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 كمحفز مناعي لأل رانبKlebsiella pneumonia تأثير بروتينات الغشاء الخارجي لبكتريا
Entamoeba histolytica المختبرية المصابة بطفيمي األميبا الحالة لمنسيج
أسامة ناظم نجرس وعهود مزاحم شاكر
 جامعة سامراء/كميه العموم التطبيقية

الخالصة
 وقػد شمػمنت د ارسػة شػينير2014  لغايػة ششػريف النػان2013 أجريت الدراسة لممدة مف مف شير كانوف األوؿ
Klebsiella

م ػػف بكشريػػػا

( المس ػػش مO-Antigen)

outer

Entamoeba كػور األ ارنػب البيمػاي النيوللنديػة الم مجػة بطفيمػ

membrane بروشين ػػات الغش ػػاي ال ػػػارج

 عمػ اسسػشجابة المناعيػة ذػPneumoniae

) و لػػؾ باسعشمػػاد عمػ عػػدة ملػػايير شػػممتAmoebic dysentery(  المسػػبب لػػداي اللرػػار األميبػhistolytica
دراسة الشغيرات الراصمة ذ مسشويات شراكيل المرركات ال موية ال اصة بلممية البملمة وعرض المسشمػد والمناعػة

(IL-12) 12 ) والب ػػيف ابيمػػػاضIL-10) 10- والب ػػيف ابيم ػػاض، IFN-γ ال موي ػػة المشمنم ػػة ب ػػاسنشرذيروف كام ػػا

يػػا الممفيػػة والششػػكؿ اللىػػرع الشػػاي الفلػػاؿ والكم ػ والبػػاي وملامػػؿ

 والPMNs يػػا

وملامػػؿ البملمػػة وعيوشػػية

يا ن اع اللظـ وشفاعؿ ارنس وذرط الرساسية األجؿ واسسشجابة المناعيػة ال مطيػة المشمنمػة بالكموبيولينػات

انقساـ

 باسش داـ شقنية اإلليػ ال وقػد شوصػمت الد ارسػة الراليػة إلػ ارشفػاع كػؿ المؤشػرات المناعيػةIgG, IgM المناعية النوعية
بلد الشمنيع بالمسشمد واسشمرار ارشفاعيـ بلد ال مػ بػالطفيم وشبػيف مػف الد ارسػة الراليػة إمكانيػة اسػش داـ بروشينػات
 بوصػفو ملػدس مناعيػا مػؤن ار لشرفيػل كػؿ مػفKlebsiella Pneumoniae مػف بكشريػا

الغشػاي ال ػارج المسػش م

.المناعة الطبيلية والمكشسبة مد ال م بداي اللرار األميب ذ األرانب البيض

Klebsiella Pneumoniae  بكشريا، األميبا، األرانب:الكممات المفتاحية

Study the effect of Klebsiella pneumonia O-antigen as a immune
catalyzer for laboratory rabbits infected with Entamoeba histolytica
O. M. Shakir and O. N. Negres
College of Applied Science/ University of Samarra

Abstract
Conducted this study for the duration from the December 2013 until November
2014 and our study have included extracted outer membrane protein (O-Antigen) from
Klebsiella pneumonia and study chireffection the immune response in Neusland albino
rabbits (male) infected with Entamoeba histolytica that cause amoebic dysentery disease
depending on several criteria, including study the changes in variables cytokineetics
concentration levels that response on phagocytosis and antigen presenting process like
IFN-γ, IL-10 and IL-12 and phagocytosis coefficienit, and B T cells PMNs and
lymphocytes cell life span, the T and B rossite formation test the miotic index factor for
bone marrow cell Arthus reaction, delayed hypersensitivity, measure the humeral
immune response that responsting by immunoglobulins like IgG, IgM using ELISA
Technic. And The current study accessed to elevated all immunity indicator after
immunization with (k) antigen and also continue in elevation after the infection with
parasite, and we indicated from this study the possibility to use the outer membrane
protein (O antigen) that extracted from Klepsiella pneumoniae as immunological
modificicatory that can stimulate both innate (natural) and acquired immunity against
amoebic dysentery infection in white rabbit.
Key Word: Rabbits, Klebsiella pneumonia
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المقدمة
يلشبػػر طفيم ػ أميبػػا النسػػي

 Entamoeba histolyticaمػػف اسوال ػ الميمػػة الشػػايلة اسنششػػار ذ ػ اللػػالـ

ويسبب لإلنساف داي األميبا ) )Amoebiasisويقدر عدد المصابيف بو ذ جميع أنراي اللالـ ب ػ  480مميوف إصابة
ويشسػػبب ذػ وذػػاة ( 110 -40الػػؼ) رالػػة سػػنويا ( ،)1ويرشػػؿ داي األميبػػا المرشبػػة النالنػػة بلػػد الم ريػػا ))Malaria
والبميارلي ػ ػا ) )Bilhariasisذ ػ ػ رػ ػػاست الوذػ ػػاة( .)2يسػ ػػشوطف الطفيم ػ ػ األملػ ػػاي الغميظػ ػػة وسسػ ػػيما منطقػ ػػة األعػ ػػور

( (Cecumونيايػات األملػاي الدقيقػة ويسػبب أعػراض مرمػية ) (symptomatic amoebiasisويمكػف اف شنشقػؿ
اإلصابة إل ش

آ ر عف طريؽ الماي والطلاـ المموث ببرال األش ا

المصابيف الراوع عم الطور المشكيس

الملدع لمطفيم ( .)3اف اسشراشيجية الل ج الشقميػدع ذػ عػ ج داي اللرػار األميبػ غيػر شامػة الومػوح ،ذمػ عمػا
ي ارذػػؽ اسػػشلماؿ األدويػػة مػػف أم ػرار جانبيػػة ،وبشواصػػؿ شقػػدـ البرػػوث والد ارسػػات بشػػكؿ واسػػع ذقػػد شػػـ د ارسػػة اسػػش داـ
الملػػدست المناعيػػة ) )Immunomodulationذ ػ شلػػديؿ اسسػػشجابة المناعيػػة مػػد الطفيم ػ عػػف طريػػؽ شنبػػيط أو

شرفيػػل

يػػا ملين ػة ذ ػ الجيػػال المنػػاع ال مػػوع بوصػػفيا ارػػدل الوسػػايؿ الل جيػػة أو لغػػرض إنشػػاج الكموبيولينػػات

المناعية الملروذة ،ويلد السكر المشلدد لمبكشريا السالبة لصبغة كراـ مف الملدست المناعية الجيدة والمسش دمة سابقا
سمش كو شينيرات مرفلة لمكونات الجيال المناع  ،إ يلمؿ عم شرفيل الب عـ الكبيػرة وال
شمػايل ال

يػا الوريػدة ويػؤنر عمػ

يػا الوريػدة إلػ أنػواع أ ػرل مػف ال

يػا( ،)4كمػا شلمػؿ الػ يفانات الدا ميػة )(Endotoxinsعمػ شرريػر

المرركػ ػػات ال مويػ ػػة اسلشيابيػ ػػة )cytokines

 (Proinflammotoryمنػ ػػؿ البػ ػػيف ابيمػ ػػاض )(IL- (10,8,4,1

) 1,4,8,10واسنشروذيػػروف كامػػا ) .)4()IFN-γومػػف اجػػؿ الكشػػؼ عػػف السػػبؿ الكفيمػػة والمفيػػدة ذ ػ السػػيطرة عم ػ

الطفيم عف طريؽ شرفيل أو شلديؿ اسسشجابة المناعية لممميؼ لغرض الرمايػة مػف اإلصػابة بػداي اللرػار األميبػ
كاف اليدؼ مف ى ا البرث دراسة شينير بروشينات الغشاي ال ارج المسش م

مػف بكشريػا  K. pneumoniaeعمػ

شلديؿ اسسشجابة المناعية ذ األرانب الم شبرية النيوللندية مد ال م المنفلؿ بداي اللرار األميب .

