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دراسة التغيرات المرضية المصاحبة لإلصابات الطفيلية في اكباد االغنام
حتاء خلضل اظماػضل*
كلضج الطب التضطسس  /طامؼج المذصل
E-mail:hkhismail@yahoo.com

الخالصة
أُظتتذمتمخ تتش حتترث التزاظتتج  ) 50ةمذذطتت ما متتب أكتتتا ذكتتذز اخمتتتاب الممظتتج يتضؼضتت ما ةاخكضتتاض الؼتزصتتج د صتتتاا الدتتتت
طمؼتخ متب مؼتاح البةتاةج تش متصتتج المذصتل لتزاظتتج الذسضتساح التعتظضج المةتاػتج لخترث ايصتاةاح الطلضلضتج ا ختس اللؼ ت
التعتظش لككتتا المةتتاةج ةاخكضتاض الؼتزصتج دسضتتساح مسةتضج ةعتظضج دسادػتتخ ةتضب دطتذ ايكضتتاض الؼتزصتج المةتاػتج ل تتمذز
ا ػتب ازداتاع الماصتا ايلذخاةضتج ػتذي ايكضتاض الؼتزصتج ضمتا أ ختس ػضتتاح اختسر دؼتاةش متب
دةمس دظلطش للماصا الدتتصج ت م
ا ػتب متا دبتتب
الذسضس التحتش للماصا الدتتصج دايزدااع التتإزس للماصتا اللملضتج تش ةعتضض الدتتت متغ اػذبتاا ايدز ث المسكصصتج ت م
أ خسح ةؼض الؼضتاح ةإز ػتصتث مب التمتس ايمتاػش المسد اتؼج ةالماصتا ايلذخاةضتج كمتا دأ ختسح ػضتتاح أختسر الذلضت الاتتصت
ش ةعضض الدتت د تش التاػتج التاةضتج دػتذي ايدز ث المسكصصتج.اما ػضتتاح ايكتتا الممظتج ةتصتتاا الدتتت بتت دمشلتخ الذسضتساح التعتظضج
ةالذختتاق اتتتاث الةتتلساء  Cholangitisدةتتذع تتسس دتعتتض البتتتذاح الةتتلسادصج كمتتا دلتتذػظ دطتتذ الذسضتتس التتتحتش دالتمتتس
الذظلطش للماصا الدتتصتج متغ اػذبتاا ايدز ث المسكصصتج داتت أ ختسح ػضتتاح اختسر لككتتا المةتاةج ةتصتتاا الدتتت دطتذ دسضتساح
ا ػتب دطتتذ المشتساح تتش اخدػضتتج التمذصتج ضمتتا ختتسح
ةعتظضج دمشلتتخ ةايزداتاع التتتإزس للماصتتا اللملضتج تتش ةعتضض الدتتتت ت م
ا ػتتب التتتصب تتش التعتتضض الدتتتتس  .دةتترل ددتتذا حتترث التزاظتتج اتتت
ػض تتتاح اختتسر دؼتتاةش متتب دلض ت الاتتتصت للتعتتضض الدتتتتس تت م
ادةؼخ احم الذسضساح التعتظضج تش ايكتتا المةتاػتج لةصتاةج ةاخكضتاض الؼتزصتج د صتتاا الدتتت تش ايمتتاب المظتصدزث تش متصتتج
المذصل.
كلمات مفتاحية  :كبذ  ،اغنام  ،تغيرات مرضية  ،اكياس عذرية  ،ديذان كبذ .

