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على بعض   Trichomonas vaginalis   دراسة نسيجية لتأثير طفيلي المشعرات المهبلية 
 ( Balb/cساللة ) Mus musculus اعضاء الفأر االبيض السويسري 

 ***  عبدهللا حسين عبدهللا            توفيق ابراهيم االلوسي**          أيسر صالح محمد* 

 كلية التربية. -* جامعة سامراء 
 كلية الطب البيطري. - عة تكريت** جام

 كلية التربية  -*** جامعة تكريت
 

 
 

 

 :معلومات البحث
 

 الخالصة: 
 05/2012/ 27تاريخ التسليم:  

 01/2013/ 29تاريخ القبول:  

 2013/     11  / 30   تاريخ النشر: 

DOI: 10.37652/juaps.2013.80146 

تم اجراء دراسة تجريبية لتاثير االصابة  بداء المشعرات المهبلية على احداث تغيرررات يجرريجية لرر ع   
حيث قجررمت الفاررراا بواقرر  ثرر ث  اعضاء الفأر االبي  الجويجري المنتخ ة )البروستات والخصى والقضيب(،

(, المجموعررة 106( بتركيرر Intrapereationialمجررامي  لالمجموعررة ا ولررى )مصررابة مفررردر دانرر  البريترروا )
(, المجموعررررة الثالثررررة )احرررردثت مصررررابة 106( بتركيرررر Subcutaneousالثاييررررة )اصررررابة مفررررردر ت ررررت الجلررررد )

ت رررت الجلرررد(, ابرررردت اعضررراء البروسرررتات والقضررريب ترررأثرا كبيررررا تمثرررر   106دانررر  البريتررروا و 106م دوجرررة 
ح الخ يا االلتهابيررة مرر  ترسررب الليفرري  لرري بعرر  المواقرر  بتغيرات يجيجية بشك  احتقاا وتنخر وتفجي وارتشا

اضالة ل يادر لي هذه التغيرات بن ف م  تم ق لنجيج عضو القضيب، لي حي  ابدت الخصى تأثيرا اقرر  مرر  
 . هذه التغيرات تمثلت ب دوث تنخر م  تفجي وحدوث ترسب الليفي  لي بع  المواق  النججية

 

 الكلمات المفتاحية: 
 يجيج، 

Trichomonas vaginalis، 
 Mus musculus. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 المقدمة:

  Trichomonas vaginalis طفيلرري المشررعرات المهبليررة شرروهد

واعررده مرر  مجررب ات  1836لرري عررا   Doonˆeالعررالم  قبرر الول مرررر مرر  

بعررررد م حلترررري للطفيلرررري لرررري ا لرررررا ات  Vaginitisااللتهابررررات المهبليررررة 

 قبررر وصرررذ هررذا الطفيلررري وناصررة مررر  اعيرررد  1838لررري عررا  المهبليررة و 

Powell   و  1936لررررررررررري عررررررررررراWenrich  1944نررررررررررر ل االعررررررررررروا-

1947 (1 ). 

الجنجرريا  يتكرراثر  T. vaginalisطفيررررلي المشررعرات المهبليررة  اا

 Longitudinal simpleبطريقررة ا يشطرررررار الثنرررراسي ال جرريل الطررررولي 

binary fission،   وال يمتلررط طررور الكرريCyst stage  عرردا الطررور وي

 Active infectiveهو الطور النشل المعدي  trophozoiteالخضري  

stage   مررايكروميتررررر لحيررررث يكرررروا طررررول 23-39ويتررراوح طررررولي بيرررر 
 

 

* Corresponding author at: Samarra University - College of 

Education; 
 

E-mail address:  

 

طررول الجرروو ر وعرضرررري حوالرررري   8-15مايكروميتررررر و 8-13 الججررررم 

 .( 2) مايكروميتررر 5

ة يرتبرررررررل الطرررررررور الخضررررررري بالخ يررررررا اللهاريررررررة للقنررررررررار البررررررررولي 

التناسررلية وي صرر  علررى معلررم اذاسرري مرر  هررذه المنطقررررة. ينتقرر  الطفيلرري 

او عررر   Intercourseمرر  مضررري  الرررى انرررر اثنرراء االتصرررررال الجنجررري 

كمررا واشررررارت  )3(طريق الف ص الطبرري باسررتعمال منلررررار مهررربلي ملرررروث 

واليررت بعرر  ال  رررروث الررى امكاييررررة ايتقررررالي عرررر  طريررق تلرروث مقاعررررد الت 

