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دراسة مقارنة لألكياس العذرية المعزولة من أكباد مضائف مختلفة
الهام عائد اسعد التكريتي* زهير محمد عبد الجنابي **

عبدهللا حسين عبدهللا الجبوري**

استالم البحث  ،22كانون االول2222 ،
قبول النشر  ،3اذار2222 ،

الخالصة:

جمع  33كيسا ً عدريا ً من مضائف مختلفة أغنام  ،ماعز و أبقار من مجازر مختلفة في محافظتي صالال الالدين وباالدا ،
كما جمعت عينات االكياس البشرية من مرضال مستشالف ريريالت التعليمالي والتوفيالل ا ،لالي  ،ورناولالت الدراسالة الحاليالة
مقارنالالة بايوكيميائيالالة لالالبعي معالالايير السالالائ العالالدر ومنهالالا اليلوكالالوز والبالالرورين اليلالالي وا،س الهيالالدروجيني  pHوإنالالزي
اليلوراميت بايروفيت ررانس امينيز( )GPTوإنزي اليلوراميالت اوكزالواسالتيت رالرانس امينيالز ( ، )GOTوإنالزي الفوسالفاريز
الحامضي ( )ACPوإنزي الفوسفاريز القاعد ( ، )ALPوكذلت رست حيوية الرؤيسات االولية  ،و ربين من النتائج وجو
اختالفات في التركيب الييميائي لسائ ا،كياس العدرية وكذلت في حيويالة الرؤيسالات ا،وليالة و الذا ربمالا يعالزن الال نالو
المضيف وساللة الطفيلي.

الكلمات المفتاحية  :االكياس العذرية  ،السائل العذري.
المتطفل الالالالة ف الالالالي الي الالالالدالب [  .]3وحالي الالالالدا ً ف الالالاللن
 E. granulosusالالالالالالو الن الالالالالالو الوحي الالالالالالد لج الالالالالالنس
المشالالوكات فالالي منطقالالة البحالالر المتوسالال حيالالث يقالالوم
اليلب ا،ليف مقام المستو الوحيالد لالو وبالذلت يلعالب
وراً رئيسالاليا ً فالالي اإلصالالابة [ .]6نالالات راالالايراً جينيالالاً
 Genetic heterogeneityضالالمن النالالو الواحالالد
للمشالالوكة الحبيبيالالة و الالذا يالالا ال ال اختالفالالات ضالالمن
الن الالو  Intraspecificاو س الالالالت  Strainsولي الالن
بعي ا،شيال التي عرفالت كسالالالت منفصاللة كانالت
فالي الحقيقالة روصالالف فالي سالالنوات الماضالية كالاللنوا أو
أن الالوا يانوي الالة [ . ]7ن الالات ع الالد مع الالايير اس الالتخدمت
لتحديد السالالت منها معالايير شاليلية ونظالائر إنزيميالة
 Isoenzymesو رنمية فالي المختبالر  ،ومالن التقنيالات
الحديثالالو المسالالتخدمة فالالي الالذا المجالالال رفاع ال البلمالالر
المتسلس الالال Polymerase chain reaction
( ، )PCRإذ ر ال رحديالالد عشالالر أنمالالا جينيالالة (G10-
 )G1مختلفالالالالة وصالالالالنفت وفقالالالالا ً للمضالالالاليف والموقالالالالع
الجارافالالي [ .]8,9إن التبالالاين الواسالالع فالالي المشالالوكة
الحبيبيالالة قالالد يالالاير فالالي أنمالالا ور الحيالالا ونوعيالالة
المضيف ونسبة التطور  ،والمستضدات و يناميييات
النق الالالالال والحساس الالالالالية لعوام الالالالال الع الالالالالال الييمي الالالالالائي
وا،مراضالالية [  ]22الالذا قالالد ييالالون لالالو ور مه ال فالالي
انتالالا ورطالالوير اللقاحالالات  ،واليواشالالف التشخيصالالية
والعقالالاقير المالالاير فالالي الوبائيالالة والسالاليطر عل ال ا
المشوكات [ . ]22

