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 الممخص
هػػػػػدفت الدراسػػػػػة الكيػػػػػؼ عػػػػػف فعاليػػػػػة عػػػػػدد مػػػػػف اعدريمػػػػػات فػػػػػب الر ػػػػػة المصػػػػػابة با كيػػػػػا  العدريػػػػػة لمميػػػػػوكة الحبيبيػػػػػة 

Echinococcus granulosus  ا وليػة مػف صصػؿ صادػاـ وصب ػػار وم اردتلػا بالر ػة السػميمة والر يسػاتProtoscolices  وتضػػمدت
دػػػريـ الداقػػػؿ صمػػػيف اعليدػػػيف ) Aspartate aminotransferase( ASTادػػػريـ الداقػػػؿ صمػػػيف اعسػػػبارتيت )  ALT )Alanineوا 

aminotransferase ( دػريـ الككتيػػؾ ديلايػػدروجيدير دػػريـ السوسػػساتير ال اعػػد  LDH )Lactate dehydrogenaseوا  ( ALP) وا 
Alkaline phosphatase دػػػػػػػريـ الكموكػػػػػػػور  Glucose-6-phosphate( G-6-PHفوسسػػػػػػػسيت ديلايػػػػػػػدروجيدير )-6وا 

dehydrogenase. 
وادخسػػام معدػػو  لسعاليػػة  دريمػػات  G-6-pHو ALPاتضػػم مػػف الدتػػا   وجػػود ارتسػػاع معدػػو  فػػب مسػػتو  فعاليػػة  دريمػػات الػػػ

AST وALP  وعػػػدـ وجػػػود اخػػػتكؼ معدػػػو  لسعاليػػػة ا دػػػريـLDH اـ المصػػػابة بالر يسػػػات ا وليػػػة بالم اردػػػة مػػػ  فػػػب ر ػػػات ا ادػػػ
 LDH ،AST ،ALT ،G-6-PHمجػػػػامي  السػػػػيطرة. وكػػػػنلؾ اوضػػػػحت الدتػػػػا   عػػػػدـ وجػػػػود اخػػػػتكؼ معدػػػػو  لسعاليػػػػة ا دريمػػػػات 

فب ر ات ا ب ار المصابة بالم اردة م  مجامي  السيطرة. فب حيف اظلػرت الدتػا   وجػود اخػتكؼ معدػو  لسعاليػة اعدريمػات  ALPو
ALT ،ALP وG-6-PH فوعػػػدـ وجػػػود اخػػػتكؼ معدػػػو  لسعاليػػػة ا دػػػريمي AST وLDH  بػػػيف ر ػػػات ا ادػػػاـ واعب ػػػار المصػػػابة

 بالر يسات ا ولية.
بػيف الر يسػات المعرولػة مػف  G-6-pHو ALT ،ASTتبيف صيضًا مف الدتا   عدـ وجود فرؽ معدو  فب فعاليػة ا دريمػات 

فػب الر يسػات  LDHوادخسػام معدػو  فػب فعاليػة  دػريـ  ALPع ايػر معدػو  فػب فعاليػة  دػريـ ر ات ا اداـ وا ب ػار، ووجػود ارتسػا
المعرولػػة مػػف ر ػػات ا ب ػػار بالم اردػػة مػػ  الر يسػػات المعرولػػة مػػف ر ػػات ا ادػػاـ، يسػػتدت  مػػف هػػنة الدراسػػة صف  ا صػػابة بالميػػوكة 

 اداـ.فب ر ات ا  G-6-PHو ALT ،AST دريمات االحبيبية ت ثر عمى فعالية 
 

ر يسػػات اوليػػة ، LDHادػػريـ ، ASTادػػريـ ، G-6-PHادػػريـ ، ALPادػػريـ ، ALTفعاليػػة اعدريمػػات، ادػػريـ ر ػػة،  ة:دالااالكممااات ال
Protoscolices. 
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ABSTRACT 
          Enzymatic activity of Aspartate transferase (AST), Alanine transferase (ALT), Lactate 

dehydrogenase (LDH), Alkaline phosphatase (ALP) and Gluocose-phosphate dehydrogenase (G-6-

PH) were evaluated in lungs tissues and protoscoleces of cattle and sheep infectd with hydatid cysts 

of Echinococcus granulosus.  

The results showed that there was a significant increase in ALT and G-6-PH activity; decrease 

in AST and ALP activity, while there were no difference in LDG activity in sheep lungs infected 

with protoscoleces when compared with control group. 

In case of cattle lungs, no significant differences of G-6-PH, ALP, LDH and ALT enzymes 

activity when compared with control group. 

When both infected lungs of sheep and cattle were compared in their enzymatic activity 

significant differences were noticed in ALT, G-6-PH and ALP but with not in LDH and AST.  

The enzymes enzymatic activity of protocoleses itself when isolated from both sheep and 

cattle showed no differences in ALT, AST and G-6-PH as well as there was no increase in ALP or 

decrease in LDH in cattle compared with these in sheep. 

From all above it could be concluded that sheep infected lungs with Echinococcus granulosus 

affected the enzymatic activity of ALT, AST, ALP and G-6-PH.  

