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تأثير بيرو كسيد الهيدروجين والكلور كقاتالت للرؤيسات االولية للمشوكة الحبيبية
 Echiococcus granulosusخارج الجسم الحي
بثينة حاتم هاشم السبعاوي

فرع التشريح ،كلية طب الموصل ،جامعة الموصل ،الموصل ،جمهورية العراق

(استلم  ، 7007/ 6 / 7قبل )7007/ 00 / 77

الملخص:
اجريتتا الا ارستتة ال اليتتة بهتتا

ت ايتتا تتتالير كتتل متتا بيروكستتيا الهيتتاروجيا بتتالتراكي  00 ، 0و %01والكلتتور بتتالتركي يا  0.1و %0فتتي يويتتة الرؤيستتاا

االولية للمشوكة ال بيبية خارج الجسم ال ي.
ضنا الرؤيساا االولية بالتراكي المشار اليها وللفتراا  00 ،1و 01اقيقة .استخام الم لول المل ي الفسلجي لو اه كمجموعة ضبط.
اظه تترا النت تتافا انخفاظ تتا معنوي تتا ف تتي يوي تتة الرؤيس تتاا االولي تتة المعامل تتة ب تتالتراكي المختلف تتة م تتا بيروكس تتيا الهي تتاروجيا والكل تتور وللفتت تراا المختلف تتة ،وتناس تتب
االنخفاض طرايا مع التركي والفترة ال منية للتعريض .افضل نتيجة كانا عنتا استتخاام بيروكستيا الهيتاروجيا بتركيت  %01ولمتاة  01اقيقتة ا وصتلا نستبة
ت طيم الرؤيساا االولية الى .%99
اظهتترا المقتتاطع النستتجية وجتتوا ت ي تراا كلي ترة فتتي الرؤيستتاا االوليتتة المعاملتتة بتتالتراكي المشتتار اليهتتا لكتتل متتا بيروكستتيا الهيتتاروجيا والكلتتور وشتتملا ت ه
الت يراا ،ت طم واضح في الجليا  ،فقااا تنظيم الخطم وفقااا االشواك مقارنة مع مجموعة السيطرة.

المقدمة:

 Hydatidاو Hydatidosisع تتا

وق تتا اس تتتخاام الكل تتوريا كمبي تتا للجت تراليم ي تتا تظه تتر العوام تتل الم تتررة من تتا

ينش تتء ااك االكي تتاة العاري تتة disease

 Hydatidف تتي اعض تتاك مختلف تتة م تتا جس تتم

ت تتاليراا ض تتارة علت تتى بن تتاك ت تتامض  DNAف تتي البكتريت تتا ،كم تتا اا ت تتامض

الوست ت تتطية االخت ت تتر كاالغنت ت تتام ،الماشت ت تتية ،الجت ت تتاموة،

الهايبوكلورة Hypochlorus acidالمت رر متا الكلتوريا فتي المتاك ي طتم

تط تتور اكي تتاة عاري تتة cysts
االنست ت تتاا والمضت ت تتاف

الجمت تتال ،الخنت تتا ير وكبي ت تراا االرجل(الجرابيت تتاا) نتيجت تتة بلت تتع بيت تتوض ا ت تتا
الايااا الشريطية التي تتبع جنة المشتوكاا  Echinococcusالتتي تتطفتل
في الكالب وانواع مختلفة ما الفصيلة الكلبية كمضي

نهافي ].[3-1

الفستفرة التاكستاية والمتواا االختتر المرتبطتة بال شتاك كمتتا يعمتل لتاني اوكستتيا
الكل تتوريا dioxide

 Chlorineعل تتى تلب تتيط بن تتاك الب تتروتيا ف تتي الخالي تتا

البكتيريتة] [13واا تراكيت عاليتتة متا الكلتوريا تكتتوا قاتلتة لستبوراا البكتريتتا

وبتتالرغم ممتتا يستتببا ت ا المتترض متتا اع تراض خطي ترة لالنستتاا ،فض تال عتتا

ويعتمتتا ت ا القتتتل علتتى تركي ت الكلتتوريا كمتتا اا لتتا فعاليتتة قتتتل الفايروستتاا

