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  الملخص

اخل األكياس المائية الكاملـة     يسات األولية د  في حيوية الرؤ   مواد كيمياوية    ألربع القاتل   التأثيرقورن  

قـد  و. ايـودين -البوفيددوناألثيلي، و ، الكحول   ، حامض التارتاريك  لخليكاوفي الجسم الحي وهي حامض      

 % 15و % 10حـامض التارتاريـك     و ،%3،  %2،  %1استنتج من الدراسة بان حامض الخليك بتركيز        

 ثانويـة فـي الفئـران       تإصابا أية تحدث   إنها إذيسات األولية   مواد قاتلة للرؤ  % 10 أيودين-فيدونالبوو

  . النسيجي لهذه الموادالتأثير الجراحية بعد دراسة اإلزالة أثناءيمكن ان يوصى باستعمالها المختبرية و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

Four chemicals were compared for their in vivo scolicidal action upon the hydatid 
scolices of Echinococcus granulosus both in intact cysts and after injection into albino 
mice. These chemicals are acetic acid, tartaric acid, ethyl alcohol and povidine-iodine. It 
could be concluded that acetic acid( 1%, 2% and 3%), tartaric acid (10 % and 15 %), 
povidine-iodine (10%) are good scolicidals and may be recommended for use in surgical 
operations, because after treatment of the scolices with these chemicals in the above 
concentrations, no secondary hydatid cysts were developed in the albinon mice. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  المقدمة

 الوطن  ضمنهاب بقاع العالم    معظممن األمراض المنتشره بشكل واسع في       المائية  الكياس  يعد مرض ا  

صابة بهذا الداء عـن طريـق ابـتالع بيـوض     تحدث األو) Andersen et al., 1997( العربي و العراق

              مـع األطعمـة الملوثـة ببـراز المـضائف النهائيـة       Echinococcus granulosusالمشوكة الحبيبية 

Definitive hosts وبعـد فقـس   . عائلة الـسنورية المتمثلة بالعائلة الكلبية او بال الحاملة للدودة البالغة و 

ي الشكل في العضو الذي     وكة بعد اختراقها لجدار األمعاء الدقيقة الى تركيب كيس        البيوض تنمو األجنة المش   

كياس المتكونة من ناحية الشكل     تختلف هذه اال  الكبد هو المرشح االول لالصابة و     يكون  تستقرفيه وغالبا ما  

 Andersen et al., 1997; Goldsmith and(باختالف العضو المـصاب  يرية والتركيب والعالمات السر

Heyneman, 1989 .(تزال طريقة األزالة الجراحية تمثل الطريقة الرئيسة للتخلص من هذا الـداء اال  وال

انه تمكن الباحثون من ايجاد بدائل للعالج تمثلت باستخدام مـشتقات البنزميـدازول بجرعـات مختلفـة                 

)WHO, 1997; Cakmakci and Sayek, 1992; Horton, 1989(  حب خـالل  استخدمت طريقة السكما

على الرغم من وجـود هـذه   و. يةتدة جهاز الترددات فوق الصوبمساع  Precutaneous drainageالجلد

زالت هي المعول عليها رغم سلبيتها من ناحية تـسرب          الالبدائل العالجية اال ان طريقة األزالة الجراحية        

هذا ما دعى   د تحدث اكياسا ثانوية و    ن شانها ق  التي م األكياس المراد ازالتها جراحيا و    الرؤيسات األولية من    

ن اهمهـا الفورمـالين بتركيـز       التي م  ازالتها لتفادي هذه المشكلة و     لبالى استخدام مواد تقتل الرؤيسات ق     

لهذا فقـد   من المواد األخرى و   غيرها  والمحلول الملحي المشبع و    %. 95والكحول األثيلي بتركيز    % 10

يسات األولية داخـل األكيـاس   سبة لها القدرة على قتل الرؤ مناحاول الباحثون التوصل الى مواد كيمياوية  

المائية، على ان تكون هذه المادة الكيمياوية فعالة في القتل بتركيز واطئ قدر األمكان لتجنب تلف النسيج                 

   ).Meymerian et al., 1963( البشري

ريك والكحـول األثيلـي   ة ألختبار فعالية حامض الخليك وحامض التارتت هذه الدراس  ءعليه، فقد جا  

خـارج الجـسم     Intact cystيسات األولية باستخدام اكياس مائية كاملة ؤايودين في قتل الر-البوفيدونو

