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  الملخص

ة الكيمياء النسجية عن وجود الكاربوهيدرات والبروتينات والدهون في المذنبتين دقيقـة            نيظهرت تق ا

إذ وجدت وفرة من الكاليكوجين والسكريات المتعـددة المخاطيـة المختلفـة فـي              . الذيل وثنائية الممص  

المذنبة دقيقـة   في حين بدت النتيجة سلبية مع       .  شيف –المذنبتين باستخدام تقنية رباعي خالت الرصاص       

الذيل عند استخدام تقنية أزرق الماكسلون، إذ لم تظهر أنسجة المذنبة أي تحول لوني، بينما كان التفاعـل                  

كما وجدت وفرة من البروتينات الحاوية      . موجباً معتدالً مع المذنبة ثنائية الممص عند استخدام التقنية عينها         

وأظهرت المذنبتان ايـضاً تفـاعالً موجبـاً شـديداً          . بتينعلى التربتوفان واالرجنين في أنسجة كال المذن      

  .باستخدام التقنية الخاصة بالكشف عن البروتينات الدهنية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

Histochemical techniques revealed the presence of proteins, carbohydrates and 
lipids in both microcercous and distome cercariae. There was an abundance of glycogen 
and different mucopolysaccharides when lead tetra acetate-Schiff technique was used, but 
the result was negative in case of microcercous cercariae when maxilon blue RL 
technique was used as no metachromatia was noticed. The reaction was moderately 
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positive with distome cercariae by using the same technique. Also there was an 
abundance of proteins containing tryptophan and arginine in tissues of both cercariae. 
Both cercariae showed very strong positive reaction with the technique used to detect 
lipoproteins.   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

يقصد بكيمياء النسيج الوصف الكيميائي للمكونات الكيميائية التي يتركب منها النسيج، وموقع هـذه              

المركبات في الخاليا ومقارنة كمياتها باستخدام التقنات الخاصة وايضاح عالقة ذلك بوظيفة الخلية والنسيج              

  .(Pearse, 1985)ثم العضو ومن 

أجريت دراسات كيميائية نسجية ألجل التحري عن المركبات الكيميائية في العديد مـن الطفيليـات               

 حول الكشف عن الدهون المتعادلة فـي دودة مـشوكة الفـم    (Butler and Fried, 1977)ومنها دراسة 

Echinostoma revolutum  باستخدام تقنيةO الحمراء الزيتية Oil red O  إذ ظهرت الدهون المتعادلـة ،

كما بينت الدراسة الكيميائية النسجية     . بصورة رئيسة في الجهاز االبرازي للمذنبات البعدية والديدان البالغة        

اصطباغ الكيس الناشئ من المضيف والسيما نسيجيه  Bolbogonotylus corkumiالكياس المذنبة البعدية 

ل في حالة الكشف عن الدهون، في حين اصطبغ كيس الطفيلي بـشدة             الرابط والبروتينات على نحو معتد    

، ولـوحظ   acid-mucopolysaccharidesفي حالة الكشف عن السكريات المتعددة المخاطية الحامـضية          

   بين كـيس الطفيلـي وجـدار الجـسم المـذنبات البعديـة             glycocalyxطبقة رقيقة من الكأس السكري      

(Walker and Wittrock, 1992).  

باستخدام تقنية ازرق االلـشيان   Echanostoma caproni حين درست أجزاء جسم قائبة دودة في

Alcianblue               إذ تبين وجود السكريات المتعددة المخاطية الحامضية في الطبقة الخارجية وعنـد اسـتخدام 

داخليـة،   لوحظ وجود الكاليكوجين في الطبقة الخارجية والطبقـة ال periodic acid Schiff (PAS)تقنية 

   الحمراء الزيتية وجود قطيـرات متفرقـة مـن الـدهون المتعادلـة فـي الجـسم       Oبينما أظهرت تقنية    

(Idris and Fried, 1996) . بينما أظهرت دراسة(Walker and Wittrock, 1999) وبعد استخدام التقنات 

 ة والمتعادلـة فـي كـيس      الكيميائية النسجية عن وجود البروتينات والدهون والسكريات المتعددة المخاطي        

 الحمراء الزيتية في الكشف عن الـدهون  Oكما استخدمت تقنية . Gryptogonimus chyliالمذنبة البعدية 

