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ملخص البحث :
عزلــت القوســات الكوندیــة مــن مشــیمات نســاء مجهضــات و بعــد حقــن هــذه المقوســات داخــل خلــب 

تم متابعة الكبد و خالیاه بهذه اإلصابة و ذلك بتشریحbalb/cهذه الفئران من نوع بالب سي 

كبادها للتقطیع النسیجي.یوما بعد اإلصابة و أخذت أ ٣٠- ٥الفئران بعد فترات تراوحت مابین 

خالیــا كــوفر كــذلك تــم تشــخیص حالــة التهــاب الكبــدأیــام مــن اإلصــابة لــوحظ تضــخم فــي ٥بعــد 

المتمثل بأرتشاح الخالیا وحیدة النواة ذات األنویة متعددة الفصوص. و في مقاطع أخرى تم الحاد

كیـف الوعـائي المتمثـل تشـخیص األحتقـان فـي الوریـد الكبـدي المركـزي فضـال عـن تمییـز ظـاهرة الت

حــول األقنیــة الكبدیــة و بــالقرب مــن الوریــد الكبــدي المركــزي فضــال عــن اللمفیــةبارتشــاح الخالیــا

تمییز ظاهرة التنكز الفجوي في هیولي خالیا الكبد.

ایام من اإلصابة شوهد توسع و احتقان في األوردة المركزیة الكبدیة فضال عن استمرار  ١٠بعد 

الوعائي المتمثل بارتشاح الخالیا اللمفیة حول األوعیة .كذلك لـوحظ التوسـع فیفكة التتمییز ظاهر 

و االحتقان في الورید المركزي .

المتمثــل بارتشــاح المــزمن فــي نســیج الكبــد ولتهــابتــم تشــخیص االبعــد اإلصــابةمــایو  ٢٠بعــد 

الكبدیـة فضــال عــن الفصــوص  ةالكبـد و عنــد حافـالخالیـا و حیــدة النـواة و اللمفیــات تحـت محفظــة

النخر الشدید و تضخم خالیا كوفر.

من الفحص لوحظت األكیاس النسجیة فضال عن النخر الشـدید فـي خالیـا مایو  ٣٠بعد 

و نسیج الكبد.
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Abstract:
Toxoplasma gondii specimens were isolated from the placentae of

aborted women after injection of these parasites intraperiteonially in

balb\c mice, livers and their cells were investigated to report the effect on

them and after dissecting out the mice in different periods ranged between

5-30 days after infection as pieces of these liver were taken for

histological sectioning.

After (5) days of infection enlargement of Kuffer cells were noticed and

acute hepatitis of liver was evident represented by infiltration of

monocytes which have lobed nuclei. In other sections congestion was

diagnosed in the central hepatic vein in addition to distinguishing

perivascular cuffing rep[resented by infiltration of lymphocytes

surrounding the hepatic vessels near the central hepatic vein in addition of

distinguishing vascular degeneration in the cytoplasm of hepatic cells.

After (10) days of infection dilatation and congestion in the central

hepatic veins and continuous observation of perivascular cuffing

represented by infiltration of lymphocytes surrounding vessels in addition

to dilatation and congestion of central vein.

After(20) after infection chronic hepatitis in liver tissues was noticed

represented by infiltration of monocytes and lymphocytes underneath the

liver capsule and the margins of liver lobes in addition to sever necrosis

and enlargement of Kuffer cells.