المقذمة
صؼذتس الدتت اكتس الست ش طعم الؼضذاةاح ػضز
صادل  %1مب دشا طعم ايمتاب )1دصذؼسض الدتت
كسضسث مب اػ اء الظعم الز ايذر الرس صتذض ػب
ايصاةاح الطلضلضج دالظسسذمضج داللضسدظضج داللطسصج )2
دمب احم الطلضلضاح الذش صذؼسض لخا الدتت ش ايمتاب حذ
ايصاةج ةالطذز الضساش لطلضلش الماذكج الؼتضتضج
 Echinococcus granulosusددتػز ايصاةج ةخرا
الطلضلش ةتاء ايكضاض الؼتزصج  Hydatidcystاد اء
الماذكج الؼتضتضج  )3 Echinoncoccosisدايصاةج
ةالتصتاا الذزاضج  Fascioliosisاد ما صتػز ةتصتاا الدتت
 Liver fluckدالرس صذعتب ةطلضلش Fasciola
.)4,5 hepaticaدتؼدط ايحمضج الطتضج داياذةا صج
لةصاةج ةخرث الطلضلضاح مب خاي اصاةج اػتا كتضسث مب
ايمتاب داةذباي ايصاةج الز ايةعاا دةماصج اء ايكضاض
الؼتزصج  )6كرل صةاق ايةعاا ةتصتاا الدتت ػسةضا
ػب يسصق دتادي الم ساداح الملذسج اد شسق الماء
الملذر ةطذز المض ذاظسكازصا لتصتاا الدتت دػعب ما ذكسدج
متظمج الةؼج الؼالمضج  )WHOلؼاب  2006ػضز دطت
ةأا 2.4ملضذا ةعمج اصضب ةتصتاا الدتت  )7ددظخس

ايحمضج اياذةا صج لةصاةاح الطلضلضج ةظسا للمعائس
اياذةا صج المتاشسث دذل ةاداب ايكتا المةاةج
ةالطلضلضاح  )8دالمعائس اياذةا صج مضس المتاشسث مب
خاي دأسضسحا ػلز صؼج الؼضذاا داةذاطضذج ػضز اشاز
التاػز  Vessalدطماػذج  )9الز اا اصاةج اكتا
الؼضذاةاح ةاخذر ظذإسس ػلز د ائلج مما ظضإ س الز
ةبةاا ضذامضب  Aد Cش ب دةعضض الدتت ش الؼضذاةاح
الممظج دالرس ظضإ س الز اةملاض ش دشا حرث
الؼضذاةاح كما ددإسس ػلز اةذاطضج الؼضذاا مب خاي اةذاص
الةذب دالؼلضب دةطء ةمذ ايمتاب )10كما داشاز
التاػز  )11 Rauschالز اا ايمتاب الممظج
ةالطلضلضاح ددذا اكشس اظذؼتا ا لةصاةج ةأمساض اخسر
لرا ازدأصتا ش حرث التزاظج دعلضط ال ذء ػلز احم
الذسضساح المسةضج التعظضج المةاػتج لةصاةاح الطلضلضج
دخاصج ايكضاض الؼتزصج د صتاا الدتت ش اكتا ايمتاب
دالذش ةتدزحا ظذإسس ػلز د ائ الدتت مما ظضإسس ػلز
صؼج الؼضذاا الؼامج داةذاطج دلسسض دؼعضب الشسدث
الؼضذاةضج دايحذماب ةخا صظب العضطسث ػلز ايصاةج ةخرث
الطلضلضاح.

اطسصخ التزاظج الؼالضج ش متطبج المذصل لللذسث
مب شخس داسصب الشاةش  2010دلساصج شخس دمذش 2011
ػضز دم طمغ  )50ػضتج كتت  )25ػضتج كتت خمظج
يتضؼضا ةتصتاا الدتت د  )25ػضتج كتت خمظج يتضؼضا
ةاخكضاض الؼتز صج طمؼخ مب ذكذز ايمتاب المرةذػج ش

مؼاح البةاةج ش متطبج المذصل دم اخر ػضتاح ػتصتث
مب حرث ايكتا دةؼخ الؼضتاح متاشسث ش مؼلذي
اللذزمالضب التازسء المذؼا ي  %10لذشتضذخا لمتث - 48
 )72ظاػج دػ سح الاسائغ التعظضج ةادتاع يسصبج
 )12لذؼ ضس المبايغ التعظضج ػضز اطؼخ الز اطغ