 

Keywords: Lung, Aspartate transferase enzyme, Alanine transferase, Lactate dehydrogenase, 

Alkaline phosphatase, Glucose-6-phosphate dehydrogenase. 
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 المقدمة
 ,.Cosmopoitan (Zhang et al., 2003; Abbasi et al ميػات عالميػة اعدتيػارمػف الطسي دودة الميػوكة الحبيبيػةتعػد 

فػب جميػ  صدحػال العػالـ  Epidemicوهػو مػف ا مػرام ال ديمػة والمتوطدػة  Hydatidosis( وتسبب مرم ا كيا  العدرية 2003
العربيػة ويػماؿ  فري يػا والسػوداف وبحػر مػف صقطػار يػبل الجريػرة وعػدد وبضمدلا الوطف العربػب مثػؿ العػراؽ وسػوريا وفمسػطيف ولبدػاف 

ويعػػد المػػرم مػػف اعمػػرام  (.2000والػدليمب،  Morquardt et al., 2000) قػرويف فضػػًك عػػف بعػػم صقطػار صمريكػػا الجدوبيػػة
 Zonotic disease (Knox, 2004.)الميتركة بيف اعدساف والحيواف 

الػن  يصػؿ  Final hostل ا وؿ يسػمى بالمضػيؼ الدلػا ب الميوكة الحبيبيػة  لػى مضػيسيف  كمػاؿ دورة حياتػ طسيمبحتاج ي
التػػب  Caniidaeمػػف العا مػػة الكمبيػػة  Carnivorousمحيوادػػات آكمػػة المحػػـو لفيػػل الطسيمػػب طػػور البمػػوغ الجدسػػب فػػب ا معػػال الدقي ػػة 

الداضػ (، والمضػيؼ الثػادب تصاب مف خكؿ تداوللا لمر يسات الحية الداتجة عف التكاثر الكجدسب لمطػور اليرقػب )الكػي  العػدر  
والخدػػارير  مثػػؿ ا ادػػاـ والموايػػب Herbivorousمػػف الحيوادػػات آكمػػة ا عيػػاب  intermediat hostيعػػرؼ بالمضػػيؼ الوسػػطب 

 Orhanو Virgio et al., 2003) الطسيمبببيوم رات( فضًك عف ا دساف عدد تداولل الخضراوات المموثة والغرعف )معظـ المجت

et al., 2005) كة  تس ػ  البيػوم عػف صجدػة سداسػية ا يػواؾ ُتعػرؼمويػة الضػعيسة لعمعػال ، وتحت تأثير الظػروؼ ال بػالكرة الميػو 
Oncosphere  وفػب حػاؿ اسػت رار الجدػيف  اتوبسعؿ العصارة المعوية فػب المجتػر التب تديط بدورها بسعؿ مادة الصسرال فب ا دساف
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ف الكػػي  العػػدر  ) ةدتيجػػة ا ضػػافات المترايػػد طليتحػػوؿ  لػػى مثادػػة جوفػػال تدمػػو بػػب داخػػؿ ص  عضػػو  ,.Morquardt et alلتكػػو 

2000.) 
 Protease, Oxidase, Amylase, Diesterase, Lactateيحتػػو  سػػا ؿ الكػػي  العػػدر  عمػػى ادريمػػات عديػػدة 

dehydrogenase, Phosphatases  واعدريمػػػات الداقمػػػة لكمػػػيفGlutamic pyruric, Glutamic oxaloacetate 

transaminase, Transaminase  ،(، فضػك عػف العداصػر الكعضػوية كالحديػد والخارصػيف والكػادميـو والكػرـو 1222)الربيعب
(، وقػد اهػتـ البػاحثوف بدراسػة تواجػد اعدريمػات Al-Abbadi, 1989; Merioua, 1997والديكػؿ والمغديسػيـو والمدغديػر والدحػا  )
(، واف دراسػػة Mero et al,. 1989ا للػػا مػػف صهميػػة فػػب فلػػـ آليػػة العمميػػات اعيضػػية )فػػب الطسيميػػات وكا دػػات ممرضػػة اخػػر  لمػػ

اهميػػة فػػػب معرفػػػة تػػأثير تمػػػؾ الخػػػواص عمػػى التػػػداخؿ الػػػدوا ب لمع ػػػاقير و الخػػواص السيرياويػػػة والكيموحيويػػػة لسػػا ؿ الكػػػي  العػػػدر  ن
ليػػة اعدريمػػات فػػب الر يسػػيات اعوليػػة (، كمػػا اف معرفػػة فعاAmmann and Eckert, 1996المسػػتخدمة فػػب عػػكج المػػرم )

 واعدسجة المتواجدة فيلا تستم افاقا اماـ التيخيصات المرضية والعكج.
 ف  ا صابة مبد يًا ت ػ   حيث لوحظتختمؼ دسب توري  ا صابة بالدسبة لععضال باختكؼ المضيؼ وطرا ؽ ادت اؿ الطسيؿ 

% صما ا صابة المضاعسة فب الكبد والر ة معًا فتيػك ؿ دسػبة 5فب الر ة دسبة  % فب حيف تيك ؿ ا صابة80فب الكبد وتيك ؿ دسبة 
 (.Rahdar et al., 2008مداطؽ ا صابة صعضال صخر  مثؿ الكمى، الطحاؿ والدماغ وال مب والعظـ )% وتيمؿ ب ية 11

مػػػاؿ فتصػػبم  ابة ايػػر صػػػالحة لكسػػػتلكؾ صعضػػػا ها المصػػػيػػ ثر هػػػنا الطسيمػػػب عمػػى  دتاجيػػػة ا ادػػػاـ وا ب ػػار والمػػػاعر والج 
لػنا  (.Morar and Felman, 2003)الحالػة الصػحية لمحيوادػات المصػابةالبيػر ، فضػًك عػف كودػل سػببًا فػب ف ػداف الػورف وسػول 

كاف اللدؼ مف الدراسة الحالية هو تيخيص الضرر الن  يحمػؽ بالر ػة جػرال اعصػابة بالميػوكات الحبيبيػة مػف خػكؿ قيػا  فعاليػة 
مػػػات الموجػػػودة فػػػب الر ػػػة المصػػػابة م اردػػػة بالسػػػميمة وبالر يسػػػات اعوليػػػة، ان تعػػػد اعدريمػػػات مصػػػدرا اساسػػػيا فػػػب بدػػػال بعػػػم اعدري

