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ستخدام إ عفج االغنام المحلية ب جدارنتشار خميرتي الفسفاتاز القلوية والحمضية فيإ
  مثبتات مختلفة

  
  نيزك صبحي احمد

  
   جامعة الموصل، الموصل، العراق، كلية الطب البيطري،فرع التشريح

  
  )٢٠١٠ كانون الثاني ١٧ ؛ القبول٢٠٠٩ أيار ١٧اإلستالم (

  
  

  الخالصة
  

 ،االسيتون المبردة عينات من عفج اكباش االغنام المحلية البالغة بعد تثبيتها بخمس مثبتات مختلفة، هي عشراجريت الدراسة على 
كان انتشار خميرتي  .محلول الفورمالين المتعادلو محلول البوين الكحولِي ، فورمالين-الكحول محلول ،%٨٠الكحول االثيلي 
 انتشار خميرة تبين ان.  اماكن تواجدهما ومختلفا مع تباين المثبتات المختلفة نسبيا من حيثاوالحمضية متشابه الفسفاتاز القلوية

 بينما كان تركيز خميرة الفسفاتاز الحمضية في ،الفسفاتاز القلوية في الخاليا العمودية الماصة اعلى عما هو علية في الخاليا الكاسية
بينت الدراسة ان . ة في جميع مناطق مخاطية عفج االغنام المدروسة الماص العموديةعما هو علية في الخالياالخاليا الكاسية اعلى 
عن باقي العينات المدروسة والمثبتة في   والحمضية الفسفاتاز القلويةتي تظهر تفاعال اكثر شدة لخميرتون المبرديالعينات المثبتة باالس

تاز القلوية ا والغدد تحت المخاطية أي تفاعال لخميرة الفوسفلم تظهر االجزاء السفلية من الغدد المعوية وخاليا بانث. المثبتات االخرى
وبعض الغدد % ٨٠في جميع مناطق عفج االغنام المحلية وللمثبتات كافة، بينما اظهرت خاليا بانث في العينات المثبتة بالكحول االثيلي 

  .از الحمضية تفاعال ضعيفا لخميرة الفسفاتتون المبردياالسبتحت المخاطية في العينات المثبتة 
  

Distribution of alkaline and acid phosphatases in the duodenal wall of native sheep 
by using different fixatives 
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Abstract 
 

Ten duodeni of adult ram were fixed in chilled acetone, 80% ethyl alcohol, formol- alcohol solution, alcoholic bouins 
solution and neutral buffered formalin solution. The distribution of alkaline and acid phosphatases were similar in their 
location but different in their intensity and distribution according to different fixative The distribution of alkaline phosphatase 
in absorptive columnar cell was more intense than in goblet cells, whereas the concentration of acid phosphatase was more 
intense in goblet cells than in absorptive cells in the mucosa of sheep duodenum. The study revealed that the samples was 
fixed with chilled acetone gave highest reaction for alkaline and acid phosphatases than other fixative samples. No reaction for 
alkaline phosphatase include the lower parts of intestinal glands, paneth cells and sub mucosal glands in different fixative 
,whereas, paneth cells and sub mucosal glands revealed wreaked reaction for acid phosphatase in samples fixed in 80% ethyl 
alcohol and chilled acetone respectively in duodenum of native sheep.  

 
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs 

  
  
  



  )٧٢- ٦٥ (٢٠١٠، ٢، العدد ٢٤المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 

 

٦٦ 

 

  المقدمة
  

 Alkaline and تتواجد خميرتي الفوسفاتاز القلوية والحمضية
acid phosphatase  كما ) ١(في منفحة االغنام والماعز المحلية

استخدم ) ٢(ت في مخاطية قبة االغنام والماعز المحلية تواجد
لتثبيت العينات في % ٨٠سيتون المبرد والكحول االثيلي الا

  . الدراسات المشار اليها
الفوسفاتاز بعض الدراسات عن تواجد خميرتي اشارت 

القلوية والحمضية في مخاطية االمعاء الدقيقة لالغنام والجمال 
) ٤(اتاز القلوية في االبقار واالغنام وتواجد خميرة الفسف) ٣(

الى تواجدها في مخاطية امعاء ) ٥(بينما اشارت دراسة اخرى 
االبقار، وكانت جميع عينات الدراسات المشار اليها مثبتة 