المقدمة:
عرف مرض ا،كياس العدرية منذ القالدم  ،فاللول مالن
وصف المرض أبالو أقالرا  Hippocratesبا،كبالا
المليئالالة بالمالالا  Livers full of waterوكلمالالة
العدر باللاة اإلغريقية رعني قطالر مالا Drop of
 waterبينم الالا ا المش الالوكات الييس الالي يعن الالي الت الالوت
ألقنفذ [1] Hedgehog berry
Cystic
ا المشالالالالالالالالالالالوكات الييسالالالالالالالالالالالي
 echinococcosisأو مالالالالالالرض اليالالالالالاليس العالالالالالالدر
 Hydatid diseaseمالالن ا،مالالراض المشالالتركة
 Zoonasisبالالين اإلنسالالان والحيالالوان  ،رمث ال اال الالوار
اليرقية  )Metacestode( Larval Stagesللالددو
الشريطيدالالدة  Tapewormالعائالالدد إل ال الجددالالدنس
 Echinococcusالعام المسالبب للمالرض  ،رعالرف
رلالالت ا ،الالوار اليرقيالالة با،كيالالاس المائيالالة Hydatid
 .]3،2 [ . cystيض جنس  Echinococcusسدتة
أنالدوا  ،أربالدعة منهالا ذات ا ميالة الدبية و الدي E.
 granulosusالالالذ يسالالبب ا المشالالوكات الييسالالي
.multilocularis ، Cystic echinococcosis
 Eالذ يسبب ا المشوكات الحويصلي Alveolar
E. oligarthrus ،E .vogeli ،echinoccosis
الل الالالالذان يس الالالالببان ا المش الالالالوكات متع الالالالد ا،كي الالالالاس
 .]4 [ Polycystic echinococcosisيتطلالالالالب
فيلي  E.granulosusمضيفين إلرمام ور الحيالا
 ،مضالاليف نهالالائي  Definitive hostوالالالذ يتمث ال
بالحيوان الالالالات اكل الالالالة اللح الالالالوم (م الالالالن العائل الالالالة اليلبي الالالالة
 ) Canidaeومض الاليف وس الالطي Intermediate
 hostويتمث بالحيوانات أكلة ا،عشاب [ .]3
يصالالاب اإلنسالالان والمضالالائف الوسالالطية ا،خالالرن
نتيجة رناول الاذا والما المالدلويين ببيالوض الديالدان
البالاة
*قس علوم الحيا _كلية التربية للبنات_جامعة ريريت
**قس علوم الحيا _كلية التربية_جامعة ريريت

المواد وطرائق العمل
جمعت  33عينة من ا،كياس العدرية من مضالائف
مختلفالالة اغنالالام  ،مالالاعز  ،ابقالالار مصالالابة مالالن مجالالازر
مختلف الالة ف الالي مح الالافظتي ص الالال ال الالدين وبا الالدا  ،اذ
وضالالعت العينالالات فالالي حافظالالة بالسالالتييية مبالالر  ،رالال
التعام ال مالالع االكيالالاس العدريالالة مباشالالر ً بعالالد وصالالولها
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ا،س الهيالالدروجيني فقالالد قالاليس بواسالالطة جهالالاز pH
.meter

