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 خصمللا

تناولتتتل الدراستتتة الحاليتتتة تحديتتتد تتتتقثير الموجتتتال فتتتوز الصتتتوتية، بوصتتتبةا محبتتتجاا للمناعتتتة،  تتتد ا صتتتابة بتتتدا  الجيارديتتتا 
Giardiasis  المتستب  عتن يبيلتيGiardia lamblia  فتي الجترنان النرويجيتةRattus norvegicus .بعتة التييترال وتمتل متا

ثانيتة 210 ثانية،  150ثانية،  60المر ية في الجرنان المجرعة فموياا بقكياس الجيارديا المبليا المعتتتر ة ولبترال جمنية مختلبة،  
w/cmالثانيتة  \نبنبتة  20000ثانية، على التوالي،  وبتردد ثابل لكتل المعتام ل بلت   240و 

( مقارنتة بمجموعتة الستييرة 1.8 ( 2
رنان المجرعة فموياا بقكياس الجيارديتا ييتر المعر تة للموجتال فتوز الصتوتية( ييلتة فتترة التجربتة، اعتمتاداا علتى معتايير عديتدة )الج

ت تتمنل التييتترال الحاصتتلة فتتي التعتتداد الكلتتي والتبا تتلي لخ يتتا التتدم البتتية، واالستتتجابة المناعيتتة الخلويتتة المتمثلتتة باختبتتار فتتري 
 ( فتي معتدل التعتداد الكلتي لخ يتا التدم البتية بلت  اقصتا p≤0.01ظةرل نتتاج  الدراستة ارتباعتا معنويتا )وقد ا الحساسية المتقخر.

اعتتداد الخ يتتا اللمباويتتة، والتبتتاول فتتي اعتتداد الخ يتتا الوحيتتدة فتتي  ارتبتتا ثانيتتة، ومتتن ختت ل  210فتتي البتتترة  3ستتم/خليتتة 10600
( فتتي االستتتجابة المناعيتتة الخلويتتة متمثلتتة بارتبتتا  معتتدالل ستتم  وستتادة (p≤0.01 الحيوانتتال المعاملتتة، كمتتا حصتتلل جيتتادة معنويتتة

ستاعال متتن الحقتن، ورافقتا هي تتا جيتادة فتي الحيوانتتال  3ثانيتة بعتتد مترور  240ملتم فتتي البتترة   1.75القتدم )االنتبتا،(، بلتت  هقصتا  
 ملم(. 0.225المعاملة مقارنة بمجموعة السييرة )

 االمواج فوز الصوتية، االستجابة المناعية. ،Giardia lamblia :الكلمات الدالة
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 ABSTRACT  

The present study investigated the effect of the direct ultrasonic waves, as an immune 

stimulator, against infection with giardiasis caused by Giardia lamblia in Norwegian rats Rattus 

norvegicus. The pathological changes occurred in the rats administered orally with the cysts of G. 

lamblia, exposed to different durations of ultrasonic waves 60 seconds, 150s, 210s and 240s, 

respectively, with constant frequency 20.000 pulse\second(1.8w/cm
2
) were followed in comparison 

with the control group (rats administered orally with the cysts of G. lamblia, without exposure to 

the ultrasonic waves), along the experiments period, depending on many criteria, included the 

changes in the total and differential count of leukocytes (WBCs), and specific (cellular) immunity, 

represented by skin- delayed type hypersensitivity test. The results of the present study revealed a 

significant increase (p≤0.01) in the total count of leukocytes, the maximum count was 10600 
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cell/cm
3
 at duration 210s, expressed by increase in lymphocytes, variation in monocytes numbers in 

treated animals.A significant increase (p≤0.01) in the cellular immunity, represented by elevation in 

the rates of foot pad thickness (swelling), the maximum thickness was 1.75mm at duration 240s in 

treated animals, in comparison with control group (0.225 mm).  

 

Keywords: Giardia lamblia , Ultrasonic waves, Immune stimulator 
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 المقدمة
التي تصي  األمعا  الدقيقة للحيوانال البقرية،  ،من االبتداجيال المعوية Giardia lambliaيعد يبيلي الجيارديا         

قز ا صابة البرماجيال، الجواحف، الييور واللباجن ومن  منةا ا نسان، وهو واسع االنتشار في البلدان المتيورة والنامية، وتتح
دالة لجية و الظروف االجتماعية واالقتصادية و المةنة و الحالة اليناجية وايالظروف البو بدا  الجيارديا بعوامل عدة مثل العمر 

 Aycan-Kaya et al., 2012; Kamda et al.,2012; Samn et)تب ل المعتدلة( وحالة الم يف المناعية ) pHة يالحام 

al., 2012;Omarova et al.2018.) 
معقتتتداا متتتن األنتتتوا  متتتع القليتتتل متتتن  Giardia intestinalisب او متتتا يستتتمى  G.duodenalisوتت تتتمن هفتتتراد مجموعتتتة 

  A,B,C,D,E,F,G,H)االخت فتتتتتتتتتال الشتتتتتتتتتكلية بينةتتتتتتتتتا. وينقستتتتتتتتتم يبيلتتتتتتتتتي الجيارديتتتتتتتتتا التتتتتتتتتى ثمتتتتتتتتتاني مجتتتتتتتتتاميع وراثيتتتتتتتتتة متميتتتتتتتتتجة )
(Caccio and Ryan, 2008; Monis et al., 2009, Cotton  et al., 2014;Turki et al.2015)  مع مجموعتين رجيستتين