المواد وطرائق العمل

 -تحضييييير المحاليييييل والييييدوار ء والصييييبغات :رم ػػرت مرالي ػػؿ اس ػػش

بروشين ػػات الغش ػػاي ال ػػارج رس ػػب

طريقػػة( )5مراليػػؿ المسػػش دمة ذػ شقػػدير البػػروشيف( )6ومراليػػؿ عػػلؿ وششػ ي

الطفيمػ رسػػب طريقػػة( )7أمػػا

شبارت المناعية ذقد رمر دارئ الفوسفات الممرػ  PBSرسػب طريقػة ( )8ومرمػوؿ واطػ الشػوشر
مراليؿ اس ا
والكولجسيف والشنبيت رسػب( )9وعػالؽ كريػات الػدـ الرمػر لم ػروؼ ومصػؿ الممػاد ل ارنػب( )10ومػشمـ الفػار

وذؽ طريقة(.)11
 عينية البكترييا :شػـ الرصػوؿ عمػ عللػو بكشيريػة مػف  Klebsiella pneumoniaeالنقيػة مػف م شبػر األريػايالمجيريػة ذػ كميػة اللمػػوـ الشطبيقيػة /جاملػة سػامراي وشػػـ شيكيػد الششػ ي
البكشريػػا عم ػ وسػػط نقيػػع القمػػب والػػدماغ وقػػد شػػـ اسػػش

باسػش داـ عػػدة  Api-20Eبلػد شنميػػة

بروشينػػات الغشػػاي ال ػػارج رسػػب طريقػػة( )12مػػع

بلض الشرويرات الش أجرشيا( ،)13وشـ إجراي الفروصػات الكيموريويػة الشقميديػة ،ريػث قػدر كميػة البػروشيف مػف

مسش م

بروشينات الغشاي ال ارج رسب طريقة (.)6

 -عينيييات الطفيميييي :ش ػػـ الرصػػوؿ عم ػ عينػػات طفيمػ ػ  E.histolyticaمػػف المػ ػراجليف وال ارق ػػديف ذػػ مسشش ػػف

سػػامراي اللػػاـ وال ػ يف يلػػانوف مػػف إسػػياؿ شػػديد إل ػ مشوسػػط وذ ػ ملظػػـ الرػػاست يلػػانوف مػػف إسػػياؿ دمػػوع،
وش صت اللينات بالطريقة المشبلة مف قبؿ( ،)14وشـ عػلؿ الطفيمػ رسػب طريقػة ( )15وقػد شػـ رسػاب عػدد

األكياس وشرديػد جرعػو الرقػف ريػث شػـ شرديػد جرعػة الرقػف عػف طريػؽ رسػاب عػدد األكيػاس ذػ كميػة ()0.1
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مؿ ورددت الجرعة بمقدار  103 ×4كيس لكؿ أرنب يشـ شجريلو ذمويا ،شـ شجريع األرانب بيكياس الطفيم عػف
طريؽ الفـ وشـ الشررع عف أكياس الطفيم ذ غػايط األ ارنػب المصػابة يوميػا ولمػدة أسػبوعيف بلػد ال مػ لمشيكػد

مف ردوث اإلصابة بالطفيم وشـ الشيكد مف ردوث ال م عف طريؽ شرمير عػدة مسػرات مػف غػايط األ ارنػب
المصابة عم شريرة لجاجية وذرصيا شرت المجير ومشػاىدة الطػور المشكػيس لمطفيمػ وشػـ اسػش داـ صػبغات
م شمفة منيا صبغة لوكؿ ايوديف ( (local iodinوطريقة الشطويؼ بالمرموؿ السكرع.
 الحيوانات المختبرية :اسشلممت ذ ى ه الدراسة كور األرانب النيوللندية البيماي والش شـ الرصوؿ عمييػا مػفالمركل الوطن لمرقابة والبروث الدوايية وشراورت أولاف الريوانات المسػشلممة مػف ( )1800 - 1000غػـ بينمػا

شراورػػت أعمارىػػا مػػف ( 18 - 10شػػير) وغػ يت الريوانػػات باللميقػػة الجػػاىلة وأعطيػػت المػػاي والغػ اي عمػ نرػػو
مسشمر طواؿ مدة الدراسة.
 تصيييميم التجربييية :شػػـ اسػػش داـ  90مػػف كػػور األ ارنػػب بلػػد الشيكػػد مػػف س ػ مشيا مػػف األم ػراض الظاىريػػة ،وشػػـشقسػػيميا إلػ ن نػة مجػػاميع رييسػػية وكػػؿ مجموعػػة شمػػـ  30أرنبػػا ،كمػػا وشػـ شقسػػيـ المجػػاميع الرييسػػية إلػ سػػشة

مجػػاميع نانويػػة كػػؿ مجموعػػة شكونػػت مػػف مس ػة أ ارنػػب ،مجموع ػة المسشمػػد  :Oشػػـ شمنيػػع  30أرنػػب بمسشمػػد
مشلػ ػ ػ ػػدد السػ ػ ػ ػػكريات واجػ ػ ػ ػػرع الشمنيػ ػ ػ ػػع وذػ ػ ػ ػػؽ طريقػ ػ ػ ػػة( ،)17 ،16ريػ ػ ػ ػػث اسػ ػ ػ ػػش دمت طريقػ ػ ػ ػػة الرقػ ػ ػ ػػف شرػ ػ ػ ػػت
الجمد ) (Inrademalوذ اللممة ( )Intramuscularبواقع  1مؿ لكؿ ريواف ،واسش دمت الشراكيل (800,

)  400, 200, 100مكغػـ /مػؿ .وبلػد انشيػاي ذشػره الشمنيػع شػـ سػرب عينػات دـ واجػراي الفروصػات المناعيػة

ومػػف نػػـ شجريليػػا بيكيػػاس الطفيم ػ وبلػػد أسػػبوعيف شػػـ ك ػ لؾ سػػرب الػػدـ منيػػا واج ػراي الفروصػػات المناعيػػة م ػره
أ رل ،مجموعة الطفيم  :شـ شجريع  30أرنب بيكياس طفيم  E.histolyticaبجرعة ذموية مقدارىا ،103 ×4

وقػد شػـ ذرػ

بػرال الريوانػػات يوميػا لمشيكػػد مػف رػػدوث ال مػ وبلػػد أسػبوعيف مػػف اإلصػابة شػػـ شقسػيـ الريوانػػات

إل سشة مجاميع وكؿ مجموعة شـ اسش داميا ذ شجربة مناعية م شمفة ،مجموعة السػيطرة السػالبة :شػـ ملاممشيػا
بمرموؿ الممر الفسيولوج وسرب الدـ إلجراي الفروصات المناعية عمييا.