التاليراا السمية والميكانيكية لا ،فاا الج ار ة ل تا االا تملتل ال تل االفضتل

يا يعمل على ت طيم  ، RNAا وجا باا فايروة Poliovirus type

للتتتخلن متتا االكيتتاة العاريتتة ] [5,4اال ان تا قتتا تستتتخام العقاقيرلل تتا متتا

 1يت طم الى اج اك بفعل الكلوريا] .[13فضتال عتا لتك ،فتاا تراكيت قليلتة

تتتاليره عنتتاما التكتتوا الج ار تتة ممكنتتة فتتي ا يتتاا كليترة ،او االلنتتيا معتتا ].[6

متتا الكلتتوريا المضتتا

التتى المتتاك لهتتا فعتتل قاتتتل للبكتريتتا يتتا يلتتبط بعتتض

وقا تتطلب المعالجة الج ار ية استخاام متواا قاتلتة للرؤيستاا االوليتة لضتماا

مف ت تتاتيح التف ت تتاعالا االن يمي ت تتة ف ت تتي الخلي ت تتة واا تلب ت تتيط التف ت تتاعالا االيض ت تتية

عتتام نمتتو وتطتتور ت ه الرؤيستتاا التتى اكيتتاة عاريتتة لانويتتة عنتتا تستربها متتا

الستتايتوبال مية مستتؤولة بصتتورة كبي ترة عتتا ت طتتيم كتتل متتا الخاليتتا الفطريتتة

الكتتية النتتاك العمليتتة الج ار يتتة ،وقتتا استتتخاما م تواا عايتتاة قاتلتتة للرؤيستتاا

والبكتيريتتة .كمتتا وجتتا ايضتتا اا ستتبوراا البكتريتتا تتتتالر به ت ه المطه تراا فتتي

منهت تتا م ل ت تتول عت تتالي اال مو ي ت تتة  ،Hypersalineالس ت تتترمايا ،Cetrimide

م ار ل عاياة ما تكويا السبوراا .ويؤلر الكلوريا على المستضتا الستط ي

بروفيتاوا-ايتوايا  ،Providone-iodineنتتراا الفضتة ،Silver nitrate

للفايروساا الم لفة وال امض النوو كما يؤا الى ت يتراا فتي الفايروستاا

الفورمتتاليا ،الك تتول االليلتتي المطلتتق وبيروكستتيا الهيتتاروجيا Hydrogen

غير الم لفة ].[14

 .[8,7] peroxideم تتع ل تتك ،ال ال بع تتض الجت ت ار يا يس تتتخاموا م ل تتول

ورغم اا ميكانيكية عمل الهالوجينتاا  ،Halogensمنهتا مكونتاا الكلتوريا،

عتتالي اال مو يتتة والفورمالايهايتتا بتركي ت  %0النتتاك المعالجتتة الج ار يتتة رغتتم

قليلة جاا ،وبالرغم ما اا المؤكستا المعتمتا علتى الكلتوريا يؤكستا عتاا متا

تاليره الضارعلى االنسجة ].[9

المكونت تتاا الخلويت تتة منهت تتا مجموعت تتة الست تتلفا يارل  Sulfhydrlفقت تتا وجت تتا اا

ورغتم م تتاوالا عايتاة الستتتخاام العايتا متتا المتواا القاتلتتة للرؤيستاا ،اال انتتا

الكلتتوريا فشتتل فتتي قتتتل بعتتض اال يتتاك الاقيقتتة منهتتا طفيتتل البوي يتتاا الخبيفتتة

ال ال يفتقا الى مااة قاتلة للرؤيساا بفعالية عالية وخالل فترة قصيرة.

