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ملخص البحث :
بعـد عـزل المقوسـات سيبالب تم استحداث إصابة تجریبیة في الفئران المختبریة من نوع 

وثــم قطعهــا إلــى و مــنهــذه الفئــران و تــم تثبیتهــا ةغــالكوندیــة مــن مشــیمات مجهضــات. نزعــت ادم

یوما و اتضح ما یأتي: ٦٠-٥تراوحت ما بین زمنیةشرائح رقیقة بعد فترات

ت ظاهرة طفیلیة الدم و تمزق و نـزف فـي األوعیـة الدمویـة ظحو ل من اإلصابةأیام ٥بعد 

سـریعة التكـاثر فـي داخـل الوعـاء وینـاتو اللمفیات و بالقرب من الحو أرتشاح خالیا وحیدة النواة 

العصبیة و ارتشاح الخالیـا بالخالیا هاالطفیلیات لنسیج الدماغ و التصاقالدموي و حدوث أختراق 

حــدوث ظــاهرة الــدباق مــع الوذمــة الخلویــة و تضــخم الخالیــا البطانیــة فــي األوعیــة ینــدربقیــة . و الد

تكـــون بـــور موضـــعیة  و اخلـــي للطفیلیـــاتر دأانشـــطاحـــدثمـــن األصـــابةایـــام ١٠بعـــد الدمویـــة.

ذمـــة عنـــد غشـــاء الخالیـــا العصـــبیة مـــع الو متالزمـــة مـــع حـــدوث تفجـــي و تكـــوین بـــوئر نخریـــة فـــي

األكیــاس النســجیة فــي بــور و تجمــعتموضــعمــن األصــابة تبــینیــوم ١٣ بعــد، الســحایا الدقیقــة 

بعــد  .األم  التخصــرات فــي األكیــاس النســجیةحصــولبعــدنتیــةریــة و بدایــة تكــوین األكیــاس البنخ

یـــات حـــول ارتشـــاح الخالیـــا األلتهابیـــة المتمثلـــة بوحیـــدة النـــواة و اللمفوجـــدمـــن األصـــابةیـــوم ١٥

مناطق متنخرة و التي تمثل مناطق تموضع األكیاس النسجیة. و امتداد التهاب الدماغ من خالل 

النخـر و النواة و اللمفیات عند القشرة فضـال عـن وجـودارتشاح الخالیا األلتهابیة المتمثلة بوحیداة

لنسـجیة مـع نخـر بدایة ظهور األكیاس ایوم من اإلصابة لوحظ٢٠بعد الوذمة في نسیج الدماغ .

اق. و حـــدوث ترســـیبالخالیـــا العصـــبیة و تجمـــع أكیـــاس مختلفـــة األحجـــام و انتشـــار ظـــاهرة الـــدب

العصــبیة فــي نســیج الــدماغ. و ارتشــاح واضــح نخــر الخالیــاو اســتمرار)ســدرینیمو اله(الخضــاب

یج الــدماغ.اللمفیــة عنــد الطبقــة الحبیبیــة فــي نســالخالیــاالنــواة و للخالیــا الدباقیــة مــع خالیــا و حیــدة

 ٦٠بعـد .همـا میزتـان بارزتـان فـي نسـیج الـدماغ وذمـة و جود نخر و و  من اإلصابة لوحظ ٣٠بعد

تمیــز یــوم لــوحظ تجمــع أحجــام مختلفــة مــن األكیــاس النســجیة مــع تمییــز ظــاهرة الــدباق المنتشــر و

البـوري لتهـابياالالنخر في الخالیا العصبیة و استمرار ظاهرة الوذمة فظال عن مالحظة التفاعـل 

المتمثل بارتشاح الخالیا عند القشرة و تجمعها في المنطقة السنجابیة.
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Abstract:
Induction of toxoplasmosis in the laboratory mice(balb\c) after

isolation of Toxoplasma gondii from aborted women placentae. Brains

were removed , fixed, and sectioned into thin sections in period ranged

between 5-60 days after infection, and main results were:

