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 الملخص
 Entamoebaيا االبتدائيات الطفيمية )اميبا النسيج المرضية التي تسبب التأثيراتإلى اظيار  تيدف ىذه الدراسة

histolyticaلمباليا  ، الجياردياGiardia lamblia)  الدم البيض وذلك عن طريق دراسة  خالياعمى ىيموكموبين الدم و

( وبفترات زمنية 100000، 10000، 1000لمفئران بعد تجريعيا بيذه الطفيميات وبتراكيز مختمفة ) Hbالتغيرات في نسبة 

متابعة التغيرات التي تحدث في التراكيز المختمفة من ىذه الطفيميات، حيث تم ثابتة )اسبوع، اسبوعين، شير، شيرين( و 

 الييموكموبين. ونقص في نسب خاليا الدم البيضاظيرت نتائج البحث وجود زيادة في 

  .البمعمةالييموكموبين، االكسدة، االيض، ، الجيارديا، ميبا النسيجا :الدالةالكممات 
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Abstract 

This research aimed to studying the pathological effects of intestinal parasite Entaneba 

histolytica & Giardia lamblia on the Hemoglobin concentration and number of WBCs in the 

albino mice by measuring the concentration Hb and number of WBCs after oral adminstratier 

of the parasites and various concentrations of (1000, 10,000.100000) and periods fixed time 

(week, two weeks, a month, two months) It was the follow-up changes that occur in different 

concentrations of these parasites, this study shows increase in the number of WBCs and 

decrease in the Hb. 

Keyword: Entamba histolytica, Giardia, Antioxdent, Metamolism, Hemoglobin, 

Phagocytosis. 
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 :المقدمة .2
تعد االمراض الطفيمية من المسببات الرئيسية في معاناة االنسان والتي ربما تؤدي إلى انياء حياتو فضال عن كونيا 

. وتعد المناطق ارجاء العالم جميعتنتشر الطفيميات بشكل عام في  .[1]المراض التي عرفيا الجنس البشري من اقدم ا

اكثر المناطق انتشارا بالطفيميات نظرا لتوفر الظروف المالئمة من  subtropicalوالشبو استوائية  tropicalاالستوائية 

 . [2]حيث الحرارة والرطوبة والتزاحم

طعام إذ تنتقل معظم االصابات الطفيمية عن طريق ال Sanitationانتشار الطفيميات حالة متعمقة بالصحة العامة 

. كما ان تطور الحياة وتعقدىا ساىم بشكل فاعل في زيادة انتشار Vectorsوالماء المموثين أو عن طريق النواقل المختمفة 

ومن اىم انواع  [3]الطفيمية  لألمراضالطفيميات، فضال عن ان المستوى المنخفض لمبيئة الصحية يؤمن انتشارا واسعا 

التي تصيب منطقة االمعاء الغميظة مسببة  E.histolyticaالطفيميات المعوية التي تصيب االنسان طفيمي اميبا الزحار 

والحيوان بصورة  لإلنسانالذي يعيش في منطقة االمعاء الدقيقة  Giardia lambliaحدوث تقرحات عميقة وطفيمي 

 .illum [4]ي من المفائفي والجزء العمو  jejenumئم والصا deodenaumخاصة في االثني عشري 

 دموي ان االصابة بطفيمي االميبا قد ال تنجم عنو أي اعراض أو عالمات ومن ناحية اخرى يؤدي إلى حدوث اسيال

وعالمات يجب ان  بأعراضحاد أو حتى امراض اخرى خارج االمعاء خاصة في الكبد ىذا وان االصابة غير المرتبطة 

 .[5]من الممكن ان تتفاقم الحالة إلى امراض اخرى  نوألتعالج 

 Giardiaاالبتدائيات السوطية وىو طفيمي  ألحدىالتطفل مرض معدي ناتج عن  Giardiasisويعد داء الجيارديا 

lamblia  تكون عالية عندما تكون قياسات غالبا ما وتتناسب شدة االصابة مع الظروف االجتماعية واالقتصادية، حيث

 .[6]النظافة ضعيفة 

 :المواد وطرائق العمل .0
، تراوحتت اعمتارىم بتين Mus musculusاجريتت الدراستة الحاليتة عمتى ذكتور الفئتران البتيض متن اصتل سويستري نتوع 

فتأرة  75فتأرة بالنستبة لمجتاميع االميبتا و 75، حيتث وزعتت الفئتران البتالد عتددىا غتم(  25 ± 2، بمعتدل وزن )اشتير( 3-4)