 Cryptosporidiumالت تتي تنتق تتل ف تتي الم تتاك م تتا ش تتخن الخ تتر مس تتببة

اس تتتخام بيروكس تتيا الهي تتاروجيا كقات تتل ي تتو ومبي تتا للجت تراليم وف تتي التعق تتيم

إسهاال شاياا ،ألما بطنيا ،تقيتء و متى ،وقتا تستتمر استبوعيا فتي االصت اك

ضا الفايروستاا ،البكتريتا ،الخمتافر

ولكنه تتا تنته تتي ب تتالموا ف تتي االش تتخان الملبط تتيا مناعي تتا ،وم تتع ت ت ا تبق تتى

وستتبوراا البكتريتتا ] ،[10كمتتا وجتتا اا تراكي ت عاليتتة منتتا ،تت تراوح بتتيا -00

المعالج تتة الكيمياويت تتة بت تتالكلوريا مت تتا الطت تترق االساست تتية لتعقت تتيم ميت تتاة الشت تترب

 ،%00تس تتتخام كم تتااة قاتل تتة للس تتبوراا ] .[11كم تتا واس تتتخام ف تتي معالج تتة

].[15

وتطهير الجروح ولة فعالية واسع الطي

بعت تتض الطفيليت تتاا الخارجيت تتة منهت تتا
.[12] Gyrodactylus spp

irritans

 Crytocuryonو

ما نا جتاك تا

الا ارستة ال اليتة و تو ت ايتا متا قتارة كتل متا بيروكستيا

الهياروجيا والكلوريا على التالير في يوية الرؤيساا االوليتة لضتماا عتام
نمو تا التى اكيتتاة عاريتة لانويتتة فتي التة انستتكابها متا الكتتية العتار النتتاك
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العملي ت تتة الج ار ي ت تتة وم ت تتا ت ت تتالير ت تتاتيا الم ت تتااتيا عل ت تتى التركي ت تتب ال ت تتااخلى

] [18وقطع ت ت ت ت تتا ال ت ت ت ت تتى شت ت ت ت ت ت ارفح بس ت ت ت ت تتمك  7-6م ت ت ت ت تتايكروميتر وصت ت ت ت ت تتب ا

والخارجي للرؤيساا االولية.

بالهيماتوكسليا-ايوسيا سب ماورا في .[19] Bancroft
بعا الف ن صورا المقاطع النسجية فتي المجهتر المركتب Compound

طريقة العمل:

 microscopeمتتا نتتوع  Olympusم ت وا بالتتة تصتتوير واستتتخاما فتتي

جمع الرؤيسات االولية:

است تتتخاما طريقت تتة  [16] Smythلل صت تتول علت تتى الرؤيست تتاا االوليت تتة مت تتا
االكيتتاة العاريتتة لرفتتاا االغنتتام ،ا عقتتم ستتطح االكيتتاة العاريتتة ب تالك ول
االليلتتي بتركيت  .%70تتتم ست ب ستتافل االكيتتاة بوستتاطة م قنتتة طبيتتة اا
ابترة قيتتاة ( . )21Gفت تتا االكيتتاة وجرفتتا الرؤيستتاا االوليتتة عتتا طريتتق
غس تتل الج تتاار ال تتااخلي للك تتية بواس تتط الم ل تتول المل تتي الفس تتلجي .جمع تتا
الرؤيستاا االوليتة فتتي انابيتب اختبتتار معقمتة ورستتبا بجهتا المنبت ه (0000
اورة/اقيقة) وغسلا لالا مراا باستخاام الم لول المل ي اعاله.
تم تقتاير يويتة الرؤيستاا االوليتة باستتخاام صتب ة االيوستيا المتافي بتركيت
 %0.0وتم ساب نستبة الرؤيستاا االوليتة ال يتة التتي ظهترا بلتوا اخضتر
بت تراق م تتع مال ظ تتة رك تتة الخالي تتا اللهبي تتة  Flame cellsال تتى الرؤيس تتاا

التصوير افالم ما نوع  150 Konica 36اا ساسية .000 ASA

التحليل االحصائي:

استتتخام اختبتتار  [20] One-way ANOVAلت ايتتا مقتتاار االختالفتتاا
والتاليراا للمت يراا المختبرة فيما بينها.