الال المختبالر حيالث اسالتخدمت ريقالة سالميث [ ]22
في عملية فص أجزا الييس العالدر عالن بعضالها ،
إذ غسال السالالطخ الخالالارجي لليالاليس بالالالمحلول الملحالالي
الفسلجي ي عقال باسالتخدام قطعالة مالن القطالن مبللالو بالد
 % 70ايثالالانول  ،ور ال سالالحب اكبالالر كميالالة ممينالالة مالالن
السالالائ باسالالتخدام محالالاقن بيالالة سالالعة  3و 22مليلتالالر
حسب حج سائ الياليس  ،ونقال السالائ إلال أنابيالب
اختبالالار معقمالالة  ،بعالالد ذلالالت ر ال فالالتخ اليالاليس باسالالتخدام
الملق والمقص الجراحي  ،ي سحبت الطبقالة المولالد
بواسالالطة الملقالال ومالالا ربقالال معهالالا مالالن سالالائ اليالاليس
والرؤيسات ا،ولية  ،بعد عم شالل الولي فالي جالدار
اليالاليس  ،ونقلالالت إل ال بالالل زجالالاجي معق ال ي ال فتحالالت
الطبقالالة المولالالد وليالا ً بواسالالطة المقالالص يال سالالحب مالالا
ربق ال مالالن السالالائ بوسالالا ة محقنالالو خاليالالة مالالن اإلبالالر
 Needleواضالاليف إلالال السالالائ الالالذ جمالالع سالالابقاً ،
وبعد االنتها مالن عمليالة سالحب السالائ العالدر  ،رال
شالالطف الطبقالالة المولالالد التالالي رحتالالو اكبالالر عالالد مالالن
الرؤيسالالات ا،وليالالة بمحلالالول رنيالالر مالالن  5-3مالالرات
لحين التلكد مالن خلو الا مالن الرؤيسالات ا،وليالة وذلالت
بفحالص السالالائ رحالت المجهالالر بعالالد كال عمليالالة شالالطف
ووضع السائ في أنابيب معقمة  ،وبعد ذلت يالت النبالذ
بواسالالالطة جهالالالاز الطالالالر المركالالالز بسالالالرعة 1500
ور  /قيقة ولمد عشر قائل  ،أمالا بالنسالبة للسالائ
العالالدر ر ال سالالحبو بواسالالطة ماصالالة باسالالتور مالالع رالالرت
قلي ال مالالن السالالائ مالالع الرؤيسالالات ا،وليالالة المترسالالبة ،
حيالالالث وضالالالع فالالالي أنابيالالالب اختبالالالار معقمالالالة وأجالالالرا
االختب الالارات الييميائي الالة مباش الالر بع الالد حس الالاب حيوي الالة
الرؤيسات ا،ولية  ،إن السائ الذ ر الحصول عليو
مالالن شالالطف الطبقالالة المولالالد رال سالالحبو بواسالالطة ماصالالة
باسالالالتور مالالالع رالالالرت قليالالال مالالالن السالالالائ والرؤيسالالالات
المترسبة  ،ي جمعت الرؤيسات ا،ولية مع السالابقة ،
عند ا ر غسلها يالث مرات بمحلالول رنيالر حيالث رال
ررسيبها بواسطة جهاز الطالر المركالز لمالد خمالس
قالالائل فالالي ك ال مالالر غس ال مالالع الالالتخلص مالالن الراشالالخ
واخذ الراسب فق ،ي علقت الرؤيسات ا،وليالة بحجال
 1م مالن محلالول رنيالر .فحصالت خصالوبة االكيالاس
العدرية باستخدام صباة االيوسين المائيالة إذ رصالطب
الرؤيسالالات ا،وليالالة الحيالالة بالالاللون ا،خضالالر لص الالد ا
الصالالالباة بينمالالالا رصالالالطب الرؤيسالالالات الميتالالالة بالالالاللون
ا،حم الالالر لنف الالالاذ الص الالالباة م الالالن خ الالالالل ج الالالدرانها أم الالالا
االختبارات الييميائية فقالد رضالمنت قيالاس فعاليالة كال
م الالالالالالن إن الالالالالالزي اليلورامي الالالالالالت بايروفي الالالالالالت ر الالالالالالرانس
اميني الالز( ، )GPTانالالالزي اليلوراميالالالت اوكزالواسالالالتيت
رالالرانس امينيالالز ( ، )GOTانالالزي الفوسالالفاريز القاعالالد
( ، )ALPانالالالزي الفوسالالالفاريز الحامضالالالي (، )ACP
ورحديالالد كميالالة اليلوكالالوز  ،البالالرورين  ،حالالد ت فعاليالالة
االنزيمالالات ورركيالالز اليلوكالالوز والبالالرورين بالطريقالالة
االنزيمي الالالة  ،حس الالالب التوص الالاليات م الالالن قب الالال الش الالالركة
المص الالنعة لع الالد القي الالاس المس الالتخدمة ( ، )KITبينم الالا