واسررتعمال ادوات المررري  راررررم اا هرررررذا النررون مررررر  االيتقررال ايررر مررألوف 

 .  )4( وذلط العتمرراد بقرراء الطفيلي عررلى مررردى رطوبة البيارررة الم يطة بي

 24اا مررردر بقررراء هرررذا الطفيلررري حيرررا  نرررار  ججرررم ا يجررراا هررري 

حيرررا سرراعة، ول ضررر  سررراعات لررري المررراء العرررذا حيرررث تقررر  لرصرررة بقررراءه 

عرر ور علررى ذلررط لرراا بقرراء الطفيلرري لرري مرراء . المرراءب يررادر درجررة حرررارر 
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 5°  ممكرر  اا يتجرربب لرري قترر  الطفيلرري بعررد 45بدرجة حرارر اعلى م  

 .( 2)  دقاسق

تشرررير الدراسرررات الرررى وجرررود نطررروات اساسرررية ثررر ث  ليرررة ترررأثير 

الطفيلررري علرررى االيجرررجة ال يرررة وتتمثررر  الخطرررور االولرررى بتجمررر  الطفيلررري 

وبعدها تتم عملية االلتصاق لكت  الخ يا الطفيليررة   clumpsر كت   بصور 

 Extracellularبخ يررا النجرريج يت عهررا ايتررا  الررذيفايات الخررار  نلويررة 

cytotoxins ومرر  ذلررط تبرري  اا  ،الترري لهررا تاثيرررررر علررى طبيعررررة الخ يررا

عملية االلتصاق تعد الخطررور االرثررر حرجررا لرري بيرراا لوعررة الطفيلرري ومرر  

بيرررراا قدرتررري علررررى الغررر و والنمررررو لررري الخررررر يا الا هرررذه العمليررررررة تعرررررد  ثرررم

االشررررارر الموجهررررة لتنليرررررررم العديررررد مرررر  الجينررررررات المجرررر ولة عرررر  التغيررررر 

الملهرررري وايترررا  العديرررد مررر  المررررواد المفرررر ر التررري تجررربب هررردما موقعيررررررا 

  Degenerationل يججة وت طيررم الخ يا ممررا يقررود الررى ت لرر  الخ يررا 

 .( 6)  )5(م ديا  الى حدوث التهابا ل يججة 

 
        :المواد وطرائق العمل

ما ال يوايررات المختبريررة الترري اسررتخدمت  اررراه التجررارا هرري 

سرر لة  Mus musculusالفاررراا المختبريررة البرري  مرر  اصرر  سويجررري 

(Balb/cو )  عنرررررد انتيارهرررررا نلوهرررررا مررررر  العاهرررررات اللررررراهرر ترررررم التأررررررد

و عت الفاراا على مجامي   اراه التكاثر و ميتررا  الفاررراا   ،وا مراه

رمررا تررم ،المطلوبة عمرا  وو يا   اراه التجارا ال حقة طيلة لترررر ال  ث

عينررات االدرار مرر   الررذي جمرر انررذ الطفيلرري المرر رون لرري وسررل دايمويررد و 

Specimens of Urine  م  االشخاص المراجعي  لمختبرات مجتشررفى

والمختبرررات التابعررة للايررادات الخارجيررة الخاصررة لرري قنررايي سررامراء العررا  

  .ب ستيكية معقمة تجتخد  لمرر واحدر

 25-30مرررر  الررررذكور وبعمررررر شررررهري  وذات و ا  60وضررررعت  

لأر لي ك  قفص  وقجمت المجامي  اعتمادا على طريقررة  5 ام وبنج ة 

 احداث االصابة الى المجامي  التالية :

مفرررررررررررررررردر دانررررررررررررررر  البريتررررررررررررررروا مصرررررررررررررررابة المجموعرررررررررررررررة ا ولرررررررررررررررى ) -ا
(Intrapereationial)  610بتركي) 

مرر   3سررم 0.5مجموعررة الجرريطرر االولررى )حقنررت دانرر  البريترروا بررر  -ا 
 م لول الملح الفجلجي (

( Subcutaneousاصررابة مفررردر ت ررت الجلررد )المجموعررة الثاييررة ) -ت 
 (610بتركي 

مرررر   3سررررم 0.5بررررر مجموعررررة الجرررريطرر الثاييررررة )حقنررررت ت ررررت الجلررررد  -ث 
 ملح الفجلجي (م لول ال