After (5) days of infection parasitemia was observed and rhexis and

haemorrhage of blood vessels and infiltration of monocytes and

lymphocytes were seen near tachyzoids inside the blood vessel and

penetration of the parasites into the brain tissues were observed with

adhesion of these tachyzoids with the neurons and infiltration of glial

cells were also observed. Rarely gliaosis and cell oedema and

enlargement of endothelial cells of blood vessels occured . After (10)

days of infection endodyogeny of parasites and focal gliosis were formed

associated with the appearance of vaculation and focal necrosis in

neurons with oedema near the membrane of leptomeninges. After (13)

days of infection location of tissue cysts in necrotic loci were observed

and the beginning of the formation of daughter cysts as a result of the

constriction of mother tissue cysts .. After(15) days inflammatory cells

infiltration represented by monocytes and lymphocytes around necrotic

regions which represent lodging of tissue cysts. Furthermore, encephalitis

was diagnosed through infiltration of inflammatory cells represented by

monocytes and lymphocytes in the cortex in addition to presence of

necrosis and oedema in the brain tissues. After (20) days continuity of
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tissue cysts formation and necrosis in neurons and accumulation of cysts

in different sizes and appearance of gliosis and deposition of

haemosiderine and continuity of neuron necrosis in the brain tissue. Clear

infiltration of glial cells with monocytes and lymphocytes near granular

layer in brain tissue. After (30) days distinct necrosis, oedema which are

the two distinguishing characters in the brain tissue. After (60) days

accumulation of different sizes of tissue cysts and distinction of diffuse

gliaosis in addition to focal necrosis reaction represented by infiltration of

cells near the cortex and its accumulation in gray matter region.

المقدمــة
مشــترك مــابین الحیــوان و اإلنســان مــرض خطیــرtoxoplasmosisیعــد داء المقوســات 

anthropozoic یتســـــــبب عـــــــن األصـــــــابة بطفیـــــــل المقوســـــــات الكوندیـــــــةToxoplasma

gondiiیة ثابتة ار هو شائع أیضا في الحیوانات الفق.یصیب هذا المرض نسبة عالیة من البشر و

Felisالحرارة وتعد القطة  catus من األنواع التابعة للعائلة السنوریةFelidae و هي المضائف

Heidmanالنهائیـة الوحیـدة( et al. 1989: Wong and Remington , 1993: Luder

and Gross,1998; Striepen et al , 2000)

جنســیة فــي األنــواع لألالقطــط بینمــا تحــدث المرحلــة اأمعــاءتحصــل المرحلــة الجنســیة فــي 

تنــاول اللحــوم النیئــة او غیــر ات و الطیــور و یكــون انتقــال األصــابة عــن طریــقیاألخــرى مــن الثــدی

,Dubeyالمطبوخـة جیـدا و الحاویـة علـى األكیـاس النسـجیة او األغذیـة الملوثـة بأكیـاس البـیض(

1986; Christie, 1987; Dubey et al. 1997; Cook et al.2000; Oncet et

al.2005; Simsek et al.2006(.

اعیـة و یـتمكن النظـام المنـاعي تكون اإلصابة بدون اعراض في المضیف ذو الكفاءة المن

للمضیف من إیقاف تضاعف الطفیلي و تكوین األكیاس النسجیة في معظم أنسجة الجسم و التي 

تتركـــز بشـــكل عـــالي فـــي الجهـــاز العصـــبي المركـــزي و كـــذلك عضـــالت القلـــب و مـــن دون ظهـــور 

Miller(الحـاالتأعـراض فـي معظـم et al., لتهـاب ). ان المصـابین باألیـدز یتعرضـون ال1999

الدماغ الشدید الذي یودي الى المـوت فـي حالـة عـدم اسـتخدام العـالج فضـال عـن ظهـور إصـابات 

Raffiالعین و غیرها( et al. 1997; Gherardi et al. 1999.(

مــن التــاثیرات المرضــیة النســجیة فــي المرضــى الكفــوئین مناعیــا وجــود أطــوار ناشــطة فــي 

دات الدبقیـة فـي منـاطق حـول األوعیـة الدمویـة الدماغیـة و األكیاس فـي المواقـع المتنخـرة مـن العقیـ

المخ و لم تالحظ أي تفاعالت التهابیة في هذه المناطق و لكن لوحظ التهـاب األوعیـة أنسجةفي 
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Montoyaالنخريحول البطین مع اآلفات and Remington, . كذلك تودي اإلصابة )(2000

Lyonsإلــى التهــاب شــبكیة العــین( et al.2001.(ر او الــورم النخمصــحوبا بــو یكــون االلتهــاب

. و فـي دراسـة في العین الحبیبي للمشیمة و یكون التهاب ثانوي باانسبة أللتهاب الشبكیة النخري

Rahemoحدیثة  and Al-Delamy المرضیة المشیمیة فوجـد تنخـر التأثیرات) تم تتبع (2003

و ارتشـــاح ت المشـــیمة و توســـع للطفیلیـــات و كـــذلك فـــي خمـــالendodyogenyو انشـــطار ثـــانوي

.الهیموسدرینقوط اإلصابة المزمنة و ترسب مادةحیدة النوى و اللمفیات و سو یا خال

المواد و طرائق العمل
ذت ) مشــیمة بشــریة مجهضــة ثبــت إصــابتها بــداء المقوســات و اخــ٢٨عــزل مــا مجموعــه (