 تهدف الدراسة الحالية الى معرفة مدى انتشار .باالسيتون
وتواجد خميرتي الفسفاتاز القلوية والحمضية في مخاطية عفج 

 وتاثيرها على تركيز غنام المحلية وباستخدام مثبتات مختلفةاال
  .الخمائر قيد الدراسة

  
  المواد وطرائق العمل

  
استخدمت عشرة عينات من عفج اكباش االغنام المحلية 

 تم الحصول عليها من مجزرة الموصل بعد الذبح .البالغة
 وثلث ، ثلث امامي،قسمت كل عينة الى ثالثة اقسام، مباشرة
 اخذت نماذج صغيرة من كل قسم بطول ،ط، وثلث خلفياوس

ثبتت جميع النماذج بخمس . )١ الشكل(اسم وحسب  -نصف 

م ٤ثبتت المجموعة االولى باالسيتون المبرد  مثبتات مختلفة،
تون ي ساعة باالس٢اخرى لمدة   ساعة ثم مررت مرة٢٤لمدة 

ثم ) تمريرتين( ساعة – ٠,٥المبرد ثم الكلوروفورم لمدة 
ثم عملية ) تمريرتين ( ونصفالسجاء بالبارافين لمدة ساعةا

 بالكحول االثيلي  والثالثةالمجموعة الثانية ثبتت ،)٦(الطمر 
على  ساعة ٢٤لمدة فورمالين  -محلول الكحول  و%٨٠

الرابعة والخامسة بمحلول البوين المجموعتان بينما ثبتت التوالي 
 ،اعة على التوالي س٤٨والفورمالين المتعادل لمدة  الكحولي

اجري على جميع العينات في المجاميع الثانية والثالثة والرابعة 
والخامسة عملية االنكاز بتراكيز متصاعدة من الكحول االثيلي 

 cedar wood oilثم عملية الترويق باستخدام زيت خشب االرز 
 ساعة ثم اجراء عملية االسجاء بالبارافين لمدة ١٤-١٢لمدة 

قطعت جميع .  ثم عملية الطمر،)مريرتينت(ساعة ونضف 
). ٧( مايكروميتر ٦النماذج بجهاز المشراح الدوار بسمك 

للتعرف على ايوسين  الهيموتوكسلينبملون  الشرائح تصبغ
 Nuclear fast red  البنيان النسيجي للعفج واستخدم ملون

  .الضهار انوية الخاليا
 Calcium phosphate  الكالسيومتااستخدمت طريقة فوسف

للكشف عن خميرة الفسفاتاز القلوية، كما استخدمت طريقة 
 Gomori,sكومري طريقة ( lead nitrateنترات الرصاص 

method( للكشف عن خميرة الفسفاتاز الحمضية )اجري .)٧ 
باستثناء ) ٧،٦(على جميع العينات التمريرات المطلوبة 

ناء المجموعة الظابطة حيث عوملت بنفس التمريرات باستث
  .Substrate  الحليلة للخميرةةحذف الماد

  
  

  
  .آلية اخذ العينات من جدار عفج األغنام المحلية والتي ثبتت بالمثبتات المختلفة: ١الشكل 

 
  النتائج

  
تم التعرف على البنيان النسجي لعفج االغنام المحلية من 
 .خالل الشرائح المصبوغة بصبغة الهيموتوكسلين ايوسين

ئح المعدة للكشف عن خميرتي الفسفاتاز القلوية كشفت الشرا
والحمضية عن تطابق نسبي في اماكن تواجدهما واختالف في 
شدة التفاعل تبعا الختالف نوع المثبت للمناطق المدروسة في 

  .عفج االغنام المحلية



  )٧٢- ٦٥ (٢٠١٠، ٢، العدد ٢٤المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 

 

٦٧ 

 

  
  ةخميرة الفسفاتاز القلوي

 ةشمل التفاعل االيجابي معظم هيولى الخاليا المبطن
 ةالمتواجدة في جميع المناطق المدروس ةالغدد المعويللزغابات و

 ة تراوحت شدة التفاعل بين شديد،ةلمخاطية عفج االغنام المحلي
 ةثم قوي )٢الشكل (  باالسيتون المبردةخاصة في العينات المثبت

 –ومحلول الكحول % ٨٠ بالكحول االثيلي ةفي العينات المثبت
 ة الى ضعيفة الشدةوسط، بينما اصبحت مت)٣الشكل ( فورمالين