ومكحظة دور هػنا الطسيمػب فػب بدػال او هػدـ او تثبػيط فعاليػة هػنة اعدريمػات الملمػة لمػا للػا مػف  االمركبات الملمة لمدمو فب الخكي
 (.2111دباغ، دور بارر فب العمميات اعيضية )ال

اكتيػػست دتيجػػة ول ػد مثػػؿ سػػكلة اعادػاـ والجػػامو  والجمػاؿ فضػػك عػػف سػكلة اعب ػػار، مػػف السػكعت  اً عػددلطسيمػػب يمتمػؾ ا
 با كيػػا ( وتختمػػؼ المضػػا ؼ المصػػابة Roratto et al., 2006وجػود اختكفػػات فػػب العديػػد مػػف الصػػسات ضػمف الدػػوع الواحػػد )

                                                                                                ال المصػػػػػػػابة تبعػػػػػػػًا لكسػػػػػػػالة الجلػػػػػػػار المدػػػػػػػاعب للػػػػػػػا ودمػػػػػػػو وتطػػػػػػػور الطسيمػػػػػػػب فيلػػػػػػػاالعدريػػػػػػػة عػػػػػػػف بعضػػػػػػػلا فػػػػػػػب دسػػػػػػػب اععضػػػػػػػ
(Zhang et al., 2003.) 

كات ويعػػػػػػػػ  E.multilocularia الدػػػػػػػػوع بيدمػػػػػػػػاا كثػػػػػػػػر يػػػػػػػػيوعًا،  E.granulosusالدػػػػػػػػوع  دوهدػػػػػػػػاؾ صربعػػػػػػػػة صدػػػػػػػػواع لمميػػػػػػػػو 
 صكثػػػػػر دػػػػػدرة والمػػػػػناف يكودػػػػػاف E.vogeliو E. oligarthrus لمػػػػػافراوة، صمػػػػػا الدوعػػػػػاف ا خػػػػػراف ضػػػػػولكدػػػػػل صكثػػػػػر  اً دػػػػػادر  يكػػػػػوف

(Mero and ALBosely, 2014.) 
 المواد وطرائق العمل

لموصػؿ،  ن تػـ است صػاؿ الكػي  استخدمت فب هنة الدراسة صكيا  عدرية مف ر ات صاداـ وصب ار مصابة طبيعيػًا فػب مديدػة ا
العػدر  مػ  جػرل مػف الدسػي  المصػاب المحػيط بػل. د مػت ا كيػػا  العدريػة بعػدها  لػى المختبػر لغػرم  جػرال التجػارب عميلػا، حيػػث 

 Phosphate Buffer Salineوضعت فب صطباؽ بكسػتيكية مع مػة واسػمت عػدة مػرات باسػتخداـ محمػوؿ دارف السوسػسات الممحػب

(PBS) ف المػػواد العال ػػة بػػالكي ، ع ػػـ السػػطم الخػػارجب لمكػػي  العػػدر  باسػػتخداـ قطعػػة قطػػف مبممػػة بمحمػػوؿ الكحػػوؿ لمػػتخمص مػػ
نات  بػػرة قيػػا   3سػػـ10% ثػػـ سػػحب سػػا ؿ الكػػي  العػػدر  الحػػاو  عمػػى الر يسػػات ا وليػػة باسػػتخداـ مح دػػة طبيػػة سػػعة 70ا ثيمػب 

G21 مع مػة، ثػـ فتحػت ا كيػا  المع مػة بم ػص مع ػـ وفراػت مػف ، وصجريت عممية الجمػ  بػال رب مػف مصػدر حػرار  فػب ظػروؼ
لكػؿ لتػر  Pencillinبدسػميف  .I.U 2000المضػاؼ  ليػل  PBSالسا ؿ. جم  السا ؿ فب صدابيب اختبار وصجريت لل عممية الغسؿ بػػ 
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رت عمميػة الغسػؿ دورة/ دقي ػة وكػر  3000لكؿ لتر، باستخداـ جلػار الطػرد المركػر  بسػرعة  Streptomycinاـ ستربتومايسيف 1و
 (.Smyth, 1979مرات ) 2-3

 الخاليا الخام لمرؤيسات األولية تحضير مستخمص
 PBSتػػػـ تحضػػػير مسػػػتخمص الر يسػػػات ا وليػػػة بأخػػػن الراسػػػب الحػػػاو  عمػػػى الر يسػػػات ا وليػػػة وُاسػػػؿ الراسػػػب بمحمػػػوؿ 

اػـ مػف 1مػرات وصخػن  3 -2ت عممية الغسػؿ دقا ؽ، كرر  10دورة/ دقي ة لمدة  3000باستخداـ جلار الطرد المركر  المبرد بسرعة 
 Ultrasonic، وصجريت عممية السحف باستخداـ جلار الترددات فػوؽ الصػوتية PBSمف محموؿ  3سـ 5راسب الر يسات وعمؽ فب 

، رسػػب المعمػػؽ باسػػتخداـ جلػػار الطػػرد المركػػر  السػػوقب المبػػرد وظػػروؼ مبػػردة لمحسػػاظ عمػػى حيويػػة المسػػتخمصداخػػؿ حمػػاـ ثمجػػب 
لمر يسات ا وليػة وحسػظ الخػاـ دقا ؽ، صهمؿ الراسب وُصخن الرايم الن  يمثؿ مستخمص الخكيا  10دورة/ دقي ة لمدة  10000بسرعة 

 (.Janssen et al., 1997ـ لحيف بدل التجارب الكيموحيوية )10°-فب درجة 
 تحضير مستخمص نسيج الرئة

اػػـ مػػف دسػػي  الر ػػة 1وكػػنلؾ ُصخػػن ضػػيسب اعادػػاـ واعب ػػار مػػف ماػػـ مػػف دسػػي  الر ػػة المكصػػؽ تمامػػًا لمكػػي  العػػدر  1ورف 
ثػـ عومػؿ  Electric Glass Homogenizerالسميـ كمجموعة سيطرة، وتـ سحؽ خكيػا الدسػي  بواسػطة جلػار السػحؽ المتجػاد  

