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 لطحال: تقييم بالمجهر االلكترونيخاليا اتأثير الزنك في        

 **** حسن علي مطر * ، خليفة احمد خليفة ** ، كوكب سليم نجم *** ، حمدي عبد الجليل

 كلية الطب -** الجامعة المستنصرية طب األسنانكلية  -* جامعة االنبار
 علومكلية ال - **** جامعة االنبار كلية الطب - ن*** جامعة النهري

 
 

 

 

 :معلومات البحث
 

 الخالصة: 
 21/3/2007تاريخ التسليم: 

 5/9/2007تاريخ القبول: 

 2012/   06  /14  تاريخ النشر:

DOI: 10.37652/juaps.2007.15306 

 في طحال خنازير غينيا ممنعه بلقاحتأثير عنصر الزنك  لللتحري عن احتماأجريت هذه الدراسة  
أعطيت  حيوانات لكل مجموعه(. 6مجاميع ) ثالث إلى غينيا، قسمتخنزير  18 عملاست .التيفوئيد

لماء (. أعطيت المجموعة األخيرة ا مملي غرا 0.16) والثانية(، مملي غرا 0.08المجموعة األولى الزنك )
 (.قبل التمنيع لمدة شهرين باستعمال انبون اإلرضاع المعدي يوميا   العالجاستمر ) .للمقارنةالمقطر 

استجابت الحيوانات المختبريه للقاح المعطى. وقد لوحظ )كما هو مثبت منن هنذه الدراسنة( بنان هنناك 
تننأثيرا متباينننا لعنصننر الزنننك علننى الصننورة النسننيجية لخاليننا الطحننال تحننت المجهننر الضننوئي وكننذلك المجهننر 

روني. ظهرت فروق حقيقية باسنتعمال المجهنر االلكترونني بشنكل واضنح، لنوحظ وجنود ترسنبات لعنصنر االلكت
ظهرت بعن  الخالينا قريبنه للشنكل الطبيعني فني حنين  Zn1الزنك في الخاليا بدرجات متفاوتة. في مجموعة 

ي اير أكثنر شنده فنظهنر ت ن .أظهرت الخاليا األخرى ارتشاح قطيرات دهنيه وخاليا التهابيه وتوسع الجيبانينات
كنننذلك  ،. إذ ظهنننرت الخالينننا فاقنننده للنسنننق الخلنننوي الطبيعننني واحتوائهنننا علنننى متقننندرات عمالقنننهZn2مجموعنننة 

 .ظهرت خاليا في طور الموت المبرمج

 

 الكلمات المفتاحية:
 زنك ، 
 طحال،

 .المجهر االلكتروني

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 المقدمة:

ت القشرة األرضية يشكل الزنك العنصر السابع عشر من مكونا 

 21 – 9جننزء لكننل مليننون وفنني منناء البحننار يشننكل  65بتركيننز حننوالي 

جنننننزء لكنننننل بلينننننون. كنننننذلك يتواجننننند الزننننننك فننننني كافنننننة األنسنننننجة النباتينننننة 

غننرام مننن الزننننك  2والحيوانيننة، وفنني جسننم اإلنسننان البننالل يوجنند حننوالي 

فننني العظنننام ومنننا تبقنننى فننني  %25فننني العضنننالت و %65يتنننوزع بنسنننبة 

مكوننننات الخالينننا حينننث يتواجننند الزننننك فننني كافنننة  األخنننرى،جسنننم أجنننزاء ال

ال نيننة بالزنننك هنني ال نندة االدريناليننة  األنسننجةومننن  النننواة.خصوصننا  فنني 

والجلننند وبعننن  المنننناطق منننن الننندماش والبنكريننناة ومشنننيمة العنننين وغننندة 

 (.1البروستات والحيوانات المنوية )
 

* Corresponding author at: Anbar University - College of 
Dentistry, Iraq; 

E-mail address:  

 

يتواجنننند الزنننننك فنننني اغلننننب أنننننواع األغذيننننة خصوصننننا  المنتجننننات 

الحيوانيننة وبضننمنها األسننماك وفنني البقوليننات والحبننوب.وعلى العمننوم فننان 

يننة النباتيننة وغيننر متننوفر بشننكل جينند الزنننك يوجنند بكميننات قليلننة فنني األغذ

(2.) 

