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الخالصة:

تهد هذهددلدذاس الددتذاسدداذتلددعلىذاس د ذ عدداذتدديرل ذه مد نذاك يللت لددلنذلددكذاست يلدديذاس لددل كذ

سعىحالذلكذلي ذاسفئ انذاسبلضذبعم ذأ بعتذ خملتذألابلع,ذإلاذحق تذاسحل ا اتذباست ايلزذ(,5.0ذ2.5ذ
)ذ ح د عذ اسملددتذرذلددا ذبمق د ا ذ5.1ذلددمذ3ذلددكذ د هذاس.ددفا ذ د ذأظه د تذاس تددائحذح .د لذ د ذمددنذ

استغل اتذاس لل لتذلدكذاسىحدال ذالذسد حظذح.د لذت لدلعذ ت دز ذلدكذاه لدتذاس م لدتذلدكذم ىقدتذاسعديذ
اهحم ذمماذأ ىذإساذح .لذ زهذ م ي ذيماذس حظذح .لذتفيكذلكذاس للحذاسعمفكذلكذم ىقتذاسغم ذ
اسعمفكذح لذاسش لا كذمنذاسعقل عذاسىحاسلتذ(ذاسعيذاهبلضذ)ذ يدلسكذلدكذم ىقدتذاسعديذاهحمد ذاسم دا عذ

سعتعقل د اتذاسىحاسلددتذيمدداذح.ددلذل د ىذاست لددحذ تل ددتذاسمعامعددتذبدداسه م نذ اسددليذل القددجذاحتقددانذاس ل د يذ
اس م لتذ زلا عذإ ا ذاسخاللاذاسبععملتذ اسبالزملتذ اسخاللداذ لدلحذاسىحدالذ اسدليذسد حظذلدكذم ىقتدكذاسعديذ

اهحم ذ اسعيذاهبلضذ ذ ذذ ذ
ذ

المقدمــة:
إنذ احد عذمددنذاكيتشدالاتذاسمرلد عذاستدكذتددمذاست .دلذاسلهدداذخداللذاسخملددلنذلد تذاسما ددلتذلدكذ عددمذ

اكحلدا ذهدكذ د ذ ال دتذمت اخعدتذمداذبدلنذاس هدازذاسع.دبكذاس.دحكذ Neuroendocrine systemذذ
اس هددازذاسم ددا كذ  Immune systemمددنذخدداللذ د ذ ال ددتذر ائلددتذاكت ددادذمتمرعددتذباسه م دداتذ
اسببتلد اتذاسع.ددبلتذاستدكذتد ر ذلدكذاس ظلفددتذاسم ا لدتذمددنذ هدتذ

د ذاكلدت ابتذاسم ا لددتذاستدكذتعيد ذ

استغال انذاسحا.عتذلكذاس هازذاسع.بكذاس.حكذمنذ هتذاخ ىذ( )2ذ

ذذذتق مذاسع ل ذمنذاسه م اتذباستارل ذلكذاسعمعلاتذاسم ا لتذسلسكذلىع ذ علهاذباسمد كتذاسم ا لدتذ )(2

Immune modulatorsذ لظه ذتيرل ذهلدذاسه م اتذ عاذاسفعاسلتذاسم ا لتذبلدبيذ د ذملدتعماتذ

سهاذ عاذلى حذاسخاللداذاسم ا لدتذالذل د ذايرد ذمدنذ 30ذذ د ذذمدنذاسملتعم دداتذاسه م لدتذ عداذلدى حذ
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اسخاللاذاسعمفا لتذ (3)Lymphoid cellsذ اسخاللاذاك داللتذ Accesory cellsذمردلذخاللداذاسدبال مذ

اسيبلد عذ (4) macrophage .ذ ذذ تتمرددلذهددلدذاسعال ددتذاسمت اخعددتذمدداذبددلنذاس هددازذاسع.ددبكذاس.ددحكذ
اس هازذاسم دا كذال داذبقد عذاسخاللداذاسم ا لدتذ عداذب دا ذ الد ازذاسع لد ذمدنذاسه م داتذاستدكذتععديذ

