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

بالمستضدات الجسمیة لدیدان اسكارس الكالب Balb / cیع الفئران البیض تمنفاءة ك

ConisToxocara, leoninaToxoscaris االصابة بدیدان, Toxocora ceti

leonineToxascoris  
  

  عبد الوهاب بدیوي حسین الكبیسي

  جامعة االنبار/لزراعة كلیة ا

  

  الخالصة

Leonina . T ,بمستضدات الدیدان البالغة السكارس الكالب  Balb/cتناولت الدراسة تمنیع الفئران البیضاء 

reduced preventCanisT.  على منع او تقلیل اصابة الفئران بیرقات اسكارس القطط. T, Cati. T

aLeonin   ن تحت الجلد في العضالت والبریتو  .  

ولوحظ من خالل هذه التجارب ان هناك تفاعال مشتركا بین هذه الدیـدان وذلـك تبـین مـن خـالل تقلیـل االصـابة 

عنـــد المتنیـــع % 76.76بیرقاتهـــا بعـــد اعطـــاء المستضـــدات الجســـمیة بطـــرق مختلفـــة وان اعلـــى نســـبة وقایـــة بلغـــت 

د اعطائهـا عـن طریـق البریتـون حصـلت وعنـ   T. Leoninaضـد االصـابة بالـدودة T. Canisبمستضـدات الـدودة 

عن طریق العضالت ضد االصابة بدیدان T. Conisعند اعطاء مستضدات الدودة % 76.02نسبة وقایة مقاربة 

T. Cati . ویبدو ایضا ان مستضدات الدودةT. Conis كانت فعالة ضد كال النوعین من الدیـدان فـي حـین كانـت

عنـد % 71.01ي تقلیل االصابة بنفس الدیدان وحصلت اعلى نسبة وقایـة فعالة فT. Leoninaمستضدات الدودة 

فــي حــین كانــت اقــل فاعلیــة ضــد النــوع االخــر مــن الدیــدان وبلغــت اعلــى . اعطائهــا كمستضــد عــن طریــق العضــالت 

  .عند اعطائها عن طریق العضالت وتحت الجلد % 54.09نسبة وقایة ضد النوع المغایر 

  

Effeciency  immunized white mice ( Balb / c ) by somatic antigen of 
Toxocara Canis  , Toxosceris leonine sginest infection with Ti cati T. 

leonina woeme.
                               

Summary
This study included effect of  immune white mice Bulb /c subcutannos prretoneuly 

& immuscle with whole sommatic antigene of doge Ascaris Toxocera Canis , 
Toxoscaris leonina  to prevent or reduced infected this mice with T. Cati  & T. Leonina  
larvae. 

The study show cross – reaction with each others . This show throgh decrease . 
The infection after give Somatic antigen by all way to mice , the hightest reduction 

rate 76.76 % when immunized mice with T. Canis  antigen peritineally and challeg dose 
T. Leonine  . The hightest   reduction of T. Cuti , 76.02 % where immunized mice white 
T. Cunis  antigen peritoneally . This study show the T. Conis  antigen effective ageuest 
two species of worm but T. Leonina  antigen effect on themselves only and the hgiest
percentage reduction  71.01 % when immunized mice by somatic antigen in muscle but 
the hgiest percentag reduced agenist the another speces 54.09 % when give the antigen 
in muscle or subcutaneusly . 
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  المقدمة

عـن تنـاول البیـوض الناضـجة Visceral larvae migransتنـتج االصـابة بـداء الیرقـات االحشـائیة المهـاجرة 

عن طریق تنـاول البیـوض الناضـجة للدیـدان  T. Canisوالكالب T. Leonina , T. Catiلدیدان اسكارس القطط 

كاالغنــام ، الطیــور ، القــوارض ، الصراصــیر ، ( االخــرى Paratenic hostsمــن قبــل االنســان والمضــائف الناقلــة 

