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  الملخص

كيميائية النسجية لطبقـات األكيـاس العدريـة        تناولت هذه الدراسة التركيب النسجي والمكونات ال      

 من أكباد ورئـات اإلنـسان المخمجـة    Echinococcus granulosusاالكياس العدرية للمشوكة الحبيبية 

ومن خالل الفحوصات النسجية تبين أن الطبقة الصفائحية تكون على هيئـة سالسـل مـصفحة                . طبيعيا

 وهذا الترتيب للطبقة الـصفائحية مـن النـادر          Uحرف  متجاورة منبثقة من الطبقة الجرثومية على شكل        

  . الحصول عليه

تناولت الدراسة المقارنة ايضا التركيب الكيميائي النسجي للطبقتين الصفائحية والجرثومية لألكياس           

العدرية من أكباد ورئات اإلنسان تتكون من مركبات معقدة تمثلت بعديد السكريدات المتعادلة، كلوكـوز،               

، فـضال عـن وجـود حـامض     glycols ,1كرية، دهون سكرية ومواد ذات طبيعة سكرية بروتينات س

الهيالورونيك، عديد السكريدات المخاطية الكاربوكسيلية وبمستويات متفاوتة فـي الطبقتـين الـصفائحية             

أما الدهون والكالسيوم فوجدت    . والجرثومية، واحتواء الطبقتين على بروتينات وبخاصة بروتينات مرتبطة       

  . ي الطبقة الجرثومية أكثر مما هي عليه في الطبقة الصفائحيةف

ولوحظ أن الطبقة الصفائحية تفتقر لوجود الكاليكوجين، في حين اقتـصر وجـود الكاليكـوجين               

 علـى الطبقـة   DNA والحمض النووي الديوكسي الريبي Calcareous corpusclesوالجسيمات الكلسية 

  . الجرثومية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

The present study is concerned with histological structure and histochemical 
composition of hydatid cyst layers of Echinococcus granulous from liver and lungs of 
naturally infected human being.  

Through histological techniques the laminated layer appeared as series of 
contiguous laminations emerging from germinal layer like U shape  such a result is rarely 
obtained. A comparative study also deals with a histochemical components of both layers 
of the cyst including neutral carbohydrates glucose, glycoprotein, proteins , lipids , 
deoxyribonucleic acid and calcium.  

The histochemical study of the cyst layers laminated and germinal, has revealed 
that they consist of complex compounds lik neutral mucopolysaccharids, glucose , 
glycoproteins, glycolipids and 1, 2 glycols materials, in addition to the more hyaluronic 
acid, sulphated and carboxylated mucopolysaccharirs with various concentrations in both 
laminated and germinal layers, with proteins, particularly bound proteins were also 
observed. It is noticed that the germinal layer contained lipids particularly lipoproteins 
and phospholipids and calcium more than the laminated layer. It was also observed that 
the laminated layer lacks glycogen. On the other hand, the germinal layer contains 
glycogen, as well ascalcareous corpuscles and deoxyridonucleic acid .   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة 

 في القطـر  endemic diseases  من األمراض المتوطنة hydatidosisيعد داء األكياس العدرية 

، وهو من األمراض المشتركة بين اإلنسان والحيـوان،   )Babero and Al – Dabagh, 1963( العراقي 

ية، وتكمن خطورة الخمج في أن هذا المرض ليس له أعراض سريرية واضحة             ويؤثر في الجوانب الصح   

في بداية الخمج، وتزداد خطورته عندما يكون الخمج في أعضاء الجسم الداخلية المهمة كالدماغ والقلـب                

  والعمود الفقري الكبـد والـرئتين وبحجـوم مختلفـة مـسببة االالم والـضمور فـي تلـك األعـضاء                     

 )Thompson, 1977(  . والكيس العدريhydatid cyst هو تركيب حوصلي، يمكن ان ينشأ ، أو يتكون 

 نوعا من آكالت األعشاب     70ثمة أكثر من    . في أي عضو من اعضاء جسم اإلنسان عدا الشعر واالظافر         

   Echinococcusتعـــد مـــضائف وســـطية للـــدودة، وهـــي تتبـــع جـــنس المـــشوكات 

)Al - Hammoshi, 1998 .(  
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يميائية النسجية على درجة من االهمية في دراسة خمجـات األكيـاس العدريـة              إن الدراسات الك  

لكونها تؤدي دورا مهما في تمييز وتوضيح المكونات الكيميائية لطبقات جدار الكـيس العـدري، والـذي                 

  الطبقــة الــصفائحية " يتكــون بــدوره مــن طبقتــين رئيــستين، احــداهما خارجيــة وتعــرف بـــ 

laminated layer " ون في البداية من حبيبات ليفية تنتج اصال من الطبقة المولدة ، تحـافظ هـذه   ، وتتك