يختلنننال االحتيننناج الننندقيق للزننننك بننناختالال العمنننر وحالنننة الحمنننل 

والرضننناعة وتختلنننال الجنننرع الموصنننى بهنننا تبعنننا  للبلننندان ، ففننني الوالينننات 

يومينننا  للنننذكور  مملي نننرا 15المتحننندة األميركينننة فنننان الجنننرع المطلوبنننة هننني 

 5ال ننننات مننننع مالحظننننة إضننننافة ملي ننننرام يوميننننا  ل ننننناث الب 12البننننال ين و

يوميا  في حالة النساء المرضعات في األشهر األربعنة األولنى منن  مملي را

( ، 3يوميا  في األشهر المتبقية من الرضاعة ) مملي غرا 2.5الرضاعة و

يعد الزنك غينر سنام نسنبيا  حينث اننه ال يتنراكم فني أجنزاء الجسنم المختلفنة 

للتسنننننمم بالزننننننك هنننننو حصنننننول  عننننندا العظنننننام ، ومنننننن العالمنننننات الظننننناهرة
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سنننهال ) ( ،وان 4اضنننطرابات معدينننة وتشننننجات بطنينننة وغثينننان وتقيننن  وا 

ملي ننرام مننن الزنننك قنند يسننبب تقينن ا  وهننذا يعتمنند علننى  240تننناول حننوالي 

التركيننب الكيميننائي للزنننك الننذي لننه تننأثير علننى شنندة األعننرا  حيننث إن 

ة الهضننمية مننن كلوكانننات الزنننك واسننيتات الزنننك تكننون اقننل تخريشننا  للقنننا

 (.5باقي األشكال )

يعد الطحال منن بنين األعضناء الليمفاوينة الثانوينة فني الجسنم.   

وبسننبب غننزارة الخاليننا البلعميننة فيننه والقننرب الشننديد بينهننا وبننين النندم فننان 

الطحننال يعنند مننن النندفاعات المهمننة فنني الجسننم ضنند األحينناء المجهريننة 

نتننناج إضنننافة إلنننى دوره فننني النننتخلد منننن خالينننا الننندم ال حمنننر المعمنننرة وا 

ويعننند الطحنننال مرشنننحا   الننندم.الخالينننا الليمفاوينننة الفعالنننة التننني تمنننرر إلنننى 

نتنناج وسننائط المناعننة  مناعيننا  مهمننا  إذ يحصننل تحفننز الخاليننا المناعيننة وا 

بنوعيهننا الخلطيننه والخلويننة فيننه هننذا إضننافة إلننى العقنند الليمفاويننة وأمنناكن 

دم فننورا  إضننافة إلننى دوره حيننث يتفاعننل مننع المستضنند القنادم مننع الننرى أخن

فننني إنتننناج األجسنننام المضنننادة حينننث اننننه المكنننان النننذي ينننتم فينننه تفاعنننل 

 .المستضننند منننع الخالينننا لتكنننوين االسنننتجابة المناعينننة الخلوينننة والخلطينننة

وعننننند الفحنننند تحننننت المجهننننر الضننننوئي لمقطننننع عرضنننني فنننني الطحننننال 

 Redداخننل اللننب األحمننر ) إلننىنالحننظ المحفظننة التنني ترسننل حننواجز 

Pulp( )6) 

يتكون الطحال نسيجيا  من منطقتين رئيسَيتين وهما ، أوال اللب   

األبنني  وثانيننا  اللننب األحمنننر ، ينتشننر اللننب األبننني  فنني منطقننة اللنننب 

األحمر وهنو عبنارة عنن عقيندات ليمفاوينة لهنا عالقنة مباشنرة منع الشنرين 

( ، ويتكننون منن نسننيج لمفني ي لننال كننل Central arterioleالمركنزي )

ايين المركزيننننة والعقينننندات اللمفيننننة ، حيننننث أن الخاليننننا اللمفيننننة مننننن الشننننر 

المحيطة بالشرايين المركزية هي بصنورة رئيسنة الخالينا التائينة مكوننة  منا 

 Peri Arterial( PALSيسنننمى بنننال الال اللمفننني حنننول الشنننريان )

Lymphoid Sheath  أمننا العقينندات اللمفيننة فتتكننون بصننورة رئيسننة ،

 (6التائية.) من الخاليا البائية و 

يحتنوي اللننب األحمنر علننى الحبننال الطحالينة والجيننوب حيننث إن   

الحبننال الطحاليننة تتكننون مننن شننبكة مرتخيننة مننن الخاليننا الشننبكية مدعمننة 

بألينناال شننبكية إضننافة إلننى ذلننك فهنني تحتننوي علننى بالعننم كبيننرة والخاليننا 

مثننننل الليمفاوينننة البائينننة والتائينننة وخاليننننا البالزمنننا وكثينننر مننننن خالينننا الننندم 

 الخاليا الحمر والصفيحات والخاليا الحبيبية.

