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  2005، ) 1(العدد 3: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

بالمستضدات الجسمیة لدیدان Balb / cالفئران البیضكفاءة تمنیع 

Toxascaris leonina  وToxocara cati  
  

  الكبیسيعبد الوهاب بدیوي حسین

  جامعة االنبار/ العلومكلیة -قسم علوم الحیاة 

  

  الخالصة

فـي   T. cati , T. leoninaلدیـدان الجسـمیة مستضـدات السـة لمعرفـة تـاثیر حقـن جرعـات مـن اجریـت الدرا

على منع او تقلیل االصـابة بـداء الیرقـات االحشـائیة المهـاجرة Balb / cالعضالت والتجویف الخلبي للفئران البیض 

عنــد اعطــاء بیــوض كجرعــة لــنفس النــوع والنــوع المغــایر ولــوحظ مــن خــالل التجربــة ان اعلــى نســبة اختــزال حصــلت 

عنـد اعطـاء المستضـدات % T. cati80.77تحدي ضد نفس النوع من المستضدات الجسمیة حیث بلغت في حالة 

وعنــد اعطــاء %82.55فقــد بلغــت اعلــى نســبة وقایــة   T. Leoninaعــن طریــق التجویــف الخلبــي امــا فــي حالــة 

  . المستضدات عن طریق العضالت 

  

Effecinency of Vaccmuination white mice Balc / c with whole worm 
extract of Toxocara cati, Toxoscaris  leonina 

Summary
The study was conducted to investigaate the effect of antigen of whole worm T. 

Cati, Toxascris Leonina in muscle & pereton of white mice Balb / c to prevent or 
reducing infected with visceral larvae migrans (the homologous & heteroloqous of the 
challeoge dose the results of these infestigations. There was reduction in the number of 
larvae of T. Cati  & T. Leonina. The highest percentage reduction of infection for T. cati  
80.77% immunizing doses homoloqous to the challenge dose, peritoneally but in T. 
leonina the highest reduction rate in the number of larvae 82.55% when the immunizing 
doses homologous to the challenge dose in muscle. 

                                        

  المقدمة

االلیفة والتي یمكن في القطط من الدیدان الشائعة T. Cati  & T. Leoninaتعتبر دیدان اسكارس القطط 

 Visceral Larvae migransان تخمج االنسان بیرقاتها وتسببان ما یدعى بداء الیرقات االحشائیة المهاجرة 

 Paratenicقبل االنسان او المضائف الناقلة الذي ینتج عن طریق تناول البیوض الناضجة للدیدان من) 1.2(

hosts  ) حیث تفقس في االمعاء عن ) القوارض ، الفئران ، االغنام ، الطیور ، الصراصیر ، دیدان  االرض

الكبد ، الرئتین ، ( یرقات تخترق مخاطیة االمعاء ثم تهاجر عن طریق الدم واللمف الى كافة اعضاء الجسم 

اغلب  v;.jوبالرغم من اهمیة هذه الدیدان وعالقتها بالصحة العامة فقد . )3()الدماغ العضالت ، والكلى ، و 

البحوث على انتشارها لذلك توخینا في هذه الدراسة اجراء بعض التجارب على المضائف الناقلة الفئران البیض 

التجویف الخلبي المكانیة في العضالت و وحقنها للتعرف على امكانیة تحضیر مستضدات من جسم الدیدان المجففة 

  . توفیر وقایة ضد الخمج ببیوض كلتا الدودتین 
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  المواد  وطرائق العمل

االولى والثانیة اعطیت مستضدات الدیدان ) 4(اسبوع ، قسمت الى ) 8- 6( فأرة بعمر یتراوح 50تم اختیار 

عاله ثم اعطیت جرعة التحدي ملغم وبنفس الطریقة ا1یوم اعطیت 21ملغم وبعد 2والبریتون في العضالت 

بیضة ناضجة بعد فترة اسبوعین من اعطاء الجرعة الثانیة وقتلت وشرحت الفئران وعزلت اعضائها 1000