، إذ تبين وجود الدهون المتعادلة في Zygocotyle lunataفي الريديات والمذنبات والمذنبات البعدية لدودة 

كما وأظهرت التقنية عينها عن وجـود الـدهون فـي           . ةالريديات أكثر مما في المذنبات والمذنبات البعدي      

. (Marsit et al., 2000 a,b)وانعدامها في المذنبة البعدية  E. caproniريديات ومذنبات دودة مشوكة الفم 

الى وجود المواد الكاربوهيدراتية والبروتينية والدهون والحامض النـووي         ) 2002الصالحي،  (بينما اشار   

 والعناصر المعدنية مثل الكالسيوم فـي كـيس المذنبـة البعديـة            (DNA)وكسجين  الرايبوزي منقوص اال  

Clinostomum complanatum.  



51 …… دراسة كيميائية نسجية للتحري عن الكاربوهيدرات والبروتينات

 عن وجود السكريات المتعددة المتعادلة والكلوكوز والبروتينات (AL-Hayyali, 2004)أثبت دراسة 

المخاطية الحامـضية   السكرية والدهون السكرية ومواد ذات طبيعة سكرية، فضالً عن السكريات المتعددة            

 للمـشوكة الحبيبيـة     protoscolicesالكبريتية والكاربوكسيلية والكاليكوجين فـي الرؤيـسات االوليـة          

Echinococcus granulosus في حين تم تحديد عدد من المركبات . باستخدام عدة تقنات كيميائية نسجية

ت الكيميـاء النـسجية والتـي شـملت         الكيميائية النسجية في خمسة انواع من المذنبات باسـتخدام تقنـا          

الكاربوهيدرات والبروتينات والدهون حيث وجدت كميات متباينة من هذه المركبات الكيميائية الحياتية في             

ومن هنا برز هدف هذه الدراسة لتعـد امتـداداً للدراسـات            ). 2006الداؤدي،  (هذه االنواع من المذنبات     

بيقاتها في انسجة أي من الطفيليات المراد دراستها ليتـسنى مـن            المجراة بشأن تقنات كيميائية النسيج وتط     

خالل ذلك معرفة اماكن وجود الجزيئات الحيوية المكمونة في جسم الطفيلـي ودورهـا الـوظيفي فيـه                  

كالكاربوهيدرات والبروتينات والدهون للتوصل الى امكانية معرفة الدور الفسلجي لهـذه المركبـات فـي               

  .ا دقيقة الذيل وثنائية الممصنوعين من المذنبات وهم

  

  المواد وطرائق العمل

  تشخيص المذنبات . 1

من نهر دجلة المار في مدينة الموصل، في منطقة  Melanopsis nodosaجمعت القواقع من النوع 

، حيث كسرت اصداف    )الكسر(كورنيش الرشيدية، وللتأكد من إصابتها بالمذنبات استخدمت طريقة السحق          

، وبعد الحصول على االنسجة soft tissuesة تامة وذلك لعدم الحاق الضرر باالنسجة الرخوة القواقع بعناي

 normal physiologicalالرخوة وضعت في طبق بتري صغير يحتوي على كمية من المحلول الفسلجي 

saline .  

  acetocamineجمعت الريـديات والمـذنبات المتحـررة وتـم صـبغها بـصبغة اسـيتوكارمين                

(Gurr, 1962) .   شخصت نوعان من المذنبات وهما دقيقـة الـذيلmicrocercous cercariae  وثنائيـة 

 ;Roberts and Janovy, 2005( باالعتمــــاد علــــى distome cercariaeالممــــص 

Mohammed and Rahemo, 2001(.  

