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  الخالصة

أجریت هذه الدراسة لمعرفة تأثیر عنصر السیلینیوم في المناعة باستخدام مستضد السالمونیال تایفي 

Salmonella typhiناعة الخلطیة وذلك من خالل إجراء بعض الفحوص المناعیة المتعلقة بالمناعة الخلویة والم

أعطیت المجموعة األولى ).حیوانات لكل مجموعه 6(مجامیع ثالثقسمت إلى ,خنزیر غینیا 18تم استخدام ..

أعطیت .(أعطیت المجموعة األخیرة الماء المقطر للمقارنة. )ملي غرام0.04(والثانیة ,)ملي غرام0.02(السیلینیوم 

اجري فحص االلیزا لقیاس مستوى األجسام ).ومیًا لمدة شهرینی(Gastric tube)الجرعة بواسطة اللي المعدي

لوحظ فرق معنوي في . S  typhiالمضادة في المصل بعد تلقیح الحیوانات بلقاح جرثومة السالمونیال تایفي  

تبین من. بینما لم  یالحظ هذا الفرق بین المجامیع المختلفة, استجابة مختلف المجامیع مقارنة بمجموعة السیطرة

S2كان أعلى منه في التركیز ملي غرام)S1 0.02(إن تأثیر التركیز. إجراء فحص شدة الحساسیة المتأخرة

.  S1كذلك الحال بالنسبة لفحص البلعمة فكانت أعلى نسبة بلعمة في المعاملة بالسیلینیوم . ملي غرام)0.04(

وحظ أن هناك فرق معنوي في التأثیر بین المعاملة أما عند إجراء فحص تثبیط هجرة خالیا البالعم الكبیرة فقد ل

  .S2  التركیزو  S1بكل من التركیزوكذلك لوحظ هذا الفرق بین المعاملة.باالسیلینیوم مقارنًة بمعاملة السیطرة 
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Abstract
The purpose of this study is to determine the effect of the selenium on immunity,

used some immunological tests in humoral and cellular immunity.. eighteen guinea pigs 
were divided in to three Groups(6 animals for each Group).the 1st  group (S1)  supplied 
with a selenium (0.02 milligram) ,the 2nd group(S2)  supplied with (0.04 milligram). 
3rd group served as a control group received distills water instead. (Animals were 
treated daily with these minerals using stomach tube for two months).The serological 
test used to evaluate antibody level was ELISA test. Animals were immunized with S 
typhi antigens, Animals respond to S typhi antigen. Significant differences were 
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detected in the treated group in comparison with the control. on the other hand no 
significant differences were seen between treated groups . Selenium showed significant 
effect on cell-mediated immunity in vivo as detected for delayed type hypersensitivity 
(DTH) reaction, this effect was supported by an in vitro test using migration inhibition 
assay (MIF). 

المقدمة

التي تعمل على التخلص من األجسام الغریبة مثل البكتریا , الجهاز المناعي من األجهزة المهمة في الجسمیعد

حیــث یســتجیب الجهــاز المنــاعي بطــرق مختلفــة لهــذه المــواد الغریبــة . والفیروســات والخالیــا الســرطانیة بوســائل مختلفــة

االلتهــام مــن الوســائل المناعیــة غیــر المتخصصــة تشــمل االســتجابة المناعیــة الخاصــة وغیــر الخاصــة ، وتعــد عملیــة 

والتــي یــتم فیهــا التهــام المــواد الغریبــة بخالیــا متخصصــة لهــذا الغــرض مثــل الخالیــا , والمهمــة فــي الــدفاع عــن الجســم

) Macrophages(وخالیا البالعم الكبیـرة ) PMNs) (Poly MorphoNuclear Cells(متعددة األشكال النوویة 

 Cell(والخلویــــة ) Humoral(كمــــا إن المناعــــة المتخصصــــة بنوعیهــــا الخلطیــــة . األخــــرىوغیرهــــا مــــن الخالیــــا 

mediated ( تقوم بالدور الفاعل لحمایة الجسم)1.(  

حیـث إن , یحتاج الجسم لبعض العناصر الثقیلة بكمیات ضئیلة جدًا والبعض منها یعد أساسـیا لوظـائف الخالیـا

فعلــى ســبیل المثــال فــان . قــیًال علــى أجهــزة الجســم ومنهــا الجهــاز المنــاعيزیــادة التعــرض لهــذه العناصــر یكــون عبئــًا ث

) Selenocystein(األهمیة الكبیرة لعنصر السیلینیوم كونه یؤثر في صحة اإلنسان من خالل اشتراكه مع السسـتین 