مهمآذلكذت ظلمذ تع للذاكلت ابتذاسم ا لتذلكذاسم

ذذذ لديتكذلددكذهدلاذاس.د ذاسد

عذاسليذت تحذللجذ( )2ذ

ذ

ذاسدليذلميددنذانذتقد مذبددجذاسه م دداتذلدكذتعد للذ ظلفدتذاس هددازذاسم ددا كذ

م اذه م نذاك يللت لدلنذ (OT) Oxytocinذ هد ذأحد ذاسه م داتذاسببتل لدتذاسم ت دتذمدنذ بدلذ هدازذ

اس خاما ذاسع.بلتذال ىائكذ Hypothalamus – Neurohypophysis Systemذذ اسليذسجذاهملتذ
لكذ معلاتذاستيار ذ اس ك ع ).(5

اسم ا لتذ ظ ذكل ازدذلكذبعضذاك

ذأشا تذاسع ل ذمنذاس الاتذاساذ

ذ )(OTلكذتعد للذاكلدت ابتذ

ا ذاسعمفا لتذمرلذغ عذاست رتذ Thymusإلذأشا ذملالنذ ما تجذ

)(6ذإساذاحت ا ذخال.تذغ عذاست رتذك تذاك لانذ عاذهلاذاسه م نذ ذذ تحت يذلى حذبعضذاسخاللاذ
اسم ا لدتذمردلذاسخاللداذاسعمفا لدتذاستائلدتذ  T – Lymphocytesعداذملدتعماتذسهدلاذاسه مد نذممداذلشدل ذ
اساذ دذلكذ معلتذتمالزذ

دحذهدلدذاسخاللدا ) (7سهدلاذهد لتذهدلدذاس الدتذاسداذمع لدتذتديرل ذه مد نذ

 OTع دداذبعددضذاك

ددا ذاسعمفا ل ددتذ م ه دداذاسىح ددالذ لس ددكذبعد د ذاسمعامع ددتذبت ايل ددزذمختعف ددتذم ددنذه ددلاذ

اسه م ن ذ

المواد وطرائق العمل:

أ لتذاسفح .اتذاس ل لتذس مالجذاسىحالذ استدكذتدمذالتئ.داسهاذمدنذليد ذاسفئد انذاسبدلضذبعمد ذ

ا بعتذ خملتذألابلع،ذإلذحق تذهلدذاسفئ انذباست يلزلنذ ) 1.0, 0.5ح عذ اسملتذرذلي )ذ بمقد ا ذ 0.2ذذ
تذاس احد عذ سمد عذ شد عذالدامذ يدانذم

لم 3سع

دعذاسحقدنذلدكذ د هذاس.دلفا ذذربتدتذ مدالجذاسىحدالذ

بمحع لذب لنذرمذا لتذ علهاذ معلاتذاسغللذ اك يازذ است ل ذرمذاسىم ،ذذ ىعتذاس مالجذباسمش احذ

اسد ا ذ  Rotary Microtomeذ س دتذباسهلمات ذيلدعلنذ–ذال لدلنذردمذحمعدتذبددذ  DPXلح.دتذ
ئك ) (8ذ

باسم ه ذاس

النتائــج:
أ

حتذ تدائحذاسفحداذاس لد كذسمقداىعذاسىحدالذلدكذاسفئد انذاسمعامعدتذ OT

د ذأ لدتذ م لدتذ

مت لعتذ منذاسعيذاكحم ذ استكذمنذاسمحتملذانذتي نذ ل يذ م لتذ(ذشيلذ–ذ)2ذذ سمذلالحدظذمردلذ
هددلدذاك لددتذلددكذ مددالجذاسىحددالذسم دداملعذاسلددلى عذ(ذشدديلذ–1ذ)،ذ
تع

د ذأنذبعددضذهددلدذاك لددتذ د ذ

ددتذسعت ددزي ذا ذاس د ذممدداذا ىذاسدداذا تشددا ذي لدداتذاسد مذاسحمد ذ ددمنذاس لددلحذ ح.د لذاس ددزهذ