عند تثبيت العينات بالفورمالين المتعادل والبوين الكحولي على 
 شمل التفاعل االيجابي معظم هيولى .)٥و ٤ الشكل( التوالي

 وبشكل متجانس في ة والخاليا الكاسية الماصةالخاليا العمودي
 وفي ة عفج االغنام المحليةلمخاطي الثلث االمامي واالوسط

 ثم قلت شدة ،)٦الشكل (  باالسيتون المبردةثبتالعينات الم
ومحلول % ٨٠ االثيلي  بالكحولةالتفاعل في العينات المثبت

فورمالين فشمل التفاعل االيجابي معظم هيولى الخاليا  -الكحول

 ة للغدد المعوية في بعض المقاطع العرضية الماصةالعمودي
يا  النصف العلوي من الخال االيجابيبينما شمل التفاعل

الشكل ( ةفي جميع المناطق المدروس المذكورة في مقاطع اخرى
الثلث العلوي لهيولى الخاليا   تواجد التفاعل االيجابي في،)٧

اليجابي بين متوسط ا تراوحت شدة التفاعل ).٣الشكل (الكاسية 
 بالفورمالين المتعادل ة في العينات المثبتةالى ضعيف الشد

 ليشمل التفاعل الغشاء المخاطي والبوين الكحولي على التوالي
 وقمم بعض الخاليا ة عفج االغنام المحليةالمبطن لمخاطي

   .)٨الشكل ( ة في جميع المناطق المدروسةالكاسي
 من ة والقريبة من الغدد المعويةلم تظهر االجزاء السفلي

 للغدد تحت ةلمبطن والخاليا بانث ، خالياةعضلة المخاطي
 في جميع مناطق ة الفسفاتاز القلوي أي تفاعل لخميرةةالمخاطي

 و ٢الشكل (  بالمثبتات المذكورةة والمثبتةعفج االغنام المحلي
  .)١جدول  ،٥

  
  . تواجد وتوزيع وانتشار خميرتي الفسفاتاز القلوية والحمضية في جدار عفج األغنام المحلية:)١(جدول 

  
   جدار عفج األغنام المحليةالمناطق المدروسة في

  الثلث الخلفي  الثلث األوسط  الثلث األمامي
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Chilled acetone +++  ++  -  -  +++  ++  -  -  ++  ++  -  -  
Ethyl alcohol 80% ++  +  -  -  ++  +  -  -  ++  +  -  -  

Formol-alcoho ++  +  -  -  ++  +  -  -  +  +  -  -  
Neutral buffered formalin  +  ±  -  -  +  ±  -  -  +  ±  -  -  

ز 
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لو
الق

  

Bouin's solution +±  ±  -  -  +±  ±  -  -  ±  ±  -  -  
Chilled acetone ++  ++  -  ±  ++  ++  -  ±  ++  ++  -  -  

Ethyl alcohol 80% +  ++  ±  -  +  ++  ±  -  +  ++  ±  -  
Formol-alcoho +  ++  -  -  +  ++  -  -  +  ++  -  -  

Neutral buffered formalin  ±  ±  -  -  ±  ±  -  -  ±  ±  -  -  
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Bouin's solution ±  ±  -  -  ±  ±  -  -  ±  ±  -  -  
  ).-(تفاعل سلبي  ،)±(تفاعل ضعيف  ،(+)تفاعل متوسط  ،: (++)تفاعل قوي ،: (+++)تفاعل شديد
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 مقطع في الثلث األمامي لجدار العفج يوضح التفاعل :٢الشكل 
 ).N( والتفاعل السلبي )P( االيجابي لخميرة الفسفاتاز القلوية

  .60X. فيت األسيتون المبرد فوس-طريقة الكالسيوم
  

  
  

 مقطع في الثلث األمامي لجدار العفج يوضح التفاعل :٣الشكل 
االيجابي لخميرة الفسفاتاز القلوية في الخاليا العمودية الماصة 

)A( والخاليا الكأسية )G(فوسفيت الكحول - طريقة الكالسيوم 
  .100X .%٨٠االثيلي 

  
  ةخميرة الفسفاتاز الحمضي

عل االيجابي الغشاء المخاطي المبطن لمخاطية شمل التفا
 في جميع ة ومعظم هيولى الخاليا الكاسيةنام المحليغعفج اال

