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  انًهخص :

 ممممم   EDTAتمممممخ ص ممممممتعد  ممممميات  مدممممماا صدامممممةزَي  صدممممما  ٍ  ي ممممممتاص   ممممميات 

Pseudomonas aeruginosa  ٍ  صدشوصئف صدشنجيرَة( وتخ صخمبير تأثُز صداةز صدممداا صدا(

Lipopolysaccharide   ُصدمامتلص     ذه صدبةمزَي  فمٍ صس ممجي ة صدم يةُمة دلانمزصب صدبم

 صداىَازَة.

دمما  ٍ تمممم  مي دممة صدماُُممزص  صدم يةُممة فممٍ صدانممزصب صدمدي لممة  ممميات  مدمماا صداممةزَي  ص           

وتخ صسةمميا ةلً  ديَُز ةاَات شملم ارص مة  LPS يدمقيرنة  ع فنزصب صداُطزت غُز صدمدي لة  ـ 

صدماُُز فمٍ صدمدماصا صدةلمٍ وصدمازَقمٍ دةزَمي  صدما  صدبمُ  وصس ممجي ة صدم يةُمة غُمز صدممت  مة 

  صدمدماصا صدةلمٍ )صدطبُدُة( صدمممثلة  مدي ل صدبلدمة. وقا  ُ م صدارص مة صدايدُمة صرتايةمي فمٍ  دماس

أ ي صدمداصا صدمازَقٍ فقا دمىظع ظماوا صرتاميي فمٍ  دماس  صدتعَمي صدلمايوَمة  ٬دةزَي  صدا  صدبُ 

وصدىظُات وصنتايض فمٍ  دماا صددماس  وتبميَ  فمٍ  دماس  صدام مي  فمٍ صدانمزصب صدمدي لمة ص مي 

غزص     وسب  01غزص / يَةى01صدتعَي صدقدات فقا دىظظم فقط فٍ ا  صدانزصب صدمدي لة  يدمزكُش 

صدجاخ٬ وسَيات فٍ صس مجي ة صدم يةُة غُز صدممت  ة صدمممثلة  شَيات  داس   دي ل صدبلدمة فٍ 

 .صدانزصب صدمدي لة 

 مدمماا صدامةزَي  صدما  ٍ ٬ صدشوصئممف صدشنجيرَمة ٬ كزَمي  صدمما  صدبمُ  ٬  دي ممل انكهًابث انذانات : 

 صدبلدمة
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ABSTRACT 

                  Lipopolysaccharide(LPS)was extracted from Pseudomonas 

aeruginosa by EDTA and the effect of the lipopolysaccharide of 

Pseudomonas aeruginosa was studied on the immune response of mice 

treated with LPS compared with untreated mice (control) . Total and 

defferential WBC count of peripheral blood and innate immune response 

represented by the phagocytic index were the criteria taken in to 

consideration . 

                   Result showed a significant increase in the total white blood 

cell count in the blood of mice treated with LPS with an increase in 

lymphocyte and Monocyte , and a decrease in neutophile and variation in 

Eosinophile  was noticed in Blood films of Lps of treated mice, basophile 

was observed only in the Blood films of mice treated with concentration 

of 10 Mg/20g of body weight , An increase in the Non specific immune 

response was noticed through the increase of the phagocytic index . 

