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 الممخص
المعوية تي تسببيا الطفيميات االبتدائية التغيرات النسجية المرضية والكيميائية النسجية اليدف البحث إلى اظيار ي

االمعاء( حيث تم احداث اصابة في الحيوانات المختبرية باالميبا  ،الرئة ،في انسجة مختمفة من الجسم )الكبد (االميبا)

األمعاء  ،الرئة ،لمقاطع الكبد النسيجيظير الفحص شيرين( وبتراكيز مختمفة وأ ،شير ،اسبوعين ،لفترات زمنية )اسبوع

وجود تغيرات مرضية تمثمت بالتنكسية والنخزية لمخاليا الكبدية والنفاخ في االسناخ الرئوية بالنسبة لمرئة والنخر المخاطيني 

 الخاليا المبطنة لمغدد المعوية واضطراب في أطوال الزغابات بالنسبة لألمعاء. في

 االمعاء. ،الرئة ،الكبد ،المتحولة الحالة لمنسيج الكممات الدالة:
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Abstract 

The research aims to show the histopathological changes caused by Intistinal protozoa in 

differ tissues in the body (liver, lung, intesitant) infection in laboratory animals (1 Week, 2 

Week, 1 Month, 2 Month). Histopathological examination of liver, lung, Intesitant showed 

the presence of degeneration and necrotic hepatic cyts and emphysema in alveolar alveoli in 

the lung and mucinous degeneration in the cell epithelium cell intestinal glands, distortion of 

vill in intestine. 

Keywords: E.histolytica effect liver lung Intestina. 
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 المقدمة: .0
االصااابات بالطفيميااات المعويااة تمثاال مشااكمة منفااردة فااي العااالم. وقااد أظياارت العديااد ماان الدراسااات أن معاادالت ا صااابة 

. وعمااى الاارغم ماان التطااور الكبياار الااذي طاارأ عمااى نوعيااة [1]% فااي البماادان الناميااة 99ماان  تقتاارببالطفيميااات المعويااة قااد 

معالجتيا ومكافحتيا والذي أدى بدوره إلى تقماص واضاف فاي انتشاار الخدمات الطبية من حيث تشخيص األمراض الطفيمية و 

االمااراض الطفيميااة فااي العديااد ماان الاادول الصااناعية والمتقدمااة فاا ن األمااراض الطفيميااة مااا زالاات تشااكل تحااديًا كبياارًا لمساامطات 

ات ممكن أن تصيب أو نوع من الطفيمي 77ىي حالة متعمقة بالصحة حيث أن أكثر من . إن انتشار الطفيميات [2]الصحية 

إلااى مضاايف وسااطي  وأن أكثاار الطفيميااات ليااا دورات حياااة معقاادة تحتاااجالممااوثين تاادخل لسنسااان عاان طريااق الطعااام والماااء 

والتااااي تساااابب داء األميبااااا وىااااي ميمااااة فااااي مختباااارات  E.histolyticaوماااان أىاااام أنااااواع الطفيميااااات ىااااي[ 3]واحااااد أو أكثاااار 

ن ىاااذا  لسسااايالواحااادة مااان ثاااالث مساااببات  تعاااداألميباااا و تسااابب داء  بيولوجيالتشاااخيص الماااايكرو  الشاااديد وكاااذلك الماااوت وا 

حياث تنتقال األكيااس  الطور الكيساين ا صابة باألميبا تحدث عن طريق لقد وجد أ. و [4]الطفيمي يعيش في امعاء ا نسان 

ل ىذا وخال Trophozoiteالمتغذي  الطوروتوجد األكياس في البراز ويتحول الطور الكيسي إلى المموثين بالطعام أو الماء 

 .[5] الطور يحدث زيادة في الحجم

 المواد وطرق العمل: .1
وتراوحت أعمارىا بين  ،Mus musculus راسة الحالية عمى ذكور الفئران البيض من أصل سويسري نوعداجريت ال

فأرة عمى مجاميع السيطرة والمجاميع  75حيث وزعت الفئران البالغ عددىا  ،( غم25 ± 2, بمعدل )أسابيع( 3-4)