 ة في العينات المثبتة، كانت شدة التفاعل قويةالمناطق المدروس
% ٨٠ بالكحول االثيلي ةباالسيتون المبرد تليها العينات المثبت

 –لول الكحول  بمحة في العينات المثبتةبينما اصبحت ضعيف
  .)١جدول (والبوين الكحولي  فورمالين، الفورمالين المتعادل

   
  

 مقطع في الثلث األوسط لجدار العفج يوضح التفاعل :٤الشكل 
 .)سهم(االيجابي لخميرة الفسفاتاز القلوية في الغدد المعوية 

  .370X.  فوسفيت البوين الكحولي-طريقة الكالسيوم
  

  
  

لث األمامي لجدار العفج يوضح التفاعل  مقطع في الث:٥الشكل 
 ).N( والتفاعل السلبي )P( االيجابي لخميرة الفسفاتاز القلوية

  .70X. فورمالين- فوسفيت محلول الكالسيوم-طريقة الكالسيوم
  

شمل التفاعل االيجابي الثلث العلوي من هيولى الخاليا 
في  ة المتواجدة ومعظم هيولى الخاليا الكاسية الماصةالعمودي

 باالسيتون المبرد في مخاطية ة والمثبتةجميع المناطق المدروس
، بينما تواجد التفاعل االيجابي )٩الشكل  (ةعفج االغنام المحلي

 ة وانتشر بشكل حبيبات دقيقة الماصةفي قمم الخاليا العمودي
 في العينات المثبتة بالكحول ة في هيولى الخاليا الكاسيةمنتشر

 لمخاطية عفج ةالمناطق المدروسفي جميع  %٨٠االثيلي 
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، قلت شدة التفاعل في الخاليا المذكورة في )١٠الشكل ( االغنام
 فورمالين، البوين الكحولي – بمحلول الكحول ةالعينات المثبت

والفورمالين المتعادل في جميع مناطق مخاطية عفج االغنام 
   .)١١الشكل  (ةالمحلي

  

  
  

جدار العفج يوضح التفاعل  مقطع في الثلث األمامي ل:٦الشكل 
 ).N( والتفاعل السلبي )P( االيجابي لخميرة الفسفاتاز القلوية

  .X٨٠.  فوسفيت محلول الفورمالين المتعادل-طريقة الكالسيوم
  

  
  

 مقطع في الثلث االوسط لجدار العفج يوضح التفاعل :٧الشكل 
 صةااليجابي لخميرة الفسفاتاز القلوية في الخاليا العمودية الما

)A( وفي الخاليا الكأسية )G( والتفاعل السلبي )N( في االجزاء 
 فوسفيت االسيتون - طريقة الكالسيوم.السفلية من الغدد المعوية

  .100X. المبرد
  

ظهر التفاعل االيجابي لخميرة الفسفاتاز الحمضية في بعض 
 في هيولى الخاليا، ة منتشرةخاليا بانث وبشكل حبيبات دقيق

 في ةوالمتواجد% ٨٠ بالكحول االثيلي ةالمثبتخاصة العينات 
 ةالثلث االمامي واالوسط من مخاطية عفج االغنام المحلي

، بينما تواجد التفاعل االيجابي في بعض تجاويف )١٠الشكل(
 في الثلث االمامي لمخاطية العفج في ةالغدد تحت المخاطي

   ).١٢الشكل( باالسيتون المبرد ةالعينات المثبت
  

  
  

 مقطع في الثلث األمامي لجدار العفج يوضح التفاعل :٨الشكل 
االيجابي لخميرة الفسفاتاز القلوية المتواجد في الغشاء المخاطي 

طريقة  ).G(وقمم الخاليا الكاسية ) سهم(للغدد المعوية 
  .X٢٩٠.  فوسفيت محلول الفورمالين المتعادل-الكالسيوم

  

  
  

لعفج يوضح التفاعل  مقطع في الثلث األمامي لجدار ا:٩الشكل 
االيجابي لخميرة الفسفاتاز الحمضية المتواجد في الخاليا 

 Gomri’s طريقة ).G(و الخاليا الكاسية ) A(العمودية الماصة 
  .X٣٧٠.  محلول الكالسيوم فورمالينIron- hematoxylinمع 
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 اى تفاعال ة من الغدد المعويةجميع االجزاء السفلي لم تظهر
 ة في جميع المناطق المدروسةسفاتاز الحمضيايجابيا لخميرة الف

   ).١جدول (ة بالمثبتات المذكورةوالمثبت
  

  
  

 مقطع في الثلث األمامي لجدار العفج يوضح :١٠الشكل 
التفاعل االيجابي لخميرة الفسفاتاز الحمضية المتواجد في الخاليا 

 طريقة ).G(و الخاليا الكاسية ) A(العمودية الماصة 
Gomri’s معnuclear fast redاالسيتون المبرد  .X٦٥٠.  

