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ترابط حدوثية االجھاد التاكسدي مع داء االكياس العدرية في االغنام والماعز واالبقار
الخمجة طبيعيا
٢

حنان صديق سعدون ،١نبيل عناد صالح ١و انتصار رحيم الكناني

 ١قسم علوم الحياة ،كلية التربية ٢ ،فرع االمراض وامراض الدواجن ،كلية الطب البيطري ،جامعة الموصل ،الموصل ،العراق
)اإلستالم  ١٨تشرين الثاني ٢٠١٣؛ القبول  ٩كانون الثاني (٢٠١٤
الخالصة
اجريت ھذه الدراسة لمعرفة التغيرات المرضية المصاحبة للخمج بداء االكياس العدرية في اكباد االغنام و المعز واالبقار فضال عن
تحديد عالقة الخمج باالجھاد التاكسدي عن طريق قياس المستوى الكلي للمؤكسدات ومضادات االكسدة في السائل العدري .واشارت نتائج
ھذه الدراسة الى وجود افات مرضية نسجية مزمنة في الكبد متمثلة بالنزف و تغيرات في االوعية الدموية وحدوث موت خلوي مبرمج
لخاليا الكبد مع تليف في الباحة البابية وارتشاح كثيف للخاليا االلتھابية للمناطق المجاورة للكيس ووحيدة النواة حول الكيس العدري فضال
عن النخر ،وجمع السائل العدري من  25عينة اغنام و 25عينة معز و 25عينة ابقار وتم قياس المستوى الكلي للمؤكسدات ومضادات
االكسدة باستخدام  Total Antioxidative capacity kitو Total oxidative capacity kitوقد كان المسوى الكلي لمضادات االكسدة في السائل
العدري لالكياس الخصبة اعلى مما ھو عليه في االكياس العقيمة واليوجد فرق معنوي في المستوى الكلي للمؤكسدات بين االكياس العدرية
الخصبة والعقيمة.

Concomitant occurrence of oxidative stress and hydatid cyst in sheep, goat and cow
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Abstract
This study was conducted aiming at knowing the pathological changes that are concomitant with natural infection of
hydatidosis in sheep, goat and cattle, in addition to estimate, if infection has relations with oxidative stress via estimation of the
total antioxidants and oxidants in hydatid fluid. Results of the present study elucidate the presence of chronic histopathological
lesions represented by hemorrhage and vascular changes, hepatic programmed cell death, portal fibrosis, infiltration of
inflammatory cells around hydatid cysts in addition to necrosis, collection of hydatid fluid from 25 samples (each one) for
estimation of total Antioxidants and total oxidants in hydatid fluid. Results showed total antioxidants level in fertile cysts
higher than in sterile cysts, and there was no significant variation in total oxidants of fertile and sterile cysts.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs

واقتصادية كثيرة وھناك عدد قليل جدا من البلدان تعتبر خالية
تماما من داء المشوكات مثل اليابان اال انه يوجد بنسبة عالية في
امريكا واسيا وبلدان البحر االبيض المتوسط وبلدان الشرق
االوسط ومنھا العراق ) (3,2تكمن خطورة المرض في عدم
القدرة على اكتشافه في المراحل االولية من االصابة لعدم
ظھوراعراض المرض اال بعد تطور حجم الكيس وزيادته مسببا