ويتؤد    Steatorrhea(. يشكل يبيلي الجيارديا المسب  الشاجع لإلسةال الشتحمي Buret, 2008) Bو  Aتصيبان االنسان هما 
 نمو في األيبال( ويؤد  اي اا الى تقخر الCarmena, 2010; Ringqvista et al., 2011الى حاالل إمرا ية ووفيال عالية )

Kamda et al., 2012; Beatty et al., 2014;Yousaf et al.2018  (. وعتادة متا يكتون األشتخاص المثبيتون مناعيا)مثتل
واالشتتتتتتتخاص التتتتتتتنين يعتتتتتتتانون متتتتتتتن نقتتتتتتتص فتتتتتتتي الكلوبيولينتتتتتتتال المناعيتتتتتتتة  ،األيبتتتتتتتال، المستتتتتتتنون، مر تتتتتتتى االيتتتتتتتدج و الستتتتتتتريان(

hypogammaglobulineamic  بالجيارديتا )اكثتر عر تة لإلصتابةCarmena, 2010; Inabo et al., 2012; Zhang et 

al., 2016.) 
مرا ية لةنا اليبيلي و استجابة الم يف لإلصابة مبةمة، لكن الدراسال الحديثتة تقتترب بتقن األيتوار والجالل ميكانيكية ا 

اليبقتتة لألمعتا  و  Brush Borderبرشتاتية المتينيتة لليبيتل، تعتتد عمليتة فستلجية مر تتية متعتددة العوامتتل تت تمن تحيتيم الحافتتة ال
حتتث االستتتتجابال المناعيتتة وااللتةابيتتة للم تتتيف وتحيتتيم وظيبتتة البنكريتتتاس وتبتتدل البلتتورا الموجتتتودة فتتي االثنتتي عشتتتر   ،المخاييتتة

(Beatty et al., 2014; Bhargava et al., 2014; Cotton et al.,2014; Gerbaba et al., 2014.) 
الكيناكرين الع ج المب تل لتدا  الجيارديتا وكثيتراا متا يحصتل دوار وصتدا  وقيتا  ببعتل هتنا التدوا ، وقتد و يعد هيدروكلوريد 

يتؤد  احيانتتاا التتى نهتتان ستتمي واعتتت ل دمتتو  شتتر  والتةتتا  جلتتد ، تلتتون الجلتتد باالصتتبر وتصتتب  االظبتتار بتتاللون االجرز واألستتود، 
( الع ج البديل وجميعةا  Ornidazole, Tinidazole, Metronidazoleالتي تت من )  Nitroimidazoleلنل  تعد مشتقال 

، ولكتن ستجل عتدد متن التتقثيرال الجانبيتة الحتادة لتا مثتل التةتا   DNAتثبي بنا  الحتامة النتوو  الرايبتوج  المنقتوص االوكستجين
الن  يت من  Benzimidazoleل البنكرياس وتسمم الجةاج العصبي المركج  ف  ا عن كونا من المركبال المسرينة. واستعمل ا

Albendazol وMebendazol  ( ف تت ا عتتن هدويتتة هختتر مثتتل 95 – 62لعتت ج دا  الجيارديتتا متتع نستت  نجتتاب تتتتراوب بتتين ،) %
Quinacrine, Furazolidone, Paromomycin (Carmena, 2010) . 

 .Poorsaadat et alاجي، إن هدف الباحثون واتجا الباحثون إلى ايجاد وساجل بديلة لمكافحة الجيارديا منةا التيار الكةرب

في تيةير الما  الجار  )ما  الحنبية( من  Direct electricity currentإلى تحديد تقثير التيار الكةرباجي المباشر  (2004)
بقا   ( هن التيار الكةرباجي ساعد على تقليل اختجال مدة2013) Ahmad، وهظةرل النتاج  التي توصل اليةا G.lambiيبيل 
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اليبيل في جسم الم يف وقلل من يرب اليور المتكيس في الجرنان النرويجية بمستو  معنو  عال، وتبين ان عدداا من س الل 
 Probioticsخارج الجسم، ان بكتريا  G.intestinalis(  لةا تقثير تثبييي قو  على Probiotics) Lactobacillusبكتريا 

بال المعدية المعوية بوساية عملةا كبلورا يبيعية دقيقة بوساية ميكانيكيال مثل انتاج المواد تمنح ع جاا سانداا بدي ا لإلصا
الم ادة للمكروبال وتثبيي انتاج السموم وتثبيي دخول المكروبال إلى داخل الخلية وتحبيج االستجابة المناعية والمناعة الجةاجية 

 et Shukla  ., 2009;et alSimpsonنال مثل )الك   و القوارة( )والمخايية  د دا  الجيارديا في مختلف نمانج الحيوا

., 2010al (. 
 كيريقة حرارية،  ultrasonic wavesواتجا الباحثون في السنوال األخيرة إلى تيبيز تقنية الموجال فوز الصوتية 

  Submucosal Fibroid ايي يير اختراقية الستجصال األنسجة ولمعالجة األمراة المختلبة التي ت م التليف تحل المخ
Wang et al., 2012))  وسريان الخ يا الكبديةHepatic Cellular Carcinoma (Cheung et al., 2012 والسريان )

، Uterine Fibrosis( وتليف الرحم NICE, 2012; Liu et al.,2013) Prostate Adeno Carcinomaاليد  البروستاتي 
 Lymphوسريان اليدد اللمباوية المنتشر Breast Carcinomaوسريان الثد    Pancreatic Carcinomaسريان البنكرياس