ــا      ــصله عنه ــا تف ــصاب، كم ــسجة الم ــل أن ــن ردود فع ــي م ــسجة الطفيل ــى أن ــة عل   الطبق

 )Holcman et al., 1994 .(  ويعتقد أيضا بانها تقلل فعالية األدوية المضادة )Verheyen, 1982 .(  أما

، وهـي مـسؤولة عـن التكـاثر      "germinal layerالطبقة المولدة " تعرف بـ الطبقة األخرى فداخلية و

   ). Frayha, 1970( الالجنسي للطفيلي، وتسيطر أيضا على نفاذية جدار الكيس 

أن معرفة المكونات الكيميائية النسجية لطبقات جدار الكيس العدري تعطي معلومات أولية تـسهم              

ة تتداخل مع أيض الطفيلي للقضاء على االطـوار اليرقيـة لهـذا    في إيجاد طريقة عالجية جديدة ومتطور 

، لذلك قمنا بإجراء هذه الدراسة لمعرفة التركيـب النـسجي والكيميـائي     ) Richards , 1984( الطفيلي 

النسجي للكيس العدري في كبد اإلنسان ورئته ، وذلك من خالل الكشف عن الكاربوهيدرات والبروتينـات             

 والكالسيوم ، وكذلك إجراء المقارنة بـين        DNAلنووي الرايبي منقوص األوكسجين     والدهون والحامض ا  

 . مكونات طبقتي الكيس وبين أعضاء المضيف نفسه
 
 
 

  المواد وطرائق العمل

  مصدر األكياس العدرية 

 عينة من أكياس عدرية من اكباد ورئات مرضى مخمجين طبيعيا بعد إزالتها      50تم الحصول على    

 2005تشفى السالم العام ومستشفى نينوى األهلي للفترة المحصورة من بداية شهر تمـوز              جراحيا من مس  

، ولم تحقن هذه األكياس باي عقار من قبل الجراح قبل استئصالها لكـي ال               2006الى نهاية شهر حزيران     

مختبـر،  وضعت األكياس في أواني مبردة ، ونقلت الى ال        . يتأثر التركيب الكيميائي لجدار الكيس العدري     

  . وأجريت عملية الفحص، وهيئت للتجارب الالحقة
 

  الدراسة النسجية

 سم ابتـداءا مـن      1جمعت عينات من األعضاء المخمجة من كبد اإلنسان ورئته، وقطعت بسمك            

ثبتت العينات في محلول الفورمالين المتعادل      . الطبقة المولدة والصفائحية وجزء من نسيج العضو المخمج       

 ساعة، بعدها غسلت النماذج المثبتـة فـي المـاء    48 لمدة buffered neutral formaline 10 %المنظم 

 ) 70 - 100 %( الجاري لمدة ساعة واحدة ثم مررت بتراكيز تصاعدية من الكحول االثيلي ابتـداءا مـن  

، أما الطبقة المولدة فقد عوملت بوساطة تراكيز تـصاعدية مـن الكحـول              dehydrationلغرض االنكاز   

 وضعت العينـات فـي   clearingروقت  ). Luna , 1968( لرقتها  ) 15 – 100 %( يلي ابتداءا من االث

 مدة كل منهما ساعة واحدة، ثم شربت العينات في شـمع البـرافين النقـي                xyleneمرحلتين من الزايلين    
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م،  ْ 60ْ م تكررت هذه العملية ثالث مرات كل منها ساعة واحدة فـي فـرن بدرجـة                  60بدرجة انصهار   

طمرت النماذج في شمع من النوع المستعمل للتشريب نفسه، وصبت في قوالب شـمعية، وقعطـت الـى                  

  .  االيوسين– مايكروميتر ثم صبغت بصبغة الهيماتوكسلين 5 – 7شرائح بسمك 

  

  الدراسة الكيميائية النسجية

ورمـالين المتعـادل    لدراسة المكونات الكيميائية النسجية، استخدمت العينات المثبتة في محلول الف         

 9 فورمـالين الـى   1كمثبت عام، فضال عن محلول الفورمالين الكحولي بنسبة  ) Luna, 1968( المنظم 

، ثم غسلت العينات المثبتة في المحلول األول في الماء الجاري  )Humason, 1972 ( 95 %كحول اثيلي 

ي حين غسلت العينات المثبتـة فـي        لمدة ساعة واحدة، ومررت بسلسلة تصاعدية من الكحول االثيلي، ف         

 لغرض االنكـاز، وبعـدها أجريـت    100 %، ثم بتركيز 95 %المحلول الثاني بالكحول االثيلي بتركيز 

التحضيرات المجهرية األخرى عليها كما وضح سابقا حتى عملية الصبغ، وقـسمت التقنيـات الكيميائيـة            

دهون والحمض النـووي الريبـي منقـوص        النسجية لغرض الكشف عن الكربوهيدرات والبروتينات وال      

وقـد أجريـت هـذه التقنيـات حـسب                       ). 1(  و الكالسيوم كما موضح في الجـدول         DNAاألوكسجين  

 Culling و ( 1985 )  وجماعته Pearse, ( 1985 ) . 
 