المقدمة
داء االكياس العدرية الكيسي  Cystic Hydatidosisمن
االمراض الطفيلية يتسبب عن االصابة بالطور اليرقي Larval
 stageلجنس المشوكات  .(1) Echinococcus sppوھو من
االمراض المستوطنة العالمية االنتشار مسببا مشاكل صحية
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المتواجد على اغشية كخاليا كريات الدم البيض وكذلك انزيم
) Myloperoxidase (MOPوھو من االنزيمات المحللة
 Lysosomal enzymeالمتواجد في في الحبيبات االولية للعدالت
والخاليا وحيدة النواة التي تلعب دور في حماية المضيف من
االصابات الطفيلية ،وعليه فان انزيمات NADPH oxidase
و MPOيعمالن على زيادة االجھاد التاكسدي Oxidative stress
في العمليات االلتھابية ).(13،12
التوازن بين المؤكسدات ومضادات االكسدة يعرقل من خالل
التعرض الطويل لالصابة بالمشوكات الحبيبية Echinococcu
 granulosusوالذي يعمل على زيادة االجھاد التاكسدي ).(14
من ھنا جاء ھدف ھذه الدراسة وھو تحديد االجھاد التاكسدي
الناتج من االصابة بالطور اليرقي للمشوكات الحبيبية والدور
الذي تلعبه في العمليات االلتھابية وامراضية داء االكياس
العدرية .في ھذه الدراسة يتم تحديد المستوى الكلي للمؤكسدات
 Total oxidantوالمستوى الكلي لمضادات االكسدة Total
 antioxidantsفي السائل العدري لالغنام ،الماعز و االبقار.

ضغطا على االعضاء المجاورة لموقع الكيس ،او في حالة انفجار
الكيس وفي ھذه الحالة يكون من الممكن ان تظھر اعراض
المرض ) (4فضال عن فقدان الوسائل الوقائية والعالجية لھذا
المرض اذ ما زالت الجراحة تعد حتى االن ،العالج الوحيد الناجح
) .(5المضيف النھائي لھذا الطفيل ھو اكالت اللحوم Carnivores
التي تعود للعائلة الكلبية ،تتواجد الديدان البالغة لطفيل المشوكات
في االمعاء الدقيقة للكالب.
المضائف الوسطية فھي اكالت االعشاب ) Herbivoresمثل
االغنام ،االبقار ،الماعز.....الخ( ويعتبر االنسان مضيف وسطي
يصاب عن طريق الصدفة نتيجة لتناول الطعام والشراب الملوث
ببيوض الطفيلي .يعتبر الكبد ھو المرشح االول للطفيل وتليه
الرئتين ،الكلية ،الطحال ،الدماغ ،العظم والقلب ويعتمد ظھور
االعراض على حجم وموقع الكيس في العضو المصاب ).(7,6
ان الذرات او الجزيئات التي تمتلك في مدارھا الخارجي
الكترون مفرد يطلق عليھا الجذور الحرة  Free radicalsوھذا
يجعل الذرات في حالة عدم استقرار وتھيج وتكون ذات طاقة
عالية مثل اصناف االوكسجين الفعالة Reactive oxygen species
ھذه الذرات او الجزيئات تميل الى التفاعل مع الجزيئات الحيوية
في الجسم مثل البروتينات ،االحماض الدھنية المتعددة الغير
مشبعة الموجودة في الغشاء الخلوي و الحامض النووي منقوص
االوكسجين  DNAمن اجل العودة الى حالة االستقرار ،تتولد
الجذور الحرة طبيعيا نتيجة لمختلف الفعاليات االيضية في الجسم
او نتيجة للتعرض لمختلف العوامل الخارجية ولقد طور جسم
االنسان العديد من االليات الدفاعية لمنع تكوين الجذور الحرة او
تاخير الضرر الناتج عن تلك الجذور ،ھذه االليات تعرف
بمضادات االكسدة  ،Antioxidant defense mechanismsان
مستوى المؤكسدات  Oxidantsومضادات االكسدة Antioxidants
متوازن في الكائنات الحية السليمة الصحة ،ھذا التوازن يختل او
يعرقل عندما يحدث زيادة في انتاج المؤكسدات الداخلية خالل
االحداث الفسلجية الطبيعية او من خالل زيادة التعرض للعوامل
البيئية المؤذية وعند انخفاض مضادات االكسدة نتيجة للعديد من
االحداث المرضية والتي تشمل التصلب العصيدي
Atherosclerosisو االنتان  Sepsisومتالزمة الضيق التنفسي
.(9،8) Respiratory distress syndrome
ان النظام المناعي للمضيف يحمي الكائنات الحية من
االصابات الطفيلية عن طريق االليات الخلوية
Cellular
 mechanismsوعوامل التسمم  Cytotoxic agentsواالوكسجين
الفعال  Reactive oxygenوالنيتروحين  Nitrogenالمفرز من قبل
البلعمات الكبيرة  Macrophagesالمنشطة التي تلعب دورا في ھذه
االلية ) .(10ھناك العديد من الخاليا المتخصصة للبلعمة كالعدالت
 Neutrophilsتقتل الجسم الغريب المبتلع عن طريق سلسلة من
Respiratory
التفاعالت يطلق عليھا باالنفجارات التنفسية
burstوالتي تلعب دورا كبيرا في مناعة المضيف وفي العمليات
االلتھابية لالنسجة المتضررة ) (11ان انزيم NADPH oxidase

