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  الخالصة

وذلك من خالل إجراء S typhiأجریت هذه الدراسة لمعرفة تأثیر عنصر الزنك في المناعة باستخدام مستضد 

قسمت إلى ,یر غینیا خنز 18استخدمت . .بعض الفحوص المناعیة المتعلقة بالمناعة الخلویة والمناعة الخلطیة 

). ملي غرام0.16(والثانیة , )ملي غرام0.08(أعطیت المجموعة ).حیوانات لكل مجموعه 6(مجامیع ثالث

اجري فحص االلیزا لقیاس مستوى ).أعطیت یومیًا لمدة شهرین.(للمقارنةأعطیت المجموعة األخیرة الماء المقطر 

لوحظ فرق معنوي في استجابة .S typhiات بلقاح جرثومة  األجسام المضادة في المصل بعد تلقیح الحیوان

تبین من إجراء فحص شدة الحساسیة المتأخرة أن أعلى تأثیر كان للمعاملة , المجموعتین مقارنة بمجموعة السیطرة

انخفض.  Zn1بالزنككذلك الحال بالنسبة لفحص البلعمه فكانت أعلى نسبة بلعمة في المعاملة .   Zn1بالتركیز 

أما عند إجراء فحص تثبیط هجرة خالیا البالعم الكبیرة فقد لوحظ ان هناك فرق .. هذا التأثیر عند زیادة الجرعة

Zn1بالتركیزوكذلك لوحظ هذا الفرق بین المعاملة .مقارنًة بمعاملة السیطرة بالزنكمعنوي في التأثیر بین المعاملة 

  .Zn2مقارنًة بالتركیز 
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Abstract
The purpose of this study is to determine the effect of zinc on immunity, by use 

some immunological tests about humeral and cellular immunity. 18 guinea pigs put in 
three Groups (6 animals for each Group). the first group take a zinc (0.08
milligram),while the second take (0.16).the last treatment take a distill water as a 
control. (The doses given daily by stomach tube for tow months). ELISA test used to 
determine the antibodies level after vaccination with S typhi vaccine, Therese significant 
difference in response of different treatments compare to control, where this difference 
not found between treatments. The delayed type hypersensitivity test show that the 
highest effect is for treatment with Zn1 more than Zn2. Also with the phagocytic 
activity, highest phagocytic rate in treatment with Zn1. this effect decrease with 
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heightened the dose. The macrophage migration inhibition test shows a significant 
difference in effect of zinc in compare with control. 

  

المقدمة

++Znیلعب الزنك دورًا مهمًا في الكثیر من العملیـات الحیویـة فـي جسـم الكـائن الحـي وحیـث انـه ثنـائي التكـافؤ 

تكـوین إلـىو یمیـل الزنـك ). Respiratory chain(وال یسـتطیع فقـد إلكتـرون  فلـیس لـه دور فـي السلسـلة التنفسـیة 

فـــي األحمـــاض ) Thiol(والثـــایول ) Carboxy(ســـي والكاربوك) Amino groups(معقـــدات مـــع مجـــامیع االمـــین 

  ).1(تفاعل إنزیمي تعتمد على وجود الزنك 300األمینیة والبروتینات ولهذا السبب فان ما یقرب من 

جـزء لكـل ملیـون وفـي مـاء 65یشكل الزنك العنصـر السـابع عشـر مـن مكونـات القشـرة األرضـیة بتركیـز حـوالي 

كذلك یتواجد الزنك في كافة األنسجة النباتیة والحیوانیة ، وفي جسم اإلنسان . جزء لكل بلیون21–9البحار یشكل 

فــي العظــام ومــا تبقــى فــي أجــزاء % 25فــي العضــالت و% 65غــرام مــن الزنــك یتــوزع بنســبة 2البــالغ یوجــد حــوالي 

لغنیة بالزنك هي ااألنسجةومن . الجسم األخرى ، حیث یتواجد الزنك في كافة  مكونات الخالیا خصوصًا في النواة 

الغـدة االدرینالیـة والجلـد وبعـض المنـاطق مـن الـدماغ والبنكریـاس ومشـیمة العـین وغـدة البروسـتات والحیوانـات المنویـة 

)2.(  

یتواجــــد الزنــــك فــــي اغلــــب أنــــواع األغذیــــة خصوصــــًا المنتجــــات الحیوانیــــة وبضــــمنها األســــماك وفــــي البقولیــــات 