  تحضير الشرائح المجهرية  . 2

ثبتة بمحلـول الفورمـالين المتعـادل       غسلت عينات االنسجة الرخوة للقواقع المصابة بالمذنبات والم       

 بالماء المقطر عدة مرات، وبعدها أجريت عليها العمليـات الروتينيـة   buffer neutral formalinالمنظم 

ومن ثم مررت بعمليـات الطمـر       . باستخدام تراكيز تصاعدية من الكحول االثيلي     ) االنكاز(الزالة الماء   

  .(Pearse, 1985) مايكرومتراً 7-5يئة للقطع بسمك بشمع البارافين الجل الحصول على قوالب مه
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  :تقنات الكيمياء النسجية. 3

  :اشتملت هذه التقنات على مايأتي

   تقنات الكيمياء النسجية للكشف عن الكاربوهيدرات..أأ

  .Lead tetra acetate-Schiff (LTA-S) شيف –رباعي خالت الرصاص . 1

ين ومختلف المواد المخاطية وذلك باصطباغها بـاللون        استخدمت هذه التقنية للكشف عن الكاليكوج     

  .البنفسجي المحمر

  .Maxilon blue RL method (MB – RL)طريقة أزرق الماكسلون . 2

  تكشف هذه التقنية عن المـواد المخاطيـة الحامـضية القويـة والتـي تـصطبغ بلـون احمـر                   

α – metablashia بينما تصطبغ التراكيب القاعدية بلون أزرق ،β – metablashia.  

   تقنات الكيمياء النسجية للكشف عن البروتينات..بب

  تقنية نفثايل أثلين ثنائي االمين للكشف عن التربتوفان. 1
Naphthyl ethylene diamine for tryptophan (NED-T)  

تستخدم هذه التقنية للكشف عن البروتينات الحاوية على التربتوفان والتي تصطبغ بلون بنفسجي عند              

  .فاعلها مع هذه التقنيةت

  Sakaguchi reaetion for arginine (SR-A)تقنية ساكاكوشي للكشف عن االرجنين . 2

  .تكشف هذه التقنية عن البروتينات الحاوية على االرجنين والتي تصطبغ باللون االحمر الوردي

   تقنية الكيمياء النسجية للكشف عن الدهون..جج

  ن البروتينات الدهنية المتبقيةتقنية االستخالص الملحي للكشف ع
Salt extraction for residual lipoproteins (SE-RLP)  

اعتمـد  . تصطبغ االنسجة الحاوية على البروتينات الدهنية بلون اسود عند معاملتها مع هـذه التقنيـة              

Pearse (1968)في التقانات المستخدمة في هذه الدراسة .  

  

  النتائج والمناقشة 

نتائج التفاعالت المختلفة للمكونات الكيميائية النسجية للمذنبتين دقيقة الذيل وثنائية          ) 1(يبين الجدول   

  .الممص
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شدة االصطباغ في مذنبات دقيقة الذيل وثنائية الممص باستخدام تقنات الكيمياء النسجية للكشف             : 1جدول  ال

  عن المركبات الكيميائية 

تقنيات الكيمياء   الدهون  البروتينات  بوهيدراتالكار

 النسجية

  المذنبات
LTA-S MB-RL  SR-A NED-T SE-RLP 

 +++ ++++ +++ - +++  دقيقة الذيل

  +++  ++++ ++++  ++  +++  ثنائية الممص
  : المستويات االتيةبموجبقدرت شدة التفاعل في التقنات المختلفة 

  اليوجد تفاعل : -

  تفاعل موجب معتدل ++: 

  تفاعل موجب شديد++++: و +++ 

  

  :اشتملت الدراسة على عدة مكونات هي

 الكاربوهيدرات .1

  اظهرت المقاطع النسجية للمذنبات دقيقة الذيل وثنائية الممص المستقرة في الغدة الهـضمية للقوقـع              

M. nodosa  شيف للكشف عـن المـواد الكاربوهيدراتيـة    –عند استخدام تقنية رباعي خالت الرصاص 

 مما يشير الى وجود وفـرة       (PAS)بلون احمر مشابهة لصبغة تقنية      تفاعالً موجباً شديداً، حيث اصطبغت      

جاءت هذه النتيجة   ). 2،  1الصورتان  (من الكاليكوجين والسكريات المتعددة المخاطية في أنسجة المذنبتين         

 عند دراسة الكيمياء النسجية الكياس المذنبات (Walker and Wittrock, 1992, 1999)متفقة مع ماوجده 

) 2002الصالحي، (وكذلك تتفق مع ماوجده . PASباستخدام تقنية  C. chyliو  B. corkumiدودة البعدية ل

باستخدام تقنية  Clinostomum complanatumعند دراسة الكيمياء النسجية الكياس المذنبة البعدية لدودة 

PAS          اميع الكاليكـول    التي تكشف عن السكريات المتعددة المخاطية الحامضية والمتعادلة والمتضمنة لمج

