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ABSTRACT 

 The present study revealed significant effect of the aqueous extract of the 

leaves of Ricinus communis at the concentrations 10,20,30, 40mg/ml of Datura 

innoxia, and Solanum melongena at the concentrations 50,100,150 and 200 

mg/ml,respectvely on the viability of protoscoleces of Echinococcus granulosus 

of sheep origin. The concentration 40 mg/ml of R.communis leaves caused the 

death of all protoscoleces within 30 minutes ,while the concentrations 100 and 

200 mg/ml of  D. innoxia and  S.melongena  caused the death of all 

protoscoleces within 60 minutes. The inhibitory effects of these extracts were 

proportional with their concentrations and the time of exposure.                    

                                 

 الخالصة

 Ricinus communisن لممستخمص المائي ألوراق كل من نبات الخروع أبّيَنت الدراسة الحالية 

وأوراق    Datura annoxiaنبات الداتورة كل من ممغم /مل واوراق  40 و 30 و  20و 10بالتراكيز  
ممغم / مل  200 و 150 و 100 و 50بالتراكيز    Solanum  melongenaان ــاذنجـنبات البكل من 

 سبب التركيز إذ .أغنام تأثيرًا معنويًا في تثبيط حيوية الرؤيسات األولية لممشوكات الحبيبية من أصل
بينما سبب التركيز  دقيقة، 30نبات الخروع موت جميع الرؤيسات  األولية خالل وراق ال ممغم/مل40

     موت جميع الرؤيسات األولية خالل ،ممغم / مل ألوراق كل من نبات الباذنجان والداتورة 200 و 100
 .دقيقة. وتناسب التأثير المثبط لممستخمصات طرديًا مع التراكيز ومع مدة التعريض  60

 مقدمةال
 Hydatidosisداء العدريات   أو echinococcosis  Cystic  كيسيداء المشوكات اليعد 

عمى المستويين الصحي واالقتصادي في العديد من بمدان  اإلنسانالتي يعاني منيا  األمراضمن 
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ىذا توطن ي .Cyclozoonotic  diseaseوالحيوان اإلنسانوىو من األمراض المشتركة بين  [1]العالم
من  وأجزاءواستراليا الجنوبية  وأمريكا أورباوشرق وحوض البحر المتوسط في منطقة الشرق األوسط الداء 
 أصبحو   Global travelبين بمدان العالم  في حالة اتساع في العالم بسبب السفرىو و الشمالية  أمريكا

ا المرض نتيجة تطور بيذ اإلصابةتحدث  .[2]سابقاً  بو   يالحظ في المناطق التي لم تكن موبوءة
في المضائف الوسطية المشوكات جنس  ألنواعالكيس العدري  أو  Metacestodeالشريطية البعدية  

 المشوكات الحبيبية ىمـا ىذا الجنس والنوعان الميمان من ،Intermediate hostsالمختمفة  
Echinococcus. granulosus  المشوكات متعددة الحجراتو multilocularisr E.  المذان يسببان

الواسع االنتشار وداء المشوكات متعددة الحجرات   Cystic  echinococcosisداء المشوكات الكيسي 
المشوكات  داءب اإلصابةتكثر  .[3]عمى التوالي ،Multilocular  echinococcosis) السنخي ( 

لمدودة كمضائف وسطية آكالت األعشاب والتي تعمل و في المناطق التي تربى فييـا المواشي  الكيسي
من آكالت المحوم  كبيرةمجموعة تعمل و  .بصورة عرضية اإلصابةالتي تكون فيو  اإلنسان إلى باإلضافة

وتكمن خطورة ىذا المرض  .Definitive hosts [4]مثل الكالب والذئاب والثعالب كمضائف نيائية  
حاصمة  في حجم الكيس بمرور الزمن دة البعد الزيا إالفي عدم اكتشافو في مراحمو األولية بصورة مبكرة 

من الناحيتين  اإلنسانونظرًا  لتأثير ىذا المرض عمى  .[5] مسببًا ضغطًا عمى األنسجة المجاورة لو
الجراحية من  اإلزالةوتعـد  منذ القدم لوطرائق عالجية  إليجادتوجو الباحثون فقد الصحية واالقتصادية 

ثـم  .[7، 6]بعض الحاالتوتعذرىـا فـي  إجرائياالرغم من صعوبـة عمى  المفضمة ،ق العالجيـةائالطر 
وذلك باستعمال  المبكرة التي تكتشف عن طريق الصدفة اإلصابةيستعمل في العالج الكيمياوي الذي 

والذي قد يستعمل مع   Benzimebindazol  Carbamatesالبنزامبيندازول   كالباميةعقار  مشتقات
قاتالت  مما ىــي أكثر  Parasitostaticطفيمية مسكناتىذه المركبات  تعدو  .[8] العالج الجراحي وبعده