After (30) days from infection tissue cysts were noticed in addition to

sever necrosis in the cells and tissues of the liver.
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المقدمــة
) ١٩٣٩( Machittieسجلت المقوسـات الكوندیـة ألول مـرة فـي العـراق مـن قبـل الباحـث 

انظـــر (ألحـــدى الكـــالب الســـائبة فـــي بغـــدادعنـــدما الحـــظ الطفیلـــي فـــي مســـحات الطحـــال و الرئـــة

Fattohi, ، و ال زالت الكالب تعد مضائف مهمة للمقوسات الكوندیة و في مختلف بقاع )1985

Simsek)(العـالم et al.2006 كمـا أجـرى .Niazi, دراسـة مسـحیة عــن نسـبة اإلصــابة 1976

ـــد. كمـــا% باســـتخدام  ١٢.٣نســـبتها ة المقوســـات اذ بلغـــتذبهـــ -Alســـجل الباحثـــاناختبـــار الجل

Hamdani وMahdi )عـــن دراســـة لتحدیـــد نســـبة اإلصـــابة بـــداء المقوســـات فـــي النســـاء ١٩٩٦ (

) امـــرأة عانـــت مـــن ٨١% لعینـــة شـــملت (١٩الالتـــي عـــانین مـــن إصـــابات متكـــررة و التـــي بلغـــت 

امـرأة لـم تعـاني مـن مشـاكل صـحیة  ١١٩لعینـة شـملت  %٦مشاكل صحیة إثناء الحمـل و بنسـبة 

.IHATل و باستخدام اختبار أثناء الحم

نموذجــا مصــلیا مــأخوذا  ١١٥) نســبة إصــابة بــداء المقوســات ل ٢٠٠٠ألحــظ المقدســي (

من النسـاء الالتـي عـانین مـن اإلجهـاض او مـن مشـاكل صـحیة أثنـاء الـوالدة و الحمـل و لمنـاطق 

مختلفة من محافظة نینوى .

وســــات یتركــــز علــــى الجهــــاز إثبــــات أن معظــــم التــــأثیرات المرضــــیة النســــجیة للمقلقــــد تــــم

(2000)و )Montoya% من الحاالت ٩٠لمخ بشكل العصبي في نصف كرة ا ,Remington

. و كـذلك العــین حیــث تظهــر أفــات أولیــة رئیســة فـي الشــبكیة المشــیمیة مــع حــدوث تغیــرات ثانویــة 

تشــمل التهــاب القزحیــة و ظهــور سصــاد العدســة كمــا یحصــل ارتشــاح فــي الشــبكیة و هــذه تعــد مــن 

ضاعفات التهاب الشبكیة المشیمي كما یحصل ارتشاح فـي الشـبكیة إلـى داخـل السـائل الزجـاجي م

و تــرتبط الشــبكیة و المشــیمیة مــع بعظتهمــا فتظهــران مثبتتــان بواســطة نــدب و هــذه النــدب تظهــر 

Remington(شــاحبة و تصــطبغ بمســتویات مختلــف and Desmonts، و فــي هــذا  )١٩٩٠

هذه الدراسة لغرض توقـع تاثر الكبد كالعین بداء المقوسات فكانتالخصوص یمكن التساول هل ی

تــأثر الكبــد و خالیــاه باإلصــابة بــداء المقوســات و ذلــك بــادئ ذي بــدئ بتتبــع ذلــك فــي أكبــاد فئــران 

أصیبت بداء المقوسات تجریبیا.

المواد و طرائق العمل
زلـت هـذه المقوسـات أخذت خرع كبدیة من فئران مصـابة تجریبیـا بـداء المقوسـات بعـدما ع

مشـــیمة مصـــابة هرســـت قطعهـــا بهــــاون خزفـــي و أضـــیف إلیهـــا محلـــول فســـلجي و بعــــد  ٢٨مـــن 

الترشــیح ســحب الراشــح و اســتعمل ألغــراض الحقــن فــي إنــاث الفئــران المختبریــة بعــد إضــافة كمیــة 

مناسبة من محلول دارئ الفوسفات الملحـي . سـحبت السـوائل البریتونیـة مـن الفئـران المحقونـة بعـد