خاصة يسات و لتاكد من قتلها للرؤ   يسات األولية المعاملة في خلب الحيوانات المختبرية ل       حقنت الرؤ الحي و 

  ). Rahemo and Al-Hammo, 2000( بعد ان تم تقييمها في الزجاج على انها مواد قاتلة
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  المواد و طرائق العمل

  :التجارب في األكياس المائية الكاملة-1

ألجل التاكد من فعالية المواد الكيمياوية المختاره في هذه الدراسة اجريت التجارب داخـل اكيـاس                

ات اقطار تتراوح   واختيرت اكياس ذ  ، و %90 >مائية كاملة بعد التاكد من خصوبتها بحيث كانت حيويتها          

  Intracystic pressureيس المائي ضغطا داخليا علـى جـداره  التي يولد فيها سائل الكسم و) 5-3(بين 

قد عدت هذه الصفات ادلة علـى حيويـة األكيـاس     و Semispherical shapeوذوات اشكال شبه كروية

ية للحيويـة  د تحديد النسبة المؤوبع) Aktan and Yalin, 1996; Frayha et al., 1981(المائية المختاره 

ح  يناسب حجمه بعد تغليفه من الداخل بورق ترشـي  Beakerع كل كيس مائي في كاس زجاجي مدرجوض

 لكـل   أكيـاس  المائية الى مجاميع مكونة مـن ثالثـة          األكياسقسمت  و. مرطب بدارئ الفوسفات الملحي   

 بمحلـول  أبـدل يس المختـار و ن سائل الكم% 10او % 5سحب . مجموعة فضال عن مجموعة السيطرة   

لتلك الكيمياوية المراد قياس فعاليتها بحيث يتم الحصول في النهاية على التركيز المطلوب             مركز من المادة    

 سحبت ثالث قطـرات مـن       األولىبعد انتهاء الدقيقة    و. المادة داخل الكيس المائي وحسب قوانين التخفيف      

ب متوسـط نـسبة الحيويـة       فحصت لحـسا  اجية و  على شرائح زج   سائل الكيس بعد رج الكيس وضعت     

 دقائق على التوالي لحساب متوسـط حيويـة         10 و   5كذلك سحبت ثالث قطرات بعد مرور       للرؤيسات و 

  . من المعاملةالفترةالرؤيسات األولية للكيس المائي بعد هذه 

  

  :الزرع في الحيوانات المختبرية-2

  بشرية للحقن في الحيوانات المختبريـة      اباتإلص عائدة   أكياس من   مأخوذةاستخدمت رؤيسات اولية    

 مائية بشرية بعد معاملتهـا بـالمواد        أكياس من   مأخوذة فئران لكل معاملة برؤيسات اولية       10حيث حقنت   

 فئران حقنت برؤيسات اولية     10 دقائق، فضال عن     10بالتركيز قيد الدراسة لمدة      و  المذكورة انفاً  الكيماوية

 الرؤيسات االولية للحقن بعد غسل األكيـاس  إعدادتم و. Positive controlكمجموعة سيطرةغير معاملة 

 .27 سفات الملحي ذي االس الهيـدروجينى     المائية المختارة لهذا الجزء من البحث عدة مرات بدارئ الفو         

ثـم  % 70 المواد العالقة بعدها عقم سطح الكيس باستخدام قطعة قطن مبللة بالكحول االثيلي بتركيز               إلزالة

 مرات بـدارئ الفوسـفات   عدة الحاوي على الرؤيسات االولية  Hydatid fluid سائل الكيس المائيسحب

علقـت فيـه الرؤيـسات      دقيقة لمدة عشرة دقـائق و     /  دوره 1000الملحي باستخدام جهاز المنبذه بسرعة      

واقـع  ب الكيمياوية وللمادة حي أولي رؤيس 2000بعد ذلك عرض ). Smyth and Barrett, 1980(االولية
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 حيث حقنت الفئران الذكور في      ،عشرة مكررات لكل معاملة فضال عن عشرة مكررات كمجموعة سيطرة         

  ).G 21 )Waynforth, 1980 قياسإبرة مليليتر ذات 1 طبية سعة محقنه بوساطة ألخلبيالتجويف 

  