Keyword : LPS , Pseudomonase aeuroginosa, WBC,phagocytic index 
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[ وَدما 0‚0اورص  همي فٍ ص زصضُة صدجزصثُخ صداميدبة د مباة كمزص     LPSتلدب  يات    

LPS    ٍ3 مم  صب ممبير صدزئُاممُة دظهممىر صبةممزصض صدمزضممُة ودممذدن َامممً  يدممذَايب صدمماصخل 

ةلممً تااُممش ص مممجي ة صدجهمميس صدم مميةٍ و ممذه صس مممجي ة تدمممما ةلممً شممات ص  ممي ة  LPS[وَدمممل 

ب شات  صس زصضُة وصد زصوت س تدمما ةلً  مذه صدم طقمة إس أ Aوصدمزكُب صدتيد دم طقة صدا   

إدمً  LPS[ . و دما تالمل صدتعَمي صدبةمُزَمة وتامزرO  4‚5فقط  ل  يرتبيطهمي  يدالاملة صدجينبُمة 

َدممل ةلمً  LPSصداورت صدا ىَة وصدذٌ َممخ تمُُمشه  م  قبمل نظمي  صدم يةمة غُمز صدممت مص وأب 

ي ممي  وصبنامجة صدماطمممة وت مممل  ممذه صدتعَممي صدى مميئط تااُمش صدتعَممي صدممجمدممة فممٍ   مميط  صسدمه

وصسنمزدمىكُ   ثمل  TNF-αصسدمهي ُة   ةمُي  كبُزت  ثل صدايَمىكُ ي  كدي ل صد تز صدىر ٍ أداي 

IL-1,IL-8,IL-6  وكذدنIL-12  وIL-18  وإدً جينب صدايَمىكُ ي    مي  ةىص مل ت ممل أَ مي

( و زو مميكعناَ ي  PAF) Platelet ايئح صدا ىَة    قبل صدبعةخ صدةبُزت  ثل ةي ل ت شُط صد

Prostaglandin  وثزو بىكامميبTHromboxan  ممذه صددىص ممل  اممنودة ةمم  ت شممُط صدبطينممة 

وصدمامىَي  صدديدُة   هي تىاٌ إدمً ظماوا تاطمخ صبوةُمة  Vascular endotheliumصدىةيئُة 

ذه صدى ميئط صدممٍ َ ممل ة همي َىاٌ إدً ت شُط   LPSو  ىرت ةي ة فيب وجىا كمُي  كبُزت    

[. إب جهميس صدم يةممة َاممٍ صدم مُف  مم  ص  مي ة ةمم  6صد ما ة صداممُة صدمممٍ قما تمىاٌ دلمممى  

طزَ  وجىا آدُي    يةُة غُز  مت  ة  ممثلة  م شُط صددي ل صدممممخ وةملُمة صدبلدممة  ى ميطة 

صدمام ما ةم  طزَم   دم  صدتعَي  مداات أشةيا صد ىصت    إذ َااا صرتبيط  ُ  صدتلُمة صدبلدمُمة و

وصدمذٌ َمزتبط ةلمً  C3bصدمامقبع   ثل صدمامقبل صدتيد  أظا  ةىني  صدمممخ وخي مة صدجمش  

 [. 7 طح صدميَةزور وَااا  دا ي ص معي دلمام ا تلُهي  زظلة   خ صدميَةزور  

 

 

 

 

 اهذاف انبحث

 ى اهي  ااشص   يةُي فٍ صدمديَُز صدا ىَة   هي تيثُز  ميات  مدماا  LPSتااَا تيثُز  يات  .0

 صداةزَي  صدا  ٍ فٍ تداصا خعَي صدا  صدبُ ي  و فٍ صدمداصا صدمازَقٍ دهي .
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 ةلً ةملُة صدبلدمة . LPSتااَا تيثُز  يات  .0

     انعًم وطرائق انًىاد

أ ممي ُع وصدمممٍ تممخ  8-6تممخ ص مممتاص  فنممزصب  ممُ   ىَاممزَة ذكممىر تمممزصو  أةمير ممي  ممُ  

فنمزصب  3تمخ تز ُمهمي فمٍ أقاميد خي مة و ىصقمع  ٬صدا ىا ةلُهي    جي دة صدمى مل/كلُة صدطمب

كمي تخ ص متاص  ةمشس   م   ةمزَمي صدشوصئمف صدشنجيرَمة صدممٍ تمخ ةشدهمي  م  إ مي ي   ٬دةل قاص