المواد وطرائق العمل
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صسضسث ةؼظم  1ظم 3سم اطسصخ ػلضخا ػملضاح الذمسصس
ةالدؼذيح الذةاػتصج دالصاصلذي دصتخ ةالامغ ػلز
اشداي اذالب داطؼخ ةظخاش الماساع )microtome
ةعم  )5- 4ما صدسدا سم صتسخ ةالةتسج السددضتضج
الخضمادذكعلضب دايصذظضب دات دم دةذصس الذسضساح
المسةضج التعظضج ةاظذمتاب كامضسا زامضج ةذع ظذةش
 Digitalالنتائج
camera/
sony-dsc-w30
التغيرات المرضية النسجية ألكباد االغنام الخمجة
باألكياس العذرية  :ا خسح المبايغ التعظضج خكتا
ايمتاب المأخذذث مب الؼايح المسةضج الممظج يتضؼضا
ةاخكضاض الؼتزصج دطذ دسضساح مسةضج ةعظضج مةاػتج
لةصاةج ةاخكضاض الؼتزصج دمضصح ةذطذ الدضط الؼتزس
الرس ددذا مب يتبج ظمضدج مب ايلضاب السسادصج
المسداؼج ةالماصا ايلذخاةضج المذؼت ث اشداي التذاث الذش
دمشلخ ةالؼتيح دالؼم اح دالماصا اللملضج دالتلؼمضج مغ
دةذع التمس الذظلطش للماصا الدتتصج دةمذز ةؼض
الماصا الدتتصج ددذظغ الظضتاةضاح المؼضطج ةالدضط الؼتزس
الادل  )1د ش ػضتاح اخسر ةضب اللؼ التعظش دطذ
الدضط مغ ا اح مسةضج اخسر دمضصح املتخا ةاةخا
دتدعاح ظذصج )Vacuolar degeneration
ددسضساح حتضج  )Fatty changeش الماصا الدتتصج
دالذش دمضصح ةذطذ الؼتصت مب اللظذاح ش حضذلش الماصا
الدتتصج اةا ج الز اػذباا ايدز ث المسكصصج Centeral
 veinsدا خسح ػضتاح اخسر دسضساح ةعظضج دمشلخ
الؼاذائش
الدتتس
الملذس
الذظلطش
ةالتمس
 Randomhepato cellular necrosisػضز لذػظ
ش حرث الؼايح دطذ دظمؼاح ةإزصج للماصا الدتتصج
ال مذتمسث دحرث التإز كاةخ متذاسث ةادل مضس متذظم ش
كا ج ةعضض الدتت الادل  )2كما ادةغ التؼض ايخس مب
المبايغ التعظضج دطذ الؼتصت مب التإز التمسصج ػذي
Centerolobular necrosis
ايدز ث المسكصصج
دػذي التاػج التاةضج  Periportal necrosisمغ
ازدااع للماصا ايلذخاةضج دةماصج اللملضج د ش ػايح
اخسر مب ايكتا الممظج ةاخكضاض الؼتزصج دمضصح
الذسضساح التعظضج ةذطذ ةإز ػتصتث مب التمس ايماػش
 Liquifactive necrosisالمسداؼج ةالماصا ايلذخاةضج
الؼتيح دالذػضتث التذاث دالتلؼمضاح الادل  )3كما
د خسح دسضساح اخسر دمشلخ ةايزدااع التإزس للماصا
ايلذخاةضج دةماصج اللملضج Focal infiltration of
 Inflammatory cellsش ةعضض الدتت دػذي ايدز ث
المسكصصج مغ دةذع ايػذباا ش ايدز ث المسكصصج
التعظش لتؼض المبايغ
الادل  )4كما ا خس اللؼ
ةعضض الدتت ددامؼج
دطذ الدضط الؼتزس مغ دلض
 Fibrosis and liver cirrhosisػضز لذ ػظ الذلض