يقنننوم اللنننب األبننني  بانتننناج خالينننا ليمفاوينننة تهننناجر إلنننى اللنننب   

األحمنننر لتصنننل إلنننى داخنننل الجينننوب ومنننن ثنننم إلنننى الننندم وان ممنننا يجعنننل 

الطحال مهما  في عملية الدفاع المناعية في الجسنم هنو احتنوا ه علنى كنل 

البائينننننة والخالينننننا المهينننننأة للمستضننننندات منننننن الخالينننننا الليمفاوينننننة التائينننننة و 

(APCs()Antigen Presenting Cells وبنأنواع مختلفنة ، والخالينا )

ثنل البلعمية التي تعد األكثر فعالية في الجسم في ابتالع الكائنات الحينة م

 (.7الجراثيم والفيروسات )

 

 المواد وطرائق العمل

ة خننازير غينينا اسنتخدم فني الدراسنة الحالين :الحيواننات المختبرينة 

غنننرام ، جهنننزت منننن  500– 400بننني  اللنننون ذكنننور بنننوزن يتنننراوح بنننين 

 مركز الرقابة الدوائية التابع لوزارة الصحة.

المصننول واللقاحننات  تننم الحصننول عليننه مننن معهنند :لقنناح التيفوئينند

التنننابع لنننوزارة الصنننحة وهنننو عبنننارة عنننن كامنننل خلينننة السنننالمونيال المقتولنننة 

 خلية بكتيرية لكل مللتر. 910حتوي على والمحفوظة بالفينول ، وي

تنم الحصنول علنى هنذه الجرثومنة منن  :الحينة S. typhiجرثومنة 

 عزالت معهد الصحة المركزي التابع لوزارة الصحة.

منننايكرو 100حضنننر بتركينننز  :PHAمحلنننول المشنننطر الالننننوعي 

مللتننر مننن  100فنني  PHAغننرام لكننل ملنني لتننر وذلننك باذابننة ملي ننرام مننن 

 ْم لحين االستخدام. 20–، ثم حفظ بدرجة حرارة  الماء المقطر
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اسنتخدم وسننطا  لتنميننة :Nutrient Agarوسنط الالكننار الم نذي 

، أمنا مكوناتنه فهني حسنب مواصنفات الشنركة  S. typhiوخزن جرثومنة 

 (.Oxoid CM3المصنعة )

 Brain Heart Infusionمنننرق نقيننننع القلننننب والنننندماش 

Broth:لسنننالمونيال أمنننا مكوناتنننه فهننني اسنننتخدم وسنننطا  إنمائينننا لجرثومنننة ا

 (.Oxoid CM225حسب ما ورد في تعليمات الشركة المصنعة )

ملي ننننرام مننننن مننننادة اسننننيتات الزنننننك  20تم إذابننننة :عنصننننر الزنننننك

(Zinc acetate فنني )125ملنني لتننر منناء مقطننر ، أضننيفت إلننى  20 

ملي نرام لكنل ملني لتنر  0.16ملي لتر مناء مقطنر للحصنول علنى تركينز 

 واحد.

 

 انات المختبريةالحيو 

اجري فحد الحساسية المتأخرة لهذه الحيواننات للتأكند منن عندم 

كنذلك أخنذت عيننات دم  S. typhiتعرضنها المسنبق ل صنابة بجرثومنة 

للتأكد من عدم وجود أي مستوى من األجسام المضادة لهنذه الجرثومنة ، 

وضننعت الحيوانننات فنني أقفنناد بالسننتيكية معنندة لتربيننة هننذه الحيواننننات 

ت جميع الحيوانات عنن طرينق الفنم باسنتخدام أنبنوب اللني المعندي وجرع

(Gastric Tube: وكاآلتي ) 

 مللتر ماء مقطر. 0.5أعطيت  .مجموعة السيطرة:1

 0.08أعطيننت عنصننر الزنننك بجرعننة  :Zn1.مجموعننة الزنننك 2

 .مللتر( لكل حيوان ولمدة شهرين.0،5ملي رام )