  ).3(یات قلیلة في األغذیة النباتیة وغیر متوفر بشكل جید وعلى العموم فان الزنك یوجد بكم.والحبوب

یلعب الزنك دورًا مهمًا في مختلف الوظائف الحیویة لجسم اإلنسان فهو ضروري  للنمو والتطـور والحفـاظ علـى 

حیــث  . شــهیة جیــدة ونضــج الخصــى وســالمة الجلــد والوظــائف العصــبیة والتئــام الجــروح إضــافة إلــى دوره فــي المناعــة

إنزیم  تعتمد على الزنك تلعب دورًا مهمـًا فـي ایـض الكاربوهیـدرات والـدهون واألحمـاض األمینیـة 300كثر من  ان  ا

كمـا وان الزنـك یعمـل مسـاعدًا . وفي بناء البروتینات واألحماض النوویة إضافة إلى الكثیر مـن العملیـات الكیموحیویـة

المضــــاد لألكســــدة إلزالــــة األنــــواع المتفاعلــــة مــــن )Superoxide dismutase(إلنــــزیم السوبراوكســــید دیســــموتاز 

  ).Reactive oxygen species) (4(األوكسجین 

نقص الزنك یؤدي خلل في النمو من خـالل تقلیـل فعالیـة اإلنزیمـات الضـروریة فـي عملیـات بنـاء األحمـاض إن

 IGF) (Insulin Like(كــذلك یســبب نقــص فــي عامــل النمــو المشــابه لالنســولین ) 6(والبروتینــات ) 5(النوویــة 

Growth Factor) (7 ( وعوامـــل النمـــو األخـــرى مثـــل الثـــایمولین ،)Thymulin ( الـــذي یســـاعد فـــي نمـــو الخالیـــا

  ).8(اللیمفاویة 

یتأثر مستوى الزنك في البالزمـا تـأثرًا سـریعًا جـدًا عنـد تنـاول غـذاء فقیـر بعنصـر الزنـك بسـبب القابلیـة المحـدودة 

ولهــذا الســبب نجــد ان تركیــز الزنــك فــي البالزمــا یــنخفض . أمــاكن تخزینــه فــي الجســملهــذا العنصــر علــى التحــرك مــن 

حیث ان حوالي ثلـث الزنـك فـي البالزمـا یتواجـد مـع الكلوبیولینـات الكبیـرة . عند تناول غذاء فقیر بالزنك% 50بحدود 

)Macroglobulin ( والتــي لــیس لهــا أي دور فــي نقــل الزنــك)زنــك بــاختالف العمــر یختلــف االحتیــاج الــدقیق لل). 9

الجرعــةالموصــى بهــا تبعــًا للبلــدان ، ففــي الوالیــات المتحــدة األمیركیــة فــان الجرعــةوحالــة الحمــل والرضــاعة وتختلــف 

ملي 5یومیًا لإلناث البالغات مع مالحظة إضافة ملي غرام12یومیًا للذكور البالغین وملي غرام15المطلوبة هي 

یومیـًا فـي األشـهر ملـي غـرام2.5مرضعات في األشهر األربعة األولى مـن الرضـاعة ویومیًا في حالة النساء الغرام

مـــن أهـــم أعـــراض نقـــص الزنـــك فـــي اإلنســـان هـــي اخـــتالل النمـــو وتـــأخر النضـــج إن.،) 10(المتبقیـــة مـــن الرضـــاعة 

الحساسـیة الجنسي وضعف الجهاز الهیكلي والتهاب الجلد وٕاسهال وقرع وضعف الشهیة وتغیرات فـي السـلوك وزیـادة 
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وتختلــف شــدة األعــراض تبعــًا لشــدة الــنقص . لألمــراض المختلفــة وهــي ناتجــة عــن حــدوث خلــل فــي الجهــاز المنــاعي

)11,4.(  

  

المواد وطرائق العمل

  Laboratory Animalsالحیوانات المختبریة 

جهـزت مــن غـرام، 500–400اسـتخدم فـي الدراسـة الحالیـة خنـازیر غینیـا بـیض اللــون ذكـور بـوزن یتـراوح بـین 