تبػارات ـ فػب التجميػد صيضػًا لحػيف  جػرال اعخ10°-وفصػؿ، ثػـ حسػظ المسػتخمص فػب درجػة  فمعمؽ الدسي  بدس  الخطوات مف سح
 .(Janssen et al., 1997) الكيموحيوية

 قياس فعالية األنزيمات
مػػف مضػػيسب اعادػػاـ واعب ػػار لمخكيػػا الخػػاـ لمر يسػػات ا وليػػة ودسػػي  الر ػػة المصػػاب  ALT, AST ادريمػػب ل يػػا  فعاليػػة

 ي ػػػة المتبعػػػة مػػػف قبػػػؿ باععتمػػػاد عمػػػى الطر  Biomerieuxوايػػر المصػػػاب، اسػػػتخدمت عػػػدة التحميػػػؿ الجػػػاهرة المحضػػػرة مػػػف يػػػركة 
، وتـ ت دير Biomerieuxباستخداـ عدة التحميؿ الجاهرة المحضرة مف يركة  LDH(، كما تـ قيا  فعالية صدريـ 2112الدعيمب، )

 ،الدعيمػػػب)ادظػػػر   Biomerieuxباسػػػتخداـ عػػػدة التحميػػػؿ الجػػػاهرة المحضػػػرة مػػػف يػػػركة  ALPفعاليػػػة صدػػػريـ السوسػػػساتير ال اعػػػد  
2112). 

( وباسػتخداـ عػدة التحميػؿ Lohr and Walter, 1974باسػتخداـ الطري ػة المتبعػة مػف قبػؿ ) G-6-PHليػة صدػريـ فعا تقيسػ
 (.U/Lوحددت فعالية ا دريمات كافة بالوحدة العالمية/لتر ) Reactifs Biolaboالجاهرة المحضرة مف يركة 

 Statistical Analysisالتحميل االحصائي 
 Complete Randomizeدظػػاـ التجػػارب البسػػيطة باسػػتخداـ التصػػميـ العيػػوا ب الكامػػؿ الدتػػا    حصػػا يًا وفػػؽ  حممػػت

Deign (CRD)  واختبػػرت الدسػػب باختبػػار ددكػػف المتعػػدد المػػد ،Duncan's Multiple Range Test  عدػػد مسػػتو  معدويػػة
 (.1980)الراو  وخمؼ اهلل، ( 0.01و 0.05)

 النتائج والمناقشة
 

 ورؤيساتها في رئة األغنام واألبقار ALTعمى فعالية أنزيم  يابة بالطفيميوضح تأثير اإلص :1جدول ال
 
 
 
 
 
 

 ** المعدؿ والخطأ ال ياسب هو لثكث مكررات.
 (.Duncun's Test( والعك  صحيم حسب اختبار ددكف )P≤ 0.05** الحروؼ المختمسة عموديًا تمثؿ فروقات معدوية عدد مستو  احتمالية )

 المعامالت
 )وحدة دولية/ لتر( ALTمقاومة إنزيم الا

 الخطأ القياسي )أبقار( ±المعدل  الخطأ القياسي )أغنام( ±المعدل
 AB 0.129 BC 0.110±0.019± 0.0009 الر ات السميمة )السيطرة(

 A 0.150 BC 0.114±0.002± 0.022 الر ات المصابة

 BC 0.105 C 0.094±0.003± 0.003 الر يسات



 ت دير فعالية بعم ا دريمات فب ر ات اعاداـ ..................
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 ورئيساتها في رئة األغنام واألبقار ASTعمى فعالية أنزيم  ياإلصابة بالطفيم يوضح تأثير 2:جدول ال

 المعامالت
 )وحدة دولية/ لتر( ASTإنزيم الا فعالية

 (أبقار) الخطأ القياسي ±المعدل  (أغنام) الخطأ القياسي ±المعدل 
 A 0.137 B 0.104 ±0.004 ±0.15 الر ات السميمة )السيطرة(

 B 0.103±0.008 B 0.101±0.007 الر ات المصابة

 BC 0.090±0.004 C 0.083±0.0035 الر يسات

 ** المعدؿ والخطأ ال ياسب هو لثكث مكررات.
 Duncun's( والعكػ  صػحيم حسػب اختبػار ددكػف )P ≤ 0.005) ت معدوية بيدلػا عدػد مسػتو  احتمػاؿ** ا رقاـ المتبوعة بأحرؼ مختمسة تدؿ عمى وجود فروقا

Test.) 
 

 في رئة األغنام واألبقار LDHعمى فعالية أنزيم  ييوضح تأثير اإلصابة بالطفيم :3ول جدال
 

 المعامالت
 )وحدة دولية/ لتر( LDHانزيم فعالية 

 (أبقار)الخطأ القياسي  ±المعدل  (أغنام)الخطأ القياسي  ±المعدل 
 B 1573.28± 10155 B 187.549 ± 9670 الر ات السميمة )السيطرة(

 B 1069.006± 9255 B 518.82± 8935 ت المصابةالر ا
 A 70.237± 13253 B 25.929± 9671 ر يساتال

 ** المعدؿ والخطأ ال ياسب هو لثكث مكررات.
 Duncun's( والعكػ  صػحيم حسػب اختبػار ددكػف )P ≤ 0.005) ت معدوية بيدلػا عدػد مسػتو  احتمػاؿ** ا رقاـ المتبوعة بأحرؼ مختمسة تدؿ عمى وجود فروقا

Test.) 
 