 0.16رعننة أعطيننت عنصننر الزنننك بج :Zn2.مجموعننة الزنننك 3

 مللتر( لكل حيوان ولمدة شهرين. 1ملي رام )

هني  Zn1و  S1حسبت الجرعة أعناله علنى أسناة أن الجرعنة 

ضننمن الحنندود الموصننى بهننا مقارنننة  بالجرعننة المثلننى فنني اإلنسننان بننوزن 

 ك م. 65

 تحضير العينات النسيجية

 التحضير للفحص بالمجهر الضوئي

( ، ثننننم Bouns solutionتنننم تثبينننت العيننننات بمحلننننول بنننون )

لعننندة سنناعات ، جففنننت باسننتخدام كحنننوالت  %70غسننلت بكحنننول تركيننز 

( ثنننم Xylolذات تراكينننز متدرجنننة متصننناعدة ، روقنننت بمحلنننول الزايلنننول )

 (.Paraffin Wax( .)8شبعت وطمرت بشمع البرافين )

 Rotatoryالنننندوار ) قطعننننت النمنننناذج بوسنننناطة جهنننناز القطننننع

Microtome ت بننالملونتين الهيماتوكسننلينمننايكروميتر ولوننن 4( بسننمك-

 (.Haematoxlin-Eosinايوسين )

 التحضير للفحص بالمجهر االلكتروني

 (9)حضرت العينات للفحد بالمجهر االلكتروني النافذ وحسب 

 TEMالفحد بالمجهر االلكتروني النافذ 

 Philipsفحصت العينات بوساطة المجهنر االلكترونني منن ننوع 

CM10  التقطننت الصننور علننى فننيلم  تكيلننو فولنن 60وباسننتعمال فولتيننة ،

وطبنننننع الصنننننور فننننني مختبنننننرات المجهنننننر  األفنننننالمخننننناد وتنننننم تحمننننني  

 جامعة النهرين. / اإللكتروني في كلية الطب

 

 النتائج والمناقشة

 مجموعة حيوانات السيطرة 

 أظهننرت نتننائج الفحنند المجهننري لطحننال حيوانننات السننيطرة انننه 

العقيننندات الطحالينننة( ب األبننني  )يتكننون منننن منطقتنننين رئيسنننيلتين همنننا اللننن

  .(1واللب األحمر )صوره 

يتننوزع اللننب األبنني  بننين اللننب األحمننر حيننث يتكننون مننن منطقننة  

( والنننذي تتنننوزع حولنننه الخالينننا Germinal centerالمركنننز االنتاشننني )

الليمفاوية لتكون العقيندات الليمفاوينة ، وتحناط العقيندة الليمفاوينة بالمنطقنة 

نتنننائج الفحننند بنننالمجهر  وأظهنننرت(.  Marginal zoneالحافينننة ) 
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( والخاليننننا  Reticular cellsاإللكترونننني انتشنننار الخاليننننا الشنننبكية) 

يتكننون منن خاليننا الندم الحمننر  فني منطقننة اللنب األحمننر والنذي الليمفاوينة

منطقننة المركننز االنتاشنني فتظهننر فيهننا خاليننا االرومننه  أمننا .( 2)صننوره 

بيضنوية وتنتشنر بينهنا  تميزت بنواة ( والتي Lymphoblastالليمفاوية )

 الخاليا الليمفاوية.

 Zn1الفحنننند المجهننننري لطحننننال الحيوانننننات المعاملننننة بالزنننننك 

أظهننرت نتننائج الفحنند بننالمجهر الضننوئي حصننول نقصننان فنني أعننداد :

إلنى ضنمور المراكنز أالنتنا شنيه )صنوره  عقيدات اللب األبي  باالضافه

 .ةحيوانات السيطر  (عند المقارنة مع طحال3

 أمنننا الفحننند بنننالمجهر اإللكترونننني فقننند اظهنننر حننندوث ت نننايرات 

االنتاشنننيه بظننناهرة  شننديدة ، فقننند اتصنننفت الخالينننا الليمفاويننة فننني المراكنننز

للعدينند مننن هننذه الخاليننا ، إضننافة إلننى حصننول ت ننايرات  المننوت المبننرمج

خاليننا األرومننة الليمفاوينة التنني اتصننفت بزينادة سننمك غشننائها النننووي  فني

. كمننا تشننير النتننائج فنني الصننورة ( 4منهننا مخننددة )صننوره  ووجننود أعننداد