  : ایام من اعطاء جرعة التحدي ادناه تفاصیل التجربة 10واستخلصت الیرقات بعد 

  : االتي فأرة اعطیت جرعات التمنیع فمویا وحسب الترتیب20:المجموعة االولى 

  . في العضالت   T. catiفئران اعطیت مستخلص الدیدان 5-أ

) ب + أ ( ثــم اعطیــت الفئــران . فــي العضــالت   aT. leoninفئــران اعطیــت جرعــات مســتخلص الدیــدان 5-ب

  . T. catiبیضة ناضجة 1000فمویا جرعة التحدي 

  . لعضالت في ا  T. catiفئران اعطیت جرعات من مستخلص الدیدان 5–جـ 

1000جرعـة التحـدي ) د + جــ ( في العضـالت ثـم اعطیـت T. leoninaفئران اعطیت جرعات من بیوض 5-د

  . T.leoninaبیضة 

  . فارة اعطیت جرعات المتنیع عن طریق البریتون وحسب الترتیب المبین اعاله 20:المجموعة الثانیة 

  . T. catiبیضة ناضجة 1000تحدي فئران اعطیت فمویا جرعة ال5: المجموعة الثالثة 

  . T. leoninaبیضة ناضجة 1000فئران اعطیت فمویا جرعة التحدي 5: المجموعة الرابعة 

واعتبـرت المجمـوعتین االخیـرتین T. cati , T. leoninaتحضـیر المستضـدات الجسـمیة مـن دیـدان 

  : كسیطرة 

نهـــا البیـــوض جففـــت فـــي جهـــاز التجفیـــف البـــارد االنـــاث التـــي استخلصـــت م( تـــم جمـــع الدیـــدان ذكـــور وانـــاث 

Lyphilizerفي المجمدة لحین الحاجة الیها وخزنت ثم طحنت في هاون خزفي .  

باذابـة المسـحوق فـي حجـم ) 3سـم/ ملغـم 16، 3سـم/ ملغـم 8( تم تحضیر تركیـزین مـن مسـحوق كـل دودة 

  . PH= 7.2و رقم هیدروجیني ذPhosphate Buffer Salineمعین من محلول الفوسفیت الملحي 

المستضــدات الجســمیة یمــزج حجــم معــین مــن محلــول المستضــد المعنــي مــع مــن تــم تحضــیر الجرعــات االولــى

– Freund completeمســاعد فرونــد الكامــل adju vant  ملغــم 2اعطیــت الفئــران بمــا یعــادل 1: 1بنســبة /

  . بالعضالت والبریتون 

یمـــزج حجـــم معـــین مـــن محلـــول مـــن المستضـــدات الجســـمیة  boosterویـــة قمال( وتـــم تحضـــیر الجرعـــة الثانیـــة 

اعطیــت   1: 1بنسـبة Freund`s incomplete –adjuantالمستضـد المعنـي مـع مســاعد فرونـد غیـر الكامـل 

  . ملغم  وبنفس الطریقة اعاله 1الفئران بما یعادل 

  : استخالص وحضن البیوض 

  : كما یلي و ) 4(تم استخالص البیوض تبعا لطریقة 

تقطـــع الـــدودة االنثـــى مـــن كلتـــا النهـــایتین ، ویســـحب الـــرحم وینقـــل الـــى انـــاء یحـــوي علـــى محلـــول هیدروكســـید 

دقــائق بعــدها ) 10( لمــدة megnetic stirresیوضــع علــى جهــاز الهــزاز الممغنطــة NaOH0.5 Nالصــودیوم 

د 3000یـدور بسـرعة Centrifugeیوضع محلول البیوض في انابیب خاصة وترسب بواسـطة جهـاز طـرد مركـزي 

دقائق یسكب ویضاف الى الراسب ماء مقطر وتكرر عملیة الترسیب والغسل عـدة مـرات الزالـة تـاثیر 5دقیقة لمدة / 
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( محلــول هیدروكســید الصــودیوم وفــي المرحلــة االخیــرة حضــنت البیــوض المستخلصــة فــي محلــول حــامض الكبریتیــك 

H2 SO4 (0.1 N 4وخزنــت فــي درجـة حــرارةo  م ، حضــنت االعــداد المطلوبـة مــن البیــوض فـي محلــول حــامض