  .مركز البحوث والرقابة الدوائیة التابع لوزارة الصحة

  Typhoid vaccineلقاح التیفوئید 

تم الحصول علیـه مـن معهـد  المصـول واللقاحـات التـابع لـوزارة الصـحة وهـو عبـارة عـن كامـل خلیـة السـالمونیال 

  .لتریخلیة بكتیریة لكل مل910المقتولة والمحفوظة بالفینول ، ویحتوي على 

  الحیةS. typhiجرثومة 

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

  طرائق العمل

  PHAمحلول المشطر الالنوعي 

ملـي لتـر مـن المـاء 100فـي PHAمـن ملـي غـراممایكرو غرام لكل ملي لتر وذلك بإذابة 100حضر بتركیز 

  .ْم لحین االستخدام20–المقطر ، ثم حفظ بدرجة حرارة 

  N  B Tصبغة النایتروبلوتترازولیوم 

  )12(واجري الفحص حسبحضرت حسب تعلیمات الشركة المنتجة

  األوساطتحضیر 

  Tissue Culture Medium RPMI-1640النسیجي ألزرعيالوسط 

  Flow Laboratoriesحضر حسب تعلیمات الشركة المصنعة 

  Nutrient Agarوسط آالكار المغذي 

، أمـــا مكوناتـــه فهـــي حســـب مواصـــفات الشـــركة المصـــنعة S. typhiاســـتخدم وســـطًا لتنمیـــة وخـــزن جرثومـــة 

)Oxoid CM3.(  

  Brain Heart Infusion Brothمرق نقیع القلب والدماغ 

اســـتخدم وســـطًا إنمائیـــا لجرثومـــة الســـالمونیال أمـــا مكوناتـــه فهـــي حســـب مـــا ورد فـــي تعلیمـــات الشـــركة المصـــنعة 

)Oxoid CM225(.  

عنصر الزنك

ملـي لتـر مـاء مقطـر ، أضـیفت إلـى 20فـي ) Zinc acetate(مـن مـادة اسـیتات الزنـك ملي غرام20تم إذابة 

  .لكل ملي لتر واحدملي غرام0.16ملي لتر ماء مقطر للحصول على تركیز 105

  الحیوانات المختبریة

S. typhiالمسـبق لإلصـابة بجرثومـة اجري فحص الحساسیة المتـأخرة لخنـازیر غینیـا للتأكـد مـن عـدم تعرضـها

كذلك أخذت عینات دم للتأكد من عدم وجـود أي مسـتوى مـن األجسـام المضـادة لهـذه الجرثومـة ، وضـعت الحیوانـات 
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فــي أقفــاص بالســتیكیة معــدة لتربیــة هــذه الحیوانــات وجرعــت جمیــع الحیوانــات عــن طریــق الفــم باســتخدام أنبــوب اللــي 

  :تي وكاآل) Gastric Tube(المعدي 

  )حیوانات 6.( ملي لتر ماء مقطر0.5أعطیت :مجموعة السیطرة.1

. ( لكل حیوان ولمدة شهرین) ملي لتر.0.5(ملي غرام0.08أعطیت عنصر الزنك بجرعة :Zn1مجموعة الزنك .2

  )حیوانات 6

. ( رینلكـل حیـوان ولمـدة شـه) ملـي لتـر1(ملـي غـرام0.16أعطیت عنصر الزنـك بجرعـة :Zn2مجموعة الزنك .3

  )حیوانات 6

هي ضمن الحدود الموصى بها مقارنًة بالجرعة المثلـى فـي Zn1حسبت الجرعة أعاله على أساس أن الجرعة 

  .كغم65اإلنسان بوزن 

  تمنیع الحیوانات

ملـي لتـر مـن لقـاح 0.25بعد شهرین من بدأ التجربة منعت الحیوانات المختبریة بإعطائها جرعـه أولیـه مقـدارها 

S. typhi یومـًا أعیـد إعطـاء اللقـاح وبـنفس 15الحـاوي علـى خالیـا مقتولـة ومحفوظـة فـي الفینـول تحـت الجلـد وبعـد

  .الجرعة

  المضادةاألجسامالحصول على المصل الحاوي على 

  ).13(تم الحصول على المصل حسب 

  ELISA Testفحص االلیزا 

  ).14(اجري الفحص حسب 

  فحص تثبیط هجرة خالیا البالعم الكبیرة

  (15)جري الفحص حسب ا

  )DTH(المتأخرةفحص الحساسیة 

  ).16(اجري الفحص حسب 

  

  

  

  

  

  النتائج والمناقشة

فـي االســتجابة المناعیــة الزنــكأظهـرت نتــائج فحــص مسـتوى األجســام المضــادة أن هنـاك فرقــا معنویــا فـي تــأثیر 

لمعاملـة التـي أعطیـت الزنـك بـالتركیز عدا تلك ا) P= 0.075(الخلطیة مقارنة بمعاملة  السیطرة عند مستوى احتمال

Zn1 .