الترشـیح اسـتعمل الراشـح أضـیف إلیهـا محلـول فسـلجي و بعـد خزفیـةجفنـةمنها قطـع بعـد هرسـها ب

الفوســفا ت ئكمیــة مــن دار إضــافةبعــد فئــران) ١٠-٥(المختبریــةلغــرض الحقــن فــي إنــاث الفئــران 

 ٠.٥أخـذ أیـام مـن الفئـران المحقونـة و بعـدها ١٠-٧الخلـب بعـد .سـحب راشـح).P.B.S(الملحي

دارئ مـــن محلـــول  ٣ســـم ٠.٥الســـائل المســـحوب مـــن الفئـــران المحقونـــة و أضـــیف إلیـــه مـــن ٣ســـم

و ضــعت لغــرض الحفــاظ علــى الســاللة .ســویةالفوســفات الملحــي و حقنــت مــرة أخــرى فــي فئــران

خــالل فتــرات زمنیــة ذاء و المــاء و مــن ثــم قتلــتالغــ إلیهــاالتربیــة و قــدم  أقفــاصهــذه الفئــران فــي 

% مــــن ١٠فــــي محلــــول ثبتــــتمغــــة و و بعــــدها نزعــــت األدحســــب ظــــروف التجربــــةیــــوم ٦٠_٥

). ١٩٦٨،Lunaالمعروفــــة(هــــا لعمــــل المقــــاطع النســــجیة حســــب الطریقــــةئتتهیفورمــــالین لغــــرض 

Olympusبكــامیرا مثبــة بمجهــر یابــاني الصــنع مــن نــوع فحصــت المقــاطع المختــارة و صــورت

PM-CBAD،صورة فوتوغرافیة واحدة لكل حالة تغییر و اختیرت.

النتائج
المخمجـــة ســـينـــوع بالـــب الفئـــران المختبریـــة مـــنبعـــد فحـــص المقـــاطع النســـجیة ألدمغـــة

و فــي عــدة مراحــل حســب الفتــرة التــي ثبتــت بهــا األدمغــة بعــد فتــرات تجریبیــا بالمقوســات الكوندیــة

متتالیة بعد اإلصابة، تبین األتي:

المتمثلــة بانتشــار parasitimia) ایــام مــن الحقــن تــم تمییــز مرحلــة طفیلیــة الــدم ٥بعــد (

الحاصــل بعــد hemorrhageو النــزف rhexisق فــي الوعــاء الــدموي فضــال عــن التمــز  يالطفیلــ

فضــال عــن أخــروعــاء دمــوي دمــاغي مرحلــة طفیلیــة الــدم فــيكمــا لوضــحت .)-١-صــورةالحقن(

الحوینـــات ســـریعة التكـــاثر فـــي داخـــل الوعـــاءمـــنبـــالقربارتشـــاح و حیـــداة النـــواة و اللمفیـــات و 

 .)-٣-صـورة(ة الخلـويع الوذمـ.و في مقـاطع أخـرى لوحظـت ظـاهرة الـدباق مـ)-٢-صورة(الدموي

endothelialو في مقاطع اخرى تـم تمییـز تضـخم الخالیـا البطانیـة  cells enlargement  فـي
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الــــــدموي األوعیــــــة الدمویــــــة الدماغیــــــة فضــــــال عــــــن و جــــــود المقوســــــات الكوندیــــــة داخــــــل الوعــــــاء 

  .)-٤-صورة(الدماغي

ج الدماغ و التصاقه لنسی) ایام من االصابة التجریبیة شوهد اختراق الطفیل١٠أما بعد (

glialبالخالیــا العصــبیة فضــال عــن ارتشــاح الخالیــا الدبقیــة  cells infiltration فــي منــاطق

focalو بهیئـة بـور موضـعیة gliosisالخمج و هي تمثل ظاهرة الـدباق  gliosis) ٥-صـورة-

ـــــا العصـــــبیة مـــــع الوذمـــــة  ـــــد oedema). كـــــذلك لـــــوحظ نخـــــر الخالی ة قـــــغشـــــاء الســـــحایا الرقیعن

leptomeninges)كــذلك شــوهدت فــي مقــاطع نســجیة لعینــات اخــرى ظــاهره تكــاثر ٦-صــورة .(

ــــداخلي ــــي بعملیــــة النشــــوء الزوجــــي ال فضــــال عــــن تمییــــز ظــــاهرة التفجــــي endodyogenyالطفیل

vaculation٧- صورة(في نسیج الماغ-.(  

focal) یــوم بعــد الحقــن لوحظــت البــؤر النخریــة ١٣بعــد ( necrosis یــة بداالتــي تمثــل