  النتائج

ه مكون من   أشارت نتائج الفحص النسجي لمكونات الكيس العدري من أكباد اإلنسان ورئاته الى ان            

وهي طبقة غير خلوية سمكية تصطبغ بالصبغة الحامـضية         " الطبقة الصفائحية   " طبقة خارجية تعرف بـ     

تتكون من جزء قاعدي يـشكل طبقـة قاعديـة          " الطبقة المولدة   " تليها طبقة داخلية رقيقة جدا تعرف بـ        

مـواد شـبيهة باألليـاف    تحوي علـى   " basal syncytiumالمدمج الخلوي القاعدي " داخلية تعرف بـ 

  وفجوات صغيرة محددة بغشاء صفائحي، وتظهر مـن الجـزء القاعـدي بـروزات أصـبعية الـشكل                  

finger like projections عديدة منتظمة محاطة بغشاء صفائحي، اما بالنسبة لدراسة النسج لجدار الكيس 

 والجرثومية لجذر الكيس العـدري      العدري، فقد اشارت نتائج الدراسة الحالية الى ان الطبقتين الصفائحية         

في االنسان اظهرت اختالفات في التفاعالت للتقنيات التي استخدمت للطبقتـين           ) الكبد والرئة   ( للعضوين  

فقد اظهرت نتائج الدراسة الحالية ان الطبقتين الـصفائحية          ). 1انظر الجدول   ( كليهما وللعضوين كليهما    

 ورئات االنسان قد اظهرت تفاعال موجبا شـديد التقنيـة حـامض             والجرثومية لالكياس العدرية من اكباد    

  تمتــد داخــل الطبقــة الــصفائحية وتعمــل علــى . للكاربوهيــدرات ) PAS(  شــيف –البربوديــك 

  ربطها بالطبقة المولـدة ، ويلـي المـدمج الخلـوي القاعـدي طبقـة مـن خاليـا متعـددة االنويـة                       

multinuclear cell layerتتضمن خاليا تكاثرية  proliferative )  1 , 2الشكالن .(   
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  يبين بعض التقنيات الكيميائية النسجية لجدار الكيس العدري المأخوذ من كبد اإلنسان ورئته  : 1الجدول  
  مصدر الكيس

 Lungالرئة   Liverالكبد 
 Techniqueالتقنية 

الطبقة 

  Lالصفائحية
الطبقة المولدة 

G 

الطبقة 

 Lصفائحيةال
الطبقة المولدة 

G 

 Significanceاألهمية 

A
            الكابوهيدرات  .