مـــن  ٣ســـم ٠.٥ مـــن الســـائل المســـحوب بعـــد أضـــافت ٣ســـم ٠.٥أیـــام مـــن الحقـــن و حقـــن  ١٠-٠
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 ١٠، ٥یــة هــي: لفئــران بعـد فتــرات زمنقتلـت الفئــران ا ثــمالــى مجموعـة أخــرى مــن فســلجيمحلـول 

یوم و حسب ما تناسب مع ظروف التجربة. ٣٠، ٢٠، ١٣،

لعمـل هیئتهـاتن لغـرض % من فورمالی١٠و حفظت في محلول بعد الحقن نزعت االكبدة

و  ). صـــــــبغت المقــــــاطع الشـــــــمعیة بصــــــبغة الهیماتوكســـــــلین١٩٦٨ ،Lunaلمقــــــاطع النســــــجیة (

األیوسین. فحصت المقاطع و صورت في كامرا مثبتة في المجهر.

النتائج
المصــــبوغة بصــــبغة balb/cســــي ع النســــجیة الكبدیــــة لفئــــران بالــــب بعــــد فحــــص المقــــاط

ة تغیرات في نسیج الكبـد المخمـج تجریبیـا باالمقوسـات الكوندیـة الهیماتوكسلین ایوسین لوحظت عد

حسب الفترات الزمنیة لمدة االصابة.

enlargement) أیام من اإلصابة لوحظ تضخم في خالیا كوفر ٥فبعد ( of Kuffer

cells عالوة على ظهور أطوار سر یعة التكاثرtachyzoidesو ١كل بین خالیا الكبـد (الشـ .(

acuteأخــرى ثبـت علــى و وجـه التحدیــد التهـاب الكبــد الحـادفـي مقـاطع  hepatitis مـع حــدوث

جانــب أخــر و مــن. )٢كل ارتشــاح خالیــا وحیــدة النــواة و خالیــا ذات انویــه متعــدد الفصــوص (الشــ

شـــــــــوهد احتقـــــــــان فـــــــــي الوریـــــــــد المركـــــــــزي بصـــــــــورة بینـــــــــة و كـــــــــذلك حـــــــــدوث ظـــــــــاهرة التكفیـــــــــف 

perivascularالوعائي cuffingلخالیا اللمفیة حول االقنیة الكبدیة مع حدوث التنكس بارتشاح ا

vacuolarالفجوي  degeneration)٣كل الش( .  

أظهــرت المقــاطع النســجیة وجــود توســع و احتقــان األوردة المركزیــة) أیــام١٠و بعــد (

hepatic central veinفــــي نســــیج الكبــــد و كــــذلك تــــم اســــتنتاج وجــــود تكفیــــف و وعــــائي

perivascular cuffing فضـــال عـــن ارتشـــاح الخالیـــا اللمفیـــةlymphatic infiltration

  . )٥كل . كما استمر مالحظة توسع و احتقان في الورید الكبدي(الش)٤ (الشكل

فـــــــــــــي األوعیـــــــــــــة الدمویـــــــــــــة و hemorrhage) یوم من الحقن لوحظ نزف ١٥و بعد (

  . )٦كل شاستمرت ظاهرة توسع و احتقان األوردة الدمویة داخل نسیج الكبد (ال

chronicمن اإلصابة ثبت و جود التهاب مزمن  ا) یوم٢٠أما بعد ( hepatitis داخل

liverالكبد المتمثل بارتشاح خالیا و حیدة النواة و اللمفیـات فـي محفظـة الكبـد  capsule و عنـد

. )٧كل تضـخم خالیـا كـوفر (الشـالشـدید وnecrosisالكبدیـة فضـال عـن النخـر حافة الفصوص

بشـــكل واضـــح األكیـــاس النســـجیة مـــن اإلصـــابة اســـتمر النخـــر الشـــدید وظهـــرت ا) یومـــ٣٠(بعـــد و 

tissue cysts)٨كل الش(.  
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المناقشة
أمـــا بالنســــبة للتغیــــرات المرضــــیة النســــیجة فـــي أكبــــاد إنــــاث الفئــــران المصــــابة بالمقوســــات 