 LPSمشاً صدجمهىرٌ صدمدلُممٍ فمٍ  اَ مة صدمى مل و تمخ ص ممتعد صدجزو  و صدازوق فٍ  ا

 -و تخ صجزص  صددمل فٍ  تمبزص  جي دة صدمى ل/كلُة صددلمى  EDTA   صدبةمزَي  ي متاص   يات 

قاخ ةلى  صداُيت ٬ظق م صدانزصب  يداةز صدممداا صدا  ٍ دلبةمزَمي ةبمز تجىَمف صدبزَممىب  ميدمزصكُش 

 يةة و ىصقع  48غزص     وسب صدجاخ صداٍ  ثعا جزي  ُ همي  01\(  يَةزوغزص 01,05,01)

 ثعا فنزصب دةل تزكُش.

 White blood cell count      تعذاد خاليب انذو انبيض   

[ صدماىرت إذ  اب نممىذ   م  صدما  ووضمع فمٍ أنبى مة 8صجزٌ صسخمبير ظاب طزَقة  

ئ  دُمممش  صدما  جُماص  مع  ميات ( ورجم ةُ ة صدا   هماو  دممات ثمعا اقميEDTA Tubeصخمبير )

EDTA  ل     الىا  1.38و اب WBC   01ووضع فٍ أنبى ة صخمبير نظُاة وأضُف إدُم 

 يَةزودُمز     دل  صدما   ى ميطة  01اقيئ . نقل  3-0 يَةزودُمز    ةُ ة صدا  ور  جُاص دمات 

صدشجيجُممة   دمما وضممع صدامميتزت Haemocytometerأنبى مة شممدزَة إدممً صدشممزَاة صدتي ممة  يددمما 

 ةلُهي ةلً ظيفمٍ صدشزَاة صدشجيجُة وتزكم دمات اقُقمُ  ظمً تامقز صدتعَي  جزص  ةملُة صددا.

ظاممبم  ٬(01xوضممدم صدشممزَاة صدشجيجُممة تاممم صدمجهممز وتممخ صددمما ةلممً قممىت صدمةبُممز )

  -أةاصا صدتعَي صدبُ ي  كمي فٍ صدمديادة:

1mmةاا صدتعَي صدبُ ي  فٍ 
3

 .x 51=  جمىي أةاصا صدتعَي صدبُ ي  فٍ أر ع  ز دي  

     Differential White Blood cell  Countانعذ انتفريقي نخاليب انذو انبيض   .1

        

ثخ  بام صدمااة  ٬تخ إجزص  صددا ة  طزَ  تثبُم  ااة رقُقة و مجيناة    صدا 

ت اقُقمُ  ثخ خاام صد باة قطزص      باة كمشص وتزكم دما 5  باة كمشص وذدن  ىضع 
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اقُقة ثخ غالم صدشزَاة  يدمي  وتزكم  05قطزص     صدمالىا صداصرئ وتزكم دمات  5 إضيفة 

 [. 9خلُة  ُ ي  دةل شزَاة  011وتخ فاص  ٬دمجف

 Phagocytosisاختببر عًهيت انبهعًت             .0

 تحضير عبنق سبىراث خًيرة انكبَذيذا 3.1

 دا تشتُ مهي ةلمً و مط صدامي زوَا صد ملب دممات Candida albican سرةم خمُزت 

ثخ تخ تا ُز أنبمىر ظميوٌ ةلمً  ىصئمل صدامي زوَا آكمير ودقمح  ٬  37 يةة و ارجة ظزصرت  04

و دا صنمهي   مات  ٬أَي  4-3  ودمات  37ظ    دا ي  ارجة ظزصرت  ٬ ذص صبنبىر  يدتمُزت صد ي ُة

( إدمً صدى مط ور  صسنبمىر جُماص ثمخ N.Sدملاٍ صدااملجٍ ) ل    صدمالىا ص 0صدما ُ  أضُف 

 أخذ صدزصشح صدذٌ َمثل ةيد   بىرص  خمُزت صدةيناَاص.

