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تأثير اعتالل الغدة الدرقية المستحدث في فعالية خاليا العدلة في الفئران البيض
لؤي حاتم عمي

كمية التربية لمعموم الصرفة /جامعة األنبار

الخالصة

هدفت الدراسة الحالية دراسة تأثير فرط وقصور الغدة الدرقية المستحدث في فعالية خاليا العدلةة حيةث ذخة ت
ةار مةةب كميةةة العمةةو  /جامعةةة األنضةةار .ذعطيةةت ه ة ح الحيوانةةات الغ ة ا (العميقةةة
فئ ةراب ضةةيي سويس ةرية تعةةدادها  30فة اً

والمةةا ضلةةكم مسةةتمر وقسةةمت عم ة ثالثةةة مجةةاميم عل ةوائياً

ةةمت كةةم مجموعةةة  10فئ ةراب وكمةةا يمةةي :مجموعةةة

السيطرة :حقنت فئراب ه ح المجموعة ضالمحموم الفسيولوجي الطضيعةي تحةت الجمةد ضجرعةة مقةدارها  0.2ممميمتةر ولمةدة

 13يومةاً .المجموعةة الثانيةةة :المعاممةة ضالثايروكسةيب (سسةةتحداث فةرط الدرقيةة حقن ة ةت ضالثايروكسي ةةب ضجرعةة مقةةدارها
 0.2ممميمتةةر فةةي ع ةةمة الفخ ة ولمةةدة  .13المجموعةةة الثالثةةة :المعاممةةة ضالكةةارضيمزوم (سسةةتحداث قصةةور الدرقيةةة

ضجرعةةة مقةةدارها  0.2ممميتةر فةةي ع ةةمة الفخة ولمةةدة  13يومةةا .ضعةةد انتءةةا مةةدة المعاممةةة ت ة سةةح
القمة

الةةد ضطعنةةة فةةي

مةب المجةاميم الةثالث وتة ح ةب الةد مةم مةادة النةايتروتترازوليو NBT( Nitro Blue Tetrazolium

ضدرجةة حة اررة  °37ولمةةدة  15دقيقةةة ثة تة عمةةم مسةةحة مةةب الةةد ولونةةت ضصةةضغة َكمة از لد ارسةةة فعاليةة الضمعمةةة لجميةةم
المجةةاميم وذتءةةرت نتةةائ الد ارسةةة حصةةوم نقصةةاب فةةي النسةةضة المئويةةة لخاليةةا العدلةةة ف ةةال عةةب نقصةةاب فعاليتءةةا

اسلتءاميةة فةةي مجموعةة الفئةراب المعاممةةة ضالكةارضيمزوم وعمة العكةس حصةةوم زيةةادة فةي النسةةضة المئويةة لخاليةةا العدلةةة

وزيةةادة فعاليتءةةا اسلتءاميةةة فةةي مجموعةةة الفئةراب المعاممةةة ضالثايروكسةةيب .مةةب خةةالم نتةةائ الد ارسةةة الحاليةةة نسةةتطيم ذب
نستنت وجود عالقة مضالرة ضيب هرمونات الغدة الدرقية وضيب فعالية خاليا العدلة اسلتءامي.
الكممات المفتاحية :الفئراب الضيي الغدة الدرقية الخاليا العدلة.

The Study of the effect of induced thyroid gland pathy on neutrophil
activity in albino mice
L. H. Ali
College of Education For Pure Sciences/ Anbar University

Abstract
This study aimed to study the effect of induced hypo and hyper thyroid activity on
the neutrophil activity. Thirty albino mouse was taken from Anbar University- College
of Science. Animals were given food and water ad libitium and divided randomly into
three groups each group contain 10 animals as follows: Control group: This group was
subcutaneously injected with normal saline with dose 0.2 ml for 13 days. Second group
was treated with carbimazole to reduce thyroid gland activity with 0.2 ml for 13 days.
Third group was treated with thyroxin to increase thyroid gland activity with 0.2 ml for
13 days. At the end of treatment all animals blood was collected by heart puncture,
blood was incubated with Nitrotetrazolium at 37 for 15 minute and smear was done and
stained with Giemsa stain to study the activity of phagocytosis for all animal group. The
result have shown a decrease in neutrophil percentage with decrease in their phagocytic
activity in animal group treated with carbimazole, while an increase in the neutrophil
percentage and their phagocytic activity in animal group treated with thyroxin. From
these results it has been concluded that there is a direct relationship between thyroid
hormone and neutrophil activity.
Keywords: albino mice, thyroid gland, neutrophil
E-mail: hatemloay179@yahoo.com
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المقدمة
يتكةوب الجسة مةةب ماليةةيب الخاليةةا التةي يجة