فأرة( في اقفاص بالستيكية ذات  5بشكل عشوائي شممت مجموعة السيطرة وأربع مجاميع تجريبية وضعت الفئران ) التجريبية

وتم تحديد التراكيز المطموبة لمتجريع وكانت ثالث تراكيز  [10]( سم 13×  16×  37أغطية معدنية مشبكة أبعادىا )

وتم الحصول عمى ىذه التراكيز  [6]( Stomach Tubeوتم التجريع عن طريق الفم بواسطة ) E.histolyticaمطفيمي ل

وابن األثير حيث تم فحص وتشخيص الطفيمي أواًل بعد  ت ابن سيناعن طريق جمع عينات من براز االنسان من مستشفيا

جرعات الالزمة تم تشخيص الطفيمي وتحضير ال%( وبعد أن 7079أن تم حفظو في الثالجة بمحمول كموريد الصوديوم )

طبقات من الشاش لغرض التخمص من  4غسمو بمحمول كموريد الصوديوم ويرشف با و وذلك عن طريق أخذ براز ا نسان 

)الماني الصنع( وتحسب عن طريق  ميترة زجاجية الييموساتيو يحاألكياس عن طريق شر عد الفضالت الزائدة ومن ثم 
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 ،شير ،اسبوعين ،بأكياس الطفيمي ومتابعة التغيرات بفترات زمنية )أسبوع الخمجم تجريع الفئران واحداث معادلة خاصة ثم ت

االمعاء( وبعدىا وضعت العينات في  ،الرئة ،استئصال )الكبدتم التشريف و ر و ثيالفئران باستخدام ا شيرين( وتم تخدير

( المحضر Neutral Buffer Formalin Solutionالمتعادل ) الداريء%، 17بتركيز محمول التثبيت )الفورمالين( 

ايوسين  –باستخدام صبغة الييموتوكسمين  نسجية. وصبغت المقاطع ال[8] ةطريقب نسجيةوحضرت المقاطع ال [7] بطريقة

Hematoxylin and Eosin Stain واستخدم المجير الضوئي من نوع  [9]وفق طريقة  نسجيةوصبغت المقاطع ال

Olympls  وكاميرا رقمية من نوعSony-Dsc-W30  لفحص الشرائفSlides  وتم حساب قوة التكبير حسب معادلة معدة

 .[17] تبعًا لذراع الكاميرا ونوع المجير المستخدم

 النتائج: .2
 المجموعة التجريبية األولى )مجموعة السيطرة(: 2.0

 فياألمعاء لمفئران الغير المصابة بالطفميات عدم وجود تغيرات  ،الرئة ،أظير الفحص النسجي المجيري لمقاطع الكبد

 .3 ،2 ،1الشكل األنسجة المذكورة 

 المجموعة التجريبية الثانية: 2.1
بالنسبة لمرئة أيام  7( ولمدة 1777وبالتركيز األول ) E.histolyticaأظير الفحص النسجي لمفئران المخمجة بالطفيمي 

متمثمة باحتقاان األوعياة الدموياة  نسجيةالمجيري لرئات حيوانات ىذه المجموعة وجود تغيرات  النسجيحيث أوضف الفحص 

كمااا أظياارت بعااض المقاااطع  alveoliفااي االسااناخ الرئويااة  emphysemaبااين االسااناخ الرئويااة فضاااًل عاان وجااود النفاااخ 

 ار االساااااااناخ الرئوياااااااة وحاااااااول بعاااااااض األوعياااااااة الدموياااااااة دوجاااااااود ارتشااااااااح طفياااااااف لمخالياااااااا االلتيابياااااااة فاااااااي جااااااا نساااااااجيةال

 .4الشكل 

 necroticزيااة خفااي حااين أظياار الفحااص المجيااري لممقاااطع النسااجية ألكباااد حيوانااات ىااذه المجموعااة وجااود تغياارات ن

changes التجمطاي  خارفي الخالياا الكبدياة التاي تمثمات بوضاوح النCoagulative necrosis  لمخالياا الكبدياة ماع وضاوح

طفيااف لمخاليااا االلتيابيااة فااي  ارتشاااحفضاااًل عاان  Congestion of central Ueinsحتقااان الشااديد لااألوردة المركزيااة اال

