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الخالصة
اس تتفهدات الد راس تتة معرا تتة ف تتالير ات تتول الص تتويا و نفت ترات اليوراني تتل ات تتي النس تتب الم ويت ت لت ت و ال

يت تتا و

الفركيتتب التتدقيق وال صتتا ه الملهريتتة لم ت و اتتي الطحتتال  ،قستتمت  32جتتر ا متتن كتتور الجتتر ان البتتي

يتتر

البالغتتة ال تتع اربع تتة مج تتاميت بحلي تتة بالفس تتاو كم تتا يم تتي مجموع تتة الس تتيطرة  ،)G1والمجموع تتة المعاممت تة بنفت ترات
اليوراني تتل  )G2بفركيت ت  75ممغت ترام/كغم م تتن و ن الجس تتم ع تتن طري تتق الف تتم باس تتف دام انب تتوب المع تتدة ،والمجموع تتة
المفغ يتة بفتتول الصتتويا  )G3بفركي ت

 ،)%20والمجموعتتة المعاممتتة بنفترات اليورانيتتل واتتول الصتتويا اتتي ان واحتتد

 )G4وكما اي  G2و G3عمع الفوالي  .اسفمرت المعاممة لمدة  21يوما.
الهترت النفتتا د حتتدوث ارففتتا معنتتو ) (P<0.05اتتي معتتدل النستتبة الم ويتتة لم

يتتا الفتتي فمربمراحتتل ال ت و اتتي

 G2و  G3و )G4قياستتا بمجموعتتة الستيطرة  ،وحتتدوث ان فتتا

معنتتو ) (P<0.05اتتي )G4

الطحتال اتتي

قياستتا بت ت .) G2كمتتا الهتترت الدراستتة ،باستتف دام المجهتتر احلكفرونتتي ،حتتد وث يتتادة اتتي اعتتداد ال

يتتا الطحالي تتة

الفتي فمتتر بمراحتل ال ت و المبك ترة والنها يتة وافصتتاب البيفهتتا بفكتالب المتتادة الكرومافينيتتة وفجمعهتا ب تتكل

لتتي

قترب الغ ت ب النتوو  ،ان ت عتتن عتدم انف لتتام الغ ت ب النتوو وفج ت ت المتادة الكرومافينيتتة واقتتدانها اتي اعتتداد متتن
ال

يتتا اتتي مجموعتتة  ، ) G2اتتي ح تتين لهتترت البيتتة ال

يتتا الطحاليتتة ب تتالملهر الطبيعتتي واعتتداد ا تتر فم تتر

بمراحتتل الت ت و المبك ترة والنها ي تتة ا تتي المجموعتتة  ، )G3وله تترت اع تتداد متتن ال

ي تتا و تتي فمتتر بمراح تتل الت ت و

الم فمفتتة وا تتر لهتترت بتتالملهر الطبيع تتي اتتي المجموعتتة  .)G4يفنتتم م تتن نفتتا د الدراستتة الحاليتتة ان لنفت ترات
اليورانيتل فتتاليرات ستتمبية وان المكونتتات الفعالتتة لفتتول الصتويا ملتتل احي وا اتتون والجنستتفين والتتدياد ين لهتتا فتتالير
يا الطحال.