المعطـاة مـن الجرعـةإن. S.typhiیؤثر عنصر الزنـك تـاثیرًا معنویـًا فـي إنتـاج األجسـام المضـادة ضـد جـراثیم 

  )1الجدول (.هذا العنصر أحدثت زیادة ملحوظة في االستجابة المناعیة الخلطیة لهذه المستضدات

الثقیلة المطلوبة بكمیات قلیلة جدًا سواء ألهمیته فـي الجانـب المنـاعي او غیـر یعد الزنك من بین أهم العناصر 

وهــذا مــا تمــت مالحظتــه فــي الدراســة ).17(مــن الناحیــة المناعیــة فــان الزنــك یقــوي االســتجابة المناعیــة . المنــاعي 

المنـــاعي وتثبـــیط إذ إن زیـــادة هـــذا العنصـــر قـــد تـــؤدي إلـــى خفـــض فعالیـــة الجهـــاز , المعطـــاة الجرعـــةالحالیـــة ضـــمن 

Mean Migration area in Presence of Ag  

Mean Migration area in Absence of Ag

Migration Index 
=
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من المطلوب یؤدي كذلك إلى تأخیر امتصاص بعض األغذیة ممـا أكثراخذ كمیات من الزنك إن. المناعة الناتجة 

  .یتسبب في حدوث نقص تغذوي

  

.فحص االلیزا یالحظ فیه متوسط الكثافة الضوئیة لمختلف المعامالت) 1(جدول 

متوسط الكثافة الضوئیةالمعاملة

نانومیتر*0.002±0.0518ملي غرام) Zn1)0.08الزنك  

نانومیتر*0.002±0.0594ملي غرام)Zn2)0.16الزنك  

نانومیتر*C  0.0404±0.003السیطرة   

LSD  =0.0152  

  الخطأ القیاسي*

  

 Wilson(للمصـابین بمـرض ولسـون ) یـوم/ملي غرام150(إلى أن إعطاء جرعه عالیة من الزنك )18(أشار

disease ( سـنه لـم یـؤثر سـلبًا علـى وظـائف الخالیـا اللیمفاویـة أو الخالیـا القاتلـة الطبیعیـة وهـذا یشـیر إلـى 27ولمدة

المدى الواسع من األمان في جرعة الزنك التي من الممكـن ان تكـون لهـا تـأثیرات سـلبیة فـي وظـائف الجسـم المختلفـة 

ســلبیًا علــى إنتــاج األجســام المضــادة عنــد مضــاعفة وفــي دراســتنا لــم ُیلحــظ تــأثیرا. ومنهــا وظــائف الجهــاز المنــاعي 

  .الزنكالجرعة من عنصر 

الــنقص الطفیــف فــي هــذا العنصــر ربمــا یــؤدي إلــى خفــض فعالیــة الســعتریه الــذي تمثــل فــي قلــة أعــداد إنوجــد 

خالیا علـى قتـل الخالیا التائیة والخالیا القاتلة الطبیعیة وخالیا العدالت وقلة إنتاج السیتوكینات مع ضعف في قدرة ال

إلـــى أن إعطـــاء غـــذاء فقیـــر بالزنـــك أدى إلـــى قلـــه فـــي إنتـــاج األجســـام )20(كـــذلك أشـــار) . 19(األحیـــاء المرضـــیة

بینما كان مستوى األجسام المضادة افضل في المجموعـة التـي أعطیـت غـذاء فیـه كمیـه . المضادة في خنازیر غینیا 

ســبة مــن الزنــك یــؤدي إلــى تقلیــل عملیــة المــوت المبــرمج فــي ان إعطــاء جرعــه منا)21(وقــد وجــد . كافیــه مــن الزنــك