اس م يذ(ذشيلذ–ذ3ذذ)ذذ ذ
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ذذذيمدداذبل ددتذ تددائحذاسفحدداذاس ل د كذ د ذتفيددكذ ددمنذاس لددلحذاسمعفددكذ بشدديلذمح د ذ ددمنذاسعدديذ
اك بدلضذ(ذاسعقلد اتذاسىحاسلدتذ )Splenic nodulesذلدكذاسم ىقدتذاسمحلىدتذباسشد لنذاسم يدزيذ استدكذ
تلدماذاسفمد ذاسعمفدكذحد د لذاسشد لا كذ ) (Periarterial Lymphatic Sheath ( PALSشديلذ–ذ )4ذ
ي ددلسكذل ددكذم ىق ددتذاسع دديذاكحمد د ذاسم ددا عذسععقلد د اتذاسىحاسل ددتذ(ذش دديلذ–ذ )5ذل ددكذ م ددالجذاسىح ددالذ

سعحل ا اتذاسمعامعتذبه م نذ  OTذ سمذلالحظذمرلذهلاذاستفيكذلكذم م تذاسللى عذ(ذشيلذ–ذ  )2ذ
ذذذأ

د د ددحتذمقد د دداىعذ مد د ددالجذاسىحد د ددالذسعحل ا د د دداتذاسمعامعد د ددتذبه م د د د نذOTذذح .د د د لذل د د د ىذاست لد د ددحذ

rlyperplasiaذ منذ للحذاسىحدالذ بشديلذمحد ذ دمنذ لدلحذاسعديذاكحمد ذ(ذشديلذ–ذ 6ذ)ذل القدجذ

احتقانذاس ل يذاس م لتذبي لاتذاس مذاسحم ذ زلا عذلكذخاللاذاسعيذاكحم ذ بشيلذخااذخاللاذاسدبال مذ

اسيبلد عذ Macrophagesذ اسخاللدداذاسبالزملددتذ Plasma cellsذ(ذشدديلذ–ذ )7ذذل ددنذ ددنذاسخاللدداذ

اسعمال دتذذ Giant cellsذ اسمتملدزعذبتي ل هداذسال د امذاسيالبدتذسغد ضذاستهدامذاسخاللداذاسملتدتذلدكذاسم ىقدتذ
تل تذاسمعامعتذباسه م نذ ذ س حظذح .لذت شدل ذسخاللداذاسد مذاسبدلضذاسع سدتذ اسخاللداذاس حلد عذمدنذاسد مذ

اسمحلىكذاساذاسعيذاكحم ذ استكذتت ال ذمعذحاكتذل ىذاست لح ذ

ذذذامدداذتدديرل ذم م د نذOTذلددكذمعامددلذا قلددامذخاللدداذ لددلحذاسىحددالذ سعفئ د انذبعم د ذا بعددتذالددابلعذ،ذلق د ذ
بل دتذاس تدائحذاسم

دحتذلدكذاس د ذلذح.د لذا تفدا ذمع د يذ)  (p<0.05ذذلدكذ لمتدجذلدكذم ىقدتذاسعديذ

اكحم د ذ يددانذا عدداذا تفددا ذ د ذاست يلددزذ1.0ذذ ح د عذ اسملددتذرذلددي ذ اسددليذبع د ذذ % 6.88ذمقا ددتذ
باسلددلى عذ،ذذامدداذلددكذم ىقددتذاسعدديذاكبددلضذلقد ذح.ددلذا تفددا ذلددكذ لمتددجذال ددآذ يا ددتذا عدداذ لمددتذ د ذ

است يلزذ  0.5ذ ح عذ اسملتذرذلي ذ استكذبعغتذ  % 3.25ذمقا تذباسللى عذ ذ

ذذذاماذلئ انذاسفئتذاسعم لتذاسرا لتذ(ذخملتذالابلعذ)ذلق ذبعغتذ لمتجذلدكذم م دتذاسلدلى عذسم ىقدتذاسعديذ

اكحمد ذ %2.13ذ م ىقدتذاسعديذاكبدلضذ  % 1.00ذامداذلدكذاسحل ا داتذاسمعامعدتذبه مد نذOTذذذذلقد ذذ
ح.دلذا تفدا ذلدكذ لمتدجذلدكذاسم ىقتدلنذ د ذاست يلدزذ  1.0ذ حد عذ اسملدتذرذلدي ذ  % 3.00ذلدكذم ىقدتذ

