد أظهـرت الـسیطرة الموجبـة زیـادة معنویـة . بمجموعـة الـسیطرة الـسالبة

كـــذلك بالنـــسبة لـــوزن الطحـــال وتـــضخمه، فقـــد أظهـــرت الـــسیطرة .  بالـــسیطرة الـــسالبةمقارنـــة) 0.05
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، علـى التـوالي، مقارنـة بالـسیطرة )P < 0.005(و ) P < 0.001(الموجبـة ارتفاعـا معنویـا عالیـا 
  ).3الجدول (السالبة 

فـي أوزان الكبـد فـي ) P < 0.001( حـدوث انخفاضـا معنویـا عـال ًأیضا) 3(یوضح الجدول 
 400 مقارنـــة مـــع الـــسیطرة الموجبـــة، بلـــغ أدنـــاه عنـــد التركیـــز PAO-Spmان المفعلـــة بنظـــام الفئـــر
وغیـر معنویـا مقارنـة بالــسیطرة ) P < 0.05(أمـا تـضخم الكبـد فقـد اظهـر انخفاضـا معنویـا . مكغـم

  . مكغم400الموجبة، بلغ ادناه عند التركیز 
 PAO-Spmفعلــــة بنظــــام بالنــــسبة ألوزان الطحــــال وتــــضخمه، فقــــد أظهــــرت الحیوانــــات الم

فـي أوزانهـا و تـضخمها مقارنـة ) P < 0.001(ولجمیـع التراكیـز المـستخدمة انخفاضـا معنویـا عالیـا 
  .  مكغم800بالسیطرة الموجبة، بلغ أدناه عند التركیز 

  
قبل جرعة واحدة وب، Spm مع PAOتراكیز مختلفة من استخدام التغیرات الحاصلة في الفئران المفعلة ب): 3( الجدول

   ساعة من الخمج لمدة شهر واحد24
 الطحال الكبد  )مكغم(التراكیز 

PAO Spm  معدل التضخم )غم(معدل الوزن  معدل التضخم  )غم(معدل الوزن 

200  200 0.98 ****±0.10 59.4±7.02 0.068****±0.008 4.06****±0.18 

400 200 0.78 ****±0.18 55.2*±8.23 0.055****±0.008 3.90****±0.15  
600  200  0.95****±0.16 63.4±6.23 0.052****±0.008 3.48****±0.37 
800  200  0.84****±0.14 58.2*±6.06 0.050****±0.008  3.46****±0.59 

1000  200  1.03****±0.11 58.0*±5.96 0.063****±0.007 3.53****±0.54 

- C  1.11****±0.06 57.6*±5.13 0.062****±0.008 3.11***±0.71 

C+ 1.67±0.13 69.2± 7.12 0.131± 0.008 5.38±0.08 

  
  PAO  اختیار التركیز االمثل للـ

 في الدراسـة الحالیـة، حیـث وجـد ان امثـل تركیـز للــ  PAOتم اختیار التركیز االمثل النزیم 
PAO IIواعلـى نـسبة اختـزال لالعـداد هـو الذي كانت فیه اقـل عـدد ووزن وقطـر لالكیـاس العدریـة 

ي الفئـران المخمجـة فـي ف كمعدل مناعي  وعلیه فقد استخدم،Spm من مكغم 200 مع  مكغم800
  .الحقةلالتجارب ا

  
  PAO  لالنزیماألمثلأعداد وأوزان وأقطار األكیاس العدریة باستخدام التركیز 

عــدد األكیــاس فــي ) P < 0.005(معنویــا عــال ضــا اانخفحــدوثا ) 4( الجــدول مــنیالحــظ 
 > P (   معنـوي عـالض اانخفحدث كذلك . ةوجبالسیطرة المبالمفعلة، مقارنة فئران في ال العدریة
ذلك انخفـض قطــر  تبعـا لـ.الـسیطرة الموجبـةبًالمفعلـة مقارنـة فئـران  وزن األكیـاس فـي الفـي) 0.001
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ًاالكیـاس انخفاضـا معنویـا كمـا . الـسیطرة الموجبـةبًمقارنـة  فـي الفئـران المفعلـة) P < 0.005( عالیـا ً
  .الفئران المفعلة فيحدث ارتفاع في النسبة المئویة الختزال أعداد األكیاس العدریة 