بـل ربمـا قـد یـؤدي , الخالیا اللیمفاویة وبالتالي الحفاظ علـى مسـتوى إنتـاج األجسـام المضـادة ضـمن المعـدل الطبیعـي 

إلــى ان الــنقص فــي عنصــر الزنــك )22( كمــا أشــار. األجســام المضــادة إلنتــاجإلــى زیــادة فــي فعالیــة هــذه الخالیــا 

مكــــن ان یــــؤدي إلــــى ضــــعف فــــي تطــــور الخالیــــا اللیمفاویــــة البائیــــة وقلــــه فــــي إنتــــاج األجســــام المضــــادة خصوصــــًا م

  .IgGالكلوبیولین المناعي 

    . DTH(Delayed Type Hypersensitivity(فحص شدة الحساسیة المتأخرة

وبــین معاملــة الســیطرة أظهــرت نتــائج هــذا الفحــص أن هنــاك  فرقــا معنویــا بــین مختلــف المعــامالت  المســتخدمة

> P( عنـد احتمـال ممـا یعنـي إن هـذه النتـائج أیضـا معنویـة) P<0.001( عند مستوى احتمـال  وهـذا یشـیر )0.005

  ). 2الجدول رقم ( إلى أن تأثیر الزنك  في  المناعة  الخلویة كان ملحوظًا 

ُوجـد . فـي جسـم الكـائن الحـي إن فحص شدة الحساسیة المتأخرة من الفحوص المهمة لحساب المناعة الخلویـة

في هذه الدراسة أن إعطاء عنصر الزنك ضمن الجرع المطلوبة أدى إلى زیادة واضحة ومعنویة في مسـتوى المناعـة 

  .Zn1الخلویة من خالل مالحظة الفرق في شدة الحساسیة المتأخرة بین معاملة السیطرة والمعاملة بالزنك بالتركیز 

إلى أهمیة الزنك في عالج مرض نقص المناعة المكتسب من خالل دوره في تعزیز أشار العدید من الباحثین 

فقـد )20(أمـا) . Th2/Th1)21,22والحفـاظ علـى التـوازن بـین , (precursor T cells)الخالیـا التائیـة األصـلیة

لك فان الخلل في كذ. أشار إلى أن نقص الزنك في غذاء خنازیر غینیا أدى إلى ضعف االستجابة المناعیة الخلویة 
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وتثبــیط الخالیــا ) Lymphopaenia(جهــاز المناعــة بســبب نقــص الزنــك یتجلــى فــي اختــزال عــدد الخالیــا اللیمفاویــة 

وهذا ربما یفسر مـا ُوجـد فـي الدراسـة الحالیـة حـول تعزیـز االسـتجابة المناعیـة الخلویـة عنـد إعطـاء , اللیمفاویة التائیة 

ربمـا یـؤثر عنصـر الزنـك فـي .نـازیر غینیـا التـي اسـتخدمت فـي هـذه التجربـةعنصر الزنك ضـمن الجرعـة المطلوبـة لخ

إنتاج بعض السیتوكینات المهمة في المناعة وخصوصًا تلك التـي تُنـتج مـن خالیـا الـبالعم الكبیـرة مثـل االنترلوكینـات 

)25(كـذلك أشـار . )24(وبقیة السـیتوكینات المعروفـة بالمونوكاینـات والتـي تـؤثر فـي تحفـز الخالیـا اللیمفاویـة التائیـة

إلــى أن اســتخدام الزنــك لتعزیــز الجهــاز المنــاعي لكبــار الســن نــاتج عــن تــأثیره فــي تعزیــز االســتجابة المناعیــة الخلویــة 

إن أهمیـــة الزنـــك فـــي الحفـــاظ علـــى المناعـــة الخلویـــة هـــي مـــن خـــالل دوره فـــي الحفـــاظ علـــى تركیـــز . لهـــؤالء األفـــراد

ان نقـص عنصـر الزنـك . )26(الـذي لـه تـأثیر فـي الخالیـا اللیمفاویـة التائیـة في المصـل و ) Thymulin(الثایمولین 

وزیــادة المــوت CD4ربمــا یــؤدي إلــى حــدوث نقصــان فــي أعــداد الخالیــا اللیمفاویــة التائیــة وبالــذات الخالیــا المعاونــة 

  ) .19(المبرمج للخالیا 

  

ملیمتر في مختلف المجامیعشدة الحساسیة المتأخرة نالحظ فیه متوسط ثخن الجلد بال) 2(جدول 