 المعايير المستخدمة في الدراسة:

شينير مسشمد  Oعم عيوشية ال

شبلا لطريقة( ،)18وعللت ال

يا الممفيػة وعيوشػية مشلػددة أشػكاؿ النػول :ريػث شػـ عػلؿ

يػا )(PMNs

يا الممفاوية وذقا لما جاي ذ ( )19ورساب عيوشيشيا اعشمادا عم طريقة ()20 ،10

 شينير المسشمد عم عممية البملمة ذ اللجاج وذؽ طريقة(.)18
 شينيره عم الششكؿ اللىرع الشاي الفلاؿ والكم اعشمادا عم طريقة(.)18
 شػينيره عمػ الششػكؿ اللىػػرع البػاي

 B-Rosetteريػث اعشمػػدت طريقػة( ،)21ولد ارسػة شػينيره عمػ شفاعػؿ ارنػػس

) )Arthus Reactionاعشمدت طريقة( )22ل لؾ الغرض.
 شفاعؿ ذرط الرساسية األجؿ ) Delayed type hypersensitivity (DTHذقد كاف رسابو وذؽ طريقة()23
 شينيره عم ملدؿ اسنقساـ ال يط ل


يا ن اع اللظـ ذ األرانب وذؽ طريقة(.)9

شػػينيره عمػ المرركػػات ال مويػػة مػػف ػ ؿ الكشػػؼ عػػف وجػػود اسنشرذيػػروف كامػػا  IFN-γوبػػيف ابيمػػاض 10-

( )IL-10وبيف ابيماض (IL-12) 12-ذقد اجرع باسش داـ شقنية .ELISA
 كمػا شػـ إجػراي ذروصػات الكموبينػات المناعيػة  IgG, IgMلمجموعػة الطفيمػ بلػد أسػبوعيف مػف ال مػ  .بطريقػة
اسلي ال.
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النتائج والمناقشة
أظيػػرت نشػػاي ىػ ه الد ارسػػة اف وسػػط اإلنشػػاج الػ ع يشكػػوف مػػف نقيػػع القمػػب والػػدماغ  BHIوالممػػاؼ إليػػو %3

صػػة ال مي ػرة و %2مػػالشول كػػاف وسػػطا م يمػػا إلنشػػاج بروشينػػات الغشػػاي ال ػػارج  ،وشػػـ ومػػع المسػػش م

ذػ

جيػال  Lypholyzorلمرصػػوؿ عميػػو بشػػكؿ مسػػروؽ ابػػيض مصػػفر المػوف ،وشػػـ رسػػاب شركيػػل البػػروشيف ذػ مرمػػوؿ
بروشينات الغشاي ال ارج كانت  250مكغـ /مؿ رسب طريقة (.)6
 تييأثير المستضييد ) (Oعمييع عيوشييية خاليييا متعييددة أشييكال النييو ) (PMNsوالخاليييا الممفييية :يشمػػم مػػفالجػػدوؿ ( )1اف النسػػبة الميويػػة لليوشػػية ال

يػػا  PMNsلمجموعػػة الريوانػػات الملاممػػة بمسشمػػد ) (Oارشفلػػت

ولكف بشكؿ غير ملنوع وبمسشول ( )p<0.05مقارنة بمجموعة السيطرة السالبة ريػث كانػت)(%91.2, 94.1
عم الشوال وكانت ى ه النشػاي

مشواذقػة مػع( )13عنػد اسػش داميا شراكيػل ( )100,50مػف مسػش م

الغشاي ال ارج لبكشريا  . Klebsiella pneumoniaأما بالنسبة لليوشػية ال

بروشينػات

يػا الممفيػة ذقػد ارشفلػت ارشفاعػا

ملن ػ ػ ػ ػػوع بمس ػ ػ ػ ػػشول ( )p<0.05بالنس ػ ػ ػ ػػبة لممسشم ػ ػ ػ ػػد ) )Oمقارن ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػػع الس ػ ػ ػ ػػيطرة الس ػ ػ ػ ػػالبة ري ػ ػ ػ ػػث كانػػ ػ ػ ػػت
)(%92.6,94.8عمػ الشػوال وشػػدؿ ىػ ه النشػػاي عم ػ اف المسشمػػد ) (Oى ػ امنػػو ل سػػش داـ لكونيػػا لػػـ شقشػػؿ
ال

يػػا  PMNsوال

يػػا الممفيػػة أو شقمػػؿ مػػف نشػػاطيما (جػػدوؿ .)2ل ػػورظ بلػػد الشمنيػػع بالمسشمػػد ن ػػـ شجريػػع

الريوانات الم شبرية بطفيمػ  E.histolyticaاف عيوشػية ال

يػا  PMNsوال

يػا الممفيػة (الجػدوؿ  )4 ،3لػـ ششػينر

بوجود الطفيم وبقيت مرشفلة بنسبة مقاربة لقبؿ ال م بو وى ا يػدؿ عمػ اف المسشمػد ىػو مػف الممنلػات الجيػدة واآلمنػة

لكونيا لـ شقشؿ ال

يا  PMNsوالممفية ريث بقيت رية ولـ يشينر عددىا وس وظيفشيا رش بلد اإلصابة بالطفيم .

جدول ( )2النسبة المئوية لعيوشية الخاليا الممفية لمحيوانات

جدول ( )1النسبة المئوية لعيوشية الخاليا البمعمية متعددة أشكال

المختبرية المعاممة بالمستضد ()O

النو ) (PMNsلمحيوانات المختبرية المعاممة بالمستضد )(O

األحرف اإلنكميزية المتشابهة داللة عمع عدم وجود فروق معنوية بمستو  p>0.05مقارنة بين المجاميع.

جدول ( )3النسبة المئوية لعيوشية الخاليا البمعمية متعددة أشكال النو
) (PMNsلمحيوانات الممنعة بالمستضد ( )Oمع طفيمي E. histolytica

األحرف اإلنكميزية المتشابهة داللة عمع عدم وجود فروق معنوية بمستو

جدول ( )4النسبة المئوية لعيوشية الخاليا اللمفية للحيوانات
الممنعة بالمستضد ( )Oمع طفيلي E. histolytica

 p>0.05مقارنة بين المجاميع.
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وقػػد أظيػػرت نشػػاي الد ارسػػة ارشفلػػا ملنويػػا بمسػػشول ملنويػػة ( )p<0.05ذ ػ ملػػدست ملامػػؿ البملمػػة لمجموع ػة

الريوانات (األرانب) الممنلة بمسشمد  Oمقارنة مع مجموعػة السػيطرة السػالبة ريػث كانػت ) )%60.7, 74.4عمػ
الشوال ( ،جدوؿ  .)5وشمنؿ بروشينات الغشاي ال ارج لمبكشريا الملوية مرفػلات مناعيػة جيػدة مػف ػ ؿ عمميػا عمػ
شرفيل إنشاج السايشوكينات ) )Cytokinesمف قبؿ
)(NK

Killer

يا الب عـ الكبيرة ) )Macrophageوال

يػا القاشمػة الطبيليػة

 )24( )Naturalوأوم ػ ػ ػ ػ ػػرت الد ارس ػ ػ ػ ػ ػػات الردين ػ ػ ػ ػ ػػة اف الشمني ػ ػ ػ ػ ػػع بالبروشين ػ ػ ػ ػ ػػات

الكربوىيدراشية ) )Glycoproteinمف الغ ؼ ال ارج لبكشريا  K. pneumoniaeلو شينير مناع مرفل ريث انػو
يليد مف ذلالية عممية البملمة( )25واشفقت نشاي دراسشنا مع( )13الش وجدت اف الشمنيع ببروشينات الغشاي ال ارج
لبكشريا  K. pneumoniaeأدل إل ليادة ذػ الفلاليػة البملميػة لم

يػا مشلػددة أشػكاؿ النػول ) (PMNsكمػا واشفقػت

أيمػػا مػػع ( )27 ،26عنػػدما عمم ػوا عم ػ الشمنيػػع ببروشينػػات الغشػػاي ال ػػارج لبكشريػػا Citrobactor freundii

وك لؾ مع ما شوصؿ إليو( )28ال ع أشار إل الشراكيل ) (100, 50مايكروغراـ /مؿ مف بروشينات الغشاي ال ارج