االوردة ) وهــي تضــخم فــي خالیــا كــوفر فضــال عــن التوســع الواضــح فــي ٨-١األشــكال (الكوندیــة ا

الكبدیة المركزیة واالحتقان الحاصل فیها كـذلك شخصـت حالـة االلتهـاب الحـاد والمـزمن فـي نسـیج 

الكبد كما میزت ظاهرة التكفیف الوعائي فضال عن حدوث التنكس الفجوي والنخر في خالیا الكبد 

تركیـا ) فـي 2002وآخـرون (Hokelekوكانت هذه النتائج متفقة لحـد مـا مـع دراسـة التـي أجراهـا 

اثناء دراسة التغیرات المرضیة النسجیة الناتجة عـن اإلصـابة بالمقوسـات الكوندیـة فـي نسـیج الكبـد 

، اذ الحظــوا النخــر والتلــف الكبیــر فــي خالیــا الكبــد Balb/cوالطحــال للفئــران المختبریــة مــن نــوع

لكبـــد النـــاتج عـــن وذلـــك منـــذ الیـــوم االول والثـــاني لإلصـــابة ، وان التضـــخم فـــي خالیـــا كـــوفر فـــي ا

اإلصــابة بالمقوســات الكوندیــة یعــد كمؤشــر علــى دخــول جســم غریــب فــي المضــیف اذ ان خالیـــا 

كـــوفر تعـــد مـــن الخالیـــا التـــي تـــؤدي وظیفـــة بلعمیـــة فـــي الجهـــاز الشـــبكي البطـــاني للجســـم اذ تلـــتهم 

الجسـم . األجسام الغریبة والجزء المتنخر والتالف في الكبد وبذلك تسهم هذه الخالیـا فـي دفاعیـات

ان حــدوث التــنكس الفجــوي فــي هیـــولي خالیــا الكبــد مــع النخــر قـــد یعــزى الســبب إلــى أن التوســـع 

الحاصل في االوعیة الدمویة (األوردة الكبدیة المركزیة) والذي یعـد مـن اضـطرابات الـدورة الدمویـة 

رة مباشـرة علـى التي تعد كاستجابة للتفاعالت االلتهابیة في الكبد الناتجة عـن اإلصابة مؤثرا بصـو 

وصول الغذاء واألوكسجین الكافي إلى الخالیـا مـؤثرا بـذلك علـى فعالیتهـا وایضـها مؤدیـا إلـى نخـر 

الخالیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا واذا اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمرت الحالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤدي 

إلى موت الخلیة . 

ان التــــأثیر الموضــــعي للمــــواد الســــامة علــــى االوعیــــة الدمویــــة (األوردة الكبدیــــة المركزیــــة) 

بالتـالي یـؤدي الـى خـروج كریـات الـدم البـیض وكریـات الـدم الحمـر عبـر یسبب زیادة في نفوذیتها و 

الجدار . اذ میزت حالة االلتهاب الحاد والتي تمثلت بارتشاح خالل وحیـدات النـواة متعـددة أشـكال 

النـــواة ، وااللتهـــاب المـــزمن المتمثـــل بارتشـــاح بوحیـــدات النـــواة واللمفیـــات وان نـــوع االلتهـــاب وفتـــرة 

دة الجسم الغریب الداخل الى المضیف أي فیما إذا كانت عالیة او واطئـة . وان امتداده تحددها ش

االلتهـاب الحـاد هــو نسـبیا قصـیر الفتــرة الزمنیـة ویمتــاز بـالتغیرات الوعائیـة الواضــحة وكـذلك یمكــن 

ان یزول من دون ان یترك أي اثار على النسیج المخمج في حین ان االلتهاب المزمن هو طویل 

یرات فــي النســیج المخمــجیــة ویعــد كاســتجابة المضــیف للخمــج وبعــد أن یــزول یتــرك تــأثالفتــرة الزمن