دانرر  البريترروا و  610مصررابة م دوجررة المجموعررة الثالثررة )احرردثت  - 
 (  ت ت الجلد 610

مجموعرررة الجررريطرر الثالثرررة )حقنرررت دانررر  البريتررروا وت رررت الجلرررد برررر   -ح
 م  م لول الملح الفجلجي ( 3سم  0.25

مرر    3سررم 0.5لررأر م قويررة بررر  10احترروت كرر  مجموعررة علررى 

والمجموعررة الثالثررة حقنررت بررر  ،ى الطفيلرريعالق الوسل ال رعرري ال رراوي علرر 

 م  عالق الوسل ال رعي ال اوي على الطفيلي. 3سم  0.25

قتلت الذكور م  المجامي  ا ربعة  والجيطرر ع  طريررق ا يثررر  

Ether   البروسررتات  تاسررتخراج شرررحت ثررمو  ،مرر  االصررابة 15لرري اليررو

  والخصررى  ووضررعت ا عضرراء المجررتخرجة لرري طبررق بتررري ي ترروي علررى

 PBS Preparation Phosphate-م لرررول الفوسرررفات المرررنلم 

buffer saline،  تررمت تثبيررتو   Fixation  االعضرراء م اشرررر بعررد تشررريح

 Bufferedالفاراا للمجامي  والجيطرر بمثبت الفورمالي  المتعادل الدارئ 

Neutral Formalin Solution  سرراعة 24-48لمرردر  %10تركيرر، 

ي التثبيررت باالعتمرراد علررى الطريقررة المررذكورر حضررر الم لررول المجررتخد  لرر 

 .(7لي )

رررررت المقاطرررر  النجررجية المجهررررررية  اعتمرررررادا  علررررررى وصرر غت ُحضاِّ

ترررمت مجرررراء الف رررص المجهرررري للمقررراط  وبعررردها  .( 7) الطريقرررة المرررذكورر لررري

النجرررجية الم ضررررر مررر  العينرررات والمجرررتخدمة  للدراسرررة باسرررتخدا  مجهرررر 

ترررمت و وبعرررد تجرررجي  الم حلرررات  (Light Olympus\Japan)ضررروسي 

 .ار المقاط  النججية للتصويري انت 



P- ISSN  1991-8941 ,  E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة                    

2013 ,( 7), ( 1 ) :01-14 

 

3 

 النتائج  
 البروستات :  

الثاييررررة  والثالثررررة تغيرررررات يجررررجية  ،لرررروح  لرررري المجررررامي  ا ولررررى

ثلررت بنخررر شررديد لرري حرر     necrosis ofالملجرراء  العضرر تمرضررية تمت

smooth muscle bundleح ة ، كمررا لرروح  لرري مقرراط  انرررى مصررا

لض       necrosis and vaculationالتنخر ب دوث ظاهرر التفجي  

 aciniع  سقوو ال    العضلية الملجرراء بعررد تنخرهررا وتجمعهررا العني ررات 

 .(ر   6(و)5(و)3لشك ) 

وبينتت المقاط  النججية تشوهات مرضية انرررى بشررك  تفرراع ت 

ة  بأرتشرراح متمثلرر  focal inflammatory reactionsب ريررة ملتهابيررة    

وكررذلط ظهررور مرحلررة ملتهرراا   ،وحيرردات النرروار لرري وسررل ال رر   العضررلية

ثرررررررر  بارتشرررررررراح الخ يررررررررا ا لتهابيررررررررة  مرررررررر م  بشررررررررك  ملتهرررررررراا شررررررررديد متمت

inflammatory cells infiltration   واللمفيرررات  ،)وحيررردات النرروار

والب  ميرررة( لررري ال ررر   العضرررلية وعنرررد ط قرررة ال شررررر الم يطرررة بالعني رررات 

ا وعيررة الدمويررة الشررعرية لرري ال يرر  برري  ال رر    Congestionقرراا واحت 

كما لوح  انتفاء المعالم الطبياية لجطح   ،العضلية والقري ة م  العني ات

 Fibrinال    العضلية لي بعرر  المقرراط  بجرربب عمليررة ترسررب الليفرري  

deposition  (    ر، مقاريررة بالجرريطرر الترري برردت 9(و)8(  و)2لشررك)