1 
  PAS –استلة 

 شيف  –حامض البريودك   
PAS 

+ + +  

  احمر ارجواني

+ + +  

  احمر ارجواني

+ + +  

  احمر ارجواني

+ + +  

  احمر ارجواني
  للكشف عن المواد المخاطية الغنية بالكاربوهيدرات

  -  -  -  - SPA -استلة  2
 1:2glycolكايكول الفعالة   يدل على وجود مجاميع ال    

  ذات الطبيعة السكرية والتي حجبت اثر االسئلة

 PAS - صوبنة –استلة  3
+ + +  

  احمر ارجواني

+ + +  

  احمر ارجواني

+ + +  

  احمر ارجواني

+ + +  

  احمر ارجواني

للتميز بين مجاميع الكاربوكسيل الطرفية والجانبيـة       

  للمواد المخاطية

  -  بيست كارمين 4
+ + +  

  مر وردياح
-  

+ + +  

  احمر وردي
  للكشف عن وجود الكاليكوجين

 AB pHازرق االلـشيان   5
1.0 

+ +  

  ازرق

+  

  ازرق فاتح

+ +  

  ازرق

+  

  ازرق فاتح

للكشف عن متعدد السكريات المخاطيـة الحامـضية        

  الكبريتية

 AB pHازرق االلـشيان   6
2.5 

+ + +  

  ازرق داكن

+ +  

  ازرق

+ + +  

  ازرق داكن

+ +  

  ازرق

ى وجود متعدد السكريات المخاطية الحامضية      يدل عل 

  الضعيفة وحامض الهيالورنيك والسيالوميوسين

 ازرق االلـشيان    –المثيلة   7
Ap pH 2.5 

-  -  -  -  
للكشف عن متعدد السكريات المخاطيـة الحامـضية        

  الكبريتية

8 
 ازرق  – صـوبنة    –مثيلة  

 pH. 2.5االلشيان 
+ + +  

  ازرق داكن

+ +  

  ازرق

+ + +  

  اكنازرق د

+ +  

  ازرق

للكشف عن متعدد السكريات المخاطية الحامضية من       

  نوع الكاربوكسيل فقط 

 .TBازرق التلويدين  9
+ + +  

  ارجواني محمر

+ +  

  ارجوني محمر

+ + +  

  ارجواني

  محمر

+ +  

  ارجواني محمر

متعـدد  glycosaminoglconsيدل علـى وجـود      

السكريات المخاطية الحامضية الكبريتاتية وحـامض      

  يالورنيك اله
B
            البروتينات .

  ازرق البروفينول الزئبقي 1
+ + +  

  ازرق

+ +  

  ازرق

+ +  

  ازرق

+ +  

  ازرق
  للكشف عن البروتينات بصورة عامة

   شيف–تفاعل ننهيدرن  2
+ +  

  ارجواني

+ +  

  ارجوني

+ +  

  ارجواني

+ +  

  ارجواني
  للكشف مجموعة االمين في البروتينات

C
            الدهون .

 B ( SBB )الك سودان ب 1
+  

  اسود رمادي

+ +  

  اسود

+  

  اسود رمادي

+ + +  

  اسود داكن
  للكشف عن الدهون بصورة عامة

ــالك  2 ــودان ب ــيتون س اس
(SBB)B 

-  
+  

  اسود رمادي
-  

+ +  

  اسود داكن
  للكشف عن الدهون المرتبطة

D
            الكالسيوم .

  مات الكلسيةللكشف عن حبيبات الكالسيوم والجسي  + +  -+ /   + +  +  الفون كسا 1

E
.  

الحمض النـووي الريبـي     

 DNAمنقوص االوكسجين 
          

  -  تفاعل فولجين 1
+ +  

  احمر قاني
-  

+ + +  

  احمر قاني
   في الطبقة المولدة فقطDNAتدل على وجود الـ 

 
 
 

 موجب قوي + + + ، متعادل في قوة التفاعل ؛ + + ، موجب ؛ +  ، موجب ضعيف ؛ ± ، سالب ؛ -التفاعل 
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 fibrous connective tissueأيضا ان الطبقتين محاطة بطبقة من نسج ضام ليفيوأظهرت النتائج 

 ترتشحه خاليا التهابية متمثلة بالخاليـا وحيـدة النـواة والخاليـا اللمفيـة               adventitiaانية  والطبقة البر 

Lymphocyte   والبلعمات macrophage    والخاليا البالزمية plasmocytes     والعدالت الحية والميتة، كمـا 

 التغيـر   بين الفحص النسجي أن وجود الكيس في الكبد يسبب ضمور الخاليا الكبدية مع وجود آفات مـن                

أما فـي الرئـة    ). 3الشكل ( ، infectious granulomaولوحظ أيضا وجود ورم حبيبي خمجي . الدهني

 bronchietasis مع توسع في عدد من القصيبات الهوائية         collapseفانه يسبب وهطا في االسناخ الرئوية       

هيئة سالسل مصفحة ليفيـة     كما بينت نتائج الفحص النسجي للبحث الحالي تكوين الطبقة الصفائحية على            

   ). 4الشكل ( ، Uمتجاورة منبثقة من الطبقة المولدة على شكل حرف 
  
 

 
 

  
المثبت، الفورمالين المتعادل المنظم، الصبغة     . مقطع في طبقات الكيس العدري من كبد االنسان        : 1شكل  ال

   (400x)قوة التكبير . ايوسين-هارس هيماتوكسيلين
L :    الطبقة الصفائحية        V :   فجواتG :        الطبقة الجرثومية Mc :     خاليا عضلية 

 Bs   : المدمج الخلوي القاعدي      Mb : حزم عضلية      Fp : البروزات االصبعية      Pc :  خاليا تكاثرية  
  

  

  

  

ية الـى ان    اما بالنسبة لدراسة كيمياء النسج لجدار الكيس العدري، فقد اشارت نتائج الدراسة الحال            

في االسـنان اظهـرت     ) الكبد والرئة   ( الطبقتين الصفائحية والجرثومية لجدار الكيس العدري للعضوين        

 ). 1انظر الجـدول    ( اختالفات في التفاعالت للتقنيات التي استخدمت للطبقتين كليهما وللعضوين كليهما           