2013

داةؼا ش التاػج التاةضج  Portal areaدػذي ايدز ث
المسكصصج ػضز خس الذلض مغ دطذ اتذاح صلسادصج
طتصتث دسدتخ ةادل ةضةاح كتتصج طتصتث ش ةعضض الدتت
الادل  )5دادةغ التؼض ايخس ش المبايغ التعظضج
دطذ ايكضاض الؼتزصج السضس ةاةظج مغ ةمس شتصت
للماصا الدتتصج المؼضطج ةخرث ايكضاض مغ دطذ دلاػاح
الذزب الؼتضتش  Granulomatous reactionالادل
 )6اةا ج الز ما دبتب لذػظ دلاػاح دزمضج ػتضتضج ػذي
متايق مب التمس الذظتتش Caseous necrosis
المؼايج ةاخلضاب السسادصج دالمسداؼج ةالماصا
ا ػب دسظب اماع الدالعضذب اس
ايلذخاةضج
-1
دطذ الذدلط العسلش Dystrophic calcification
ش المتطبج المذتمسث الادل . )7
الذسضساح المسةضج التعظضج خكتا ايمتاب
-2
التعظش للمبايغ
الممظج ةتصتاا الدتت  :ا خس اللؼ
التعظضج خكتا ايمتاب الممظج ةتصتاا الدتت Liver
 fluckدطذ دسضساح مسةضج ةعظضج مةاػتج لخرث
Vacuolar
ايصاةج دمشلخ ةالذتدط اللظذس
Fatty
 degenerationدالذسضس التحتش
 changeللماصا الدتتصج مغ اػذباا الظضتاةضاح
 Sinusoidsضما ػاةخ ةؼض الماصا الدتتصج مب التمس
الذظلطش الادل  )8ضما ا خسح مبايغ اخسر مب
ايكتا المةاةج ةتصتاا الدتت ةذطذ الذلض الاتصت ش
التاػج التاةضج دةماصج ػذي ايدػضج التمذصج مغ دةذع
ازدااع الماصا ايلذخاةضج اللملضج ش التاػج التاةضج الادل
 )9كما د خسح دسضساح ةعظضج اخسر ش ػضتاح اخسر
دمشلخ ةذطذ خشساح مذصج  Thrombiش ايدز ث
المسكصصج دايدػضج التمذصج ش التاػج التاةضج اةا ج الز
ازدااع الماصا اللملضج الادل  ) 10كما د خس الذخاق
اتاث الةلساء المصمب Chronic interahepatic
 )cholangitisالرس ادةلخ ةذلض شتصت لظتازالبتاث
اةا ج الز دذظغ ش دظذص اتاث الةلساء مغ ازدااع
الماصا ايلذخاةضج ش دػذي البتاث الةلسادصج دةماصج
الماصا اللملضج دالتاشمضج الادل  )11كما دا خس
التعظش لؼضتاح اخسر دطذ سس دتعض
اللؼ
 Hyperplasiaللماصا الظخازصج المتطتج لبتاث الةلساء
ػضز خسح دكأةخا دسكضب متس Glandular like
 )structureاةا ج الز دةذع الذلض ػذلخا دةمس
دةمذز الماصا الدتتصج الادل .)12اةا ج الز ما دبتب
التعظش لتؼض المبايغ التعظضج دطذ
ادةغ اللؼ
التمس الاتصت المتذاس ش الماصا الدتتصج Massive
 )necrosisمغ ازدااع الماصا ايلذخاةضج ش التاػج
التاةضج الادل )13مغ دةذع التمس دالذلض لتعضض الدتت
ش ػضتاح اخسر.
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الادل زام  ) 1مبطغ ةعظش ش كتت امتاب خمض ةاخكضاض الؼتزصج صذةغ دطذ الدضط العخم ايػمس)ػضز صظخس ةادل يتبج ظمضدج مب
ايلضاب السسادصج الملذةبج ةتعضض الدتت المسداؼج ةالماصا ايلذخاةضج العتخم ايظذ ) تا ػتب ةتمذز الماصتا الدتتصتج المؼضطتج ةتالدضط
العخم ايخ س)مغ دةذع التمس الذظلطش للماصا الدتتصج العخم ايشزق) ددذظغ الظضتاةضاح العخم ايصلس)  X115الةتسج H&E

الادل زام  ) 2مبطغ ةعظش ش كتت امتاب خمض ةاخكضتاض الؼتزصتج صذةتغ الذسضتس التمتس الؼاتذائش للماصتا الدتتصتج العتخم ايػمتس)X90
الةتسج H&E

الادل زاتم  ) 3مبطتغ ةعتظش تش كتتت امتتاب خمتض ةاخكضتاض الؼتزصتج صذةتغ دطتذ الؼتصتت متب ةتإز التمتس ايمتاػش المسداتؼج ةالماصتا
ايلذخاةضج العخم ايػمس)  X115الةتسج .H&E
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الادل زام  ) 4مبطغ ةعظش تش كتتت امتتاب خمتض ةاخكضتاض الؼتزصتج صذةتغ ايزداتاع التتإزس للماصتا ايلذخاةضتج تش ةعتضض الدتتت العتخم
ايػمس) ا ػب دةذع التمس الذظلطش للماصا الدتتصج العخم ايظذ )  X115الةتسج .H&E

