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الخالصــة
تضمنت ھذه الدراسة معرف ة قابلي ة المقوس ة الكوندي ة عل ى اح داث االجھ اد التأك سدي
وذل ك م ن خ الل أخم اج  12قط ة محلي ة بعم ر  6-3أش ھر خالي ة م ن األص ابة الطبيعي ة
بالمقوس ة الكوندي ة ،م ن خ الل أطعامھ ا فئ ران مخمج ة بالحوين ات ال سريعة التك اثر لطفيل ي
المقوسة الكوندية المعزولة من األجنة المجھضة للنعاج بعمر ثالثة أشھر من الحمل .تم تأكيد
الخم ج التجريب ي م ن خ الل ع زل أكي اس الب يض م ن الب راز بع د م رور  7أي ام م ن الخم ج
ف ضال ع ن مالحظ ة األكي اس الن سجية بع د م رور  14يوم ا م ن الخم ج ف ي ن سيج ال دماغ
المصبوغ بصبغة كمزا .بينت نتائج ھذه الدراس ة ح دوث حال ة األجھ اد التأك سدي بع د م رور
 30يوما من الخمج وذلك من خالل أرتفاع معنوي في م ستويات المالوندايلديھاي د ف ي أن سجة
كل من الكبد والدماغ و األبھ ر للقط ط المخمج ة الم صاحب ألنخف اض معن وي ف ي م ستويات
الكلوتاث ايون عن د األن سجة ذاتھ ا.ك ذلك أف صحت ھ ذه الدراس ة ع ن أحتمالي ة ت سبب األجھ اد
التأكسدي المحدث بظھور مراحل تطور آفات التصلب الع صيدي المتمثل ة باآلف ات الدھني ة و
اآلفات الدھنية التكاثرية .من جھ ة أخ رى ذك رت ھ ذه الدراس ة الق يم المختلف ة ل صورة ال دھن
في دم القطط المخمجة فضال عن ذكر للتغيرات المرضية العيانية والنسجية.
CAPABILITY OF TOXOPLASMA GONDII TO INDUCE AN OXIDATIVE
STRESS AND INITIATION OF ATHEROSCLEROTIC LESIONS IN CATS
EXPERMENTALLY INFECTED .
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ABSTRACT
This study was conducted to explore the capability of Toxoplasma gondii to
induce an oxidative stress status via an experimental infection of 12 domesticated
cats appear free of natural Toxoplasma gondii infection, by feeding tachyzoites
infected mice. Tachyzoites have been isolated from 3 month aborted ewes fetus.
The positive results of this infection were achieved by the isolation of oocysts
from the fecal matter at 7 days post infection (p.i.), as well as the demonstration of
tissue cysts in the brain tissue of infected cats at 14 days p.i. This study was
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revealed that an oxidative stress status appear at 30 days p.i., clarified by
significance elevation of MDA levels in liver, brain ,and aorta tissues of infected
cats, concomitant with a significance reduction in GSH concentration in the same
tissues. Moreover, the present study suggest the correlation of this oxidative stress
with progression of atherosclerotic lesions namely: fatty lesions and fatty
proliferative lesions, that appear in the aorta of infected cats at 30 days p.i. on the
other side, this study remarks the serum fatty profiles and the gross and the
histopathological changes in infected cats.