اعال اي فلبيط اآللار السمبية لنفرات اليورانيل اي و
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EFFECT OF SOYBEAN SEEDS AND URANYL NITRATE ON
APOPTOSIS IN SPLEEN IN MALE RATS
Jabber H. Yenzeel Al-Hilfy* , Kawkab S. Al-Kaisy**
*Department of Biology, College of Science,University of Baghdad. Baghdad- Iraq.
** College of Medicine -University of Nahrain. Baghdad- Iraq.
Abstract
The effects of Soybean and Uranyl nitrate on the percentage, ultra structure and
morphology of apoptosis in the spleen were investigated. Prepubertal albino male
rats were equally divided as follows :control G1, G2 was given intragastrically
75mg / kg / b.w Uranyl nitrate, G3 was fed a diet contains 20% Soybean, and G4
was treated with both Uranyl nitrate and Soybean as in G2 and G3.
The results showed a significant increase (p<0.05) in the mean value of percentage
of apoptotic cells in the spleen in G2, G3 and G4 in comparison with control group
and significant decrease (p<0.05) was observed in (G4) in comparison with (G2).
In the study of electron microscope there was an increase in the number of
spleenocytes that were in the early and later phases of apoptosis in the (G2) group
which were characterized by chromatin condensation and chromatin aggregation in a
crescent shape near the nuclear envelope, in addition to that some of these cells were
characterized by chromatin fragmentation, irregular nuclear envelope and
disappearance of chromatin.
In the (G3) most of spleenocytes were in the normal appearance and some in the
early and later phase of apoptosis. While in the (G4) there were numbers of
spleenocytes in the normal appearance and others in different phases of apo ptosis.
From these results we can conclude that the treatment with Uranyl nitrate has a
negative effect, and the active components of soybean reflect an important role in
the inhibition of these effects on apoptosis in spleen.

المقدمة

فمفمك بروفينات اول الصويا و اصة احي وا اون ا مية طبية
كبيرة بسبب اعالياف الحيوية المفعددة والمهمة جدا اي

 و قتتد لتتوحل ان نبتتات اتتول. )0

لهرت اي احونة اح يرة فاليرات صحية كبيرة لميورانيوم اي

، والكب ت تتد، والعلت تتام،اعنت تتاج الجست تتم الم فمفت تتة ملت تتل الكميفت تتين

ع ت ج العديتتد متتن احم ت ار

 يكون فالير اليورانيوم اي الطحال عمع،) 1 والطحال و ير ا

و، Lunasin الصتتويا يحفتتو عمتتع مركبتتات ملتتل الموناستتين

تتعة المنبعلتتة متتن

 الفتي فعمتل عمتع فحفيت عمميتة الت و اتتيLectins المكفينتات
 اسفهدات الدراسة معراة.)1 يا الورمية ال بيلة

يا الممفاويتة

العديد من ال

 اقتتد وجتتد ان الفعتتر،يتتا الممفاويتتة

 فعتد عمميتة و ال،)0 اتي الطحتال

يتتا اعاليتتة حيويتتة واستتمجية مهمتتة

ال

ال

مركبات اليورانيوم الم فمفة ل فالير سمبي اي ال

 او متاApoptosis يتا

فتالير اتول الصتويا و نفترات اليورانيتتل اتي النستب الم ويت ل ت و

ي تتا و الفركي تتب ال تتدقيق وال ص تتا ه الملهري تتة لمت ت و ا تتي

ل

يعترب بتتالموت المبتترمد لم

 وفمفمتتك مركبتات اليورانيتوم فتتالي ار مهمتا اتي ت، لمكتا ن الحتي

.الطحال

الفعاليتتة بس تتبب قابميفه تتا اح تتعاعية الف تتي فعم تتل عم تتع ح تتداث

 وبسبب قابمية ايتون اليورانيتل عمتع.احنرار اي المادة الورالية

طرق العمل

يفسبب اي فحفي

المادة النباتية- 1

.)3 يا

فتم الحصتول عمتتع النبتات متن احس تواق المحميتة لتم دحتتدد

احرفباط بالماد الورالية واحداث النرر ال
الف مه من فمك ال

عممية ال و لغر

يعد نبات اول الصويا ت اجا ر يستا لمستكان اتي منتاطق واستعة

جنس ونوع

 حيث يعد مصد ار نيا بالبروفينات واحلياب و، من العالم

 نقيتت الب ت ور.Glycine max ( L.) Merrill ب

وحفلت اي مكان جتاب لحتين استف دامها
وسحقت ب كل جيد د
د
 فالفت العميقة ال اصة الحاوية عمع اتول الصتويا،اي الفجارب
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من ن الة الحنطتة  % 12ودقيتق الحنطتة  % 01ودقيتق اتول

فم اسف دام احه  Ag-NORلفقيتيم عمميتة و ال

عن مواد ا ر ف كل نسبة  % 1ملل الفيفامينات  ،و يت اول

باسف دام المجهر النتو ي ولونتت بممتون الفنتة Ag-NOR

الصويا  % 02بدي

ا تتي الطح تتال ،

لمحميتب اتي العميقتة احعفياديتة  ،انت

الصويا والممم.