متوسط تثخن الجلد بالملیمترالمعاملة

*0.577±11ملي غرام)Zn1)0.08الزنك  

*0.408±7ملي غرام)Zn2)0.16الزنك  

*C9±0.707السیطرة  

LSD   =1.544  

الخطأ القیاسي*  

  

أدى إلـى ) نازیر غینیـا یومیـاً من خحیوان/ملي غرام0.16(لوحظ أن إعطاء جرعه مضاعفه من عنصر الزنك 

نقص في االستجابة المناعیة الخلویة اتضح من خالل ضعف االستجابة عنـد إجـراء فحـص شـدة الحساسـیة المتـأخرة 

وهذا یعني ان تاثیرًا سلبیًا في فعالیة الخالیا , إلى درجه أن الفرق كان معنویًا حتى عند المقارنة مع مجموعة السیطرة

إلى أن إعطاء الزنك لفترة طویلة لفئران أدى إلى ضعف في االسـتجابة المناعیـة بشـكل )27(ارأش. التائیة قد حصل 

أن إعطاء الزنك )18(كذلك ذكر). 24(وأن الجرعة العالیة منه تؤدي إلى تثبیط مباشر لتكاثر الخالیا التائیة . عام 

  .یا اللیمفاویة لفترة طویلة كعالج لمرضى ولسون أدى إلى تأثیرات جانبیه سلبیة في الخال

إن ما لوحظ من نقص في االستجابة المناعیة الخلویة عند استخدام جرع عالیة من عنصر الزنك قد یعزى إلى 

, تأثیره المثبط إلفراز المونوكاین من قبل خالیا الـدم أحادیـة النـواة وبالتـالي تثبـیط الخالیـا التائیـة بصـوره غیـر مباشـرة 

  . باشر لهذه الخالیا عند الجرع العالیة من الزنك إضافًة إلى ما ُذكر من تثبیط م

  Phagocytic Activity Testالبلعمة  فعالیةفحص

, ُأجري هذا الفحـص لمعرفـة قـدرة خالیـا  العـدالت  علـى التهـام  معقـد صـبغة  النیتروبلوتترازولیـوم مـع الهیبـارین     

> P(حیث  ظهر فرق معنوي مختلـف المعـامالت مقارنـة بمجموعـة البلعمة بـینالخالیا علىهذه في قابلیة) 0.001

أدت إلـى  حصـول زیـادة  فـي  نسـبة  خالیــا     Zn1كمـا وجـد أن المعاملـة  بالزنـك بـالتركیز ) . 3جـدول ( ,السـیطرة

وعنـد . Zn2العدالت الملتهمة  للمعقد بینما انخفضت نسبة الخالیا الملتهمة عند زیادة الجرعـة مـن والزنـك بـالتركیز 

> P(ء مقارنـات مسـتقلة بـین متوسـطات هـذه المعـامالت وجـد أن هنـاك فرقـا معنویـاإجرا بـین تـأثیر المعاملـة ) 0.001

> P(كمــا وجــد أن هنــاك  فرقــًا معنویــًا ,  مقارنــة بمجموعــة  الســیطرة Zn1بالزنــك بــالتركیز  بــین  تــأثیر )0.001
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> P(المعاملـة  كـذلك لـوحظ أن هنـاك فرقـا معنویـا   والمعاملـة   Zn1ثیر  المعاملـة بالزنـك  بـالتركیزبـین تـأ) 0.001

ولم  یكن  هناك . حیث انخفضت قدرة خالیا العدالت على البلعمة  مع الزیادة  في  الجرعة  Zn2بالزنك بالتركیز 

تعــــد الجوانــــب المناعیــــة غیــــر    .مقارنــــة بمعاملــــة الســــیطرة  Zn2التركیز بــــفرقــــا  معنویــــا  فــــي تــــأثیر المعاملــــة  

ة مثل عملیات االلتهام وااللتهاب وبروتینات المتمم وغیرها من بین الوسائل التي یستعملها الجسـم وبشـكل المتخصص

ففــي عملیــة البلعمــة یحــدث التهــام . خــاص فــي المراحــل األولیــة مــن التعــرض للمســببات المرضــیة أو المستضــدات 