المقدمـــة
يعتبر التصلب العصيدي ) (atherosclerosisبأنه مرض ألتھابي مزمن ) chronic
 ،(inflammatory diseaseوبالت الي ف أن األخم اج الجھازي ة )(systemic infections
يعتقد بأنھا تلعب دورا مھما في نشوء و/أو أدام ة الف سلجة المرض ية )(pathophysiology
آلفات األبھر ) .(1أشارت بعض الدراسات الى دور بعض الجراثيم والفايروسات ف ي تط ور
آف ات الت صلب الع صيدي ) 2و ،( 3ف ضال ع ن دور األوال ي ،حي ث أش ار الب احثون ) (4ال ى
ت رابط الخم ج بطفيل ي  Trypanosoma cruziم ع الغ ذاء الح اوي عل ى ن سب عالي ة م ن
الدھون والكوليستيرول عمل على نشوء آفات الت صلب الع صيدي ف ي أبھ ر الفئ ران المقاوم ة
طبيعيا للتصلب العصيدي ).(CBA/J mice
كم ا أش ار الب احثون ) (5ال ى قابلي ة المقوس ة الكوندي ة ) ( Toxoplasma gondii
عل ى ت سريع آف ات الت صلب الع صيدي ف ي الفئ ران ن وع  ApoE KO miceوالت ي تمتل ك
أخفاقا طبيعيا بنسبة  % 80في توسع آفات التصلب العصيدي.
لم يتم التطرق الى القطط المستأنسة في الدراسات العلمية المتعلقة بالتصلب الع صيدي
ب صورة واس عة ) 6و ،(7مم ا أح دث نق صا ف ي المعلوم ات الخاص ة بأس تخدام القط ط بھك ذا
دراسات.
نتيجة لدراسة الباحث ) ،(8والتي أشار فيھا الى العديد من اآلفات الن سجية ف ي القط ط
المستأن سة المخمج ة بالمقوس ة الكوندي ة والت ي ت شير بوض وح ال ى أحتمالي ة ح صول ظ اھرة
األجھاد التأكسدي في ھذا الخمج .لذلك كان الھدف من ھذه الدراسة ھو أختبار ھذه الفرضية
من خالل عمل خمج تجريبي للمقوسة الكوندية في القطط المحلية ودراسة المعايير االتية-:
 .1تحدي د م ستويات زناخ ة ال دھون المتمثل ة بالمالوندايالديھاي د ف ضال ع ن الكلوتاث ايون ف ي
أنسجة الكبد واألبھر والدماغ.
 .2تحدي د م ستويات االن واع المختلف ة م ن ال دھون المتمثل ة بالكولي سترول والكلي سيريدات
الثالثي ة وال شحوم البروتيني ة ذات الكثاف ة العالي ة و الكثاف ة الواطئ ة والواطئ ة ج دا" ف ي
مصل الدم.
 .3تحديد التغيرات المرضية العيانية و النسجية في كل من األمعاء و الكب د واالبھ ر وال دماغ
.
المواد وطرائق العمل
تم جمع  12قطعة من مناطق مختلفة من مدينة الموصل بعمر شھر واحد .ربي ت ف ي
اقفاص حديدية في بيت الحيوانات التابع لكلية الطب البيط ري تح ت ظ روف ص حية وترك ت
للتأقلم لحين بدء التجربة وتم خالل ھذه الفترة فحص دوري لل دم والب راز للك شف ع ن وج ود
اكي اس الب يض لطفيل ي المقوس ة الكوندي ة م ن خ الل اس تخدام اختب ار الالتك س لم صل ال دم
واختبار الطفو للبراز وبعد التأكد من خلو ھذه القطط من الخمج ،تم اخماجھ ا تجريبي ا" بعم ر