Node Metastasis  وسريان العظام الخبيث المنتشرMalignant Osteo Carcinoma  ألنسجة الرابية اوسريان
 Neuroendocrine Tumors وهورام اليدد الصم العصبية Renal Carcinoma، سريان الكلى  Sarcomaوالع لية

(Bataineh et al., 2012; NICE, 2012 Al-وقد يبقل .)  تقنية الموجال فوز الصوتية هي اا لمعالجة األمراة 
 ;Hydatid disease    ( Cai et al., 2013( واألمراة اليبيلية مثل دا  األكياس العدريةMonisn et al., 2009) البكتيرية

liu et al., 2013;  Zhang et al.,2013)   ( وهكياس الجيارديا خارج الجسم(Al-Sabi et al., 2011. 
نظراا لألعراة الجانبية الكثيرة التي تسببةا األدوية المستعملة في ع ج الجيارديا، لنا هدفل الدراسة الحالية الى استعمال 

يرها في المناعة الخلوية فيةا من الموجال فوز الصوتية  في معالجة االصابة بدا  الجيارديا في الجرنان النرويجية ودراسة تقث
خ ل تقثير الموجال فوز الصوتية  في التعداد الكلي والتبا لي لخ يا الدم البية وفي المناعة الخلوية المتمثلة باختبار فري 

 الحساسية المتقخر في الحيوانال المعاملة مقارنة بحيوانال السييرة. 
لمية، لوحظ عدم تيرز الباحثين الى استعمال تقنية الموجال فوز ومن خ ل االي   على ما تم نشر  من بحوث ع

الصوتية  لمعالجة األصابة بدا  الجيارديا داخل الجسم الحي، في الجرنان النرويجية من خ ل تعرية األكياس الى الموجال فوز 
الف  20الموجال فوز الصوتية بتردد  الصوتية ولبترال مختلبة، لنا جا ل فكرة هنا البحث ان هجر  تعرية هكياس الجيارديا الى

 ( ثانية. 240، 210، 150، 60نبنبة/ ثانية وألربع فترال جمنية )
 

 المواد وطرائق العمل

 الحيوانات المستخدمة
 تهيئة الحيوانات

( هشةر من بيل الحيوانال التابع لكلية 7 -6بعمر)  Rattus norvegicusتم الحصول على الجرنان النرويجية نو     
لي  البيير  في جامعة الموصل، وتم تكثير هن  الحيوانال في يرفة تربية الحيوانال في كلية التربية/ قسم علوم الحياة في ا

جامعة الموصل. وجر  فحص براج الحيوانال باليريقة المباشرة للتقكد من خلوها من اليبيليال المعوية. كثرل هن  الحيوانال 
( 4 -3نكور لكل قبص، إن استخدمل في التجار  المختلبة بعمر) 4هقباص لوحدها وبواقع  وعجلل النكور منةا عن ا ناث في

 .هسابيع مع مراعاة الحباظ عليةا في ظروف م جمة من درجة حرارة وينا  م جمين لنموها ليرة تققلمةا مع هن  الظروف
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 جمع وعزل عينات الطفيليات 
وليايتة تشترين األول  2012تشبى الس م في الموصل للبترة من تشرين الثتاني ُجمعل العينال من مختبر اليبيليال في مس    

% ومحلتتول 0.9بعتتد فحتتص اليتتاجي التتوارد إلتتى المختبتتر المتتنكور فحصتتاا مباشتترا باستتتعمال المحلتتول الملحتتي البستتلجي بتركيتتج 2013
  يتاس يبيلتي الجيارديتا بحست  يريقتةليترة التحتر  عتن يبيلتي الجيارديتا. وعجلتل اك  Lugol'siodine solutionاليوداللوكتالي

Bingham et al. (1979) مع عدد من التحويرال التي اتبعتةاShnawa (1995). 
 تجريع الحيوانات المختبرية

فتي هتن  الدراستة بمعلتز األكيتاس فتي المحلتول الملحتي البستلجي الحتاو   orallyجرعل الجرنان المختبرية عن يريز البم 
2x10على ما يقر  من )

ان ُهدخلتل ا بترة عتن يريتز البتم إلتى المتر   ثتم المعتدة  G 18يسا/ مل باستعمال إبرة معقوفة قياس ( ك4
 (.Roberts-Thomson et al.,1976ودفع الساجل الحاو  على األكياس إلى داخل المعدة مباشرة )

 تصميم التجربة
دل المجموعتة االولتى كمجموعتة الستييرة قسمل نكور الجرنان الى خمس مجاميع بواقع هربعة حيوانتال لكتل مجموعتة، وعت

 فيما مثلل المجاميع األربع الباقية المجاميع التجريبية.
كياس يبيلي الجيارديا وييتر المعاملتة بالموجتال فتوز الصتوتية، وهتي قوالمجموعة االولى هي مجموعة السييرة: المجرعة ب

2x10تجريتتع البمتتو  وبمعتتدل)عبتتارة عتتن هربعتتة جتترنان تمتتل إصتتابتةا بيبيلتتي الجيارديتتا عتتن يريتتز ال
( كيس/متتل. فتتي حتتين شتتملل 4

المجموعة الثانية والثالثتة والرابعتة والخامستة هربتع مجتاميع متن الجترنان التنكور المجرعتة بقكيتاس الجيارديتا المعر تة بالموجتال فتوز 
ى التوالي، وبواقع هربعة جرنان ( ثانية، عل240 ،210، 150، 60هلف نبنبة /ثانية ولبترال جمنية مختلبة ) 20الصوتية عند التردد 