).و فــي مقــاطع لعینــات اخــرى مــن الــدماغ شــوهد ٨-صــورة وضــع االكیــاس النسجیة(لتكــوین و تم

صـورةس النسـجیة البنتیـة (تخصر في الكیس النسجي و الذي یعد مرحلة من مراحل تكوین االكیا

-٩-.(  

للخالیــــــــا االلتهابیــــــــة infiltration) یــــــــوم مــــــــن الحقــــــــن لــــــــوحظ ارتشــــــــاح ١٥و بعــــــــد (

inflammatory cells المتمثلــة بوحیـدات النــواة و اللمفیــات حــول منــاطق متنخــرة و التــي تمثــل

). فـــي حـــین شـــخص التهـــاب الـــدماغ مـــن خـــالل ١٠ -صـــورة(الكیـــاس النســـجیةمنـــاطق تموضـــع ا

فــي ارتشــاح الخالیــا االلتهابیــة المتمثلــة بوحیــدات النــواة و اللمفیــات عنــد القشــرة فضــال عــن الوذمــة 

  ). ١١-صورةنسیج الدماغ(

مـــع النخـــر فـــي ) یـــوم مـــن الحقــن شـــوهد تكـــوین الكــیس النســـجي فـــي الــدماغ ٢٠د (و بعــ

). كــذلك تــم تمییــز النخرفــي الخالیــا العصــبیة و تشــخیص ظــاهرة -١٢-صــورة الخالیــا العصــبیة (

). و فـي -١٣-صـورة(اإلصـابةالوذمة فضال عـن وجـود الكـیس النسـجي فـي المرحلـة المزمنـة مـن 

یة المیتــة التــي اتخــذت الصــبغة العمیقــة مــع انخفــاض فــي مقــاطع أخــرى لوحظــت الخالیــا العصــب

لــــوحظ ترســــب أخــــرى. و فــــي مقــــاطع نســــجیة )-١٤-صــــورةكــــاثر (تواجــــد الحیوانــــات ســــریعة الت

haemosiderinخضــاب الهیموســدرین ال deposition فضــال عــن نخــر الخالیــا العصــبیة فــي

رتشــاح واضــح للخالیــا لعینــات لــوحظ اأخــرى. و فــي مقــاطع نســجیة )-١٥-صــورة (اغنســیج الــدم

أما . )-١٦-صورةاغ(الدبقیة مع خالیا وحیداة النواة و اللمفیة عند الطبقة الحبیبیة في نسیج الدم

) یــوم مــن تجمــع أحجــام مختلفــة مــن األكیـاس النســجیة مــع تمییــز ظــاهرة الــدباق المنتشــر ٦٠بعـد (

diffuse gliosis)كما تم مالحظة التفاعل  .)-١٨-صورةreaction لتهابي البؤرياالfocal

inflammatory  ـــــا عنـــــد القشـــــرة فضـــــال عـــــن تجمعهـــــا فـــــي الالمتمثـــــل بارتشـــــاحو منطقـــــة الخالی

).-١٩-صورةالسنجابیة(
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المناقشة
ان المخمجـة بالمقوسـات الكوندیـةبالنسبة للتأثیرات المرضیة النسجیة في أدمغة إناث الفئـر 

كوندیة اذ تصل إلیه عن طریـق الـدم خـالل یعد الدماغ أكثر عضو مستهدف من قبل المقوسات ال

تـؤدي  إذ اغاذ تنتشـر إلـى األجـزاء المتعـددة مـن الـدم، كما في الدراسة الحالیه،مرحلة طفیلمة الدم

) ١٩-١ صـــورالنســـجیة والتـــي تمثلـــت فـــي الالـــى حـــدوث العدیـــد مـــن اآلفـــات والتغیـــرات المرضـــیة 

غیــة فضــال عــن التــنكس والتفجــي والنخــر فــي بالتضــخم فــي الخالیــا البطانیــة لالوعیــه الدمویــة الدما

خالیــــــا نســــــیج الــــــدماغ ومــــــوت الخالیــــــا العصــــــبیة باإلضــــــافة إلــــــى إنهــــــا تســــــبب التهــــــاب الــــــدماغ 

Encephalitis للمفیــات فضــال الــبالعم الكبیــرة ووحیــدات النــواة واالــذي یتبــین مــن خــالل ارتشــاح

الدباق) وكانت هـذه النتائج متفقة لما الدبقیة الصغیرة والخالیا النجمیة (ظاهرة عن ارتشاح الخالیا 