( إلننننى ارتشنننناح المنطقننننة بأعننننداد مننننن خاليننننا العنننندالت التنننني احتننننوى 5)

سننايتوبالزمها علننى ترسننبات الزنننك ، إضننافة إلنني وجننود خاليننا ليمفاويننة 

وعنند فحنند منطقنة القشنرة مننن  .تحتنوي علنى ننوى غيننر منتظمنة الشنكل

بالعدينند مننن خاليننا العنندالت ، إضننافة اللننب األبنني  فقنند لننوحظ ارتشنناحه 

إلننننى احتننننواء الخاليننننا الليمفاويننننة علننننى العدينننند مننننن ترسننننبات الزنننننك فنننني 

ذات نننوى غيننر منتظمننة ال ننالال  السننايتوبالزم ، وظهننور خاليننا ليمفاويننة

كمنننا  .النننووي فهنننو يبنندو مخنننددا  أو قننند يكننون انقسنننام خلنننوي غيننر مننننتظم

حاطة ب الال خلوي وتحتوي لوحظ وجود العديد من التراكيب الكيسية الم

على مادة ذات كثافة إلكترونينة واطئنة موجنودة أمنا فني داخنل الخالينا او 

 .( 8و 7و 6) الصور  بينها إضافة إلى وجود القطيرات الدهنية

( فتشننير إلننى وجننود خليننه تحتننوي  9أمننا النتننائج فنني الصننورة )  

ا غيننننر منتظمننننة الشننننكل وهنننني تفتقنننند للنسننننق الطبيعنننني للخالينننن علننننى نننننواة

 .الليمفاوية

يعنند الطحننال العضننو األكثننر أهميننه للجسننم فنني عمليننة تنقيننة النندم  

بسننبب موقعنننه المميننز فننني الجسنننم واحتوائننه علنننى عننندد كبيننر منننن الخالينننا 

ننح  الليمفاويننة وخاليننا النندم البنني  والننبالعم الكبيننرة ممننا يعطيننه صننفة المرش 

(Filter(إضافة إلى إمكانية تعرضنه لنىذى بسنبب هنذه الصنفة )7.) تبنين

عننننند الفحننننند بنننننالمجهر الضنننننوئي لطحننننال الحيواننننننات المعاملنننننة بالزننننننك 

حصننننول ضننننمور بننننالمراكز االنتاشننننيه مقارنننننة  مننننع مل ننننم  0.08بننننالتركيز 

وعنند الفحند بنالمجهر اإللكترونني ظهنر أن التنأثيرات  .حيوانات السنيطرة

شننننده مننننن  أكثننننرالحاصننننلة فنننني طحننننال الحيوانننننات المعاملننننة بالزنننننك هنننني 

صنلة فني طحنال الحيواننات المعاملنة بعنصنر السنيلينيوم فقند التأثيرات الحا

مر بمراحنل منن المنوت المبنرمج وهنذا تلوحظ العديد من الخاليا الليمفاوية 

فنننني المراكننننز االنتاشننننيه. كننننذلك وجنننند ارتشنننناح  لالضننننمور الحاصننننيفسننننر 

للعنندالت الحاويننة علننى ترسننبات العنصننر فنني السننايتوبالزم ممننا ينندل علننى 

هنناك التهابنا  قند حصنل  أنارتشناحها يظهنر  إنكمنا  .هفعاليتها فني البلعمن

أمنننا الخالينننا الليمفاوينننة فكاننننت  .ربمنننا بسنننبب إعطننناء الزننننك لفتنننرة طويلنننة

تحتوي على ترسبات الزنك وقسم منها اتصفت بنوى غينر منتظمنة الشنكل 

ان حصول أذى لخاليا الطحال  .والتي تعد من صفات الخاليا السرطانية

أدى إلننننى إفننننراز مننننواد جاذبننننه للخاليننننا االلتهابيننننة مثننننل العنننندالت والخاليننننا 

كمننا إن وجننود انويننه غيننر منتظمننة  (.10,11) الليمفاويننة والننبالعم الكبيننرة

الشكل قد يفسر على حصول اضطراب في عملية الموت المبنرمج بسنبب 

ل قسم من الخاليا إلى خاليا تأثير العنصر وكما ذكر سابقا  أدى إلى تحو 

(. وهذا يحتاج إلى المزيد من البحنث لتأكيند النتنائج وتفسنير 12سرطانية )

 ما يحدث.