حیث تفقس في االمعاء عن یرقات تختـرق مخاطیـة االمعـاء ثـم تهـاجر عـن طریـق الـدم واللمـف الـى ) دیدان االرض 

واستخلصـــت العدیـــد مـــن  (1)،(2) . الكبـــد ، الـــرئتین ، العضـــالت ، والكلـــى والـــدماغ ( عضـــاء الجســـم  كافـــة ا

   (3)المستضدات من االدوار الیرقیة والدیدان البالغة 

نجاحـا محـدودا فـي   (4)واستخدم مستخلص الدیدان البالغـة فـي تكـوین مناعـة ضـد االصـابة القادمـة فقـد حقـق 

 .Tحمایة ضد التجمع بدیدان اسكارس القطط  (6)وسجل  T. Canisبالـ (5)بة بالدودة تحفیز مناعة ضد االصا

Cati باستخدام مستخلص الدودةT. Cati نجاحا في تمنیع الفئران باستعمال مستخلصـات مـن دیـدان   (7)وسجلت

T. Cati وT. Leonine ضد االصابة بدیدانT. Cati .  

  

  المواد وطرائق العمل

تم جمع الدیدان البالغة الذكور واالناث التي T. Cati , T. Leoninaمستضدات الجسمیة من دیدان تحضیر ال-1

ثـم طحنـت فـي هـاون خزفـي وحفظـت Lyophilizerاستخلصت منها البیوض جففـت فـي جهـاز التجفیـف البـارد 

باذابـة 3سـم/ م ملغـ8لحین الحاجة الیها حیث حضر تركیز من مسحوق هذه الدیدان هـو –20في درجة حرارة 

  . PH= 7.2ذي الرقم الهیدروجیني Phosphate buffer salineالمسحوق في محلول الفوسفیت الملحي 

تمت عملیة استخالص الیرقات في االنسجة المختلفة وذلك بتقطیع العضو المعني :استخالص الیرقات وعددها -2

باضافة محلول اال من انزیم  (8)قة الى اجزاء صغیرة جدا ووضعه في انابیب صغیرة وتهضم حسب طری

المخفف ویكمل HCLمن حامض الهیدرولیك 3سم2+ غم من مسحوق انزیم الببسین Pepsin )1الببسین 

م وتفحص في الیوم التالي   37Oتوضع في حاضنة درجة حرارتها ) بالماء المقطر   3سم100الحجم الى 

3سم0.2ة ومن ثم یمزج المحلول وتؤخذ منه عینة صغیرة بعد تصفیة المحلول من االجزاء  غیر المهضوم

  . مرات ثم تحسب الیرقات في الحجم الكلي للمحلول5وتحسب اعداد الیرقات تعاد العملیة 

  : تصمیم التجربة 

مجـــامیع اعطیـــت ثـــالث مجـــامیع منهـــا جـــرعتین مـــن المستضـــدات ) 5( فـــارة وقســـمت الـــى ) 70( اختیـــرت 

بیضـة بعـد فتـرة 1000یوم من اعطاء الجرعة االولـى ثـم اعطیـت جرعـة التحـدي 21بعد ملغم وكررت 2الجسمیة  

ایـام مـن  10اسبوعین من اعطاء الجرعة الثانیة ، قتلت وشرحت الفئران وعزلت اعضاؤها واستخلصت الیرقات بعد 

  : اعطاء جرعة التحدي وكما یلي 

  : فارة جرعت عن طریق العضالت وكاالتي 20. 1

  CatiT .ن اعطیت جرعات من المستضدات الجسمیة للدودة  فئرا5-أ

ب  فمویا  جرعة + ثم اعطیت أ T. Leoninaفئران اعطیت جرعات من المستضدات الجسمیة للدودة 5-ب