  عًهيت انبهعًت 0.3

[ تدمممما صدطزَقممة ةلممً قممارت صدتعَممي 00‚01ص مممتا م صدطزَقممة صدمى ممىفة  مم  قبممل  

سخمبير  إضيفة َملتص ص ٬(Candida albicansصدبلدمُة ةلً ص معي  بىرص  خمُزت صدةيناَاص )

(  خ1.0)
3
   ةيد   بىرص  خمُمزت صدةيناَماص إدمً نامح صداجمخ  م  صدما  صدىرَماٌ  مش  صدتلمُط  

و مبام   مباة  ٬ظ مز   اماي  رقُقمة ٬اقُقمة 31  ودممات  37جُاص وظ    ارجة ظمزصرت 

قطزص     كيشف  الىا صد باة وتزكم دمات اقُقممُ  ثمخ خاامم صد مباة  5كمشص وذدن  إضيفة 

اقُقمة ثمخ غاملم صدشمزَاة  يدممي   05قطزص     صدمالىا صداصرئ وتزكم دممات  5ف إدُهي إذ أضُ

 -وجاام وفا م وتخ صظماير  دي ل صدبلدمة  ي متاص  صدمديادة صدميدُة:

 

 وانًُبقشت انُتبئج

 انتعذاد انكهي نكريبث انذو انبيض .1

صدبُ  فٍ صدانزصب وأظهز  صد ميئل صرتايةي  لاىظي فٍ صدمداصا صدةلٍ دةزَي  صدا  

 04751صدمادلة  يداةز صدممداا صدا  ٍ وفٍ جمُع صدمزصكُش صدمامتا ة و لام أةلً قُمة دهي 

خلُة/ خ
3
أَي     صدمادُل  7غخ    وسب صدجاخ صداٍ  دا  01 ةاخ/ 05ة ا صداق   يدمزكُش  
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خلُة /  خ 8911 يداةز صدممداا صدا  ٍ فُمي  لام صبةاصا 
3
ة  يدمزصكُش دلاُىصني  صدمدي ل 

غخ    وسب صدجاخ  يدمقيرنة  ع فنزصب صداُطزت غُز صدمدي لة  مامتلص  01 ةاخ/ 01٬01

LPS   ُ( دذدن َمة  صدقىا 0وكمي  ىضح فٍ صدجاوا رقخ ) 5451إذ  لام أةاصا صدةزَي  صدب

أظهز  صخمعفي  فٍ صددىص ل صدمارو ة شملم تيثُز ي ةلً سَيات صةاصا خعَي  LPSصب  يات 

تدا     LPS  صدبُ ي   إضيفة صدً سَيات صد ابة صدمنىَة دلبلدمة صدتلىَة  مي َاا ةلً صب  يات صدا

ةىص ل صد زصوت فٍ صدشوصئف صدشنجيرَة صس صب ظق   ذه صدميات  مزصكُش قلُلة جاص َىاٌ صدً تااُش 

فٍ صدانزصب ص مجي ة صدجهيس صدم يةٍ. وقا َدشي صسرتايي فٍ صدمداصا صدةلٍ دةزَي  صدا  صدبُ  

صدمٍ  Monokinesةلً ت شُط صدتعَي صدبلدمُة وإفزصس صدمىنىكُ ي   LPSصدمادلة إدً قارت 

تايةا ةلً تىصدا صدتعَي صدلمايوَة وصدمٍ تدةح صدشَيات صداي لة فٍ صدمداصا صدةلٍ دةزَي  صدا  

سَيات أةاصا    أب صداةز صدممداا َناٌ إدً  [13] [ و ذص َما   ع  ي تى لم إدُ  00صدبُ   