 عــدد االكیــاس فــي فــي) P < 0.001(حــدوث انخفاضــا معنویــا عــال ) 5( الجــدول یوضــح
 وقطرهــا انخفــض وزن االكیــاس و، )2صــورة (الــسیطرة الموجبــة بًمقارنــة ) 1صــورة ( الفئــران المفعلــة

ًانخفاضــا معنویــا  ســجلت والــسیطرة الموجبــة،بًمقارنــة  المفعلــةفئــران فــي ال) P < 0.001( عالیــا ً
  .ًا في الفئران المفعلةظًالمئویة الختزال اعداد االكیاس ارتفاعا ملحو النسبة

  
 ساعة من الخمج 72التغیرات الحاصلة في الفئران المفعلة بالتركیز االمثل وبجرعة واحدة قبل ): 4( الجدول

  لمدة شهرین
 )مكغم(التركیز 

PAO Spm  
  أقطار األكیاس )ملغم(أوزان األكیاس   عداد األكیاسأ

 )ملم( 
النسبة المئویة 

  %لالختزال
800 200 1.2***±0.83  0.32****±0.20  0.51***±0.34  75.0 

C + 4.8±1.78  2.08±0.17  1.86±0.58  0.0 

  
قبل ستة ایام من )  ساعة72كل (التغیرات الحاصلة في الفئران المفعلة بالتركیز االمثل وبجرعتین ): 5(الجدول

  أشهرثالث الخمج لمدة 
 )مكغم( التركیز
PAO  Spm  

  اوزان االكیاس   اعداد االكیاس
 )ملغم(

  اقطار االكیاس
 )ملم (

 المئویة ةالنسب
  %لالختزال

800  200  2.0****±1.0  1.40****±0.31  0.62****±0.13  83.4 

C +   12±1.58  13.5±1.57   2.22±0.27  0 

 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
  

 مع PAO مایكروغرام من انزیم 800 الثانویة في كبد فأر مفعل بالتركیز األمثل  االكیاس العدریة:)1(صورة 
   بعد ثالثة اشهر من الخمجSpm األساس مایكروغرام من مادة 200
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 تجمع االكیاس العدریة الثانویة في كبد فأر السیطرة المخمجة غیر المفعلة بعد ثالثة اشهر من :)2(صورة 
  الخمج

  
  PAO باستخدام التركیز االمثل للـ د والطحال وتضخمهما الكبأوزان

لـسیطرة الموجبـة ا  وزن الكبـد و تـضخمه فـي مجموعـةفـي) P < 0.05(حدث ارتفاع معنوي 
 > P( معنــوي ضاویوضــح الجــدول نفــسه حــدوث انخفــ). 6الجــدول (الــسیطرة الــسالبة  برنــةامق

 الموجبــةة الموجبــة، واظهــرت المجموعــة الــسیطربً وزن الكبــد فــي الفئــران المفعلــة مقارنــة فــي) 0.05
 P(م الطحـال مقارنـة بالـسیطرة الـسالبة، وتـضخما معنویـا فـي تـضخ) P < 0.005 (معنویـاارتفاعـا 
   .السیطرة الموجبةمقارنة بالمجموعة المفعلة في ) 0.01 >

فـي وزن الكبـد فـي الفئـران ) P < 0.001(حدوث انخفاضا معنویا عالیا ) 7(یوضح الجدول 
 > P(وارتفـع الـوزن فـي الـسیطرة الموجبـة ارتفاعـا معنویـا عالیـا . لـة مقارنـة بالـسیطرة الموجبـةالمفع

فــي تــضخم ) P < 0.05(وفقــا لــذلك حــدث انخفــاض معنــوي . مقارنــة بالــسیطرة الــسالبة) 0.001
وارتفـــع ایـــضا فـــي الـــسیطرة الموجبـــة ارتفاعـــا . الكبـــد فـــي الفئـــران المفعلـــة مقارنـــة بالـــسیطرة الموجبـــة

 الطحال، فلـم یحـدث اي اخـتالف فـي وزانألبالنسبة . مقارنة بالسیطرة السالبة) P < 0.05(ویا معن
 فـــي الـــسیطرة الموجبـــة الطحــالالفئــران المفعلـــة مقارنـــة بالــسیطرة الموجبـــة، فـــي حــین ارتفـــع تـــضخم 