 .ر (  7( و )   4و) (1 )طبياية لشك

 
 :الخصى 

الثايية  والثالثة حرردوث تنخررر شررديد  ،بيتنت يتاسج المجامي  ا ولى

التفجرري لرري ط قررة الخ يررا المولرردر للنطررذ  للرراهرروالررذي يكرروا مصرراحب 

ابتررداءا  بجررليفات النطررذ وايتهرراء  بررالنطذ المنتشرررر لرري تجويرر  النبي ررات 

(ر، و  18)  (و 17) و(15)(و 14(و) 12(و) 11المنويررررررررررررة لشررررررررررررك  )

رت النتررررراسج حررررردوث بدايرررررة تليرررر   لرررري المجموعررررة ا ولرررررى  Fibrosisبينررررت

الررى ترسررب الليفرري  بشررك  كبيررر برري   (ر15(و) 12(و) 11لشررك  )والثايية

 الخ يا المولدر للنطذ وبي  النطذ المنتشرر لي تجوي  النبي ات المنوية

الجرررريطرر الترررري ظهرررررت (رمقاريررررة  ب  18(و) 17لشررررك  )للمجموعررررة الثالثررررة 

 .ر(16(و ) 13(و) 10بصورر طبياية دوا تغيرات يجيجية لشك )

 
 :القضيب

الثاييررة والثالثررة تررمت  ،بعد ل ص العينات النججية للمجامي  ا ولررى

  Rhexis and hemorrhageم حلررة احتقرراا وحرردوث تمرر ق ويرر ف 

 Tunicaالغ لررررة البيضرررراء وبعرررر  منرررراطق  Urethraلرررري االحليرررر  

albuginea   رما وظهر تفاع  ملتهابي ب ري متمث  بأرتشاح لي الخ يررا

كمررا  ، Corpus spongiosum االلتهابية لي منطقررة الججررم االسررفنجي

 وتمت  ،focal necrosisلوحلت لي بع  المقاط  شوهدت  ب ر يخرية 

ومرر   ،لرري بعرر  المنرراطق المتنخرررر والم تقنررةتمي  ظاهرر ترسررب الليفرري  

لأليججة تشخيص حالة ملتهاا بع  منرراطق القضرريب الممي ات المهمة  

مرر  نرر ل ارتشرراح   Trabeculaeوناصة الججم االسررفنجي و ال ررواج 

( 26( و)24(و)23( و)  21( و)20لشرررررررررررررررك  ) الخ يرررررررررررررررا ا لتهابيرررررررررررررررة

 (19مقاريرررررة  بالجررررريطرر التررررري كايرررررت ايجرررررجتها طبيايرررررة لشرررررك ) .ر(27و)

 ر.(25( و)22و)
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ت طبياية يوضح ح   العض ت الملجاء ( :مقط  عرضي للبروستا1شك )

وال شرر الم يطة بالعني ات والقنات المفراة للغدر )مجررموعة الجرريطرر االولى( 
(HE)  400X 

A:acini ; ED: Excretory duct of prostatic glands; SM: 
smooth muscle bundle ;TE: Transitional epithelium.  

 
ارتشاح الخ يرا اللمفيرة  لض   ع    للبروستات يوضح (: مقط  عرضي2شك )

 مر حلة لتنررخر م  ترسرب اللرريفي  لي ال    العضلية 
 200X (HE))المجموعة االولى (

 
(:مقط  عرضي للبروستات يوضح التنخرالكبير م  ظاهرر التفجي 3شك )

 400X (HE)وترسرب اللرريفي  لي العني ات)المجموعة االولى(
FD: Fibrin deposition; LI:Lymphocytes Infiltrate; N: 

Necrosis; V: Vaculatation . 

 
(: مقط  عرضي للبروستات طبياية يوضح ح   العض ت الملجاء 4شك )

 400X  (HE)وال شرر الم يطة بالعني ات )مجررموعة الجرريطرر الثايية( 
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التفجي  (:مقط  عرضي للبروستات يوضح التنخرالكبير م  ظاهرر5شك )

 200X (HE)وترسرب اللرريفي  لي العني ات)المجموعة الثايية(
A:acini; FD: Fibrin deposition; N: Necrosis; SM: 

smooth muscle bundle; TE: Transitional epithelium ;V: 
Vaculatation . 