 في رئات األغنام واألبقار ALPعمى فعالية أنزيم  ييوضح تأثير اإلصابة بالطفيم :4جدول ال

 المعامالت
 )وحدة دولية/لتر( ALPفعالية انزيم 

 الخطأ القياسي )أبقار( ±المعدل  الخطأ القياسي )أغنام(± المعدل 
AB 2.575 الر ات السميمة )السيطرة(  19.008 A 13.871   29.714 

C 1.771  الر ات المصابة  3.268 AB 8.468   22.2183 
B 409  الر يسات  16.369 AB 0.586   24.7703 

 هو لثكث مكررات.** المعدؿ والخطأ ال ياسب 
 Duncun's( والعكػ  صػحيم حسػب اختبػار ددكػف )P ≤ 0.005) ** ا رقاـ المتبوعة بأحرؼ مختمسة تدؿ عمى وجود فروقات معدوية بيدلػا عدػد مسػتو  احتمػاؿ

Test.) 
 

 في رئات األغنام واألبقار G-6-PHعمى فعالية أنزيم  ييوضح تأثير اإلصابة بالطفيم :5جدول ال

 رئة
 )وحدة دولية/لتر( G-6-PHانزيم فعالية 

 الخطأ القياسي )أبقار( ±المعدل  الخطأ القياسي )أغنام( ±المعدل 
B 0.177  الر ات السميمة )السيطرة(  0.5183 AB 0.852   0.984 

A 0.246  الر ات المصابة  1.2323 B 0.057   0.458 

AB 0.002  الر يسات  0.985 AB 0.007   0.946 

 ** المعدؿ والخطأ ال ياسب هو لثكث مكررات.
 Duncun'sالعكػ  صػحيم حسػب اختبػار ددكػف )( و P ≤ 0.005) ** ا رقاـ المتبوعة بأحرؼ مختمسة تدؿ عمى وجود فروقات معدوية بيدلػا عدػد مسػتو  احتمػاؿ

Test.) 
 



 صالحب وآخروفمحمد صكح الديف عبد السرج ال
 

6 

كة الحبيبيػة عمػى فعاليػة  دػريـ  بتػأثير ا صػابة بػالكي  العػدر  لطسيمػ (2و1  يفالجدول)مف دتا    لوحظ وادػريـ  ALTالميػو 
AST  فب ر ات ا اداـ وا ب ار، صف  هداؾ ارتساع معدو  فب فعالية  دريـ عمى التوالبALT  المصػابة حيػث بمػ  فب ر ػات ا ادػاـ

0.150  0.022  وحػػدة دوليػػة/لتر ي ابملػػا ادخسػػام معدػػو  فػػب مسػػتو  فعاليػػة  دػػريـAST   فػػب ر ػػات ا ادػػاـ المصػػابة حيػػث بمػػ
0.103  0.008 صدريمػب  ، كما ُلوحظ عدـ وجود اختكفات معدوية فػب فعاليػةم اردة بالسميمة وحدة دولية/لترALT وAST  فػب

وعمػى التػوالب. صمػا بالدسػبة  وحػدة دوليػة/لتر 0.007 ± 0.101و وحدة دوليػة/لتر 0.002 ± 0.114ر ات ا ب ار المصابة  ن بمغت 
 ن بمغػت فػب  ASTو ALTلمر يسات ا ولية المعرولة مػف ا ادػاـ وا ب ػار فمػـ ُتكحػظ فروقػات معدويػة فػب مسػتو  فعاليػة  دريمػب 

وحدة دولية/لتر لإلدريميف، عمى التوالب، صما فب الر يسات مف  0.004 ± 0.090و 0.003 ± 0.105مف صصؿ ا اداـ  الر يسات
 وحدة دولية/لتر وعمى التوالب. 0.004 ± 0.083و AST 0.094 ± 0.003و ALT دريمب صصؿ ا ب ار ف د بمغت فعالية 

 Mero and Abdulah( 2112) و Mero and AlBosely (2114)جػالت دتػا   الدراسػة الحاليػة متس ػة مػ  مػا نكرتػل 
كة الحبيبيػػػػػػة، وكػػػػػػنلؾ اتس ػػػػػػت مػػػػػػ  مػػػػػػا سػػػػػػجمل  ALTوالتػػػػػػب صكػػػػػػدت ريػػػػػػادة فعاليػػػػػػة  دػػػػػػريـ   فػػػػػػب ا دسػػػػػػجة المصػػػػػػابة بطسيػػػػػػؿ الميػػػػػػو 

فػب  اً  ن صثبتػوا ارتساعػ  Zeheer( 1221) و Frayha and Haddad (1980)و  Sanchez and Sanchez (1971)كػؿ مػف 
. كمػا صكػدت دراسػات عديػدة بػأف  للػنيف ا دػريميف دورًا صساسػيًا ومػف ضػمدلا الر ػة فب صعضال مختمسػة مػف الجسػـ ALTـ فعالية  دري

لكاربوكسػيؿ افب عممية د ؿ وصيم ا حمام ا ميدية التب تعمؿ عمى توفير المركبات التب تتأكسد  دتاج الطاقة خػكؿ دور ثكثػب 
(Bishop et al., 2010 وصيضػػػًا للمػػػا ) صهميػػػة فػػػب د ػػػؿ مجموعػػػة ا مػػػيف مػػػف الحػػػامم ا ميدػػػب  لػػػى الحػػػامم الكيتػػػودب      
(Bishop et al., 2010; Murray et al., 1999 ويمكػف صف دسػتدؿ مػف دتػا   الدراسػة الحاليػة ودتػا   الدراسػات السػاب ة عمػى )

 والمتبايدػة فسػمجيًا فػب صيػم البروتيدػات الحضػا ف المصػابةظلور مستويات متبايدة مف السعالية ولعؿ  تسسير نلؾ يعود  لػى اخػتكؼ 
 ن سػجموا تراكيػر مدخسضػة لمبػروتيف فػب ا دسػجة المصػابة  Meduri et al., (1990)و Smyth (1979)دة كػؿ مػف كػوهػنا مػا ص

