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 الخالصة

عينة لذكور الفئران البيض بفئتين عمرية اربعة وخمسة اسابيع، استخدمت ثالث  (144اجريت اختبارات هذا البحث على )

في  3سم 0.2( وحدة عالمية/ فأر والتي حقنت بمقدار 0.5 ،1.0 ،2.0) Oxytocin (OT)تراكيز من هرمون االوكسيتوسين 

الملحي الفوسفاتي الوظيفي  من المحلول 3سم 0.2جوف الصفاق وللفئتين العمريتين. اما مجموعة السيطرة فقد حقنت بـ 

(PBS واظهرت النتائج حصول انخفاض معنوي في مستوى حامض السياليك في المصل ومجانس خاليا الطحال بعد .)

وحدة عالمية/  2.0المعاملة بالتراكيز المختلفة من هرمون االوكسيتوسين اذ بلغ اعلى انخفاض له في المصل عند التركيز 

ولكال الفئتين العمرية على التوالي، ولوحظت أعلى قيم االنخفاض في الطحال  3ايكروغرام/ سم( م233.98و  170.63فأرة )

(% من قيمة السيطرة. اما في مجانس خاليا نقي العظم 34.55و 33.11وحدة عالمية/ فأر والتي شكلت ) 2.0عند التركيز 

وحدة  0.5الفئة العمرية اربعة اسابيع عند التركيز  وحدة عالمية/ فأر في 1.0فقد ارتفع مستوى حامض السياليك عند التركيز 

استنتج   وحدة عالمية/ فأر. 2.0عالمية/ فأر في الفئران بعمر خمسة اسابيع، بينما حصل انخفاض في مستواه عند التركيز 

طحال لهرمون االوكسيتوسين على محتوى و ايض حامض السياليك لبعض الخاليا المناعية لكل من اوجود تأثير مباشر ل

 ونقي العظم.

 هرمون االوكسيتوسين، خاليا الدم البيض  حامض السياليك،  كلمات المفتاحية:
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Abstract 

Using (144) Albino male mice of two age groups (4 and 5) weeks old, were injected 

intraperitonealy with three concentrations of the hormone oxytocin (0.5, 1.0, 2.0) IU/ mouse, at 

a dose of 2.0 ml. The control group was injected o.2 ml (PBS), The results showed a significant 

reduction in the TSA level in serum and splenic cell homogenate after treatment with the three 

concentrations. The highest reduction was observed at 2.0 IU/ mouse (170.63 and 233.98 µg/ 

ml) for both age groups, respectively. In spleen the highest reduction was observed at the 

concentration 2.0 IU/ mouse (33.11 and 34.55) % of control value respectively. While the bone 

marrow cell homogenate showed elevated level of TSA at the concentration 1.0 IU/ mouse in 

four week old mice, and at the concentration 0.5 IU/ mouse in mice five weeks old. However a 

reduction in its level was observed at the concentration 2.0 IU/ mouse. This conclude that there 

is an obvious effect of oxytocin on the sialic acid content and metabolism regarding to the 

functions of some immune cells in both the spleen and bone marrow.    
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 المقدمة

يوفر حامض السياليك اآلليات التنظيمية المسيطرة على االستجابة المناعية من خالل مستويين مهمين، االول هو ان بعض 

الوظائف المهمة للخاليا المناعية يمكن ان تتأثر من خالل حصول تغيرات دقيقة في محتوى حامض السياليك للجزيئات التي 

( يمكن ان تتميز وتتحطم بواسطة Host cell(. الثاني ان خاليا المضيف نفسها )1تمييزها على سطوح هذه الخاليا )يتم 

الجهاز المناعي بعد ازالة ثماالت حامض السياليك منها وهذا يدل على اهمية هذا الحامض في عملية التحمل المناعي 

هذا تتجلى أهمية محتوى سطوح الخاليا من حامض السياليك في (. وب2لمستضدات الجسم وتنظيم االستجابة المناعية )

المحافظة على هذه الخاليا من عمليات القتل والتحلل التي يمكن ان تتعرض لها خالل االستجابة المناعية، فبعد ازالة حامض 

البالعم في  ل تقوم خالياالسياليك من خاليا المضيف تصبح خاليا سهلة التمييز من قبل الخاليا المؤثرة، فعلى سبيل المثا

 (.3، 2الطحال بتمييز وتحطيم كريات الدم الحمر بعد ان تفقد االخيرة ثماالت حامض السياليك الطرفية من غطائها السكري )

من  %50-40( بعد ازالة SRBCs( في االنسان تهضم كريات الدم الحمر للخروف )Monocyteان الخاليا الوحيدة )