 5بواقتع  عمى مجموعات سيطرة وتجريبيتة بشتكل عشتوائي شتممت مجموعتة الستيطرة واربتع مجتاميع تجريبيتة، جيارديابالنسبة لم
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تتتتم  .(ستتتم 63×66×33ووضتتتعت الفئتتتران فتتتي اقفتتتاص بالستتتتيكية ذات اغطيتتتة معدنيتتتة مشتتتبكة ابعادىتتتا ) فئتتتران لكتتتل معاممتتتة

والجيارديتتتا والتتتتي تتتتم  E.histolytica. حيتتتث استتتتخدم طفيمتتتي االميبتتتا stomach tube بوستتتاطةطريتتتق الفتتتم التجريتتع عتتتن 

بفصتتل اكيتتاس الطفيميتتات متتن  جمتتع عينتتات متتن بتتراز االنستتان وتتتم فحتتص وتشتتخيص الطفيميتتاتالحصتتول عمييتتا عتتن طريتتق 

( وبفتتتترات زمنيتتتة )استتتبوع، 633333، 63333، 6333لالزمتتتة بتراكيتتتز )او تحديتتتد الجرعتتتة  البتتتراز بطريقتتتة الطتتترد المركتتتزي

 اسبوعين، شير، شيرين(.

الوريديتة خمتف مقمتة العتين  الضتفيرةوبعد تخدير الفئران موضوع البحث بااليثر تم سحب الدم من زاويتة العتين باتجتاه 

نع مل حاوية عمتى متا 6م جمع جزء من الدم في انابيب سعة ث Wayntorth( ,6983)انبوب شعري حسب طريقة  بوساطة

 Total and differential leukocytes خاليتا التدم البتيض( لغترض حستاب التعتداد الكمتي والتفاضتمي لEDTAالتخثر )

count  ( 68)جياز  بوساطةونسبة الييموكموبين  خاليا الدم البيضوحسب عددMytic وكتذلك استتخدمت ايطالي المنشتأ .

 .خاليا الدم البيضل تفريقيوصبغة لشمان كصبغة 

 :و المناقشة لنتائجا .2

  
بتراكيز مختمفة  E.histolyticaتأثير الطفيمي  :2الشكل 

 .وفترات زمنية مختمفة في عدد خاليا الدم البيض

بتراكيز مختمفة  E.histolyticaتأثير الطفيمي  :0الشكل 

 .وفترات زمنية مختمفة في الخاليا الممفية
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بتراكيز  E.histolyticaتأثير الطفيمي  :2الشكل 

 .مختمفة وفترات زمنية مختمفة في الخاليا الوحيدة

بتراكيز مختمفة  E.histolyticaتأثير الطفيمي  :2الشكل 
 .وفترات زمنية مختمفة في نسبة الييموكموبين

  
تأثير الطفيمي الجيارديا بتراكيز مختمفة وفترات  :5الشكل 

 .زمنية مختمفة في عدد خاليا الدم البيض

تأثير الطفيمي الجيارديا بتراكيز مختمفة وفترات زمنية  :6الشكل 
 Lymphocytes.مختمفة في 

  
تأثير الطفيمي الجيارديا بتراكيز مختمفة  :7الشكل  

 .الوحيدةالخاليا  فيوفترات زمنية مختمفة 
تأثير الطفيمي الجيارديا بتراكيز مختمفة وفترات  :8الشكل  

 .نسبة الييموكموبين فيزمنية مختمفة 
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التباين بين مستوى بعض مكونات الدم المحيطي في  4الشكل أظير حيث يتبين من خالل النتائج التي حصمنا عمييا 

, شير, 64, 7وبفترات زمنية مختمفة ) E.histolyticaبالطفيميات وخاصة طفيمي  غير المصاباتو  الفئران المصابات

مل في 633غرام/  66.558وبمعدل  E.histolyticaبقيم الييموغموبين عند المصابين بالت  اً شيرين( حيث سجل انخفاض

ير مل في التركيز الثالث مقارنة مع الغ633غرام/  62.985مل في التركيز الثاني و 633غرام/  62.642التركيز األول و 

مل وعند التحميل 633غرام/  63.43الييموغموبين ليم  تراكيزكان معدل و المصابين المذين اعتبروا كعينات ضابطة 

عد حاالت فقر الدم من األمور الشائعة عند تاالحصائي ظير فرق معنوي كبير بين المصابين وغير المصابين حيث 

 January 2008 Mayفي دراسة أجريت في شير  [9]الباحث  مع ما جاء بو تفقاتاالصابة بالطفيميات وىذه النتيجة 

 3.9بابل وكان ىنالك انخفاض في نسبة الييموغموبين وبمغت مقدار  محافظة حيث تم تحديد نسبة الييموغموبين في 2008