كة الحبيبية  ن ت ـو الر يساتبال  ا ولية بلضـ بروتيف المضيؼ. ميو 
فػػب بدػػال  DNAات تختمػػؼ فيمػػا بيدلػػا معتمػػدة صساسػػًا عمػػى وظيسػػة الػػػفػػب الطسيميػػ ف  هػػنا اعخػػتكؼ فػػب قيمػػة صيػػم البػػروتيف 

البروتيدػػات، كمػػا صف  صدػػواع البروتيدػػات وصهميتلػػا فػػب كػػؿ دػػوع يعػػد كػػرد فعػػؿ  دسػػجة المضػػيؼ لتكػػويف المػػواد المضػػادة لمطسيمػػب وهػػنة 
ة والتب تكوف بروتيدية ا صؿ،  ن ت عمػؿ هػنة المػواد عمػى تغييػر الطبيعػة الوراثيػة بدورها تحس ر الطسيمب عمى  دتاج مواد مداعية خاص 

ؿ كمية مف   لى ا حمػام ا ميديػة دسػبًة  لػى المضػيؼ وطبيعتػل ونلػؾ بتػأثير البي ػة صوًع سػوال تمػؾ التػب  DNAلمطسيمب دتيجة تحو 
؛ Phillippe et al., 1980ي طدلا المضيؼ صو بي ػة الطسيمػب فػب مضػيسل، وكػنلؾ حسػب طبيعتػل ودمػوة وتطػورة فػب مضػيسل ثاديػًا )

( صو ربما لممػوطف الطبيعػب لمتطسػؿ وطبيعػة فسػمجتل سػبب آخػر فػب تبػايف فعاليػة ا دػريميف فػب الطسيمػب، ويحصػؿ 2006الدسطجب، 
 ن يعتمػد عمػػى  Voet et al., (2002)الطسيمػب عمػى ا حمػػام ا ميديػة مبايػػرًة مػف المػواد التػػب تمػر بلػػنا الموقػ  وهػنا مػػا صكػدة 

فػػب مكػػامف صدسػػجتل وصعضػػا ل، ر ثػػـ عبورهػػا  لػػى جميػػد الطسيمػػب لتسػػت مضػػا ؼ مػػف مػػواد انا يػػة فػػب صمعا لػػا ومػػف م ػػدار مػػا تػػوفرة ال
(  لػػػى وجػػػود هػػػنة البروتيدػػػات فػػػب صدسػػػجة الديػػػداف 2011العكيػػػد  ؛ 2001وتع يبػػػًا عمػػػى نلػػػؾ ف ػػػد صيػػػارت دتػػػا   دراسػػػات )الكػػػكؾ 
؛ المػػػولى، 2006دػػػريميف فػػػب دتػػػا   الدراسػػػة الحاليػػػة ودراسػػػات )الدسطجػػػب، الطسيميػػػة. ومػػػف الجػػػدير بالػػػنكر صف  التبػػػايف فػػػب فعاليػػػة ا 

( يعك  السموؾ ا يضب للنيف ا دريميف م  اعختكؼ الدوعب ما بيف الديداف الطسيمية، Mero and Abdullah, 2012؛ 2010
 كوف اعختكؼ وراثيًا. ن تتيابل صحيادًا وتختمؼ صحيادًا صخر  كما يبيف  ف  العكقة ليست صيضية ف ط وربما ي

كة  LDHادخسػػػام ايػػر معدػػو  فػػػب فعاليػػة  دػػريـ  وجػػود اثبتػػت الدتػػا   فػػػب ر ػػات ا ادػػاـ المصػػػابة بػػالكي  العػػدر  لمميػػػو 
وجػود فػرؽ معدػو  بػيف فعاليػة  حيث ييير  لى (3الجدوؿ )وهنا يتضم فب وحدة دولية/ لتر  1069.00 ± 9255الحبيبية  ن بمغت 

 187.549 ± 9670 ػػار السػػميمة والر يسػػات ا وليػػة المعرولػػة مػػف ر ػػات ا ب ػػار المصػػابة بالطسيػػؿ  ن بمغػػت ا دػػريـ فػػب ر ػػات ا ب
              . وصدت ا صػػػػػػػػابة بالر يسػػػػػػػػات ا وليػػػػػػػػة  لػػػػػػػػى ادخسػػػػػػػػام فعاليػػػػػػػػة ا دػػػػػػػػريـ وحػػػػػػػػدة دوليػػػػػػػػة/لتر عمػػػػػػػػى التػػػػػػػػوالب 25.929 ± 9671و
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السػميمة، وع توجػد هدػػاؾ الر ػات يػة/ لتػر بالم اردػة مػ  وحػدة دول 518.82 ±  8935بيػكؿ ايػر معدػو  فػب ر ػات ا ب ػار المصػابة 
 فروؽ معدوية عدد ا صابة بيف ا اداـ وا ب ار.

الككتػػيف  لػػى بايروفيػػت  وي ػػـو بتحويػػؿ العضػػكتيتمركػػر بصػػورة طبيعيػػة فػػب ال مػػب والكميػػة والكبػػد  LDHل ػػد ُوجػػد صف   دػػريـ 
(Shaji et al., 2007  ،)   تسؽ م  ما وجدة كؿ مف دتا  الدراسة الحالية تف  دتا (Zeheer,  1997; Mero and Abdullah, 

الر يسػات ا وليػة  نا مػػا  تكػوف فػب( والػنيف صكػدوا عمػى صف  اعختكفػات المعدويػة Mero and AlBosely, 2014ومػ  ) (2012
 قوردت بالسا ؿ العدر .