لبكشريػػا  Pseudomonas aeruginosaأدت إل ػ ليػػادة ذػ ملامػػؿ البملمػػة ذ ػ اللجػػاج وقػػد أشػػار ( )29إل ػ اف
المسشمػػدات ات الطبيلػػة البروشينيػػة شرفػػل اسسػػشجابة المناعيػػة ال مطيػػة الملشمػػدة عم ػ ال
المسشمدات بلممية البملمة بوساطة ال

يػػا الشاييػػة ويػػشـ الشقػػاط

يا البملميػة ويلػرض بشػكؿ ببشيػد مرمػوؿ عمػ  .MHC Class IIذػ رػيف

كان ػ ػػت نش ػ ػػاي الد ارس ػ ػػة الرالي ػ ػػة غي ػ ػػر مشواذق ػ ػػة م ػ ػػع ( )30الشػ ػ ػ وج ػ ػػدت اف بروشين ػ ػػات الغش ػ ػػاي ال ػ ػػارج لبكشريػ ػ ػػا
 Escherichia coliمنبطػػو للمميػػة البملمػػة .وقػػد أظيػػرت نشػػاي الد ارسػػة الراليػػة بلػػد ملاممػػة الريوانػػات الممنلػػة

بالمسشمػد  Oوبلػد شجريليػا بطفيمػ

 E. histolyticaذػ الجػدوؿ ( )6شبقػ ملامػؿ البملمػة مرشفلػة مػع اإلصػابة

بطفيمػ ػ  E.histolyticaمقارن ػػة م ػػع الس ػػيطرة الموجبػ ػة ( )56.8,33.1وش ػػدؿ نش ػػاي ىػ ػ ه الد ارس ػػة إلػ ػ اف الشمني ػػع
بالمسشمػػد ( )Oرفػػل ذاعميػػة الػػب عـ عم ػ الشيػػاـ الطفيم ػ ولي ػ ه اللمميػػة أىميػػة بالغػػة ذ ػ رمايػػة الجسػػـ ريػػث شلػػد
عمميػػة قشػػؿ الطفيميػػات عػػف طريػػؽ ال

يػػا البملميػػة طػػوة أساسػػية بوصػػفيا ػػط دذػػاع أول ػ غيػػر مش ص ػ

مػػد

المسببات المرمية(.)31
جدول ( )5النسبة المئوية لمفعالية البمعمية لمحيوانات المختبرية المعاممة

جدول ( )6النسبة المئوية لمفعالية البمعمية لحيوانات الممنعة

بالمستضد ()O

بالمستضد ( )Oمع طفيمي E. histolytica

األحرف اإلنكميزية المتشابهة داللة عمع عدم وجود فروق معنوية بمستو

 p>0.05مقارنة بين المجاميع.

 -تيأثير مستضيد  Kفيي التشيكل الزيير التيائي :يلػد ذرػ

الششػكؿ اللىػرع مػف الشقنيػات البسػيطة الشػ شسػش دـ

لد ارسػة اسسػشجابة المناعيػػة ال مويػة مػػف ػ ؿ الشرػػرع عػف عػػدد ال
بيف عدد اللىرات المشكونة لم
مف

يا الشايية النشطة وبيف اللدد الكم لم

ؿ ارشبػاط المسػشقبؿ  CD2لم

 KDالػ ع يظيػػر ذػ بدايػػة شطػػور ال

يػا الشاييػػة النشػطة إ يكػػوف الل قػة طيػػة
يا الشايية ( )32ويردث الششكؿ اللىػرع

يػا الممفيػة (بػروشيف سػكرع سػطر ) الػ ع يبمػو ولنػو الجلييػ ()58-50
يػػا الشوشيػػة وكػ لؾ يوجػػد ذػ جميػػع ال
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الشرابطػ ( Lymphocyte Function-associated antigen-3 (Lfa-3) )Ligandالموجػود عمػ سػطوح
كريات الدـ الرمر لم روؼ( )33واف ال مية الممفية الش شرشبط بن ث كريات دـ رمر لم روؼ ذيكنر شلد ميػة
ات ششػػكؿ لىػػرع و يومػػم الجػػدوؿ ( )7وجػػود ذػػروؽ ملنويػػة بػػيف الريوانػػات الملاممػػة بمسشمػػد ) (Oمقارنػػة
بالسيطرة السالبة بالنسبة لمششكؿ اللىرع الشاي الفلاؿ )(%70.1,78.3عم الشوال والكم )(%73.1, 83.5
عم ػ الش ػوال وجػػايت نشػػاي ى ػ ه الد ارسػػة مشواذقػػة مػػع( )13الش ػ وجػػدت اف الشمنيػػع بروشينػػات الغشػػاي ال ػػارج

لبكشريػػا  K. pneumoniaeوبشركيػػل ( )100مػػايكروغراـ /مػػؿ أدل إل ػ ليػػادة النسػػبة الميويػػة لمششػػكؿ اللىػػرع
الفلػػاؿ واشفقػػت أيمػػا مػػع( )26ريػػث ارشفلػػت نسػػبة الششػػكؿ عنػػد اسػػش داـ مسشمػػد بروشينػػات الغشػػاي ال ػػارج

لبكشريػػا C .freundiiوك ػ لؾ مػػع( )27ريػػث وجػػد اف الشمنيػػع بيرػػد بروشينػػات الغشػػاي ال ػػارج وىػػو Intimin
لمػػنمط الريػػاش  4280لبكشريػػا  C.freundiiيرفػػل ال

يػػا الشاييػػة .وس ششفػػؽ مػػع ( )30الش ػ سرظػػت ذييػػا اف

بروشينات الغشاي ال ارج وبالشركيل ال اـ والمنقاة لبكشريا  E.coliأدت إل ان فاض ملنوع ذػ النسػبة الميويػة

لم

يا المكونة لمششكؿ اللىرع الشاي  .يلود سبب قدرة بروشينات الغشاي ال ارج ذ شنشيط ال

اف المسشمػػدات ات الطبيليػػة البروشينيػػة شرفػػل اسسػػشجابة المناعيػػة ال مطيػػة الملشمػػدة عمػ ال
ا ػ المسشمػػدات بلمميػػة البملمػػة بوسػػاطة ال

يا الشاييػة إلػ
يػػا الشاييػػة ويػػشـ

يػػا البملميػػة ويقػػدـ بشػػكؿ ببشيػػد مرمػػوؿ عم ػ MHC ClassII
++

يػػا )  (CD8الشػ شلمػػؿ عمػ شرميػػؿ ال

الػ ع يشػػدا ؿ مػػع  TCRمػػف قبػؿ  Th1وشمييػػا مررمػػة شنشػػيط

يػػا

المصابة( )27يبيف الجدوؿ ( )8ارشفاع نسػبة الشػكؿ اللىػرع الشػاي والفلػاؿ والكمػ ملنويػا بمسػشول ()p<0.05
بلد ال م بالطفيم مقارنة مع السيطرة الموجبة ريث كانت نسبة المسشمػد  Oمػع الطفيمػ ذػ الششػكؿ الفلػاؿ
) (%49.2, 77.8والششكؿ الكم ) (%56.2, 82.4عم الشوال .
جدول ( ) 7النسبة المئوية لمتشكل الزير التائي الفعال والكمي لمحيوانات المختبرية المعاممة بالمستضد ()O
الشكؿ اللىرع الفلاؿ%
المجموعة

الملدؿ  ±اسنرراؼ المليارع
S.D±M

قيمة
P

الشكؿ اللىرع الكم %
الملدؿ  ±اسنرراؼ المليارع
S.D±M

قيمة
P

O-Antigen

6.02±78.3

a

4.46±83.5

A

Negative control

2.62±70.12

B

1.51±73.10

b

األحرف اإلنكميزية المتشابهة داللة عمع عدم وجود فروق معنوية بمستو  p>0.05مقارنة بين المجاميع.