  

  
  

 مقطع في الثلث االوسط لجدار العفج يوضح :١١الشكل 
التفاعل االيجابي لخميرة الفسفاتاز الحمضية المتواجد في الخاليا 

وخاليا بانيث ) G(و الخاليا الكاسية ) A(العمودية الماصة 
  الكحول االثيليGomri’snuclear fast red طريقة .)سهم(

٨٠ .%X٣٧٠.  

  
  

 مقطع في الثلث االوسط لجدار العفج يوضح :١٢الشكل 
التفاعل االيجابي ضعيف الشدة لخميرة الفسفاتاز الحمضية 

 طريقة ).سهم(المتواجد في الغشاء المخاطي للغدد المعوية 
Gomri’s محلول البوين الكحولي .X٣٧٠.  

  

  
  

ضح  مقطع في الثلث االمامي لجدار العفج يو:١٣الشكل 
التفاعل االيجابي لخميرة الفسفاتاز الحمضية المتواجد في 

مع  Gomri’s طريقة ).سهم(تجويف الغدد تحت المخاطية 
nuclear fast redاالسيتون المبرد  .X٣٧٠.  

  
  المناقشة

  
 في هيولى ةظهر التفاعل االيجابي لخميرة الفسفاتاز القلوي

 لجدار ةروس في جميع المناطق المدة الماصةالخاليا العمودي
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في  )٤(  بينمااشارة وفي المثبتات كافةعفج االغنام المحلي
 ، للخيولة في االمعاء الدقيق)٨( ، لالبقار واالغنامةاالمعاء الدقيق

 ة في الحافة للكالب الى تواجد الخميرةالدقيق  في االمعاء)٩(
 ة والمثبتة المعاء الحيوانات المذكورة للخاليا المبطنةالمخطط
  للخيول الى ان شدةة في االمعاء الدقيق)٨( ذكر .نباالسيتو
 للغدد ة في الخاليا المبطنة لخميرة الفسفاتاز القلويالتفاعل
 للزغابات في ة في الخاليا المبطنه اعلى عما هو عليةالمعوي

 الخاليا العمودية الماصةحين الحظت ان شدة التفاعل في 
 ويقل تدريجيا يبا تقر متساوية للزغابات والغدد المعويةالمبطن

 ة من الغدد المعويةفي االجزاء السفلي الى ان يختفي نهائيا
 لتركيز ه عند قياس)١٠(اكد  و،ة عفج االغنام المحليةلمخاطي

الخيول ثم االبقار يليه  في  كان عالياةخميرة الفسفاتاز القلوي
 في الخاليا ة ان نسبة تواجد هذه الخمير)٩(  بينما اشار،الكالب

هو موجود  اعلى عما  امعاء الكالبفي صائماللعفج ول ةطنبالم
 فمن المعتقد ان االختالف في نشاط وتركيز ،في اللفائفي

 قد يعود ة واالغنام المدروسة بين الحيوانات المذكورةالخمير
تبعا الختالف  واالختالف في فسلجة تلك الحيوانات ا الى

  .ةمناطق اخذ العينات المدروس
 الماصة ةل االيجابي في الخاليا العموديلوحظ ان شدة التفاع

 في جميع مناطق ةكانت اعلى عما هو عليه في الخاليا الكاسي
وبسب وجود  ة وفي المثبتات كافة عفج االغنام المحليةمخاطي

  لالمعاءة في الخاليا الماصة المبطنةخميرة الفسفاتاز القلوي
 تلك بوجود  تزداداالمتصاصية ة ان القو)١٢ (كما اكد ،)١١(

 في امتصاص ة اهمية ان لهذه الخمير)١٣(  واشارةالخمير
 فمن البديهي ان ،والكالسيوم وفيتامين د الكليسرول والكلوكوز

 لها ة للزغابات والغدد المعوية المبطنة الماصةللخاليا العمودي
  واشارة عما هي عليه في الخاليا الكاسية عالية ارتشافيةفعالي