    T. Catiالتحدي من بیوض 

  . T. Leoninaب عدا ان جرعة التحدي كانت بیوض + د نفس ما ذكر في أ + جـ 

  . فس الطریقة اعاله عدا ان جرعات التمنیع اعطیت عن طریق التجویف الخلبي فارة عوملت بن20. 2
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  . اعاله عدا ان جرعة  التمنیع اعطیت عن طریق الكبد  2نفس ما ذكر في . 3

T. Catiبیضة ناضجة 1000فئران اعطیت فمویا  جرعة التحدي 5. 4

. T. Leoninaبیضة ناضجة 1000فئران اعطیت فمویا جرعة التحدي 5. 5

                               

  النتائج

وذلك عند التمنیع بمستضدات الدودة البالغة % 74.56ان اعلى نسبة مئویة للوقایة كانت ) 1(یبین الجدول 

T. Conis   تحت الجلد ضد جرعة تحدي لبیوضT. Cati   كما اظهرت النتائج  نسبة مقاربة من المقاومة ضد

  % . 73.62وجرعة تمنیع مغایرة لجرعة التحدي والتي بلغت T. Leoninaدودة االصابة بیرقات ال

فان افضل نسبة ) 2( اما عند اعطاء المستضدات الجسمیة عن طریق العضالت وكما یالحظ من الجدول 

ضد جرع تمنیع لمستضدات الدودة   T.Catiوعند اعطاء جرعة تحدي للدودة  % 76.02مئویة للمقاومة بلغت 

T. Conis   وعند % 75.19، اما عند التمنیع  بمستضدات مغایرة لجرعة التحدي فبلغت اعلى نسبة مقاومة

عن طریق العضالت ضد جرعة تحدي مغایرة مقارنة  بمجموعة السیطرة T. Conisاعطاء مستضدات الدودة 

  ) . 2( الحظ جدول . التابعة لها 

للمقاومة عند اعطاء جرعة التمنیع عن طریق البریتون بلغت فیوضح ان اعلى نسبة مئویة) 3( اما الجدول 

 .Tضد جرعة تحدي مغایرة لجرعة المتنیع أي للدودة    T. Conisوعند اعطاء مستضدات الدودة % 76.76

Leonina  اما عند التمنیع بمستضدات الدودةT. Conis  وجرعة تحدي للدودةT. Cati  فبلغت اعلى نسبة

  ) . 3( الحظ الجدول % 66.37مئویة للمقاومة 
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  مقارنة اعداد الیرقات المستحصلة من االعضاء المختلفة للفئران المحقونة بجرعتین) : 1(جدول 

عن طریق الكبد ، العضالت ، الحلق ، ثم T. Leoninaو T. Catiلمستخلص دیدان ملغم2+ 2

بیضة ناضجة من النوع المماثل والمغایر وقتلت بعد 1000من Challenge donاعطیت جرعة تحدي 

  .ایام من اعطاء الجرعة االخیرة 10

      

                       

  

                                                

  

T test % الوقایة 

مقارنة 

  بالسییطرة

جدار   الكبد  الرئتین  الكلى  الطحال  الدماغ  القلب  الجسد  المجموع

المعدة 

  واالمعاء

جرعة التمنیع   جرعة التحدي

100( االولیة 

 +50(  

طریقة 

  التمنیع

  المجموعة

  74.56 87 87 -  -  -  -  -  -  -  T.Cati Canis. T تحت 

  الجلد

1  

  54.09 157 156 -  -  -  -  -  1   Cati. T Leonina.T

  68.92 119 42 -  -  -  -  8 5 64 Leonina. T Leonina.T

  73.62 101 53 -  -  -  -  4 2 42 Leonina. T  Conis.T

  76.02 82 82 -  -  -  -  -  - - Cati.T .T   2  العضالت

  54.09 157 152 -  -  -  -  -  4 - Cati.T Leonina. T

  71.01 111 34 -  -  -  -  8 4 65 Leonina.T T.Leonina

  75.19 95 37 -  -  -  -  12 2 44 Leonina.T T.