وتعد الخالیا . ضمة أو الحالة في هذه الخالیا الجسم الغریب من قبل الخالیا الملتهمة وتحطیمه بفعل اإلنزیمات الها

هذه الخالیا تتواجد في الدم . وهي تساهم كخط أول في عملیات االلتهام , متعددة األشكال النوویة أولى هذه الخالیا 

یــة كــذلك تشــارك خالیــا الــبالعم الكبیــرة فــي هــذه الفاعل. واألنســجة اللیمفاویــة مثــل الطحــال والعقــد اللیمفاویــة وغیرهــا 

  .وبشكل خاص حین تتكون وسائط المناعة الخاصة مثل بعض السیتوكینات كفاءةأكثربشكل 

  

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

%متوسط حدوث البلعمةالمعاملة

*3.152±28ملي غرام)Zn1)0.08الزنك 

*2.029±12.6ملي غرام)Zn2)016الزنك    

*C12.7±2.088السیطرة  

LSD  =7.1  

  الخطأ القیاسي  *  

  

رعلـى االلتهـام فـي المجـامیع المعاملـة بعنصـ) PMNCs(اجري فحص فاعلیة الخالیا متعددة األشـكال النوویـة

واضــحًا فــي قــدرة خالیــا العــدالت علــى وقــد ظهــر ان هنــاك فرقــًا معنویــاً . الزنــك وبتركیــزین مختلفــین مقارنــة بالســیطرة 

وحیـث أن العالقـة بـین جهـاز المناعـة . االلتهام عند إعطاء الزنك ضمن الجرعة المطلوبـة مقارنـًة بمعاملـة السـیطرة  

وعنصر الزنـك بمسـتویات مختلفـة هـي عالقـة معقـده وتـرتبط بعـدة تـأثیرات لعنصـر الزنـك والتـي منهـا أن الزنـك عامـل 

وان لـه . إنزیمـًا تـؤثر فـي مختلـف وظـائف األعضـاء ولهـا تـأثیرات ثانویـة فـي جهـاز المناعـة 300مساعد ألكثر مـن 

كـــذلك یـــؤثر فـــي وظیفـــة المحفـــزات المناعیـــة المســـتخدمة فـــي األنظمـــة . تـــاثیرًا مباشـــرًا فـــي وظـــائف الخالیـــا البیضـــاء 

ن إما بصوره غیر مباشرة من خالل كونه لذا فإن تأثیره في قدرة خالیا العدالت على البلعمة ربما كا). 28(التجریبیة 

ان )29(ذكـر . عامًال مساعدًا لكثیر من اإلنزیمات أو بصوره مباشـرة مـن خـالل تـأثیره المباشـر فـي خالیـا العـدالت 

. تأثیر الزنك في المناعة یكون في اغلب األحیان بصـوره غیـر مباشـرة مـن خـالل تـأثیره فـي الكتلـة الخلویـة المناعیـة 

وان زیـادة . ك یؤدي إلى حصول خلل في وظائف خالیا العدالت وقـدرتها علـى قتـل األحیـاء الممرضـة إن نقص الزن

وقــد یعــزى هــذا التــأثیر إلــى فعــل الزنــك المباشــر فــي خالیــا العــدالت . الجرعــة تــؤدي إلــى تــأثیرات ســلبیة فــي المناعــة 

ا أشــرنا یشــترك فــي اغلــب األعمــال وٕاضــعاف قــدرتها علــى البلعمــة مــن خــالل تــأثیره فــي جــدارها الخلــوي كونــه وكمــ

  ).Precursors of neutrophils . ()30(الحیویة للخلیة أو انه یؤثر في الخالیا األصلیة للعدالت 

 MIF (Macrophage Migration Inhibition( فحــص تثبــیط هجــرة  خالیــا الــبالعم الكبیــرة 

Factor .  