 
( :مقط  عرضي للبروستات يوضح التنخرالكبير م  ظاهرر التفجي 6شك )

 200X (HE)رريفي  لي العني ات)المجموعة الثايية(وترسرب الل

 
ياية يوضح ح   العض ت الملجاء (: مقط  عرضي للبروستات طب 7شك )

 400X  (HE)ال شرر الم يطة بالعني ات )مجررموعة الجرريطرر الثالثة( و 
A:acini ; FD: Fibrin deposition ; N: Necrosis; SM: 

smooth muscle bundle ; TE: Transitional epithelium ; 
V: Vaculatation  . 

 
ارتشاح الخ يرا اللمفيرة  لض   ع    (: مقط  عرضي للبروستات يوضح8شك )

 مر حلة لتنررخر م  االحتقاا الدموي وترسرب اللرريفي  لي ال     
 200X (HE)العضلية )المجموعة الثالثة (
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 يرا اللمفيرة  لض   ارتشاح الخ (: مقط  عرضي للبروستات يوضح 9شك )

 ع  مر حلة لتنررخر م  االحتقاا الدموي وترسرب اللرريفي  لي ال    
 200X (HE)العضلية )المجموعة الثالثة (

C: Congestion ; FD: Fibrin deposition ; 
LI:Lymphocytes Infiltrate; N: Necrosis;  V: 

Vaculatation. 

 
ية يوضح االيابيب المنوية التي (: مقط  عرضي للخصية الطبيا10شك )

 ت وي على الخ يا المولدر للنطذ والنطذ م  ن يا سيرتولي  
 300X (HE))مجموعة الجيطرر االولى(.

 
 (:مقط  عرضي للخصى يوضح التنخرالكبير م  بداية التلي  وترسرب11شك )

 اللرريفي  بي  الخ يا المولدر للنطذ وتجوي  االيابيب المنوية
 200X (HE)االولى( )المجموعة

F; Fibrosis ; FB: Fibroblasts ; FD: Fibrin deposition ; 
N: Necrosis; S:Sperm ; SC: Spermatocytes ; SCE: 

Setroli cell ;ST: Seminiferous tubule. 

 
(: مقط  عرضي للخصى يوضح التنخرالكبير م  ظاهرر 12شك )

در للنطذ )المجموعة  التفجي وترسرب اللرريفي  بي  الخ يا المول
 400X (HE)االولى(
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(مقط  عرضي للخصية الطبياية يوضح االيابيب المنوية التي 13شك )

 (HE)ت وي ن ياالمولدر للنطذ والنطذ )مجموعة الجيطرر الثايية(.
300X 

F; Fibrosis ; N: Necrosis; SC: Spermatocytes ; ST: 
Seminiferous tubule; V: Vaculatation.  

 
(: مقط  عرضي للخصى يوضح التنخر م  ظاهرر التفجي  14شك )

 100X (HE)الكبيري  بي  الخ يا المولدر للنطذ )المجموعة الثايية(
 

 
(: مقط  عرضي للخصى يوضح التنخر م  بداية التلي  بي   15شك )

الخ يا المولدر للنطذ وتجوي  االيابيب المنوية )المجموعة  
 400X (HE)الثايية(

F; Fibrosis ; N: Necrosis; V: Vaculatation . 

 
(: مقط  عرضي للخصية الطبياية يوضح االيابيب المنوية  16شك )

التي ت وي ن ياالمولدر للنطذ والنطذ )مجموعة الجيطرر  
 400X (HE)الثالثة(.
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( :مقط  عرضي للخصى يوضح التنخر م  ظاهرر التفجي  17شك )

  الخ يا المولدر للنطذ وتجوي  وترسرب اللرريفي  بشك  كبير بي 
 400X (HE))المجموعة االولى(  االيابيب المنوية

F; Fibrosis ; FD: Fibrin deposition; N: Necrosis; 
SC:Spermatocytes ; S: Sperm ; V: Vaculatation.  

 
( مقط  عرضي للخصى يوضح التنخر م  ظاهرر التفجي 18شك )

وترسرب اللرريفي  بشك  كبير بي  الخ يا المولدر للنطذ وتجوي  
 400X (HE))المجموعة االولى(  االيابيب المنوية

 
(:مقط  عرضي للقضيب الطبيعي يوضح الججم االسفنجي  19شك ) 

 400X (HE)والجيوا الكهفية )مجموعة الجيطرر االولى(. وال واج 
FD: Fibrin deposition ; N: Necrosis; CoS: Corpus 
spongiosum ;CS:Cavernous sinuses;T:  Trabeculae ; 
V: Vaculatation . 