 لكل تجربة ودرسل فيةا المعايير المستعملة في الدراسة الحالية.
 الجهاز المستخدم في الدراسة الحالية

انگليج  المنشق، في قسم علوم الحياة، كلية Ultrasonic استخدم في الدراسة الحالية جةاج الموجال فوز الصوتية 
 .(1كما مبين في الشكل )  Omniinternationalفرتا شركةالعلوم، جامعة الموصل، الن  و 
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    Ultrasonic: جهاز الموجات فوق الصوتية 1الشكل 
 المعايير المختارة في الدراسة

 جمع الدم
 Diethyletherبعد معاملة الجرنان وعند انتةا  البترال المنكورة انبا، ان خدرل الجرنان باستعمال ثناجي اثيل االيثر 

مل  5، وجمع الدم في هنابي  بسعة  Waynforth(1980دم من محجر العين باستعمال هنبوبة شعرية وفز يريقة )وسح  ال
ليرة حسا  العدد الكلي والتبريقي لخ يا  Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid (EDTA)حاوية على مانع التخثر 

 الدم البية.
 خر( أسية المتاالستجابة المناعية الخلوية )اختبار فرط الحسا

. ان ُحيمل هو ُفجترل األكيتاس للحصتول علتى مست تد Craft and Nelson (1982)تم تح ير المست د وفقاا ليريقة 
ثانية، ُكررل العملية هربع مترال  15نبنبة لكل ثانية لمدة  12000ونل  بتسليي    الجيارديا باستعمال جةاج الترددال فوز الصوتية

  Dialysis جز تقريباا ليرة الحباظ على درجة الحرارة الوايجة للمحلول. اجريل بعد نلت  عمليتة التديلجةدقا 5 مع فترال توقف لمدة
 ساعة  د الما  المقير. 48لمدة 

 تقدير كمية البروتين
المحتتورة فتتي بعتتة المتتواد البايولوجيتتة،   Schacterle and Pollack(1973قتتدرل كميتتة البتتروتين الكلتتي وفتتز يريقتتة )

 Spectrophotometersingleنتتانومتر باستتتعمال جةتتاج المييتتاف ال تتوجي ) 650متتوجي  متصاصتتية عنتتد يتتولقيستتل شتتدة اال

beam(  نتو )CAMBRLDJE.1011 التن  جةجتتا شتركة ) Cecil Instrument limited تتم تحديتد تركيتج البتروتين الكلتي .
( مايكرويرام/مل متن هلبتومين 1000-0لبة تراوحل بين)في العينة باستعمال المنحنى القياسي للبروتين الن  ح ر بقخن تراكيج مخت

 .(2)شكلال في مبين كماBovine Serum Albumin (BSA)  المصل البقر 
 

 
Concentration (ìg/ml) 

 البروتين كمية لتقدير القياسي المنحنى:  2 الشكل
 المستضد حقن

قنل وسادة القدم اليمنى للجرن بمست د هكياس لقياس فري الحساسية المتقخر، إن حُ  Ali Khan (1978اتُبعل يريقة )
مل نال إبرة  1( وباستعمال محقنة يبية بحجم %70مايكرويرام بعد تعقيم منيقة الحقن بالكحول )  174يبيل الجيارديا بتركيج 

ال ، هما القدم األخر  فحقنل بالحجم نبسا من دارئ البوسبال الملحي المعقم. تم قياس سم  القدم باستعم25Gقياس
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ساعة من الحقن لحسا  البرز بين القرا تين لوسادتي القدم اليمنى واليسر  بوصبةا مقياساا  48،  24، 3بعد   Vernierالقدمة
 لبري الحساسية المتقخر.

 
 التحليل االحصائي

 Complete Random Design حللل بيانال الصبال المختلبة بحس  يريقة التصميم العشواجي الكامل

(CRD)البروقال بين متوسيال العوامل )الوقل والنبنبة( وكنل  التوافيز بين العوامل بحس  يريقة دنكن متعدد المد   واختبرل
Duncan′s Multiple Range Test  (Gomez and Gomez, 1983  نبنل التحاليل االحصاجية جميعةا باعتماد البرنام .)

  Statistical Analysis System V.9 .(SASا حصاجي الجاهج)
 النتائج والمناقشة

 Total count of leukocytesالتعداد الكلي لخاليا الدم البيض  
( التعداد الكلي لخ يا الدم البية في مجموعة حيوانال السييرة والمجاميع المعاملة بالموجال فوز 1الجدول )ويظةر 

الجرنان المعاملة مقارنة مع مجموعة السييرة إن  الصوتية لبترال جمنية مختلبة، وقد لوحظ ارتبا  عدد خ يا الدم البية في
( في األسبو  3خلية/سم10600نبنبة/ ثانية( هعلى عدد لخ يا الدم البية ان بل  )  20000ثانية/ 210سجلل فترة التعرية )

سبو  الثالث من ( في األ3خلية/سم10163مسجلة )  ،ثانية 150كياس معر ة لبترة قتلتةا الجرنان المجرعة ب ،األول من ا صابة
( في P≤0.01( عند مستو  احتمالية )3خلية/سم10000ثانية مسجلة ) 240كياس معر ة لبترة قا صابة ثم الجرنان المجرعة ب