الادل زام  ) 5مبطغ ةعظش ش كتت امتاب خمض ةاخكضاض الؼتزصج صذةغ الذلض الاتصت ش التاػج التاةضج مغ دطذ اتذاح صلسادصج طتصتث
العخم ايػمس) ا ػب ةمذز الماصا الدتتصج العخم ايظذ )  X165الةتسج .H&E

الادل زام  ) 6مبطغ ةعظش ش كتتت امتتاب خمتض ةاخكضتاض الؼتزصتج صذةتغ دطتذ اكضتاض ػتزصتج مضتس ةاةتظج تش ةعتضض الدتتت العتخم
ايػمس)مغ دةذع التمس الاتصت للماصتا الدتتصتج ػتذي حترث ايكضتاض العتخم ايظذ ) تا ػتب دةتذع دلتاػاح دزمضتج ػتضتضتجX115
الةتسج .H&E
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الادل زام  )7مبطغ ةعظش ش كتت امتاب خمض ةاخكضاض الؼتزصج صذةغ دلاػاح دزمضج ػتضتضج ػذي متايق التمس الذظتتش العخم ايػمس)
ا ػب دسظب اماع الدالعضذب متخا العخم ايظذ )  X115الةتسج .H&E

الادل زام  ) 8مبطغ ةعظش ش كتت امتاب خمض ةاخكضاض الؼتزصج صذةغ الذتدط اللظذس مغ الذسضس التحتش للماصا الدتتصج العخم ايػمس)
ا ػب اػذباا الظضتاةضاح العخم ايصلس)  X370الةتسج .H&E

الادل زام  ) 9مبطغ ةعظش ش كتت امتاب خمض ةاخكضاض الؼتزصج صذةغ الذلض
.H&E
35
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الادل زام  ) 10مبطغ ةعتظش تش كتتت امتتاب خمتض ةاخكضتاض الؼتزصتج صذةتغ دطتذ المشتسث تش الذزصتت التتاةش تش التاػتج التاةضج العتخم
ايخ س) ا ػب ازدااع الماصا ايلذخاةضج ش التاػج التاةضج العخم ايظذ )  X165الةتسج H&E

الادل زام  ) 11مبطغ ةعظش ش كتت امتاب خمض ةاخكضاض الؼتزصج صذةغ الذلض الاتصت لظتاز اتتاث الةتلساء متغ دذظتغ دظذصلخا العتخم
ايصلس) ا ػب ازدااع الماصا ايلذخاةضج ػذلخا العخم ايظذ )  X115الةتسج .H&E

الادل زام  ) 12مبطغ ةعظش ش كتت امتاب خمتض ةاخكضتاض الؼتزصتج صذةتغ تسس دتعتض الماصتا الظخازصتج المتطتتج لبتتاث الةلساء العتخم
ايػمس) مغ دةذع الذلض ػذلخا العخم ايصلس)دةمس الماصا الدتتصج العخم ايظذ ) X165الةتسج H&E
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الادل زام  ) 13مبطغ ةعظش ش كتت امتاب خمض ةاخكضاض الؼتزصج صذةغ التمس الاتصت للماصا الدتتصج العخم ايػمس)
الماصا ايلذخاةضج ش التاػج التاةضج العخم ايظذ ) X165الةتسج H&E
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ا ػب ازدااع