جدول ( )8النسبة المئوية لمتشكل الزير الفعال والكمي لمحيوانات الممنعة بالمستضد ( )Oمع طفيمي E.
histolytica
الشكؿ اللىرع الفلاؿ%
المجموعة

الملدؿ  ±اسنرراؼ المليارع
S.D±M

قيمة
P

الشكؿ اللىرع الكم %
الملدؿ  ±اسنرراؼ المليارع
S.D±M

قيمة
P

O-Antigen

4.93±77.80

A

1.95±82.48

a

Negative control

9.19±49.28

B

9.52±56.20

b

 تأثير مستضد ) (Kفيي التشيكل الزيير البيائي :يلػد ا شبػار الششػكؿ اللىػرع البػاي ارػدل وسػايؿ قيػاس المناعػةال مطيػػة الملشمػػدة عمػ ال

يػػا الباييػػة وشمشمػػؾ ىػ ه ال

يػػا مسػػشقب ت ) (Fc receptor CD16والكموبيولينػػات

المناعية السطرية ) (Surface immunoglobulinsويلد األوؿ مسشقب لمكونات المشمـ وشششغؿ ىػ ه الصػفة
لشميل ال

بال

يا الممفاوية البايية عف طريؽ ربط

يػا الػدـ الرمػر لم ػروؼ والملاممػة بالمػد  IgGواللامػؿ المػشمـ

يا الممفاوية البايية( )34ويبيف الجدوؿ ( )9ارشفاع نسبة الششكؿ اللىرع الباي ملنويا بمسػشول ()P<0.05
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لممسشمػد ) (Oريػث كانػت ) (%56.7, 69.6عمػ الشػوال مقارنػة مػع السػيطرة السػالبة وجػايت نشػاي الد ارسػة
الرالية مشواذقة مع( )13الش وجدت اف الشمنيع ببروشينات الغشاي ال ارج لبكشريا  K. pneumoniaeأدت إل

ليػػادة النسػػبة الميويػػة لمششػػكؿ اللىػػرع البػػاي وششفػػؽ أيمػػا مػػع( )35ريػػث ارشفلػػت نسػػبة الششػػكؿ باسػػش داـ شراكيػػل
) (100, 50مكغػػـ /مػػؿ مػػف بروشينػػات الغشػػاي ال ػػارج المنقػػاه لبكشريػػا  P.aeruginosaوقػػد أشػػار( )29اف
المسشمدات ات الطبيليػة البروشينيػة شرفػل اسسػشجابة المناعيػة ال مطيػة الملشمػدة عمػ ال
المسشمػدات بلمميػػة البملمػػة بوسػػاطة ال

مررم ػ ػػة شنشػ ػ ػػيط

يػا الشاييػة ويػشـ ا ػ

يػػا البملميػػة ويقػدـ بشػػكؿ ببشيػػد مرمػػوؿ عمػ  MHC ClassIIوشمييػػا

يػ ػ ػػا ) (CD8+Tومسػ ػ ػػاىمة ال

يػ ػ ػػا وبالش ػ ػػال دور ال

يػ ػ ػػا الباييػ ػ ػػة ومسػ ػ ػػاىمشيا ذ ػ ػ ػ إنشػ ػ ػػاج

الكموبيولينػات .بلػد ال مػ بػالطفيم المبينػة ذػ الجػدوؿ ( )10ارشفلػت نسػبة الششػكؿ اللىػرع البػاي ريػث كانػت
مجموعػ ػػة المسشم ػ ػػد  Oم ػ ػػع الطفيمػ ػ ػ مرشفلػ ػػة ملنوي ػ ػػا بمس ػ ػػشول ( )P<0.05بنس ػ ػػبة ) (%59.3,80.4مقارن ػ ػػة
بالسيطرة الموجبة ويلود السبب ذ ارشفاع ال

يا الممفية البايية مػع وجػود الطفيمػ الػ ع يلشبػر مسشمػد غريػب

ذيردث ذلالية الشرفيل المناع اللاـ وال ع يشاىد عم شكؿ مقاومة غير مش صصو شجػاه الطفيمػ ريػث يلمػؿ
عم شرفيل ال
إل

ؿ لياده الششػكؿ اللىػرع البػاي وششمػايل ال

يا البايية وى ا ما سرظناه مف

يػا الناشجػة عنيػا

يا الب لما  Plasms Cellsوالش شررر كميػات كبيػرة مػف المػد ( )36وىػ ا مػا أكدشػو الجػداوؿ ال رقػة

بليػاده نسػبو األجسػاـ الممػادة وكمػا شلمػؿ ىػ ه األمػداد عمػ مياجمػو الطفيمػ ذػ يػشمكف الطفيمػ المػرشبط مػػع
المػػد والمػشمـ مػػف مقاومػػة ال

يػػا البملميػػة إ شقمػ عميػػو والػ ع أكدشػػو نشايجنػػا مػػف ارشفػػاع ملامػػؿ البملمػػة عنػػد

وجود الطفيم .

جدول ( )9النسبة المئوية لمشكل الزير البائي لمحيوانات
المختبرية المعاممة بالمستضد ()O

جدول ( )10النسبة المئوية لمتشكل الزير البائي لمحيوانات
الممنعة بالمستضد ( )Oمع طفيمي E. histolytica

األحرف اإلنكميزية المتشابهة داللة عمع عدم وجود فروق معنوية بمستو  p>0.05مقارنة بين المجاميع.

 تأثير مستضد  Oعمع معامل االنقسام الخيطي لنخاع العظيم :يبػيف الجػدوؿ ( )11وجػود ليػادة ملنويػة بمسػشول( )p<0.05ذ ػ ملامػػؿ اسنقسػػاـ ال يط ػ ل

يػػا ن ػػاع اللظػػـ ذ ػ مجػػاميع الريوان ػات الملاممػػة بالمسشمػػد O

مقارنػة مػع السػيطرة السػالبة ريػث ارشفلػت بنسػبو ) (%53.8, 60.9عمػ الشػوال شػدؿ نشػاي د ارسػشو الراليػة اف
المسشمػػد ( )Oكػػاف لػػو شػػينير مرفػػل عمػ انقسػػاـ

يػػا ن ػػاع اللظػػـ مػػف ػ ؿ شػينيره عمػ ال

يػػا السػػدوية Stromal

 cellsالموجػودة ذػ نقػ اللظػـ مػػف ػ ؿ شرفيلىػا إلطػ ؽ عػػدد مػف الوسػػايط ال مويػػة المػرورية سنقسػػاـ وشمػػايل ال

الج عية ( )Stem cellsإل األنواع الم شمفة مف

يػػا

يا الدـ ( )38كما يبيف الجدوؿ ( )12ارشفاع ملامػؿ اسنقسػاـ ملنويػا

بمسشول ( )p<0.05بلد ال م بالطفيم مقارنة مع السيطرة الموجبة ريث ارشفع ملامؿ اسنقساـ لمجموعة المسشمد )(O
بنسػبة ) (%48.5, 80.2عمػ الشػوال والسػبب ذػ ليػاده ارشفػاع ملامػؿ اسنقسػاـ لن ػاع اللظػـ بسػبب د ػوؿ جسػـ غريػب
وىو الطفيم ال ع اسشنلؼ عدد كبير مف ال

اسنقساـ لك شلوض عف النق

يا البيماي لك شقاوـ الجسـ الغػالع وبالشػال كانػت ىنػاؾ ليػاده ذػ ملامػؿ

الراصؿ بالكريات الدـ البيض.
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جدول ( )12النسبة المئوية لمعامل انقسام نخاع العظم لمحيوانات
الممنعة بالمستضد ( )Oمع طفيمي E. histolytica

األحرف اإلنكميزية المتشابهة داللة عمع عدم وجود فروق معنوية بمستو  p>0.05مقارنة بين المجاميع.