١٦٦

المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٢٠العدد (١٧٦-١٦٥) ٢٠٠٦ ،١
 6–3أشھر م ن خ الل اطعامھ ا فئ ران مخمج ة بالحوين ات ال سريعة التك اثر لطفيل ي المقوس ة
الكوندية المعزولة من االجنة المجھضة للنعاج بعمر اربعة أشھر.
ترك ت القط ط تح ت المراقب ة ،وبع د م رور س بعة أي ام م ن الخم ج ت م فح ص الب راز
للتأكد من وجود اكياس البيض ،فضال عن قتل قطتين للتأكد من وج ود االكي اس الن سجية م ن
خالل عمل طبعات من الدماغ صبغت بصبغة كمزا لمالحظة تلك االكياس.
وعن د الي وم  30بع د الخم ج ت م س حب خم سة مللت ر م ن ال دم م ن الوري د ال وداجي
لتحديد مستويات االنواع المختلفة من الدھون بأستخدام عدة األختبار الج اھزة والم صنعة م ن
قبل شركة  Randoxالفرنسية .واخذت نم اذج م ن االمع اء الدقيق ة والكب د واالبھ ر وال دماغ
وق سمت ال ى ج زئين االول غم ر ف ي محل ول الفورم الين ال دارئ المتع ادل  %10واالخ ر ت م
وزن واح د غ رام م ن الن سيج الرط ب ووض ع ف ي المحل ول الف سلجي لقي اس م ستوى
المالوندايالديھايد ) (9والكلوتاثايون ) .(10تم تح ضير ش رائح ن سجية ب سمك  6-4م ايكرون
لك ل م ن األمع اء الدقيق ة والكب د واألبھ ر وال دماغ ،ص بغت ب صبغة الھيماتوك سلين– ايوس ين
وصبغة كمزا وفحصت تحت المجھ ر ال ضوئي ) .(11ك ذلك ت م أس تخدام تقني ة ال سودانوفيلية
بصبغة سودان  .(12) Vوتم استخدام طريقة  ANOVAلتحليل البيانات أح صائيا وأس تخدم
أختبار دنكن لتحديد مستوى األختالفات األحصائية.
النتائــج
عزل الطفيلي:
بع د م رور س بعة أي ام م ن الخم ج ت م ع زل اكي اس الب يض ف ي الب راز حي ث ظھ رت
بابعاد تتراوح من  11-9مايكروميتر تحتوي بداخلھا عل ى الم ادة البوغي ة ف ي مرك ز الك يس
كما وتم مالحظة االكياس النسجية بعد مرور  14يوما" من الخمج ف ي ن سيج الم خ الم صبوغ
بصبغة كمزا.
تحديد مستويات كل من  MDAو  GSHاالنسجة:
أظھ ر الج دول  1وج ود فروق ات معنوي ة ب ين م ستويات  MDAف ي أن سجة ك ل م ن
الكبد واألبھر والدماغ عند مستوى االحتمالية  P<0.05قابله أنخفاض معنوي في مستويات
 GSHاألنسجة قيد الدرس ف ي القط ط المخمج ة تجريبي ا مقارن ة م ع مجموع ة ال سيطرة عن د
مستوى أحتمالية .P<0.001
مستويات االنواع المختلفة من الدھون في مصل الدم:
أظھرت نتائج صورة الدھن لكل م ن الكول سيترول والكلي سيريدات الثالثي ة وال شحوم
البروتينية ذات الكثافة الواطئة والواطئة جدا" وجود زي ادة معنوي ة )الج دول  (2والت ي كان ت
بم ستوى احتمالي ة  P<0.05عن د الكلي سيريدات الثالثي ة وال شحوم البروتيني ة ذات الكثاف ة
الواطئ ة ج دا وم ستوى أحتمالي ة  P< 0.01عن د الكول ستيرول ودلي ل التع صد ،بينم ا ك ان
مستوى األحتمالية عند الشحوم البروتينية ذات الكثافة الواطئة ھو .P<0.001
كم ا واظھ ر الج دول  2وج ود انخف اض معن وي) (P<0.05ف ي م ستوى ال شحوم
البروتينية ذات الكثافة العالية عند القطط المخمجة مقارنة بمجموعة السيطرة.
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جدول  :١مستويات كل من المالوندايلديھايد ) (MDAوالكلوتاثايون ) (GSHألنسجة الكبد
واألبھر والدماغ في القطط المخمجة تجريبيا ً بالمقوسة الكوندية*.
المجموعة
السيطرة
المخمجة

المالوندايلديھايد
أبھر
كبد
333.85 526.22
±34.65 ±18.63
729.87 725.23
±30.94 ±17.89
**
**

دماغ
109.45
±4.32
158.0
±7.83
*

كبد
3.31
±0.05
1.06
±0.07
***

الكلوتاثايون
دماغ
أبھر
1.337
1.63
±0.007 ±0.006
0.42
0.069
±0.006 ±0.006
***
***

*= الخمج من خالل أطعام القطط فئران مخمجة بالحوينات السريعة التكاثر لطفيلي المقوسة
الكوندية المعزولة من األجنة المجھضة للنعاج بعمر ثالثة أشھر من الحمل .عدد القطط
المخمجة =  6لكل مجموعة.
*= الفرق المعنوي بمستوى أحتمالية  =**.0.05الفرق المعنوي بمستوى أحتمالية .0.01
***= الفرق المعنوي بمستوى أحتمالية .0.001