(  والتي Natural Killer Cells( )NK( )4حامض السياليك ووجد ان الخاليا القاتلة الطبيعية )محتوى سطحها من ثماالت 

وهذه العملية تعتمد بدرجة كبيرة على محتوى سطح الخاليا  (Tumor cells )لها القابلية على قتل وتحليل الخاليا الورمية 

( لكي يقوم بعمله، Complement Systemظومة المتمم )(. وبالطريقة نفسها يتم تنشيط من5الورمية من حامض السياليك )

من جزيئات حامض السياليك الفة عالية لالرتباط، أذ يتوسط  Q-o-Acetylففي احدى الدراسات وجد ان ازالة مجاميع 

LFA-1 ةعمليات االلتصاق بين الخاليا اللمفاوية والخاليا المستهدفة والخاليا المقدمة للمستضدات والطبقة البطاني 

(Endothelium( )6 توجد العديد من االثباتات التي تشير الى دور حامض السياليك في عمليات التفاعل الخلوي التي.)

تتضمن تقديم المستضدات من الخاليا المقدمة للمستضدات وتحفيز الخاليا اللمفاوية التائية المساعدة والتي تقوم بدورها بتحفيز 

على التكاثر لزيادة عددها بما يكفي للتفاعل مع المستضدات، وان   B cellsلمفاوية البائيةالخاليا االخرى ومنها الخاليا ال

(، وقد وجد ان حامض السياليك يلعب دوراً 7)Plasma cells بعض هذه الخاليا المتكاثرة تتمايز الى خاليا فارزة لالضداد 

فأن ذلك يثبط تمايزها الى خاليا فارزة لالضداد  Sialidaseبأنظيم كبيراً في هذه العمليات فبعد معاملة الخاليا اللمفاوية البائية 

( واظهرت الفحوصات المقارنة بين خاليا البالعم والخاليا البائية من الطحال، بأن لخاليا البالعم فعالية أعلى لتقديم 8)

ي مما للخاليا اللمفاوية البائية للصنف الثان MHC معقد التوافق النسجي المستضدات الى الخاليا التائية من خالل مستضدات

 (.9عند مقارنتها بالخلية البائية ) MHCلجزيئات  αوذلك الحتواء االولى على كمية أقل من حامض السياليك في سلسلة 

 المواد وطرائق العمل

يع باجريت اختبارات هذا البحث على ذكور الفئران البيض التي قسمت الى فئتين عمرية، االولى بعمر اربعة اسا 

والثانية بعمر خمسة اسابيع عند بدء التجارب. كما قسمت كل فئة عمرية الى مجموعتين المجموعة االولى تمثل السيطرة 

( اما المجموعة الثانية فقد حقنت داخل الصفاق PBSمن داريء المحلول الملحي الوظيفي ) 3سم 0.2والتي حقنت ب

(I.P.)Interperitoneal)  (  بثالثة تراكيز مختلفة ومن هرمون االوكسيتوسين ، )وللفئتين العمرية )اربعة وخمسة اسابيع

( وحدة عالمية حيث حضرت هذه التراكيز 2، 1، 0.5وكاالتي: ) (IU) (International Unit)مقدرة بالوحدة العالمية   
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السياليك في كل من مصل الدم ومجانس خاليا  قياس تركيز حامض تمايام. 10، وقد حقنت الحيوانات لمدة (PBS)بأستخدام 

بأتجاه  Anova(. وتم تحليل النتائج احصائياً بنظام 10الطحال ومجانس خاليا نقي العظم حسب الطريقة الموضحة في البحث)

اليجاد الفرق  LSDباعتماد طريقة  Multiple comparisonsكما استخدمت طريقة المقارنات المتعددة  One Wayواحد 

 عنوي.الم

 النتائج

( في مستوى حامض السياليك في المصل لفئران الفئة العمرية P< 0.05اظهرت النتائج حصول انخفاض معنوي ) 

( وحدة عالمية/ فأر وكانت قيم االنخفاض 2.0، 1.0، 0.5اربعة اسابيع والمعاملة بهرمون االوكسيتوسين وللتراكيز الثالث )

 341على التوالي مقارنة بمجموعة السيطرة ) 3( مايكروغرام/ سم±0.47  63170.، ±1.11  187.75، ±3.94  203.75)

ً انخفاض معنوي في مستوى حامض 3مايكروغرام/ سم ±1.47  (. اما فئران الفئة العمرية خمسة اسابيع فقد حصل ايضا