 : Zn2الفحنننند المجهننننري لطحننننال الحيوانننننات المعاملننننة بالزنننننك 

أظهرت نتائج الفحد بالمجهر الضوئي نقصان في أعنداد عقيندات اللنب 

مفاويننة فنني منطقننة المركننز إضننافة إلننى تنننكة غالبيننة الخاليننا اللي األبنني 



P- ISSN  1991-8941 ,  E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة                    

2007 ,(1), ( 2 ) :23-34 

 

27 

 .( 10االنتاشي وباقي خاليا العقيدات الليمفاوية للطحال )صوره 

أما نتائج الفحد بنالمجهر اإللكترونني فنأظهرت أن الت نايرات   

الحاصنننلة كاننننت أكثنننر شنننده ممنننا هننني فننني المجموعنننة السنننابقة والمعاملنننة 

 .Zn1بالزنك تركيز 

ي داخننل الخاليننا وقنند لننوحظ كثننرة وجننود الترسننبات مننن الزنننك فنن 

 وارتشننناح األحمنننر الليمفاوينننة لعقيننندات اللنننب األبننني  إضنننافة إلنننى اللنننب

ات والموت المبرمج ل البية الخالينا الليمفاوينة فني عقيند القطيرات الدهنية

 (.11اللب األبي  واللب األحمر )صوره 

( 13و  12فنني حننين تشننير النتننائج الموضننحة فنني الصننورتين ) 

لعقيندات اللنب األبني  إلنى وجنود أعنداد منن  في منطقنة القشنرة الداخلينة

 غيننر منننتظم وارتشننناح ذات شنننكل الخاليننا الليمفاويننة التننني تتصننال بنننوى

( 14الكيسننية، أمننا الصننورة ) إلننى وجننود التراكيننب إضننافة خاليننا العنندالت

الداخلية  فتظهر فيها كتله من خاليا غير منتظمة النوى في داخل القشرة

لخالينننا تعننند مشننابهة للخالينننا الليمفاوينننة ا لعقينندات اللنننب األبننني  ، وهننذه

أمننا  .(Leukemiaتظهننر حالننة اإلصننابة بمننر  ابيضننا  النندم ) التنني

منطقة القشرة الخارجية من عقيدات اللنب األبني  فقند اتصنفت بارتشناح 

 خاليننا العنندالت والقطيننرات الدهنيننة وكثننرة وجننود الخاليننا الليمفاويننة التنني

تنكسننيه لوحظنت فنني نويننات  راتتمنر بننالموت المبنرمج ، إضننافة إلننى ت ين

أمننننا منطقننننة اللننننب  .( 16و  15بعنننن  الخاليننننا الليمفاويننننة )الصننننورتان 

 األحمر فقد اتصفت بارتشاحها بالخاليا العدلة ووجود العديد منن الخالينا

الخلننننوي الليمفاويننننة التنننني تمننننر بننننالموت المبننننرمج وبعضننننها فاقنننند  للنسننننق 

 (.18و 17الطبيعي )الصورتان 

نقصننان  Zn2التنني أعطيننت الزنننك بننالتركيز  ظهنر فنني المعاملننة 

وعنند الفحند  .في حجم اللب األبي  وضنمور المركنز االنتاشني أيضنا  

بننالمجهر اإللكتروننني تبننين تنننكة اغلننب الخاليننا الليمفاويننة فنني عقينندات 

اللننب األبنني  وفنني المراكننز االنتاشننيه ، وهننذا يفسننر السننبب فنني نقصننان 

مفاوية فيعزى إلى تعرضنها لنىذى الحجم والضمور. أما تنكة الخاليا اللي

بسبب الجرعة العالية من العنصر وطول فترة اإلعطاء حسب الميكانيكينة 

(.وهننذا يعننني أن إعطنناء الزنننك بهننذا التركيننز 13 ) التنني أشننرنا إليهننا سننابقا  

 أدى إلى حصول اضطرابات شديدة في الخاليا. 