جدول  :٢مستويات صورة الدھن في مصل دم القطط المخمجة تجريبيا ً بالمقوسة الكوندية*.
الشحوم
الشحوم
البروتينية
البروتينية
دليل
ذات
السكريدات
ذات
المجموعة الكولستيرول
التعصد
الثالثية
الكثافة
الكثافة
الواطئة
الواطئة
جدا
3.34
37.18
8.6
73.05
43.05
123.84
السيطرة
±0.35
±0.84
±0.3
±8.8
±1.48
±11.46
16.44
28.52
15.77
413.27
78.86
457.55
±1.46
±2,9
±0.97
±2.09
±4.84
±22.3
المخمجة
**
*
*
***
*
**
*= الخمج من خالل أطعام القطط فئران مخمجة بالحوينات السريعة التكاثر لطفيلي المقوسة
الكوندية المعزولة من األجنة المجھضة للنعاج بعمر ثالثة أشھر من الحمل .عدد القطط
المخمجة =  6لكل مجموعة.
*= الفرق المعنوي بمستوى أحتمالية  =**.0.05الفرق المعنوي بمستوى أحتمالية .0.01
***= الفرق المعنوي بمستوى أحتمالية .0.001
الشحوم
البروتينية
ذات
الكثافة
العالية
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التغيرات المرضية العيانية للقطط المخمجة بعد  30يوما" من الخمج:
بعد اجراء الصفة التشريحية للقطط المخمجة لوحظ وج ود العدي د م ن الب ؤر النخري ة
البيضاء مختلفة االحجام عل ى الوج ه البطن ي والظھ ري للكب د ف ضال ع ن ال شحوب وظھ وره
بلون اصفر باھت .وفي الدماغ لوحظ وج ود احتقان ات ش ديدة ج دا" ف ي تالفي ف ال دماغ ،وق د
أظھر االبھر وباستخدام تقنية السودانوفيلية وجود العديد من البقع البرتقالية اللون بحجم رأس
الدبوس مرتفعة عن سطح البطانة.
التغيرات المرضية النسجية:
أظھرت المقاطع الن سجية وج ود تغي رات مرض ية ن سجية ف ي الكب د تمثل ت بتموض ع
العدي د م ن الحوين ات ال سريعة التك اثر ف ي الخالي ا الكبدي ة وخالي ا ك وفر ف ضال ع ن وج ود
االكي اس الن سجية ف ي ھي ولي الخالي ا الكبدي ة م ع ارت شاح للخالي ا االلتھابي ة متمثل ة بالخالي ا
اللمفية وطفيلية ال دم ف ي الوري د المرك زي واالوعي ة الدموي ة عن د الباح ة البابي ة كم ا ول وحظ
وجود بؤر نخري ة ف ضال ع ن ت ثخن ف ي ج دار القني وات ال صفراوية وتجم ع الحوين ات داخ ل
وخارج ھيولي الخاليا الظھارية المبطنة للطبقة المخاطية كما وأظھرت المق اطع وج ود تغي ر
دھني شديد في ھيولي الخاليا الكبدية )الصورتان .(2 , 1
لوحظ وجود ظاھرة الدباق من النوع البؤري والمنتشر في الدماغ حي ث ظھ ر تك اثر
للخاليا الدباقية حول الحوينات السريعة التكاثر فضال عن ظھور االكياس النسجية في ھي ولي
العصبات والخاليا الدباقية مع وجود الحوينات سريعة التكاثر و الفجوات الطفيلية في الخالي ا
الدباقية )الصورة .(3
أظھرت المقاطع النسجية ألمع اء القط ط المخمج ة بالمقوس ة الكوندي ة بع د  30يوم ا"
من الخمج وجود احتقان ونزف ش ديدين م ع نخ ر تجل ـطي ) (Coagulative necrosisف ي
الطبقة المخاطية يمتد الى الطبقة تحت المخاطية فضال عن وج ود مراح ل مختلف ة ف ي تط ور
الطفيل ي تتمث ل بالحوين ات ال سريعة التك اثر ذوات ال شكل الھالل ي ) (Lunateف ي الطبق ة
المخاطي ة تمت د ال ى الطبق ة تح ت المخاطي ة والطبق ة الع ضلية م ع ت ثخن ف ي ج دار االوعي ة
الدموية الشعرية وطفيلية الدم وتموضع للخثار في تجويف االوعية الدموية ف ضال ع ن تك اثر
وارتشاح للخاليا اللمفية في الصفيحة اللبادية )الصورة .(4
أم ا ف ي األبھ ر ،ل وحظ ت ضخم خالي ا البطان ة م ع تموض ع للفج وات الدھني ة ف ي
ال صفيحة تح ت البطان ة م ع تموض ع لحوين ات س ريعة التك اثر داخ ل وخ ارج ھي ولي خالي ا
البطانة كما ولوحظ وجود تكاثر للخاليا العضلية الملساء الوعائية ف ي الطبق ة المتوس طة م ن
ال شريان ف ضال ع ن تك اثر اخت راق الحوين ات ال سريعة التك اثر لج دار تل ك الخالي ا .وبين ت
المقاطع النسجية وجود تجمع للخاليا الرغوية مع الفجوات الدھنية بھيئة بؤر في البطانة تمتد
الى الطبقة المتوسطة مع تكسر االلياف المطاط ة وظھ ور ال بعض منھ ا ب شكل م زدوج وھ ي
تمثل االف ات الدھني ة ) (fatty lesionsواالف ات الدھني ة التكاثري ـة (fatty-protiferative
) lesionsوھي تعد مراحل التطور آلفات التعصد ) الصور.(8-5
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صورة  :١صورة فوتوغرافية نسجية لمقطع من كبد قطة مخمجة بالمقوسة الكوندية بعد
 30يوما" من الخمج يوضح تموضع االكياس النسجية في ھيولي الخاليا
الكبدية مع طفيلية الدم ) ( .الصبغة  H & Eقوة التكبير .1000 x