النتائج والمناقشة:
ف الالالالي الدراس الالالالة الحالي الالالالة قورن الالالالت بع الالالالي المع الالالالايير
الييموحيوية لسالوائ ا،كيالاس العدريالة المعزولالة مالن
أكب الالا المضالالالائف الوسالالالطية المخمج الالة بيعيالالالا بالالالدا
ا،كي الالاس العدري الالة (أغن الالام ،م الالاعز ،أبق الالار) وك الالذلت
المعزولة من أكبا اإلنسان والتي قد رساعد في رحديد
ووصف ساللة المشوكة الحبيبية السائد في العراق .
من خالل مالحظالة االختالفالات اليميالة فالي ايالي
 E.granulosusوالتباين في التركيب البايوكيميالائي
لسالالوائ ا،كيالالاس العدريالالة يعيالالس رباين الا ً سالالاللياً فالالي
مضائف وسطية مختلفة [ ]23,22,23ومن الواضالخ
ان التحلي ال البايوكيميالالائي يميالالن أن يعطالالي معلومالالات
قيمة كثير فالي رحديالد سالالالت  E.granulosusمالن
أصول مضائف مختلفة والتي قد رتعلل بنق اإلصالابة
لإلنسان.
أظهالالرت نتالالائج الدراسالالة الحاليالالة وجالالو اختالفالالات
في رركيز اليلوكوز في سوائ ا،كيالاس العدريالة مالن
اليب الالد وان االختالف الالات الت الالي لوحظ الالت ف الالي مس الالتون
اليلوكالالوز بالالين ا،عضالالا المتنالالاظر مالالن المضالالائف
المختلفالالة ربمالالا رعالالزن إل ال بيعالالة النسالاليج واخالالتالف
نالالو المضالاليف ،فقالالد ذكالالر ان سالالبب اخالالتالف رركيالالز
اليلوكوز في سوائ ا،كيالاس العدريالة فالي المضالائف
المختلفة يعو الال الفعاليالة االيضالية وسالاللة الطفيلالي
[ . ]21كم الالا ذك الالر إن وج الالو اخ الالتالف ف الالي النفاذيالالالة
 Permeabilityبين ا،كيالاس الماللخوذ مالن أعضالا
أو مضائف مختلفالة مثلمالا يوجالد اخالتالف فالي النفاذيالة
ربع الا ً لنالالو المالالا ورركيز الالا و رجالالة قطبيتهالالا [،]21
وبصالالورع عامالالة كانالالت النتالالائج متقاربالالة ف الي ك ال مالالن
ا،غنام وا،بقار واإلنسان  ،حيث بينالت الدراسالات ان
س الالالاللو ا،غن الالالام المعروف الالالة ب الالالالنم ال الالالورايي ()G1
لطفيلالي  E.grnnulosusأكثالالر انتشالاراً وروزيعالاً فالالي
جميالالع انحالالا العالالال إذ وجالالدت فالالي ك ال مالالن اإلنسالالان
والمضائف الوسطية ا،خرن أغنام  ،ماعز ،جمالال ،
ج الالالاموس و أبق الالالار [، ]22,22,28,29ورع الالالد س الالالاللة
ا،غنالالام ( )G1المسالالاولة عالالن أكثالالر اصالالابات البشالالر
[ . ]29اشالالارت راسالالة جزيئيالالة لالالد  46كيس الاً عالالدرياً
معزول الالالة م الالالن البش الالالر بتقني الالالة  PCRإل الالال أني جمي الالالع
ا،كياس العدرية رعو إلال سالاللة ا،غنالام ذات الالنم
[  ، ]22بينمالا أشالار اخالالرون [
الالورايي ()G1
 ]23في راسة جزيئيالة أيضالا إلال إن سالاللة ا،غنالام
( )G1الي أكثالر السالالالالت إصالابة ل غنالام واإلنسالالان
وا،بقار .كذلت يمين أن يعزن االختالف في رركيالز
اليلوكالالالوز إلالالال الطبقالالالة البرانيالالالة.حيث ان التركيالالالب
المعقالالد لهالالذع الطبقالالة لالالو ور مه ال فالالي خالالول المالالوا
الاذائيالالة إل ال اخ ال اليالاليس العالالدر [  ، ]22والالالذ
بدورع يررب بالمناعة المتخصصالة و الذع حالالة عامالة
فالالي الطفيليالالات والتالالي بالالدور ا رايالالر مالالن المستضالالدات
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إمالالا عنالالد متابعالالة حيويالالة الرؤيسالالات ا،وليالالة فقالالد