األسبو  الرابع، وقد لوحظ ارتبا  خ يا الدم البية في المعام ل مقارنة بمجموعة السييرة التي عانل انخبا ا في األسبو  
صابة. وقد كانل جميع البروقال في التعداد الكلي لخ يا الدم البية معنوية بين مجموعة السييرة الااا هثنا  الثالث والرابع هي 

 (.p≤0.01والمجاميع المعاملة عند مستو  احتمالية )
 عة السيطرةيبين التغيرات الحاصلة في معدالت التعداد الكلي لخاليا الدم البيض في الجرذان المعاملة مقارنة بمجمو : 1الجدول 

 فترة التعريض ) ثانية (
 السيطرة

 االسابيع

 

 

 

240 210 150 60 

أالنحراف ± *المعدل
 القياسي

أالنحراف ± *المعدل
 القياسي

أالنحراف ± *المعدل
 القياسي

أالنحراف ± *المعدل
 القياسي

أالنحراف ± *المعدل
 القياسي

8400 2033.0   

   a-c 

10600 3813.1 

 a 

8050 1369.9  

  a-c 

8000 1689.18 

a-c 

4250 491.596   

 d 
 األول
 

9400 1883.2   

   a-c 

9175 3284.68 

 a-c 

8100 2171.02 

  a-c 

8575 1456.88 

   a-c 

8013 3766.60 

a-c 
 الثاني

 

9750 1112.0   

   a-c 

8125 2473.02 

  a-c 

10163 1898.8 

 a 

7063 1931.05

a-d 

6200 730.296   

b-d 

 الثالث

 

10000 2127.9 

     a 

6250 191.48   

  a-c 

7650 2259.05 

a-d 

7525 2418.85 

 a-d 

5713 647.269 

c-d 

 الرابع

 

االنحراف القياسي. الحروف ا نكليجية المختلبة تدل على وجود فروقال معنوية اما الحروف ± *يمثل المعدل الربع مكررال 
 (.P≤0.01حس  اختبار دنكن عند مستو  احتمالية )ا نكليجية المتشابةة والمشتركة فتدل على عدم وجود فروقال معنوية ب

 

ويمكن هن تعج  الجيادة في التعداد الكلي لخ يا الدم البية إلى كون الموجال فوز الصوتية تعمل كمنشي يير نوعي هو عام  
 لخ يا المتعادلة وانقسامةا.للخ يا المسةمة في المناعة، إن إنا يحبج انقسام الخ يا داخل الجسم وخارجا، والسيما هجرة الب عم وا
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( إن الحظا جيادة في التعداد الكلي 2010)  Al-Dabbag and Rahemoوقد اتبقل النتاج  الحالية مع ما توصل إليا كل من
ساعة،  24لخ يا الدم البية نتيجة إحداث ا صابة في الجرنان النرويجية بقكياس الجيارديا المشععة بقشعة كاما لمدة ساعتين و 

( في دراستةا عن تقثير التيار 2013)   Ahmadارنة بمجموعة السييرة المجرعة باألكياس يير المشععة. كما اتبقل مع نتاج  مق
 الكةرباجي المباشر في االستجابة المناعية للجرنان النرويجية المجرعة بقكياس الجيارديا مقارنة بمجاميع حيوانال السييرة والسالبة. 

التي هجريل على الجرنان المجرعة بقكياس الجيارديا يير المعر ة للموجال فوز الصوتية )السييرة( وهظةرل نتاج  البحث 
في التعداد الكلي لكريال الدم البية مقارنة بالجرنان المعاملة ونل  الرتشاب خ يا الدم البية وهجرتةا من الدم ً انخبا ا

د بين الباحثون هن االرتشاب المتجايد للخ يا اللمباوية داخل البريتون (، وقCotton et al., 2014ووصولةا الى مواقع اليبيلي )
 هن اليور الحاد لإلصابة بيبيلي  Vinayak et al. (1991)(. وهو حل دراسة Faubert, 2000مرتبي بدا  الجيارديا )

G. duodenalis  في البجران يصحبا جيادة الخ يا اللمباوية التي تعود الى مجاميعCD8
+
 Cytotoxic T cell  داخل اليبقة

، وكنل  ًالي جية والصبيحة هألصيلة. ومما تجدر ا شارة إليا هن هن  الجيادة في االرتشاب قد سجلل في الحيوانال الكبو ة مناعيا
 Scott et al., 2004). ً )في الحيوانال عديمة الصعترية المصابة بالجيارديا هي ا

 

 Differential count of leukocytesيض التعداد التفاضلي لخاليا الدم الب
في  neutrophils( التعداد التبا لي لخ يا الدم البية، إن لوحظ انخباة هعداد الخ يا العدلة 2الجدول )يت ح من 

ي ثانية، ف 240% في المجاميع المعاملة للبترة 16.5مجاميع الحيوانال المعاملة في األسبوعين األول والثاني، إن بل  هدناها 
نخباة في مجموعتي الحيوانال %، هما في األسبو  الثالث والرابع فقد استمر اال37,5ألول مقارنة  بمجموعة السييرة ااألسبو  

ثانية في األسبو  الثالث مقارنة  210% في المجموعة المعاملة للبترة 10ثانية إن بل  هدناها  240ثانية و  210المعاملة للبترة 
ثانية فقد سجلل ارتباعا في الخ يا العدلة في األسبوعين الثالث  60%. هما المجموعة المعاملة للبترة 27.75بمجموعة السييرة 