صورة  :٢صورة فوتوغرافية نسجية لمقطع من كبد قطة مخمجة بالمقوسة الكوندية بعد 30
يوما" يوضح نخر الخاليا الكبدية مع تكون الحوينات السريعة التكاثر حول االوعية الدموية
في الباحة البابية) ( .الصبغة  H & Eقوة التكبير .1000 x
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صورة  :٣صورة فوتوغرافية نسجية لمقطع من دماغ قطة مخمجة بالمقوسة الكوندية بعد
 30يوما" يوضح ظاھرة الدباق مع تموضع للحوينات السريعة التكاثر في
( .الصبغة & H
( فضال عن الفجوة الطفيلية )
ھيولي العصيات )
 Eقوة التكبير .1000 x

صورة  :٤صورة فوتوغرافية نسجية لمقطع أمعاء قطة مخمجة بالمقوسة الكونديـة بعد 30
يوما" من الخمج يوضح وجود مراحل مختلفة من تطور الطفيلي وباألخص
األكياس النسجية ) ( .الصبغة  H & Eقوة التكبير .1000 x
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صورة  :٥صورة فوتوغرافية نسجية لمقطع ألبھر قطة مخمجة بالمقوسة الكونديـة بعد 30
يوما" يوضح تجمع الفجوات الدھنية في البطانة مع تموضع للحوينات السريعة
التكاثر ) ( وتكسر االلياف المطاطة ) ( .الصبغة  H & Eقوة التكبير
.1000 x

صورة  :٦صورة فوتوغرافية نسجية لمقطع البھر قطة مخمجة بالمقوسة الكونديـة بعد 30
يوما" يوضح افات التكاثر في الطبقة المتوسطة مع تجمعللحوينات السريعة
التكاثر ممزوجة مع الفجوات الدھنية بھيئة بـؤر) ( .الصبغة  H & Eقوة
التكبير .1000 x
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صورة  :٧صورة مكبرة للصورة  ٦يوضح الفج وات الدھني ة م ع تجم ع للحوين ـات ال سريعة
التك اثر داخ ل وخ ارج ھي ولي الخالي ا الع ضلية المل ساء الوعائي ة م ع ت ضخم وت نكس ال بعض
االخر منھا ) ( .الصبغة  H & Eقوة التكبير.1000 X