. (8) Silver nitrate stainواستف رجت النستبة الم ويتة لمنتو

 - 2حيوانات التجربة

النسبة الم وية لم

Male

. Albino rats Rattus norvegicusفراوحتت او انهتا بتين
اطعامه تتا العميق تتة احعفياديت تتة ال اص تتة ب تتالجر ان

يا الفي فمر بمراحل ال و ).(9

فحديتتد

 - 5تحضير العينات لمدراسة بالمجهر االلكتروني النافذ

 ) 521- 511ت ترام  ،وبمغ تتت اعمار ت تتا لماني تتة اس تتابيت  ،وف ت تم

ا ت عينات الطحال المسفاصمة من الحيوانتات المعاممتة

بعد ف ريحها و ي ت لمفحنير لغر

Normal

 rodent pelletsومتاج الحنفيتة وب تكل مستفمر ad libitum

الفحه بت ،10) TEM

. (11

وبكميات كااية يوميا.قسمت حيوانات الفجربة عمع اربت مجاميت
مفساوية وعوممت عمع النحو احفي المجموعة احولع 4 G1

جر ان) عوممت بوصفها مجموعة سيطرة ،

ا في تترت ال ت ت ار م ال جاجي تتة المع تتدة لمفح تته

الفتي فحتتو عمتع نقتتاط الت ت  Ag-NORالستوداج لغتتر

اسف دم  30ك ار ير بالغ من الجر ان البي

يتا

 - 6فحص التراكيب الدقيقة وذوي الخاليا

اعطيت المحمول

فتم احته وفصتوير المقتاطت الدقيقتتة الستمك Ultra thin

الممحي الفسيولوجي بمقدار  5مميمفر عن طريق الفم باسفعمال

 sectionsالفي حنرت باسف دام المجهر احلكفروني الناات ،

ج ت ت ت ت ت تتر ان) دجرع ت ت ت ت ت تتت بنفت ت ت ت ت ت ترات اليوراني ت ت ت ت ت تتل سداس ت ت ت ت ت تتية الم ت ت ت ت ت تتاج

الفراكيب الدقيقة.

انبتتوب المع تتدة ارب تتت م ترات اس تتبوعيا،المجموعة اللاني تتة 4 G2

لغ تتر

] [UN(NO3)2.6H2Oبجرعة مقادر ا  31ممغرام  /كغم من

 - 7التحميل االحصائي

و ن الجسم  ،) 2بعد ا ابفها اي  5مممفر من المحمول الممحي

حممت النفا د حصا يا ).(12

الفستيولوجي) عتن طريتق الفتم باستفعمال انبتوب المعتدة وبمعتتدل

اربت مرات استبوعيا،المجموعة اللاللتة  4 G3جتر ان) د ت يت
بب ور نبات اول الصويا بنسبة  % 02من العميقة اليومية ،)3

النتائج
 - 1دراسةالذوي في خاليا الطحال باستخدام المجهر الضوئي

عتن طريتتق فغت يفها بالعميقتتة ال اصتة الحاويتتة عمتع ب ت ور اتتول

يفنتم متتن م حلتتة ال تتكل  ) 5الفتتالير الستتمبي ال تتديد

الصويا بمقدار  01راما يوميا وا ي ار المجموعة الرابعة G4

لممعاممتة بنف ترات اليورانيتل اتتي

 4جر ان) وجرعت بنفرات اليورانيل بجرعة مقدار ا  31ممغرام /

يتا الطحتتال ،

معنويتة ) (P<0.05اتي النستبة الم ويتتة لم

كغم من و ن الجستم  ،واتي نفست الوقتت ت يت الجتر ان بفتول

فمر بمراحل ال و

الصتويا بنستتبة  % 02متن الطعتتام اليتومي بمقتتدار  01ارمتتا

لتوحل يتتادة

يتا الطحاليتة الفتتي

عند القياس بمجموعة السيطرة .كما فبتين

من م حلة النفا د حصول يادة معنوية ) (P<0.05اي معدل

يوميا .اسفمرت المعاممة لمدة  05يوما .