مناقشة
صتتإ س التتز دظمتتغ المتتاء دمتتذا اختتسر اختتل الماصتتا الدتتصتتج
ػلتتتز شتتتدل ظتتتذاح  vacuolesستتتتم صتتتتذض ػتختتتا الذتتتتتدط
اللظتذس دالذسضتس التتحتش  )16دحترث الذسضتساح ادلبتخ متغ متتا
دطتتث التتاػشذا )20 19 18 17امتتا ةمتس الماصتا الدتتصتتج
بت ددذا ةذضظج للذأسضس المتاشتس للترصلاةاح التادظتج ػتب الممتض
الشاةذس ةتالظساسضم اد الترصلاةاح المتذظتج متب ايكضتاض الؼتزصتج
اد دتتتادي ايمتتتاب لمتتذا ػادصتتج ػلتتز العتتمذب صعتتتب ػتتتدر
ظلعتتتلج متتتب الذسضتتتساح تتتش الملضتتتج دمتختتتا التتتج تتتش دصتتتذي
ايدكعتتتتتتظضب  hypoxiaاد ػتتتتتتتب دصتتتتتتذي ايدكعتتتتتتظضب
 Anoxiaللماصتتا الدتتصتتج دةالذتتالش دتتإ س التتز متتذح الملضتتج
امتا ةتذظلط مؼذذصادختا اد ةالذتتخل ةؼمتل اةصصمتاح الدتتت )21
ادلبخ حرث التذائض متغ متا دطتتث التتاػشذا )22,19,18,17
اما ةمذز الماصا الدتتصج بت كاا ةعتتب ال تسط التتادض ػتب
ايكضتاض الؼتزصتج  )16 Pressure atrophyطتاءح حترث
التذضظتتج مذلبتتج متتغ ةذتتائض التتتاػشذا 19د )18امتتا ازداتتاع
الماصتتا ايلذخاةضتتج ضؼتتتر حتترا العتتتب ةب ت ايدكعتتظضب اد
اةؼتامج دالرس ةتدزث ظتضإ س التز دؼسصتس طتردز ايدكعتظضب
الؼتتتسث  Free radicalsتتتش اماتتتضج الماصتتتا دةالذتتتالش
ظتتتضؼتر ةضتتتسد كعتتتتث التتتتحذا Lipid peroxidation
دظضإ س الز دؼسصس الذظتضطاح الدضمضائضتج مشتل ػامتل التمتس
التتذزمش  Tumor necrosis factor)TNFدالذتتش
معتتتإدلج ػتتتتب ايظتتتتذظاةج ايلذخاةضتتتتج inflammatory
 responseدةالذالش اػتار ايلذختاق تش ةعتضض الدتتت )16
ادلبخ حرث التذائض متغ متا دطتتث التتاػشذا )20,19,18,17
كمتا ا ختسح التذتتائض دطتذ الؼتصتت متتب التتإز التمتس ايمتتاػش
Liquifactive necrosisمةتتاػتج لةصتتاةج ةاخكضتتاض
الؼتزصتتتج داتتتتت صؼتتتذ العتتتتتب التتتتز ػتتتتدر الممتتتتض الشتتتتاةذس