(1:2 glycoles)  من حيث التفاعل الموجب مع التقنية الحالية، اال ان هناك تبايناً في شدة االصابة ربمـا ،

هذا يعود الى االختالف في المكونات الكيميائية للنسيج المصاب او االختالف في نوع المضيف المـصاب                

وجودة في المذنبات التي تعتمـد بتغـذيتها علـى          مما ينعكس بدوره على كمية المواد الكاربوهيدراتية الم       

او قد يعود هذا التباين الى نوع الغـذاء الـذي           . محتويات المضيف والتي كشف عنها باستخدام هذه التقنية       

  . يتناوله المضيف وما يحتويه من المواد الكاربوهيدراتية

يشير ) درجة شدته بغض النظر عن    ( شيف   –ان التفاعل الموجب مع تقنية رباعي خالت الرصاص         

الى وجود الكاليكوجين والسكريات المتعددة المخاطية، وقد تشمل السكريات المتعددة المخاطية على الكأس             

 في بشرة المذنبات التي تعمل على حماية المذنبات من الـضغط االزمـوزي فـي                glycocalyxالسكري  
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ي حماية الطفيلي ضـد اسـتجابات   وكما لها دور ف. (Georgieva and Boevska, 1999)المحيط المائي 

وايضاً كانت النتيجة متفقة مـع نتـائج الـداؤدي    . (Walker and Wittrock, 1999)المضيف المناعية 

 عند دراسته للمواد الكاربوهيدراتية في عدد من المذنبات الثنائية المنشأ باستخدام تقنـات كيميـاء                (2006)

  . نسجية اخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

مقاطع النسجية لمذنبات دقيقة الذيل المستقرة في الغدة الهضمية عنـد اسـتخدام تقنيـة               بينما بينت ال  

 والكاربوكـسيلية   SO3Hازرق الماكسلون للكشف عن وجود السكريات المتعـددة المخاطيـة الكبريتيـة             

COOH ًحيث ظهرت بلون ازرق ). 3الصورة ( تفاعالً سالباβ – metachromatia  إذ ان عدم ظهـور ،

 قد يشير الى انعدام وجود الـسكريات المتعـددة المخاطيـة الحامـضية              metachromatia اللوني   التغاير

الكبريتية في المذنبات دقيقة الذيل، واحتوائها على السكريات المتعددة المخاطية الكاربوكـسيلية، وبمـا ان      

 تظهـر مـصبوغة      انجستروم فان المذنبات   10.3المسافة بين الشحنات لمجاميع الكاربوكسيل هي بحدود        

  .(Pearse, 1968, 1985)بلون ازرق وهذا يتفق مع ما اورده 

معظم الدراسات السابقة التي اجريت للكشف عن التغـاير اللـوني اسـتخدمت فيهـا تقنيـة ازرق        

  انعـدام التغـاير اللـوني فـي كـيس المذنبـة البعديـة             ) 2002الـصالحي،   (التولويدين، حيث ذكـر     
C. complanatum ماوجد في مذنبات دقيقة الذيل عند استخدام تقنيـة ازرق الماكـسلون  وهذا يتفق مع  .
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مقطـع عرضـي فـي الغـدة        : 1مجهرية  الالصورة  

، )R(الريـديا   : تتضح فيه  M.nodosaالهضمية لقوقع   

، )OS(، الممـص الفمـي      )C(المذنبة دقيقـة الـذيل      

، تقنيـة ربـاعي   )T(، الـذيل  )VS(المصص البطني   

  ).125x( شيف –خالت الرصاص 

مقطـع عرضـي فـي الكتلـة        : 2مجهرية  الالصورة  

، )R(الريـديا   : تتضح فيه  M.nodosaاالحشائية لقوقع   

، )OS(، الممـص الفمـي      )C(المذنبة ثنائية المصص    

تقنية رباعي خالت الرصاص    ). VS(ي  المصص البطن 

  ).125x( شيف –
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بينما أظهرت المقاطع النسجية لمذنبات ثنائية الممص عند استخدام تقنية ازرق الماكسلون تفاعالً موجبـاً               

  .، مما يدل على وجود السكريات المتعددة المخاطية الكبريتية)4 الصورة(معتدالً ، ذات لون بنفسجي 