 تأثير مستضد ) (Oعمع تفاعيل االرثيس وفيرط الحساسيية األجيل :أظيػرت نشػاي الد ارسػة الراليػة رػدوث ارشفػاعملنوع بمسشول ملنوية ( )P<0.05لشفاعؿ اسرنس كما ذ جػدوؿ ( )13ريػث يظيػر ارشفػاع سػمؾ وسػادة القػدـ
المرسسة بكريات الدـ لم روؼ لمريوانات الممنلة بالمسشمد ) (Oريث بمو سمؾ وسادة القدـ المقاسػة بػالمممشر
مقارنػة مػع السػيطرة السػالبة ) (0.8, 1.3عمػ الشػوال أمػا الجػدوؿ ( )14ذيظيػر شفاعػؿ ذػرط الرساسػية األجػؿ

ريث اسشمرت وسادة القدـ ذػ اسرشفػاع وبمغػت روشيػا بلػد  24سػاعة مػف الرقػف ريػث بمػو اسرشفػاع لممسشمػد
) (Oبنس ػػبة ) (0.8,1.6عمػ ػ الشػ ػوال مقارن ػػة م ػػع الس ػػيطرة الس ػػالبة وبل ػػد ( )48س ػػاعة ب ػػدأ س ػػمؾ وس ػػادة الق ػػدـ
باسن فػػاض ال ػ ع ظيػػر ذ ػ جػػدوؿ ( )15وقػػد جػػايت نشػػاي ى ػ ه الد ارسػػة مشواذقػػة مػػع ( )13ري ػػث اس ػػش دمت
مسشمدات بروشينات الغشػاي ال ػارج والكبسػولة لبكشريػا  K. pnumaniaeوكػ لؾ اشفقػت مػع( )39ريػث سرػظ
اف الشمنيػع ببروشينػات الغشػاي ال ػارج لبكشريػا  Brucella ovisقػد لاد مػف ذػرط الرساسػية األجػؿ ػ ؿ -24
 48سػػاعة اكنػػر مػػف بروشينػػات الغشػػاي الػػدا م والسػػايشوب لـ ليػ ه البكشريػػا .وأومػػرت نشػػاي الد ارسػػة الراليػػة اف
الملاممػػة بالمسشمػػد ( )Oأدت إلػ رذػػع ملامػػؿ ذػػرط الرساسػػية اسرنػػس واألجػػؿ .واف شفسػػير لػػؾ ربمػػا يلػػود إلػ
يػػا الػػب عـ الكبيػػرة ممػػا أدل إل ػ
الشػػينيرات المرف ػلة لمقػػاح عمػ ال يػػا المنشجػػة لمكموبيولينػػات المناعيػػة وعم ػ
ليادة الملقدات المناعية وشرفيل نظاـ المشمـ مع ليادة ذ ىجرة يػا الػب عـ الكبيػرة إلػ موقػع رػدوث الشفاعػؿ
ممػػا يػػؤدع إل ػ شجمػػع ى ػ ه ال يػػا ومػػف ن ػـ رذػػع ملػػدؿ ذػػرط الرساسػػية قياسػػا مػػع السػػيطرة ولػػورظ وجػػود ع قػػة
طردية بيف نشاي ذرط الرساسػية وملامػؿ البملمػة ذقػد وجػد اف ىنالػؾ ليػادة ذػ ىػ ا اللامػؿ وقػد يلػلل إلػ كفػاية
المقاح عم شرفيل يا البملمة وال ع يؤدع بدورة إل شرفيل ال يا الشايية إلنشاج الرركيات ال موية مما شػؤدع
عم سرب يا البملـ الكبير إل موقع الشفاعؿ وى ا ما أكدشو نشاي دراسشنا مف ارشفػاع ملامػؿ البملمػة وارشفػاع
ال يا الشايية وك لؾ الليادة ذ المرركات ال موية .اف شرفيػل عمميػة البملمػة وشنشػيطيا وليػادة شركيػل األنليمػات
الم شمفة لمقياـ بلممية قشؿ اكنر ذلالية مؤديا إل شرطيـ موقل ل نسجة(.)38 ،33
جدول ( )13تفاعل االرثس بعد ( )24ساعات لمحيوانات

جدول ( )14فرط الحساسية العاجل بعد ( )24ساعات لمحيوانات

المختبرية المعاممة بالمستضد ()O

المختبرية المعاممة بالمستضد ()O
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جدول ( )15فرط الحساسية اآلجل بعد ( )48ساعات لمحيوانات المختبرية المعاممة بالمستضد ()O
المجموعة

ذرط الرساسية اآلجؿ بلد  48ساعة
الملدؿ  ±اسنرراؼ المليارع

قيمة P

O-Antigen

2.308±40.220

A

Negative Control

4.489±17.320

B

األحرف اإلنكميزية المتشابهة داللة عمع عدم وجود فروق معنوية بمستو  p>0.05مقارنة بين المجاميع.

 -تأثير المستضد  Oعمع مستو البين ابيضاض  :)IL-10(10أومرت نشاي الدراسة الرالية ارشفاعػا ملنويػا

بمس ػػشول ( )P<0.05لمس ػػشول الب ػػيف ابيم ػػاض  (IL-10)10لمجموع ػػة المسشم ػػد ) (Oمقارن ػػة م ػػع الس ػػيطرة
السالبة ريث ارشفلت ) (Oبنسبة ) )18.7,34.5بيكػو غػراـ /مممشػر عمػ الشػوال كمػا ذػ جػدوؿ ( )16وجػايت
ى ػ ه النشػػاي مشفقػػة مػػع( )39 ،38ريػػث ارشفػػع لػػدييـ مسػػشول البػػيف ابيمػػاض  10ذ ػ الفيػػراف بلػػد رقنيػػا بمقػػاح
البكشريا  .K.pneumoniaeويقوـ البيف ابيماض  10بشنظيـ مناع يشػمؿ شػينيرات إيجابيػة وسػمبية ذيػو يرفػل
قابمية ال

يا البملمية وى ا ما شـ م رظشو ذ النشاي المدونة ذ الجدوؿ ( )5ريػث اف المسشمػد قػد أدل إلػ

ارشفاع ملامؿ البملمة وك لؾ جدوؿ ( )16ال ع بيف ارشفاع البيف ابيمػاض  )IL-10)10ذالل قػة بينيػا طرديػة
ويقوـ البيف ابيماض  10بشنشيط اسشجابات  (Th1) T-helper 1ويلشبػر مػف الجلييػات الميمػة ذػ السػيطرة
عم اإلصابات الفايروسية وراست الرساسية وأمراض المناعة ال اشية( )40شبيف النشاي الملرومة ذ الجدوؿ

( )17مسشويات البيف ابيمػاض  10لمريوانػات الم شبريػة بلػد شجريليػا بػالطفيم  ،ولػورظ اسسػشمرار ذػ ارشفػاع
البػػيف ابيمػػاض  10اكنػػر مػػف السػػابؽ بفػػروؽ ملنويػػة بمسػػشول ( )P<0.05مقارنػػة مػػع السػػيطرة الموجبػػة ريػػث
ارشفلػت نسػػبشو بنسػػبة ) (23,43.2بيكػػو غػراـ /مممشػػر عمػ الشػوال وجػػايت ىػ ه النشػػاي مشواذقػة مػػع اللديػػد مػػف
الدراسات ( )43 ،42 ،41كما أنيا جايت غير مشفقة مع( )44وقد أشار ( )45اف البيف ابيماض  10يسػاىـ
ذػ مقاومػػة الممػػيؼ مػػف ػ ؿ قيامػػو بالرفػػاظ عمػ الرػػاجل الط يػ ل ملػػاي واف البػػيف ابيمػػاض  10يلمػػؿ