جانبية في  حدوث تأثيرات  إلىيؤدي  مماطويمة  مدة عالج ويتطمب ىذا ، Parasitocidal [9]طفيمية
خصوصًا األعشــاب  ،تداويصدرًا ميمًا من مصادر الولما كانت  المممكة النباتية م . [10] اإلنسانجسم 

ليـا القابمية حيث  والحيـوان اإلنسانضد األمراض التي تصيب ، الطبيـة  منيـا في كثير من مناطق العالم
 عماليااستوان والحيوان  لإلنسانضيـة التي تسبب المرض المر  المسبباتعـمـى قتل اوتثبيط نمـو الكثير من 

 لألدويةائل لباحثون نحــو اسـتعمال بدلذا فقـد اتجـو ا .[11]يكون آمنًا بدون حدوث آثار جانبية ضـارة 
خـاصة تمك التي اتية التي ليـا تأثير فعال وآمن المنتجات الطبيعية ومنيا المستخمصات النب إلىالكيمياوية 

عدة دراسات حـول تأثير بعض  أجريتيذا المجال ب ما يتعمق. وفي[12]الحيـوان  أو اإلنسانتؤكل من قبل 
حيـويـة الرؤيسات األولية لممشوكات الحبيبية كعالٍج آمـن وفـعال لداء   في  يةالمستخمصات النباتية  الطب

وداء ون مصابًا بداء األكياس العدرية ثالث وعشر  [13] وآخرونHao فقد عالج ، كيسيالمشوكات ال
بتركيز   Peganum  harmala  ملالحر  بذور نباتالمشوكات متعدد الحجرات ) السنخي( بمستخمص 

تأثيرا لمستخمصات المائية ألوراق  [14]درس الشيوانيو  .47.80%النتائج ايجابية بنسبة   وكانت ،%40
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 Punica   granatumانٌرم  وال Morus  albaوالتوت   Juniperus  exycedrusنبات العرعر 
 Column واألجزاء المفصولة من ىـذه المستخمصات بطريقة عمود الفصل الكروماتوكرافي

chromatography  ي حيوية الرؤيسات  األولية من أصل أغنام  في الزجاج فin vitro.   كما درس
والغرب     Quercus libani المستخمصات المائية والكحولية ألوراق  نبات البموط تأثير[ 15]فارس

Populus  euphratica   والزيزفونThilia cordata  ؤيسات األولية لممشوكات ر في حيوية ال
  تأثير المستخمصات المائية والكحولية درس [16]الخشاباما  .اخل جسم الكائن الحيالحبيبية خارج ود

 والسذاب  Camelli  sinensisاألخضر  والشاي  Crataequs  oxyacantheنبات الزعرور  ألوراق 
Ruta graveolens  لممشوكات الحبيبية من اصل أغنام في الزجاج وداخلفي حيوية الرؤيسات األولية 

جاءت ىذه الدراسة لبيان  كمواد قاتمة اومثبطة،واستمرارًا لتأثير استخدامات النباتات  .invivo الحي الجسم
والتي تستعمل ألول مرة  ،تأثير المستخمصات المائية لكل من أوراق نبات الخروع  والداتورة  والباذنجان

      in vitro .م  فـي الزجـاجفي حيوية الرؤيسات األولية لممشوكات الحبيبية من أصـل أغنا في العراق
 المواد وطرائق العمل  

  األكياس العدرية :  
غنام من محالت القصابة في مركز مدينة الأمن كبد تم الحصول عمى األكياس العدرية       

المختبر مباشرًة في  إلىوجمبت  2014الى نياية شير آب  2013من بداية شير ايمول عام  الموصل 
عمى الثمج لكي التتأثر الرؤيسات األولية  حاويات بالستيكية حاويةعت األكياس في وض و.نفساليوم 

سطح األكياس  عقم ولمحصول عمى الرؤيسات األولية فقد .المحيطحرارة الموجودة في الكيس بدرجة 
حيوية  درتقو . Smyth [17]حسب طريقة   مرتين 1%العدرية بقطن طبي مبمل باليود الكحولي تركيز

ات المون الرؤيسات األولية ذاعتبرت و  .Smyth and Barett [18]ت األولية حسب طريقة الرؤيسا
الرؤيسات األولية التي اصطبغت بالمون األحمر ميتة كما ُأخذت  اعتبرتفي حين  ،أألخضر البراق حية

 وحسبت حيوية ،لفحص الحيويةالميمة  اإلشاراتالتي ُتعد من  حركة الرؤيس األولي االعتباربنظر 
 الرؤسات األولية في الزمن صفر وفق المعادلة اآلتية :                                          