عظم الدراسات التي أجريت للكشف عن ايجابية التغاير اللوني كانت على االكيـاس المحيطـة               ان م 

 الـى ان الطبقـة   Richards (1982)إذ اشـار  . بيرقات الديدان الطفيلية باستخدام تقنية ازرق التولويدين

 المتعددة المخاطيـة  الصفائحية لالكياس المائية أظهرت تغايراً لونياً وعزا هذا التغاير الى وجود السكريات        

 حيث فسرا هذا التغاير Walker and Wittrock (1992, 1999)كما تتفق هذه النتيجة مع نتائج . الكبريتية

  ناتج عن وجود السكريات المتعددة المخاطية الكبريتية في جدران االكياس المحيطة بالمـذنبتين البعـديتين      

B. corkumi و C. chyli عند استخدامه (2002)في حين اشار الصالحي . سهاوهي من نواتج المذنبات نف 

تقنية أزرق التولويدين، عن وجود التغاير اللوني في الجدران الداخليـة لالكيـاس المحيطـة باليرقـات                 

وفي الجدران الخارجيـة والداخليـة المحيطـة بيرقـة الـدودة الـشريطية        .Joyeuxiella spالشريطية 

Dibothriocephalus sp. .ن االستنتاج ان لوجود الطفيلي دور في تحفيـز خاليـا أنـسجة    هنا يمك ومن

المضيف المجاورة للريديات التي تحتوي على المذنبات على تكوين هذه المادة وافرازها حيـث يـستغلها                

الطفيلي في تكوين مستضد مشابه للمضيف وبذلك يتعذر على الجهاز المناعي للمضيف التعـرف عليـه                

  ).1990موالن وميرو، (وبهذه الطريقة يحمي الطفيلي نفسه من استجابات المضيف المناعية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

V

O

C 

R 

مقطع عرضي في الغـدة الهـضمية       : 3الصورة المجهرية   

نبة دقيقـة   ، المذ )R(الريديا  : تتضح فيه  M.nodosaلقوقع  

، )VS(، المصص البطني    )OS(، الممص الفمي    )C(الذيل  

  ) .125x(، تقنية ازرق الماكسلون )T(الذيل 

مقطـع عرضـي فـي الكتلـة     : 4ريـة  الصورة المجه 

، )R(الريـديا   : تتضح فيه  M.nodosaاالحشائية لقوقع   

، )OS(، الممـص الفمـي      )C(المذنبة ثنائية المـصص     

ــي  ــسلون ). VS(المــصص البطن ــة ازرق الماك تقني

)125x.(  

T 

V

O

C R 
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 البروتينات  .2

استخدمت تقنية النفثايل اثلين ثنائي االمين وتقنية ساكاكوشي للكشف عن البروتينات الحاوية علـى              

ة الذيل وثنائية الممص المـستقرة فـي الغـدة          إذ أظهرت مذنبات دقيق   . التربتوفان واالرجنين على التوالي   

الهضمية تفاعالً موجباً شديداً مع تقنية النفثايل اثلين ثنائي االمين، حيث اصطبغت االنسجة الحاوية علـى                

). 6,5الـصورتان   (البروتينات بلون بنفسجي مما يشر الى وجود الحامض االميني التربتوفان في تركيبها             

نسجية للمذنبتين دقيقة الذيل وثنائية الممص تفاعالً موجباً شـديداً مـع تقنيـة              وبالمثل أظهرت المقاطع ال   

ساكاكوشي مما يشير الى وجود البروتينات الحاوية على االرجنين والتي اصطبغت بلـون احمـر وردي                

  ).8,7الصورتان (

ريـة   بان للمذنبات غدد تقع فـي الجهـة الظه  (Olsen, 1974)جاءت هذه النتيجة متفقة لما ذكره 

 للتايروسـين   Sulfhydralوالبطنية تحتوي على مركبات مخاطية وبروتينات ذات مجاميع سـلفاهايدرال           

واالرجنين، كما وتنتج غدد االختراق معظم البروتينات ذات مجـاميع سـلفاهايدرال وثنائيـة الكبريـت                

disulfid         ه البروتينات في اختراق     لالرجنين والتربتوفان والتايروسين، ومن هذا يستنتج الدور الفسلجي لهذ