كمي أشير  إدً  ٬صدبعةخ وصدتعَي صدلمايوَة نمُجة صنقاي هي وتأثُز صدمادُل ةلً إفزصس صدمىنىكُ ي 

تأثُز صداةز صدممداا صدا  ٍ ةلً  ات  قي  صدتعَي صدلمايوَة إذ سظظم سَيات  د ىَة فٍ  ات  قي  

 لٍ دةزَي  صدا  صدبُ .صدتعَي صدلمايوَة صدمادلة وصدذٌ أاي إدً صرتايي صدمداصا صدة

 

 

 

 

( انتغييراث انحبصهت في يعذالث انتعذاد انكهي نكريبث انذو انبيض في انفئراٌ 1جذول )

 Pseudomonasانًعبيهت بتراكيس يختهفت يٍ انسكر انًتعذد انذهُي  انًستخهص يٍ بكتريب 

aeruginosa  انسوائف انسَجبريت( يقبرَت يع فئراٌ انسيطرة غير انًعبيهت بًبدة(LPS . 

 يعذل خاليب انذو انبيضبء غى يٍ وزٌ انجسى انحي22انتركيس يكغى/

 8911  ةاخ 01

 04751  ةاخ 05
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 8911  ةاخ 01

Control 5451 

 

 انتعذاد انتفبضهي نكريبث انذو انبيض .3

أظهز  صد ميئل صرتايةيً وصضايً فٍ أةاصا صدتعَي صدلمايوَة وكمي  ىضح فٍ صدجماوا رقمخ 

% تممعه 64غممخ  مم  وسب صدجاممخ صداممٍ أظهممز أةلممً صرتامميي  لمم   01 ةاممخ/ 01( وصب صدمزكُممش 0)

غممخ  إذ  لمم  ناممبة  01 ةاممخ/ 05% تممعه صدمزكُممش 58 ةاممخ إذ  لاممم ناممبة صدتعَممي  01صدمزكُممش 

ةلممً تادُممل صدممبعةخ وإفممزصس  LPSَدممىا  ممذص صسرتامميي إدممً قممارت  امممتلص % وقمما 48صدتعَممي 

قما َدممل  LPS[ف مع ةم  أب  اممتلص04صدمىنىكُ ي  صدمٍ تدمل ةلً سَيات صدتعَي صدلمايوَة 

 [.03ةلً إطيدة  ات  قي  صدتعَي صدلمايوَة  

 يدمقيرنة  مع  LPSودىظع ظاوا صنتايض فٍ  داس  صدداس  فٍ صدانزصب صدمدي لة  ـ  

 01 ةامخ/ 01% ة ما صداقم   ميدمزكُش 06إذ  لامم صد امبة  LPSفنزصب صداُطزت غُز صدمدي لة  ـ 

 ةاخ صدمذٌ  05% ثخ صدمزكُش 31 ةاخ إذ  لام صد ابة  01غخ    وسب صدجاخ صداٍ تعه صدمزكُش 

لمة إذ  لامم %  قيرنة  ع فنمزصب صدامُطزت غُمز صدمدي 48و لام نابمهي  ٬دخ َظهز صنتايضي كبُزص

[ إذ 05,04( صتاقم  ذه صد ميئل  ع  ي تى ل إدُ   0% وكمي  ىضح فٍ صدجاوا رقخ )50نابمهي 

سظظي صنتايضي فٍ أةاصا صدتعَي صددادة فمٍ صدانمزصب صدمدي لمة  يدامةز صدممدماا صدما  ٍ صدماممتلص 

 ٍ دبةمزَمي . كمي وجا صدبيظثيب صب صداةز صدممدماا صدما Pseudomonas aeruginosa    ةمزَي 

E.coli  ٍصسشزَشممُي صدقىدىنُممة( َدمممل ةلممً إظمماصا سَمميات  دمادممة فممٍ أةمماصا صدتعَممي صدابُبُممة فمم(

 ةاخ فٍ ظمُ  أب صدجمزي صدديدُمة تمىاٌ  1.0صداورت صدا ىَة دلجزذصب  دا  يةة    ظق هي  جزةة 

 إدً خا  أةاصا ي اوب صدمداا صدطبُدٍ.