اسعيذاكحم ذ ذذ % 5.38ذذلكذاسعيذاكبلضذذ ذ

ذذذذ لمينذمالحظتذاست ال ذلكذاس تدائحذبدلنذيدالذاسفئتدلنذاسعم لدتذمدنذحلد ذتديرل ذاسه مد نذ عداذمعامدلذ
اك قلامذلكذم اى ذاسىحالذاسمختعفت ذ

المناقشــة:
سق ذتمذاسيشهذ نذ

ذملتعماتذسه م اتذاس خاماذاسع.بلتذ عاذلى حذاسخاللاذاسعمفا لتذلكذ

اسىحدالذ لدكذاسد مذاسمحلىدكذ كذلدلماذاسخاللداذاستائلدتذاسلدملتذاس ا د تذ  (Tc) T – cytotoxicذ
يدلسكذاسخاللداذاسشدبلهتذباسخاللداذاسحم دلتذ  Eiosinophil – like cellsذلدكذاسىحدالذ )(7ذ،ذ
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انذملتعم د دداتذ ) VP ) Vassopresinذذذذ عاذلى حذاسخاللداذاسىحاسلدتذسهداذاسقابعلدتذسال تبداىذمدعذ

OTذذاكذانذاسفتذا تباىهاذتي نذ علفتذذ )(9ذذ ذ

ذذذإنذاستغل د اتذاسحا.ددعتذلددكذاسىحددالذبلددبيذاسمعامعددتذبدداست ايلزذاسمختعفددتذمددنذه م د نذOTذ اسمتمرعددتذ
بدداس ل يذاس م لددتذاسمت لددعتذ ح.د لذاس د ذللهدداذ تع

ددهاذسعت ددزي ذ ح .د لذاس ددزهذاسد م يذ ددمنذ

للحذاسىحالذ استكذمدنذاسمميدنذانذليد نذلدببهاذ احد عذا ذايرد ذمدنذاكسلداتذاستدكذسهداذ

مختعددهذاستغددال اتذخدداللذاسحدداكتذاسم

ذلدكذاحد ا ذ

ددلتذاسمختعفددتذ)  ( 10ذذذ القددتذهددلدذاستغددال اتذ د ذتفيددكذ

ددمنذاس لددلحذاسعمفددا يذلددكذاسعدديذاكحم د ذ اكبددلضذ ح .د لذل د ىذاست لددحذ كذلددلماذلددكذاسعدديذاكحم د ذ

ير عذاسخاللاذاستكذتعا كذمنذاسم تذ ح .لذت شل ذسعخاللاذاسع ستذ اسخاللاذاس حل عذمنذاسد مذاسمحلىدكذ

اساذ للحذاسىحال ذانذ ملعذهلدذاستيرل اتذلمينذانذتع ذاساذاستيرل ذاسمباش ذسه م نذ،OTذذالذتمتعكذ

اسع ل د ذمددنذاسخاللدداذ كذلددلماذاسخاللدداذاسعمفا لددتذاستالئددتذلددكذاسىحددالذملددتعماتذمتخ..ددتذسهددلاذاسه م د نذ
عاذلى حها )(9ذمماذلحفزذهدلدذاسخاللداذ عداذاسقلدامذب ظائفهداذا ذتربدلىذهدلدذاس ظلفدتذ لسدكذباك تمدا ذ
عاذت يلزذاس

تذ  Dose dependentذ لسدكذكنذاك تبداىذمداذبدلنذاسملدتعماتذ اسد بىذاسخا.دتذبهداذ

حت دداذليد د نذلع ددامذكبد د ذانذليد د نذت ي ددزذه ددلدذاسد د بىذمت الق ددآذم ددعذت يل ددزذمل ددتعماتهاذ اسف ددتذا تب دداىذه ددلدذ

اسملتعماتذ عاذلى حذاسخاللاذ )  ( 11ذ ذ

ذذذلق ذ

اذبينذاغعيذهدلدذاستديرل اتذ ات دتذمدنذاسمعامعدتذبداست يلزذ1.0ذ حد عذ اسملدتذرذلدي ،ذإلذلميدنذ