النتائج والمناقشة:
اظهتترا النتتتافا ( جتتاول  0ومن نتتي  )0وجتتوا انخفتتاض معنتتو عتتالي ف تي
النس تتبة المفوي تتة ل يوي تتة الرؤيس تتاا االولي تتة ف تتي المج تتاميع المعامل تتة ب تتالتراكي
المختلف ت تتة م ت تتا بيروكس ت تتيا الهي ت تتاروجيا والكل ت تتور وللفتت ت تراا المختلف ت تتة مقارن ت تتة
بمجموعتتة الس تيطرة ،وتناستتب االنخفتتاض طرايتتا متتع التركي ت والفت ترة ال منيتتة
للتعتترض .افضتتل نتيجتتة كانتتا عنتتا استتتخاام بيروكستتيا الهيتتاروجيا بتركي ت

االولية الميتة التي اصطب ا باللوا اال مرللالا مكرراا ].[17

 %01ولمت تتاة  01اقيقت تتة ا وصت تتلا نست تتبة ت طت تتيم الرؤيست تتاا االوليت تتة الت تتى

تصميم التجارب:

 .%99كمتتا اظه تترا المقتتاطع النس تتجية وجتتوا ت يت تراا كبي ترة ف تتي الرؤيس تتاا

قس تتم معل تتق الرؤيس تتاا االولي تتة ال تتى  6انابي تتب ،غس تتلا ورست تبا الرؤيس تتاا
االولية مرتيا باستخاام الم لول المل ي واجريا التجارب االتية:
تجربة رقم (:)1
 -0االنابي ت تتب ( )0،7،0ت ت تتو معل ت تتق الرؤيس ت تتاا ف ت تتي الم ل ت تتول المل ت تتي
(ضابط التجربة).

االوليت تتة المعاملت تتة ب ت تالتراكي المشت تتار اليهت تتا لكت تتل مت تتا بيروكست تتيا الهيت تتاروجيا
والكل تتور  ،و تتاا ت ط تتم واض تتح ف تتي الجلي تتا م تتع تش تتو اا كبيت ترة ف تتي ش تتكل
الرؤية االولي متمللة بانتفتا الترؤية و يتااة جتم القنتواا االب ار يتة وفقتااا
تنظيم الخطم وختروج االشتواك ختارج جستم الترؤية وت طتم الشتعيراا الاقيقتة
التي ت يط بالسطح الخارجي للترؤية مقارنتة بمجموعتة الستيطرة (الصتور-0
.)00

 -7االنابيت تتب ( )6،1،4ت ت تتو رؤيست تتاا معلقت تتة بم لت تتول  %0بيروكست تتيا

جدول ( :) 1النسبة المئوية لحيوية الرؤيسات االولية الحية بعد فترة ،5

وضعا االنابيب الستتة فتي ال اضتنة بارجتة 07م  ،قتارا يويتة الرؤيستاا

والكلور.

الهياروجيا.
بعتتا فت ترة  00 ،1و 01اقيقتتة بعتتا غستتلها ب تالم لول المل تتي .اعيتتاا نفتتة
التجربة باستخاام التراكي االخر (.)%01،%00
تركتتا انبوبتتة اويتتة علتتى معلتتق للرؤيستتاا االوليتتة فتتي الم لتتول المل تتي فتتي
ال اض تتنة بارج تتة  07م ولع تتاة اي تتام لل ص تتول عل تتى م تتوا ت تتاريجي وكام تتل
للرؤيست تتاا االوليت تتة الج ت تراك مقارنت تتة مت تتع المت تتوا الس ت تريع للرؤيست تتاا االوليت تتة
المعاملة ببيروكسيا الهياروجيا.