±  233.98، 0.74±  229.55، 4.36±  201.06( للفئران المعاملة بالهرمون وبلغت قيم االنخفاض ) P< 0.05السياليك )

 2.04±  425على التوالي مقارنة بمجموعة السيطرة التي بلغ فيها مستوى حامض السياليك  3( مايكروغرام/ سم6.08

ومن مالحظة النتائج وجد ان هناك توافق بين الفئتين العمرية من حيث تاثير الهرمون على مستوى حامض  . 3مايكروغرام/ سم

 (1كما في الجدول )السياليك الكلي في المصل 

(: تأثير التراكيز المختلفة لهرمون االوكسيتوسين في مستوى حامض السياليك الكلي في المصل لفئران الفئتين 1جدول )

 العمرية اربعة وخمسة اسابيع والمعاملة لمدة عشرة ايام.

 الفئة العمرية )اسبوع(
 حاالت االوكسيتوسين

مستوى حامض السياليك في المصل 

 (3)مايكروغرام/ سم

 1.47±  341.00 السيطرة

 OT  IU/0.2mlتركيز 4

0.5 * 203.75  ±3.94 

1.0 * 187.75  ±1.11 

2.0 * 170.63  ±0.47 

 2.04±  425.00 السيطرة 

 OT  IU/0.2mlتركيز 5

0.5 * 201.06  ±4.36 

1.0 * 229.55  ±0.74 

2.0 * 233.98  ±6.08 

 

 P< 0.05*وجود فروق معنوية تحت مستوى احتمالية 

 حيوانات لكل تجربة 4مالحظة: استخدمت 

مايكروغرام/  0.43±  35.43اما مستوى حامض السياليك في مجانس خاليا الطحال فقد بلغت قيمته في مجموعة السيطرة 

لفئران الفئة العمرية الثانية وحصل انخفاض معنوي  3مايكروغرام/ سم 0.21±  40.93لفئران الفئة العمرية االولى و 3سم

((P< 0.05 ( وحدة 2.0، 1.0، 0.5في النسبة المئوية لمستواه للفئران المعاملة بهرمون االوكسيتوسين وللتراكيز الثالث )

 من قيمة  %33.11وحدة عالمية/ فأر ولكال الفئتين العمرية وشكلت  2عالمية/ فأر وبلغت اعلى قيمة لالنخفاض عند التركيز 
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 ( ويالحظ التوافق في النتائج 1من قيمة السيطرة للفئة العمرية الثانية كما في الشكل ) %34.55السيطرة للفئة العمرية االولى و

بين الفئتين العمرية اذ التوجد فروقات معنوية بينهما من حيث مستواه في الحيوانات المعاملة بالهرمون.وبلغت قيمة مستوى 

مايكروغرام/  0.036±  5.40السياليك لمجانس نقي العظم ولمجموعة السيطرة لفئران الفئة العمرية اربعة اسابيع حامض 

( وحدة عالمية/ فأر حصل ارتفاع معنوي 2.0، 1.0، 0.5اما الفئران المعاملة بهرمون االوكسيتوسين وللتراكيز الثالث ) 3سم

(P< 0.05( في مستواه عند التراكيز )0.47±  11.70، 0.22±  7.10( وحدة عالمية/ فأر وبلغت القيم )1.0، 0.5 )

 2.0( عند التراكيز P< 0.05على التوالي مقارنة بمجموعة السيطرة بينما حصل انخفاض معنوي ) 3مايكرغرام/ سم

مستواه في . اما فئران الفئة العمرية خمسة اسابيع بلغ 3مايكروغرام/ سم 0.26±  3.83مايكروغرام/ فأر وبلغت قيمته 

وحدة عالمية/ فأر  0.5( عند التركيز P< 0.05وحصل ارتفاع معنوي ) 3مايكرغرام/ سم 0.085±  7.28مجموعة السيطرة 

( في مستواه عند P< 0.05مقارنة بمعاملة السيطرة بينما حصل انخفاض معنوي ) 3مايكروغرام/ سم 0.23±  12.3بلغ 

 (. 2موضحاً في الجدول ) 3مايكروغرام/ سم 0.28±  5.68 ( وحدة عالمية/ فأر بلغ2.0، 1.0التراكيز )

وحدة عالمية/ فأر لكال الفئتين العمرية من حيث انخفاض مستوى حامض  2.0نالحظ ان التوافق في النتائج كان عند التركيز 

 السياليك في مجانس خاليا نقي العظم

 

لنسبة المئوية لمستوى حامض السياليك في مجانس خاليا (: تأثير التراكيز المختلفة لهرمون االوكسيتوسين في ا1شكل )

 الطحال لفئران الفئتين العمرية اربعة وخمسة اسابيع بعد مرور عشرة ايام من الحقن. 
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 (: تأثير التراكيز المختلفة لهرمون االوكسيتوسين في مستوى حامض السياليك الكلي في مجانس خاليا2جدول )

 نقي العظم لفئران الفئتين العمرية االولى والثانية بعد عشرة ايام من المعاملة.               