) وكمـا 2000(Frenkelمالحظـة ) كـذلكEscajakillo)1987و  Frenkelالحظه الباحثان 

Remingtonه اتفقت النتائج مع ما ذكر  et al.2000 و للـدماغعن التأثیرات المرضـیة النسـجیة 

تظهـر لعصـبي المركـزي او ربمـاتؤدي المقوسات الكوندیة دورا بارزا في احداث أمراضیة الجهاز ا

وان اول ما لوحظ من التفاعالت االلتهابیة التي حدثت في الجهاز واسعاآلفات في الدماغ بشكل 

العصبي المركزي هي االضطرابات في األوعیة الدمویـة الدماغیـة والتـي تكـون متزامنـة مـع مرحلـة 

النــزف عــن طریــق التمــزق فــي ومــن أهمهــا ظهــور ، كمــا شــوهد فــي التجــارب الحالیــة،طفیلمــة الــدم

وقـد یعـزى السـبب الـى النسـیجالدم خـارج الوعـاء الـدموي نضوحاء الدموي والذي یكون بشكل الوع

فــي ظهــور النزیــف الــى األذى والتخریــب فــي بطانــة األوعیــة الدمویــة والنخــر فــي جــدرانها كنتیجــة 

لالوعیة الدمویة الدماغیة الذي . اما التضخم في الخالیا البطانیةمن قبل الطفیلي للمواد المفروزة

الخالیـا متزامنـة مـع مرحلـة طفیلمـة الـدم وذلـك لقابلیـة هـذهالحقـن وبصـورةمـن) ایام 5لوحظ بعد (

تؤدي هذه الخالیا وظیفة بلعمیـة كوظیفـة الغریبة الداخلة الى الجسم ،على بلعمة والتهام األجسام

لقضاء على الطفیلـي . ومـن التغیـرات المرضـیة البالعم الكبیرة وبذلك تسهم في دفاعیات الجسم وا

االخرى في خالیا ونسیج الـدماغ منهـا التفجـي أي ظهـور الفجـوات داخـل هیـولي الخالیـا العصـبیة 

وكذلك التنكس فیها وهذه تعد من التغیرات الشكلیة التي تحدث في الخلیة والتي تؤدي الـى ظهـور 

موجــــودة او غیــــر مرئیــــة فــــي الظــــروف او تجمــــع بعــــض المــــواد فــــي الهیــــولي والتــــي تكــــون غیــــر

االعتیادیـــة وقـــد یـــدل التـــنكس علـــى التغیـــرات الوقتیـــة الطارئـــة فـــي الخلیـــة والتـــي تعـــود الـــى حالتهـــا 

الطبیعیــة بعــد زوال االســباب ، واذا اســتمرت هــذه التغیــرات لفتــرة طویلــة تــؤدي الــى نخــر او مــوت 

ه الخالیـا بـالمواد التـي یفرزهـا الطفیلـي الخلیة العصبیة وربما یعزى السبب في حدوثها الى تأثر هذ

، او ربمـا مـن االضـطربات فـي االوعیـة الدمویـةفضال عـن الـنقص فـي الغـذاء واالوكسـجین النـاتج 

یعزى النخر الحاصل في خالیا ونسیج الدماغ الى تأثرها باالنزیمات الحالة للبـروتین الموجـود فـي 

احها كاســـتجابة للتفـــاعالت االلتهابیـــة فـــي كریـــات الـــدم البـــیض وخاصـــة العـــدالت التـــي یـــزداد ارتشـــ
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العضو المخمج ،كذلك قد یكون لبعض التفاعالت المناعیة وان كانت وقائیة فانها تؤدي الى نخر 

وموت الخالیا المجاورة بموقع التفاعل بفعل السایوكینات المفرزة من قبل البالعم الكبیرة ووحیدات 

Fisher)(النواة  et al. 1997.

العامـة تعتمـد اعتمـادا كلیـا علـى االهمیـة الوظیفیـة ایفنخر على سالمة المضان تأثیر ال

للعضــو المخمــج وكــذلك علــى درجــة النخــر وحجــم الجــزء الســلیم المتبقــي منــه الــذي یســتطیع القیــام 

بالوظائف الحیویة وكذلك قابلیة خالیـا العضـو علــى التكـاثر والزیـادة (التعـویض او التجدیـد) ، ان 

بعض االعضاء ال یسبب آفات واعراض مرضیة خطیرة وذلـك لقابلیـة خالیـا تلـك وجود النخر في 

فـي الـدماغ امـامثل الكبـد ،االعضاء على تكوین وتعویض خالیا جدیدة تحل محل الخالیا التالفة

النخــر ومــوت اعــداد قلیلــة مــن الخالیــا العصــبیة یســبب أعــراض وآفــات مرضــیة شــدیدة وذلــك  فــان

,Frenkelلعدم قابلیة الخالیا العصبیة على التكـاثر والتجـدد لتحـل محـل الخالیـا المیتـة ( 2000(

.