ة عـن مجموعـة والتي هي عبـار ) Selenoprotein(في الموقع الفعال لكثیر من البروتینات المحتویة على السیلینیوم 

الكلوتـاثیون بیروكسـیدیز إنـزیممن اإلنزیمات المهمة التي تتـداخل مـع كثیـر مـن المسـارات األیضـیة فـي الجسـم ومنهـا 

)Glutathione peroxidase ( الذي یدخل في تكوین وفعالیة خالیا الدم البیض والمساعدة في اإلبقـاء علـى القلـب

أن للسیلینیوم دورًا في مقاومة بعض األمـراض مثـل السـرطانات ، إضـافة كما إن هناك أدلة تشیر إلى . سلیمًا معافى

  ).2(في حاالت الربو ) Inflammatory mediators(إلى زیادة الخصوبة في الذكور وتنظیم الوسائط االلتهابیة 

اد یعـــد عنصـــر الســـیلینیوم أحـــد العناصـــر النـــادرة ذات األهمیـــة العالیـــة لصـــحة اإلنســـان إذ انـــه یشـــكل أحـــد المـــو 

األساسیة لكثیر من المسارات االیضیة الرئیسة ومنها ایض هرمونـات الغـدة الدرقیـة إضـافة إلـى دوره مقاومـًا لألكسـدة 

وفي بعض الوظائف المناعیة المهمة ،وهناك أدلة على ان للسیلینیوم دورًا فعاًال في مقاومة بعض األمـراض وتنشـیط 

  ).3و2(أمراض القلب واألوعیة الدمویة الخصوبة في الذكور وتقلیل الوفیات الناتجة عن

الشــوفان أومصــادر الســیلینیوم فــي الغــذاء هــو طحــین الحبــوب مثــل القمــح والــذرة ونخالــة الشــعیر أهــممــن إن

المحمصــة وبــذور القمــح وكــل أنــواع خبــز الحنطــة والجــوز البرازیلــي والــرز األســمر أووبــذور زهــرة الشــمس المجففــة 

ومنتجات األلبان والسمك والمحار وخمیرة البیرة والبصل ، كما ویتواجد بكمیات اقل فـي ونبات اللفت األحمر واللحوم

  ).4(المطبوخ ونخالة الرز وفول الصویا المحمصة وعصیر البرتقال أوالثوم الطازج والموالس والفطر الطازج 

الجراحـة أو كالهمـا أدى إلـى مـایكرو غـرام یومیـًا مرافقـًا للعـالج باإلشـعاع أو 200إن إعطاء السیلینیوم بجرعة 

ان الســیلینیوم ممكــن ان یختــزل حــدوث الســرطانات مــن خــالل دوره فــي ) 6(كمــا یقتــرح ) 5(زیــادة فــي فعالیــة العــالج 

  .تقویة المناعة الخلویة للسرطان

وقـد لـوحظ ) . 2(یعد عنصر السیلینیوم من العناصر المهمة جدًا لجهاز مناعي صحي واستجابة مناعیة جیـدة 

غذیــة فئــران بغــذاء فقیــر بالســیلینیوم أدى إلــى زیــادة حساســیتها لإلصــابة بــاألمراض الفیروســیة بســبب الخلــل فــي ان ت

، كمـا وجـد ان ) 7(جهاز المناعة إضافة إلى حدوث طفرات وراثیة في الفیروسات مما أدى إلى تحولهـا إلـى ضـاریة 

، بینمـا وجـد فـي دراسـة أخـرى ) 8(الخلطیـة فـي الـدجاج الغذاء الغني بالسیلینیوم أدى إلى تعزیـز االسـتجابة المناعیـة 
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علــــى خنــــازیر غینیــــا إن نقــــص الســــیلینیوم فــــي الغــــذاء أدى إلــــى خلــــل فــــي فعالیــــة خالیــــا الــــبالعم الكبیــــرة الصــــفاقیة 

)Peritoneal Macrophages ( وانقســام الخالیــا اللیمفاویــة فــي الطحــال والتــي تــأثرت ســلبًا)وفــي دراســة عــن ). 9

AIDS) (Acquired Immunodeficiency(اعـــة المكتســـب مـــرض نقـــص المن Syndrome ( فـــأن إعطـــاء

ــــــدة  ــــــائج جی إلــــــى أن خالیــــــا العــــــدالت )11(كــــــذلك أشــــــار ). 10(الســــــیلینیوم مســــــاعدًا لعــــــالج المــــــرض أعطــــــى نت