صؼتتتت الدتتتتت اػتتتت احتتتم ايػ تتتاء المذتضتتتج تتتش طعتتتم
الؼضذاةتاح دمتختا ايمتتتاب لمتا لتج متتب د تائ ػتصتتث دمؼبتتتث
كا ساش الةتلساء دمتذا اختسر دأصتض التسددضتتاح دالتتحذا
دالدسةذحضتتتتزاح دختتتصا ةؼتتتض المؼتتتا ا دالمتتتذا السرائضتتتج
داشالتتتج ظتتتمضج ةؼتتتض المتتتتذا العتتتامج داص تتتا الخسمذةتتتتاح
داي دصج داةذتاص ةؼتض التسددضتتاح دحترث الذ تائ المذؼتت ث
دذةتتغ خطتتذزث ػذااتتب اصتتاةج الدتتتت ةتتاخمساض الممذللتتج
دمتختتتا ايصتتتاةاح الطلضلضتتتج الذتتتش اتتتت ددتتتذا ضختتتا ايمتتتتتاب
الم تض الذظتطش كتتالطذز الضساتش لتتتد ث الماتذكج الؼتضتضتتج
دكم تتتض ةختتتتائش كتصتتتتاا الدتتتتتت ػضتتتز صؼذتتتتتس الدتتتتت متتتتب
ايػ اء الذش دخاطس الضختا صساتاح حترث التصتتاا ددعتذبس ضختا
ختتاي دزث ػضادختتا  .)4 1دؼذتتتس ايمتتساض الطلضلضتتج الذتتش
دةضب المظذساح دمتخا ايمتاب متب ايمتساض المخمتج دالذتش
دعذذطب اةذتاث الؼاملضب ػلز دسةضج دزػاصتج دصتؼج الؼضتذاا
ػضز دتإ س دلت ايمتساض التز خعتائس ااذةتا صج ػالضتج متب
ختتتتتاي دتتتتتأسضس حتتتتترث ايصتتتتتاةاح ػلتتتتتز صتتتتتؼج الؼضتتتتتذاا
داةذاطضذتتتج  .)13 10 15 14ادةتتتؼخ التزاظتتتج الؼالضتتتتج
دطتتذ دسضتتساح مسةتتضج ةعتتتظضج تتش ػالتتج ايكتتتا الممظتتتج
ةاخكضتتتاض الؼتزصتتتج د صتتتتاا الدتتتتت دسادػتتتخ ةتتتضب الذسضتتتساح
Necrotic
الذتدعتتتتتضج  Degenerativeدالتمسصتتتتتتج
دايلذخاةضتتتج  Inflammatoryلتتتش ػالتتتج الممتتتض ةاخكضتتتاض
الؼتزصتج دمشلتخ الذسضتتساح الذتدعتضج ةتتالذتدط اللظتذس دالذسضتتس
التتتحتش دالتمتتس الذظلطتتش للماصتتا الدتتصتتج دالتترس صؼتتذ ذلتت
التتز دتتأسضس التترصلاةاح التادظتتج متتب الممتتض ةاخكضتتاض الؼتزصتتج
ػضتتتز دتتتإسس حتتترث التتترصلاةاح تتتش الماصاالدتتصتتتج متتتب ختتتاي
دأسضسحتتا ػلتتز ايةصصمتتاح الذتلعتتضج للماصتتا الدتتصتتج دةالذتتالش
دتتإسس تتش ػملضتتج ةتتو الةتتذ صذب  sodium pumpممتتا
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ةتتالظساسضم المتذظتتج للبتتضغ  Pyogenic bacteriaدمتختتتا
طتتساسضم ظتتالتج الدتتساب دمذطتتتج الدتتساب مشتتل Nocardia
 spp.د  Yersenia spp.دِActionmyces spp.
د )21,4 Corynebacterium spp.ادلبتتتتتخ حتتتتترث
التذائض مغ  )18كرل متب اط تاح التعتظضج الذتش ختسح تش
حترث التزاظتتج مةتتاػتج لككضتتاض الؼتزصتتج حتتذ دلض ت دداتتمغ
الدتتتتتتتتتتتت ادلبتتتتتتتتتتتخ حتتتتتتتتتتترث التذتتتتتتتتتتتائض متتتتتتتتتتتغ التتتتتتتتتتتتاػشذا
 )22,20,19,18,17د ختسح ػضتتاح اختسر متب ايكتتتا
دؼاةش متب التمتس الذظتتتش متغ دسظتب امتاع الدالعتضذب ػلضختا
داتتتت ددتتتذا دلتتت التذضظتتتج لذؼسصتتتس ايػمتتتاض التحتضتتتج تتتش
المتطبتتج المذتمتتسث دالذتتش دذؼتتت متتغ الدالعتتضذب مدذةتتج امتتاع
الدالعتتضذب دةالذتتالش ددتتذا التتذدلط العتتسلش Dystrophic
 calcificationدصؼتتتر ةذضظتتج لمتتتذح الطلضلتتش تتش ةعتتتضض
الدتت مما ظضإ س الز دسضس تش ػام تضج التعتضض دحترا الذسضتس
ظضعاػت ػلز دسظب اماع الدالعتضذب ػتذي دةتتاخل المتطبتج
المذتمتتسث  )16ادلبتتخ حتترث التذتتتائض متتغ متتا دطتدتتج التاػشتتتج
.)17امتتتتا الذسضتتتتساح التعتتتتظضج المسةتتتتضج خكتتتتتا ايمتتتتتاب
الممظتتتج ةتصتتتتاا الدتتتتت بتتتت دمشلتتتخ ةذطتتتذ الذتتتتدط اللظتتتذس
دالذسضتس التتتحتش دال تمذز تتش الماصتتا الدتتصتج دطتتاءح حتترث
التذائض مذلبج مغ ما دطتتث التاػتز  )23دطم اػذتج تش المؼتص
المةتتاق ةتصتتتاا الدتتتت دكتترل لتتذػظ دطتتذ خشتتساح مذصتتج
 Thrombiتتش دلسػتتاح ايدػضتتج التمذصتتج التاةضتتج دايدز ث
المسكصصتج داتتت صؼتتذ ظتتتب ذل ت حتتذ دصتتذي التترصلاةاح الذتتش
دلسشحتتا التصتتتاا التتز التتتب ممتتا ظتتضإ س التتز دمشتتس التتتب تتتش
ايدػضتتتج التمذصتتتج  )2ادبلتتتخ حتتترث التذضظتتتج متتتغ متتتا دطتتتتث