                                                               
 عدد الرؤيسات األولية الحية                                    

    100 ×   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنسبة المئوية للحيوية  =   ــــــــ

         في العينة المحسوبعدد الرؤيسات األولية الكلي                             
  .في هذه الدراسة >95%ولية ذات حيوية الرؤيسات أال تاستعمل .Metcalf  [19]وفق
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 Ricinus communis نبات الخروع 
يكون نبات الخروع عمى  Euphorbiaceae [20.]ينتمي نبات الخروع إلى العائمة السوسبية   

سيقانو قائمة كثيرة التفرع لونيا اخضر  ،[21] شكل أشجار معمرة أو حولية حسب المنطقة التي ينمو فييا
 فيي ألزىارما اإ .فصوص بيضوية وحافة الورقة مسننة 10-5أوراقو كبيرة مفصصة راحية ليا و ارجواني، 

كل منيا أحادية  Cocciحمراء مخضرة والنبات أحادي المسكن، الثمرة عمبة منشقة تحوي ثالث ثميرات 
يغطي  النقير.   Coruncleالبذرة وتتفتح من الجية البطنية، البذرة سويدائية ليا نسيـج إسفنـجي بسباسة 

 .[22]سميكة مما يجعل انباتيا بطيئا تغطي البذور قصرةٌ 
  Datura innoxiaات الداتورة   نب

(. وتمتاز  (Solanaceae 23يعد احد النباتات الطبية الميمة تنتمي إلى العائمة الباذنجانية 
والكأس انبوبي طويل ذو  ،اءم ذات أزىار بيض1.5بكونيا أعشاب حولية خضراء يصل طوليا إلى حوالي 

سم 8-14اوية القاعدة طوليا يتراوح بين خمسة أسنان، أوراقيا تكون معنقة بيضوية الشكل غير متس
. تنمو بريًا في [42]سم، حادة القمة وقميمة الزغب والساق بنفسجي المون مع اخضرار 4-7 وعرضيا

 .[42ء العالم]اجر كما انيا موزعة في معظم أ العراق وبمختمف األماكن كما تشاىد في الحدائق والبساتين.
  Solanum melongenaنبات الباذنجان 

                الباذنجان نباتيعد  .Solanaceae[42] لى العائمة الباذنجانية إعود نبات الباذنجان ي
 S.  melongena  سم ولو اوراق كبيرة 70-28النباتات المعمرة العشبية ويتراوح ارتفاعو ما بين  من

العراق والمناطق في  ومفصصة وازىاره بنفسجية المون، وثماره كبيرة ذات لون بنفسجي داكن يزرع
م  نيارًا  26، يحتاج إلى موسم طويل ودافئ حيث التقل درجة الحرارة عن االستوائية و شبو االستوائية

 .[27]م  لياًل  20و
في فصل الخريف الموصل  ةمن مدينوالباذنجان نباتات الخروع والداتورة  أوراقتم الحصول عمى 

وحضرت المستخمصات  االستعمالت لحين وجففت وحفظت جيدًا بالماء المقطر العينانظفت  2013عام 
لمدة  Magnetic stirrerالمحرك المغناطيسي   ،[28]المحورة  Riose  et  al .المائية حسب طريقة

رشح المزيج من  ،Soakingم  لغرض النقع  4ساعة في درجة حرارة   24مدة ترك المزيج  ،دقيقة 60
 Whatman No.1خرى باستعمال ورق الترشيح نوع خالل عدة طبقات من الشاش ثم رشح مرة أُ 

 in vitroولغرض تحديد تأثير المستخمصات النباتية المائية في حيوية الرؤيسات األولية في الزجاج 
ضمن فترة زمنية وتركيز معينين. صممت التجارب بحيث تتضمن ثالث مكررات لكل تركيز فضاًل عن 

 .مجموعة السيطرة
رؤيسات األولية مستخمصات المائية لمنبات قيد الدراسة في حيوية الولبيان تأثير فعالية ال

فقد أستعمل المستخمص  ،معينة وخالل فترات زمنية محددة تراكيزأغنام وب أصلمن لممشوكات الحبيبية 
 دقيقة.  60و 45 ،15،30 دةمل .ممغم/مل 40و  10،20،30المائي ألوراق نبات الخروع وبالتراكيز
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ممغم / مل  200و 50،100،150وبالتراكيز والباذنجان  لمائي ألوراق نبات الداتورةمستخمص اتأثير الو 
 دقيقة. 60و 45 ،15،30 دةمل ،كل منيمال،

  النتائج
من لممشوكات الحبيبية  في حيوية الرؤيسات األولية ألوراق نبات الخروع المائي تأثير المستخمص 

 أصل أغنام في الزجاج
وجود فروقات معنوية بين المعامالت عند  ANOVAلتباين ( تحميل ا1يظير من  جدول )