  66.37 115 112 -  -  -  -  -  2 1 Cati.T .T   3  البریتون

  49.41 173 172 -  -  -  -  -  1 -  Cati.T  Leonina. T

  66.84 127 60 -  -  -  -  2 8 57 eoninaL.T Leonina.T

  76.76 89 49 -  -  -  -  2 6 32 Leonina.T T.  

    342 332 -  2 -  -  4 4 - Cati.T   السیطرة  -

  

4  

    383 147 2 -  1  -  16 19 198 Leonina.T -  
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  المناقشة

 .T. Conis  ،Tتشیر النتائج التي تم الحصول علیها في هذه الدراسة باستخدام مستخلصات دیدان 

Leonina كجرعات في الكبد والعضالت والبریتون في الفئران قبل اعطاء جرعة التحدي  

مناعیة ادت الى اختزال عدد تكون استجابةT. Conis ،T. Leonina  بیضة ناضجة لدیدان ) 1000( 

T. Leoninaضد االصابة بدیدان   T. Conisعند التمنیع بمستضدات الدودة % 76.76الیرقات تراوحت بین 

أي اعطاء جرع تمنیع   T. Catiضد االصابة بدیدان T. Leoninaعند اعطاء مستضدات الدودة % 49.41و 

  AL-Gumuily( 1990( جلة في هذه الدراسة مقاربة لما حققته مغایرة لجرع التحدي ، ان نسب المقاومة  المس

حیث حصلت T. Catiضد االصابة بیرقات دیدان  T. Leonina ,T. Catiعند استخدام مستضدات الدودة 

عند استخدام مستخلص نفس الدودة اما عند التمنیع %  75-% 33.3على نسبة مقاومة تراوحت بین 

- % 55.83( ضد جرع تحدي مغایرة فحصلت على نسبة مقاومة تراوحت بین T. Leoninaبمستخلص الدودة 

والذي حصل T. Catiوضد االصابة بالدودة AL-Azawi ( 1989(لكنه اعلى مماحصل علیه % ) 80.89

– ALواشارت % 50.57على نسبة اختزال  Gumaily  ایضا الى ان استعمال مستخلصات الدیدان في المتنیع

فضل من حیث كیفیة تحضیر المستضد والكمیة التي یمكن الحصول علیها بالمقارنة مع الطرق في التفاعل ضد ا

ضد دیدان   T. ConisT. Leonina  مع البیوض والیرقات كما ان منشات التمنیع باستعمالب مستخلصات دیدان

T. Cati  نیع من اختزال عدد یرقات جرعة یدل على وجود تفاعل مشترك بین الدیدان انعكس بقدرة جرعات التم

  . التحدي مقارنة مع مجموعة السیطرة 

ضد االصابة بدیدان اسكارس T.Leoninaو T. Conisان استخدام مستخلصات دیدان اسكارس الكالب 

القطط یشیر ومن خالل النتائج المشار الیها سابقا الى وجود تفاعل مشترك ادى الى تقلیل االصابة بیرقات دیدان 

ارس القطط ، وان دراسة مستفیضة لما تحویه مستخلصات الدیدان البالغة من البروتینات ذات االوزان الجزیئیة اسك

العالیة وعزلها بصورة نقیة واستخدامها كمستضدات من الممكن ان یؤدي الى الحصول على نتائج جیدة لمنع  

لمستضدات الجسمیة اعطت نتائج افضل وكما یبدو كذلك فان استخدام ا. (9)االصابة بیرقات هذه الدیدان

باستخدام مستضدات اخرى مثل البیوض الناتجة وسائل فقس البیوض والنواتج االفرازیة واالبرازیة المحقونة تحت 

T. Leoninaوعند استخدام النواتج االفرازیة االبرازیة للدودة % 65.40الجلد حیث حصلت اعلى نسبة اختزال 

  . (10)ضد جرعة تحدي  مماثلة 
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