 
ارتشاح الخ يرا اللمفيرة لي   ( :مقط  عرضي للقضيب يوضح 20شك )

االسفنجي لض   ع  مر حلة لتنررخر م  االحتقاا الدموي   الججم
 200X (HE)للرريفي  )المجموعة االولى (وترسرب ا
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التنخر لي الججم   (: مقط  عرضي للقضيب يوضح21شك ) 

االسفنجي لض   ع  مر حلة االحتقاا الدموي وترسرب 
 300X (HE)اللرريفي )المجموعة االولى (

C: Congestion ; FD: Fibrin deposition ; LI: 
Lymphocytes Infiltrate; N: Necrosis. 

 
(:مقط  عرضي للقضيب الطبيعي يوضح الججم االسفنجي  22شك )

 400X (HE)وتجوي  االحلي  )مجموعة الجيطرر الثايية(. وال واج 

 
ارتشاح الخ يرا اللمفيرة  (:مقط  عرضي للقضيب يوضح بداية 23شك )

االسفنجي لض   ع  مر حلة لتنررخر م  االحتقاا الدموي   لي الججم
 300X (HE))المجموعة الثايية (وترسرب اللرريفي  

C : Congestion ; CoS : Corpus spongiosum ; CS: 
Cavernous sinuses; LI:Lymphocytes Infiltrate ; N: 
Necrosis;T:  Trabeculae; Ur: Urethra. 

 
( :مقط  عرضي للقضيب يوضح التهاا ب ري )ارتشاح   24شك )

لض   ع  مر حلة لتنررخر م  لي الججم االسفنجي   الخ يرا اللمفيرة(
 200X (HE)االحتقاا الدموي )المجموعة الثايية (
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(:مقط  عرضي للقضيب الطبيعي يوضح الججم االسفنجي  25شك )

 400X (HE)والجيوا الكهفية )مجموعة الجيطرر الثالثة(. وال واج 
C: Congestion ;CoS: Corpus spongiosum 
;CS:Cavernous sinuses; LI:Lymphocytes Infiltrate ;T:  
Trabeculae; N: Necrosis. 

 
(: مقط  عرضي للقضيب يوضح التنخرلي الججم االسفنجي  26شك )

مر حلة االحتقاا الدموي لي االحلي  وي ف عند الغ لة   لض   ع 
 100X  (HE)البيضاء )المجموعة الثالثة (

 
سفنجي  لي الججم االالتنخر ( :مقط  عرضي للقضيب يوضح 27شك )

لي االحلي  ومنطقة الغ لة  مر حلة التم ق وترسب الليفي    لض   ع 
 400X  (HE))المجموعة الثالثة ( البيضاء

C: Congestion; FD: Fibrin deposition; H:hemorrhage ; 
N: Necrosis;R: Rhexis. 
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 :المناقشة