 .Infiltration of in Flammatory Cells in the pontal areaالباحة البابية 
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ألمعاء حيوانات  النسجيبينما أظير الفحص  5الشكل  Trophozoitesكما لوحظ في احدى الخاليا الكبدية وجود 

نكر ز  خرشديدة مختمفة في الطبقة العضمية حيث تمثمت بتثخن الطبقة العضمية ون نسجيةىذه المجموعة وجود تغيرات 

 Intestinal وارتشاح خاليا التيابية بين الغدد المعوية Thickening of muscular layerلمخاليا العضمية فييا 

glands لخاليا المبطنة لمغدد المعوية كما لوحظ النخر المخاطيني في اmucinous degeneration  ولوحظ في البعض

وفي  distortion of oillوفي مقاطع أخرى واضطراب في أطوال الزغابات  trophozoidsآلخر منيا وجود الطفيمي ا

 .6الشكل في تجويف األمعاء  Cluster of trophozoitوجود تجمعات لمطفيمي و مقاطع أخرى 

 المجموعة التجريبية الثالثة: 2.2
 ألكباديوم  14ولمدة  E.histolyticaبالتركيز األول  المخمجةلمجموعة الفئران المجيري أظير الفحص النسجي 

النسجية التي لوحظت في الفترة لمدة اسبوع والتي تمثمت  لمتغيراتة يمشاب نسجيةغيرات تحيوانات ىذه المجموعة وجود 

 dilatation of الجانبياتمع توسع  Coagulative necrosisطي لمخاليا الكبدية التجم خرية والنباحتقان األوردة المركز 

sinosuids  7الشكل وارتشاح طفيف لمخاليا االلتيابية في الباحة البابية. 

 المخمجةبالنسبة لمرئة أوضف الفحص النسجي لرئات حيوانات ىذه المجموعة وجود تغيرات نسجية مشابية لممجموعة 

لمدة اسبوع والتي تمثمت باحتقان األوعية الدموية بين االسناخ الرئوية مع وضوح النزف وتثخن جدران االسناخ  باالميبا

 .8الشكل  الرتشاح الخاليا االلتيابية فيياالرئوية نتيجة 

مماثمة ة ري ألمعاء حيوانات ىذه المجموعة وجود تغيرات نسجييبالنسبة لألمعاء أظير الفحص النسجي المجأما 

 .9الشكل لمثغيرات النسجية لممجموعة األولى 

 المجموعة التجريبية الرابعة: 2.3
ري ألكباد يالمج النسجيبالتركيز األول ولمدة شير حيث أوضف الفحص  E.histolyticaمجموعة الفئران المجرعة با 

الشديد لمخاليا الكبدية مع  خرنسجية تمثمت بتوسع األوردة المركزية فضاًل عن الن تغيراتحيوانات ىذه المجموعة وجود 

بالنسبة لمرئة اوضف الفحص لرئات أما  17الشكل لمبعض اآلخر منيا  vacuolar degenerationالفجوي  التنكس
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الرئوية مع احتقان األوعية  لألسناخ emphysemaالمتمثمة بالنفاخ الشديد  نسجيةال التغيراتحيوانات ىذه المجموعة وجود 

 .11الشكل تثخن في جدران االسناخ الرئوية نتيجة الرتشاح الخاليا االلتيابية في جدارىا و الدموية بين االسناخ الرئوية 

شديدة في طبقات  نسجية تغيراتحيوانات ىذه المجموعة وجود  ألمعاء النسجيأما بالنسبة لألمعاء فقد أظير الفحص 

الثالثة العضمية والمخاطية والتحت المخاطية والتي تمثمت باالرتشاح الشديد لمخاليا االلتيابية في جميع الطبقات  االمعاء

إلى  با ضافةلنياية الزغابات وعدم انتظام اشكال الزغابات  Slouglingl desquamationفضاًل عن توسف وانسالخ 

 .12الشكل في تجويف األمعاء  Trophozotiesوضوح ال 

 المجموعة التجريبية الخامسة: 2.4

شيرين بالنسبة لمكبد  ولمدة E.histolytica بالتركيز األول المخمجةالمجيري لمجموعة الفئران  النسجيأظير الفحص 