  .مقارنة بالسیطرة السالبة) P < 0.05(ارتفاعا معنویا 
  

 ساعة من الخمج 72فئران المفعلة بالتركیز االمثل، وبجرعة واحدة قبل التغیرات الحاصلة في ال): 6( الجدول
  لمدة شهرین

 الطحال الكبد )مكغم( التركیز
PAO Spm معدل التضخم )غم(معدل الوزن معدل التضخم )غم(معدل الوزن 
800 200 1.27*±0.08  63.80±6.32 0.080±0.01 4.00**±0.42 

C - 1.28*±0.08  60.96*±0.74  0.080±0.01  3.81***±0.37  
C+  1.44±0.11  70.44± 7.97 0.101±0.03  4.87±0.48  
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قبل ستة ایام من ) ساعة72كل ( التغیرات الحاصلة في الفئران المفعلة بالتركیز االمثل، وبجرعتین): 7( الجدول
  الخمج لمدة ثالثة اشهر

  الطحال  الكبد  )مكغم( التركیز
PAO Spm معدل التضخم )غم( دل الوزنمع معدل التضخم )غم( معدل الوزن 
800 200 1.37**** ±0.07   60.8 *±4.08  0.103± 0.02    4.57± 0.35  

C – 1.30****±0.08   60.10*±8.49  0.085± 0.01   3.93*±0.34  
C +  1.61± 0.08  72.90±8.68   0.101± 0.02   4.52± 0.43   

  
  المناقشة

 CSF بعــد تنقیتــه مــن الـــ PAOن إلنــزیم لــوحظ فــي الدراســة الحالیــة ظهــور قمتــین متمیــزتی
باســـتخدام التبـــادل أالیـــوني ) Al-Katib) 18لألطفـــال األصـــحاء وهـــو نفـــس مـــا الحظتـــه الباحثـــة 

، وتؤكــد هــذه PAOان ظهــور قمتــین متمیــزتین تمتلــك كــل منهــا فعالیــة عالیــة نــسبیا، إلنــزیم . ایــضا
حیـث ) 24( وجماعتـه Cervelliحثون مابینـه البـاهـذا الدراسة وجود هذا األنـزیم بـشكل متمـاثالت، 

ــــم PAOتــــم تــــشخیص متمــــاثالت إلنــــزیم   ممیــــزة فــــي الهیئــــات التركیبیــــة والمواقــــع الخلویــــة، كمــــا ت
ــــة لهــــذه المتمــــاثالت  ــــة التــــي تلعبهــــا ). 25(تــــشخیص الجینــــات الوراثی ان الوظــــائف المهمــــة المعین

، حیــث )26(ه المركبـات  فــي النـسیج المعــین یعتمـد لحــد مـا علـى نمــط االیـض لهــذPAالــ  مركبـات
 وفــي الوقــت نفــسه یعمــل علــى الــتحكم PA یعمــل علــى التنظــیم الــدقیق لتركیــز الـــ PAOان إنــزیم 

بتركیــز ونــوع نــواتج األكــسدة لهــذه المركبــات اعتمــادا علــى اآللیــة الخاصــة بــه، األمــر الــذي یفــسر 
  .(27) بمتماثالت مختلفة PAOأهمیة تواجد 

یة الثانویة تعتمد على حیویـة الرؤیـسات األولیـة وقـوة الجهـاز ان عملیة تكوین األكیاس العدر
المناعي للمضیف، وان االختزال الواضح في أعـداد األكیـاس العدریـة الثانویـة مـع انخفـاض أوزانهـا 
وأقطارهـا فـي الفئـران المفعلـة یـشیر الـى عـدم قـدرة او ضـعف قابلیـة الرؤیـسات األولیـة علـى التغلــب 

 مقارنـة مـع فئـران الـسیطرة المخمجـة PAO-Spmلفئران المفعلـة بنظـام على الجهاز المناعي في ا
، الــى PAO Spm-وقــد تعــود قلــة نمــو األكیــاس العدریــة فــي الفئــران المفعلــة بنظــام . غیــر المفعلــة

 والـــذي یزیـــد مـــن ،(28)نظـــام هـــذا البوســـاطة) بوصـــفها خطـــا دفاعیـــا مهمـــا(زیـــادة تنـــشیط الـــبالعم 
قــضاء علیـــه مــن خــالل االلتــصاق بالرؤیــسات األولیــة وتحطیمهـــا قــدرتها علــى مهاجمــة الطفیــل وال