في حيويـة الرؤيسات األولية من  خروع( لممستخمص المائـي ألوراق نبـات الP< 0.01مال )ـــمستوى احت
تأثير المستخمص المائي ألوراق  لمعرفة( 2جدول )أصل أغنام في الزجاج. وعند إجراء اختبار دنكن 

ممغم/مل موت  40، إذ سبب التركيز حسب المدة المستعممةيز تأثيرات مختمفة أظيرت التراك خروعنبات ال
فرقًا معنويًا  األوقات هظير ىذلم تو دقيقة  30و 60،45 المدةفي  %100جميع الرؤيسات األولية بنسبة 

دقيقة الذي سبب خفض حيوية الرؤيسات األولية بنسبة  15( عن الوقت P< 0.01عند مستوى احتمال )
ممغم/مل  فقد  30أما التركيز  .95%مقارنة مع مجموعة السيطرة التي كانت نسبة حيويتيا  ،%8.67

والذي اختمف معنويًا عن  من التعريض دقيقة 60 المدةفي  %8.33خفض حيوية الرؤيسات األولية إلى 
ا عن معنوي ،دقيقة 15و 30بينما لم يختمف الوقتان دقيقة  15 و30 و 45األخرى التعريض بقية اوقات 

خفض  .دقيقة 45 ولكن اختمفا معنويا عن الوقت ،حيوية الرؤيسات األولية عمىفي تأثيرىما  ،بعضيما
دقيقة والذي اختمف معنويًا   60 في الوقت %45.66ممغم/مل حيوية الرؤيسات األولية إلى 20  التركيز

في دقيقة معنويا  15ت الوقعن دقيقة  45الوقت اختمف و دقيقة.  15و30 ،45عن بقية األوقات األخرى 
ممغم/مل حيوية الرؤيسات األولية إلى  10حيوية الرؤيسات األولية. وخفض التركيز  عمىتأثيرىا 
 15 و30  و 45ختمف معنويًا عن بقية األوقات األخرى ي لم دقيقة والذي 60في الوقت  81.66%

 معنوي عند مستوى االحتمال فرق  لوحظممعدل العام لمتراكيز المستعممة فقد ل بالنسبة دقيقة. أما
(P<0.01 بين جميع التراكيز المستعممة، إذ انخفضت حيوية الرؤيسات األولية إلى )2.16%، 

. كذلك عمى التوالي ممغم/مل 10 و 20 ،30 ،40كيز االتر في  % 80.33، و60.83%،35.92%
( P< 0.01) ستوى احتمالفروقًا معنويًا عند مأظير المعدل العام ألوقات التعريض لمرؤيسات األولية 

 45% في الوقت 53.42 و %38.00 الى  دقيقة 60 انخفضت الحيوية في الوقت اذ  ،وقاتبين األ
 بينيما.معنويا المذين لم يظيرا فرقًا و دقيقة  15و 30 المذين إختمفا معنويًا عن بعضيما وعن الوقتيندقيقة 
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 أصل أغنام في الزجاج  يت الوشوكاث الحبيبيت هنحأثير الوسخخلص الوائي ألوراق نباث الداحورة في حيو

    تحميل التباين وجود فروقات معنوية بين المعامالت عند مستوى احتمال  (3) جدول يتبين من
(P< 0.01 لممستخمص )( تأثير 4الجدول ) من  ظيري، وعند إجراء اختبار دنكن داتورةألوراق ال المائي

      ي حيويت الرؤيساث األوليت من أصل أغنام، إر سبب التركيزف ذاتورةألوراق ال المائيالمستخلص 

ي اختمف في ذدقيقة. وال 60  الوقتفي  %100ممغم/مل موت جميع الرؤيسات األولية بنسبة  200
دقيقة معنويا في تأثيرىما  30و 45ولم يختمف الوقتان دقيقة  15و30 و 45 األوقاتتأثيره معنويًا عن 

في حيوية في تأثيره دقيقة معنويا  15دقيقة عن الوقت  45لكن اختمف الوقت  ،عمى الرؤيسات األولية
في  31.33%خفض حيوية الرؤيسات األولية إلى  فقد ممغم/مل 150أما التركيز  .الرؤيسات األولية

 45 الوقتان  يختمفولم  .دقيقة 15و 30و 45 دقيقة والذي اختمف معنويًا عن بقية األوقات  60الوقت 
ممغم/مل حيوية  100 . وخفض التركيزدقيقة 15لكنيما اختمفا معنويا عن الوقت  ،قيقة معنوياد 30و 

 دقيقة والذي اختمف معنويًا عن بقية األوقات األخرى  60في الوقت  %22.33الرؤيسات األولية إلى 
يسات والتي لم تختمف ىذه األوقات معنويا عن بعضيا في تأثيرىا عمى الرؤ  ،دقيقة 15 و 30 و 45