مــن مــادتي البنســلین ) ملیغرامــات 10( فــي دورق زجــاجي بعــد ان اضــیف لهــا كمیــات قلیلــة جــدا 0.1Nالكبریتیــك 

Pencillin والنســتاتینNystatin 27ســدت الفوهــة بــالقطن ووضــعت فــي حاضــنة بدرجــة حــرارةo یــوم 30م لمــدة

  . یوم ایضا 30م لمدة 21oفقد حضنت البیوض بدرجة حرارة T. leoninaاما بیوض T.catiض بالنسبة لبیو 

عینات عشـوائیة 10باخذ 3سم 1في L2تم تحدید البیوض الناضجة التي تحتوي على یرقة في الطور الثاني 

  . Olympusبعد خلط محلول البیوض باستخدام مجهر مركب نوع 3سم0.01

  : الدیدان صید القطط وجمع

صـنع محلیـا مـن مشـبك حدیـدي مـن منـاطق مختلفـة فـي محافظـة بغـداد ونقلـت متم صید القطـط بواسـطة قفـص 

كغـم /3سـم 0.25بجرعـة  Amyloburbitone sodiumالى المختبر حیث وزنت ومن ثم حقنت بالمادة المخـدرة

المعــدة ، (فحصــت محتویــات اجزائهــا داخــل التجویــف الخلبــي ثبتــت علــى لوحــة تشــریح ، وعزلــت القنــاة الهضــمیة و 

عزلـــت االنـــاث Nacl%0.85ثـــم جمعــت الدیـــدان وغســـلت بمحلــول الملـــح الفســیولوجي ) االمعــاء الدقیقـــة والغلیظــة

ومیزت استنادا الى الصفات المظهریـة والبیـوض حفضـت فـي قنـاني صـغیرة فـي محلـول الملـح الفسـیولوجي ووضـعت 

  . م لحین الحاجة الیها4oفي الثالجة 

  : طریقة الخمج واستخالص الیرقات وعدها 

ســاعة قبــل اعطــاء الجرعــة بواســطة 20خمجــت الفئــران عــن طریــق الفــم بعــد قطــع المــاء عنهــا لفتــرة تقــرب مــن 

  . محقنة ذات نهایة مدورة معقوفة 

ة عزلت االعضاء المعنی: وكما یلي ) 5(وتم استخالص الیرقات من االنسجة المختلفة وذلك تبعا لطریقة 

ا غم ( Pepsinمن انزیم الببسین % 1وقطعت الى اجزاء صغیرة ووضعت في انابیب واضیف الیها محلول 

بالماء المقطر 3سم100المخفف ویكمل الحجم الى HCLمن حامض الهیدرولیك 3سم2+ مسحوق الببسین 

) 3سم0.02(یرة عینات صغ10ساعة فحصت بعدها باخذ 24م لمدة 37oوضعت في حاضنة بدرجة حرارة 

  . فحصت بواسطة المجهر ثم تم حساب اعداد الیرقات في الحجم الكلي الذي یحتوي العضو المعني 

  

  النتائج

بغـض النظـر عـن طریقـة T.leonina , T. catiان مسـتخلص الدیـدان ) 1(تظهر النتائج المبینة فـي الجـدول 

افضل درجـة وقایـة تثیرهـا بیـوض ،لة ضد جرعة التحدياعطائها الى الفئران البیض فعال في توفیر وقایة غیر كام

T.cati 80.77مقارنة بالسیطرة ضد جرعة التحدي المماثلة لها كانت عند اعطائها عـن طریـق التجویـف الخلبـي %

فكانـت عنـد   T.leoninaضد جرعة التحـدي لـنفس النـوع امـا فـي حالـة افضـل درجـة وقایـة تثیرهـا مسـتخلص دیـدان 

امــا افضــل وقایــة ضــد النــوع % 82.56العضــالت وضــد نفــس النــوع مــن البیــوض حیــث بلغــت اعطائهــا عــن طریــق