المواد وطرائق العمل
جمع االكياس
تم الحصول على  75عينة اكباد خمجة باالكياس العدرية من
اصل اغنام ،معز وابقار ) 25عينة لكل نوع( مصابة طبيعيا بداء
المشوكات بعد ذبحھا في مجزرة الموصل ،واستخدمت االكياس
من اكباد االغنام واالبقار المصابة اذ وضعت في حاوية مبردة
من الفلين ونقلت الى المختبر في كلية التربية ،غسلت االعضاء
المصابة من الخارج بالماء الجاري لغرض ازالة الدم والمواد
العالقة بھا اثناء الذبح.
التثبيت
اخذت قطع صغيرة من العضو المصاب مع الكيس العدري
ووضعت في قناني صغيرة حاوية على المحلول المثبت المستخدم
وھو فورمالين الدارئ المتعادل  %10لمدة  72 - 48ساعة
وحضرت المقاطع النسجية كما جاءت به الكناني ).(15
جمع عينات السائل العدري
بعد الحصول على االكباد المصابة طبيعيا بداء االكياس
العدرية من اصل اغنام ،معز وابقار تم غسل االكباد المصابة
بالماء الجاري ومن ثم تعقيم سطح الكيس بالكحول االثيلي تركيز
 ،%70سحب السائل العدرية باستخدام محاقن طبية معقمة سعة 5
مل ووضع السائل في انابيب بالستيكية وحفظت عند درجة
حرارة  80-م (16) °لحين قياس المتغيرات الكيموحيوية.
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التغيرات النسجية
اظھرت المقاطع النسجية الكباد المعز الخمجة باالكياس
العدرية لطفيل المشوكة الحبيبية افات نسجية تمثلت بالتغير
الدھني الشديد  (Lipidosis) Sever fatty changesفضال عن
احتقان االوعية الدموية خاصة في الباحة البابية حول القنيوات
الصفراوية يصاحبه فرط تنسج الظھارة المخاطية للصفراء مع
تموضع لالكياس العدرية الناضجة والمكونة من الطبقة
الصفائحية والمولدة مع الرؤيسات االولية )شكل .(4