دارص ممة صدايدُممة ظمماوا سَمميات فممٍ أةمماصا ي فممٍ أ ممي صدتعَممي صدىظُممات صد ممىصت فقمما أظهممز  ص

% 4% و4 ٬%6 قيرنة  مع فنمزصب صدامُطزت إذ صساصا  نامبمهي إدمً  LPSصدانزصب صدمدي لة  ميات 

%. وقما تدمىا 3ةلً صدمىصدٍ  قيرنة  انمزصب صدامُطزت صدممٍ  لامم نامبمهي  01و 05 ٬01دلمزصكُش 

 إدممً قممارت  LPSع صدانممزصب صدمدي لممة  ممـ صدشَمميات صداي مملة فممٍ أةمماصا صدتعَممي صدىظُممات فممٍ  جممي ُ

LPS.ةلً سَيات صنقاي  صدتعَي صدىظُات و   ثخ سَيات أةاصا ي فٍ صدا  صدماُطٍ دلانزصب صدمدي لة 
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أ ي صدتعَي صدام ة فقما أظهمز  صدارص مة صدايدُمة تبميَ  فمٍ  دماستهي فمٍ صدما  صدماُطمٍ 

اا صرتامميي فممٍ  دمماستهي فممٍ كممل  مم  دلانممزصب صدمدي لممة  ممميات  مدمماا صداممةزَي  صدمما  ٍ ظُمم  ظمم

% دةل 4% و6إذ  لام  LPSغخ    وسب صدجاخ صداٍ     01 ةاخ / 01 ةاخ و01صدمزكُشَ  

 ةامخ  م   ميات  05 ُ ممي ظماا صنتاميض وصضمح فمٍ  دماستهي ة ما صدمزكُمش ٬  همي ةلً صدممىصدٍ 

Lps  فٍ صدجاوا رقخ  % وكمي  ىضح3إذ كينم صد ابة  از %  قيرنة  انزصب صداُطزت إذ  لام

[ ظُم  صندما  وجمىا صدام مي  فمٍ صدما  06[( وجي    مذه صد مميئل  ىصفقمة دممي وجماه صدبيظم  0)

 ُ مممي ظمماثم سَمميات فممٍ  دمماا صدام ممي  فممٍ  مميقٍ   LPS ةاممخ  مم  05صدماُطممٍ ة مما صدمزكُممش 

[ صدمذَ  سظظممي سَمميات طاُاممة فممٍ ناممب صدتعَممي ٬08 07[صدمزصكُمش و ممذص َمامم   ممع  ممي تى ممل إدُمم  

 دام ة فٍ صدانزصب صدمدي لة  مداس    يةُة.ص

 LPS غمخ  م   01 ةامخ/ 01فمٍ صدمزكُمش  Basophileكمي دىظع ظهىر صدتعَي صدقدات 

% فممٍ ظمُ  صندمما  ظهىر مي فممٍ  قُمة صدمزصكُممش وفمٍ فنممزصب صدامُطزت وكمممي  ىضمح فممٍ 0و  امبة 

تمزكمش صدمام ما إذ  ( وقا َدىا  بب وجىا ي إدً ظم  صسدمهمير صداميا فمٍ  ىقمع0صدجاوا رقخ )

 [.09تتا  صدقداص   شةل  شي   دلتعَي صدباَ ة  

 

 

 

( يىضح انتغييراث انحبصهت في يعذالث انتعذاد انتفبضهي نكريبث انذو انبيض في 2جذول )

 Pseudomonasانفئراٌ انًعبيهت بًبدة يتعذد انسكريبث انذهُي انًستخهص يٍ بكتريب 

aeruginosa  يقبرَت يع فئراٌ انسيطرة غير انًعبيهت بًبدةLPS . 