بمجموعة السييرة. وقد كانل البروز معنوية بين مجموعة الحيوانال المعاملة ومجموعة السييرة عند مستو  الرابع مقارنة و 
 . (P≤0.01احتمالية )
في الحيوانال المعاملة الى تقثير الموجال فوز الصوتية في تحبيج انقسام الخ يا البلعمية نخباة الخ يا العدلة ايعج  و

الباحثون فيةا التيار الكةرباجي كمؤثر  استعملوالخ يا المتعادلة وهجرتةا إلى مواقع ا صابة، وهن  النتيجة مماثلة لدراسال هخر  
 (.                                                      Song et al., 2007; Cinar et al., 2009في االستجابة المناعية )

( هعداد خ يا الدم البية الحم ية في مجاميع الجرنان المعاملة بالموجال فوز الصوتية مقارنة 2الجدول )كما يبين      
% 0.25ثانية في األسبو  الثاني وبليل  60ة بمجموعة السييرة، إن لوحظ هن الخ يا الحم ية ظةرل في المجاميع المعاملة بالبتر 

% خلية، وانعدمل هن  الخ يا في مجموعة 0.5ثانية في األسبو  الرابع  210خلية، في حين بليل في المجموعة المعاملة بالبترة 
مستو  احتمالية  السييرة والمجاميع المعاملة األخر وكانل البروز يير معنوية بين المجاميع المعاملة  ومجموعة السييرة عند

(P≤0.05وتعد الخ يا الحم ية من الخ يا البلعمية التي تعود الى الجةاج البلعمي النخاعي .)Myeloid Phagocytic  التي
ختباؤها إلى آلية الموجال فوز الصوتية وتحبيج ارتشاحةا إلى هماكن ا صابة اتلي الخ يا المتعادلة في عملية البلعمة، لنا يعج  

(Male et al., 2007.)  ( هعداد الخ يا القعدة في مجموعة السييرة والمجاميع المعاملة بالموجال فوز 2الجدول )كما يبين
 الصوتية، إن لوحظ انعدام هن  الخ يا في كل المجاميع المعاملة ومجموعة السييرة .

مباوية في المجاميع المعاملة في األسبو  ( اعداد الخ يا اللمباوية، إن لوحظ ارتبا  هعداد الخ يا الل3الجدول )ويبين 
 240األول مقارنة بمجموعة السييرة، وكانل هعلى جيادة حصلل للخ يا اللمباوية في األسبو  الثالث للمجموعة المعاملة بالبترة 

(. P≤0.01لية )% خلية عند مستو  احتما87.0ثانية إن بليل  210% خلية، والمجموعة المعاملة بالبترة 87.25ثانية، ان بليل 
ثم انخب ل هعداد الخ يا اللمباوية في المجاميع المعاملة في األسبو  الثاني والثالث ولكن بقيل هعلى مما في السييرة التي 
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(، ويلحظ من الجدول هن هعداد الخ يا اللمباوية بقيل P≤0.01انخب ل فيةا هعداد الخ يا اللمباوية عند مستو  احتمالية )
جاميع المعاملة مقارنة بمجموعة السييرة ييلة فترة االسابيع االربعة وكانل البروز معنوية بين المجاميع المعاملة مرتبعة في الم

 ( ومجموعة السييرة.P≤0.01عند مستو  احتمالية )
  ية والقعدة( يبين التغيرات الحاصلة في معدالت التعداد التفاضلي لخاليا الدم البيض الحبيبية )العدلة والحمض: 2الجدول     

 في الجرذان المعاملة مقارنة بمجموعة السيطرة 
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ليجية المختلبة تدل على وجود فروقال معنوية، اما الحروف االنحراف القياسي. الحروف ا نك± *يمثل المعدل ألربع مكررال 
 ( P≤0.01ا نكليجية المتشابةة والمشتركة فتدل على عدم وجود فروقال معنوية بحس  اختبار دنكن عند مستو  احتمالية )

ثون آخرون عن تقثير التيار ويمكن هن تبسر جيادة هعداد الخ يا اللمباوية بتقثير الموجال فوز الصوتية، بما يماثل ما نكر  باح
 ,.Song et al., 2007; Cinar et alعلى تحبيج وتوجيا انقسام الخ يا )سام الخ يا اللمباوية كونا يعمل نقاالكةرباجي في 

 مع دراسال هخر  تناولل تقثير التيار الكةرباجي على هعداد الخ يا اللمباوية، فياي ا (، وقد جا ل هن  النتيجة ميابقة 2009
 Al-Dabbag and Rahemo 2010; Ahmad)الجرنان المصابة بقكياس الجيارديا المعر ة ألشعة كاما والتيار الكةرباجي

. هما انخباة هعداد الخ يا اللمباوية في مجاميع السييرة فيمكن هن يبسر بةجرة الخ يا اللمباوية وانتقالةا إلى مواقع (2013
لمنع دخول ه  ً لتستقر في اليبقة الي جية لألمعا ، ولتكون مجةجة مناعيا ،(Buret, 2008; Cotton et al., 2014ا صابة )

مست د من اليبيلي إلى داخل اليبقة الي جية، هو تكون جاهجة للتمايج الى خ يا هخر تسةم في إفراج الكلوبيولينال المناعية، كما 
  G. murisتجويف المعو  للبجران المصابة بيبيلي هن معظم الخ يا المحصودة من ال Heyworth et al.(1985)وجد 

 كانل خ يا لمباوية مع عدد  جيل من الب عم الكبيرة. وعندما شخصل الخ يا بوساية صبية التقلز المناعي 
Immune Fluorescent Staining  تقريبا من الخ يا البية داخل التجويف كانل خ يا لمباوية من نو 50ظةر هن %T  ،