عم ػ شرفيػػل إنشػػاج المػػادة الم اطيػػة  Mucinبوسػػاطة ال

يػػا الكيسػػية  Goblel Cellذ ػ الطبقػػة الظياريػػة

) )epithelium layerالم اطيػة ل ملػػاي وقػد لػػورظ ذػ الفيػراف الشػ لػػدييا نقػ
( )IL-10شك ػػوف ال

ذػ البػػيف ابيمػػاض 10

ي ػػا الظياري ػػة ( )Epithelium cellلي ػػا غي ػػر ق ػػادرة عمػ ػ إنش ػػاج  Mucinالػ ػ ع يلشب ػػر

المركب األساس لمرد مف الشصػاؽ األميبػا باألملػاي ( )46وقػد وجػد ( )47اف الػنق

ذػ البػيف ابيمػاض 10

ذ الفيراف الم شبرية يؤدع إل ليادة ذ قابمية ال م باألميبا ويليد مف إمراميو الطفيم .
جدول ( )17مستو البين ابيضاض (IL-10)10لمحيوانات

جدول ( )16مستو البين ابيضاض  (IL-10) 10لمحيوانات

الممنعة بالمستضد ( )Oمع طفيمي E. histolytica

المختبرية المعاممة بالمستضد ()O

األحرف اإلنكميزية المتشابهة داللة عمع عدم وجود فروق معنوية بمستو  p>0.05مقارنة بين المجاميع.
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 -تييأثير المستضييد ) (Oعمييع مسييتو البييين ابيضيياض  :)IL-12) 12بينػػت نشػػاي الد ارسػػة الراليػػة المبينػػة ذ ػ

جػػدوؿ ( )18ارشفػػاع ملنػػوع بمسػػشول ( )P<0.05لمبػػيف ابيمػػاض  )IL-12( 12ريػػث بمغػػت نسػػبشو لممسشمػػد
) (18.6,29.3) (Oبيكو غػراـ /مممشػر مقارنػة مػع السػيطرة السػالبة أمػا بلػد ال مػ بػالطفيم المبينػة ذػ جػدوؿ

( )19ذػػن رظ ارشفػػاع مسػػشول البػػيف ابيمػػاض  )IL-12(12اعمػ مػػف النشػػاي السػػابقة ال ػ كر بوجػػود المسشمػػد
ورػػده ريػػث ارشفلػػت ملنويػػا بمسػػشول ( )P<0.05ريػػث بمػػو مسشمػػد ) (Oمػػع وجػػود الطفيم ػ بنسػػبة (17.3,
) 40.2بيكو غراـ /مممشر مقارنة مع السيطرة الموجبة وجايت ى ه النشاي مشواذقة مع اللديػد مػف الد ارسػات الشػ
شؤكػ ػ د اف اسبش ػػداييات الطفيمي ػػة لي ػػا دور ذل ػػاؿ ذػ ػ شرفي ػػل ال ػػب عـ وال

ي ػػا الشش ػػجيرية إلنش ػػاج الب ػػيف ابيم ػػاض

 )48()IL-12(12يمنػػع طػػور أمػػام السػػوط ( )Promastigoteلطفيمػ  Lishmania majorيمنػػع الػػب عـ

مػػف إنشػػاج  IL-12ذ ػ الفي ػراف وذ ػ المقابػػؿ ذ ػ ف الطػػور ال مسػػوط ) )amastigoteيرفػػل ال

يػػا الششػػجيرية

إلنش ػػاج الب ػػيف ابيم ػػاض  ،)49( 12وكػ ػ لؾ بالنس ػػبة لطفيمػ ػ  Trypanosome cruziذػ ػ ف الط ػػور المنقبػ ػ
 Trypomastigoleيرفػػل الػػب عـ إلنشػػاج البػػيف ابيمػػاض  )IL-12( 12ذػػ الفي ػراف وكػ ػ لؾ الرػػاؿ بالنسػػبة
لطفيم المقوسات الكونديو  )50( Toxoplsma gondiiون رظ ارشفاع البيف ابيماض  )IL-12(12مشػلامف

مع ارشفاع اسنشرذيروف كامػا وجػايت نشايجنػا ىػ ه مشواذقػة مػع ( )51ريػث وجػد ارشفػاع البػيف ابيمػاض IL-(12
 )12مع ارشفاع اسنشرذيروف كامػا ذػ المصػابيف بطفيمػ  E. histolyticaوالسػبب ذػ

لػؾ ىػو اف مسشمػدات

البكشريػػا سػػوؼ شلمػػؿ عم ػ شرفيػػل الػػب عـ ( )Macrophageعم ػ إنشػػاج اسنشرذيػػروف كامػػا واف مصػػدر إنشػػاج
اسنشرذيروف كاما ى ال

يا القاشمة الطبيلية وال

يا اللدلة عند اإلصابة باسبشداييات والشػ شششػابو مػع مصػدر

إنشػػاج البػػيف ابيمػػاض  )IL-12(12ريػػث اف الػػب عـ وال

يػػا الششػػجيرية واللػػدست ( )Neutrophilذػػالب عـ

المسشرنة بينشروذيروف كاما شساىـ ذ إنشاج البيف ابيماض .)IL-12(12
جدول ( )18مستو البين ابيضاض  (IL-12) 12لمحيوانات

جدول ( )19مستو البين ابيضاض (IL-12)12لمحيوانات

المختبرية المعاممة بالمستضد ()O

الممنعة بالمستضد ( )Oمع طفيمي E. histolytica

األحرف اإل نكميزية المتشابهة داللة عمع عدم وجود فروق معنوية بمستو  p>0.05مقارنة بين المجاميع.

 تأثير المستضد )(Oعمع مستو االنترفيرون كاما( :)IFN-γأومرت نشاي الدراسة الرالية المبينة ذ جدوؿ( )20اف مسػػشول اسنشرذيػػروف كامػػا  IFN-γقػػد ارشفػػع ملنوي ػا بمسػػشول ( )P<0.05ريػػث بمغػػت نسػػبة لمسشمػػد
) (Oمقارنة مع السيطرة السالبة ) (20.3, 29.1بيكو غراـ /مممشر عمػ الشػوال أمػا بلػد الشجريػع بػالطفيم كمػا
ذػ ػ ػ ج ػ ػػدوؿ ( )21ن ر ػ ػػظ ارشف ػ ػػاع اسنشرذي ػ ػػروف كام ػ ػػا  IFN-γاعمػ ػ ػ م ػ ػػف الس ػ ػػابؽ وبف ػ ػػروؽ ملنوي ػ ػػة بمس ػ ػػشول
( )P<0.05ريػػث ارشفلػػت نسػػبشو مػػع الطفيمػ بنسػػبة ) (16.4, 45.3بيكػػو غ ػراـ /مممشػػر مقارنػػة مػػع السػػيطرة
الموجبػة ،وشوجػػد الكنيػػر مػف الد ارسػػات لشػ ششػػير إلػ دور انشرذيػػروف كامػػا  IFN-γذػ القمػػاي عمػ الطفيميػػات
ومنيا طفيم األميبا ريث اف ارشفاع انشرذيروف كاما  IFN-γيوذر رمايػة مػد األميبػا مػف ػ ؿ شرفيػل الػب عـ
و اصػػو اللػػدست دا ػػؿ الجسػػـ وس يسػػشطيع اسنشرذيػػروف كامػػا  IFN-γاف يرقػػؽ ى ػ ا بػػدوف مسػػاعدة أو شلليػػل
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منػاع ريػث بػيف ( )52اف ارشفػاع اسنشرذيػروف الفػا  TNF-αمػع كامػا  IFN-γمػع البػيف ابيمػاض )IL-2)2
المنش مف