ي شنننوهدت كتلنننه منننن الخالينننا الليمفاوينننة غينننر منتظمنننة الننننوى فننن  

ا داخل القشرة الداخلية لعقيدات اللب األبي  وهذه الخاليا مشنابهة للخالين

وهننذا  .الليمفاويننة التنني تظهننر فنني حالننة اإلصننابة بمننر  ابيضننا  النندم

يعننننني ان الزنننننك كمننننا هننننو الحننننال مننننع الرصنننناد والخارصننننين والحدينننند 

(. أدى إلى تحول بع  الخالينا إلنى خالينا سنرطانية 14,15,16والكروم)

ضنطراب فني عملينة المنوت المبنرمج. أمنا منا لنوحظ منن ارتشناح بسبب اال

للقطيننرات الدهنيننة فيعننزى إلننى حصننول أذى للشننبكة االندوبالزميننة الخشنننة 

عنننن نقنننل هنننذه القطينننرات إلنننى أجسنننام كنننولجي كمنننا أشنننرنا سنننابقا   المسنننئولة

 كباقي أجزاء الخلية. 
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في طحال لحيوان من مجموعة السيطرة نالحظ فيه  (.مقطع1) صوره

( )لونت بالهيماتوكسيلين W( واللب األبيض )RPاللب األحمر )
 (.100Xوااليوسين. قوة تكبير 
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( مقطع في لحيوان من مجموعة السيطرة نالحظ فيه اللب 2) صوره

ية ( وخاليا ليمفاو RC( الذي نشاهد فيه خاليا شبكية )RPاألحمر )
(Lوخاليا) ( الدم الحمرRBC ( )اليورانيل وسترات  لونت بخالت

 (.2400Xقوة تكبير . الرصاص

 
نالحظ فيه  Zn1من مجموعة  ( مقطع في طحال لحيوان3صوره )

( وضمور في المركز W) قلة في أعداد عقيدات اللب األبيض
قوة تكبير .( )لونت بالهيماتوكسيلين وااليوسينGCاالنتاشي )

100X.) 

 
نالحظ فيه  Zn1من مجموعة  مقطع في طحال لحيوان .(4صوره )

ومة المركز االنتاشي حيث نالحظ تثخن في الغالف النووي لخاليا األر 
لونت ( )AP( وخاليا تمر بمراحل الموت المبرمج)Lbالليمفاوية)
 (6200قوة تكبير  .اليورانيل وسترات الرصاص بخالت

 
نالحظ فيه المركز  Zn1(. مقطع في طحال لحيوان من مجموعة 5صوره )

تة ( وخاليا ليمفاوية ميANUTاالنتاشي فيه ارتشاح خاليا عدالت فعالة )
  (AP( حيث نالحظ ترسبات الزنك )PP( في داخل هذه الخاليا )ت لونت بخال

 (.3400Xقوة تكبير  اليورانيل وسترات الرصاص.
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نالحظ فيه  Zn1مقطع في طحال لحيوان من مجموعة  .(6صوره )
ت ( مع ترسباAPالخارجية تحتوي على خاليا ليمفاوية ميتة )القشرة 

اليورانيل وسترات  لونت بخالت( )NUT(وخليه عدله)PPالزنك )
 (.4400Xقوة تكبير  .الرصاص

 
نالحظ فيه  Zn1مقطع في طحال لحيوان من مجموعة  .(7صوره )

م ( في سايتوبالز CYSالقشرة الخارجية تحتوي على تراكيب كيسية )
لونت ( )INEا وخاليا ليمفاوية ميتة وغالف نووي مخدد )الخالي

 (.3400Xقوة تكبير .اليورانيل وسترات الرصاص بخالت

 
نالحظ فيه  Zn1مقطع في طحال لحيوان من مجموعة  .(8صوره )

( وخاليا ذات NUTالقشرة الخارجية تحتوي على خاليا العدالت )
اليورانيل  لونت بخالت( )INEغالف نووي غير منتظم ومتثخن )

 (4400ْقوة تكبير .وسترات الرصاص

 
نالحظ فيه  Zn1من مجموعة  مقطع في طحال لحيوان .(9صوره )

اوية ( وخاليا ليمفاوية ميتة وبعض الخاليا الليمفNUTخاليا عدالت )
اليورانيل وسترات  لونت بخالت( )ArtCفاقدة لشكلها الخلوي )

 (3400Xقوة تكبير  .الرصاص
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نالحظ فيه  Zn2قطع في طحال لحيوان من مجموعة (. م10) صوره

 ( وضمور في المركزWقلة في أعداد وأحجام عقيدات اللب األبيض )
( )لونت بالهيماتوكسيلين وااليوسين. قوة تكبير GCاالنتاشي )

100X.) 