 الفئة العمرية )اسبوع(
 حاالت االوكسيتوسين

مستوى حامض السياليك في مجانس نقي العظم 

 (3)مايكروغرام/ سم

 0.036±  5.40 السيطرة

 OT  IU/0.2mlتركيز 4

0.5 * 7.10  ±0.22 

1.0 * 11.70  ±0.47 

2.0 * 3.83  ±0.26 

 0.085±  7.28 السيطرة 

 OT  IU/0.2mlتركيز 5

0.5 * 12.73  ±0.23 

1.0 * 5.68  ±0.28 

2.0 * 5.68  ±0.28 

 

 P< 0.05*وجود فروق معنوية تحت مستوى احتمالية 

 حيوانات لكل تجربة 4مالحظة: استخدمت 

 المناقشة

تتجلى اهمية المحتوى السيالي على سطوح الخايا بتوفير آليات تنظيمية ومسيطرة على مختلف التفاعالت الوظيفية التي 

تتوسطها الجزيئات الحاوية على حامض السياليك ضمن تركيبها وهناك تأثير مباشر من خالل تأثيره على المستلمات التي 

انخفاض معنوي في مستوى حامض  ( وهذا ما قد يفسر حدوث11بائية ) في خاليا اللمفية Gتعمل على تنشيط البروتين 

السياليك الكلي في كل من المصل ومجانس خاليا الطحال التي لوحظت في الحيوانات المعاملة بالتراكيز المختلفة من هرمون 

OT  تأثير الهرمون على مسلك مقارنة بمجموعة السيطرة. أن االلية المسؤولة عن االنخفاض من المحتمل ان تكون من خالل

في ازالة ثماالت حامض السياليك من البروتينات  Endogenous Sialidaseبناء حامض السياليك أو تحفيز فعالية انظيم 

( ان هناك توافقاً ما بين االنخفاض في مستوى حامض السياليك الكلي 2(. لقد اشار )13السكرية المنقولة الى سطوح الخاليا )

بين مكونات الدم الخلوية، وهذا قد يعود الى دخول حامض السياليك في تركيب الجزيئات السطحية لخاليا الدم في المصل وما 

البيض بمختلف انواعها ومن ضمنها جزيئات االلتصاق السيالية التي لها اهمية في تنظيم هجرة الخاليا المناعية وتفاعلها مع 

 (Interleukins )، و االنترلوكينات  (Selectins )االضداد والسلكتينات الخاليا االخرى خالل االستجابة المناعية مثل 

 من سطوح خاليا الدم يمكن ان يحث دخول هذه الخاليا  L-Selectin(، ووجد ان ازالة بعض هذه الجزيئات مثل جزيئة 12)

( وهذا يمكن ان يعطي تفسيراً اخراً النخفاض التعداد الكلي لخاليا الدم Apoptosis( )14المبرمج ) الخلوي في عملية الموت

( 15وبشكل محدد والذي الحظته االسدي ) OTالبيض والتعداد التفريقي للخاليا العدلة والخاليا الوحيدة بعد المعاملة بهرمون 

تخليق هذه الجزيئات على سطوح الخاليا.توجد  والذي من المحتمل ان يكون الهرمون قد اثر عند هذا التركيز على تعبير أو

العديد من االثباتات التي توضح دور حامض السياليك في عمليات التفاعل الخلوي خالل االستجابة المناعية والتي تشمل تقديم 

قوم تي توتحفيز الخاليا اللمفاوية التائية المساعدة والAPC  (Antigen-Presenting Cell)المستضدات غير الشخصية من 

(، فقد وجد ان 7بدورها بتحفيز الخاليا االخرى مثل الخاليا اللمفاوية لبائية على التكاثر والتمايز الى خاليا فارزة لالضداد )
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فأن ذلك يثبط تمايزها الى خاليا  Sialidaseازالة ثماالت حامض السياليك من سطوح الخاليا اللمفاوية البائية بواسطة انظيم 

ً في نسية الخاليا المكونة للويحات 11( وهذا يأتي مسانداً لنتائج االسدي )8)فارزة لالضداد  ( التي بينت حصول انخفاضا