)Neutrophiles ( ، المــأخوذة مــن أبقــار تعــاني مــن نقــص الســیلینیوم كانــت اقــل قــدرة علــى قتــل األحیــاء الممرضــة    

أن للسیلینیوم تأثیرًا ملحوظًا علـى كـل مـن المناعـة الخلویـة والخلطیـة حیـث وجـد فـي دراسـة علـى الجـرذان )13(وجد 

 DTH) (Delayed Type(أن إعطاء غـذاء فقیـر بالسـیلینیوم أدى إلـى تثبـیط فـي حـدوث فـرط الحساسـیة المتـأخرة 

Hypersensitivity  ( الخلویـة إضـافة إلـى نقصـان ملحـوظ فـي وظـائف وهـذا یعكـس تـأثیر السـیلینیوم علـى المناعـة

  .) B-Lymphocytes(الخالیا اللیمفاویة البائیة 

تختلـف كمیـة السـیلینیوم المســموح بهـا فـي الغــذاء المتنـاول یومیـًا حســب العمـر والجـنس والحالــة العامـة فقـد ذكــر 

مــایكرو غــرام20ة ثــالث ســنوات وتعــد الكمیــة المســموح بهــا لألطفــال بعمــر الــوالدة ولغایــمــایكرو غــرام15إن)12(

مـایكرو 55سـنة ، أمـا فـي البـالغین مـن الـذكور واإلنـاث فبلغـت 13-9لعمـر مـایكرو غـرام40سـنوات و8-4لعمر 

مــایكرو 70للنســاء الحوامــل ، فــي حــین بلغــت مــایكرو غــرام60أي ان الكمیــة تــزداد مــع تقــدم العمــر ، وبلغــت غــرام

بعمــر مــایكرو غــرام90مســتوى مــن الســیلینیوم مــن الممكــن تحملــه یتــراوح بــین وان أعلــى. للنســاء المرضــعاتغــرام

  ، ) 13(للبالغین من كال الجنسین مایكرو غرام400ثالث سنوات ولغایة 

  

  المواد وطرائق العمل

  Laboratory Animalsالحیوانات المختبریة 

رام، جهزت من مركز البحوث غ500–400خنازیر غینیا بیض اللون بوزن یتراوح بین ذكورتاستخدم

  .والرقابة الدوائیة التابع لوزارة الصحة

  Typhoid vaccineلقاح التیفوئید 

تم الحصول علیه من معهد  المصول واللقاحات التابع لوزارة الصحة وهو عبارة عن كامل خلیة السالمونیال 

  .لتريخلیة بكتیریة لكل مل910المقتولة والمحفوظة بالفینول ، ویحتوي على 

  الحیةS. typhiجرثومة 

  .تم الحصول على هذه الجرثومة من عزالت معهد الصحة المركزي التابع لوزارة الصحة

  PHAمحلول المشطر الالنوعي 

ملي لتر من الماء 100في PHAمن ملي غراممایكرو غرام لكل ملي لتر وذلك بإذابة 100حضر بتركیز 

  .حین االستخدامْم ل20–المقطر ، ثم حفظ بدرجة حرارة 

  

  N  B Tصبغة النایتروبلوتترازولیوم 

  )14(:حضرت حسب تعلیمات الشركة المنتجة

  األوساطتحضیر 
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  Tissue Culture Medium RPMI-1640النسیجي ألزرعيالوسط 

  Flow Laboratoriesحضر حسب تعلیمات الشركة المصنعة 

  Nutrient Agarوسط آالكار المغذي 

، أما مكوناته فهي حسب مواصفات الشركة المصنعة S. typhiوخزن جرثومة استخدم وسطًا لتنمیة 

)Oxoid CM3.(  

  Brain Heart Infusion Brothمرق نقیع القلب والدماغ 

استخدم وسطًا إنمائیا لجرثومة السالمونیال أما مكوناته فهي حسب ما ورد في تعلیمات الشركة المصنعة 

)Oxoid CM225.(  

  لسیلینیومتحضیر محلول عنصر ا

ملي لتر ماء مقطر ثم 20في ) Sodium Selenite(غرام من مادة سیلینایت الصودیوم ي مل20إذابةتم 

لكل ملي لتر ملي غرام0.04ملي لتر ماء مقطر للحصول على تركیز 100ملي لتر ومزجت مع 4اخذ منها 

