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  صالملخ

 ألنسجة الكبد و الكلية و القلب GSHأظهرت نتائج الدراسة الحالية انخفاضاً في مستوى الـ 

 و هذا قد يعد مؤشراً على حدوث األذى التاكسدي أو إلى للفئران  المصابة مقارنة مع مجموعة السيطرة،

زيادة هدم أو قلة تصنيع الكلوتاثايون في الجسم، مما يوحي أن اإلصابة بطفيلي المشعرات المهبلية أثّرت 

  .سلباً في مستوى كلوتاثايون األنسجة في الفئران المخمجة تجريبياً

 األنسجة في الفئران المخمجة تجريبياً Glutathioneتم في هذه الدراسة تقدير مستوى كلوتاثايون 

 وذلك لمعرفة تأثير الطفيلي في مستوى Trichomonas vaginalisطفيلي المشعرات المهبلية ب

كلوتاثايون األنسجة في الفئران المخمجة تجريبياً و الذي قد يكون أحد العوامل المساعدة أو التي تزيد من 

  .ضراوة الطفيلي
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ABSTRACT 

The result of this study showed that there is decrease in the level of glutathione in 
the liver, kidney and heart tissues of infected mice by Trichomonas vaginalis after 
comparison with the control group at the at a level of (P ≤ 0.5). 
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This maybe gave an indicator to the oxidative harm injury or to decrease in the 
glutathione synthesis or building in body, which give indicator to that the infection by 
Trichomonas vaginalis affected negatively on the level of tissue glutathione in 
experimentally infected mice by this parasite. 

The present study detected the level of glutathione in the tissues of infected mice by 
Trichomonas vaginalis to study the ability of this parasite to effect in the glutathione 
tissues of these mice which maybe is the one co- factor that increase the virulence of the 
parasite.   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

 من السوطيات الردهية، تسبب مرضـاً يـدعى   Trichomonas vaginalisتُعد المشعرات المهبلية 

 Genito-Urinary tract  ، إذ يستوطن الطفيلي المسالك البولية التناسليةTrichomoniasisبداء المشعرات 

 و Asymptomaticو يكون ممِرضاً لهما، إذ تكون اإلصابة لدى الذكور عديمة األعـراض           لكال الجنسين   

 و يعد الذكر حامالً للمرض، اما األنثى فإنها تعد الوسط الخازن للطفيلي             Urethritisتسبب إلتهاب اإلحليل    

ــيض أو أخــضر   ــي أب ــإفراز مهبل ــصحوباً ب ــل م ــرج و المهب ــاب الف ــن إلته ــاني م ــث تع  حي

)Niaid, 2006 ; Guenthner et al., 2005.(  

يعد من أهم مضادات األكسدة غير ) L – glutamyl – L – Cysteinyl - glycine(إن الكلوتاثايون 

األنزيمية، و يعد من أكثر المواد غير البروتينية التي تحتوي على الكبريت أنتشاراً في خاليـا الجـسم و                   

يتكون الكلوتاثايون ). 10H17N3O6S) (Yu Lei, 2003(و صيغته التركيبية ) Da 307.3(وزنه الجزيئي 

 Cysteine, glutamate and –السـستين، الكلوتاميـت و الكاليـسين    (من ثالثة أحماض أمينيـة هـي   

glycine-(           و هو تركيب ثالثي الببتيد يحتوي على آصرة كاما ،Gama    ول و   بين الحامضين االمينين األ

ــل  ــايون التحل ــاوم الكلوتاث ــاني و يق ــديز الث ــةPeptidaseبوســاطة أنزيمــات الببتاي   داخــل الخلي

)Dickinson et al., 2003(     إذ يمتلك الكلوتاثايون آصرتين ببتيـديتين و مجمـوعتين مـن الحـوامض ،

الكاربوكسيلية و أن مجموعة الكبريت في تركيبه هي األساس في فعاليتـه البيولوجيـة و الكيميوحيويـة                 

)Lingjie, 2001(لكلوتاثايون داخل الخلية من األحماض األمينية الثالثـة عـن طريـق    ، و يتم تصنيع ا

، إذ يعتمد تصنيعه على توفر الحامض األميني Denova and salvage pathway اإلنقاذ   البناء ومساري

cystein الذي يحتوي على الكبريت )Yu Lei, 2003.(  

أهم مضادات األكسدة الموجـودة فـي   يتم أستهالك الكلوتاثايون في عديد من التفاعالت، إذ يعد من     