 ة الخيول ان خميرة الفسفاتاز القلوي في)٨( في االغنام و)١٣(
 ذات السالسل ةتساعد في عملية النقل الفعال لالحماض االميني

   .ةالطويل
 ةاظهرت النتائج على وجود تفاعل ايجابي مختلف الشد

 في الغشاء المخاطي المبطن الحمضيةالفسفاتاز  لخميرة
 ةمحلي في عفج االغنام الة المتواجدة وفي الخاليا الكاسيةللمخاطي

 تراوحت شدة ة وللمثبتات كافةفي معظم المناطق المدروس
تبعا لنوع المثبت  ةالتفاعل بين قوي متوسط الى ضعيف الشد

 اعلى ة التفاعل في الخاليا الكاسيةكما لوحظ ان شد المستخدم
 في جميع المناطق ة الماصةالعمودي عما هي عليه في الخاليا

د خميرة الفسفاتاز وبسب وجو ،ة وللمثبتات كافةالمدروس
 والتي تساعد على هضم مواد ة في الجسيمات الحالةالحمضي
  كما اكد،)١١(  على هذه الجسيماتة داخل الخاليا الحاويةعديد

 في ة اهمية في االغنام ان خميرة الفسفاتاز الحمضي)١٤(
من ظهارة االمعاء او تساعد على نقل  امتصاص الشحوم

 ة فعالية المعتقد ان للخاليا الكاسيالشحوم الى المسار اللمفي فمن

بي ا ظهر التفاعل االيج. لهذه الموادة وايضيةارتشافي
 في ة منتشرة وبشكل حبيبات دقيقةلخميرةالفسفاتاز الحمضي

 %٨٠ بالكحول االثيلي ةهيولى خاليا بانث في العينات المثبت
 ةيؤكد على وجود تراكيز متباين مما ةلمعظم المناطق المدروس

 في ةبان الجسيمات الحال) ١٦ و١٥(  بينما اشار،ةلخميرلهذه ا
 lysosome enzyme خاليا بانث تحتوي على االنزيم الحال

لذا تشترك في  ة من خميرة الفسفاتاز الحمضيةوتراكيز مختلف
 ان لهذه )١٦( واكد ،هضم البروتينات والكربوهيدرات والدهون

خاليا بانث ينظم  للجراثيم ووجودها في ة مضادةاالنزيمات فعالي
 ويعزى عدم ،في االمعاء microflora ةوجود الجراثيم الرمي

 في ة في خاليا بانث المتواجدةظهور خميرة الفسفاتاز القلوي
 ظهر ،ك الخاليال الى االختالف الوظيفي لتةعفج االغنام المحلي

 في بعض ة الفسفاتاز الحمضية لخميرةتفاعل ضعيف الشد
 الواقية الطبيعةيشير الى   قدطيةالمخاتجاويف الغدد تحت 

 مخاطية العفج من العصارات ة لحماي لهذه الغددالمبطنةللخاليا 
   .الهضمية

اظهرت نتائج البحث ان شدة التفاعل لخميرة الفسفاتاز 
 في جميع المناطق ةخميرة الفسفاتازالحمضياعلى من  ةالقلوي

المثبتات  وعند استخدام جميع ة في عفج االغنام المحليةالمدروس
في مخاطية منفحة االغنام ) ١(وهذا يتطابق مع ماوجدته 

 ،ة في مخاطية قبة االغنام والماعز المحلي)٢( وةوالماعز المحلي
 اعلى من ة الى ان تركيز خميرة الفسفاتاز القلوي)٣( واشار

 اكد . في االغنام والجمالةتركيز خميرة الفسفاتاز الحمضي
 في االغنام عما ةفسفاتاز الحمضيعلى قلة تواجد خميرة ال )١٤(

في االرانب والجرذان ويعود ذلك الى االختالف في د هو موجو
 ةفسلجة تلك الحيوانات او لبطء افراز تلك الخميرة من االنسج

  ذكر،عند وصولها للدم  لسرعة تحول هذه الخميرةةاو نتيج
 سهلة التحلل والذوبان داخل ةان خميرة الفسفاتاز الحمضي) ٦(

 لذا قد يفسر ذلك ارتفاع تركيز خميرة الفسفاتاز ،لى الخالياهيو
 في ة عما هي عليه من تركيز خميرة الفسفاتاز الحمضيةالقلوي