  .واحد

  الحیوانات المختبریة

S. typhiانات للتأكد من عدم تعرضها المسبق لإلصابة بجرثومة اجري فحص الحساسیة المتأخرة لهذه الحیو 

كذلك أخذت عینات دم للتأكد من عدم وجود أي مستوى من األجسام المضادة لهذه الجرثومة ، وضعت الحیوانات 

في أقفاص بالستیكیة معدة لتربیة هذه الحیوانات وجرعت جمیع الحیوانات عن طریق الفم باستخدام أنبوب اللي 

  :وكاآلتي ) Gastric Tube(معدي ال

  .ملي لتر ماء مقطر0.5أعطیت :مجموعة السیطرة.1

لكل حیوان ولمدة ) ملي لتر0.5(ملي غرام0.02أعطیت عنصر السیلینیوم بجرعة :S1مجموعة السیلینیوم .2

  .شهرین

ل حیوان ولمدة لك) ملي لتر1(ملي غرام0.04أعطیت عنصر السیلینیوم بجرعة :S2مجموعة السیلینیوم .3

  .شهرین

هي ضمن الحدود الموصى بها مقارنًة بالجرعة المثلى في S1حسبت الجرعة أعاله على أساس أن الجرعة 

  .كغم65اإلنسان بوزن 

  تمنیع الحیوانات

ملي لتر من لقاح 0.25بعد شهرین من بدأ التجربة منعت الحیوانات المختبریة بإعطائها جرعه أولیه مقدارها 

S. typhi یومًا أعید إعطاء اللقاح وبنفس 15الحاوي على خالیا مقتولة ومحفوظة في الفینول تحت الجلد وبعد

  .الجرعة

  

  المضادةاألجسامالحصول على المصل الحاوي على 

  ).15(تم الحصول على المصل حسب 

  فحص االلیزا
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  ).17(اجري الفحص حسب 

  فحص تثبیط هجرة خالیا البالعم الكبیرة

  )18(حسباجري الفحص 

    

  

  

  

  )DTH(فحص الحساسیة المتأخر 

).18(اجري الفحص حسب 

  

  والمناقشةالنتائج

      Elisa Test  فحص االلیزا -1

المعـامالت فـي االسـتجابة ن هنـاك فرقـا معنویـا فـي تـأثیر هـذهأظهرت نتائج فحـص مسـتوى األجسـام المضـادة أ

وعنـد إجـراء مقارنـات  مسـتقلة بـین ,)0.075p >(وى احتمـالالمناعیة الخلطیة مقارنـة بمعاملـة  السـیطرة عنـد مسـت

لـم یالحـظ أي  فــرق معنـوي بـین هـذه المجــامیع عـدا تلـك المعنویــة ,متوسـطات  الكثافـة الضـوئیة لمختلــف المعـامالت 

أمـا أعلـى مسـتوى لألجسـام المضـادة).. 1(التي لوحظت عند المقارنة بمعاملة السیطرة وكما یالحظ في الجدول رقـم 

وكما الحظنـا عنـد إجـراء المقارنـات المسـتقلة فـان الفـرق .S2فقد كان في المجموعة التي عوملت بالسیلینیوم بالتركیز 

عـدا عنـد المقارنـة مـع ) .LSD(في مستوى األجسام المضادة بین أي معـاملتین كـان اقـل مـن قیمـة اقـل فـرق معنـوي 

  .معاملة السیطرة

ولعل . وجه عام تنعكس على فعالیة ووظائف أعضاء الجسم المختلفة ان حاجة الجسم من العناصر المعدنیة ب

ذلــك یســري علــى األعضــاء الخاصــة بإحــداث المناعــة مثــل الطحــال والعقــد اللیمفاویــة ونقــي العظــم والغــده الســعتریه 

س فـي فعلى سبیل المثال ان نقص عنصـر النحـا, هناك العدید من هذه العناصر ولكل منها أهمیته وتأثیره , وغیرها 

ولغـــرض تـــوفیر المحـــیط المناســـب للجهـــاز , العلیقـــة یـــؤدي إلـــى ضـــعف االســـتجابة المناعیـــة المحدثـــة جـــراء التطعـــیم 

المناعي ألداء وظیفته بشكل طبیعي وعلى أفضل وجه ممكن ال بد من توفیر كافة العناصر المعدنیة وبشـكل خـاص 

  ).19(ینیوم العناصر المطلوبة بكمیات قلیلة وربما غیر ملحوظة مثل السیل

إن الجرعـة المعطـاة مـن . S.typhiمعنویًا في إنتاج األجسام المضادة ضد جـراثیم تأثیرایؤثر عنصرالسیلینیوم 