بتغيرات  تمث   كبيرا  تأثرا  والقضيب  البروستات  اعضاء  ابدت 

م  يجيجية   االلتهابية  الخ يا  وارتشاح  وتفجي  وتنخر  احتقاا  بشك  

بن ف   التغيرات  لي هذه  ل يادر  اضالة  المواق   بع   لي  الليفي   ترسب 

القضيب تم ق لعضو  اق  م  هذه   ،م   تأثيرا  الخصى  ابدت  لي حي  

لي  الليفي   ترسب  وحدوث  تفجي  م   تنخر  ب دوث  تمثلت  التغيرات 

النج جية المواق   ي   .بع   طفيلي   لهرولم  المجهري  الف ص 

Trichomonas vaginalis     عك على  الدراسة  قيد  االيججة  لي 

الطفيلي م    ( 8)   (2001)وجماعتي    Demirezen  ماالحلي الذي وجد 

البيضاء   الد   للرحم ون يا  الط سية   polymorphonuclearالخ يا 

leucocytes (PMNLs)  ا ال مراء  الدموية   erythrocytesوالكريات 

اا  ولق لوح   الط سية    Trichomonas vaginalisد  الخ يا  يجاور 

الر   ،ويغير شكلي استنادا ملى تقرح الخ يا الط سية واا التصاق طفيلي 

Tv   بها اتصالي  ملرا  سمو  نلوية عند  ينتج عني  الط سية  الخ يا  م  

وعندها ت ص  عمليات التقشر الطبيعي لها التي ت دي ملى اضرار لي 

يا والتي قد تجمح للطفيلي بالدنول ملى حشور الخ يا الخارجية تلط الخ 

 . (9)ومواق  الط قات الجفلى م  الغشاء 

هناك اس اا عدر للهور هذه التشوهات منها الموت االيتقاسي او 

لذا لاا تعطي  سرعة تضاعذ الخ يا يجبب بالتأريد   ،المبرمج للخ يا

الجينات والذي قد ي دي ملى نل الناتجة تأثير على    لي يجب الخ يا 

 Biosynthesisكما واا تبدي  البناء ال يوي  ،ع  عملية تكوي  النطذ

او تغيره يقود ملى تشوهات تركيبية ووظيفية الا التبدالت والتغيرات لي 

الر   لي   DNAايتا   وتغير  اي راف  حدوث  ملى  ي دي  البروتي   وبناء 

ي  وهذا  لألعضاء  والتنليمية  البناسية  من  العناصر  او  تغير  ملى   دي 

احداث  او  النطذ  تكوي   عملية  وارمال  الخلوي  التماي   عملية  حدوث 

ليها النمو   ،تشوهات  ملى  الم دية  التفاع ت  طاقة  تثبيل  اا  لض  ع  

التأثير  ملى  ي دي  وهذا  االيقجا   عملية  ن ل  وإعاقة  تأنير  عني  ينتج 

   .)10(على عملية تكوي  النطذ بشك  ص يح 

خر ي دث يتيجة المواد المفر ر م  قب  الطفيلي والتي تعدُّ  مذ ما التن 

هي الجبب لي اضطرا بات ثايوية لجرياا الد  لي ا وعية الدموية وبالتالي 

اي   على  والتأثير  الخ يا  ملى  الوصول  م   والغذاء   ا وكججي   من  

)التفجي(  التوسذ  امتا حدوث  لها،  وبالتالي موت موضعي  الخلية  ولعالية 

وُتمي  بعد حدوث    ،ود ملى سقوو ا ج اء المتنخرر تاركة  حي ا  م  الفراغفيع

 . ( 11) التنخر للخ يا 

هو   التفجي  وثم  الخلوي  التنخر  وبالتالي  للخ يا  موت  ي دث 

الى  ت دي  جذا  عوام   الرا   الى  ي دي  والذي  الطفيلية  للجمو   يتيجة 

ما اا هذه الخ يا عملية جذا للخ يا االلتهابية الى منطقة االلتهاا ك

لي  تكاثرها  عملية  و يادر  الدموية  االوعية  هجرر  على  ت ف   الدلاعية 

الخ يا  هذه  واا  الججم  ع   الدلان  لغره  والتنخر  االلتهاا  منطقة 

ي دي  ومني  الكوالجينية  االلياف  تصني   ن ل  دور  لها  بالتالي  اللمفية 

الليفي  ترسب  لل   ،الى  هو  البداية  لي  الليفي   دور  اا واا  اال  ص ح 

 . )12( يادر الرا ه قد ي دي الى ترسب الليفي  بشك  كبير

اا حدوث التنخر وإلتهاا ال اد البداسي، يمث  بشك  ارتشاح للخ يا  

ا لتهابية التي ت دث يتيجة ا صابة بالطفيلي وسمومي وت دي ملى احتقاا 

ل ال جيل  التنخر  بداية  يرالقها  والتي  الدموية  ا وعية  لي  لي دموي  لخ يا 

تعدت  التي  ا لتهابية  للخ يا  وارتشاح  ا لتهابية  بالمنطقة  الم يطة  المناطق 

 . )13( ( 14)  عناصر رسيجة آللية الدلان الذي يبديي الججم

اا حدوث التنخر يكوا يتيجة لوجود مجتلمات سط ية على سطح  

عملية  لي  انطاء  الى  ت دي  والتي  الطفيلية  للجمو   الخ يا  ااشية 
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وعملية ترجمتها الى وظاسذ نلوية وهذا ي دي الى   DNAالر    تضاعذ