وجالالالدت اختالفالالالات معنويالالالة فالالالي حيويالالالة الرؤيسالالالات
ا،وليالالالة حيالالالث بلاالالالت اق الالال نسالالالبة حيويالالالة ل كي الالالاس
المعزولة من ا،بقار وأعل قيمة لها بالنسبة ل كياس
المعزولالالة مالالن ا،غنالالام وممالالا رجالالدر اإلشالالار إليالالو إن
ا،كيالالاس المعزولالالة مالالن أكبالالا ا،بقالالار كانالالت معظمهالالا
عقيمة متيلسة بنسبة ل رتعالدن  %22فالي حالين بلاالت
أعلال نسالالبة خصالالوبة بالنسالالبة ل كيالالاس المعزولالالة مالالن
أكبا ا،غنام واإلنسان اكثر مالن  % 93حيالث رعتبالر
ا،غن الالام المض الاليف الوس الالطي ا،ساس الالي إل ام الالة ور
حيالالا المشالالوكة الحبيبيالالة  ،فالاللن ا،كيالالاس العدريالالة فالالي
الع الالا ريالالالون خص الالبة وف الالي حال الالة جي الالد حتالالال فالالالي
الحيوانالالات ا،كبالالر سالالناً التالالي ر ال فحصالالها عنالالد ذبحهالالا
وعل النقيي ا،كياس في ا،بقار ريون عالا عقيمالة
ورتفس الال ،وان الفح الالص النس الالجي ل كي الالاس ف الالي الالذع
الحيوانات ييشالف بقالة صالفائحية بشالي جيالد و بقالة
ليفية بارز مع القلي من ا ،لة حول التيالاير الخلالو
الفع الالالال للمض الالاليف [  ]32بينم الالالا الفح الالالص النس الالالجي
ل كياس المعزولة من أصال أبقالار ريشالف عالن بقالة
صفائحية ذات سمت متباين مع القلي من ا ،لة حالول
وجو بقة ليفية  ،لين ريالاير خلالو فعالال ومسالتمر.
قد يبدو في ا،غنام نات مقياس معين لعالقة متوازنة
للمضالاليف – الطفيلالالي وان االسالالتجابة الخلويالالة ض الالد
الطفيلالالي قالالد حلالالت ممالالا يالالا إلال رشالاليي بقالالة ليفيالالة
غي الالر فعال الالة ر الالوفر بع الالي الحماي الالة للطفيل الالي ويس الالمخ
لتطور منالتظ للطبقالة الصالفائحية علال الالرغ مالن ان
ا،بقار عرضة لإلصابة بساللة ا،غنام
لالالالد  E.granulosusاال أنهالالالا مضالالالائف عرضالالالية
واض الالحة [ ]32وال روج الالد أ ل الالة لعالق الالة متوازن الالة
للمضالاليف – الطفيلالالي فالالي االسالالتجابة الليفيالالة للمضالاليف
[ .]32إن عالالدم وجالالو بقالالة ليفيالالة للحمايالالة رضالالعف
التطور الطبيعي للشالريطية ممالا يالا الال رفسالخها ،
و ذع الصور المتباينة في ا،غنام والعجول المصابة
بساللة ا،غنام المعروفو لالد  E.granulosusروضالخ
التالالليير الالالذ يميالالن أن ييالالون السالالتجابات المضالاليف
عل رطور الطفيلي ولين اآلليات ذات العالقة غير
مفهومالالة وخاصالالة العوامال التالالي يبالالدو أنهالالا رالالنظ شالالد
االستجابات الخلوية للمضيف [ .]33
وفيما يخص فعالية اإلنزيمين( )GOT،GPTكانت
االختالفات معنوية حيث بلات أعلال قيمالة لإلنالزيمين
ف الالي س الالوائ ا،كي الالاس العدري الالة المعزول الالة م الالن أكب الالا
ا،بقار واقلها فالي سالوائ ا،كيالاس العدريالة المعزولالة
مالالن أكبالالا اإلنسالالان  ،ان التبالالاين فالالي النتالالائج قالالد ييالالون
بسبب التباين في ايي المضيفات والديدان الشريطية
والتي رشم عملية الفسالفر وازالالة الفسالفور [ ، ]32
او قالالد يعالالزن االخالالتالف فالالي الفعاليالالة اإلنزيميالالة الالال
الصفة الورايية  ،وكذلت التباين في فعالية اإلنزيمالات
قالالد يالالررب مالالع ميونالالات اليالاليس العالالدر الالالذ يالالررب
مضالالالاليفات مختلف الالالالة إن فعالي الالالالة أن الالالالزي (Y- )GGT
 glutamyl tran sferasلسالوائ ا،كيالاس العدريالة