النستتبة الم ويتتة ل

ي تتا الطحتتال الف تتي فمتتر بم ارح تتل ال ت و ا تتي

المجموعة المفغ ية بفول الصويا وك لك اي المجموعة المعاممة

 - 3تشريح ا لحيوانات
بانفهتاج متدة المعاممتتة ترحت الجتتر ان لغتر

د ارست تتة ال ص تتا ه الملهريت تتة لمت ت و بوست تتاطة احت تته

بنفرات اليورانيل والمفغ ية بفول الصويا اي آن واحد عند القياس

اسف صتتال

بمجموعة الس يطرة  ،وحصول ان فا

الطحال .وونت ج ج من اي انبوبة فحو عمع المحمول الملبت

معنو ) (P<0.05اي

المجموعة اح يرة  ) G4عند القياس بالمجموعة .)G2

كارنواست تتكي ،و لت تتك فمهي ت تتدا لعمت تتل عين ت تتات الفحت تته النس ت تتجي
ال تتاه ب تتالمجهر احلكفرون تتي الناا ت  ، TEMا تتي ح تتين لب تتت

الجت ت ج المفبق تتي ات تتي محم تتول  % 52اورمت تتالين و ي تتات عين ت تات
الفحه النسجي ال اه بالمجهر النو ي.

 - 2دراسةةةة الةةةذوي فةةةي خاليةةةا الطحةةةال باسةةةتخدام المجهةةةر

 - 4فحص مناطق تنظيم النويةAg-NOR Examination :

االلكتروني
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الهرت نفا د الفحه بالمجهر احلكفروني لنسيد الطحال اي

ال كل  .) 1وايما ي ه المجموعتة المعاممتة بنفترات اليورانيتل

فمر بمراحل ال و المبكر  ،كما لتوحل وجتود ال

يتا الطحاليتة

يا الفي فمر بمراحل ال و المبكر  ،ان عن وجود اعداد

 ) 4،3الع وجود مراحل م فمفة من و ال

يا الطحالية ،

مجموعتة حيوانتتات الستتيطرة وجتتود اعتداد متتن ال

واول الصويا اي آن واحد اقد الهرت النفا د وجتود اعتداد متن

يتتا الطحاليتتة

ال

الطبيعيتة ال تتكل  .) 0وف تتير النفتا د المونتتحة اتتي اح تتكال
افصفت قسم من ال

عاليتة) عمتتع تتكل

م تتن ال

المونحة اي ال كل  ) 2الع وجود اعداد من ال

يا بفجمت الكرومافين بكلااة الكفرونية

لتتي .وف تتير ت المرحمتتة التتع الم ارحتتل

لهرت مفو عة قرب الغت ب النتوو  ،ولتوحل وجتود العنتيات

ال موية اي السايفوب م  ،وفعد

يتتا الطحاليتتة و تتي فمتتر بمرحمتتة فجت ت ت المتتادة الكرومافيني تتة

لم و  ،اما ال

 Fragmentationال تكل  ) 3و تي مرحمتتة ا تر متن م ارحتتل
ال

ال و  ،كما ولوحلتت بعت
،

له تترت ن تتو بعت ت

ال

ال

اها النوو

ي تتا بغت ت ب ن تتوو يحف تتو عم تتع

نوافها باحفوا ها عمع

ب فكلر اي اح اديد.