 30و 45بقية األوقات دقيقة معنويًا عن  60الوقت تأثير ممغم/مل لم يختمف  50وفي التركيز  .األولية
  دقيقة. 15و

 ممعدل العام لمتراكيز المستعممة فقد ظير فرق معنوي عند مستوى االحتمال ل وبالنسبة
(P< 0.01بين جميع التراكيز المستعممة، إذ انخفضت حيوية الرؤيسات األ ) 30.74ولية إلى %، 

. كذلك عمى التوالي ممغم/مل 50و 100 ،150 ،200كيز االتر في % 93.75و 75.50% ،67.75%
(. P< 0.01أظير المعدل العام ألوقات التعريض لمرؤيسات األولية فروقًا معنوية عند مستوى احتمال )

 45عن بقية األوقات الذي اختمف معنويًا % و 36.91دقيقة إلى  60إذ انخفضت الحيوية في الوقت 
ولكن اختمفا معنويا عن  ،معنويًا عن بعضيمادقيقة  30و 45لم يختمف الوقتان  و ،دقيقة 15و 30و

 %.95مقارنة مع مجموعة السيطرة التي كانت حيويتيا  دقيقة. 15الوقت 
ية من الحبيب في حيوية الرؤيسات األولية لممشوكات باذنجانتأثير المستخمص المائي ألوراق نبات ال

 أصل أغنام في الزجاج

وجود فروقاث معنويت بين المعامالث عنذ  ANOVA( تحليل التباين 5يتضح من جذول )

في حيوية الرؤيسات األولية  باذنجان( لممستخمص المائي ألوراق نبات ال  P< 0.01احتمال )مستوى 
 يظير تأثير المستخمص، (6الجدول )من أصل أغنام في الزجاج. وعند إجراء اختبار دنكن الموضح في 

حيوية الرؤيسات األولية.  فيأظيرت التراكيز المختمفة تأثيرات مختمفة في أوقات التعريض المختمفة اذ 
 30و15في جميع أوقات التعريض  100%ممغم/مل إلى قتل الرؤيسات األولية  بنسبة  200أدى التركيز

 150لمتركيز   %. وبالنسبة95بة حيويتيا دقيقة مقارنة مع مجموعة السيطرة التي كانت نس 60و45 و
 ااختمف نذيمدقيقة وال 45و 60 عند التعريض لمدة% 100ممغم/مل فقد سبب قتل الرؤيسات األولية بنسبة 

ممغم/مل  100التركيز  دقيقة والمذين اختمفا معنويا فيما بينيما أيضًا. وسبب 15و 30الوقتين معنويًا عن 
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 ددقيقة والذي لم يختمف معنويا عن 60في الوقت  100% ألولية  بنسبة ا موت جميع الرؤيسات األولية
 الوقتينمعنويا في تأثيرىما عن اختمفا دقيقة  45و  60ين الوقتلكن كال  ،دقيقة45  مدةللتعريض ا

التركيز في . و اختمفا معنويا في تأثيرىما عن بعضيما البعض وىذان الوقتان ايضا  دقيقة 15و30
، 30الوقتينمعنويًا عن  ااختمف كنولدقيقة  45معنويا عن الوقت دقيقة  60تمف الوقت لم يخممغم/مل 50
  % 90.66خفض حيوية الرئيسات األولية إلى  اوسببمعنويًا  عن بعضيما ايختمفوالمذان لم  ،دقيقة 15

 .عمى التوالي،%93.00و
التراكيز عند  جميع ينبالنسبة لممعدل العام لمتراكيز المستعممة فقد ظيرت فروقات معنوية بو 

الرؤيسات /مل حيوية مممغ 50و100 و150 و200 ( إذ خفضت التراكيز P< 0.01مستوى احتمالية )
عمى التوالي، وبالنسبة لممعدل العام ألوقات تعريض  ،%64.50 و0.00،19.16،20.33األولية إلى 

سببا خفض حيوية الرؤيسات و معنويا عن بعضيما ، دقيقة 45و 60لم يختمف الوقتان الرؤيسات األولية 
المذان سببا خفض  ،دقيقة 15و 30 لكن اختمفا معنويا عن الوقتين% و 11.66و %8.50 إلىاألولية 

مجموعة السيطرة التي كانت عمى التوالي، مقارنة مع ،%47.91، 35.91 إلىحيوية الرؤيسات األولية 
                 .95%ا حيويتي

 المناقشة
صات النباتية قيد الدراسة في حيوية الرؤيسات األولية من أصل أغنام خارج دراسة تأثير المستخم

 الجسم الحي
 الخروع والداتورة والباذنجان من نتائج الدراسة الحالية أن لممستخمصات المائية ألوراق نباتات تبين 

في حيوية الرؤيسات األولية لممشوكات الحبيبية من أصل أغنام، وتناسب ىذا التأثير طرديًا  اواضح اتأثير 
 مع الزيادة في التركيز والزيادة في مدة التعريض ليذه المستخمصات.