هنــاك  فرقــا معنویــا  بــین  المعــامالت  التــي  تــم   أنالكبیــرة أظهــرت  نتــائج  فحــص تثبــیط هجــرة خالیــا  الــبالعم    

إعطائها الزنك ومعاملة السیطرة في قدرة الخالیا اللیمفاویة على إنتاج  مواد مانعه  لهجرة خالیـا الـبالعم الكبیـرة عنـد  

> P(مستوى  معنویة   بیط للهجـرة قـد وكما نالحظ فان قیمة معامل الهجرة تظهر أن اكبر تث) . 4جدول (, )0.001
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وكمـا نالحـظ فـي الجـدول فـان معامـل  Zn2بـالتركیز بالزنـكأمـا فـي .  Zn1حصـل فـي المعاملـة  بالزنـك بـالتركیز 

لـم  یكـن معنویـا عنـد المقارنـة بمعاملـة السـیطرة ولكـن هـذا التـأثیر وكمـا نالحـظ اقـل حتـى مـن هالهجرة یظهـر أن تـأثیر 

  .التأثیر المالحظ في معاملة السیطرة 

نجــد ان الفــرق بــین  Zn2والمعاملــة بالزنــك بــالتركیز Zn1وعنــد المقارنــة بــین تــأثیر المعاملــة بالزنــك بــالتركیز   

لزنــك أدى إلــى ضــعف فــي تثبــیط هجــرة خالیــا الــبالعم اكــذلك نالحــظ أن زیــادة ).P<0.001(تأثیرهمــا كــان معنویــا 

المعـروف بالعامـل المـانع لهجـرة خالیـا الـبالعم الكبیـرة یعـد السـیتوكین   .الكبیرة حتى عند المقارنة بمعاملـة السـیطرة 

)MIF (Migration Inhibition Factor)  ( وهو یفرز مـن الخالیـا اللیمفاویـة , منظمًا مهمًا لالستجابة االلتهابیة

لرئـة ومـن خالیـا الـدماغ والكلیـة وا) Pituitary gland(ومـن الغـدة النخامیـة . التائیة التـي تـم تحفزهـا بمستضـد معـین

وتعـد الـبالعم الكبیــرة مصـدرًا مهمـًا لهـذا العامــل ). 32,31( والبروسـتات والخصـیة وكـذلك مـن خالیــا البالعـــم الكبیـرة 

وفي دراستنا الحالیة أجري هذا الفحص لتقدیر المناعـة الخلویـة فـي . )33(فضًال عن كونها الهدف لفعل هذا العامل 

. خالیــا الـبالعم الكبیـرة وأهمیــة عنصـر الزنـك فــي إفـراز هـذا العامــل الطبـق مـن خــالل تقـدیر إفـراز عامــل منـع هجـرة

أدى إلى تقلیل معامل منـع هجـرة خالیـا ) یوم/ملي غرام0.08(وجد ان إعطاء الزنك وضمن حدود الجرعة المطلوبة 

حیوانــات بلقــاح الــبالعم الكبیــرة ممــا یعنــي ان هنــاك زیــادة فــي إفــراز هــذا العامــل مــن الخالیــا اللیمفاویــة بعــد تلقــیح ال

قد یؤثر الزنك في الخالیا اللیمفاویة إما بصوره مباشرة أو بصوره غیر مباشرة مـن خـالل التـأثیر . S typhiجرثومة 

یحفز الخالیا أحادیة النواة الدمویـة المحیطیـة علـى أنإلى أن الزنك ممكن )24(كذلك أشار.على إفراز اللمفوكینات 

بینما فشلت هذه الخالیا في اإلفراز عند إعطاء هذا العنصر . ن الجرعة المطلوبة إفراز المونوكاین عند إعطائه ضم

  . بجرع عالیة

وان أي تـأثیر للزنـك فـي الخالیـا التائیـة , كما أشرنا فان الجرع العالیة من الزنـك تعمـل علـى تثبـیط الخالیـا التائیـة    

وبالتـالي یحصـل . وكینات وحسـب جرعـة الزنـك المعطـاة أو الخالیا الوحیـدة یـؤدي إلـى زیـادة أو قلـه فـي إفرازهـا للسـیت

أما ضعف أو زیادة في قدرة هذه الخالیا على إنتاج العامل المثبط لهجرة خالیـا الـبالعم الكبیـرة وان ذلـك یعتمـد علـى 

  . الجرعة التي أعطیت من هذا العنصر

ل الهجرة لمختلف المجامیعفحص تثبیط هجرة خالیا البالعم الكبیرة نالحظ فیه متوسط معام) 4(جدول 

متوسط معامل الهجرةالمعاملة

*0.009±0.61ملي غرام)Zn1)0.08الزنك    

*0.013±0.85ملي غرام)Zn2)0.16الزنك    

*C0.77±0.16السیطرة  

LSD   =0.11  

  الخطأ القیاسي*
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