يا اافصفت بملهر طبيعي
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84

معدل النسبة المئوية للذوي ()%

80

G4

يا الطحالية

فمتر بم ارحتتل ال ت و المبكتر  ،ان ت عتتن وجتود ميتتة افصتتفت

يتا الطحاليتتة فمتتر بم ارحتتل ال ت و

2.35 ±

اهتا النتوو حيتث

المونحة اي ال كل  )3الع وجود اعداد من ال

ال كل  . ) 3واي المجموعة المفغ ية بفول الصويا اقد الهرت
المبكر  ،اما باقي ال

ي تتا

فميت ت ت باندحق ت ت ت الت ت تتع ال ت تتارج ،Evaginationوف ت ت تتير النفت ت تتا د

و امفتدادات نحتو ال تارج Evagination

النفتا د وجتتود اعتتداد متتن ال

يا المفبقية الهرت بملهر

الطحالية الفي افصفت نوا ا بعدم انفلتام

ا اديتد  Groovesال تكل  ) 0اتي حتين افصتفت نتو بع ت
يا بغ ب نتوو

المرحمة من المراحل المبكرة

طبيعتتي عم تتع ال تتر م م تتن وج تتود اعتتداد قميم تتة ج تتدا م تتن ال

يتا الفتي ففصتب ب متو نوا تا

من المادة الكرومافينية  ،ان عن عدم انفلام

يا الطحالية

ففص تتب ب يت تتادة الكلاا تتة احلكفرونيت تتة لمم تتادة الكرومافينيت تتة الفت تتي

النها يتتة متتن م ارحتتل ال ت و  ،ومتتن جانتتب ا تتر لهتترت بعت ت

ال

ي تتا الطحالي تتة لهت تترت بمله تتر طبيعي.ف تتير النفت تتا د
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<
الشكل  :7يبين مقطعا من نسيج الطحال لجرذ غذي بفول الصويا وعومل بنترات اليورانيل في ان واحد  ،تظهر فيه خمية تمر بمراحل
الذوي المبكر (<)  ،خمية تحتوي عمى نواة بغالف نووي غير منتظم (

)  .وبقوة تكبير ( 8700 Xخالت اليورانيل وسترات

الرصاص).

المناقشة
 - 1دراسة الذوي في خاليا الطحال باستخدام المجهر
الضوئي

لتك التع وجتود بعت

تلهرت نفا د الدراسة الحالية حصول ارففا معنتو اتي

النستبة الم ويتة لم

فحفي عممية ال و عند فناولها باسفمرار.

يتتا الطحاليتة الفتي فمتتر بم ارحتل الت و بعتتد

من م حلة النفا د اينا يفنم حصول ارففا معنو

المعاممة بن فرات اليورانيل قياسا بالسيطرة  ،ومن قراجفنا لمدراسات
السابقة اي

النستبة الم ويتتة لم

ا المجال نجد ان لمركبات اليورانيوم فتالي ار محفت ا

معنو

عند القياس بالمجموعة المعاممة بنفرات اليورانيتل  .و نتا يجتدر

تعاعات

بنا الفوقب واح ارة الع ان نسبة ال و كانت اقل مما ي عمي

الفي ففسبب اي حدوث احنحرااات الكروموستومية ايهتا  ،ومتن

اتتي مجموعتتة الحيوانتتات المعامم تتة بنف ترات اليورانيتتل وقتتد فمع تتب

لم فحف عممية ال و ايها) ، (15ومتت لتك اهنتاك استباب ح

مكونتتات الصتتويا مل تتل الجنفستتين دو ار مهمتتا ا تتي ف فتتي

يمكتن ا فالهتا ففملتل اتي حتتدوث كترب احكستدة وفكتون الج ت ور

تت

النسبة عن طريق اقفناه الج ور الحرة المفكونة بفعل فاليرات

الحترة بستتبب المعاممتتة بنف ترات اليورانيتل ممتتا يتتزد التتع فحفي ت

نفرات اليورانيل مما يزد الع فلبيط الفعل الحاصل لفالير نفرات

و يادة ال و  .كما ويفبين من النفا د حدوث ارففا معنو اي
النستبة الم ويتة لم

يتا الطحاليتتة الفتي فمتتر بم ارحتل ال ت و اتتي

الصويا اي آن واحد قياسا بالسيطرة  ،وحدوث ان فا

ويمكتتن ففس تتير ارففتتا نس تتبة ال ت و معنوي تتا متتن ت ت ل طبيع تتة
ال

اي

مجموعتة الحيوانتتات المعاممتتة بنفترات اليورانيتتل والمفغ يتتة بفتتول

لعمميت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة الت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت و ات ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتي الطح ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتال )14،13
يا المكونة لنسيد الطحال وحساسيفها ال ديدة ل