 

 22انتركيسيكغى /

غى يٍ وزٌ 

 انجسى انحي

 انًعذل
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       Phagocytosisعًهيت انبهعًت  .3

أظهممز  نممميئل صدارص ممة صدايدُممة صرتايةممي وصضمماي فممٍ  دمماس   دي ممل صدبلدمممة دلانممزصب 

صدمدي لممة  ممميات  مدمماا صداممةزَي  صدمما  ٍ ودجمُممع صدمزصكُممش صدمامممتا ة و لمم  أق ممً صرتامميي ة مما 

غمخ  م  وسب  01 ةامخ / 01و 01% تع مي صدمزكُمش 50 ةاخ إذ  لامم نامبة صدبلدممة  05صدمزكُش

% ةلممً صدمممىصدٍ  قيرنممة  انممزصب صداممُطزت غُممز 30% و36 ممذه صددملُممة  صدجاممخ إذ  لاممم ناممبة

(. إب صدممذَايب 3% وكمممي  ىضممح فممٍ صدجمماوا رقممخ )03صدمدي لممة إذ  لاممم ناممبة ةملُممة  صدبلدمممة 

 ٬َدممل ةلمً ت شمُط صدتعَمي صدبلدمُمة  ممي َشَما  م  قمارتهي صدبلدمُمة Lipid Aصداصخلٍ صدمممثل  مـ 

 Polyclonal مدماات صد امُلة ) Bَدا   شط  مدماا صد امُلة دتعَمي ف ع ة  أب صدذَايب صداصخلٍ 

B-cell activation مي َشَا    إنمي  صبجاي  صدم يات كمي أن  َا  إنمي  ةىص مل صدم مُف  )

 م  خعَمي صدمبعةخ صدةبُمزت وصدمذٌ  TNF-α)صدامي ) -وةي ل صد تمز صدمىر ٍ TNF-Bو IL-1 ثل 

 [.01 يدتلُة  َىاٌ إدً صرتايي صدم يةة صدممى طة 

إدً  LPSوقا َدشي أَ ي صسرتايي فٍ  داس   دي ل صدبلدمة فٍ صدانزصب صدمدي لة  ـ 

صدذَ  َشيركيب فٍ ةملُة  C5aو  C3bةلً تااُش  ةىني  نظي  صدمممخ وخي ة  LPSقارت 



Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS) 
Volume 12, Issue 3, June 2017 

      ISSN 1992 – 0849 

 

Email: kirkukjoursci@yahoo.com,    www.kujss.comWeb Site: 

kirkukjoursci@gmail.com  
 
 

[ إذ سظظىص ظاوا 00وجذر صدداس  إدً  ىقع صدتمل و ذص  ي أكاه   Opsonizationصس ا ة 

 LPS[ أوضاىص أب ظق   يات 00. وإب  LPSفٍ  داس  صدبلدمة فٍ صدانزصب صدمدي لة  ـ سَيات

 َناٌ إدً ت شُط صدتعَي صددادة.

 

 

 

 

 

 

( انتغييراث انحبصهت في يعذالث يعبيم انبهعًت في انفئراٌ انًعبيهت بتراكيس يختهفت يٍ انسكر انًتعذد 3جذول )

عُذ يقبرَتهب يع فئراٌ انسيطرة غير  Pseudomonas aeruginosaانذهُي انًستخهص يٍ بكتريب 

 . Lpsانًعبيهت بـ 

 يعبيم انبهعًت

غى يٍ وزٌ  22انتركيس )يكغى /

 انجسى انحي (

 يعذل انبهعًت

01 30 % 

05 % 52 

01 36 % 

Control 03 % 
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