  .هذا العنصر أحدثت زیادة ملحوظة في االستجابة المناعیة الخلطیة لهذه المستضدات

  

  

  

  المجامیعففحص االلیزا یالحظ فیه متوسط الكثافة الضوئیة لمختل) 1(جدول       

  متوسط الكثافة الضوئیة  المعاملة

  نانومیتر*0.007±0.0566  ملي غرام)S1  )0.02السیلینیوم 

Mean Migration area in Presence of Ag  

Mean Migration area in Absence of Ag  

Migration Index =
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  نانومیتر*0.003±06010  ملي غرام)S20.04(السیلینیوم  

  نانومیتر  *C  0.0404  +0.003السیطرة  

LSD  =0.11  
الخطأ القیاسي*

  

لســیلینیوم إلــى ضــعف الجرعــة المطلوبــة أدى إلــى حصــول زیــادة ولــو لــوحظ فــي هــذه الدراســة أن زیــادة جرعــة ا

الـذي أشـار إلـى أن إعطـاء غـذاء یحتـوي علـى )21(وهذا یختلف مع ما ذكـره . طفیفة في مستوى األجسام المضادة 

  . تركیز اكبر من المسموح به من السیلینیوم ألبقار قد أدى إلى تثبیط في إنتاج األجسام المضادة 

حیــث .دراســات تــدور حــول تــأثیر نقــص الســیلینیوم فــي المناعــة عمومــًا والمناعــة الخلطیــه خصوصــاً ان اغلــب ال

ولكن هذه الوظائف عادت , إعطاء غذاء فقیر بالسیلینیوم أدى إلى ضعف في وظائف الخالیا البائیة أن)22(وجد 

  .إلى طبیعتها بعد إعطاء السیلینیوم 

    . DTH(Delayed Type Hypersensitivity(فحص شدة الحساسیة المتأخرة-2

حیـث أظهـرتأحد الفحوص المستخدمة إلعطاء فكره عن المناعة الخلویـة الحساسیة هوإن هذا النوع من فرط     

وبـــین معاملـــة الســـیطرة عنـــد مســـتوى المعـــامالت المســـتخدمةمعنویـــا بـــین مختلـــف هنـــاك فرقـــانتـــائج هـــذا الفحـــص أن 

وهذا یشیر إلـى أن تـأثیر )P < 0.005( هذه النتائج أیضا معنویة عند احتمال مما یعني إن ) P<0.001( احتمال 

بالسـیلینیوم بـالتركیز إن أعلى تأثیر كـان  للمعاملـة). 2الجدول رقم ( السیلینیوم  في  المناعة  الخلویة كان ملحوظًا 

S1   عاملة بالسـیلینیوم بـالتركیز هذا التأثیر عند المبینما انخفض,ملیمتر11.5حیث بلغ متوسطُ سمك الجلدS2 

وعنـــد إجـــراء مقارنـــات مســـتقلة بـــین متوســـطات  المعـــامالت ومتوســـط مجموعـــة الســـیطرة  نالحـــظ أن  تـــأثیر هـــذه . . 

وعند إجراء مقارنـات مسـتقلة . حیث كان  غیر معنویا  S1المعامالت كان معنویا عدا المعاملة بالسیلینیوم بالتركیز 

والسـیلینیوم  S1الت  لـوحظ انـه  كـان هنـاك  فرقـا معنویـا بـین  تـأثیر السـیلینیوم بـالتركیز بین متوسـطات هـذه المعـام

  . S2بالتركیز 

  

  شدة الحساسیة المتأخرة نالحظ فیه متوسط ثخن الجلد بالملیمتر في مختلف المجامیع) 2(جدول 

  متوسط تثخن الجلد بالملیمتر  المعاملة

  *0.288±11.5  مملي غرا)S1  )0.02السیلینیوم 

  *0.478±8.25  مملي غرا)S20.04 (السیلینیوم  

  *C  9.0±0.707السیطرة  

LSD  =1.544  
الخطأ القیاسي*

  

لـــوحظ أن إعطـــاء عنصـــر الســـیلینیوم ضـــمن الجرعـــة المطلوبـــة فـــي هـــذه الدراســـة أدى إلـــى تشـــجیع االســـتجابة 

إال أن زیــادة الجرعــة . المناعیــة الخلویــة ولــوحظ بــان هنــاك فرقــًا معنویــًا بــین المجــامیع المعاملــة ومجموعــة الســیطرة 