قياس مستوى مضادات االكسدة الكلي
تم قياس مستوى مضادات االكسدة في السائل العدري
باستخدام الطريقة االلية automated measurement method
باالعتماد على  Total antioxidative capacity kitالمصنع من قبل
شركة Catalgus ،Labor Diagnostika Nord GmbH & CO.KG
 ،number DM P-4100وھو من االختبارات اللونية  /الضوئية
السريعة تستخدم للتحديد الكمي لمضادات االكسدة في السوائل
البيولوجية.
قياس مستوى المؤكسدات الكلي
تم قياس مستوى المؤكسدات في السائل العدري باستخدام
الطريقة االلية  automated measurement methodباالعتماد على
 .Total oxidative capacity Kitالشركة المصنعة Labor
Catalgus numbur DM ،Diagnostika Nord GmbH & CO.KG
 ،P-4200وھو من االختبارات اللونية  /الضوئية السريعة تستخدم
للتحديد الكمي المؤكسدات في السوائل البيولوجية.
النتائج
االغنام
التغيرات العيانية
اظھرت اكباد االغنام الخمجة باالكياس العدرية لطفيل
المشوكات الحبيبية تموضع لالكياس وباحجام مختلفة محاطة
بجدار سميك ابيض اللون حاويا على سائل شفاف الى معتم اما
نسيج الكبد فقد ظھر بلون قھوائي مائل الى االسود صلد الملمس
خاصة عند المناطق المجاورة لالكياس وذو حافات مدورة فضال
عن تثخن محفظة كليسون  Glissonالتي تغطي نسيج الكبد وعند
اخذ مقطع بالسكين لوحظ وجود خثار في االوعية الدموية خاصة
الباحة البابية مع ظھور قطرات من الدھن على حافة السكين في
البعض منھا )شكل .(1
التغيرات النسجية
اظھرت المقاطع النسجية الكباد االغنام وجود تغيرات مرضية
تمثلت بفقدان الشكل او التركيب السوي للنسيج مع توسع
الجيبانيات ،وجود موت خلوي مبرمج لبعض الخاليا الكبدية
والذي تميز بالھيولي الحمض الكثيف وتغلظ النواة وتجزئھا في
بعض الخاليا ،كما لوحظوجود تليف عند الباحة البابية وارتشاح
كثيف للخاليا االلتھابية وحيدة النواة فضال عن وجود
التنخرالتجلطي في المناطق المجاورة للكيس العدري )شكل .(2

شكل  :1كبد اغنام مخمج باالكياس العدرية باحجام مختلفة متوزع
بشكل عشوائي على فصوص الكبد ذو لون ابيض الى معتم.
االبقار
التغيرات العيانية
اظھرت اكباد االبقار الخمجة باالكياس العدرية تموضع
اكياس ذات جدران بيضاء سميكة على السطح فضال عن اندثار
البعض االخر في النسيج المتني وعند قطع احد االكياس بالسكين
لوحظ وجود الطبقة المولدة الخالية من الرؤيسات االولية )شكل
.(5

المعز
التغيرات العيانية
اظھرت اكباد المعز المخمجة باالكياس العدرية وجود اكياس
مشابھة الكياس االغنام اال ان االكياس الناضجة اكبر حجما مما
في االغنام )شكل .(3
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خلوي مبرمج للخاليا الكبدية فضال عن تواجد وتموضع االكياس
العدرية المكونة من الطبقة المولدة والصفائحية واالنتاشية متمثلة
بالمحفظة )الياف غراوية مرتشحة بالخاليا االلتھابية وحيدة
النواة( فضال عن تليف  fibrosisحول الباحة البابية )شكل .(6

التغيرات النسجية
اظھرت اكباد االبقار الخمجة باالكياس العدرية لطفيل
المشوكات الحبيبية وجود تغيرات نسجية متمثلة بالتغير الدھني
 Fatty changeواحتقان االوعية الدموية في الجيبانيات ،موت

شكل  :2مقطع نسجي لكبد اغنام خمج باالكياس العدرية )ملون  (H&Eيوضح  Aتليف حول الباحة البابية ) ( مع توسع الجيبانيات ) (
)تكبير  B ،(100xصورة مكبرة لـ  Aيوضح توسع الجيبانيات ) ( مع تغير دھني ) ( )تكبير  C ،(400xمقطع نسجي لكبد االغنام
يوضح تركيب الكيس العدري المتكون من الطبقة المولدة ) ( والطبقة الصفائحية ) ( والبرانية ) ( )تكبير  ،(40xويوضح  Dالتليف بين
الفصيصات الكبدية ) ( مع ارتشاح للخاليا االلتھابية وحيدة النواة ) ( مع موت خلوي مبرمج لخاليا الكبد ) ( )قوة تكبير .(400x
جدول ) (1المستوى الكلي لمضادات في السائل العدري االغنام،
المعز واالبقار

مستوى مضادات االكسدة في السائل العدري لالغنام ،المعز
واالبقار
اظھر الجدول 1المستوى الكلي لمضادات االكسدة وقد كان
المستوى الكلي في االكياس العدرية الخصبة 2.92± 0.29
مايكرومول  /لتر و  1.15± 0.29مايكرومول  /لتر في االغنام
والمعز بالتعاقب اعلى مما ھو في االكياس العقيمة )االبقار( حيث
بلغ المستوى الكلي لمضادات االكسدة فيھا .0.94± 0.29
بيينت ھذه الدراسة وجود فرق معنوي يعتد به احصائيا بين
متوسط االغنام والمعز وبين متوسط االبقار.