ومية لالكياس العدرية من اكباد ورئـات       فقد اظهرت نتائج الدراسة الحالية ان الطبقتين الصفائحية والجرث        

للكاربوهيدرات حيـث    ) PAS(  شيف   –االنسان قد اظهرت تفاعال موجبا شديدا لتقنية حامض البريوديك          

ولغرض تمييز المادة المخاطية من المـواد        ) 5الشكل  ( ،  Magentaاصطبغت باللون األحمر االرجواني     

  خدمت عمليــة االســتلة ثــم تبعتهــا صــبغة ، اســتPASالمخاطيــة موجبــة التفاعــل مــع تقنيــة 
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acetylation – PAS فكانت نتيجة التفاعل سالبة، في حيـن اظهر تفاعـل الـ PAS  بعــد األســتلة  

  .والـــصوبنة تفـــاعال موجبـــا شـــديدا وكـــان  اللـــون احمـــرا ارجوانيـــاً      
  

  

  

  

  

  
ن المتعادل المنظم، الصبغة    المثبت، الفورمالي . مقطع في طبقات الكيس العدري من رئة االنسان        : 2شكل  ال

   (400x)قوة التكبير . ايوسين-هارس هيماتوكسيلين
L :           الطبقة الصفائحيةV :  فجوات          G :      الطبقة الجرثومية Mc :     خاليا عضلية 

 Bs :  المدمج الخلوي القاعدي     Mb : حزم عضلية       Fp :   البروزات االصبعية 
 Pc      : خاليا تكاثرية 

 
المثبـت،  ) الـسهم  ((Granuloma)مقطع كيس عدري من كبد االنسان يوضح الورم الحبيبي           : 3شكل  ال

   (100x)قوة التكبير . ايوسين-الفورمالين المتعادل المنظم، الصبغة ديالفيلدهيماتوكسيلين
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وضـح تكـوين الطبقـة       لكيس عدري من رئـة االنـسان ي        (G)مقطع في الطبقة الجرثومية      : 4شكل  ال

المثبت، الفورمالين المتعـادل    ) السهم ((U)الصفائحية من الطبقة الجرثومية على شكل حرف        

   (100x)قوة التكبير . ايوسين-المنظم، الصبغة هارس هيماتوكسيلين

  

  
     لكيس عدري من كبد االنسان المثبت، الفورمالين المنضب (L)مقطع في الطبقة الصفائحية  : 5شكل ال

   (400x)قوة التكبير . شيف-التقنية ، حامض البريوديك. المتعادل  

  

كما أشارت النتائج الى أن الطبقة الصفائحية أظهرت تفاعال سالبا مع تقنية بيست كـارمين علـى                 

 العكس من الطبقة المولدة اذ ظهرت تفاعال موجبا شديدا مع هذه التقنيـة وكـان اللـون احمـرا ورديـا                    

يز المادة المخاطية الحامضية الحاوية على الكبريت من المادة المخاطية الحامضية غير            ولتمي ) 6الشكل  ( 
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إذ ظهـرت   ) pH 1.0(  ذات االس الهيدروجيني Alcian blueالمكبرتة، استخدمت تقنية ازرق االلشيان 

الطبقـة  الطبقة الصفائحية لألكياس تفاعال معتدال مع هذه التقنية واصطبغت بلون ازرق، في حين اظهرت               

المولدة تفاعال موجبا مع هذه التقنية اذ اصطبغت بلون ازرق فاتح داللة على وجـود المـادة المخاطيـة                   

اصطبغت المادة المخاطية في الطبقـة    ) pH 2.5( الكبريتاتية، وعند استخدام تقنية ازرق االلشيان عند 

الصفائحية لألكياس باللون االزرق الداكن اذ اظهرت تفاعال موجبا شديدا أما الطبقـة المولـدة وخاصـة                 

، وعلى العكـس     )7الشكل  ( الجزء القاعدي منها أظهرت تفاعال موجبا معتدال اذ اصطبغت بلون ازرق            

 methylationبقتين الصفائحية والمولدة مع عمليـة المثيلـة         من التفاعل السالب الذي اظهره كل من الط       

، في حين أظهرت الطبقتان تفاعال موجبا شديدا عند استخدام عملية المثيلة وتبعتها  )AB pH 2.5( تبعتها 

 وصبغة ازرق االلشيان اذ اعطت لونا ازرقا داكنا، كما اظهرت الطبقـة             saponificationعملية الصوبنة   

 موجبا شديدا وبلون ارجواني محمر مـع تقنيـة ازرق           metacromasiaكياس تغايرا لونيا    الصفائحية لأل 

التلويدين، في حين اظهرت الطبقة المولدة تفاعال معتدال اذ اصـطبغت الخاليـا الخازنـة للكاليكـوجين                 