نصر السیلینیوم تركـز علـى أهمیتـه كونـه إن اغلب الدراسات حول أهمیة ع. تسبب في حدوث خفض لهذه االستجابة

أن إعطـاء السـیلینیوم )23(وحول تأثیره في المناعة ذكر. إضافة إلى استخدامه عالجًا للسرطان , مضادًا لألكسدة 

أمــا نقصــه فقــد تســبب فــي تثبــیط لشــدة الحساســیة . ضــمن الجرعــة المطلوبــة أدي إلــى تعزیــز لوظــائف الخالیــا التائیــة 

إلــى أن الســیلینیوم یقــوم بتحفــز   .)15(أشــار . الجــرذان ممــا یعكــس الــنقص فــي المناعــة الخلویــة المتــأخرة فــي هــذه
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كمـا ان اسـتخدام . الخالیا اللیمفاویة على التكاثر واالستجابة للمؤثرات المسرطنة من خالل تحولهـا إلـى خالیـا سـامه 

وان استخدامه في . وتمیزها إلى خالیا سامه فعاله السیلینیوم عالجًا في كبار السن أدى إلى تكاثر الخالیا اللیمفاویة

  ) . CD4)24خصوصًا الخالیا التائیة نوع , عالج السرطان هو من خالل دوره في تعزیز المناعة الخلویة 

إن مضاعفة جرعة السیلینیوم أدى إلى انخفاض فـي المناعـة الخلویـة تمثـل فـي ضـعف االسـتجابة لفحـص شـدة 

د یعــزى ذلــك إلــى أن إعطــاء الســیلینیوم بجــرع عالیــة یــؤدي إلــى حصــول تــأثیرات ســمیه علــى وقــ. الحساســیة المتــأخرة 

أو ربمــا یــؤثر فــي إنتــاج بعــض الســیتوكینات التــي تعمــل علــى تثبــیط هــذه الخالیــا , الخالیــا األصــلیة للخالیــا التائیــة 

  .بصوره غیر مباشرة 

  Phagocytic Activity Testالبلعمة  فعالیةفحص-3

, ي هذا الفحص لمعرفة قدرة خالیا  العـدالت  علـى التهـام  معقـد صـبغة  النیتروبلوتترازولیـوم مـع الهیبـارین ُأجر    

مختلـف المعـامالت مقارنـة بمجموعـة الخالیا على البلعمة بـینهذه في قابلیة) P < 0.001(حیث  ظهر فرق معنوي

أدت إلـى  حصـول زیـادة  فـي   S1نیوم بـالتركیز التـي أعطیـت السـیلیكمـا وجـد أن المعاملـة  ) . 3جـدول ( ,السـیطرة

 S2نسبة  خالیا  العدالت الملتهمة  للمعقد  بینما انخفضت نسبة الخالیا الملتهمة عند زیادة الجرعة من السـیلینیوم 

بـین تـأثیر كـل ) P < 0.001(وعند إجراء مقارنات مستقلة بین متوسطات هذه المعامالت وجد أن هنـاك فرقـا معنویـا.

بـین  ) P < 0.001(كمـا  لـوحظ  أن  هنـاك  فرقـا معنویـا ,  مقارنـة بمجموعـة  السـیطرة S1السـیلینیوم بـالتركیز مـن 

  .S2السیلینیوم بالتركیز باوالمعاملة   S1تأثیر  المعاملة بالسیلینیوم  بالتركیز 

  

  في مختلف المجامیعفحص قدرة خالیا العدالت على البلعمه ُیالحظ فیه متوسط حدوث البلعمه ) 3(جدول 

  %متوسط حدوث البلعمة  المعاملة

  *1.596±25.4  مملي غرا)S1  )0.02السیلینیوم 

(السیلینیوم   S20.04(2.621±14.2  مملي غرا*  

  *C  12.7±2.088السیطرة  

LSD  =1.544  
الخطأ القیاسي*

  

اللتهــاب وبروتینــات المــتمم وغیرهــا مــن بــین تعــد الجوانــب المناعیــة غیــر المتخصصــة مثــل عملیــات االلتهــام وا

. الوسائل التي یستعملها الجسم وبشكل خاص في المراحل األولیة من التعرض للمسـببات المرضـیة أو المستضـدات 

ففــي عملیــة البلعمــة یحــدث التهــام الجســم الغریــب مــن قبــل الخالیــا الملتهمــة وتحطیمــه بفعــل اإلنزیمــات الهاضــمة أو 