االغنام Sheep
2.92± 0.29 a
bc

المعز Goat
1.15± 0.29 c
b

االبقار Cattle
0.94± 0.29 b

الحروف المختلفة تعني وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالية
)= bc ،(p<0.05وجود فرق معنوي في االغنام عن االبقار
المعز =b ،وجود فرق معنوي في المعزعن االبقار.
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شكل  : 5كبد ابقار مخمج باالكياس العدرية يوضح وجود اكياس
بيضاء مصفرة باحجام مختلفة متوزعة عشوائيا على فصوص
الكبد ) (.

شكل  :3كبد معز مخمج باالكياس العدرية يوضح وجود احجام
مختلفة من االكياس العدرية متوزعة على فصوص الكبد )←(.

يوضح الجدول  2المستوى الكلي للمؤكسدات وقد كان
المستوى الكلي في االكياس العدريةالخصبة
مايكرومول  /لتر و  1.23±0.42مايكرومول  /لتر في االغنام
والمعز بالتعاقب بينما في االكياس العدرية العقيمة )االبقار( كان
المستوى الكلي للمؤكسدات فيھا .1.03±0.42
اوضحت النتائج عدم وجود فرق معنوي يعتد به احصائيا بين
متوسط االغنام والمعز وبين متوسط االبقار.
2.00±0.42

جدول ) (2المستوى الكلي للمؤكسدات في السائل العدري االغنام،
المعز واالبقار
االغنام Sheep
2.00±0.42

المعز Goat
1.23±0.42

االبقار Cattle
1.03±0.42

المناقشة
الخمج ببيوض المشوكات الحبيبية وتطوره الى اكياس عدرية
يسبب العديد من المشكالت الصحية التي تنعكس على االنتاج
محدثة مشاكل اقتصادية ،كشفت ھذه الدراسة أن وجود األكياس
العدرية في كبد األغنام أسفرعن حدوث آفات نسجية مختلفة
تمثلت في التفاعالت االلتھابية  inflammatory reactionsوالتليف
وحدوث موت الخاليا المبرمج والنخر  necrosisفي المنطقة
القريبة من االكياس .كما أظھرت خاليا الكبد التنكس الفجوي
 Vacuolar degenerationفي الھيولي وتوسع في األوعية الدموية
Dilation in blood vesselsوالتفكك في الطبقة الظھارية للقناة
الصفراوية مثل ھذه اآلثارقد تم توثيق معظمھا في الحيوانات
المختلفة والمصابة بمختلف األنواع من المشوكات وھذا يتفق مع
ما توصل اليه كل من  Serefettinواخرون Dia ،واخرون،
 Kebedeواخرون ).(19-17