السالالطحية ،غشالالية الطفيلالالي مئالالات المالالرات لالالذا فلنهالالا
رايالالر مالالن شالالي الجينالالات واليالالة عملهالالا بصالالفتها رمتلالالت
[.]23
القابلية في خلل التباين في ا،غشية
امالالا فيمالالا يخالالص رركيالالز البالالرورين ارضالالخ مالالن النتالالائج
وجو اختالفات معنوية حيث لوحظ انخفاضاً لالو فالي
سوائ ا،كياس المعزولة مالن ا،بقالار ،وكالذلت لالوحظ
ان كميالالالة البالالالرورين فالالالي سالالالوائ ا،كيالالالاس العدريالالالة
المعزول الالة م الالن كب الالد اإلنس الالان أعل الال م الالن نظي الالرع ف الالي
المضائف ا،خرن قد يعزن السبب إلال عمالر الخمالج
حيالالث رراوحالالت اعمالالار المرض ال بالالين  30 -10عام الا ً
بينمالالا رراوحالالت اغلالالب أعمالالار ا،غنالالام والمالالاعز بالالين
 25-15ش الالهراً ،مم الالا ي الالرجخ فت الالر بق الالا الي الاليس ف الالي
اإلنسان فتر ا ول ،ان االختالف في كمية البالرورين
فالالي سالالوائ ا،كيالالاس العدريالالة يعالالو إل ال أسالالباب عالالد
حيالالث إن كميالالة البرورينالالات الموجالالو فالالي الطفيليالالات
رعتمد عل عمر الخمج والذ بدورع ياير في نفاذية
ج الالالدار اليالالالاليس الع الالالدر وان الخاليالالالالا ف الالالي الطبقالالالالة
الجريوميالالة رعتمالالد فالالي معالالدل امتصاصالالها ل حمالالاض
االمينية عل نالو المضاليف [  ]21و الذا االخالتالف
فالالي رركيالالز البالالرورين فالالي المضالالائف الفقريالالة المختلفالالة
يالالالنعيس علالالال الطفيليالالالات ايضالالالا ً  ،فبالالالدخول المالالالوا
الاذائيالالة إل ال اخ ال الطفيلالالي ومالالا يتبعهالالا مالالن رصالالنيع
ا،نزيمات لارض االيي والر عل النظام المناعي
للمضيف وقابلية ا،ستجابة من قبال انسالجة المضاليف
لتيوين الموا المضا للطفيلالي والتالي بالدور ا رحفالز
عل ال انتالالا مالالوا مناعيالالة (اجسالالام مضالالا ) للطفيلالالي
و ي برورينيالة االصال رايالر مالن الخصالائص الجينيالة
للطفيلي وما يتبعها من بنالا البالرورين [  ،]21وكالذلت
رختلالالالف البرورينالالالات فالالالي الطفيليالالالات حسالالالب بيعالالالة
المضالالالاليف ونالالالالو التالالالاللييرات واليالالالالة اسالالالالتقبال الالالالذع
المالالايرات مالالن قب ال الطفيلالالي لالالذا فالالان حج ال البالالرورين
يتبالالالاين بالالالين فيلالالالي واخالالالر حسالالالب نالالالو المضالالاليف
ورتناس الالب الزي الالا م الالع التاي الالر الحاص الال ف الالي DNA
المضائف المختلفالة [  ]29أو كالر فعال لليالائن علال
ما يحدث لو من مايرات خارجية أو اخليالة ورصالنيع
ا،نزيمات وامتصاص ا،حمالاض ا،مينيالة للالر علال
المتايالالرات البيولوجيالالة [  .]28وممالالا رجالالدر اإلشالالار
إليو ان محتون الييس العدر جز أساسو المضاليف
وجز أساسو الطفيلي [ ]32
امالالا بالنسالالبة لقيمالالة ا،س الهيالالدروجيني  pHفلالال
ريتسب االختالفات ان اللة معنوية لجميع المضائف
المدروسالالة  ،حيالالث ان مالالن ا،سالالباب التالالي رالالا ال ال
راي الالالر قيم الالالة ا،س الهي الالالدروجيني لس الالالوائ ا،كي الالالاس