 مل.633غرام/  8.6مل و 633غرام/ 

)الجيارديا( ومقارنتيا مع  طفيميب المصاباتالفئران يوضح التباين بين مستويات بعض مكونات الدم في  8 الشكلوفي 

 ,شير , 64. 7وبفترات زمنية مختمفة ) االصحاءايضًا لوحظ وجود انخفاض في مستوى الييموغموبين مقارنة مع  الصحاءا

 66.925التركيز الثالث  مل و633غرام/  66.892التركيز الثاني  مل و633غرام/  62.563شيرين( في التركيز األول 

من خالل   [10]حصل عميومع ما  توافقفي مستوى الييموغموبين وىذا  اً جميع القيم انخفاضاظيرت و  مل633غرام/ 

كمية طب األسنان حيث تناولت الدراسة تأثير االصابة الطفيمية عمى  محافظة بابل دراسة اجريت في قضاء الياشمية في

ييموغموبين بشكل معنوي في نسبة ال في ا  تناقصوجدوا  بعض معايير الدم الفسمجية ومن ضمنيا نسبة الييموغموبين حيث

 [11]طابق أيضًا ما جاء بو تو  p<3.35مل وتحت مستوى معنوي 633غرام/  8.6وبمد ىذا االنخفاض  الفئران المصابات

حيث اجريت دراسة في السودان تم تحديد مستويات الييموغموبين في االشخاص المصابين باستخدام طريقة فحص الدم 

 66.25مل وكذلك 633غرام/  62.3مل و 633غرام/  62.62المستخدمة في دراستنا الحالية وكانت نسبة الييموغموبين 

ويعود ىذا الى فقدان الدم الناجم عن تمزق  الصحاءاعند  Hbفي  انخفاضمل وجميعيم تظير نقصان أو 633غرام/ 

 . [12]تغذية الطفيميات عمى انسجة المضيف نتيجةاالوعية الدموية 
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ان ىنالك اختالف في معدل  1الشكل في حالة االصابة باألميبا فقد أظير  خاليا الدم البيضأما بالنسبة لمعدد الكمي ل

 3خمية/ ممم 66.63كان  W.B.Cالتباين بالمجاميع المصابة باألميبا وبتراكيز المختمفة فقد أظير التركيز األول أن عدد 

 .خاليا الدم البيضوجميعيم يعطي زيادة في معدل  3خمية/ ممم 9.93والتركيز الثالث  3خمية/ ممم 63.93والتركيز الثاني 

 7.425التركيز األول وكان ان ىنالك ايضًا احتماالت في معدل التباين بالمجاميع المصابة بالجيارديا  5 الشكلوكذلك 

تفق مع اوىذا  خاليا الدم البيض تزيادة في معدال اعطواوجميعيم  62.45والثالث  3خمية/ ممم 9.238والثاني  3خمية/ ممم

و ازدياد ىذه الزيادة عند  ىذه االعدادزيادة في ووجدوا وتم حسابيا  خاليا الدم البيضعدد  احيث درس [13]ما جاء بو 

 الحالية. اشارت اليو دراستنا. وىذا يتفق مع ما بطفيمي الجيارديا االصابة

معنوية زيادة  وجودفقد أظير التحميل االحصائي  (7-6-3-2االشكال ) خاليا الدم البيضأما بالنسبة لمعدد التميزي ل

الدم في يفسر ذلك بارتباط نظام الخاليا البيض مع دوران  Monocytes & Lymphocytes دم البيضخاليا الفي عدد 

حيث  و غير النوعي في المضيفحيث ان خاليا الدم البيض ىي المسؤولة عن كل انواع الدفاع النوعي االوعية الدموية 

يشير الى زيادة اعدادىا  لى الدم المحيطي مماتعتبر الخط االول من الدفاع ضد مسببات االمراض الطفيمية حيث تياجر ا

عمى  Juneفي مستشفى كربالء خالل فترة  جرت  في دراستيم [14] ونمع ما جاء بو الباحث اتفق ايضاً  ىذاو  .في الدم

الجيارديا حيث تم دراسة اعداد  و باألميبامصابين ال و سنة 64اشير إلى  6اعمارىم  تراوحت December    اطفال

 في مستشفى  جرتفي دراسة  [15]وىذا يطابق ايضا ما جاء بو الباحث  Monocytesكريات الدم الممفاوية 

Al-Haweeja والجيارديا  باألميبابين مصاالص اشخمن اال 237 مرضى عينات في كركوك استخدم فييا 

 د اعداوجد ان زيادة في سة مختمفة وباستعمال صبغة لشمان ا مع مجاميع السيطرة وبطرق دراومقارنتيم

Lymphocytes & Monocytes  [16]ويطابق ايضا مع ما جاء بو الباحث. 
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