الشكل  :4مقطع نسجي لكبد المعز )ملون  (H&Eيوضح Aالكيس
الناضج الحاوي على الرؤيسات االولية ) ( مع التليف ) (
)تكبير (100xيوضح  Bالتغيرالدھني الشديد ( ) Lipidosis
)تكبير .(100
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وفي الدراسة التي اجراھا  Blantonواخرون ) (20في االغنام
sheepوالمعز  goatقدم األدلة حول حدوث تفاعالت خلوية في
انسجة المضيف متمثلة بارتشاح العدالت ،الحمضات والخاليا
البالزمية في الطبقة البرانية ،فضال عن وجود مساحة او فراغ
بين أنسجة الكبد وجدارالكيس ،تحتوي على الخاليا المولدة
لاللياف وخاليا ميزينكيمية ،وفي المناطق التي تحتوي على نسبة
عالية من النخرفي الطبقة الصفائحية ،اليمكن ان ترتبط جنبا إلى
جنب مع أنسجة الكبد االكثرتماسكا والطبقة البرانية ،والتي
تظھرتنكسا بشكل كامل والتي استبدلت بخاليا التھابية حادة كما
سجل الباحثين  Daiواخرون ) (18ان التفاعالت االلتھابية
لالصابة الكبدية بالمشوكات متعددة الحجرات تضمنت التھاب
ورمي حبيبي ،كما لوحظ وجود خاليا عمالقة متعددة النوى
وتليف حول كيس الطفيل في الفئران.
ذكر  Gottsteinواخرون ) (21ان االصابة بجنس المشوكات
الحبيبية تعمل على حث االستجابة المناعية الخلوية والتي يمكن
تمييزھا عن طريق تطور االورام الحبيبية داخل الكبد والتي تحيط
بانسجة الطفيل ،ان التفجي الذي تم مالحظته داخل ھيولي الخاليا
الكبدية الناتج عن االصابة بداء المشوكات ربما يعزى الى نقص
االوكسجين والمواد الدھنية وتنكس الخاليا الكبدية ،واشار كل من
الباحثين  Bha-tavdekarواخرون (23،22) Ritter ،ان تنكس
خاليا الكبد يحدث اما بسبب االنزيمات الداخل خلوية المتحررة
من الخاليا او بسبب اضطراب العمليات االيضية وتثبيط عملية
تصنيع الـ  DNAوبالتالي خلل في تصنيع البروتينات ،وذكر
 Duttaواخرون ) (24زيادة خاليا كفر  cells Kupfferيعتبر احد
االليات الدفاعية او البعلمية كاستجابة لتواجد المواد الغريبة.
اظھرت نتائج ھذه الدراسة وجود تغيرات نسجية في انسجة
اكباد االبقار الخمجة باالكياس العدرية وتليف عند الباحة البابية
في الكبد و ارتشاح الخاليا االلتھابية وحيدة النواة حول الكيس
فضال عن التنخرالتجلطي مع تليف وارتشاح الخاليا االلتھابية
وحيدة النواة حول الكيس وانفصال الطبقة المولدة عن الصفائحية
وقد يعود ذلك الى النظام المناعي والعالقة مابين الطفيل
والمضيف وھذا يتفق مع ما توصل اليه كل من  Zhangواخرون،
 Siracusanoواخرون ) (26،25اذ لوحظ استقرار الخاليا المناعية
في الطبقة البرانية وھي غير قادرة على اختراق الحاجز المتمثل
بالطبقة الصفائحية ،ان تواجد الخاليا المسؤولة عن المناعة في
الطبقة البرانية وبشكل رئيسي البلعمات اذ يرتبط مع تحرر
اصناف االوكسجين والنيتروجين الفعالة ) (27ربما معظم
المؤكسدات تتغلغل و تصل الى الطبقة الجرثومية من خالل
سلسلة من التفاعالت للجذور الحرة المتحررة من الخاليا المناعية
المستقرة في الطبقة البرانية مع الجزيئات المتواجدة في الطبقة
الصفائحية والمولدة والتي تولد موجة من االصناف الفعالة من
الجذور الحرة ).(29 ،28
االليات الدفاعية للنظام المناعي للمضيف ضد الطور اليرقي
الناضج للمشوكات تزود من قبل العديد من الخاليا المناعية