صورة  :٨صورة فوتوغرافية نسجية لمقطع أبھر قطة مخمجة بالمقوسة الكوندية بعد 30
يوما من الخمج يوضح الفجوات الدھنية مع تجمع للحوينـات السريعة
التكاثرفضال عن تموضع الخاليا الرغوية فـي الطبقة المتوسطة ) ( وتضخم
الخاليا العضلية الملساء الوعائية ) ( .الصبغة  H & Eقوة التكبير X
.1000
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المناقشــة
أظھ رت ھ ذه الدراس ة قابلي ة المقوس ة الكوندي ة ف ي أح داث األجھ اد التأك سدي ون شوء
اآلف ات األولي ة للت صلب الع صيدي ف ي أبھ ر القط ط المستأن سة .تماثل ت بع ض مواص افات
األجھ اد التأك سدي المح دث ف ي القط ط المستأن سة ف ضال ع ن اآلف ات التع صدية المحدث ة م ع
نظيراتھ ا المحدث ة تجريبي ا ف ي م ضائف أخ رى كال دجاج ) ،(13واألران ب ) ،(14والج رذان
) 15و.(16
ويبدو أن نتيجة ھذه الدراسة ربما تثير الجدل العلمي والعديد من التساؤالت ،في ك ون
الم ضيف ھ ي القط ط المستأن سة ،وأن الدراس ات المتخص صة بالت صلب الع صيدي ل م ت شير
بصورة موسعة الى القطط المستأنسة بأستثناء دراسة الباحثين ).(6
أش ارت الدراس ات ال ى العدي د م ن عوام ل الخط ر ) (risk factorsالجيني ة والبيئي ة
والتي ترتبط بتطور ونمو التصلب العصيدي ) 17و ،(18فقد ذكر بأن تحور جيني قد حصل
ف ي الج ين الم سؤول ع ن تك وين خمي رة الاليبي ز ) (lipoprotein lipase geneف ي القط ط
المستأنسة ) ،(19س اعد عل ى حدوثي ة آف ات الت صلب الع صيدي ف ي تل ك القط ط عن د تغ ذيتھا
على علف حاوي على الدھون والكولستيرول ).(7
دور المقوسة الكوندية على تطورآفات التصلب العصيدي قد ت م ذكرھ ا ألول م رة ف ي
الفئ ران المقاوم ة م ن قب ل الب احثين ) ،(5والت ي ظھ رت بھ ا تل ك اآلف ات غي ر مرتبط ة م ع
أرتفاع في مستويات كل من الكوليستيرول والشحوم البروتينية ذات الكثاف ة الواطئ ة )LDL-
 ،(Cبينما آشارت نتائج دراستنا الى أرتباط طردي بين آفات التصلب الع صيدي المحدث ة ف ي
القط ط واألرتف اع المعن وي ف ي م ستويات ص ورة ال دھن ) (lipid profileجميع ا بأس تثناء
ال شحوم البروتيني ة عالي ة الكثاف ة ) (HDL-Cالت ي أظھ رت ھبوط ا معنوي ا )الج دول–.(2
ويبدو أن نتيجة ھذه الدراسة قد ناقضت نتائج باحثين آخ رين والت ي تؤك د عل ى ع دم وض وح
الت رابط ب ين م ستوى الكول سترول ف ي ال دم وآف ات الت صلب الع صيدي عن د ح االت األص ابة
المتزامن ة ) 20و .(21أن ال سبب ف ي ھ ذا التن اقض يب دو غي ر متكام ل الوض وح ف ي الوق ت
الح الي ،اال أن ال صورة الن سجية آلف ات األبھ ر ف ي دراس تنا الحالي ة وترابطھ ا م ع األرتف اع
المعنوي في مستوى الكولب ستيرول كان ت متطابق ة م ع نت ائج الت صلب الع صيدي ف ي القط ط
المغذاة على العلف الحاوي نسب عالية من الدھون والكوليستيرول ).(7
أن نتائج ھذه الدراسة تؤكد بشدة على صحة الفرضية المقترحة من قبل الباحثين )،(5