ذب تعمةةم ضانتتةةا ليضقة الجسة معةةاف  .وتقةةم مءمةةة تنسةةي عمةةم

ه ح الخاليا عم عات الغدد الص المنتلرة داخم الجسة التةي لءةا دور فةي تنتةي فسةيولوجيا النمةو والتكةاثر ف ةال
عةةب

ةةرورتءا فةةي المحافتةةة عمة صةةحة جسة اإلنسةةاب ذو الحيةواب ( . 3 2 1وتعةةد الغةةدة الدرقيةةة مةةب ذهة الغةةدد

الصة فةةي الجسة لكونءةةا تمعة

دو ار مءمةةا فةةي المحافتةةة عمة معةةدم األيةةي ضالجسة والتةةأثير فةةي الجءةةاز العصةةضي

المركةزي  central nervous systemوالفة

األمةةامي لمغةدة النخاميةةة  anterior pituitary glandوجءةةاز

الدوراب العا حيث تسء في تنتي الفعاليات الفسةيولوجية كافةة فةي الجسة وتتءةر تأثيرهةا فةي األع ةا واألنسةجة
المختمفةةة ومنءةةا القم ة

إف ةراز هرمونةةات الدرقيةةة إل ة ت ةةخ الغةةدة الدرقيةةة ال ة ي

والكضةةد ( . 6 5 4 2يةةيدي نق ة

الدر  Goiterذو الخز المخاطي  Myxoedemaوال ي يعد مب الملةاكم السةريرية المءمةة
يطم عميه مصطمح ّا
فةةي ضمةةداب العةةال ( . 9 8 7واب سةةض حةةدوث حالةةة الت ةةخ الةةدرقي هةةو نقة اليةةود الة ي يمنةةم إنتةةاج الءرمونةةات
الدرقيةةة ممةةا يةةيدي إل ة زيةةادة إنتةةاج الة ة  TSHويةةدفم ه ة ا الءرمةةوب ضةةدورح خاليةةا الغةةدة إل ة إف ةراز كميةةات هائمةةة يةةر

محددة مب السةائم الغةروي فةي داخةم الجريضةة مةم نمةو م ةطر لمغةدة ومةب ثة كضةر حجة الجريضةات ضلةكم وا ةح
مما ييدي إل ت خ الغدة الدرقية وزيادة وزنءا مب 300إل 500

ذو ذكثر في اإلنساب ( . 11 10ضينما حالة

فرط الدرقية التي تعد حالة مر ية تيدي إل زيادة إفراز هرمونات الغدة الدرقية وتحدث ه ح الحالة نتيجةة اإلصةاضة
ضمري المناعةة ال اتيةة المعةروم ضمةري ريةم  Grave’s diseaseوهةو مةري يتميةز ضتكةويب األجسةا الم ةادة
لمستقضالت الءرمةوب المحفةز لمدرقيةة إ تولةد هة ح األجسةا تةأثي اًر ملةاضءاً لتةأثير الءرمةوب المحفةز لمدرقيةة (13 12

 . 14يعةد فةرط الدرقيةة ا ةط ار هرمةوني لةائم يسةتخد لةه العديةد مةب األدويةة إ يعةد الكارضيمةازوم العقةار األكثةر
ليوعاً لعالج حاست فرط الدرقية  Hyperthyroidismإ تمنم ه ح العقاقير التخمي الحيوي لءرمونات الدرقية عب
طرية

تثضةةيط عمة ة ة ةةميات ذكس ة ة ةةدة اليةةود وارتضةةاط ضثمةةاست التايروسةةيب  15( Tyrosine residueإ يتحةةوم

الكارضيمازوم ضعد امتصاصه إل صورته الفعالة الميثاموزوم  methimazoleه ح العقاقير لءا تأثيرات سمضية عمة

الجس ومنءا ذمراي حساسية الجمد وضعي الحةاست النةادرة لمةري  . 16( agranulocytosisتعةد عمميةة الضمعمةة
مب صفات خاليا العدست والخاليا الوحيدة حيث تضدذ عممية الضمعمة مم العدست ذو الضالع التي تتدف حوم العامم
الممري وتجتاحه ويدخم إل الجسيمات الحالة الخطوة التالية هي مزي مب الجسةيمات الحالةة مةم األجسةا الغريضةة