الخلية و هو واهب جيد لإللكترون و يعد المادة األساس التي يعمل عليها أنزيم كلوتاثـايون بيروكـسيديز                  

GPX) Zhu et al., 2004.( 

  المواد و طرائق العمل
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 Trichomonasطفيلي المشعرات المهبلية تم الحصول على المسحات المهبلية التي تحتوي على 

vaginalis  مسحات مهبلية تحتوي على الطفيلي و 10من مختبرات مستشفى البتول التعليمي و أخذت 

، و أستخدمت الفئران )2006خروفة،  (-Oxide Trichomonas Medium –CM161زرعت في وسط 

 – غم 25 بعمر شهرين أو أكثر و بأوزان Balb/c ساللة Mus musculusالمختبرية من أصل سويسري 

 التي تم الحصول عليها من بيت الحيوانات التابع لكلية الطب في جامعة الموصل، حيث  غم و30

  3سم/طفيلي 107 فئران عينة سيطرة و تم حقن ما يقرب من 10 فأرة إلحداث اإلصابة و 20أستخدمت 

 يوم من إحداث اإلصابة و أخذت 15 و شرحتْ الفئران بعد مرور Intrapereotionalداخل البريتون 

للفئران المصابة التي على ضوئها تم تقدير مستوى الكلوتاثايون في تلك ) الكبد و الكلية و القلب(أعضاء 

، و تم تقدير مستوى كلوتاثايون األنسجة )Ruiz et al., 1997; Gomez-Barrio et al., 2002(األعضاء 

  ).Moran et al., 1979(حسب طريقة 

  

  :المحاليل المستخدمة

 ماء مقطـر  3 سم900 في Tris غم من محلول 8.057 حضر من إذابة Tris – EDTAمحلول دارئ  .1

 و اكمل  - Ethylenediamine tetrachloro acetic acid – EDTA مل من  0.0292و أضيف إليه 

 و حفظ فـي الثالجـة       7.6 عند   PH بالماء المقطر و ضبط األس الهيدروجيني        3 سم 1000الحجم إلى   

 .لحين األستخدام

 25 حضر من إذابـة  – Trichloro acetic acid – TCAحامض الخليك ثالثي الكلور % 25ل محلو .2

 . ماء مقطر و حفظ في الثالجة لحين األستخدام3 سم100 في TCAملغم 

 ماء مقطـر و  3 سم250 ملغم إمادازول في  2.55 مول حضر من إذابة      0.15محلول دارئ إمادازول     .3

 . و حفظ في الثالجة لحين األستخدام7.2د  عنPHضبط األس الهيدروجيني 

 فـي   3 سم 100 في   DTNB غم من مادة الـ      0.1189 حضر من إذابة     DTNB ملي مول    3محلول   .4

 .محلول دارئ إمادازول الذي حضر آنياً

 3 سـم  10مـع   ) الكبد و الكلية و القلـب     ( غم من النسيج الرطب لكل على حدا من          1تمت مجانسة   

 TCA مـن  3 سـم 0.25 من المحلول المتجانس مع 3 سم1 البارد و مزج Tris – EDTAمحلول دارئ 

 دقائق ثم نقـل     5 لمدة   g×12000البارد و وضع في جهاز الطرد المركزي المبرد بسرعة          % 25بتركيز  

 من  3 سم 1.7 من دارئ إمادازول مع      3 سم 1 من الراشح البارد إلى أنبوبة اختبار و أضيف إليه           3 سم 0.2

 412 البارد و سجلت األمتـصاصية عنـد الطـول المـوجي     DTNB من مادة 3 سم0.1ر و الماء المقط 

المنحنـي القياسـي    ثم حسبت تراكيز الكلوتاثايون من       DTNB دقائق من إضافة مادة الـ       3نانوميتر بعد   

  .)SAS- Statistic Analysis System( و أجري التحليل اإلحصائي بنظام الـ )1الشكل (للكلوتاثايون 
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  ) مل0.5/مايكروغرام(تركيز الكلوتاثايون : 1الشكل 
 

  النتائج والمناقشة

 لألنسجة كما ورد في طريقة العمل، إذ Glutathione GSHقُدر مستوى تركيز الكلوتاثايون 

ن  ألنسجة الكبد و الكلية و القلب للفئراGSHأظهرت نتائج الدراسة الحالية إنخفاضاً في مستوى الـ 