  الخروعتأثير المستخمص المائي ألوراق نبات 
لمرؤيسات ب قتل ممغم/مل الذي سب 40بتركيز  الخروعالمائي ألوراق نبات شابو المستخمص ت

الذي استعمل  [16]الخشاب  دقيقة مع نتيجة 60و 30،45 مدةلاألولية لمرؤيسات % 100 بنسبة األولية
 الخروعنبات تفوق  مع 60و 45 مدتينفي النبات الزعرور وبنفس التركيز  المستخمص المائي ألوراق

تخمص المائي لألوراق الكأسية الذي استعمل المس [29]الربيعي وتشابيت مع نتيجة  الزعرور تنبا ىعم
مع  لرؤيسات األولية في الزمن نفسوا جميع ممغم/مل والذي سبب قتل 100لنبات الشاي األحمر بتركيز 

نتيجة  عمى نتائج ىذه الدراسة وتفوقت . التركيزفي  الشاي األحمرالواضح عمى نبات  الخروعتفوق 
ممغم/مل والذي سبب  100بات السعد بتركيز التي استعممت المستخمص المائي لدرنات ن [30]محمود 

الذي  [31]وشابيت أيضًا نتيجة العمري  .ساعة 4و 3من أصل أغنام خالل  لرؤيسات األوليةا جميع قتل
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لرؤيسات ا جميع قتلممغم/مل والذي سبب  200استعمل المستخمص المائي لثمار نبات السبحبح بتركيز 
عمى السبحبح في التركيز.  الخروعدقيقة مع تفوق   60 و 45 من أصل إنسان وأغنام خاللاألولية 

 300التي استعممت المستخمص المائي لبذور الشبت بتركيز  [12]وشابيت أيضًا نتيجة العبيدي 
عمى الشبت  الخروعمع تفوق ، دقيقة 60و 45خالل لرؤيسات األولية ا جميع قتلممغم/مل والذي سبب 

المستخمص المائي لنبات لسان  تاستعمم التي [32]العبودي  لحاليةالدراسة ا خالفت نتيجةو في التركيز. 
ممغم/مل والذي أدى إلى إيقاف حيوية الرؤيسات األولية بعد ثالثة أيام بالنسبة  100الحمل بتركيز 

تأثير  وكانلمرؤيسات المعزولة من األغنام ويوم واحد بالنسبة لمرؤيسات األولية المعزولة من اإلنسان. 
المذين استعمال المستخمص الميثانولي  Moazeni and Roozitalab[33]نتيجة   ل منالخروع اق

 3و  1بعدلرؤيسات األولية ا جميع قتلممغم/مل وسبب  10و 25تــركيـز ب Zataria multifloraلــنــبات 
وبندازول الـذين استعمموا الفم (.Elissondo et al (34دقائق من المعاممة، عمى التوالي. وخالفت نتيجــة

% خالل ثالثين يومًا. واختمفت مع  100 بنسبة ممغم/مل والذي سبب موت الرؤيسات األولية 10بتركيز
 جميع قتل% والذي أدى إلى 40% و30عند استعماليا الكحول األثيمي بتركيز  [35]نتائج الحمو 

وتقاربت مع  %.40تركيز % ودقيقـــة واحدة لم30دقائق بالنسبة لمتركيز  5بعد مرور لرؤيسات األولية ا
% والذي سبب نسبة قتل 50محمول الكموكوز تركيز  وااستعمم نذيمال et al  Hosseini [36] . نتيجــة
[ 37]دقائق. واختمفت مع نتيجة الجبوري 5% في الرؤيسات األولية لممشوكات الحبيبية في زمن 97.3

 جميع قتلممغم/مل والذي سبب  1000نبات اآلس بتركيز  قي استعمل المستخمص الكحولي ألوراالذ
نتيجة الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة المذكورة  اختالف ان ساعة. 24في زمن  لرؤيسات األوليةا

السامة  البروتينية تعد احدى المكوناتالتي في اوراق نبات الخروع  Ricinدة الرسين مايعود الى وجود 
دىنية الحوامض الة يدب عضوي مؤلف من كمسيريدات عدئو عمى مركااحتو فضال عن ، [38]المعروفة
 ،وىو حامض كحولي يرجع اليو التأثير الممين Ricinoleic acid منو ىو حامض الخروع 90%وحوالي 

عالج  والبكتريا والخمائر والفطريات لذا يستعمل موضعياً  يسبب ايقاف نمو كثير من الفايروسات اذ 
 .[39]االمراض الجمدية