   :تشريح الفئران-3

 إصـابات  عدم وجود     يوم على تاريخ الحقن للتحري عن وجود او        100شرحت الفئران بعد مرور     

  .فارة مصابة/ كذلك عدت األكياس الثانوية النامية المائية وباألكياسثانوية 

  

  :اإلحصائيالتحليل -4

 ANOVA ألعداد جدول تحليل التباين  SPSS اإلحصائيةاستخدم في هذه الدراسة برنامج الحقيبة 

table  ناختبار دنك و كذلك Duncan test  كما استخدم اختبار صائياإح لغرض تحليل البيانات Zللنسب  

  ).1984خلف اهللا، الراوي و(

  المناقشةالنتائج و

  :ئية الكبدية الكاملة لألغناماد األربع المختاره في حيوية الرؤيسات األولية في األكياس الماتاثير المو-1

ولية يسات األ لوحظ ان جميع الرؤ   % 1كامل بتركيز   عند حقن حامض الخليك داخل الكيس المائي ال       

داخل الكـيس  عند زيادة تركيز حامض الخليك و دقائق من حقن الحامض داخل  الكيس   5قتلت بعد مرور    

  .)1جدول ال( يسات بعد الدقيقة األولى من حقن الحامض قتلت جميع الرؤ%3 و%2الى 

  فلم لتواليعلى ا % 5و% 1 اما عند حقن حامض التارتاريك داخل الكيس المائي الكامل بالتركيزين           

ن معاملتهـا    دقائق م  5يسات بعد مرور    في حين قتلت جميع الرؤ    . يكن هناك قتل كامل للرؤيسات االولية     

عند و %. 15 دقيقة واحدة في التركيز      فيوكذلك بعد عشرة دقائق من المعاملة، و      %  10بمحلول تركيزه   

 دقائق بينما حصل    10يسات األولية حتى بعد مرور      لم يحدث قتل كامل للرؤ    % 20بتركيز  الكحول األثيلي   

بعـد دقيقـة واحـدة فـي        داخـل الكـيس و    % 30عاملتها بتركيز    دقائق من م   5القتل الكامل بعد مرور     

يـة   تدريجي للنسبة المؤ   حصل انخفاض % 10 زايودين بتركي -وباستخدام محلول البوفيدون  . %40التركيز

 دقـائق قتلـت     10باستمرار المعاملة لمدة     دقائق من المعاملة و    5 و   1 مرور   يسات االولية بعد  لبقاء الرؤ 

  .جميع الرؤيسات االولية

                   يتــضح مــن النتــائج وجــود تقــارب كبيــر بــين نتــائج الدراســة فــي انابيــب األختبــار

)Rahemo and Al-Hammo( هذا يعنـي ان سـائل الكـيس    دراسة األكياس المائية الكاملة وبين نتائج و

وعلـى  . ذي استخدم في هذه الحالة لتخفيف المادة المستخدة للقتل لم يكن له تاثير على نسبة القتل               المائي ال 
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الرغم من اهمية هذه الطريقة من الناحية التطبيقية فهي طريق اقرب من الناحية العملية لما يحـدث فـي                   

يـسات  فعالية المواد ضد الرؤ   ام كمقياس ل  محدودة األستخد صالة العمليات اثناء ازالة الكيس المائي اال انها         

  . االولية حيث تعد هذه الدراسة من اوائل الدراسات في العراق التي استخدم فيها اكياس مائية كاملة

% 10ض التارتاريك بتركيز    حامو% 3و% 2 و   %1يتبين من النتائج تميز محلول حامض الخليك        و

وية لبقاء  ئ متوسطات النسب الم   ية بين حيث لم تظهر فروقات معنو    % 40الكحول األثيلي بتركيز    و% 15و  

يـسات  وية لحيوية الرؤئمتوسطات النسب الم كما تميزت  p< 0.05الرؤيسات األولية المعاملة عند مستوى

 لحيوية الرؤيسات األوليـة     عن متوسطات النسب المئوية    % 30األولية المعاملة بالكحول األثيلي بتركيز      

  .%20المعاملة بالكحول األثيلي بتركيز 

  

ايـودين  - تأثير عدة تراكيز من حامض الخليك وحامض التارتريك والكحول االثيلي والبوفيدين           :1جدول  ال

/ ضمن ثالث فترات زمنية على حيوية الرؤيسات االولية في االكياس المائية الكبدية الكاملـة               

  .أصل اغنام 

ولية ات النسب المئوية لحيوية الرؤيسات األمتوسط

  :بعد

المادة القاتلة للرؤيسات 

  االولية
Scolicides 

  التركيز
Conc. 