الداخمة لمجس حيث تجرى عميءا عمميةة الء ة  .وتسةتمد ذنزيماتءةا مةب جءةاز َكةولجي مثةم الكثيةر مةب الحويصةالت
المفرزة ولكب تتركز محتوياتءا عم تدمير الكائنات الحية الدقيقة ( . 17ونت ار لقمةة الد ارسةات فةي هة ا المجةام فقةد
هةةدفت الد ارسةةة الحاليةةة إلة اسةةتحداث حالةةة القصةةور الةةدرقي ضمعاممةةة الفئةراب الضةةيي ضالكةةارضيمزوم .واسةتحةةداث فةةرط
الةدرقي ةةة ضةمةعةامةم ةةة الف ةةئراب الضةةيي ضالثايروكسةةيب .د ارسةةة تةةأثير ا ةةط ار
الضمعمية.
-

إف ةراز هرمونةةات الدرقيةةة فةةي فعاليةةة الخاليةةا

المواد وطرائق العمل

الحيوانات المختبرية  :Laboratory animalsاستخدمت في ه ح التجرضة  30كور فئةراب ضةيي سويسةرية

نا ةةجة جءةةزت مةةب كميةةة العمةةو جامعةةة األنضةةار قسةةمت إلة ثةةالث مجةةاميم ت ة كةةم مجموعةةة  10فئةراب وكمةةا
يةةأتي :المجموعةةة األول ة (السةةيطرة) :حقنةةت ه ة ح المجموعةةة ضةةالمحموم الممحةةي الفسةةمجي ضمقةةدار  0.2ممميمتةةر
ولمدة  13يوماً .المجموعة الثانية :حقن ةةت ضالثايروكسيةةب ضمقدار  0.2ممميمتر في ع مة الفخ ولمدة  13يوما
وحس

طريقة ( . 18المجموعة الثالثة :حقن ةةت ضالكارضيمزوم ضمقدار  0.2ممميتر فةي ع ةمة الفخة ولمةدة 13
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طريقة ( . 18ضعد انتءا مدة المعاممة ت سح

وو م في ذناضي

-

ISSN:1999-6527
الد ضطعنة في القمة

اختضار تحتوي عم الءيضاريب .ث ذجري فح

مةب مجةاميم الفئةراب الةثالث

الضمعمة كما جا في (. 19

تحضير الثايروكسين والكاربيمزول :ت تح ير الثايروكسيب والكارضيمزوم كما جا في (. 20
تحضير صبغة النايتروبموتترازوليوم  :NBTت تح ير الصضغة كما جا في (. 19

تحضير صبغة كم از – رايت  :Giemsa-Whrite Stainح رت ه ح الصضغة حس

فحة

فعاليةة البمعمةة  :Phagocytic activity testتة حسةا

ما جا ضه (. 21

معةدم التءةا العةدست مةب خةالم اسةتخدا

اخت ةزام صةةضغة  22( NBT( Nitro BlueTetrazoliumوطريقةةة العمةةم جةةرت طضق ةاً لمةةا ورد عةةب (19

حيث ت مزج  0.05مم مب محموم الصضغة مم الكميةة نفسةءا مةب الةد فةي ذناضية
مادة مانعة التخثر .ث تركت هة ح األناضية

اختضةار خاصةة حاويةة عمة

فةي الحا ةنة ضدرجةة حة اررة  37مئةوي ولمةدة  30دقيقةة ثة و ةعت

فةةي جءةةاز طةةرد مركةةزي لمةةدة ( 5 -3دقيقةةة وضسةةرعة  3000دورة /دقيقةةة .ت ة عمةةم مسةةحات دميةةة خفيفةةة مةةب
مزي الصضغة والد وتركت لتجم ث ثضتت ضالكحوم المثيمي .صضغت ضصضغة كم از لمةدة  45دقيقةة و سةمت ضعةد
لةةب ضالمةةا المقطةةر .فحصةةت ه ة ح المسةةحات تحةةت المجءةةر ال ةةوئي ضاسةةتخدا تكضيةةر العدسةةة الزيتيةةة لحسةةا

خاليةةا العدلةةة الحاويةةة الحضيض ةةات ات المةةوب األزر الغةةام (حضيض ةةات الفورم ةةازاب  .وضعةةدها تةة حسةةا
الضمعمة مب خالم فح

 100خمية وحس

معامم الضمعمة=

معام ةةم

المعادلة التالية:

عدد خاليا العدلة الممتءمة لصضغة NBT
العدد الكمي لخاليا العدست

× 100

النتائج

 -احتساب فاعمية خاليا البمعمة  :Calculating the effectiveness of phagocytic cellsذتءةرت النتةائ

المو حة في الجدوم ( 1حصوم انخفاي في النسضة المئوية لفاعمية خاليا الضمعمة عند المعاممة ضالكارضيمزوم