تمثمت بالنخر الشديد لمخاليا الكبدية مع احتقان األوعية الدموية  نسجية أظيرت تغيراتأكباد حيوانات ىذه المجموعة أن 

( إضافة إلى توسع في األوعية الدموية واألوردة المركزية Sever massive necrosis portal areaحة البابية )في البا

 .13الشكل 

ات نسجية تمثمت ر المجيري لرئات حيوانات ىذه المجموعة وجود تغيأما بالنسبة لمرئة حيث أظير الفحص النسجي 

في جدران  وتثخنمن فصيصات الرئة وترسب مادة حامضية حوليا فضاًل عن احتقان األوعية الدموية  الحويجزاتبتثخن 

 يارية المبطنة لمقصيبات اليوائية.ظاالسناخ الرئوية وتوسع لتجاويف القصيبات اليوائية فضاًل عن فرط تنسج الخاليا ال

نسجية شديدة تمثمت بانسالخ وتوسف الخاليا  غيراتتوجود  لألمعاءبينما أظير الفحص المجيري ليذه المجموعة 

شديد في قمم الزغابات وانسالخيا في تجويف االمعاء مع وضوح أعداد كبيرة من  خرالظيارية المبطنة لمزغابات وكذلك ن

Trophozoties  14الشكل في تجويف االمعاء. 
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مقطع عرضي في رئة الفار في مجموعة  :1كل شلا

( يوضف الكالميديا الرئوية، ←) Controlالسيطرة 
 .250Xقوة التكبير HEممون 

 
 
 

مقطع عرضي في كبد الفار في مجموعة  :2الشكل 
( خاليا ⇇الوريد المركزي، ) (←، )Controlالسيطرة 

 .600Xقوة التكبير HEممون كبدية، 

  
مقطع عرضي في امعاء الفار في مجموعة  :2الشكل 

( يوضف الطبقة العضمية، ←) Controlالسيطرة 
 .250Xقوة التكبير HEممون 

مقطع عرضي في رئة الفأر المصاب بالا  :3الشكل 
E.histolytica  التركيز األول ولمدة اسبوع توضف

وجود تغيرات نسجية متمثمة باحتقان االوعية الدموية 
( ووضوح النفاخ ←بين االسناخ الرئوية )

emphysema ( في االسناخ الرئوية⇇ ) قوة التكبير
(600X ممون )HE. 
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مقطع عرضي في كبد الفأر المصاب بالا  :4الشكل 

E.histolytica  التركيز األول ولمدة اسبوع توضف
 1000X( قوة التكبير )←) trophozotieوجود 

 .HEعدسة زيتية( ممون 
 

الفأر المصاب بالا  امعاءمقطع عرضي في  :5الشكل 
E.histolytica  التركيز األول ولمدة اسبوع توضف

( ونخر زنكر لمخاليا ←تثخن الطبقة العضمية )
 .HE( ممون 250X( قوة التكبير )⇇العضمية )

 
 
 

  
يوضف كبد الفأر المصاب بالا  :6الشكل 

E.histolytica  التركيز االول ولمدة اسبوعين توضف
لمخاليا ( ونخر تجمطي ←احتقان االوردة المركزية )

 .HE( ممون 250X( قوة التكبير )⇇الكبدية )

يوضف رئة الفأر المصاب بالا  :7الشكل 
E.histolytica  التركيز االول ولمدة اسبوعين توضف

( ونزف ←احتقان اوعية دموية بين االسناخ الرئوية )
( وارتشاح خاليا ⇇وتثخن في جدران االسناخ الرئوية )

 .HE( ممون 250X( قوة التكبير )⇚التيابية )
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الفأر المصاب بالا  أمعاءمقطع عرضي في  :8الشكل 

E.histolytica  التركيز األول ولمدة اسبوعين توضف
( ونخر زنكر لمخاليا ←تثخن الطبقة العضمية )

 .HE( ممون 250X( قوة التكبير )⇇العضمية )

يوضف كبد الفأر المصاب بالا  :01الشكل 
E.histolytica  التركيز االول ولمدة شير توضف

( ونخر شديد لمخاليا ←توسع االوردة المركزية )
 .HE( ممون 600X( قوة التكبير )⇇الكبدية )