وعنـد اعطائهـا عـن طریـق العضـالت T. leoninaضـد بیـوض T.catiاالخر فكانت عند اعطاء مستخلص دیـدان 

  ) .1(مقارنة بمجموعة السیطرة راجع الجدول % 69.24والتي بلغت 

ملغـم 2المستخلصة من االعضـاء المختلفـة للفئـران المحقونـة بجـرعتینمقارنة معدل اعداد الیرقات) 1(جدول 

اعطیـت جرعـة عن طریق العضالت ، التجویف الخلبـي ثـمT.leoninaو T.catiملغم من مستخلص دیدان 1+ 

بیضــة ناضــجة مــن النــوع المماثــل والمغــایر وقتلــت بعــد عشــرة ایــام مــن اعطــاء challenge dose 1000تحــدي

  . یرة  الجرعة االخ
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  المناقشة

  T.leonina T.catiتشــیر النتــائج التــي تــم الحصــول علیهــا فــي هــذه الدراســة باســتخدام مستخلصــات دیــدان 

بیضـة ناضـجة لـنفس النـوع 1000كجرعات في العضالت والتجویف الخلبي في الفئران  قبل اعطـاء جرعـة التحـدي 

عنـدما % 74.65و % 80.77عدد الیرقات تراوحت بین استجابة مناعیة ادت الى اختزال فيالى حث والنوع المغایر 

وعنـد اعطـاء جـرع التمنیـع عـن طریـق التجویـف الخلبـي T.catiتكون جرعة التمنیع مشابهة  لجرعة التحـدي لدیـدان 

حیــث حصــل علــى نســب )6(ان نســب االختــزال المســجلة هــذه مقارنــة لمــا حصــل علیــه . والعضــالت علــى التــوالي 

عنــــد % 80.89–55.83و T.catiنــــد اعطــــاء مســــتخلص الدیــــدان المشــــابهة للنــــوع ع% 75-% 33.3اختــــزال 

حیـث حصـل علـى معـدل نسـبة ) 7(كمـا ان نسـب االختـزال هـذه اعلـى ممـا سـجلهT.leoninaاستعمال مستخلص 

  . T.catiفي حالة استخدام   50.57اختزال بلغت

بیوض نفـس النـوع لضد جرعة التحدي T. leoninaو T.catiان نتائج التمنیع باستعمال مستخلصات دیدان 

  والنوع المغایر یدل على وجود تفاعل مشترك بین الدیدان الذي انعكس بقدرة  

اختــزال عــدد یرقــات جرعــة التحــدي لــنفس النــوع والنــوع المغــایر مقارنــة بمجموعــة الســیطرة علــى جرعــات التمنیــع

وانــواع   T.catiمــن  المكونــات المستضــدیة المشــتركة بــینوهــذا یؤیــد مــا ذكــره البــاحثین الــذین بینــو وجــود العدیــد 

-Aاالسكارس االخرى مثل  lumbricoides  ،A-gulli   )8 ،9 ،10 ،11( وجود تحسس مشتركCross –

sensitization  ن الدیـــــدان البالغـــــة مـــــفـــــي الفئـــــران التـــــي منعـــــت بمستضــــدات محضـــــرةT.canis ،T.cati و

T.leonina  بین مستضدات خطوط ترسیب7-5وجود )12(وذكرT.cati   وT.leonina وA.suum مع

. T. leoninaو T.catiوجــود تفاعــل مشــترك بــین ) 14(والحــظ . ) 13(مصــل ارنــب ممنــع ضــد الدیــدان البالغــة 

وســائل ) L2( فــي اعضــاء الفئــران الممنعــة ببیــوض ویرقــات   T.leoninaو T.catiاتضــح بــاختزال عــدد یرقــات 

االبر ازیة للیرقات النامیة فـي الزجـاج الحـدى الـدودتین واعطیـت جرعـة تحـدي مـن / لبیوض والنواتج االفرازیة فقس ا

ان الیرقات في الجسم الحي تنتج مواد افرازیة وابرازیة قادرةعلى ) 15(وبین . بیوض الدودة المغایرة لجرعات التمنیع 

  .  انتاج اجسام مضادة 
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