الخ يا  بجذا  تقو   ت للها  عند  مواد  تفر   التي  للخ يا  موت  حدوث 

 . )12(االلتهابية 

دموي   باحتقاا  وا عضاء  الخ يا  تجتجيب  وسمومي  للخمج  ويتيجة 

والغذاء لألوكججي   الطبيعي  التجهي   على  ي ثر  تنخر    ،مما  حدوث  م  

ا لتهاا وصوال  ملى التنخر الشام  الذي سوف يمن  عودر النجيج   لمناطق

الطبيعي شكلي  وال كتريا    ،ملى  الطفيليات  ع   الناتجة  الجمو   االب  وإا 

وبذلط يتجبب بعرقلة الت ادل    ase ATPوالمواد الكيمياسية تث اِّل يشاو اي يم  

تغ م دثا   والكالجيو   والبوتاسيو   الصوديو   م   لك اِّ  لي ٱاليويي  يرات 

التنك   ،الخ يا حالة  ر  تفجاِّ المججلة  العلمية  ال قاسق  والتنخر،   ،وهذه 

لألعضاء  الخ يا  باقي  وكذلط  الرحمية  الخ يا  لي  حص   الذي  والت ل  

لض   ع  ذلط ي دث تغير لي يفوذية الغشاء   ،المدروسة لي هذا ال  ث

والتي يترتب   الخلوي يتيجة الجمو  الطفيلية على تركيب ا اشية وسيولتها

على  الم ثرر  المواد  دنول  وبالتالي  قلتها  او  المواد  يفوذية  عليها  يادر 

ال وام  النووية او من  دنول مصادر الطاقة او نرو  النواتج االيضية  

م   بتفاعلها  تكوا مرك ات معقدر  والتي  بجذور حرر  تكوا مص وبة  التي 

ا تاثيرات على الخ يا متأيضات الجمو  الطفيلية مما تجبب تكوي  يواتج له

 . )15)(13(بشك  كبير مث  حدوث طفرات او موت الخ يا 

وا دياد   النوار  ووحيدات  اللمفية  ا لتهابية  الخ يا  ارتشاح  مات 

يعود الى مقاومتها لللروف اير الم سمة وقابليتها  ، االرتشاح لي النجيج

  .( 61) على ميتا  الليفات التي تغطي المناطق القري ة م  النخر

سابقا   تفجيره  تمت  الدموي  واالحتقاا  التنخر  حدوث  ما    ،مات  ولك  

يجدر ا شارر ملى ذكره هو مات الخطوو الدلاعية للنجيج يتمث  بارتشاح 

الخ يا الدلاعية البلعمية وهذا يأتي م  قدرتها على ت لي  ا ججا  التي 

ال الة   ا ججا   اي يمات  المت رها  وذلط  ملتهامها  ا الة يتمُّ  ع   لض   

المصابة المناطق  لي  المتنخرر  تقو    ،ا يججة  الكبيرر  الب عم  مات  مذ  

المتممة  المرك ات  وبع   ال يجو يم  بتركيب  ال الة  االججا   بواسطة 

و ا يتروليروا وايرها م  المرك ات التي لها دور   hydrolysisللت ل   

ها م  قبلها لي مختلذ  لي عملية ت ل  ا ججا  الغري ة التي يتمُّ ابت ع

بت ملها وطول عمرها وهذا آٍت   ،اعضاء الججم الكبيرر  الب عم  وتمتا  

ثايية والمرك ات ا نرى مرر  ا ي يمات  قدرتها على تصني   ولهذا   ،م  

المذكورر  لألس اا  و  العدلة  و  اللمفية  م    ت    الكبيرر  الب عم  لاا 

تي تلررهر بدء حرردوث اع ه لض   ع  قصر عرمر الخ يا ا نيرر وال

 .     ( 17) االلتهابات المرضية 
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HISTOLOGICAL STUDY OF THE EFFECT OF THE PARASITE 

Trichomonas vaginalis ON SOME ORGANS OF THE WHITE SWISS 

MICE STRAIN BALB/C 

AYSIR S. MOHAMMAD     TAWFEEK I.ALALOSY         ABDULLAH H.ABDULLAH 

ABSTRACT:  
The study showed that the effect of experimental Trichomonasis caused histological change to some of organs 

under investigation  (prostate and testes and penis) in albino rats.In our study, albino  rats were  divided into three 

groups [Group I (Single infected within Albritton –Intrapereationial by use the concentration 106), group II (Single 

infected under the skin – Subcutaneous by use 106 as concentration for the infected solution ),and group III (double 

infected for Intrapereationial and Subcutaneous by use 106 as concentration for the infected solution)].The result 

showed that the prostate and penis more effect by the infection than testes، In which the histological changes were 

appears as congestion، necrosis، vaculation، infiltration of inflammatory cells and deposition of fibrin in some 

locations in addition to an increase in these changes bleeding with tearing of the tissue of a member of the penis while 

shown testes less impact of these changes was to happen necrosis with vaculation and fibrin deposition in some 

locations tissue.  
 