  . )١٩٩٧و أخرونKumarبالطفیل(

امـــا بالنســـبة لظـــاهرة التكفیـــف الوعـــائي المتمثلـــة بارتشـــاح الخالیـــا اللمفیـــة حـــول األوعیـــة 

دودة علــى الحركــة الدمویـة اذ أن هــذه الخالیـا لــیس لهــا القـدرة علــى البلعمــة ولكـن تمتلــك قابلیــة محـ

االمیبیــة وفــي اغلــب الظــروف تخــرج وتصــل إلــى خــارج الوعــاء الــدموي ولكــن بــالقرب منــه (حولــه) 
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وهـذا مـا أكدتـه الدراسـة الحالیـة بصـورة عامـة فـان دور الخالیـا اللمفیـة فـي االلتهـاب هـو المسـاهمة 

ضــداد التــي لهــا تــأثیر فــي االســتجابة المناعیــة . اذ تــؤدي دورا فــي افــراز المــواد الســمیة وتكــوین األ

). و لعــل دراســة علــى المســتوى الــدقیق ١٩٩٩و أخــرون Millerمباشــر وفعــال ضــد الطفیلــي (

ultrastructural قد تفید أكثر في مشاهدة التغیرات على المستوى الجزیئي في الخلیة و بالتـالي

تتضح الصورة لفهم آلیة تائثیر هذه المقوسات على نسیج الكبد.

المصادر
) . دراســة مســحیة لحــاالت االجهــاض فــي االغنــام ٢٠٠٠دســي ، منهــل خضــر حســو ، (المق.١

والنساء المتسببة عن المقوسات فـي محافظة نینـوى . رسـالة ماجسـتیر ، كلیـة الطـب البیطـري 

، جامعة الموصل .

2. Al-Hamdani, M.M and Mahdi, N.K. (1996). Toxoplasmosis among

women with habitual abortion. East Mediterr. Health J., 3:310-315.

3. Fatohi, W.G. (1985). Detection of toxoplasmosis among different

groups of population in Mosul city by using IHAT and CFT. M. Sc.

Thesis, College of Medicine, University of Mosul, Iraq.

4. Hokelek, M.; Kul, O.; Alitintas, K. and Hazirogly, R. (2002).

Pathological findings in experimental toxoplasmosis. Turk. Parazitogi.

Derg., 26(1):17-19

5. Kumar, V.; Cotran, R. and Robbins, S. (1997). "Basic Pathology".

16thed. W.B. Saunders Co. London.

6. Luna, L.G. (1968). “Manual of histological staining methods of the

Armed Forces Institute of Pathology”. 3rd ed., McGraw Hill Book Co.

New York, 38-76.

7. Montoya, J.G and Remington, J.S. (2000). Toxoplasma gondii. In :

Mandell, G.L. ,Bennett J.E. and Dolin, R. (editors). “Principles and

Practice of Infectious disease. .Churchill Livingstone. Philadelphia,

2858-2888



تأثر الكبد و خالیاه في الفئران المختبریة بعد اإلصابة بالمقوسات الكوندیة

١٥٢

8. Miller, C.M.D.; Smith, N.C. and Johnson, A.M. (1999). Cytokines,

nitric oxide, heat shock protenines and virulence in Toxoplasma :

Parasitol. Today, 15(10):418-422.

9. Niazi, A.D. (1976). Prevalence of toxoplasmosis in Iraq. Bull. Endem.

Dis., 17(1-4):7-35.

10.Remington, J.S. and Desmonts, G. (1990) . Toxoplasmosis. In :

Remington, J.S. and Klein, J.O. (editor) Infectious diseases of the

fetus and new born infant,: W.B. Saunders, Philadelphia :89-195.