الـذي قـد یحـدث الذي حـدث فـي الـدر اسـة الحالیـة،اما بالنسبة للضمور في نسیج الدماغ

كیاس النسیجیة والذي یمثل التناقص في حجم الخالیا التي كانت متمتعة بنموها وبخاصة حول اال

الكامـل وذلـك محاولـة للتكیـف مـع كمیـة الـدم الـواردة الیهـا اذ ان تكـوین االكیـاس النسـیجیة لطفیلــي 

المقوسات الكوندیة وتجمعها في العضـو المخمـج قـد یـؤدي الـى الضـغط المباشـر (أي علـى خالیـا 

) او غیر المباشر وذلك مـن خالل الضغط على األوعیة الدمویة الشعریة التـي تـزود النسیج نفسها

الخالیــا بالــدم (المــواد الغذائیــة واالوكســجین) . ولوذمــة النســیج التــي شخصــت بشــكل واضــح جــدا 

والتي هي تـراكم للسـائل فـي الفراغـات بـین الخالیـا فـي نسـیج الـدماغ وتعـرف باسـماء إضـافیة مثـل 

االوعیـة الدمویـة بسـبب نقـص لسبب في حدوثها الـى زیـادة نضـوحیةالموه قد یعزى ااالستسقاء او 

األوكســجین بفعــل المــواد التــي یفرزهــا الطفیلــي والتــي تســبب ظهــور فراغــات فــي الظهــارة المبطنــة 

لالوعیة الدمویة مؤدیًة الى زیادة في رخویتها ونضوحیتها مما یؤدي الى تجمـع السـوائل والبـروتین 

Fischer(ونسیج الدماغبین خالیا  et al.1997b(.

ـــدماغ ، كمـــا شـــوهد فـــي الدراســـة امـــا بالنســـبة لترســـب خضـــاب الهیموســـدرین فـــي نســـیج ال

تحلــل كریـات الـدم الحمـر ووجــوده بصـورة موضـعیة یعنــي ان الـذي یعـزى الــى الزیـادة فـيالحالیـة،

تقـوم بـابتالع كریـات النسیج قد عانى مـن نـزف موضـعي اذ ان الخالیـا البلعمیـة فـي مواقـع النـزف

الدم الحمر محللة ایاها الـى كلـوبین وهـیم ، وبمـا ان الكلـوبین یـذوب فـي سـوائل الجسـم فانـه یـزول 

شــطر الــى الهیموســدرین وهیمــاتودین (بیلیــروبین) وفــي هــذه الحالــة نمــن موقــع النــزف امــا الهــیم فی

درین بـداخل الـبالعم الكبیـرة وتقوم البالعم الكبیرة بابتالع الهیموسدرین وان وجود خضاب الهیموس

داخل مواقع النزف یلـون النسیج بلـون بنـي امــا الهیمـاتودین یخضـب موقــع النـزف بـاللون االصـفر 
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Kumarوبــذلك تالحـظ تحـت المجهـر حبیبـات صفــراء ذهبیـة وبینـة فــي الحیـز بیــن الخالیـا ( et

al., 1997. (

غـة فـي ادمایضا فـي التجـارب الحالیـة،، و التي اتضحت اما بالنسبة لسیادة ظاهرة الدباق

بارتشــــاح الخالیــــا النجمیــــة عــــرف بانهــــا تتمثــــلالكوندیــــة والتــــيالفئــــران المخمجــــة فــــي المقوســــات 

Frenkelوالـدبقیات العصـبیة ( , ) اذ ان الخالیـا النجمیـة تســتطیع مقاومـة الظـروف غیــر 2000

ها ویتكـاثر عـددها فـي المنـاطق یـزداد حجمهـا ویتكـور جسـم ومـن الخالیـا العصـبیة المالئمة أكثر

لكـــي تغطـــي المنقطـــة لیـــافه الخالیـــا كمیـــات زائـــدة مـــن االتنـــتج هـــذ و القریبـــة مـــن النخـــر واألذى

ت العصبیة التي لها نواة طویلة المحطمة وتسمى هذه العملیة بالدباق . كذلك وجود وتكاثر الدبقیا

التــي تقــوم بتنظیــف scavengerواةتعــد هــذه الخالیــا مجموعــة مــن الخالیــا البلعمیــة أحادیــة النــ و

النســیج العصــبي مــن التلــف والنخــر النــاتج عــن االصــابة اذ تتضــخم الخالیــا عنــد حــدوث تلــف فــي 