 دريمية يعتمد صساسًا عمى المحتو  الكمب والدوعب لمبروتيف فب الطسيمب والتب تدعك  عمى وكما صف  اعختكؼ فب السعالية ا
المػػولى، ؛ 2006دػػوع الكػػا ف وديػػاطل الػػن  يحػػدد فعػػؿ هػػنا ا دػػريـ، فبػػالرجوع  لػػى مػػا ُوثلػػؽ فػػب دتػػا   الدراسػػات السػػاب ة )الػػدا د ، 

داؾ اختكفات وتبايدات فب فعالية ا دريـ لمدراسػات المػنكورة عػف ( وجد صف  ه2113الصالحب والككؾ، ؛ 2011العكيد ،   ؛2010
دتػاج الطاقػة الضػرورية لديمومػػة  الدراسػة الحاليػة ويمكػف تسسػير سػبب نلػؾ  لػى صهميتػل فػػب عمميػة صكسػدة الكموكػور صو الككيكػوجيف وا 

  فػب حالػة ايػاب ا وكسػجيف، فعدػدما الطسيمب داخؿ مضيسل،  ن يظلر نلؾ فػب الخطػوة ا خيػرة مػف تسػاعكت مسػار التحمػؿ السػكر 
 LDHيكػػوف هدػػاؾ ديػػاط عضػػمب كبيػػر فػػكف  كميػػة ا وكسػػجيف فػػب العضػػكت تكػػوف قميمػػة جػػدًا وعدػػد هػػنة الحالػػة تػػرداد فعاليػػة  دػػريـ 

 (.Du et al., 2011; Gan et al., 2012العضمب لم ياـ بدورة )
وجػػود ادخسػػام معدػػو  فػػب عػػف ( 4الجػػدوؿ  ) فػػب ALPاعػػد  كمػػا كيػػست الدراسػػة الحاليػػة عػػف فعاليػػة  دػػريـ السوسػػساتير ال 

وحػػدة دوليػػة/لتر فػػب حػػيف ع يوجػػد اخػػتكؼ معدػػو  فػػب  1.771 ± 3.268( حيػػث بمغػػت يػػة ا دػػريـ )فػػب ر ػػات ا ادػػاـ المصػػابةفعال
ظ صيضػػًا وجػػود وحػػدة دوليػػة/لتر. ولُػػوح 8.468 ± 22.218مسػػتو  فعاليػػة ا دػػريـ فػػب ر ػػات ا ب ػػار المصػػابة حيػػث كادػػت السعاليػػة 

بالم اردػة  4.09 ± 16.369ارتساع اير معدو  فب مسػتو  فعاليػة ا دػريـ فػب الر يسػات المعرولػة مػف ا ادػاـ حيػث بمغػت السعاليػة 
وحػدة دوليػة/لتر وكػاف هدػاؾ فروقػات معدويػة فػب  0.586 ± 24.770م  الر يسات المعرولة مف ر ات ا ب ار حيث بمغػت السعاليػة 

 صابة بيف ا اداـ وا ب ار.السعالية عدد ا 
مػػف ا دريمػػات الملمػػة لمػػا لػػل مػػف دور فػػب عمميػػة حمايػػة الطسيمػػب مػػف اعسػػتجابة المداعيػػة لممضػػيؼ وفػػب  ALPيعػػد  دػػريـ 

تسػػليؿ عمميػػة ادت ػػاؿ الطسيمػػب خػػكؿ ا دسػػجة وكمػػا لػػل دور كبيػػر فػػب عمميػػة دمػػو اليرقػػات وفػػب تغػػنيتلا وكػػنلؾ عمميػػة الد ػػؿ السعػػاؿ 
والتػب صكػدت  ة مػ  دراسػات مماثمػةيػدتا   الدراسػة الحال اتس ت (.Humiczewska, 2002ولية ودوات  السعاليات ا يضية )لممواد ا 

 (.Mero and Abdullah, 2012; Karibozorg et al., 2014) الطسيؿفب  ALPعمى وجود ارتساع فب مستو  فعالية  دريـ 
 دريمػػات السسػسرة ملمػة فػب تدظػػيـ عمميػات ا يػم وكػنلؾ للػػا دور فػب الد ػؿ الغيػا ب السعػػاؿ  ن  صكػدت الدراسػات السػاب ة صف

هػػنة السعاليػػة تبػػدص مػػ  امتصػػاص الكموكػػور عػػف طريػػؽ سػػطم جسػػـ فػػب صدسػػجة الطسيمػػب وصف   ALPصف  هدػػاؾ فعاليػػة  دػػريـ لُػػوحظ 
( عمى وجود هػنا اعدػريـ فػب Dziekonska-Rynko et al., 2003) ( كما صكدDziekonska-Rynko et al., 2003الطسيمب )

ووجود اختكؼ فػب فعاليػة هػنا  Anisakis Simplexاعبرارية لميرقة الثالثة والرابعة لمدورة الخيطية  –المستخمص والدوات  اعفرارية 
عمػى وجػود  Sood (2006)لػى اعخػتكؼ فػب آليػة التغنيػة بػيف اليػرقتيف، كمػا صكػد اعدريـ بيف اليرقة الثالثة والرابعة واعر  السػبب  

 .وبسعالية عالية Haemonchus Contortusهنا اعدريـ فب الدودة 
فػػػب ر ػػػات ارتسعػػػت معدويػػػًا  G-6-pHفوسػػػسيت ديلايػػػدروجدير  -6-فعاليػػػة  دػػػريـ الكموكػػػوراف ( 5 الجػػػدوؿ) مػػػف  كمػػػا لػػػوحظ
عمى التػوالب. كمػا اتضػم  0.177 ± 0.518و 0.246 ± 1.232السعالية بمغت  ة م  الر ات السميمة حيثبالم اردا اداـ المصابة 

السميمة والر يسات المعرولػة مػف ر ػات ا ادػاـ المصػابة والتػب بمغػت  فعالية ا دريـ فب ر ات ا اداـ فب فروقات معدويةعدـ وجود 
 لب.وحدة/لتر عمى التوا 0.002 ± 0.985و 0.177 ± 0.5183
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 فعاليػةريػادة   ن اثبتػوا( 2010الػدباغ ) ودتػا   دراسػة Hosseini et al., (2006)ما وجػدة م  دتا   الدراسة الحالية  تواف ت
وكميوتيػدات والسػكريات التػب دسػنت  لػى مجػر  الػدـ دتيجػة اعرتيػاح دي لى احتياج الخكيا مف الجري ات الحيويػة كال مما يسسرا دريـ 