مالحظدتذحدداكتذاستفيددكذ ددمنذ لددلحذاسىحدالذ اس دداتحذمددنذمد تذاسع لد ذمدنذاسخاللدداذ،ذل ددنذ ددنذ فد ذ

استديرل ذاسدليذسد حظذلدكذ لدلحذاست ردتذبعد ذاسمعامعدتذبه مد نذOTذ )  ( 12ذذ عداذهدلاذلدينذاستفيدكذلدكذ
اس لددلحذلميددنذذانذلع د ذاسدداذيرد عذاسخاللدداذاسملتددتذ ددمنذاس لددلحذاسعمفددا يذلددكذاسىحددالذ ذذ سد حظذال ددآذ

ح .لذل ىذاست لحذمنذخاللذزلا عذا ا ذاسخاللاذاسبععملتذلكذاس للحذاسعمفا يذلكذاسىحالذل نذ عاذ

زل ددا عذا د د ا ذاسخالل دداذاسبععمل ددتذ اسبالزمل ددت اسخاللاذاسعمال ددتذل ددكذاسع دديذاكحمد د ،ذل الق ددجذاحتق ددانذاس لد د يذ
اسمت لعتذبي لاتذاس مذاسحم ذ استكذ

ذا هاذتت ال ذمعذح .لذاكستهايذاسحبلبدك Granulomatous

) )Inflammationذذلكذاس لحذلكذبعضذاسحاكتذاسم

لتذ اإل.اباتذاسبيتل لت ) (10لخاللذ

ذ

تحفلددزذم ددا كذب الددىتذاسمحفدزاتذاسم ا لددتذا ذاكستهابددات،ذت ددليذاسخاللدداذاس حلد عذمددنذ قددكذاسعظددمذاسدداذ

اس مذسزلا عذ د ها،ذذردمذلدتمذه تهداذ ا لدالسهاذ تمالزهداذاسداذخاللداذاسدبال مذاسيبلد عذلدكذاس لدحذ(.(13ذإنذ
ير د عذاسخاللدداذاسع سددتذ اسخاللدداذاسبععملددتذل ددنذ ددنذزلددا عذا د ا ذاسخاللدداذاسعمال ددتذلددكذ لددلحذاسىحددالذلددكذ

اسحل ا اتذاسمعامعتذبه م نذOTذ كذللماذاست يلزذاك عاذم جذتي نذي تل تذسح .لذاس
اسىحالذمنذا لذازاستهاذمنذاس للحذ استخعاذمنذتيرل اتهاذاسلملتذ،ذالذ
هلدذاسخاللاذ كذللماذاسخاللاذاسعمال تذلكذاس هامذاسخاللاذاسمت
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ذلكذاس للحذلمينذانذل تحذمنذزلا عذا ا ذاسخاللاذاس حلد عذ اسخاللداذاسع سدتذاسم لبدتذاسداذ

ذذذ انذاس

اسم ددعذ زلددا عذ شدداىذاسخاللدداذاسعمال ددتذبحد ذل اتهدا،ذلقد ذ د ذانذخالل دداذاسبال ددمذاسيبلد د عذاسمل د س ددتذ ددنذ
اس د مذاسحبلبكذت تحذا ظلماتذحاسد د ددتذ) ( Lysozymesذذذ لسكذك ازسدتذاس لدحذاستاسفدتذ انذم م دتذم هداذ
ت تحذ لائىذخع لتذمردلذIL.1βذذ ذ  6–ILذذ ذذ  α–TNFذذ ذ  2 – I Lذ ذ  8 – I Lذاستدكذتلداهمذ

بح .لذاس مذاسحبلبكذ استلبيذبيح ا ذاس

ذلكذاس للحذ ذ

ذذذذذذاماذ تائحذاسفحاذاس لل كذسمعاملذا قلامذخاللاذ للحذاسىحال،ذذلق ذبل تذاس تدائحذح.د لذزلدا عذ
مع لتذلدكذ لمتدجذ د ذاست يلدزذبدلنذ )( 1.0, 0.5ذذ حد عذ اسملدتذرذلدي ذمدنذه مد نذOTذ سيدالذاسفئتدلنذ