النسبة المئوية للرؤيسات االولية الحية بعد فترة تعرضها

مجموعة الضبط
 %0بيروكسيا
الهياروجيا
الهياروجيا

اعيتتاا نفتتة التجربتتة رقتتم ( )0باستتتباال متتااة الكلتتور بتركي ت يا %0 ، 0.1
باال ما بيروكسيا الهياروجيا.
تتتم ال صتتول علتتى الكلتتور باستتتخاام الم لتتول القاصتتر(فاة) المستتتخام فتتي
تعقتتيم الميتتاه والفواكتتا والخض تترواا ،المواصتتفاا القياستتية  ،0766الم ت تتو
االسمي للكلتور  ،% 6.70انتتاج شتركة بابتل لصتناعة الصتابوا والمنظفتاا
الم اواة ،ب ااا-العراق.
المقاطع النسجية:

بعا تقاير يويتة الرؤيستاا االوليتة ختالل الفتتراا الم تااة غستلا باستتخاام
اليه ت تتا الم ل ت تتول الملب ت تتا المتع ت تتاال

(فورمتتاليا متعتتاال بتركيت  ،)%00لتتم متتررا بتراكيت مختلفتتة متتا الك توالا
وما لم روقا بال ايلول باستتخاام ورق الترشتيح لتم طمترا فتي شتمع البت ارفيا

(بالدقيقة)

المجموعـــة

 %00بيروكسيا

تجربة رقم (:)2

الم ل ت تتول المل ت تتي ل ت تتم رس ت تتبا واض ت تتي

 11و  15دقيقة من التعرض لتراكيز مختلفة من بيروكسيد الهيدروجين

 %15بيروكسيا

 1.1دقيقة

 5دقيقة

 11دقيقة

 15دقيقة

88.7

84.6

82.5

79.7

88.7

58.8

54.8

42.5

88.7

83.5

69

43.5

88.7

7.6

7.2

1.0

 %0.1كلور

88.7

42.3

8.7

7.7

 %0كلور

88.7

84.6

82.5

4.9

الهياروجيا
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ظهرا الرؤيساا االولية م طاة بجليا وي و الستايتوبال م علتى ويصتالا
متطاولت تتة واافريت تتة (قن ت تواا اب ار يت تتة) موجت تتواة علت تتى طت تتول الست تتطح الخت تتارجي

100

نسبة الرؤيساا االولية ال ية

90
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ضابط السيطرة
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H2O2 %1

60

H2O2 %11
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H2O2 %15

40

Cl2 %0.5

30

Cl2 %1

20
10
0
154

10

0.0

5

فترة التعريض (اقيقة)

زمنية مختلفة.

بتاللوا االخضتتر البتراق وتظهتتر ركتتة تقلصتتية بينمتتا تظهتتر الرؤيستتاا الميتتتة
بل تتوا ورا ومتقلص تتة وغالب تتا ماتفق تتا االشت تواك (الص تتورتيا  ،)7 ، 0مقارن تتة
بتل تتك المعامل تتة ببروكس تتيا الهي تتاروجيا والكل تتور (ص تتورة  ، )0فق تتا ت تتؤلر ت ت ه

مما يفقا ا وظيفتها ].[26
لو ظا فتي الا ارستة ال اليتة يتااة فتي النستبة المفويتة للرؤيستاا المنالقتة متع
ي تتااة تعرض تتها ال تتى بيروكس تتيا الهي تتاروجيا (ص تتورة  )4كمت تا ظه تتر المم تتن
بصورة ااكنة مع انخفاض في عاا الجسيماا الكلسية وقتا يعت

تعتبر الرؤيساا االولية ي الطور اليرقي لاواة االكياة العاريتة والتتي عنتا
انبلاقها ما الكية الى ااخل جسم المريض تؤا التى ا تااا اصتابة لانويتة
به ا المرض ،ل لك فاا ضتماا فقتااا ت ه الرؤيستاا االوليتة ل يويتهتا وعتام
قتتارتها علتتى النمتتو وت ويلهتتا التتى كتتية لتتانو