 
تظهر فيه  Zn2مقطع في طحال لحيوان من مجموعة  .(11صوره )

 (F( وقطرات دهنية )PPزنك )خاليا ليمفاوية حاوية على ترسبات ال
ل اليوراني لونت بخالت( )APوخاليا ليمفاوية تمر بالموت المبرمج)

 (6200Xقوة تكبير .وسترات الرصاص

 
نالحظ فيه  Zn2مقطع في طحال لحيوان من مجموعة  .(12صوره )

 وتثخن في (APالقشرة الداخلية تحتوي على خاليا ليمفاوية ميتة )
 (.3400Xقوة تكبير ( )INEالغالف النووي )

 
نالحظ فيه  Zn2مقطع في طحال حيوان من مجموعة  .(13صوره )

وية ( وخاليا ليمفاNUTالقشرة الداخلية تحتوي على خاليا العدالت )
( وغالف نووي مخدد وغير منتظم CYSميتة وتراكيب كيسية )

(INE(وخاليا تمر بمراحل الموت المبرمج )AP )(بخالت لونت 
 .(4400Xقوة تكبير  .ات الرصاصاليورانيل وستر 
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نالحظ  Zn2مقطع في طحال لحيوان من مجموعة  .(14صوره )

يعي فيه القشرة الداخلية نالحظ فيها خاليا ليمفاوية بمظهر غير طب
اليورانيل  لونت بخالت( )INEذات غالف نووي مخدد وغير منتظم )

 (. 8700Xقوة تكبير  .وسترات الرصاص

 
نالحظ فيه  Zn2طحال حيوان من مجموعة مقطع في  (15صوره )

ك ( وترسبات الزنANUTالقشرة الخارجية تحتوي على عدالت فعالة )
( وبعض خاليا الدم الحمر APكما نالحظ خاليا ليمفاوية ميتة )

(RBCs( )قوة تكبير  .اليورانيل وسترات الرصاص لونت بخالت
1650X.) 

 
نالحظ فيه  Zn2مقطع في طحال لحيوان من مجموعة  .(16صوره )

القشرة الخارجية تحتوي على خاليا ليمفاوية حاوية على ترسبات 
 (F( كما نالحظ قطرات دهنية داخل الخاليا الليمفاوية )PPالزنك)

لونت بخالت اليورانيل ( )INEوغالف نووي مخدد وغير منتظم )
 (3400Xقوة التكبير  .وسترات الرصاص

 
نالحظ فيه  Zn2مجموعة  مقطع في طحال لحيوان من .(17صوره )

( في داخل الخاليا PPاللب األحمر يظهر فيه ترسبات الزنك )
 ( وغالف نوويAPالليمفاوية مع خاليا ليمفاوية ميتة موت مبرمج )

قوة  .اليورانيل وسترات الرصاص لونت بخالت( )INEغير منتظم )
 (3400Xتكبير 
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حظ فيه اللب نال Zn2مقطع في طحال حيوان من مجموعة  .(18صوره )

( PP( مع ترسبات الزنك)NUTاألحمر حيث يحتوي على خاليا العدالت )

اليورانيل وسترات  لونت بخالت( )APوخاليا ليمفاوية تتصف بالموت المبرمج)
 (.4400Xقوة تكبير  .الرصاص
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EFFECT OF ZINC ON SPLEENIC CELLS: ELECTRONIC 

MICROSCOPE EVALUATION 
HASSAN.A.M , KHALIFA.A K , KAWKAB.S.N , AND HAMDY.A. 

 

ABSTRACT:  

This study was done to evaluate the possible effects of zinc on spleenic cells of guinea pigs vaccinated with 

typhoid vaccine. Eighteen guinea pigs divided in to three groups were used. The first group (Zn1 group) received 0.08 

mg zinc acetate. The second group (Zn2 group) treated with 0.16 mg zinc acetate. The third group served as 

experimental control. Experimental animals were treated daily using stomach tube for two months period to 

vaccination. 

Treated animals responded immuniligically to give vaccine. it appears that zinc doses affect to a certain degree 

the immune response level. Histological evaluation using both light and electron microscopy showed differences in 

the structural appearance of spleenic tissues. Particular ultra structural evaluation is revealed certain differences. Zinc 

precipated in cells. In Zn1 group some cells appeared near to normal, others contain fatty droplets with an infiltration 

of inflammatory cells. Dilatation of sinusoids was prominent. in Zn2 group , mineral precipitate was more intense 

,cells with abnormal nucleus and mega mitochondria were seen. Apoptotic cells were also recognized. 