2013

التتاػشذا  )24تش الؼظتذي المةتاةج ةتصتتاا الدتتت دا ختسح
ػضتتتاح اختتسر ايزداتتاع الدشضتت للماصتتا ايلذخاةضتتج دالتترس
صؼتتتتذ ظتتتتتب ذلتت ت التتتتز ايصتتتتاةج المصمتتتتتج ةتصتتتتتاا الدتتتتتت
 )16,14 Chronic fascioliasisداشتتتاز التتتتاػشذا
 )26,25,24,4التتز ختتذز دذظتتغ ددتتشمب تتش طتتتاز اتتتاث
الةتتلساء دا لذتتش ئدلبتتخ حتترث الذسضتتساح متتغ التزاظتتج الؼالضتتج
اةا ج الز ما دبتب بت لتذػظ تش حترث التزاظتج الذلضت الاتتصت
تتش ةعتتضض الدتتتت داتتت صدتتذا ةتتادض ػتتب ػتتتدر التمتتس الاتتتصت
التتتادض ػتتب اخذتتساق صتتتاا الدتتتت التعتتضض الدتتتتس دالتترس صتتتذض
ػتتتج ايلذختتاق دمتتب ستتم ايلذنتتاب تتش متطبتتج ايلذختتاق دالتترس
ظتتضدذا ةاتتدل  )4 Huge fibrosisادلبتتخ حتترث التذضظتتج
مغ ما دذصل الضج التتاػشذا .)24ممتا دبتتب تاا التذتائض الذتش
ػةتلخ ػلضختتا التزاظتتج الؼالضتتج داتضس التتز دطتتذ داتتاةج تتش
ةؼتض الذسضتساح التعتتظضج لككتتا الممظتتج ةاخكضتاض الؼتزصتتج
د صتتاا الدتتتت متتغ ػتتتدر دسضتتساح ةعتتظضج ػتصتتتث تتش ايكتتتا
ا لممظتتج ةختترث الطلضلضتتاح ػلتتز التتسمم متتب ااةلضتتج الدتتتت ػلتتز
اشالتج العتمضج دايصتتض دمضسحتا متتب الذ تائ الؼتصتتتث اي اا
الدتت ظسصغ الذتأسضس دالذلت دذلت لستصازث ادػضذتج التمذصتج اذا
اةتتج صمذتتاش ةاش داطضتتج دظخضتتصث التتتمذس ػتتب يسصتتق الذزصتتت
التتتاةش دالاتتتسصاا الدتتتتس  )4كمتتتا اا ايختتذاب تتتش شتتتتث
الذسضساح المسةضج التعظضج الذش دطتتح تش كلذتا الؼتالذضب اتت
صؼذ العتب التز اللذتسث الصمتضتج لةصتاةج دالذتتاصب تش الؼالتج
الةؼضج لكمتاب الممظج دكترل الذتتاصب التضنتش Individual
. variation
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Study of Pathological Changes of Sheep liver associated with
Parasitic infestation
H.Kh.Ismail
Coll. of Vet. Med./Unive. of Mosul
E-mail:hkhismail@yahoo.com

Abstract
Histopathological changes of (50) liver samples of sheep infected with hydatid cyst and
liver flucks. Selected from butcher shops in Mosul province, have been investigated. In regard to
hydatid cyst infected samples, Lesions showed variation between atrophy and necrosis of
hepatocytes accompanied with lymphocytes infiltration cutting that cyst. Other samples showed
fatty change of hepatocytes concomitant with congestion of central veins few sections revealed
liquifactive necrosis infiltrated with inflammatory cells while others showed sever fibrosis of
hepatic tissue. In most liver sections infected with liver flucks lesions characterized by
cholangitis accompanied with biliary hyperplasia. Some samples showed fatty, necrosis of
hepatocytes and central vein congestion, few samples revealed focal lymphocytes infiltration
concomitant with prevalent visceral emboli sever fibrosis with hepatic hemorrhage was seen in
two samples only. In conclusion, this study clarify the most pathogenic lesions of sheep liver
infected with hydatid cyst and liver flucks in Mosul area.
Keywords :Liver, sheep, Pathological Changes, hydatid cyst , liver flucks.
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