 
 
 

  
يوضف رئة الفأر المصاب بالا  :00الشكل 

E.histolytica  التركيز االول ولمدة شير توضف
( واحتقان اوعية دموية وارتشاح ←النفاخ الشديد )
 .HE( ممون 250X( قوة التكبير )⇇خاليا التيابية )

يوضف امعاء الفأر المصاب بالا  :01الشكل 
E.histolytica  التركيز االول ولمدة شير توضف عدم

( 125X( قوة التكبير )←انتظام اشكال الزغابات )
 .HEممون 
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يوضف كبد الفأر المصاب بالا  :02الشكل 

E.histolytica  التركيز االول ولمدة شيرين توضف
( واحتقان االوعية ←النخر الشديد لمخاليا الكبدية )
( وتوسع في االوعية ⇇الدموية في الباحة البابية )
( 250X( قوة التكبير )⇚الدموية واالوردة المركزية )
 .HEممون 

يوضف امعاء الفأر المصاب بالا  :03الشكل 
E.histolytica  التركيز االول ولمدة شيرين توضف

وجود تغيرات نسجية شديدة تمثمت بانساخ وتوسف 
( ونخر شديد ←الخاليا الظيارية المبطنة لمزاغابات )

في  Trophozoite( ووجود اعداد كبيرة من ⇇)
( ممون 250X( قوة التكبير )⇚تجويف االمعاء )

HE. 

 المناقشة: .3
األمعاء لمفئران المجرعة تجريبيًا  ،الرئة ،غيرات مختمفة الشدة في نسيج الكبدتأظيرت نتائج الفحص المجيري وجود 

والتنكس  Necrosis تنخرتراوحت النتائج بين ال .طرديًا مع فترات التجريع والتركيزبفترات زمنية مختمفة تناسب الشدة 

Degereative  التجمطي  روالنخخاليا االلتيابية يرات خموية لبعض الخاليا واحتقان األوعية الدموية وارتشاح التغو

 شديد في الزغابات والنزف. خرلنيايات الزغابات ون Slovgling & desquamationوالمخاطيني ووجود توسف وانسالخ 

في انسجة الجسم وأكثر ىذه المواد  E.histolyticaتعود ىذه التغيرات المرضية إلى المواد السامة التي يطرحيا الطفيمي 

 األمعاء. ،الرئة ،كبدال عمىضررًا 

بارة عن حالة مرضية تصيب الرئة ويؤدي ع ثمت بحدوث النفاخ الرئوي الذي ىوفي الرئة التي تم نسجيةغيرات الان الت

مع ما جاء بو الباحث أيضًا ويتفق  [11]إلى قصر في التنفس وصعوبة في ممارسة النشاطات وىذا ما يتفق مع ما جاء بو 

كما تبين وجود ارتشاح طفيف لمخاليا االلتيابية في جدار االسناخ الرئوية وحول بعض األوعية الدموية وىذا يتفق مع  [12]
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في الرئة التيابية في األطفال وتم مالحظة ارتشاح خاليا  In terstitial lungحيث تم دراسة من قبمو  [13]ما جاء بو 

 ألوعية الدموية.وخاصة في جدار االسناخ الرئوية وحول بعض ا

ية خر غيرات نتأما بالنسبة لمنتائج التي تم الحصول عمييا أثناء فحص أكباد الحيوانات التابعة ليذه المجموعة وجود 

Necrotic chang التجمطي  خروفي الخاليا الكبدية ووجود النCoagulative necrosis  وجود لمخاليا الكبدية. إن

تؤثر عمى األوعية الدموية  E.histolyticaية وىذا سببو يعود إلى أن في األوعية الدمو وحدوث االحتقان ية خر غيرات النتال

وأكسدة الحامض النووي  DNAبسبب تأثيرىا عمى بيروكسيد الدىن واكسيد البروتين الدىني ويعمل عمى كسر شريط 

RNA  الرئة ،خالل األنسجة مثل الكبدمما يؤدي إلى موت الخاليا وكذلك أن األميبا ليا مواد كيميائية سامة تعبر من، 

 .[14]األمعاء وتؤدي إلى زيادة في نفاذية بطانة الشعيرات مما تؤدي إلى حدوث تأثيرات عمى األوردة المركزية 