11.Simsek,S.; Utuk,A.; Babur,C.; Koroglu,E.(2006). Seroprevalence of

Toxoplasmaz gondii in dogs in the Province of Kocaeli. Acta

Parasit.Turc.30(1):171-174.



لقاء حسین و زهیر إبراهیم 

١٥٣

مخمجة  Babl/cصورة فوتوغرافیة مجھریة لمقطع من نسیج الكبد لفأرة من نوع )١(الشكل -
�ΩѧѧѧѧѧΑϛϟ�ΎѧѧѧѧѧϳϼΧ�ϲѧѧѧѧѧϓ�έΛΎѧѧѧѧѧϛΗϟ�Δόϳέѧѧѧѧѧγ�ΕΎѧѧѧѧѧϧϳϭΣϟ�ΩѧѧѧѧѧΟϭΗ�ѧѧѧѧѧο ϭΗ�ΔѧѧѧѧѧϳΩϧϭϛϟ�ΕΎѧѧѧѧѧγϭϘϣϟΎΑ

)T( مع تضخم خالیا كوفر)K() ایام من الحقن . الصبغة ٥بعد (H -E)930(
-ϝϛѧѧηϟ)٢(�ΕΎѧѧγϭϘϣϟΎΑ�ΔѧѧΟϣΧϣ�Γέ ѧ́ѧϔϟ�ΩѧѧΑϛϟ�Ξϳѧѧγϧ�ϥѧѧϣ�ϊ ѧѧρϘϣϟ�ΔѧѧϳέϬΟϣ�ΔѧѧϳϓέϏϭΗϭϓ�Γέϭѧѧλ

) ٥المتمثل بارتشاح وحیدات النواة متعدد الفصوص بعد (الكوندیة توضح التھاب الكبد الحاد 
H-E)930Xایام من الحقن. الصبغة 

-ϝϛѧѧηϟ)٣(�ΕΎѧѧγϭϘϣϟΎΑ�ΔѧѧΟϣΧϣ�Γέ ѧ́ѧϔϟ�ΩѧѧΑϛϟ�Ξϳѧѧγϧ�ϥѧѧϣ�ϊ ѧѧρϘϣϟ�ΔѧѧϳέϬΟϣ�ΔѧѧϳϓέϏϭΗϭϓ�Γέϭѧѧλ
Ωϳέϭϟ�ϥΎѧѧϘΗΣ�ѧѧο ϭΗ�ΔѧѧϳΩϧϭϛϟϱΩѧѧΑϛϟ�ϱί ѧѧϛέϣϟ)CV(�ϼѧѧο ϓ�ϝϭѧѧΣ�ϲΎѧѧϋϭϟ�ϑ ѧѧϳϔϛΗϟ�ϥѧѧϋ

��ΔѧѧϳϧϗϷPC(�α ϛϧѧѧΗϟϭ�ΔѧѧϳΩΑϛϟ�ΔѧѧϳϠΧϟ�ϲϟϭѧѧϳϫ�ϲѧѧϓ�ϱϭѧѧΟϔϟ)V(��ΩѧѧόΑ٥��ϥѧѧϘΣϟ�ϥѧѧϣ�ϡΎѧѧϳ��
)H-E)370Xالصبغة 

-�ϝϛѧѧηϟ)٤ (�ΕΎѧѧγϭϘϣϟΎΑ�ΔѧѧΟϣΧϣ�Γέ ѧ́ѧϔϟ�ΩѧѧΑϛϟ�Ξϳѧѧγϧ�ϥѧѧϣ�ϊ ѧѧρϘϣϟ�ΔѧѧϳέϬΟϣ�ΔѧѧϳϓέϏϭΗϭϓ�Γέϭѧѧλ
�ϲΎѧѧѧѧϋϭϟ�ϑ ѧѧѧѧϳϔϛΗϟ�ѧѧѧѧο ϭϳ�ΔѧѧѧѧϳΩϧϭϛϟ)PC(�ϱΩѧѧѧѧΑϛϟ�ϱί ѧѧѧѧϛέϣϟ�Ωѧѧѧѧϳέϭϟ�ϥΎѧѧѧѧϘΗΣϭ�ϊ ѧѧѧѧγϭΗϭ