والمرافقة مع انخفاض مستوى حامض السياليك الكلي في مجانس خاليا الطحال في الحيوانات المعاملة بالتراكيز المختلفة من 

مستوى حامض السياليك الكلي في مجانس خاليا الطحال جاء مقارنة بمجموعة السيطرة. في حين انخفاض  OTهرمون 

( مما يشير الى اهمية ثماالت 14) OTمترافقاً مع ظهور مواقع التفكك والتنخر في نسيج الطحال للحيانات المعاملة بهرمون 

يك الكلي في اما نتائج مستوى حامض السيال (.11( و)2حامض السياليك في عمليات االلتصاق الخلوي وتشكيل النسيج )

مجانس خاليا نقي العظم فكانت مختلفة عما هي عليه في المصل ومجانس خاليا الطحال، إذ كان هناك ارتفاعاً في مستواه 

وحدة عالمية/  2.0بينما حصل انخفاض في مستواه عند التركيز  OT( وحدة عالمية/ فأر من هرمون 1.0، 0.5عند التراكيز )

د الى تحفيز مسالك بناء حامض السياليك من قبل خاليا نقي العظم عند هذين التركيزين، بينما فأر. ان سبب االرتفاع قد يعو

كان التركيز الثالث ذا تأثير سمي على الخاليا والذي ادى الى تثبيط مختلف الوظائف الحيوية فيها. ان هذه التأثيرات المختلفة 

ة على سطوح الخاليا والتي يجب ان تكون متناسبة مع تركيز يمكن ان تشترك بها كثافة المستلمات الهرموني OTلهرمون 

ان ارتفاع مستوى حامض السياليك الكلي عند بعض  (.16الجزيئات الخاصة بها حتى تقوم بوظيفتها او فعاليتها الحيوية )

 OTمون مختلفة من هرالتراكيز يترافق مع زيادة معامل االنقسام لخاليا نقي العظم والتي لوحظت بعد المعاملة بالتراكيز ال

( إذ يمكن ان يساهم حامض السياليك بالدور المهم الذي تقوم به الجزيئات السطحية الداخل في تركيبها مثل جزيئات 15)

االلتصاق منها االنتكرينات التي تحث الخاليا على االلتصاق والتفاعل مع الخاليا المجاورة اضافة الى حث تكاثرها وتمايزها 

وحدة عالمية/ فأر جاء مترافقاً  2.0ض مستوى حامض السياليك الكلي لمجانس خاليا نقي العظم عند التركيز ان انخفا (.17)

( وهذا يعود الى سمية الخاليا بسبب الجرعة العالية 11مع انخفاض قيمة معامل انقسام خاليا نقي العظم عند نفس التركيز )

ى مجرى الدم على زيادة المحتوى السيالي للجزيئات السطحية )جزيئات يعتمد اطالق الخاليا من نقي العظم ال من الهرمون.

(، اذ نجد ان ارتفاع مستوى حامض السياليك الكلي في مجانس نقي العظم تترافق مع 18االلتصاق( التي تتوسط هذه العملية )

 2.0ز دة والتي لوحظت عند التركيارتفاع العد التفاضلي لبعض انواع خاليا الدم البيض مثل الخاليا العدلة والخاليا الوحي

وحدة عالمية/ فأر من الهرمون  2.0( بينما وجد ان عددها بدا باالنخفاض عند التركيز 15) OTوحدة عالمية/ فأر من هرمون 

وبشكل مترافق ايضاً مع انخفاض مستوى حامض السياليك الكلي في مجانس خاليا نقي العظم مما يشير الى احتمالية تأثر 

جرة هذه الخاليا من نقي العظم الى مجرى الدم من خالل التأثير على مسلك بناء حامض السياليك وعملية الربط مع عملية ه

وبهذا تظهر اهمية حامض السياليك في حث مختلف الفعاليات  (.11()2جزيئات االلتصاق ذات الطبيعة البروتينية السكرية )

ما بين الخاليا المتجاورة وتكاثر الخاليا وتمايزها تشكيل النسج وحث موت الحيوية مثل عمليات التمييز الخلوي وااللتصاق 

الخاليا المتضررة غيرها من الفعاليات االخرى مما يعكس لنا االهمية الكبيره له واالعتماد عليه للكشف عن فعالية الجهاز 

على كفاءة الجهاز المناعي وبالخصوص ( مدى تأثير الهرمونات 19المناعي بشكل عام ووظيفة الخاليا المناعية بشكل خاص)

 (.20هرمون االوكسيتوسين)
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