 . والجسيمات الكلسية بلون ارجواني محمر

  

  
  

فورمـالين ، التقنيـة ، بيـست        %: 95، الكحول   المثبت. مقطع لكيس عدري من كبد االنسان      : 6شكل  ال

   (100x)قوة التكبير . كارمين

L   :             الطبقة الصفائحية Gly :           كاليكوجينG :                     الطبقة الجرثومية
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ـ      . مقطع لكيس عدري من رئة االنسان      : 7شكل  ال ة ، ازرق   المثبت، الفورمالين المتعادل المـنظم، التنقي

   (100x)قوة التكبير . التوليدين

L :                     الطبقة الصفائحيةGs :  خاليا خازنة للكاليكوجين  

G :                     الطبقة الجرثومية Cc :     جسيمات كلسية 

 Pc :                      خاليا تكاثريةMc :   خاليا عضلية  
 

شف عن البروتينات، فقد أظهرت الطبقتان الصفائحية والمولدة تفاعال معتدال          أما بالنسبة لتقنيات الك   

، كما   )8الشكل  ( البروموفينول الزئبقي وأعطت لونا ازرقا داللة على وجود البروتينات          مع تقنيـة ازرق    

أظهرت الطبقان تفاعال معتدال مع تقنية تفاعل ننهيدرن شيف واعطت لونا ارجوانيا داللة علـى وجـود                 

ولغرض الكشف عن الدهون فقد أظهرت الطبقتان الـصفائحية والمولـدة للكـيس             . البروتينات المرتبطة 

 داللة على وجـود  – B – وكذلك تقنية استيون سودان بالك – B –تفاعالت مختلفة مع تقنية سودان بالك 

قد تم اسـتخدام    ولغرض الكشف عن الكالسيوم ف     ). 9الشكل  ( الدهون بصور متفاوتة في هاتين الطبقتين       

تقنية الفون كوسا اذا ظهرت الطبقتان تفاعالت متفاوتة مع هذه التقنية داللة على وجود ترسبات الكالسيوم                

  ، وقد وجدت الجسيمات الكلسية في الطبقة المولـدة لألكيـاس            )10الشكل  .   ( على شكل حبيبات سوداء   

 فقد تم اسـتخدام تقنيـة       DNAكسجين  ولغرض الكشف عن الحامض النووي الرايبي منقوص األو       . فقط  

   في الطبقة المولدة فقط، اذ لوحظ اصطباغ النـواة بلـون احمـر              DNAتفاعل فولجين التي اظهرت الـ      

كذلك اشارت النتائج الموجبة الشديدة للطبقة المولدة لألكياس العدرية في رئة اإلنسان عند اسـتخدام               . قان

بينما اظهرت الطبقة المولدة للكيس      ) 11الشكل  ( ميات كبيرة    بك DNAهذه التقنية الى احتوائها على الـ       

   ). 12الشكل (  بمستويات معتدلة في هذه الطبقة DNAفي الكبد تفاعال معتدال داللة على وجود الـ 
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المثبت، الفورمالين المتعادل المـنظم، التنقيـة ، ازرق         . مقطع لكيس عدري من رئة االنسان      : 8شكل  ال

   (200x)قوة التكبير .  الزئبقيالبروموفينول

L  :                              الطبقة الصفائحيةG :                     الطبقة الجرثومية  
 

 
  

المثبت، الفورمالين المتعادل المنظم، التنقيـة ، سـودان         . مقطع لكيس عدري من رئة االنسان      : 9شكل  ال

   (400x)قوة التكبير  . -B-بالك 

L  :               الطبقة الصفائحيةCc :               جسيمات كلسيةG :                   الطبقة الجرثومية
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   المثبت، الفورمالين المتعادل المنظم، التنقية ، الفون . مقطع لكيس عدري من رئة االغنام : 10شكل ال

   (400x)قوة التكبير . كّسا للكشف عن الكالسيوم    

L :                    الطبقة الصفائحية Cg :     حبيبات الكالسيوم  
 

 
 

المثبت، الفورمالين المتعادل المنظم، التنقيـة ، تفاعـل         . مقطع لكيس عدري من كبد االنسان      : 11شكل  ال

   (1000x)قوة التكبير . فولجين 

L :                     الطبقة الصفائحيةN :                النواةG :                     الطبقة الجرثومية  
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المثبـت، الفورمـالين المتعـادل      . مقطع في الطبقة الجرثومية لكيس عدري من رئة االنسان         : 12شكل  ال

   (400x).قوة التكبير . المنظم، التنقية ، تفاعل فولجين 

N : النواة.  