وهي تساهم كخط أول في عملیات , وتعد الخالیا متعددة األشكال النوویة أولى هذه الخالیا . الیا الحالة في هذه الخ

كذلك تشارك خالیا . هذه الخالیا تتواجد في الدم واألنسجة اللیمفاویة مثل الطحال والعقد اللیمفاویة وغیرها . االلتهام 

خـاص حـین تتكــون وسـائط المناعـة الخاصــة مثـل بعــض الـبالعم الكبیـرة فــي هـذه الفاعلیـة بشــكل أكثـر كفـاءة وبشــكل

  .السیتوكینات 

علــــى االلتهــــام فــــي المجــــامیع المعاملــــة ) PMNCs(اجــــري فحــــص فاعلیــــة الخالیــــا متعــــددة األشــــكال النوویــــة

لـــوحظ فـــي هـــذه الدراســـة أن إعطـــاء الســـیلینیوم ضـــمن الجرعـــة . باالســـیلینیوم وبتركیـــزین مختلفـــین مقارنـــة بالســـیطرة 

تـأثیرًا فـي المناعـة المتأصـلة للسـیلینیومدى إلى زیادة قدرة خالیا العـدالت علـى البلعمـة وهـذا یشـیر إلـى إنالمطلوبة أ

)Innate immunity .( إضــافة إلــى تــأثیره فــي المناعــة المتخصصــة التــي تشــمل كــًال مــن الخالیــا التائیــة والخالیــا
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ن یختــزل قــدرة خالیــا العــدالت علــى قتــل الخمــائر مــن الممكــن االســیلینیومنقــص أنإلــى )25(وقــد أشــار. البائیــة 

نقـص السـیلینیوم فـي خنـازیر غینیـا إن. والبكتریا في األبقار مما أدى إلى زیادة حساسیتها لإلصـابة بالتهـاب الضـرع 

إعطـاء السـیلینیوم للجـاموس لعـدة أسـابیع أدى إلـى إنكـذلك . أدى إلى ضعف في قدرة البالعم الكبیرة علـى البلعمـة 

إضافة إلى ذلك فان السیلینیوم یعمل على تفعیـل جـذب . ة في قدرة الخالیا متعددة األشكال النوویة على البلعمه زیاد

لــوحظ ان زیــادة جرعــة الســیلینیوم أدت كمــا هــو ) .14و13و10(الخالیــا متعــددة األشــكال النوویــة إلــى محــل اإلصــابة 

إعطـاء أنمـن )20(وهـذا ال یختلـف عمـا ذكـره . عمـة الحال مع الزنك إلى ضعف في قدرة خالیـا العـدالت علـى البل

ومــا أشــار إلیــه  . الســیلینیوم بجــرع عالیــة ألبقــار حوامــل أدى إلــى تثبــیط لكثیــر مــن وظــائف الخالیــا الدمویــة البیضــاء

إعطـــاء الســـیلینیوم بجـــرع عالیـــة ســـبب نقـــص فـــي أعـــداد خالیـــا الـــدم البـــیض وفـــي أعـــداد الخالیـــا أنمـــن )25(

  ) .Granulocytes(المحببة

مـــن المعـــروف أن الســـیلینیوم یوجـــد فــــي الكثیـــر مـــن البروتینـــات مرتبطــــًا بالحـــامض األمینـــي السیســـتین بشــــكل 

Selenocystien وهذه البروتینات هي جزء من الفعالیات الحیویة في خالیا الكائن الحـي وفـي جـدار هـذه الخالیـا .

طلوبة قد یتسبب في أذى لهذه الفعالیات في الخالیا ومنها لذا فان النقص أو الزیادة في هذا العنصر عن الجرعة الم

وفي حقیقة األمر فان تـأثیر السـیلینیوم علـى . خالیا العدالت وبالتالي زیادة أو إنقاص قدرة هذه الخالیا على البلعمة 

لیـة البلعمـة المستوى الجزیئي غیر مفهوم تمامًا ویحتاج إلى دراسات مستفیضة حول كیفیـة تـأثیر هـذا العنصـر فـي قاب

.  