ف الً عب حدوث نقصاب في الخاليا الممتءمة والتي تتمثم ضترسضات حضيضات الفورمازاب مقارنة ضما هي عمية في
فاعميةةة الغةةدة فةةي مجموعةةة السةةيطرة الصةةورتاب ( . 2 1ضينمةةا ذدت المعاممةةة ضالثايروكسةةيب حصةةوم زيةةادة فةةي

النسضة المئوية لخاليا الضمعمة ف الً عب زيادة فاعمية الخاليةا فةي اسلتءةا صةورة ( . 3حيةث لةوحت وجةود ذعةداد
كضيرة مب المواد الممتءمة مب حضيضات الفورمازاب داخم سايتوضالز خاليا الضمعمة عند مقارنتءا ضالسيطرة.
جدول ( )1يوضح النسبة المئوية لفعالية البمعمة في مجموعة السيطرة والمجاميع التجريبية
المجاميع

فعالة النسبة المئوية%

طبيعية النسبة المئوية%

السيطرة

52

48

المجموعة المعاممة بالكاربيميزول

19

81

المجموعة المعاممة بالثايروكسين

75.5

24.5
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صورة ( 1تمثم فعالية خاليا الضمعمة في مجموعةة السةيطرة حضيضةات
الفورمازاب الممتءمة (

قوة التكضير x 400

صورة ( 3تمثم زيادة فعالية خاليا الضمعمة (
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صة ةةورة ( 2تمثة ةةم فعالية ةةة نقصة ةةاب فعالية ةةة خالية ةةا الضمعمة ةةة فة ةةي فة ةةأر معامة ةةم
ضالكارضيمزوم حضيضات الفورمازاب الممتءمة (

 .قوة التكضيرX 400

في فأر معامم ضالثايروكسيب قوة التكضير X400

المناقشة

ذب خاليةةا العدلةةة مةةب الخاليةةا الضةةيي فةةي الةةد وتعةةد كخاليةةا يةةر نلةةطة نسةةضياً إ اب الةةد لءةةا مجةةرد وسةةيمة

لالنتقام ولكنءا كثي اًر ما تغادر تمب األوعية ضواسطة الحركة األميضية وخاصية اسنسالم خالم الجةدار الوعةائي لتصةم

إل األنسجة ال امة المحيطة ضء ح األوعية الدموية وهنا كي تسن لءا القيا ضعدد مب األعمام (الوتائم الخاصةة
ضءا إ تمتء العدلة الجسيمات الغريضة عنءةا فةي الجسة وتةدخمءا إلة جسةمءا ضحركةة سةيتوضالزمءا واهة هة ح األجسةا

هةةي الضكتيريةةا فعنةةدما تغةةزو الضكتيريةةا ذنسةةجة مةةا ف ة ب العدلةة يةةزداد عةةددها فةةي الةةد وتقةةو ضالتءةةا الضكتيريةةا وتحطيمءةةا

ضواسطة ذنزيماتءا الحالة التي تنفجر مسضضة موت العدلةة وفةي نفةس الوقةت مةوت الضكتيريةا وتكةدس الخاليةا الميتةة هةو
يكوب القيح ( . 25 24 23ولمخاليا العدلة عالقة مءمه مم هرمونات الدرقية فقةد ذلةار كةم مةب (26 24
ال ي ّ
ذب ذنزيمات خاليا العدلة الحالة تقو ضتجزئة  T4إل  T3في الحاست الطضيعية إل ذب اعتالم الغةدة الدرقيةة (قصةور
الغدة الدرقية يحدث نتيجة لخمم في فاعمية خاليا العدلة و لب ضسض

تجزئةةة  T4إل ة  T3ومةةب ث ة نق ة

اسلتءامية وقد لوحت مب خالم فح

نقصةاب تكةويب  H2O2ممةا يةيدي إلة نقصةاب

فةةي تكةةويب هرمونةةات الدرقيةةة وه ة ا يةةيدي إل ة نقصةةاب فةةي فاعميةةة خاليةةا العدل ةة

فعالية خاليا الضمعمةة نقصةاب النسةضة المئويةة لخاليةا العدلةة ف ةال عةب نقصةاب

المواد الممتءمة داخمءا .وقد ذلار ( 27ذب هرمونات الغدة الدرقية تقو ضتحفيز عممية اللر الخموي  Endocytosisلخاليا

الضمعمة ففي دراسة قا ضءا ضح ب خاليا الضمعمة مم هرمونات الدرقية سحت زيادة فعالية اسلتءةا فةي خاليةا الضمعمةة وهة ا يفسةر
ما ت الحصوم عميه في دراستنا ه ح فقد لوحت زيادة النسضة المئوية لخاليا العدلة ف ال عب زيادة فعاليتءا اسلتءامية عند زيادة

هرمونات الغدة الدرقية.
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