وىذا يتفق مع ما جاء بو كما أن النتائج التي حصمنا عمييا وىي ارتشاح طفيف لمخاليا االلتيابية في الباحة الكبدية 

الحالة لمنسيج حيث أظيرت النتائج وجود أو  باألميبامجة خحيث أجريت ىذه الدراسة عمى اكباد اناث األرانب الم[ 15]

خر في الخاليا نخاليا الكبدية وحصول الالحصول ارتشاح خموي حاد ألعداد كبيرة من الخاليا االلتيابية وعدم انتظام 

 في خاليا الكبد. Trophozoitesجود الطفيمي وكذلك و  [15]الكبدية وىذا يطابق أيضًا ما جاء بو 

غيرات نسجية متمثمة بتغيرات في الطبقة تأما بالنسبة ألمعاء ىذه المجموعة فقد أظير الفحص النسجي لألمعاء وجود 

في اناث  amoebic colitis. عند دراسة التياب القولون [16] خاليايذه الل زنكر ونخرالعضمية وتثخن الطبقة العضمية 

 حيث تم مالحظة وجود تثخن في الطبقة العضمية وخاصة في منطقة األعور. C3H/Hejالفئران من ساللة 

المخاطيني في الخاليا المبطنة لمغدد المعوية وىذا يتفق مع  خروكما أظيرت النتائج وجود ارتشاح خاليا التيابية مع الن

زاء مختمفة من األمعاء الغميظة لمفئران المخمجة باالنتيميبا )األعور لممقاطع المأخوذة من اج نسجيةالدراسة المرضية ال

فييا وذلك بسبب بطئ حركة الغذاء وكثرة التعرجات  الخمجوالقولون( باعتبارىا تمثل النسبة الكبيرة من حيث استقرار مواقع 

من قبل األطوار النسيج واختراقو  تحملحيث تحصل االصابة نتيجة التصاق الطفيمي بالنسيج المخاطي لألمعاء وبدء عممية 

الغميظة وبمساعدة االنزيمات المحممة لمبروتينات الخارجية  لألمعاءالمتغذية لمخاليا الظيارية في الطبقة المخاطية المبطنة 

 النخر. وكما أن حصول [17]ادت إلى حصول التنخر عمى سطف الطبقة المخاطية وىذا ما يتفق مع ما جاء بو 
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بأن وجود ىذه الخاليا حدثت  [14] ود ارتشاح خاليا التيابية بين الغدد المعوية ىذا ما يماثل ما جاء بوالمخاطيني ووج

ومع  glycoconjugatesيز المناعي والذي يحدث فقط بعد عممية اتحاد المكتين الموجود في الناشطات مع فتحت التح

Lectin ة خاصة بالطفيمي.اي المرتبطة بسطف جزيئات قميمة السكريات وىذه العممي 

المجيري ألمعاء حيوانات ىذه المجموعة وجود تغيرات تمثمت باضطراب في اطوال  النسجيكما أظير الفحص 

سف في قمم الزغابات في تجويف األمعاء ووجود اعداد من الطفيمي و مع انسالخ وت distortion villالزغابات 

trophozoite  [27-18] المنشورة في المصادر النتائجفي تجويف األمعاء وىذا يتفق مع. 

لممجاميع  نسجيةألكباد حيوانات ىذه المجموعة وجود تغيرات  نسجيةأما بالنسبة إلى المجموعة الثالثة أظيرت الدراسة ال

التجمطي لمخاليا الكبدية وىذا يشابو ما ىو  خريوم تمثمت بوجود احتقان االوردة المركزية ون 14لمدة  باألميباالمعاممة 

وىذا  dilatation of sinosoidsأيام وكذلك وجود توسع الجبانيات  7لمدة  باألميباد في المجموعة األولى المعاممة موجو 

 .[21]ارتشاح خاليا في الكبد وىذا يتفق مع ما جاء بو  كذلك وجود[ 15]يتفق مع ما جاء بو 

مشابية لما ىو موجود بالنسبة لمتغيرات التي حدثت في الرئة المعاممة  نسجيةأما بالنسبة لمرئة فكانت التغيرات ال