Fischer)للـة لـتهم المـواد المتحالنسیج العصـبي وتأخـذ شـكال مـدورا فت et al.1997). أن ارتشـاح

لنجمیـة تعـد كمؤشـر لحـدوث اســتجابة الخالیـا وحیـدات النـواة العـدالت واللمفیـات والخالیــا الدبقیـة وا

التهابیــة بشــكل متسلســل ومرتــب ومنــتظم ، وتعتمــد االســتجابة االلتهابیــة علــى شــدة وطبیعــة األذى 

bFischer(تأثر والمقدرة التفاعلیة للمضیفوخصوصیة النسیج الم et al., 1997. (

شف التغیرات على ولعل دراسة التركیب الدقیق للدماغ المخمج باالمقوسات الكوندیة قد تك

المستوى الجزیئي و بالتالي یمكن فهم ألیة تـاثیر المقوسـات و سـمومها فـي دمـاغ الفئـران المصـابة 

بصوره دقیقة.
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فضـــال عـــن وجـــود )(یتضـــح فیـــه تمـــزق ونـــزف االوعیـــة الدمویـــة ج دمـــاغ نســـی)١(صـــورة -

(مرحلـة طفیلمـة الـدم) (الحوینـات سـریعة التكـاثر وارتشـاح الخالیـا االلتهابیـة () ٥بعـد (

Hایام من الحقن . الصبغة -E)930X. (

الیــا یوضـح انتشــار الطفیلــي فـي الــدم (مرحلــة طفیلمـة الــدم) فضــال عـن ارتشــاح الخ)٢(صــورة -

H-E) ایــام مــن الحقــن . الصــبغة ٥بعــد ()-(وحیــدات النــواة فــي الوعــاء الــدموي الــدماغي

)370X. (

اق مــن لمقطــع نســیج الــدماغ لفــأرة مخمجــة بالمقوســات الكوندیــة توضــح ظــاهرة الــدب)٣(صــورة -

.370X(H-E) ایام من الحقن . الصبغة ٥بعد (نوع المنتشر  (

دماغ لفـأرة مخمجـة بالمقوسـات الكوندیـة توضـح تواجـد المراحـل لمقطـع مـن نسـیج الـ)٤(صورة -

فــي  )(فضــال عــن تضــخم الخالیــا البطانیــة )(التكاثریــة للحوینــات الســریعة التكــاثر 

)930X(H-E) ایـام مـن الحقـن . الصـبغة ٥الوعاء الدماغي واثناء مرحلة طفیلمة الدم بعد (

.



…المرضیة لدماغ الفئران المختبریة التغیرات النسجیة

١٤٢

الدماغ لفأرة مخمجة بالمقوسات الكوندیة یوضح تموضع واختـراق لمقطع من نسیج )٥(صورة -

الحوینـــــــــــــــــــــــــات ســـــــــــــــــــــــــریعة التكـــــــــــــــــــــــــاثر الخالیـــــــــــــــــــــــــا العصـــــــــــــــــــــــــبیة ونســـــــــــــــــــــــــیج الـــــــــــــــــــــــــدماغ 

)( فضال عن ارتشاح الخالیا الدبقیة)() ایام مـن الحقـن . الصـبغة ١٠بعد (H-E

)930X. (

ــ)٦(صــورة - ة توضــح النخــر الشــدید لمقطــع مــن نســیج الــدماغ لفــأرة مخمجــة بالمقوســات الكوندی

H-E) ایــــام مــــن الحقــــن . الصــــبغة ١٠للخالیــــا العصــــبیة والوذمــــة فــــي غشــــاء الســــحایا بعــــد (

)370X. (

لمقطع من نسیج الدماغ لفأرة مخمجة بالمقوسات الكوندیة توضح النخر فـي الخالیـا )٧(صورة-

لي للحوینــات العصــبیة فضــال عــن التفجــي فــي نســیج الــدماغ كمــا تبــین التكــاثر الزوجــي الــداخ

.930X(H-E) ایام من الحقن . الصبغة ١٠بعد ()(سریعة التكاثر  (

لفـــأرة مخمجـــة بالمقوســـات الكوندیـــة یوضـــح وجـــود عـــدد مـــن البـــؤر مختلفـــة لمقطـــع )٨(صـــورة -

تمثل مواقـع تموضـع الطفیلـي وتكـوین االكیـاس النسـیجیة فیمـا )(االحجام في نسیج الدماغ 

.93X(H-Eیوما مـن الحقن . الصبغة ) ١٣بعد ، الصورة بعد ( (
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یجي لمقطع من نسیج الدماغ لفأرة مخمجة بالمقوسات الكوندیـة توضـح الكـیس النسـ)٩(صورة -