العدريالالة الخصالالبة ريالالون مرربطالالة بالفعاليالالة التنفسالالية
والت الالالالي ر الالالالا ال الالالال ري الالالالون ح الالالالامي الياربوني الالالالت
 Carbonic acidوان نقالالالالال وازالالالالالالة حالالالالالامي
الياربونيت ريون متاير في االعضا مما يا الال
اختالف في قيمة ا،س الهيدروجيني[ ]23
بالالدور مالالع ايالالي المضالالائف المختلفالالة ،فقالالد ذكالالر فالالي
راسة التركيب الييميائي لسالائ الياليس العالدر مالن
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المعزولالالة مالالن ا،غنالالام عاليالالة بسالالبب وجالالو كميالالات
منخفضة من  Albuminوأشالار أيضالا إلال انالو مالن
الصالالعب رحديالالد بيعالالة ومصالالدر اإلنالالزي فالالي سالالوائ
ا،كيالالاس العدريالالة ليالالن رظهالالر عالقالالة واضالالحة بالالين
فعاليالالة اإلنزيمالالات النارجالالة مالالن الطبقالالة المولالالد ونمالالو
ورطور الييس العدر [ .]33
بينما فعالية انزي الفوسفاريز الحامضي والقاعد
( )ALP، ACPكان الالالت االختالف الالالات معنوي الالالة ف الالالي
بعالالالي المضالالالائف وبعضالالالها غيالالالر معنالالالو  ،الالالذا
االخ الالتالف ف الالي ف يعالي الالة ا،ن الالزي ق الالد يعي الالس الس الاللوت
االيض الالي له الالذا ا،ن الالزي واالخ الالتالف الن الالوعي م الالابين
الطفيليات إذ رتشابو أحيانا ورختلف في أحيان أخالرن
ممالالالا يبالالالين ان العالقالالالة ليسالالالت ايضالالالية فقالالال وليالالالن
االختالف قد ييون ورايياً ايضاً ،فقد أشار[ ]31إلال
ان االنخفاض أو الزيالا رعتمالد علال بيعالة االيالي
في الطفيليات وعالقتها بالبيئة المحيطة بها  ،فطبيعة
انسجة المضالائف رختلالف فيمالا بينهالا وقالد يسالبب الذا
اختالفالالا ً فالالي رالالوفير المالالوا ا،وليالالة للطفيلالالي والالالذ
بالالدور يالالنعيس عل ال بيعالالة ايالالي الطفيلالالي ورتب الاين
كمي الالالة الس الالاليريات في الالالة والت الالالي رع الالالزن إل الالال راي الالالر
ا،نزيمالالات وكالالذلت ان القابليالالة فالالي التييالالف متباينالالة
حسالالالالب المضالالالاليف وقابليالالالالة التالالالالليي فالالالالي رحويالالالال
الس الالالاليريات والياليي الالالالوجين ال الالالال كلوك الالالالوز الت الالالالي
يستخدمها الطفيلي في مسارات الطاقة او يعزن الال
الطبيعالالالالة الوراييالالالالة  ،وكالالالالذلت اخالالالالتالف العمليالالالالات
االيضية نسالبة إلال المحتالون ألبرورينالي واإلنزيمالي،
حيالالث أن للبيئالالة وراً أساسالاليا فالالي التالالليير الفسالاللجي
+
والسلوكي حسب المضيف إذ إن ذ
الطفيلي إلصابة مضاليف معالين يالا إلال رايالرات
في السلوت والفسلجة وشالي المضاليف والتالي رساله
عملية االنتقال إل مضيف اخر[ . ]31
جدول ( (1قيم بعض المعايير الكيميائيةة يةي سةائل
األكيةةةاس العدريةةةة المعزولةةةة مةةةن أكبةةةاد مضةةةائف
مختلفة
المضيف
ال العام
اليلوكوز
mg/dI
البرورين
mg/dI
الخصوبة %
انزي
)IU/I(GOT
انزي
)IU/I(ACP
انزي
)IU/I(GPT
pH
انزي
)IU/I(ALP