وكما لوحظ هناك تباين    . المذنبات للمضيف الوسطي الثاني الجل التحول للطور التالي وهي المذنبة البعدية          

في تركيز الصبغة في أجزاء جسم المذنبات وهذا ربما يشير الى فعالية الغدد المنتجة للبروتينات الحاويـة                 

 عندما وجد (Pachuski et al., 2002)دراسة الحالية مع دراسة وكذلك تتفق ال. على التربتوفان واالرجنين

، كما وجدت E. caproniاالحماض االمينية الحرة كالبرولين، الينين، اليسين، االرجنين والفالين في قائبة 

في حين  . جميع هذه االحماض االمينية عدا الفالين في الريديا وجميع االطوار اليرقية االخرى لنفس الدودة             

 االحماض االمينية الحرة والمتمثلة بالهستين، البرولين، االلنين، اليسين والفالين في (Barrett, 1991) وجد

وعلل دورها الفسلجي فـي بنـاء البروتينـات والمركبـات االخـرى       E. caproniالمذنبة البعدية لدودة 

من خـالل الـسطح     الضرورية، فهي تحصل عليها من خالل تغذيتها على خاليا المضيف او امتصاصها             

 ان المخرمات واطوارها اليرقية تحـصل علـى   (Roberts and Janovy, 2005)كما ذكر . العام للجليد

وايضاً تعد االحماض االمينية مواد اولية لتوليد بعـض         . االحماض االمينية االساسية من انسجة المضيف     

ن هذا يستنتج بان الطفيليـات عنـد   ، وم(Murray et al., 2000)الهورمونات والبيورينات والبيرميدينات 

حصولها على االحماض االمينية من المضيف تستغلها في بناء بعض الهورمونـات الببتيديـة وخاصـة                

الجنسية منها الضرورية في نضجها الجنسي فضالً عن بناء االحماض النووية الالزمة الجـل تطورهـا                

  .  خالل دورة حياتها
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 الدهون .3

بينت المقاطع النسجية لمذنبات دقيقة الذيل وثنائية الممص المستقرة في الغدة الهضمية تفاعالً موجباً              

، مما يـدل    )10,9الصورتان  (شديداً مع تقنية االستخالص الملحي للكشف عن البروتينات الدهنية المتبقية           

  .على ان انسجة المذنبات غنية بالبروتينات الدهنية

T 

V
O

C 

R 
O

V

C 

R

VS T 

O

C 

R 
VO

T 

C 
R 

ة الهـضمية   مقطع عرضي في الغد   : 5الصورة المجهرية   

، المذنبة دقيقـة    )R(الريديا  : تتضح فيه  M.nodosaلقوقع  

، المـصص البطنـي     )OS(، الممص الفمـي     )C(الذيل  

)VS(   الذيل ،)T(          تقنية نفثايـل أثلـين ثنـائي األمـين ،

)125x.(  

مقطع عرضي في الكتلة االحشائية     : 6الصورة المجهرية   

، المذنبة ثنائيـة  )R(الريديا : تتضح فيه M.nodosaلقوقع  

، المصص البطنـي    )OS(، الممص الفمي    )C(المصص  

)VS .( تقنية نفثايل أثلين ثنائي األمين)125x.(  

مقطع عرضي في الغدة الهـضمية      : 7الصورة المجهرية   

، المذنبة دقيقـة    )R(الريديا  : تتضح فيه  M.nodosaلقوقع  

، المـصص البطنـي     )OS(، الممص الفمـي     )C(الذيل  

)VS( الذيل ،)T( تقنية ساكاكوشي ،)125x.(  

مقطـع عرضـي فـي الكتلـة        : 8الصورة المجهرية   

، )R(الريـديا   : يهتتضح ف  M.nodosaاالحشائية لقوقع   

، )OS(، الممـص الفمـي      )C(المذنبة ثنائية المصص    

  ).125x(تقنية ساكاكوشي ). VS(المصص البطني 
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  فاعل تقنية االستخالص الملحي جاءت متفقة مع عـدد مـن الدراسـات ومنهـا دراسـة                ان شدة ت  

Butler and Fried (1997) اللذين كشفا عن الدهون المتعادلة في دودة E. revolutum  باستخدام تقنيةO 