  . ة المحلياألغناممخاطية عفج 
 ةان شدة التفاعل االيجابي لخميرتي الفسفاتاز القلويلوحظ 
 لعفج ةالمناطق المدروسجميع  كان متباينا في ةوالحمضي
 فكان عاليا عند ،ة عند استخدام المثبتات المختلفةالمحلياالغنام 

 عند تثبيت العيناتم ليقل  ٤تثبيت العينات باالسيتون المبرد 
فورمالين ثم محلول  -ومحلول الكحول %٨٠الكحول االثيلي ب

يتطابق مع ماشار  وهذا الفورمالين المتعادل يليه البوين الكحولي
ت يستخدم لتثبيت العينات  مثبأفضل إن فذكرا )٧ و ٦(اليه 

 هو ة والحمضيةخميرتي الفسفاتاز القلوي  لدراسةةالمستخدم
يقلل من   مماقصيرة ة مثبت يستخدم لفترةاالسيتون المبرد الن

  .انتشار الخمائر خارج الخاليا
ان العوامل التي تساعد في تحطم االنزيمات ارتفاع  )٧( اكد

 فمن ا لذ،ؤكسدةم الالعوامل ،ةالحوامض العالي درجة الحرارة
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ماحاولت  م وهذا٤المفضل ان يكون المثبت بدرجة حرارة 
اتباعه عند اجراء البحث لما لدرجة الحرارة تاثير على فعالية 

ان درجة الحرارة تثبط فعالية لى  ا)١٢( واشار ،تلك الخمائر
 ٧٠خاصة عند درجة حرارة  الخميرة مما يؤدي الى تحطمها

 خاصة عند مرحلة ةاع درجة الحرارن ارتفالى ا )٦( ذكر، م
 يؤثر ة طويلةولفتر  م٥٦  اعلى منةاالسجاء بالبارافين لدرج

 لذا حاولت ان التتجاوز درجة ،على تركيز ونشاط الخمائر
م وبواقع ٥٦ عند مرحلة االسجاء بالبارافين اعلى منةالحرار

 تراوحت تراكيز . ونصفةساع تمريرتين كل تمريره لمدة
 في ة بين شديد قوي متوسط الى ضعيف الشدةوسالخمائر المدر

فكان   وتبعا لنوع المثبت المستخدمةمعظم العينات المدروس
 عاليا في العينات المثبتة باالسيتون ةتركيزالخمائرالمدروس

 -والكحول %٨٠  بالكحول االثيليةتلته العينات المثبتد المبر
في العينات فورمالين ثم الفورمالين المتعادل بينما كان ضعيفا 

 في ة بمحلول البوين الكحولي في جميع المناطق المدروسةالمثبت
 قد يفسر ذلك بان االسيتون المبرد ةمخاطية عفج االغنام المحلي

فورمالين قلل من  –ومحلول الكحول % ٨٠والكحول االثيلي 
 حيث اشا )٦(ماذكره  وهذا ،ةذوبان او تحلل الخمائر المدروس

 %٨٠ برد والكحول االثيلي بتراكيزرالى ان االسيتون الم
 ةتقلل من ذوبان وتحطم خميرتي الفسفاتازالقلوي% ٩٥و

فورمالين  - ان محلول الكحوللى  اة والبد االشارةوالحمضي
الذي قلل من ذوبان اوتحلل  %٩٠يحتوي على كحول بتركيز

 لمحلولي الفورمالين المتعادل ة اما بالنسب،ةالخمائر المدروس
 مما ة ساع٧٢-٤٨ي ففترة التثبيت تتراوح بين والبوين الكحول

بان كلما  )٧و٦( اكده ما  وهذا،قد يؤثر على تركيز الخمائر
 ويحتوي ،ةزادت فترة التثبيت تقلل من تركيز الخمائر المذكور

 ، الثلجيمن حامض الخليك %٤محلول البوين الكحولي على 
بان هذا الحامض يساعد على ذوبان بعض عضيوات  )٦( بين
ان ) ٧ (اكدكما لخاليا كالمايتوكوندريا واجسام كولجي ا

 ةالحوامض تحطم الخمائر، فهذا قد يفسرالتراكيز الضعيف
 ة في جميع العينات المثبتة والحمضيةلخميرتي الفسفاتاز القلوي

 لعفج االغنام ةبالبوين الكحولي في جميع المناطق المدروس
  .ةالمحلي
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