الشكل  :6مقطع نسجي لكبد االبقار المخمجة باالكياس العدرية
)ملون  (H&Eيوضح  Aالتغير الدھني والتليف في الباحة البابية
) ( )تكبير  (400xويوضح  Bالموت الخلوي المبرمج ) (
)تكبير  (400xويوضح  Cتركيب الكيس العدري في االبقار ) (
الطبقة المولدة ) ( الطبقة الصفائحية ) ( الطبقة البرانية )تكبير
.(100x
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 واصناف االوكسجينCytotoxic agents والعوامل السامة
والنيتروجين الفعالة تنتج من قبل البلعمات المنشطة التي تلعب
 فالمواد،دور كبير في االليات الدفاعية ضد طفيل المشوكات
.(30،10) المؤكسدة والجذور الحرة تؤثرسلبيا على نجاح الطفيل
ان الخاليا المناعية تكون حساسة لالجھاد التاكسدي بسبب النسبة
fatty acids العالية من االحماض الدھنية المتعددة غير المشبعة
 وھي بصورة، المتواجدة في اغشيتھا البالزميةPolyunsaturated
NADPH  انزيم.(31) عامة الخاليا المناعية تنتج المواد المؤكسدة
 وجدا فيmyeloperoxidase (MPO)  والميلوبيروكسيديزoxidase
.Neutrophil and Monocytes غشاء العدالت ووحيدات النواة
 يعمل على زيادة اإلجھاد التاكسدي وھيMPO  وNADPH نشاط
( وھنا يحدث اختالل13،12) منتجات اللية البلعمة في االلتھابات
في التوازن بين المؤكسدات ومضادات األكسدة لصالح
المؤكسدات عند التعرض لفترات طويلة للعدوى مع المشوكات
non-enzymatic
 وغير انزيميةenzymatic antioxidants
.(32)  ھدفھا منع الضرر الناتج عن الجذور الحرةantioxidants
اثبتت العديد من الدراسات ان االجھاد التاكسدي ومضادات
االكسدة مسؤولة عن امراضية العديد من االمراض الطفيلية من
( اھتمت ھذه الدراسة34،33) خالل الية االستجابة االلتھابية
)وتعد االولى( بقياس المستوى الكلي للمؤكسدات ومضادات
االكسدة في السائل العدري لالغنام والمعز واالبقار اثبتت ان
مستوى مضادات االكسدة في االكياس العدرية الخصبة اعلى مما
ھو عليه في االكياس العدرية العقيمة واليوجد فرق معنوي بين
المستوى الكلي للمؤكسدات في االكياس العدرية العقيمة واالكياس
 وھذة النتيجة تثبت ان االجھاد التاكسدي يزداد خالل.الخصبة
االنفجارات التنفسية والتي تحدث كجزء من االليات الدفاعية
للمضيف ضد االصابة بالطور اليرقي للمشوكات الحبيبية وان
ھذه المؤكسدات تتحول الى مواد سامة بما في ذلك البيروكسي
 وفي مثل ھذه الحالة اليمكن منع تاثيراتperoxynitrite نيتريت
اصناف االوكسجين الفعالة عن طريق مضادات االكسدة الداخلية
والخارجية وبذلك تسبب الضرر في العناصر التركيبية للخاليا
 الدھون واالحماض النووية وينتج عن،والتي تتضمن البروتينات
ھذه العملية موت الخاليا عن طريق النخراوالموت الخلوي
 في ھذه الدراسة ظھر دور االجھاد التاكسدي.(36،35) المبرمج
وتاثيره على حيوية االكياس حيث كانت النسبة العالية من
المؤكسدات في االكياس العدرية العقيمة صاحبھا انخفاض
المستوى الكلي لمضادات االكسدة ھي المسوؤلة عن النسبة العالية
من موت الخاليا في االكياس العقيمة وبالتالي عدم خصوبتھا اما
النسبة العالية من مضادات االكسدة في االكياس العدرية الخصبة
.فتجعلھا اكثر مقاومة لالجھاد التاكسدي
تستنتج ھذه الدراسة بان االجھاد التاكسدي الناتج عن الزيادة
في في مستوى الجذور الحرة والتي تنتج عن االلية المناعية
للمضيف ضد الخمج بالمشوكات دور كبير في امراضية داء

االكياس العدرية من خالل تاثيرھا على مستوى االخصاب
.لالكياس العدرية
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