 G. murisتت اعف عند ا صابة بيبيلي  Bو   Tإلى هن هعداد الخ يا البية اللمباوية  Carlson et al. (1986)وتوصل 
، لكن تل  األعداد عادل إلى مستوياتةا اليبيعية عندما هجيلل ا صابة من األمعا . ويعود هنا التباول إلى BALB/cفي البجران 

 صابة في الجرنان.ارتباي هعداد الخ يا اللمباوية بمدة ا 
% في فترة األسبو  0.75انخبا ا في هعداد الخ يا الوحيدة في الحيوانال المعاملة، إن بل  هدنا   ،(3الجدول )ويظةر 

% لكل منةما، وارتبعل هعداد الخ يا الوحيدة 1.0ثانية مسجلةا  150ثانية و  60ثانية، هعقبتةا البترة  240الثالث عند التعرية لت 
ثانية في األسبو  الثاني فحس  وكانل  150ثانية خ ل األسابيع الثانية والثالثة والرابعة، وكنل  في البترة  210ي البترة هي اا ف

 (.P≤0.05البروز يير معنوية بين مجاميع الحيوانال المعاملة ومجموعة السييرة عند مستو  احتمالية )
هجرة الخ يا الوحيدة الى مواقع ا صابة باليبيلي كونةا من الخ يا  ويعج  نل  الى تقثير الموجال فوز الصوتية في تحبيج
( ف   عن هن الموجال فوز الصوتية تحبج توجيا ,.2007Male et alالبلعمية التي تعود إلى الجةاج البلعمي هحاد  النواة )

خل الجسم، وهن  النتيجة مماثلة لدراسال سابقة نقسام وتيور الخ يا المناعية، السيما خ يا الب عم الكبيرة والخ يا العدلة داا
 (.Song et al., 2007; Cinar et al., 2009هجريل باستعمال التيار الكةرباجي المباشر )

 
 Delayed-type Hypersensitivity test (DHT)اختبار فرط الحساسية المتأخر 

لجرنان المعاملة بالموجال فوز الصوتية ( التييرال الحاصلة في معدل سم  وسادة القدم في ا4الجدول )يو ح 
ساعال في المجاميع المعاملة وانخب ل في   3والجرنان يير المعاملة )السييرة(، إن ارتبعل معدالل سم  وسادة القدم بعد

م ثانية هعلى معدل لسم  وسادة القد 240( وقد سجلل البترة P≤0.01مجموعة السييرة ببروقال معنوية عند مستو  احتمالية )
ساعة من الحقن في  24ملم. وقد انخب ل تل  المعدالل بعد  1.325ثانية مسجلة سمكا قدر   150ملم، ثم تلتا البترة  1.75بل  

(، واستمرل في P≤0.01المجاميع المعاملة ولكن بقيل هعلى مما في مجموعة السييرة وببروقال معنوية عند مستو  احتمالية )
 ساعال. 3ميع المعاملة مقارنة مع فترة ساعة في المجا 48االنخباة بعد 
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الحبيبية )اللمفاوية ووحيدة النواة( في غير : التغيرات الحاصلة في معدالت التعداد التفاضلي لخاليا الدم البيض  3 جدول رقم ال

 الجرذان المعاملة مقارنة بمجموعة السيطرة

نوع 
بيع الخلية

سا
اال

 

 السيطرة 

 فترة التعريض ) ثانية (

60 150 210 240 

االنحراف ± *المعدل
 القياسي

± *المعدل
 االنحراف القياسي

± *المعدل
 االنحراف القياسي

± *المعدل
االنحراف 
 القياسي

± *المعدل
 االنحراف القياسي

L
y
m

p
h

o
cy

te
 

ول
األ

 

  60.0 18.293 

 c-d 

 

75.25 5.56  

a-c 

 

76.0 3.651 

 a-c 

 

 74.25 3.40 

   a-c 

 

81.25 10.436 

a-b 

 

ني
الثا

 

64.5±12.87 

 b-d 

 

67.25 10.9 

b-d 

 

65,75 22.58 

b-d 

 

70.75 7.67 

a-d 

 

79.25 13.257 

a-b 

 

لث
الثا

 

69.5 7.505 

a-d 

 

67.0 9.831 

 b-d 

 

60.25 9.53 

c-d 

87.0 6.976  

 a 

 

87.25 2.061 

a 

 

رابع
ال

 

59.5 17.82 

c-d 

 

53.5 11.618 

 d 

 

78.75 7.135 

a-b 

 

80.5 5.802 

 a-b 

 

80.0 6.976 

  a-b 

 

M
o
n

o
cy

te
 

ول
األ

 

2.5 1.732 

 a-b 

 

3.5 3.109  a-

b 

 

2.75 4.193  

a-b 

 

2.0 1.825  

 a-b 

 

2.25 2.217  

a-b 

 

ني
الثا

 
2.5 2.061 

 a-b 

 

2.5 1.914  

a-b 

 

6.0 4.69 

 a 

 

4.25 4.349 

a-b 

 

1.5 1.732  

 b 

 

لث
الثا

 

2.75 3.095 

a-b 

 

1.0 0.577  

 b 

 

1.75 2.061 

a-b 

 

3.0 2.309   

a-b 

 

0.75 1.5 

 b 

 

رابع
ال

 

1.75 2.217 

a-b 

 

1.0 0.816  

b 

 

1.0 0.0 

 b 

 

2.75 3.403 

a-b 

 