تتو التتاليل االكيتتا علتتى نجتتاح

العملية الج ار ية.
اا انخفت تتاض النست تتبة المفويت تتة ل يويت تتة الرؤيست تتاا االوليت تتة المعاملت تتة بتراكي ت ت
مختلفة ما بيروكسيا الهياروجيا للفتراا المختلفتة يعتوا التى كتوا بيروكستيا
الهياروجيا عامل مؤكسا يا يولا جت ور الهياروكستيل ال ترة ،التتي تهتاجم
المكونتتاا الخلويتتة االساستتية ملتتل التتا وا  ،البروتينتتاا ،اال متتاض النوويتتة
ويعتقتتا بتتاا مجتتاميع الستتلفا يارل  Sulfhydrlواالواصتتر اللنافيتتة المكشتتوفة
الاقيقتتة لهت ه الج ت ور ،فضتتال عتتا مجموعتتة اللتتايمول الموجتتواة

في االن يماا والبروتينتاا بواستطة بيروكستيا الهيتاروجيا ] [13او قتا يكتوا
الموا ناتجا عا ت في قنواا البوتاسيوم-الكلتور  K-Clمؤايتا التى انكمتا
جتتم الخليتتة متتا ختتالل ت في ت فقتتااا المتتاك متتا الخاليتتا ] . [21كمتتا وجتتا
ايضا انخفاض في النسبة المفوية ل يوية الرؤيساا االولية المعرضتة لتركيت
 0.1و %0متا الكلتور يتا انتا عنتتاما يضتا

الكلتوريا ،الت

مافي ،التى المتاك يكتوا تامض الهتايبوكلورة ،الت

تو م لتتول

ي طتم الكافنتاا الاقيقتة

يا يعمتل ت ا ال تامض علتى تكتويا االوكستجيا ،الت

متا المفتترض انتا

يت ا مع المكوناا الخلوية للسايتوبال م ويعمتل علتى ت طتيم الكتافا التاقيق ،
ويلتبط التفتتاعالا االن يميتة متتا ختالل مجموعتتة الكبريتا فتتي ان يمتاا الخليتتة
العملي تتاا االيض تتية ف تتي ااخ تتل الخلي تتة مؤاي تتا ال تتى

موتهتا] ،[ 23,22واا التراكيت العاليتة متا الكلتوريا تعمتل علتى منتع التكتوا
الجرلتتومي ] [14كمتتا اا المؤكستتا النتتاتا متتا الكلتتوريا Chlorine-
oxidants

تظهت تتر الرؤيست تتاا ال يت تتة عنت تتا صت تتب ها بصت تتب ة االيوست تتيا بتركي ت ت % 0.0

الفعاليتتاا االيض تية للرؤيستتاا االوليتتة او ت لتتل اج ت اك متتا ال شتتاك البال متتي

تعرضها الى تراكيز مختلفة من بيروكسيد الهيدروجين والكلور ولفترات

وبت ت لك يعم تتل عل تتى وقت ت

االشواك].[25

المتواا فتتي اال مو يتتة بتيا ااختتل وختتارج التترؤية االولتتي او عتتا طريتتق تلبتتيط

منحني ( :)1التغيرات في النسبة المئوية للرؤيسات االولية الحية بعد

تتي اال تتاا

للست ت تتايتوبال م ،مت ت تتع خاليت ت تتا عضت ت تتلية ،فضت ت تتال عت ت تتا الخطت ت تتم وصت ت تتفيا مت ت تتا

 basedيؤكس تتا ع تتاا م تتا المكون تتاا الخلوي تتة منه تتا مجموع تتة

السلفا يارل ] [23وقا يكوا سبب الموا و تاوا يتااة لنضتو ية الجليتا
لاليوناا وبالتالي الى تقلن عضالا الطفيل وموتا ].[24
اظهترا المقتتاطع النستتجية للرؤيستتاا االوليتتة المعاملتتة بتتالتراكي المختلفتتة متتا
بيروكست تتيا الهيت تتاروجيا والكلت تتور ت تتاوا تشت تتو اا عايت تتاة مقارنت تتة بمجموعت تتة
السيطرة للفتراا المختلفتة وكت لك لتلتك التتي تركتا ل ترض المتوا التتاريجي.