أغنام

ماعز

ابقار

إنسان

58.44± 7.28

51.90± 1.73

62.45±8.07

63.80± 5.19

53.00± 0.10

47.50± 0.07

43.55± 0.07

64.40± 0.10

87.00± 2.89

84.05± 1.90

75.40± 4.36

83.61± 3.41

19.00± 6.43

16.67± 2.40

22.17± 3.82

15.50± 1.32

2.81± 0.60

2.947± 0.18

5.99± 1.76

7.21± 2.84

10.33± 2.91

8.33± 2.33

12.17± 3.60

7.25± 1.80

7.96± 0.28

8.33± 0.66

8.04 ± 0.18

7.84± 0.19

20.72± 4.22

10.41± 1.28

11.23± 2.21

9.97± 1.78
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Abstract:
Fifty three hydatid cysts were collected from different hosts, sheep, goats and cattle
, from many slaughterhouse in Salahadin and Baghdad , while human's hydatid cysts
samples were collected from Tikrit educational hospital and Tofiqe civilian hospital
patients . The study included a biochemical comparison of some hydatid cyst fluid
criteria such as, glucose, total protein, pH, glutamate pyrovate transaminase enzyme
(GPT) , glutamate oxaloacetate transaminase enzyme (GOT) , acid phosphatase
(ACP) , Alkaline Phosphatase (ALP) , and also studied protoscolices viability,the
current study showed the differences in chemical composition of hydatid cyst fluids
back to host type and parasite strain .
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