 تخمص المائي ألوراق نبات الداتورة.تأثير المس
ممغم/مل والذي  200بتركيز  لداتورةشابيت نتيجة استعمال المستخمص المائي ألوراق نبات ا

الذي  [31]تيجة العمري ن( 4جدول )دقيقة  60% في 100سبب قتاًل كاماًل لمرؤيسات األولية بنسبة 
كاماًل لمرؤيسات  قتالممغم/مل والذي سبب  200المائي لثمار نبات السبحبح بتركيز مص خاستعمل المست

شابيت و . وقتفي ال الداتورة دقيقة مع تفوق السبحبح عمى 60و 45األولية من أصل إنسان وأغنام خالل 
ممغم/مل من المستخمص المائي لنبات الخردل األسود والذي  400التي استعممت  [12]نتيجة العبيدي 

عمى الخردل بالتركيز.  الداتورةدقيقة من المعاممة، مع تفوق  60خالل سبب قتاًل كاماًل لمرؤيسات األولية 
الذي استعمل المستخمص الكحولي ألوراق نبات اآلس بتركيز  [37]وتفوقت عمى نتيجة الجبوري 
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ساعة. وتفوقت عمى نتيجــة  24في زمن لرؤيسات األولية ا جميع قتلممغم/مل والذي سبب 1000
Hameed  [40]  مستخمص  الفطرالذي استعملAspergillas niger  ممغم/مل والذي 100بتركيز

التي  [30]نتيجة محمــود وتفوقت عمى  ساعة. 72% خالل 0.125خفض حيويــة الرؤيسات األولية إلى 
لرؤيسات ا جميع قتلممغم/مل من المستخمص المائي ألوراق نبات الزعتر والذي سبب 100استعممت 

تأثير الى يعزى واختالف نتائج الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة  ان تشابو ساعات.6في األولية 
والفموفونيدات  Alkaloidsنبات الداتورة الفعال ضد الرؤيسات االولية إلى مكوناتو الثانوية مثل القمويدات 

Flavonoids  والفينوالتPhenol  والتانيناتTannins  والصابونياتSaponnis  والستيرويدات
Steroids  والكاليكوسيداتGlycosides  والرسينResins[41] . وترتبط ىذه الفعالية بعوامل عديدة

المسنة األوراق الفتية تكون نسبة المكونات الثانوية فييا اعمى من االوراق  حيث ان ،منيا عمر النبات
لمؤثرة عمى القدرة من العوامل امرحمة النمو، ونوع المذيب كما ان ولذلك يكون تأثيرىا اكبر ضد البكتريا، 

ىذا التاثير عمى مكونات الجدار ، كما يعتمد نمو أو قتل البكتريا .[42] التثبيطية لمنبات من حيث النمو
 الصدمة االزموزية في جدار البكتريا وىذا يؤثر في Peptidoglycanبسبب تثبط بناء مادة  ليا الخموي

Osmotic shok  [43]مما يؤدي إلى موت الخمية.  
 المستخمص المائي ألوراق نبات الباذنجان. تأثير

ممغم/مل والذي سبب قتاًل 100المستخمص المائي ألوراق نبات الباذنجان بتركيز  تطابق تأثير
الذي استعمل  [15]نتيجة فارس مع  6)جدول ) .دقيقة 60% في 100كاماًل لمرؤيسات األولية بنسبة 

 جميع قتلممغم/مل وسبب 100بتركيز و  populous euphratica الغربالمائي ألوراق  المستخمص
 15  بالتعرض لمدةلرؤيسات ا جميع قتلممغم /مل  200التركيز  سبب. و دقيقة 60 فيلرؤيسات األولية ا

الذي استعمل  [31]نتيجة العمري وتطابقت معمع تفوق الغرب عمى الباذنجان في التركيز  اكثر دقيقة، آو
 60في لرؤيسات األولية ا جميع قتلسبب  الذيممغم/مل   100يز بترك أآلسالمائي ألوراق  المستخمص

ممغم/مل من المستخمص المائي لعفص البموط  150الذي استعمل  [29]دقيقة. وشابيت نتيجة الربيعي 
الباذنجان عمى البموط  عقصدقيقة مع تفوق  60و 45و30 والذي سبب موتًا كاماًل لمرؤيسات األولية في 

ممغم/مل من المستخمص المائي لنبات  400التي استعممت  [12] لعبيديات نتيجة بالتركيز. كما شابي
دقيقة من المعاممة، مع تفوق  60الخردل األسود والذي سبب قتاًل كاماًل لمرؤيسات األولية خالل 