  المناقشة

ــشابهة    ــة م ــة الحالي ــسجي للدراس ــص الن ــائج الفح ــاءت نت ــه ج ــل الي ــا توص    لم

 Qing  و   ( 1988 )وجماعتهQingفقد اظهرت النتائج أن الطبقة المولدة لألكيـاس   ( 1992 ) وجماعته 

في اإلنسان متطورة جدا وقد يرجع السبب الى كون خصوبة هذه األكياس عالية جدا لذلك تكون في حالـة            

لحالي الى أحاطة الكيس العدري بطبقـة       كما اشارت نتائج البحث ا    . أيضية مستمرة وتكون خالياها متجددة    

من نسيج ليفي مكونا طبقة خارجية برانية ترتشحها خاليا التهابية اذ تتعرض األنسجة المحيطـة بـالكيس                 

العدري الى تغيرات عديدة منها التغيرات الدهنية وضمور هذه األنسجة وأن هذا الضمور يطلـق عليـه                 

  نـتج عـن ضـغط الكـيس العـدري علـى األنـسجة          ألنه يpressure atrophyبالضمور الضغطي 

 )Al - Kannany, 1988 .( وقد اظهرت النتائج أن اصل تكوين الطبقة الصفائحية هو الطفيلي ذاته اذ تنشا

وهذا يتفق مع ما اشار      ) U( على هيئة سالسل صفائحية متجاورة تنبعث من الطبقة المولدة بشكل حرف            

إذ اقترحوا ظهور ثالث أنواع مـن   ). Jumaa et al., 2001( و  ) Holcman and Heath, 1997( إليه 

حويصالت سايتوبالزمية في ظهارة الطبقة المولدة للطور اليرقي وتستمر بالزيادة في العدد والحجم وتميل              

 microtubularsباستمرار الى طبقة الهيولي المحببة بحيث يصبح الهيكل الخلوي على هيئة نبيبات دقيقة              

  فة الطبقــة الــصفائحية علــى شــكل سالســل مــن صــفائح متجــاورة مــن حــرف وتبــدأ بإضــا

 )U (                 ويشترك في هذا التكوين الطور البدائي لالستجابة المناعية للمضيف ، وعد هذا الترتيـب للطبقـة

  . الصفائحية ظاهرة فريدة في البحث الحالي
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ــى ان   ــد أشــارت ال ــسجية فق ــة الن ــائج الفحوصــات الكيميائي ــسبة لنت ــا بالن   التفاعــلأم

ــدة وصــبغة حــامض البريوديــك   ــصفائحية والمول ــين ال ــين الطبقت    كانــت( PAS ) شــيف –ب

ــه كــل مــن   ــا اشــار إلي ــد جــاءت مــشابهة لم ــة التفاعــل وق   ; Richards ( 1984 ) موجب

Al-Kannany ( 1988 )   Al – Kannany et al ., (2004) ; .   وكان التفاعل سالبا بعد إجراء األسـتلة

، حيث دلت هذه النتيجة على أن جدار الكيس العـدري يحتـوي             PASلصوبنة ثم صبغة الـ     التي تبعتها ا  

  على المادة المخاطيـة الغنيـة بالكاربوهيـدرات وان حمـض البريوديـك عامـل مؤكـسد لمجموعـة                  

 )glycol 2   أن عدم تفاعل الطبقة الصفائحية مع صبغة بيست كـارمين    . في المادة الكاربوهيدراتية   ) 1 و

الطبقة المولدة مع هذه الصبغة دل على وجود دورة ايضية خلوية في الطبقة المولدة وعدم وجوده                وتفاعل  

في الطبقة الصفائحية ويعزى السبب الى وجود الكاليكوجين في الطبقة المولدة تحتاج الـى الكاليكـوجين                

أن تفاعل الطبقتـين    كما  . كمصدر ضروري للطاقة للقيام بالفعاليات األيضية وإدامة حيوية الكيس العدري         

دل على وجود متعدد السكريات المخاطية  ) pH 1.0( الصفائحية والمولدة مع صبغة ازرق االلشيان عند 

 وبصورة متفاوتة بالنسبة للمضيف نفـسه  sulphated acid mucoplysaccharideالحامضية الكبريتاتية  

ار يحتوي على المواد المخاطية الكبريتاتية فان الجد ) pH 2.5( وبين المضيفين، أما ازرق االلشيان عند 

 وهـذه النتـائج   sialomucins وسيالوميوسين   hyaluronicذات الحامضية الضعيفة وحامض الهيالورنيك      

ــه     ــا ذكرت ــع م ــق م ــع     Al-Kannay ( 1988 )تتف ــصفائحية وم ــة ال ــسبة للطبق    بالن

Qing و ( 1988 ) وجماعته Jumaa   قة المولـدة واشـارت التفـاعالت     بالنسبة للطب( 2001 )وجماعته