المتعلقة بألية عمل المقوس ة الكوندي ة ف ي تط ور آف ات الت صلب الع صيدي ،وذل ك م ن خ الل:
أوال؛ تحفيز المقوسة الكوندية لألستجابة ماقبل األلتھ اب )(proinflammatory response
والتي تمثلت بأرتشاح الخاليا األلتھابية وحيدة النواة ف ي المق اطع الن سجية لآلبھ ر ف ضال ع ن
الكبد والدماغ ) ال صور ،(3-1وثاني ا؛ حدوثي ة األجھ اد التأك سدي وال ذي أيدت ه نت ائج م ستوى
تراكي ز المالوندايلديھاي د العالي ة معنوي ا ف ي أن سجة األبھ ر والكب د وال دماغ للقط ط المخمج ة
بالمقوس ة الكوندي ة ،ف ضال ع ن تراكي ز الكلوتاث ايون المنخف ضة معنوي ا ف ي تل ك األن سجة
)الجدول.(1-
أن المستويات العالية للسايتوكينات المتوالدة نتيجة العملية األلتھابي ة للخم ج بالمقوس ة
الكوندية ربما يكون لھا دورا في نشوء آفات التصلب الع صيدي ،وعل ى س بيل المث ال :عام ل
النخر الورمي ) (TNF-واألنترلوكين ات  IL-12و  IL-1ßت ؤدي ال ى زي ادة تك وين الخالي ا
وحيدة النواة والتي تعتبر الميكانيكية المحتملة لنم و وتط ور الت صلب الع صيدي ) .(22ويب دو
أن ھ ذا األفت راض يك ون متوازي ا م ع تأكي دات بع ض الدراس ات م ن ت رابط لألنتيرفي رون
) (IFN-و عامل النخر الورمي واألنترلوكينات  IL-12م ع ن شوء آف ات الت صلب الع صيدي
) ،(23ومع ذلك فان ھذه الفرضية تحتاج الى دراسة تفصيلية.
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م ن جھ ة أخ رى ،ف أن الفرض ية الثاني ة ،تترك ز عل ى دور المتق درات والت ي تعتب ر
المصدر األساسي لج ذور األوك سجين الح رة ) ،(24) (reactive oxygen speciesوالت ي
عند حصول زيادة األنتاج تعمل على تحطم أغشية الخالي ا ،وأذى الح امض الن ووي منق وص
األوك سجين ) ،(DNAف ضال ع ن المكون ات الخلوي ة األخ رى ،وبالت الي ت ؤدي ال ى تثب يط
التح سس األن شطاري ) ،(mitogen responsivenessوزي ادة أنت اج الطاق ة م ن قب ل تل ك
المتقدرات والتي تؤدي الى تقوية األستجابة المناعية الخلوية ).(24
أن ھ ذه الدراس ة وم ن خ الل المعلوم ات المت وفرة ،تب دو بأنھ ا األول ى الت ي ت شير ال ى
قابلي ة المقوس ة الكوندي ة ف ي أح داث األجھ اد التأك سدي ون شوء آف ات الت صلب الع صيدي ف ي
القط ط المستأن سة ،وعلب ه تك ون معظ م فرض ياتنا م ستندة ال ى مالحظ ات ب احثين آخ رين ف ي
مضائف أخرى ،والتي تحتاج بدورھا الى تأكي د وأثب ات ،وھ و م ن أھ م العالم ات ف ي منھ اج
بحثنا المستمر لمعرفة آلية األصابات )األخماج( المتزامنة ف ي أمراض ية الت صلب الع صيدي.
ولما كانت القطط متشابھة مع األنسان في العديد من الجوان ب الف سلجية والمرض ية ،ولوج ود
أعداد كبيرة جدا من القطط في بل دنا ف ضال ع ن التوج ه الح الي ألحت واء القط ط وتربيتھ ا ف ي
المنازل ،يجعلنا بأن نفترض أن الوقت قد حان للسعي في أمكاني ة أس تخدام ھ ذه القط ط للع ب
دور مھم كموديل تجريبي لدراسة كل من المقوسة الكوندية والتصلب العصيدي.
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