 MIF (Migration Inhibition(یعــد الســیتوكین المعــروف بالعامــل المــانع لهجــرة خالیــا الــبالعم الكبیــرة 

Factor)  ( وهــو یفــرز مــن الخالیــا اللیمفاویــة التائیــة التــي تــم تحفزهــا بمستضــد , منظمــًا مهمــًا لالســتجابة االلتهابیــة

ومن خالیا الدماغ والكلیـة والرئـة والبروسـتات والخصـیة وكـذلك مـن ) Pituitary gland(ومن الغدة النخامیة . معین

ـــم الكبیــرة وتعــد الــبالعم الكبیــرة مصــدرًا مهمــًا لهــذا العامــل فضــًال عــن كونهــا الهــدف لفعــل هــذا ). 25( خالیــا البالعـ

قــدیر إفــراز وفــي دراســتنا الحالیــة أجــري هــذا الفحــص لتقــدیر المناعــة الخلویــة فــي الطبــق مــن خــالل ت). 26(العامــل 

  . إفراز هذا العامل م عامل منع هجرة خالیا البالعم الكبیرة وأهمیة عنصر السیلینیو 

 MIF (Macrophage Migration Inhibition( فحص تثبـیط هجـرة  خالیـا الـبالعم الكبیـرة -4

Factor .  

بـین  المعـامالت  التـي  تـم أظهرت  نتائج  فحص تثبیط هجرة خالیـا  الـبالعم الكبیـرة ان  هنـاك  فرقـا معنویـا  

إعطائها  السیلینیوم ومعاملة السیطرة في قدرة الخالیا اللیمفاویة على إنتاج  مواد مانعه  لهجرة خالیا الـبالعم الكبیـرة 

   S1وكما نالحظ فـان قیمـة معامـل الهجـرة للمعاملـة  بـالتركیز ) . 4جدول (, )P < 0.001(عند  مستوى  معنویة  

وكمــا  S2الســیلینیوم بــالتركیز أمــا فــي معاملــةتلیهــا  , بــیط للهجــرة قــد حصــل فــي هــذه المعاملــة تظهــر أن اكبــر تث

ا لـم  یكــن معنویــا عنــد المقارنــة بمعاملــة الســیطرة ولكــن هــذا یظهــر أن تأثیرهــنالحـظ فــي الجــدول فــان معامــل الهجــرة  

  .التأثیر وكما نالحظ اقل حتى من التأثیر المالحظ في معاملة السیطرة 

  معامل الهجرة لمختلف المجامیعفحص تثبیط هجرة خالیا البالعم الكبیرة نالحظ فیه متوسط) 4(دول ج

  متوسط معامل الهجرة  المعاملة

  *0.022±0.55  مملي غرا)S1  )0.02السیلینیوم 

  *0.003±0.8  مملي غرا)S20.04(السیلینیوم  

  *C  0.77±0.016السیطرة  

LSD  =0.11  
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وعنــد إجــراء مقارنــات مســتقلة بــین متوســطات معامــل الهجــرة لمختلــف المعــامالت نالحــظ أن هنــاك فرقــا معنویــا 

)P<0.001 ( بـین تــأثیر المعاملــة بالســیلینیوم بــالتركیزS1 الســیلینیوم بــالتركیز بــاوتــأثیر المعاملـةS2 , كــذلك نالحــظ

تثبــیط هجــرة خالیــا الــبالعم الكبیــرة حتــى عنــد المقارنــة بمعاملــة أن زیــادة الجرعــة مــن الســیلینیوم أدى إلــى ضــعف فــي

  . السیطرة

أدى إلـى زیـادة فـي ) یـوم/ملـي غـرام0.02(إعطاء السیلینیوم وبتركیز ضمن حدود الجرعة المطلوبـة  أنلوحظ 

ومــن . الضــعف بینمــا نقــص هــذا العامــل عنــد زیــادة الجرعــة إلــى , إفــراز العامــل المثــبط لهجــرة خالیــا الــبالعم الكبیــرة

المعـــروف ان إعطـــاء الســـیلینیوم ضـــمن الجرعـــة المطلوبـــة یـــؤدي إلـــى الحفـــاظ علـــى التـــوازن بـــین الخالیـــا اللیمفاویـــة 

یعمـــل الســیلینیوم علـــى ) . 27(وهــي التـــي تفــرز لمفوكینـــات تحــدد وجهــة االســـتجابة المناعیــة Th2/Th1المســاعدة 

یتضـــح ممـــا ســـبق ان . یة مـــن خـــالل تحفزهـــا علـــى التكـــاثر تحفـــز الخالیـــا اللیمفاویـــة لالســـتجابة للمحفـــزات المرضـــ

الســیلینیوم مــن خــالل تــأثیره المحفــز أو المثــبط للخالیــا اللیمفاویــة المفــرزة للعامــل المثــبط لهجــرة خالیــا الــبالعم الكبیــرة 

  .یؤدي إلى زیادة أو قله في إفراز هذا العامل
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