 متعـدد   glycosaminglyconsالموجبة الشديدة والمتعادلة للطبقتين مـع ازرق التلويـدين الـى وجـود              

السكريات المخاطية الحامضية الكبريتاتية وحمض الهيالورنيك بمستويات عالية إذ أظهرت تغـايرا لونيـا              

  . قويا مع هذه التقنية

 اشارت التفاعالت الموجبة المتعادلة للطبقتين الصفائحية والمولدة مـع          أما بالنسبة للبروتينات فقد   

 شيف الى وجود البروتينات المرتبطة بمـستويات        –تقنيات ازرق البروموفينول الزئبقي وتفاعل ننهيدرن       

 أن ( 1988 ) وجماعتـه  Qingوهذه النتائج مماثلة لما اشار إليـه   ). 8الشكل ( متعادلة كما موضح في 

  م ظهور أي اختالفات في شدة التفاعل للطبقتين قد يعزى الى عمـر الخمـج وهـذا مـا أكـده                     سبب عد 

Mettrick( 1970 )  و Cannon   من أن نفاذية أغشية الكيس يمكن ان تتعلق بعمر الخمج وفيما يخـص 

اء الدهون فقد أظهرت الطبقتان الصفائحية والمولدة اختالفات ضمنية بين طبقتي الكيس نفسه وبين أعـض              

 مـشيرة لوجـود   - B – وأسيتون اسود السودان بالك – B –المضيف تجاه التقنيات اسود السودان بالك 

 phospholipids ودهون مفـسفرة  lipoproteins وخاصة بروتينات دهنية bound lipidsدهون مرتبطة 

الى قابلية اليرقات   بشدة كبيرة وخاصة في الطبقة المولدة للكيس في رئة اإلنسان، أن سبب االختالف يعود               

المختلفة على تصنيع الدهون أو قد تعزى الى ان الدهون تتجمع بصورة رئيسية في منـاطق متخصـصة                  

 ( 1970 ) إذ توصـل البـاحثون   brood capsuleومميزة أيضيا وهي مناطق اتصال محافظ الحـضنة  
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Frayha و Vercelli – Retta في الطبقة المولـدة وأن   الى وجود دورة أيضية خلوية ( 1975 ) وجماعته 

الدهون المحولة الى استرات الدهون والتي تؤخذ من المضيف يمكن تجزئتها في الطبقة المولدة، لذا يظهر                

. بان جميع المواد الداخلة الى تجويف الكيس والتي تخرج منه تتحور ايضيا الى حد ما في هـذه الطبقـة                   

الكالسيوم بين طبقات الكيس نفسه وبـين أعـضاء         وأعطت تقنية الفون كوسا اختالفات ضمنية في وجود         

المضيف نفسه، واظهرت تفاعالت البحث الحالي أيضا وجود مركبات الكالـسيوم كفوسـفات الكالـسيوم               

  وكاربونــات الكالــسيوم اكثــر مــن ايونــات الكالــسيوم بحــد ذاتهــا اذ وجــدت جــسيمات كلــسية 

calcareous corpuscles10الشكل (ي الطبقة الصفائحية  في الطبقة المولدة ولم تالحظ ف .(  

أن سبب االختالف قد يعزى الى االختالف في عمر الخمج وهذا قد يرتبط بدوره بساللة الطفيلي،                

  ويمكــن ان يعــزى الــسبب الــى موقــع الكــيس فــي جــسم المــضيف والــى نــوع المــضيف  

 )Sanchez and Sanchez, 1971 .(   

 فقد اشـارت تقنيـة تفاعـل        DNAاألوكسجين  أما فيما يخص الحامض النووي الريبي منقوص        

 في الطبقة الصفائحية في حين أشارت النتائج الموجبة القويـة للطبقـة             DNAفولجين الى عدم وجود الـ      

المولدة في رئات اإلنسان مع تقنية تفاعل فولجين الحتوائها على الحـامض النـووي الرايبـي منقـوص                  

  المولدة لألكيـاس مـن كبـد اإلنـسان تفـاعال معتـدال             االوكسجين بمستويات كبيرة ، وأظهرت الطبقة       

   بمـستويات متعادلـة فـي هـذه الطبقـة وجـاءت هـذه النتـائج متفقـة                   DNAمؤكدة وجـود الــ      

، ان سبب االختالفات في الطبقة المولدة لألكياس تجاه هـذه التقنيـة بـين    ( 1992 ) وجماعته Qingمع 

ولدة في مراحل مختلفة من النمو أو الى اختالف بـين  أعضاء المضيف نفسه قد يعزى الى كون الطبقة الم  

  . سالالت الطفيلي
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