 عند وصـفهما  (Walker and Wittrock, 1992, 1999)الحمراء الزيتية، وايضاً تتفق مع ماتوصل اليه 

كـيس  ( إذ وجدا ان الطبقة الداخليـة  C. chyliو  B. corkumiركيب الدقيق لكيس المذنبتين البعديتين الت

تحتوي على طبقة رقيقة من الدهون وهذا مايؤكد ان ابرازات الطفيلي الحاوية على الدهون قـد                ) الطفيلي

 حيث اشاروا الى وجـود  (Marsit et al., 2000b)وكذلك تتفق مع دراسة . تساهم في بناء الطبقة الداخلية

الـذي وجـد   ) 2002الصالحي، (، كما وتتفق مع دراسة E. caproniالدهون في المذنبات التابعة لدودة  

المتكيسة في اجزاء مختلفة مـن جـسم    C. complanatumتفاعالً موجباً شديداً مع كيس المذنبة البعدية 

 اللذان كـشفا عـن   (Humiczewska and Rajski, 2005)، ومع نتيجة Barbus luteusسمكة الحمري 

  .Fasciola hepaticaوجود تفاعل موجب مع الدهون الموجودة في انسجة مذنبات حلزون الكبد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 الحمراء  O ب وتقنية    –جميع الدراسات المذكورة اعاله استخدمت فيها تقنية االسيتون اسود سودان           

 او الدهون المتعادلـة     phospholipids مثل الدهون المفسفرة     الزيتية للكشف عن انواع مختلفة من الدهون      

neutral fats  او الدهون المفسفرة العضلية المحببة داخل الخاليـا granular myoblastoma  او بـشكل 

وبما ان تقنيـة االسـتخالص الملحـي        . بروتينات دهنية والتي تحمل ألفة متباينة تجاه التقنيات المستخدمة        

نات الدهنية استخدمت فقط في هذه الدراسة فقد أظهرت المقاطع النسجية للمذنبتين هذه             للكشف عن البروتي  

  ويمكن ان تكون الدهون الموجودة في المذنبتين وخـصوصاً فـي الطبقـة الخارجيـة              . الشدة من التفاعل  

V

O

T C 

R 

V

O
C 

R 

مقطع عرضي في   : 9الصورة الفتوغرافية المجهرية    

الريديا : تتضح فيه  M.nodosaع  الغدة الهضمية لقوق  

)R(     المذنبة دقيقة الذيل ،)C(    الممص الفمي ،)OS( ،

ــي   ــصص البطن ــذيل )VS(الم ــة )T(، ال ، تقني

  ).125x(االستخالص الملحي للدهون المتبقية 

مقطع عرضـي فـي     : 10ة المجهرية   الصورة الفتوغرافي 

الريـديا  : يتضح فيـه   M.nodosaالكتلة االحشائية لقوقع    

)R(     المذنبة ثنائية المصص ،)C(    الممص الفمي ،)OS( ،

تقنية االستخالص الملحي للدهون    ). VS(المصص البطني   

  ).125x(المتبقية 
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  من جدار الجسم هـي جـزء مـن مكونـات الكـأس الـسكري وهـذا التفـسير يتفـق مـع دراسـة                        

(Georgieva and Boevska, 1999) .  ويمكن االستنتاج ان الدهون الموجودة في المذنبات قد تعود الـى

تحطم خاليا المضيف الناتج عن النمو المفرط للريديات المنتجة للمذنبات، حيث يعد طـور الريـديا مـن                  

ديات االطوار المتغذية خالل نموها وانتاجها للمذنبات وبذلك يمكن القول ان الدهون التي تحصل عليها الري              

عند تغذيتها على االغشية ومكونات خاليا المضيف يمكن ان تنتقل الى ماتحتويه مـن المـذنبات التامـة                  

 هذا االستنتاج بان جميع اطوار المخرمات تحصل على (Roberts and Janovy, 2005)لقد أكد . النضج

عام للجسم او عن طريـق      االحماض الدهنية والكليسيرول والستيرويد بعملية االنتشار من خالل السطح ال         

عنـد  ) 2006الـداؤدي،   (وكذلك تتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسـة         . تغذيتها على مكونات االنسجة   

  .  ب للكشف عن الدهون في عدد من المذنبات الثنائية المنشأ–استخدام تقنية اسيتون اسود سودان 
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