( أيام والتي تمثمت باحتقان األوعية الدموية ووضوح النزف والتثخن من جدران األسناخ الرئوية 7بالتركيز األول ولمدة )

 .[22]وارتشاح خاليا التيابية وىذا يطابق ما جاء بو 

 ( أيام.7المعاممة لمدة اسبوع ) لألمعاءد نفس التغيرات التي كانت موجودة أما بالنسبة لألمعاء فموحظ وجو 

 المجموعة التجريبية الرابعة:
الشديد لمخاليا  رالتغيرات النسجية لممجاميع المعاممة باالميبا ولمدة شير بوجود توسع االوردة المركزية والنخ تتمثم

 .[23]يتفق مع ما جاء بو وىذا  Vacuolar degeneiationالكبدية مع تنكس فجوي 

بسبب العدد الكبير من االميبا وغياب خاليا وتحدث فيو تنخر  neutrophilsوتم مالحظة تحطم كبد بسبب خاليا 

neutrophils  مقارنة مع الكبد الطبيعي حيث أن ىذه الخاليا ىي مرحمة اولية من االصابة حيث أن ىذه الخاليا المتعادلة

 ليا دور في ميكانيكية المقاومة والى اصابات االميبا الكبدية في الفئران.
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ن حدوث التنكس الفجوي ىذا يطابق مع ما جاء بو  بروتينات المكتين ات خاصة تشمل النيتسببو وجود برو  وىذا [27]وا 

األكسدة ويؤدي إلى ضرر عمى المواد البروتينية  جيدوزيادة في  protaseتينات و لمبر  حالة وانزيماتوالثاقب االميبي 

 .[24]وحدوث تنكس فجوي  Noوالكاربوىيدراتية مما يؤثر إلى حدوث خمل انزيمي ومستويات مرتفعة جذور 

مشابية لما ىو عميو في حالة المجاميع المجرعة باألميبا ولمدة اسبوعين  لمرئة فكانت التغيرات المرضيةأما بالنسبة 

 حيث تبين حدوث نفاخ رئوي وارتشاح خاليا التيابية في الرئة.

في طبقات األمعاء الثالثة العضمية والمخاطية والتحت المخاطية  نسجيةأما بالنسبة لألمعاء فقد أظيرت النتائج تغيرات 

الطبقات جاءت نتيجة اختراق ناشطات االميبا عميقًا داخل طبقات االمعاء  غابات وأن ىذا التغير فيوعدم انتظام أطوال الز 

 الطبقة فيوبالتالي تمتد التقرحات إلى باقي طبقات االمعاء ولقد تبين ان الخاليا االلتيابية الموجودة 

ن حدوث اختالفات متساوية في التغيرات  .[25]وتحت المخاطية وعدم انتظام شكل الزغابات يطابق ما جاء بو المخاطية  وا 

ة لمزغابات وىذا مزغابات تشير إلى غزو وتوسف الخاليا الطالئية المبطنللطبيعة االلتيابية الحادة المزمنة وفقدان المعالم ا

 .[26يطابق ما جاء بو]

 المجموعة الخامسة:
بالتركيز األول ولمدة شيرين بالنسبة لمكبد وجود توسع في األوعية  لمجاميع الفئران المجرعة النسجيأظير الفحص 

لنقل االلكترونات وتعمل  األنزيميالدموية واألوردة المركزية وحدوث التنخر ىذا يعود سببو إلى أن االميبا تؤثر عمى النظام 

 .[27]يا بعد عممية التنخر عمى تثبيطو وىذا بدوره يثبط الفعالية الحيوية لمخاليا ونخرىا ويؤدي إلى موت الخال

لرئات ىذه المجموعة ترسب وتثخن الحويجزات وترسب مادة حامضية حوليا  النسجيأما بالنسبة لمرئة أظير الفحص 

 ووجود فرط تنسج الخاليا الظيارية المبطنة لمقصبات اليوائية.

الزغابات نتيجة وجود أعداد كبيرة واضحة من أما بالنسبة لألمعاء فكانت النتائج زيادة واضحة جدًا في انسالخ في قمم 

trophozoite .في تجويف االمعاء وىذا تم توضيحو سابقًا 
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