يعد ا دريـ ا وؿ ومستاحًا فب مسار فوسسيت السكر الخماسب  G-6-pH دريـ المتضررة، ومف الجدير بالنكر صف  فب صايية الخكيا 
 .(Nelson and Cox, 2005; Mohammed et al., 2005) الدوويةكميوتيدات الضرورية لصد  ا حمام والمس وؿ عف صد  الديو 

ب فعالية ا دػريـ فػب دسػي  الر ػات المصػابة والسػميمة فػب ا ب ػار وا ادػاـ أف  هداؾ اختكفات فبالدراسة الحالية  ودستدت  مف
ختكفػػات فػػب العمميػػات ا يضػػية والتغي ػػرات الكميػػة والدوعيػػة فػػب البروتيدػػات اع ويمكػػف تسسػػيرهػػنا با ضػػافة  لػػى الر يسػػات المعرولػػة 

الطبيعػػػب لمتطسػػػؿ واخػػتكؼ مضػػػيساتلا، فضػػػًك عػػػف  بسػػبب عمميػػػات الدمػػػو والتطػػور وال ابميػػػة عمػػػى التكي ػػؼ المتبايدػػػة حسػػػب المػػوطف
 قابميتلا ا يضية.

 
 المصادر العربية

، 2006الػػدا د ، صحمػػد ع يػػػؿ خضػػير ) (. دراسػػة بايولوجيػػػة وكيموحيويػػة م اردػػة لعػػػدد مػػف المػػندبات. صطروحػػػة دكتػػوراة، كميػػة العمػػػـو
 ص.183  .جامعة الموصؿ، ديدو ، العراؽ

(. ت دير فعاليػة بعػم ا دريمػات فػب الر يسػات ا وليػة لمميػوكات الحبيبيػة مػف صصػؿ صادػاـ 2010ب )الحافظ خط ا الدب اغ، ُفمؾ عبد
 .92 - 83،(3)21ومد  تأثير ا صابة عمى فعالية  دريمات ال مب فب ا اداـ. مجمة عمـو الرافديف، 

تيػخيص، رسػالة ماجسػتير، كميػة التربيػة (. عرؿ مستخمصات ا كيا  العدرية وت ييـ كسالتلا فب ال2000) الدليمب،  خكص ميرؼ
 لمبدات، جامعة بغداد. 

(. تصميـ وتحميؿ التجارب الرراعية. دار الكتب لمطباعة والديػر، مطبعػة 1980الراو ، خاي  محمود وخمؼ اهلل، عبدالعرير محمد )
 جامعة الموصؿ، جملورية العراؽ.

، جامعػة  .لدباتيػة فػب السػأر اعبػيمبعم المستخمصػات ا تأثير(. 1222الربيعب، سمو  صبر محسف ) رسػالة ماجسػتير، كميػة العمػـو
 بغداد.

(. ت ػػدير السعاليػػة الدوعيػػة لعػػدد مػػف اعدريمػػات فػػب 2113الكػػكؾ، سػػدد  دػػنير حميػػد )؛  عبػػد السػػرج الصػػالحب، محمػػد صػػكح الػػديف
سػػمة العمػػـو الطبيعيػػة، م تػػة لمبحػػوث والدراسػػات، سم .Polystoma integrrimumاعحاديػػة المضػػيؼ  ادسػػجة الػػدودة 

82(1)، 11-24. 
 (. دراسػػػػة بعػػػػم المتغيػػػػرات الكيموحيويػػػػة والكيميػػػػال الدسػػػػجية لدػػػػوع مػػػػف جػػػػد  السايػػػػيوع 2011) مصػػػػطسى العكيػػػػد ، يػػػػيمال عبيػػػػد

Fascoila gigantica جامعػة الموصػؿ، ديدػو  .المعرولة مف صكباد المايػية ،   .ؽ، العػرارسػالة ماجسػتير، كميػة العمػـو
 ص. 112

 .(. دراسػات مظلريػة ودسػيجية وكيميا يػة  دمػونجيف مػف الديػداف اليػريطية المتطسمػة فػب ا سػماؾ2001كؾ، سدد  دنير حميد )الك
 ص.198  .العراؽ ،جامعة الموصؿ، ديدو  ،صطروحة دكتوراة، كمية العمـو

لتػػب تصػػيب بعػػم الس ريػػات. صطروحػػة (. المتغيػػرات الكيموحيويػػة فػػب عػػدد مػػف الديػػداف الخيطيػػة ا2010المػػولى، سػػالب صحمػػد نيػػاب )
، جامعة الموصؿ، ديدو ، العراؽ  ص.229  .دكتوراة، كمية العمـو

فػب التغيػرات المرضػية  Capparis spinosa(. تأثير المستخمص الما ب لدبات اليسمم 2112اؿ الديف مصطسى )مالدعيمب، ريا ج
، جامعػػػة الموصػػػؿ .الجػػػرناف البػػػيم المسػػػتحدث تجريبيػػػا بع ػػػار الباراسػػػيتاموؿ  كبػػػاد   .رسػػػالة ماجسػػػتير، كميػػػة العمػػػـو

 ص.115
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دراسػػة دسػػيجية وكيموحيويػػة لػػبعم الديػػداف اليػػريطية فػػب مضػػا ؼ ف ريػػة مختمسػػة. صطروحػػة  .(2006) محمػػد الدسطجػػب، مدػػى طػػاهر
، جامعة الموصؿ، ديدو ، العراؽدكتوراة، كمية العم  .ص 224 .ـو
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