) یوما من الحقـن ١٣بعد ()(الضامر والتي توضح عملیة تكوین االكیاس البنتیةالمحاطة 

H. الصبغة  -E)370X. (

سیج الدماغ لفـأرة مخمجـة بالمقوسـات الكوندیـة توضـح البـؤر النخریـة لمقطع من ن)١٠(صورة -

المحاطـــــــــــــــــــة بارتشـــــــــــــــــــاحات كثیـــــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــــن الخالیـــــــــــــــــــا االلتهابیـــــــــــــــــــة وحیـــــــــــــــــــدة النـــــــــــــــــــواة 

)M() یومــــا مـــــن الحقــــن . الصبغـــــة ١٥وتمثــــل بدایــــة لتكــــوین الكــــیس النســــیجي بعـــــد (H-E

)370X. (

وســـات الكوندیـــة توضـــح ارتشـــاح لمقطـــع مـــن نســـیج الـــدماغ لفـــأرة مخمجـــة بالمق)١١(صـــورة -

) یومـا مـن ١٥بعـد ()N(عـن الوذمـة والنخـرفضـال)C(الخالیا االلتهابیة عند منطقـة القشـرة 

Hالحقن . الصبغة -E)370X. (

لمقطــع مــن نســیج الــدماغ لفــأرة مخمجــة بالمقوســات الكوندیــة توضــح النخــر فــي )١٢(صــورة -

H) یوما من الحقن . الصبغة ٢٠بعد ()(نسیج الدماغ فضال عن وجود الكیس النسیجي 

-E)370X. (
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ح الكــیس النســجي لمقطــع نســیج الــدماغ لفــأرة مخمجــة بالمقوســات الكوندیــة توضــ)١٣(صــورة -

) یومـــا مـــن الحقـــن . ٢٠فـــي النســـیج بعـــد () فضـــال عـــن النخـــر الشـــدید والوذمـــة TCللطفیلـــي (

.H-E)930Xالصبغة  (

نســـیج الـــدماغ لفـــأرة مخمجـــة بالمقوســـات الكوندیـــة یوضـــح وجـــود الحـــوین لمقطـــع)١٤(صـــورة -

العمیقـــة بعـــد بغةالعصـــبیة المیتـــة التـــي اخـــذت الصـــفضـــال عـــن الخالیـــا)(الســـریع التكـــاثر 

H) یوما من الحقن . الصبغة ٢٠( -E)930X. (

خضاب لمقطع من نسیج الدماغ لفأرة مخمجة بالمقوسات الكوندیة توضح ترسب )١٥(صورة -

بعــد )Nلعصــبیة والوذمــة (فضــال عــن نخــر الخالیــا ا)HS(الهیموســدرین لكریــات الــدم الحمــر 

.370X(H-E) یوما من الحقن . الصبغة ٢٠( (

لمقطع من نسیج الـدماغ لفـأرة مخمجـة بالمقوسـات الكوندیـة توضـح ظـاهرة الـدباق )١٦(صورة -

بعـد )GL(یدات النواة عنـد الطبقـة الحبیبیـة المنتشر مع ارتشاح للخالیا االلتهابیة المتمثلة بوح

H) یوما من الحقن . الصبغة ٢٠( -E)370X. (



لقاء حسین و زهیر إبراهیم 

١٤٥

لمقطـع مـن نسـیج الـدماغ لفـأرة مخمجـة بالمقوسـات الكوندیـة توضـح نخـر الخالیـا )١٧(صورة -

.370X(H-E) یوما من الحقن . الصبغة ٣٠بعد (العصبیة مع الوذمة  (

طع من نسیج الدماغ لفأرة مخمجة بالمقوسات الكوندیة توضح تجمع االكیـاس لمق)١٨(صورة -

فضــال عــن نخــر الخالیــا )اكن الخمــج (النســجیة للطفیلــي المختلفــة االحجــام والتــي تمثــل أمــ

.370X(H-E) یوما من الحقن . الصبغة٦٠بعد (العصبیة مع وذمة النسیج (

جـة بالمقوسـات الكوندیـة توضـح ارتشـاح أعـداد لمقطع من نسیج الدماغ لفأرة مخم)١٩(صورة -

لمنطقـــة القشـــرة مـــع )GM(كبیـــرة مــــن الخالیـــا االلتهابیـــة وحیـــدة النـــواة فــــي المـــادة الســـنجابیة 

) یومــا مــن الحقـــن . ٦٠بعــد ()IN(ارتشــاح الخالیــا االلتهابیــة بشـــكل بــؤر عنــد القشــرة أیضـــا

)H-E)93Xالصبغة 