 و بدرجات متفاوتة )2الشكل (و كما موضح في ) مجموعة السيطرة(المصابة مقارنة بالفئران السليمة 

وجود تغيرات ) 2006خروفة، (، حيث أثبتت )P ≤ 0.5(عند المقارنة مع حيوانات السيطرة وعند مستوى 

 و أختلفت 3سم/طفيلي) 109، 102+107، 107(نسيجية عند إصابة الفئران بالطفيلي، إذ استخدمت تراكيز 

هذه التغيرات بأختالف جرعة الطفيلي، و مع أن الطفيلي يعيش في األعضاء التكاثرية الذكرية و األنثوية 

قد أوضحت إمكانية الطفيلي في إحداث تغيرات نسيجية مرضية في ) 2006خروفة، (فإن نتائج دراسة 

  . ل و األمعاء و غشاء الخلبأعضاء الفئران المصابة و بخاصة الكبد و الكلية و الطحا

 األنسجة يعد مؤشراً على حدوث األذى التأكسدي و قد يكون سبب GSHإن أنخفاض مستوى 

انخفاض مستواه في األنسجة هو زيادة هدمه أو قلة تصنيعه أو إلى زيادة تحوله إلى الشكل ثنائي الكبريت 

GSSG) Hudson, 1991.(  

لعمة من قِِبْل العدالت مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الجذور الحرة قد يكون لمقاومة الطفيلي لعملية الب

 مما يسبب Lipid Per Oxidationلألوكسجين الذي يساعد في إحداث مضاعفات اخرى كتزنخ الدهون 

 VLDL (Very Low Density( و الـ Low Density Lipoprotein) LDL(زيادة في الـ 
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Lipoproteinت في الجهاز القلبي الوعائي و يعتقد أنها تؤثر في نظام األكسدة  التي قد ينتج عنها مضاعفا

و قد يعزى . و هذا ما يحتاج إلى دراسة تفصيلية أخرى) Oxidant-antioxidant system(و مضاعفاتها 

سبب إنخفاض مستوى الكلوتاثايون في الجسم إلى حدوث نقص في المواد األولية الضرورية لبنائه في 

 الناتجة عن مسار السكر خماسي الفوسفات التي تعد المادة المحفزة NADPHكسدي و منها أثناء الجهد التأ

 الذي يعمل على إعادة الشكل الفعال للكلوتاثايون من شكله غير Glutathione reductaseلعمل أنزيم 

  ).  Muller et al., 2003 and Weiji  et al., 2004(الفعال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 في مستوى الكلوتاثايون Trichomonas vaginalisصابة بطفيلي المشعرات المهبلية تأثير اإل: 2الشكل 

 ألنسجة أعضاء الفئران المنتخبة

  

في الفئران ) الكبد و الكلية و القلب(تعد هذه الدراسة األولى من نوعها في قياس مستوى كلوتاثايون 

وتتفق هذه الدراسة مع دراسة  .Trichomonas vaginalisالمصابة بطفيلي المشعرات المهبلية 

إذ بينت حدوث انخفاض في مستوى كلوتاثايون ألنسجة الكبد و الكلية والقلب للفئران )  2006المزوري،(

وتشابه ). مجموعة السيطرة( مقارنة مع الفئران السليمة Nocardia asteroidsالمصابة في أفراد النوع 

 ى كلوتاثايون في دراسة أجريت من قبلهذه الدراسة دراسات أخرى من حيث انخفاض مستو

، إذ قدر مستوى الكلوتاثايون في أنسجة الكبد و الكلية و القلب و البنكرياس عند ) 1995عبد الرحمن،(

تجويع الفئران و بدون أي تداخل دوائي قد رافقه تغير في آليات الدفاع النسيجي ضد األذى التأكسدي 

كما تشابه هذه الدراسة من حيث . تاثايون لهذه األنسجةأنعكس على شكل انخفاض في مستوى الكلو
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، إذ بين حدوث انخفاض في مستوى الكلوتاثايون )2004العالف، (انخفاض مستوى الكلوتاثايون دراسة 

  %.0.5ألنسجة األبهر و الكبد و الكلية عند حقن األرانب ببروكسيد الهيدروجين بتركيز 
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