1.5 2.38 

 b 

 

االنحراف القياسي. الحروف ا نكليجية المختلبة تدل على وجود فروقال معنوية اما الحروف ± *يمثل المعدل الربع مكررال 
 .P≤0.01))ار دنكن عند مستو  احتمالية ا نكليجية المتشابةة والمشتركة فتدل على عدم وجود فروقال معنوية بحس  اختب

 
وتعج  هن  الجيادة إلى قدرة الموجال فوز الصوتية على حث المناعة الخلوية المتمثلة باالنتبا، في وسادة القدم والن  

ساعة من حقن المست د. ويمكن هن يكون سب  الجيادة في سم  وسادة القدم هو تقثير الموجال فوز 24 استمر حتى بعد 
(، وبالتالي Weiser et al., 1990تية على الخ يا البلعمية وتبعيلةا الن  هد  بدور  إلى جيادة هعداد الخ يا اللمباوية )الصو 

 ويجيد من إفراج مركبال اللمف المنظمة ل ستجابة المناعية ،حصول تنسيز بينةما وتنظيم حجم االستجابة المناعية الخلوية
(Male et al., 2007) هن التحبيج بالموجال فوز الصوتية يعد معججا ، ف   عن ً( لةجرة الخليةFaurie et al., 2005.) 
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وجا ل هن  النتاج  متيابقة مع دراسة باحثين آخرين لجقوا إلى استعمال التيار الكةرباجي. فقد نكروا هن الحقول 
 ;Cho et al., 2000جية والخ يا المولدة لأللياف )الكةرباجية تحبج هجرة الب عم الكبيرة والخ يا العدلة وخ يا القرنية الي 

Gunja et al., 2011 وقد تيابقل هن  النتاج  مع دراسة .)Ahmad (2013 التي استعملل التيار الكةرباجي المباشر ودرسل )
 تقثير  في المناعة الخلوية في الجرنان النرويجية المجرعة بقكياس الجيارديا المعر ة للتيار الكةرباجي.

 
 يبين التغيرات الحاصلة في معدالت سمك وسادة القدم )ملم( في الجرذان المعاملة مقارنة مع مجموعة السيطرة:  4 الجدول

 
 السيطرة  فترات القياس

 فترة التعريض ) ثانية (

60 150 210 240 

االنحراف *المعدل
 القياسي

االنحراف *المعدل
 القياسي

 االنحراف القياسيعدل*الم
االنحراف *المعدل

 القياسي

االنحراف *المعدل
 القياسي

 ساعال 3بعد 
0.225 0.05 

 G 

1.2 0. 

a-c 

1.325 0.282 

  a 

1.025 0.129    

a-d 

1.75 0.15  

 a 

 ساعة 24عد ب
0.40 0.216      

          f-g 

 

0.8 0.173 

  c-f 

 

0.825 0.208 

 b-f 

 

0.8 0.0 

b-f 

 

0.725 0.35   

c-f 

 

 ساعة 48بعد 
0.375 0.408 

  f-g 

0.5 0.17  

   e-g 

0,475 0.206 

 e-g 

0.575 0.05  

  e-g 

0.725 0.12    

c-f 

االنحراف القياسي. الحروف ا نكليجية المختلبة تدل على وجود فروقال معنوية اما الحروف ± *يمثل المعدل الربع مكررال 
 .P≤0.01)بار دنكن عند مستو  احتمالية )ا نكليجية المتشابةة والمشتركة فتدل على عدم وجود فروقال معنوية بحس  اخت

 
إن الصبة المميجة لتباع ل فري الحساسية هي تراكم الخ يا الحم ية في األنسجة الن  يسبقا عملية تراكم الخ يا 

مع مساعد فروند  Bacillus Calmette Guerin( BCG، حيث تم استعمال لقاب )TH2 T- helper cellsاللمباوية المساعدة 
في اختبار فري  Schistosoma mansoniهو مع بيوة المنشقال المانسونية  Complete Freund's Adjuvantل الكام

الحساسية المتقخر في وسادة قدم البجران، وات ح هن تباع ل فري الحساسية المتقخر تحبج إنتاج مواد كيمياجية جانبة وججيجال 
هو   TH2لخ يا الحم ية، وتم تثبيي عملية هجرة الخ يا الحم ية باستنجاف خ يا االرتباي بالخ يا األندوثيلية ال رورية لةجرة ا

، مما يدل على الدور الحيو  الن  تؤديا خ يا anti-interferon-Gamma (anti- IFN- γ)باستعمال ه داد األنترفيرون كاما 
TH2  و IFN- γ ( في تباع ل فري الحساسية المتقخرTeixeira et al., 2001 وقد تعج  الجيادة الحاصلة في سم  وسادة ،)

 Willy(، إن هشار TNF-α) Tumor Necrosis Factor- αو IFN- γإلى تحبيج الموجال فوز الصوتية  فراج ً القدم هي ا

et al.(2008)  إلى هنinterleukin-2 (IL-2 و )IFN-γ  هوα IFN- الن  تبرج  الخ يا اللمباوية المساعدة ،(Th1) T-

helper cells هو المسؤل عن تباع ل فري الحساسية المتقخر. إن حث فري الحساسية المتقخر يعد دلي  على المناعة ،
م الخلوية، وهن الورم يعود الى ارتشاب العدالل والب عم الكبيرة والخ يا الوحيدة  والخ يا اللمباوية عند البحص النسجي لوسادة القد

(Ryu and Kim, 2000.) 
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