)CV() یوما من الحقن ال١٠بعد (صبغةH-E)93X. (
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-ϝϛѧѧηϟ )٥ (�ΕΎѧѧγϭϘϣϟΎΑ�ΔѧѧΟϣΧϣ�Γέ ѧ́ѧϔϟ�ΩѧѧΑϛϟ�Ξϳѧѧγϧ�ϥѧѧϣ�ϊ ѧѧρϘϣϟ�ϪѧѧϳέϬΟϣ�ΔѧѧϳϓέϏϭΗϭϓ�Γέϭѧѧλ
�ϱί ѧϛέϣϟ�ϱΩѧΑϛϟ�Ωѧϳέϭϟ�ϥΎѧϘΗΣϭ�ϊ ѧγϭΗ�ѧο ϭΗ�ΔϳΩϧϭϛϟ)CV(��ΩѧόΑ˺ ˹��ϥѧϘΣϟ�ϥѧϣ�ϡΎѧϳ�

.H-E)93Xالصبغة (
-ϝϛѧѧηϟ )٦ (�ΩѧѧΑϛϟ�Ξϳѧѧγϧ�ϥѧѧϣ�ϊ ѧѧρϘϣϟ�ϪѧѧϳέϬΟϣ�ΔѧѧϳϓέϏϭΗϭϓ�Γέϭѧѧλ�ΕΎѧѧγϭϘϣϟΎΑ�ΔѧѧΟϣΧϣ�Γέ ѧ́ѧϔϟ

�ϱΩѧѧѧΑϛϟ�ϱί ѧѧѧϛέϣϟ�Ωѧѧѧϳέϭϟ�ϊ ѧѧѧγϭΗ�ѧѧѧο ϭΗ�ΔѧѧѧϳΩϧϭϛϟ)CV(ϥѧѧѧϋ�ϼѧѧѧο ϓ�ѧѧѧο ϭϟ�ϥΎѧѧѧϘΗΣϻ
)C() یوم من الحقن. الصبغة١٥بعد (H- E)93X. (

-ϝϛѧѧηϟ)٧(�ΕΎѧѧγϭϘϣϟΎΑ�ΔѧѧΟϣΧϣ�Γέ ѧ́ѧϔϟ�ΩѧѧΑϛϟ�Ξϳѧѧγϧ�ϥѧѧϣ�ϊ ѧѧρϘϣϟ�ϪѧѧϳέϬΟϣ�ΔѧѧϳϓέϏϭΗϭϓ�Γέϭѧѧλ
ΩϭѧΟϭ�ϰѧϟ�οالكوندیة توضح التھاب الكبد ϭΗΩѧΑϛϟ�Ξϳѧγϧ�ϲѧϓ�ϲΟϳѧγϧϟ�α ϳѧϛϟ�ϥѧϋ�ϼѧο ϓ

في محفظة الكبد.)IN(و وجود ارتشاحالنخر الشدید 
-ϝϛѧѧηϟ)٨(�ΕΎѧѧγϭϘϣϟΎΑ�ΔѧѧΟϣΧϣ�Γέ ѧ́ѧϔϟ�ΩѧѧΑϛϟ�Ξϳѧѧγϧ�ϥѧѧϣ�ϊ ѧѧρϘϣϟ�ϪѧѧϳέϬΟϣ�ΔѧѧϳϓέϏϭΗϭϓ�Γέϭѧѧλ

˼�ΩѧόΑ�خالیا الكبدN)(و النخر )TC(توضح الكیس النسیجي الكوندیة ˹ϥѧϘΣϟ�ϥѧϣ�Ύѧϣϭϳ��.
..H-E)930Xالصبغة  (