الستبب فتي

ل تتك ال تتى ي تتااة نض تتو ية الجلي تتا لاليون تتاا وبالت تتالي ال تتى تقل تتن عض تتالا
الطفيل وما لم انافاع الخطم الى الخارج ].[ 24,7
لو ظ ايضا انا عنا معاملة الرؤيساا االوليتة بتراكيت مختلفتة متا بيروكستيا
الهي تتاروجيا والكل تتور ت تالا تش تتو اا ف تتي ش تتكل ال تترؤية االول تتي وانكم تتا
الخطم وك لك انتفتا الترؤية االولتي فتي بعتض ال تاالا ،وقتا يكتوا الستبب
فتتي لتتك تتو فقتتااا ال شتتاك البال متتي لوظيفتتتا وت ولتتا متتا غشتتاك اختيتتار
النفا ي تتة ال تتى ت تتام النفا ي تتة وربم تتا يعت ت

الس تتبب ف تتي ل تتك ايض تتا ال تتى تب تتاال

االيونتتاا علتتى جهتتتي ال شتتاك البال متتي ] [27والتتاليل علتتى لتتك تتو يتتااة
جم القنواا االب ار ية في الرؤيساا االوليتة لمجموعتة الستيطرة (صتورة ،) 1
ال ت ت

قت تتا ي ت تتاا بست تتبب تت تتالير بيروكست تتيا الهيت تتاروجيا والكلت تتور ،بت تتالتراكي

المختلف تتة ،عل تتى الخالي تتا اللهبي تتة لل تترؤية االول تتي مم تتا يس تتبب خل تتال ا مو ي تتا
يعطتتل عملهتتا فتت تراكم الم تواا االيضتتية ااختتل التترؤية االولتتي بكميتتاا كبي ترة،
وبصورة خاصة في االقنية االف ار ية ،مؤايا ب لك الى موا الرؤية].[27
وقت ت تتا وج ت ت تتا اا معامل ت ت تتة الرؤيس ت ت تتاا االولي ت ت تتة بتركيت ت ت ت  %0م ت ت تتا بيروكس ت ت تتيا
الهي تتاروجيا ي تتؤا ال تتى ا تتااا ت يت تراا مظهري تتة تش تتمل تقل تتن ف تتي منطق تتة
الجسم وتكويا فقاعاا او بلراا في منطقة الجليتا متع فقتااا التنظتيم المتنظم
للخطم وكت لك فقتااا لالشتواك وت طتم الشتعيراا الاقيقتة علتى ستطح الترؤية
ي تتا يب تتاو اا فق تتااا االشت تواك الخطمي تتة وتك تتويا الفقاع تتاا تتي اس تتتجاباا
مؤكتتاة لل تترؤية نتيج تتة تعرض تتها ال تتى ظ تترو

طارف تتة ]( [9الص تتور )00-6

و ا يشابا مالو ظ ما اوا ت يتراا عايتاة للرؤيستاا االوليتة فتي الا ارستة
ال اليتتة وتمللتتا بفقتتااا االش تواك الخطميتتة تبعهتتا فقاعتتاا عايتتاة فتتي الجليتتا
كما وجا ت طم للشعيراا الاقيقة  Microtrichesوالتي ي مرتبطة بعمليتة
الت يتة يتتا اا ت طتتيم ت ه الشتتعيراا يتتتااخل متع ت يتتة الرؤيستتاا االوليتتة
و ل تتك عن تتا معامل تتة ت ت ه الرؤيس تتاا االولي تتة بم تتااة ABZ-SO
].[28

ABZ+
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1
صورة ( :)1رؤيس اولي حـي موضـحا الجليـد ( ،)1القنـوات االبرازيـة (،)2
الخطم ( ،)3االشواك ( .)4قوة التكبير  .40Xالصبغة .H&E

3
صـــــورة ( :)3رؤيســـــات اوليـــــة معاملـــــة بتركيـــــز  %15مـــــن بيروكســـــيد
الهيــدروجين لمــدة  5دقــائم موضــحا الــتحطم الحاصــل فيهــا (الســهم) .قــوة