% 
   دقيقة10   دقيقة5   دقيقة1

1%  0.6  0  0  

2%  0  0  0  
  

  حامض الخليك

3%  0  0  0  

1%  65.4  55.3  47.3  

5%  37.6  32.3  26.6  

10%  0.3  0  0  

  

  حامض التارتاريك

15%  0  0  0  

20%  18.4  16.4  6.9  

30%  0.3  0  0  
  

  الكحول االثيلي

40%  0  0  0  

  0  32.6  53.3  %10  ايودين-البوفيدين

 
  

  



 رضاء ناظم الحمو    و    زهير إبراهيم رحيمو

 

37

  :نتائج الزرع في الحيوانات المختبرية-2

 ولية ماخوذه من اكياس مائية    تبين من النتائج ان النسب المؤية ألصابات الفئران المحقونة برؤيسات أ          

 اجراء  ومن.Positive controlرة موجبة والتي عدت مجموعة سيط% 100كانت % 90>كبدية حيويتها 

مجـاميع الفئـران المحقونـة       بين   p<0.001 للنسب ظهر وجود فرق معنوي كبير عند مستوى          zاختبار  

 بمجموعة السيطرة الموجبة كمـا      مقارنةكيزه الثالثة   ا أولية معاملة بمحلول حامض الخليك وبتر      برؤيسات

ية معاملـة بمحلـول   صابة الفئران المحقونة برؤيسات اول ال p,0.05معنوي عند مستوىظهر هناك فرق 

 بمحلول التاتاريك بتركيـز     حامض التارتاريك اما مجاميع الفئران التي حقنت برؤيسات اولية معاملة         % 1

 حيث انخفـضت النـسبة المئويـة        p<0.001 عند مستوى    معنويارت فرقا    فقد اظه  %15و% 10و% 5

حـين  ف% 30-%5 تركيـزه    صابة الفئران المحقونة برؤيسات أولية معاملة بمحلول حامض التارتاريك        ال

 عندو%. 15و  % 10ة بحامض التارتاريك    يسات معامل ؤبرفي الفئران المحقونة    % 5كانت نسبة االصابة    

ظهر ان النسبة   % 10ين بتركيز   ايود-حقن مجموعة من الفئران برؤيسات اولية معاملة بمحلول البوفيدون        

هذا مطابق  و p<0.01يةند مستوى المعنواظهرت فرقا معنويا عو% 0ة الصابة الفئران ايضا كانت يؤالم

ـ  . )1997( واَخرون  Landa-Garcia لنتائج ة فـي  كما ان الفرق كان معنويا عند نفس مـستوى المعنوي

% 30و  % 20بـالتراكيز   معاملة  بمحلول الكحول األثيلـي و      يسات اولية   مجموعة الفئران المحقونة برؤ   

  %. 10هي % 20لفئران المعاملة بمحلول تركيزه ية الصابة ا، على الرغم من كون النسب المؤ%40و

عاملتها بمحاليل المواد األربع  يسات األولية انخفضت عند م    ص من النتائج اعاله ان حيوية الرؤ      يستخل

يسات األولية على احداث    اض نسبة الحيوية انخفضت قدرة الرؤ     بانخف دقائق و  10وبتراكيزها المختلفة لمدة    

فعاليـة المـواد    ان هذه النتائج توكد     على العموم   ي الفئران المختبرية و   ائية ف اصابات ثانوية باألكياس الم   

ه في مجال استخدام حامض الخليـك       نظرا لقلة البحوث التوفر   و. األربع في تثبيط وقتل الرؤيسات األولية     

مـن  و،  يقيقالحالصعوبة مناقشة تاثيرها الدقيق و    التارتاريك كمواد قاتلة للرؤيسات األولية فقد اصبح من         و

يـسات األوليـة    لبايوكيمياوي لهذه المواد فـي الرؤ     المحتمل ان تاتي دراسة مستقبلية تركز على التاثير ا        

  .يساتطريقة الفعلية التي تقتل هذه الرؤتستخدم فيها النظائر المشعة للتوصل الى ال

ل نزع للماء مـن      عام اما بالنسبة لتاثير الكحول األثيلي فعلى األرجح ان فعله القاتل يعود الى كونه            