يا  CD4, Tكميا مشناسقة اللمؿ مد األميبا وشكػوف ات ذلػؿ شػيلرع لقشػؿ ناشػطات األميبػا ،كمػا

ششفؽ دراسشنا مع( )53ريث اعشبر اسنشرذيروف كاما  IFN-γىو ال طوة األول لصناعة لقاح مد األميبا ريػث
ارشفػع عنػده انشرذيػروف كامػا  IFN-γوسػايشوكينات  , Th2والبػيف ابيمػاض )IL-2) 2وعامػؿ شن ػر األوراـ الفػا
 TNF-αكما اسشطاع مف شوذير الرماية مد األميبا كما بينت نفس الد ارسػة إمكانيػة اسػش داـ اسنشرذيػروف كامػا
 IFN-γوالبػ ػػيف ابيمػ ػػاض  )IL-12)12البػ ػػيف ابيمػ ػػاض  )IL-10(10لص ػ ػػنع لقػ ػػاح لإلنسػ ػػاف مػ ػػد طفيم ػ ػ

 E.histolyticaوىناؾ الكنير مف الدراسات الش شدؿ عمػ اسػش داـ اسنشرذيػروف كامػا  IFN-γكمقػاح بمسػاعدة
اللديد مف السايشوكينات المنشجة مف  Th1ريث اف  Th1شرفل وشللل المقارات منؿ  IL-12ال ع شـ اسش دامو
كمقػػاح مػػد طفيمػ  )54( Leishmania majorومػػد الم ريػػا ( )55والمقوسػػات الكوندي ػة Toxoplsma

.)56( gondii

جدول ( )20مستو االنتروفيرون كاما  IFN-γلمحيوانات

جدول ( )21مستو االنترفيرون كاما  IFN-γلمحيوانات الممنعة

المختبرية المعاممة بالمستضد ()O

بالمستضد ( )Oمع طفيمي E. histolytica

األحرف اإلنكميزية المتشابهة داللة عمع عدم وجود فروق معنوية بمستو  p>0.05مقارنة بين المجاميع.

 -تأثير المستضيد  Oعميع مسيتو الكموبيولينيات المناعيية  IgGو :IgMأظيػرت نشػاي الد ارسػة الراليػة ارشفاعػا

ملنويػا بمسػػشول ( )P<0.05لكػ الكموبينػػات المناعيػة  IgG, IgMريػث يبػػيف الجػػدوؿ ( )22مسػػشول الكمػػوبيف
المنػػاع  IgGوجػػدوؿ ( )23مسػػشول الكمػػوبيف المنػػاع  .IgMوبمغػػت نسػػبة الكمػػوبيف المنػػاع  IgGلمجموعػػة

المسشمػد ) (Oمػع وجػود الطفيمػ مقارنػة مػع السػيطرة الموجبػة ) (2.24, 3.46مميغػراـ /ديسػيمشر عمػ الشػوال

أمػػا الكمػػوبيف المنػػاع  IgMذقػػد بمغػػت نسػػبشو لممسشمػػد ) (Oمقارنػػة مػػع السػػيطرة الموجبػػة ىػ )(1.2, 5.02
مميغراـ /ديسيمشر وى ه النشاي جايت مشواذقػة مػع اللديػد مػف الد ارسػات الشػ ششػير إلػ ارشفػاع األجسػاـ الممػادة
 IgM, IgGالملنوي ػة ذ ػ مصػػوؿ المصػػابيف بػػالطفيم ريػػث اف اسم ارمػػية الش ػ يرػػدنيا الطفيم ػ شقػػود إل ػ
اسشجابة مناعية مشمنمة ب نشاج األجساـ الممادة ( )57ريث اشفقت أيمػا مػع ( )58 ،57ريػث ارشفلػت مسػشول
األجسػػاـ الممػػادة ذػ الريوانػػات المصػػابة شجريبػػا بػػالطفيم ولكػػف لػػـ يكػػف ملنويػػا وك ػ لؾ مػػع ( )59ريػػث وجػػد
الليػادة الراصػمة ذػ  IgMاعمػ مػف الليػادة الراصػمة ذػ  IgGوكػ لؾ مػع ( )60ريػث ارشفػع  IgG, IgMذػ
األش ا

الم مجيف بالطفيم وششفؽ أيما مع ( )61ريث سرظ ارشفاع  IgGعند رقف جسـ األ ارنػب بكميػات

كبيرة مف الطفيم ريث أشار إل اف  IgGمف اكنر األمداد الموجودة ذ المصؿ ريث شؤدع دو ار كبي ار ذ
النظاـ المناع و لؾ مف

ؿ قياميا بملادلة السموـ ونظ ار لبقاييا ذشرة طويمة ذ الػدـ ذيػ قػادرة عمػ رمايػة

الممػػيؼ مػػف رػػاست شك ػرار ال م ػ بػػالطفيم وكانػػت النشػػاي غيػػر مشواذقػػة مػػع ( )62ريػػث ان فمػػت األجسػػاـ
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الممادة ذ الريوانات المجرعػة شجريبػا .ويلػلل السػبب ذػ ارشفػاع مسػشول الكموبيولينػات المناعيػة بلػد الشلػرض

لممسشمد ) (Oىو اف المسشمد يلشبر يفاف ارج يللل شكويف المد وال ع قد يكوف مف النػوع الػ ع يشفاعػؿ
شصػػالبيا مػػع ( )Anti-antibodyال اص ػة بػػالطفيم نشيج ػة سرشمالي ػة الششػػابو بػػيف المرػػددات المسشمػػدية بػػيف
المسشمػػد قيػػد الد ارس ػة والطفيم ػ وعنػػدما يػػشـ الشجريػػع بػػالطفيم ذانػػو يلشبػػر مسشمػػد آ ػر د ػػؿ الجسػػـ ذيرػػدث
ذلاليػػة الشرفيػػل المنػػاع اللػػاـ والػ ع يشػػاىد عمػ شػػكؿ مقاومػػة غيػػر مش صصػة شجػػاه ال م ػ و لػػؾ مػػف ػ ؿ

عممو عم شرفيله ال
الناشجة عنيا إلػ
مف ال

يا ى

ال موية مف

يا البايية عم اسنقساـ بلدىا شبدأ

يا  Bبالشم ـ وباسنقساـ المشكرر وششمايل ال

يػا

يػا الب لمػا ( )Plasma Cellsوالشػ شسػشجيب بشرريػر كميػات كبيػرة مػف المػد ونػوع آ ػر
يا ال اكرة ( memory cell )63كمػا يلػلل السػبب ذػ

لػؾ إلػ شػلامف اسسػشجابة المناعيػة

ؿ الليادة ذ أعداد اسرومات الممفية مع اإلنشاج اللال لم

يا الب لمية الش شلمؿ عم شكويف

األمػػداد الش ػ شيػػاجـ الطفيم ػ ذ ػ يػػشمكف الطفيم ػ الم ػرشبط مػػع المػػد والمػػشمـ مػػف مقاومػػة ال

يػػا البملمي ػة إ

شقم عميو وى ا ما أكدشو نشايجنا مف ارشفاع ملامؿ البملمة عند وجود الطفيم .
جدول ( )22مستو الكموبين المناعي  IgGلمحيوانات المختبرية

جدول ( )23مستو الكموبين المناعي  IgMلمحيوانات المختبرية

المعاممة بالمستضد ( )Oمع طفيمي E. histolytica

المعاممة بالمستضد ( )Oمع طفيمي E. histolytica

األحرف اإلنكميزية المتشابهة داللة عمع عدم وجود فروق معنوية بمستو  p>0.05مقارنة بين المجاميع.
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