المكونتات اتي اتول الصتويا فعمتل عمتتع

اليورانيل وفقميل النسبة الم وية لم و .

يتتا الطحاليتة الفتي فمتتر بم ارحتل الت و بعتتد

الفغ ية بفول الصويا قياسا بالسيطرة  ،ويحفمل ان يع
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االلكتروني
اله تترت النف تتا د ان البي تتة ال

يت تتا فم تتر بم ارح تتل ال ت ت و

النها ية بعد المعاممة بنفترات اليورانيتل  ،ممتا يتدل عمتع الفتالير
الستتمبي لنف ترات اليورانيتتل اتتي
عديدة حف ت ال

يا الطحالية لممرور بمراحل ال و  .وقد لوحل

فجمتت الكرومتتافين عمتتع تتكل

وفملل

يتتا الطحتتال واحتتدالها حن ترار
لتي اتتي البيتتة نتتو ال

المراحل النها ية من ال و ).(16

يتتا

كما لوحلت بع

نو ال

يا و ي فمر بمرحمتة فجت ت المتادة

بينما لهرت بع

نو ال

يا الطحالية و ي ففصب ب مو تا

الكرومافينية ايها  ،و ي مرحمة ا ر من مراحل ال و ). (17
من المادة الكرومافينية  ،ان عن عدم انفلام

واحفوا عمع ا اديد .واي

اها النوو

يا ا ر لهر ب كل ير منفلم

 ،ويعد لك من الملا ر الفي ف ا د اي ال

يا السرطانية ،

ففس تتبب مركب تتات اليوراني تتوم ا تتي ح تتدوث الس تترطان ا تتي ال

الممفاوي

،كما ا ارت الع لك دراسات عديدة ).(18

يت تتا

وم تتن م حل تتة نف تتا د الفحت تته لنس تتيد الطح تتال ا تتي مجموعت تتة
الحيوانت تتات المفغ يت تتة بفت تتول الصت تتويا لهت تتر ان البيت تتة ال

يت ت تا

الطحالية ففصب بالملهر الطبيعي مت وجود اعداد من ال

يا

الفي فمر بمراحل ال و المبكر .و ا ما يدعو التع احستفنفاج

اتتي وجتتود ع ق ت

لمكونتتات اتتول الصتتويا اتتي فحفي ت النس تتيد

المكت تتون لمطحت تتال والمحاالت تتة عمت تتع ال

يت تتا الطحاليت تتة  ،وا ت تتي

المجموعتتة المعامم تتة بنف ترات اليوراني تتل واتتول الص تتويا معتتا ،اق تتد
الهرت النفا د لهور البية ال
مت لهور اعداد من ال

يا الطحالية بالملهر الطبيعي

يتا ،و تي فمتر بم ارحتل الت و المبكترة

والنها ية  .ويمكن اح ارة نا الع الفعل الفحفي

لمكونات اول

الصويا اي احس ار اي عممية احص ح ال مو من فلبيط اعل

نفرات ال يورانيل ال

يفسبب اي حدوث ال و عن طريق فكوين
ن تتو ال

يت تتا

العوام تتل المحفت ت ة لمت ت و  ،كمت تتا ل تتوحل ان بعت ت

 .وفعتتد ت متتن الصتتفات الفتتي يمكتتن م حلفهتتا اتتي ال

ي تتا

الطحالية ففصب بعدم انفلام

اها النوو واندحق الع ال ارج

السرطانية.
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