التكبير  .10Xالصبغة .H&E

2
صـــورة ( :)2رؤيســـات اوليـــة كبيـــرة حيـــة ( ،)1وصـــغيرة ميتـــة ( ،)2فـــي
المجموعة الضابطة .قوة التكبير  .10Xالصبغة .H&E

4
صــــورة ( :)4انــــدالم الرؤيســــات االوليــــة المعاملــــة بتركيــــز  %11مــــن
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5

7

صــورة ( :)5تمــزم الجليــد (الســهم) ،انتفــاا الرؤيســات االوليــة المعرضــة

لت اركيــز مختلفــة مــن بيروكســيد الهيــدروجين لفتــرة  15دقيقــة .قــوة التكبيــر
 .40Xالصبغة .H&E

8
صورة ( : ) 8، 7تشوهات في الخطم ( ،)1تمزم في الجليد( )2وانتفاا

6
صـــورة ( :)6فقـــدان تن ـــيم الخطـــم ( ، )1وتبعثـــر االشـــواك خـــارج جســــم
الرؤيســــــات االوليــــــة ( )2المعرضــــــة لتراكيــــــز مختلفــــــة مــــــن بيروكســــــيد
الهيدروجين لفترات مختلفة .قوة التكبير  .40Xالصبغة .H&E

الرؤيسات االولية المعرضة لتراكيز مختلفة من الكلور لفترة  15دقيقة.
قوة التكبير  .40Xالصبغة .H&E
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2

صـــورة ( :)9زيـــادة حجـــم القنـــوات االبرازيـــة ( ،)1تمـــزم الجليـــد ( )2فـــي
الرؤيســات االوليــة المعرضــة لتركيــز %1مــن الكلــور لمــدة  15دقيقــة .قــوة

التكبير  .40Xالصبغة .H&E

11
صورة ( :)11زيادة حجم القنوات االبرازية ( ،)1تشوه في تن يم الخطم
( )2في الرؤيسات االولية المعرضة لتركيز  %15من بيروكسيد

الهيدروجين لمدة  11دقائم .قوة التكبير  .40Xالصبغة .H&E

االستنتاجات:

نس تتتخلن م تتا ت ت ه الا ارس تتة اا لبيروكس تتيا الهي تتاروجيا ،ب تتالتراكي 00 ،0
و %01والكل ت تتور ،ب ت تتالتركي يا  0.1و ،%0ت ت تتالي ار ايجابي ت تتافي تلب ت تتيط يوي ت تتة
الرؤيساا االولية واا ت ه الا ارستة ب اجتة التى ا ارستاا اختر مكملتة لت ايتا
م تتا تت تتالير ت ت ه الم ت تواا علت تتى التركي تتب الت تتااخلي للرؤيست تتاا االوليت تتة وعلت تتى
الم تويت تتاا الخلويت تتة للرؤيست تتاا وعلت تتى انست تتجة واعضت تتاك الم ت تريض للخت تتروج
بتوصتتية باستتتخاامهما كم تواا قاتلتتة للرؤيستتاا االوليتتة بتتاوا تتتاليراا جانبيتتة
للمريض.
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Abstract:
The present study was conducted to determine the effect of hydrogen peroxide at concentrations of 1, 10 and 15% and
chlor at concentrations of 0.5 and 1% on the viability of protoscoleses of Echinocossus granulosus in vitro.
Protoscoleces were incubated at the above mentioned concentrations for 5, 10 and 15 minutes. Physiological normal
saline alone used as a control group.
Results, revealed, a significant decrease in the viability of protoscoleces treated with different concentrations of
hydrogen peroxide and chlor at different periods. The decrease was proportional with the concentration and the period
of exposure. Best result was obtained at 15% hydrogen peroxide for 15 minutes as 99% of the protoscoleses were
damaged.
Histological sections revealed, great changes on protoscoleces treated with the above mentioned concentrations of
hydrogen peroxide and chlor, including destruction of tegument, rostellar disorganization, loss of hooks, compared with
the control group.

Key words: Scolicidal agents, protoscoleces, Echinococcus granulosus