اسعم لتذمقا تذباسللى ع ذ

ذذذسقد ذسدذحظذاستديرل ذاسمحفددزذسال قلدامذسه م داتذاس خداما ذاسع.ددبلتذ م هداذOTذذذ  VPل دنذ ددنذ
ه م اتذاخ ىذمرلذه م نذاس م ذ  Growth Hormoneه م نذاسحعليذ  Prolotinذ

اساذمز

ذا دالتهاذ

ذاسخاللداذاست تلدت )  ( 14ذام دداذذامسلدتذاسمحفدزعذسال قلدامذلتيد نذمدنذخداللذتديرل ذه مد نذ OTذ

عاذت يليذاسغشا ذاسبالزمكذسعخاللاذمماذللهلذ خ لذال اتذاسياسلل مذمنذاسمحدلىذاسخدا كذ باستداسكذ

زلا عذت يلزهاذ اخلذاسخعلتذمماذلحفزهاذ عاذاك قلامذذ )  ( 14ذ تت لىذهلدذاسعمعلتذتحفلزذأ زلم – (G
) protein dependent – phospholipase C – 3 – Ca + 2ذ( )15ذ ذ
إنذ

اس

ذOTذذذلدكذتحفلدزذاسفعاسلدتذاك قلاملد ددتذسعخاللدداذلماردلذاسد

ذاسدليذلقد مذبد ددجذ I L – 2ذذ

يذستيار ذاسخاللاذاسعمفا لتذاستائلت،ذذالذلحفزذ  I L – 2ا ماتذاسخاللاذاسعمفا لتذاستائلتذ اسحامعتذ

سملتعمذ  I L – 2ذسال تقالذمنذم حعتذ  G I – G oذخاللذم احدلذاك قلدامذلدكذحاسدتذتحفزهداذبمحفدزاتذ
اك قلامذ رذأ ذ ذلع ذبلدبيذتديرل ذOTذذاسمحفدزذسال قلدامذمدنذخداللذتحفلدزذاىدال ذاس لدائىذاسخع لدتذ
اس

لتذسلسك،ذحل ذبيميانذبعضذاسه م اتذانذتحفدزذا تداجذ I L – 2ذمردلذه مد نذاسحعلدي) ( 19ذذ

ه م نذV Pذذ ) ( 19ذذ عاذهلاذانذ

ذملتعماتذ OTذ عاذلى حذاسخاللاذاسم ا لتذكتي نذلقىذ

كظهددا ذ دذلددكذاسفعاسلددتذاسم ا لددتذ ا مدداذلظه د ذ دذال ددآذلددكذح د ذ معلدداتذاك قلددامذ استيددار ذسهددلدذ

اسخاللا ذ

جددو  :تدثيرر الترايردا الملتة دة مد هرمدو
العمرية اربعة وخممة أسابرع.
الفئت العمريت
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نسيج الطحبل ( ) %
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( اسبوع )
السيطرة
0.5
4

2.23 ± 3.88

1.95 ± 3.25

تركيز OT IU / 0.2 M L
1.0

4.04 ± 6.88

1.55 ± 2.63

0.5
1.0

1.23 ± 2.13
1058 ± 3
1.73 ± 3

0.60 ± 1
1.23 ± 2
3.11 ± 5.38

السيطرة
5

اللب االحمر
1.95 ± 3.25

اللب االبيض
0.81 ± 1.38

تركيز OT IU / 0.2 M L

13
..
071
31
±
35
.
3
8
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The Effect of oxytocin on Histological
structure and mitotic Index of Spleen in
Albino Mice
Abstract
The aimed of these research to shed some light on the effect of oxyticin
in histological structure for spleer in male albino mice at age of four and five
weeke , the animals were injected intra peritonealy at a dose of 0.2 ml . The
results showed some histological changes in spleen, the blood vessels
demonstrated vasodilation and fractionation which caused hemorrhage.
The lymphoiod tissue in periarterial lymphatic sheath (PALS) region of
splenic nodule and in red pulp was loose and hyperplasia was present
represented by blood vessel congestion and increasing in the number of
phagocytes, plasma cells and giant cells and also theme was a significant
elevation in the value of spleens cells mitotic Index which was seen in red and
white pwlp.
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