ـــة  ویمكـــن تفـــسیر هـــذه . (29)بطریقـــة مـــشابهة لتحطـــیم الخالیـــا الـــسرطانیة بفعـــل االنزیمـــات المحلل
 ، اكـــرولین او غیرهـــا H2O2 ،NH3  ، التـــي قـــد تكـــونPAO  الـــسمي لنـــواتجالتـــأثیرالنتـــائج الـــى 

، او قـــد )30-33(والتـــي قــد تــسهم فــي قتــل الطفیلیــات ) لــه التحفیزیــة اآللیــةاعتمــادا علــى طبیعــة (
 الــسمي هــذا عائــدا لجــذور الهیدروكــسیل الفعالــة، وهــو العامــل االكثــر تحطیمــا لخالیــا التــأثیریكــون 

 PAO Spm-ان نتـــائج دراســـتنا باســـتخدام نظـــام ). 34-35(طفیلـــي المالریـــا داخـــل الجـــسم الحـــي 
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الكیـــاس العدریـــة فـــي الفئـــران البـــیض جـــاءت موافقـــة كمعـــدل منـــاعي ضـــد االصـــابة الثانویـــة بـــداء ا
  .التي استخدمت معدالت مناعیة مختلفة ضد هذا الداء) 11-13 (لبحوث سابقة 

قــد یعــزى االنخفــاض الحاصــل فــي أوزان الكبــد والطحــال فــي مجــامیع الفئــران المفعلــة بنظــام 
PAO-Spmألعـضاء نتیجــة قلــة  مقارنـة بمجــامیع الـسیطرة الموجبــة الـى اختــزال الخمــج فـي هــذه ا

  ).11-13(  أعداد الطفیلیات مع قلة الورم الحبیبي فیها وهذا مماثل لما وجد في البحوث السابقة 
اظهـرت مجموعـة الـسیطرة الموجبـة زیـادة فــي اوزان كـل مـن الكبـد والطحـال مقارنـة بالــسیطرة 

ریـة التـي تغیـر مـن طبیعـة السالبة، ویمكن ان یعزى هذا الى كثرة وجود االورام الحبیبیـة والبـؤر النخ
هذه االنسجة، فـضال عـن كثـرة أعـداد الطفیلیـات فـي هـذه االعـضاء ممـا یـؤدي الـى فـشل المـضیف 

-Du and Aliجــاءت النتــائج متفقــة مــع مــا وجــده ). 36(فــي مقاومــة الطفیــل والــسیطرة علیــه 

Khan )37(ــــد خمــــج الفئــــران بالمــــشوكات متعــــددة الحجــــر ات ، اذ اشــــارا الــــى تــــضخم الطحــــال عن
Echinococcus multilocularis .  ومـن الجـدیر بالـذكر انMorgan اشـاروا ) 38( واخـرون

 فــي طحــال الفئــران المحقونــة PAOالــى ان ســبب تــضخم الطحــال هــو الزیــادة الــسریعة فــي فعالیــة 
امـــــا التقـــــارب فـــــي معـــــدالت االوزان بـــــین  . Corynebacterium parvumوریـــــدیا ببكتیریـــــا 

سیطرة الموجبة، بعد شـهرین وثالثـة اشـهر مـن الخمـج فـیمكن ان یعـود الـسبب المجموعة المفعلة وال
او ) 39(الــــى حــــدوث حالــــة التحمــــل المنــــاعي وأحــــداث حالــــة التــــوازن مــــابین الطفیلــــي والمــــضیف 

عنـد اسـتخدامهما معـدالت ) 10،13(وهذا مماثـل لمـا وجدتـه الباحثتـان . حصول حالة اتزان مناعي
  .مناعیة مختلفة

 مــع الـــ CSF المــستخلص مــن PAOتنا الحالیــة ان المتماثــل الثــاني النــزیم یتــضح مــن دراســ
Spm العدریـة الثــانوي، األكیــاس بـداء اإلصــابة یمكـن ان ینـشط  المقاومــة فـي الفئــران البـیض ضـد 

وبحــصولنا علــى االنــزیم مــن مــصادر حیاتیــة اخــرى اكثــر ســهولة واكثــر اقتــصادیة یمكــن ان تــدرس 
  .  العدریةاألكیاس المستخدمة في عالج داء ألدویةل استخدامه كمساعد إمكانیة
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