في حين يعزى   . التي بدورها توثر على الضغط األزموزي     األنسجة وبالتالي يفقد الرؤيس خاصية النفاذية و      

ذي يتحرر ببطء عنـد تحللـه    األيودين القد على عايودين الى احتواء هذا الم-تاثير محلول مادة البوفيدون  

ـ       مائيا والذي بدوره يعمل على قتل الرؤ                          مهـيج لألنـسجة   فعـل سـمي و    ه مـن    يـسات لمـا يمتـاز ب

)Katzung, 1998.(  



 ..…تأثير أربع مواد كيماوية كمواد قاتلة للرؤيسات األولية 

 

38

   العربيةالمصادر

ة عـشر   مجلة الدواء العربي، السنة الثامن    .  األكياس المائية هل من عالج     .1999،  السنافي، علي إسماعيل  

  . 365-360ص  ،1ألعدد 

وزارة . حليـل التجـارب الزراعيـة     مدخل إلى ت   ال .1984،   عزيز خلف، عبد هللا  الراوي، خاشع محمود و   

  .79-74 لبحث العلمي، مطبعة جامعة الموصل، صاالتعليم العالي و

    
  المصادر األجنبية

Atkan, A.O. and Yalin, R., 1996. Preoperative Albendazole Treatment of Liver Hydatid 
Disease Decreases the Viability of the Cyst. Europ. J. Gasteroenterol. Hepatol.,  
Vol. 8, No. 9, pp.877-879.  

Andersen, F.L., Quhelli, H. and Kachani, M., 1997. Compendeium on Cystic 
Echinococcosis in Africa and Middle Eastern Countries with Spercial Reference to 
Morocco. Brigham Young University Print Services, USa, 345 p. 

Cakmakci, M. and Sayek, I., 1992. Prophylactic Effect of Albendazole in Experimental 
Peritoneal Hydatidosis. Hepato. Gasteroenterol. pp.39-424-426. 

Frayha, G.J., Bikazi, K.J. and Kachachi, T.A., 1981. Treatment of Hydatid Cyst 
(Echinococcus granulosus) by Cetrimid R. Trans. Roy. Soc. Trop. Med. Hyg.,             
Vol. 75, No. 3, pp.447-450. 

Goldsmith, R. and Heyneman, D., 1989. Tropical Medicine and Parasitology. Pentric-
Hall International Inc., pp.1-849. 

Horton, R.J., 1989. Chemotherapy of Echinococcus Infection in Man with Albendazol. 
Trans. Roy. Soc. Trop. Med. Hyg. Vol. 83, pp.97-102. 

Katzung, B.G., 1989. Basic Clinical Pharmacology 7th ed. Appinicott Company, 
Philadelphia, University of California, pp.1-807. 

Landa-Garcia, J.I., Alonso, E., Gonzalez-Uriart, J. and Rodriquez-Romano, D., 1997. 
Evaluation of Scolicidal Agent in Experimental Hydatid Disease Model. Eur. Surg. 
Res., Vol. 39290, pp.202-208(Abs).  

Meymerian, E., Luttermorser, G., Frayha, G., Schwabe, C. and Prescott, B., 1963. Host-
Parasite Relationships in Echinococcosis: X. Laboratory Evaluation of Chemical 
Scolicidal as Adjuncts to Hydatid Surgery. Ann.Surg., Vol. 158, No. 2, pp.211-215. 

Rahemo, Z.I.F. and Al-Hammo, R., 2000. The Effect of Four Chemicals as Scolicides  as 
Tested in Vitro. Rivista Di Parasito. Vol. xvii, No. 3, pp.375-378. 

Smyth, J.D. and Barrett, N.J., 1980. Procedures for Testing the Viability of Human 
Hydatid Cysts Following Surgical Removal Specially after Chemotherapy. Trans. 
Roy. Soc. Trop. Med. Hyg. Vol. 74, No. 5, pp.649-652. 

Waynforth, H.B., 1980. Experimental and Surgical Technique in the Rat. Academic Press 
Inc.(London), 193p. 

WHO, 1997. Minimal Invasive Treatment for Hydatid Cysts: PAIR (Puncture, 
Aspiration, Injection, Reaspiration), State of the Atr. WHO/CTD/ STP/97.3.       