الذي استعمل المستخمص الكحولي  [37]عمى الخردل بالتركيز. وتفوقت عمى نتيجة الجبوري  الباذنجان
ساعة.  24في زمن لرؤيسات األولية ا جميع قتلممغم/مل والذي سبب  1000نبات اآلس بتركيز  ألوراق

ممغم/مل  100بتركيز  A. niger الذي استعمل مستخمص  الفطر Hameed  [40]وتفوقت عمى نتيجــة 
 [44]نتائج الربيعي  عنساعة. واختمفت  72% خالل 0.125والذي خفض حيويــة الرؤيسات األولية إلى 
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ان التشابو  يوماً  12% من نبات الشيح وسبب قتاًل كاماًل لمرؤيسات األولية بعد 20عند استعمالو تركيز 
، وقد كشف عن وجود نبات الباذنجان ا مثل القمويدات الى مكوناتربما يعزى واالختالف في النتائج كافة 

 Solanum dulcamaraالحمو المر قمويد سام في اغمب نباتات الفصيمة الباذنجانية كالباذنجان والمغد
من ىذا  الجرعة المميتة لإلنسان تقدرو . [21]يشبو قمويد  النيكوتين  Solanum nigrum األسودوالمغد 

 .[45]ممغم  40 بــــــالقمويد السام 
 

ألوراق نبات االخروع في حيوية   المائي لتأثير المستخلص  ANOVA(:  تحليل التباين 1جدول)

 .(p<0.01)ية  من أصل أغنام في الزجاج عند مستوى احتمالية الرؤيسات األول

  Fالمحسوبة قيمة متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية مصادر االختالف

 7o394.98 3704.99 85.83 19 المعامالت

 16.22 700.10 2100.31 3 التراكيز

 377.46 16293.68 65179.73 4 الوقت

 6.02 259.99 3119.93 12 التركيز×الوقت

  43.166 1726.66 40 الخطأ التجريبي

   72121.65 59 الكلي

 
(: تأثير المستخلص المائي ألوراق نبات الخروع في حيوية الرؤيسات األولية من أصل أغنام 2جدول)

 في الزجاج وحسب اختبار دنكن

 الوقت    
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لتأثير المستخمص المائي ألوراق نبات الداتورة في حيوية   ANOVA(: تحميل التباين 3جدول )  
 .(p<0.01)الرؤيسات األولية من أصل أغنام في الزجاج عند مستوى احتمالية 

متوسط  مجموع المربعات درجات الحرية مصادر االختالف
 المربعات

      قيمة      
  F  المحسوبة  

 46.01 2864.85 54432.18 19 المعامالت

 646.85 4038.06 12114.18 3 التراكيز

 131.65 8197.27 32789.10 4 الوقت

 12.75 794.07 9528.90 12 التركيز×الوقت

  68.26 2490.66 40 يبيالخطأ التجر 

   56922.85 59 الكمي

 
    (:  تأثير المستخمص المائي ألوراق نبات الداتورة في حيوية الرؤيسات األولية من أصل أغنام 4جدول)

 في الزجاج وحسب اختبار دنكن

 الوقت
 

 التركيز

 السيطرة
 دقيقة 0

  األولية الحية بعد النسب المئوية المرؤيسات
المعدل العام 

 60 دقيقة 45 دقيقة 30 دقيقة 15 متراكيزل
 دقيقة

 مل/ممغم50

95% 

100 

g 

86.00 

fg 

95,00   

g 

94.00  

g 

93.75 

D 

 94.66 مل/ممغم100

g 

92.33 

   fg      

92.66 

fg 

22.33  

b 

75.50 

C 

 88.47 مل/ممغم150

fg 
72.33   e 

78.66 

ef 

31.33  

bc 

67.75 

B 

200 
 مل/ممغم

49.66      

d 

42.33 

cd 

31.00 

bc 
0.00   a 

30.74 

A 

 85.60 لموقت المعدل العام

C 

78.66 

B 

77.60 

B 

48.53 

A 
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لتأثير المستخمص المائي ألوراق نبات الباذنجان في حيوية  ANOVA (: تحميل التباين5جدول)
 .(p<0.01) الرؤيسات األولية من أصل أغنام في الزجاج عند مستوى احتمالية

 قيمة متوسط المربعات مجموع المربعات رجات الحريةد مصادر االختالف
Fالمحسوبة 

 59.75 4797.87 91159.60 19 المعامالت

 43.45 3489.20 10467.60 3 التراكيز

 225.87 18137.56 72550.26 4 الوقت

 8.45 678.47 8141.73 12 التركيز×الوقت

  80.30 3212.00 40 الخطأ التجريبي

   94371.60 59 الكمي

        
(:  تأثير المستخمص المائي ألوراق نبات الباذنجان في حيوية الرؤيسات األولية من أصل 6)جدول

 أغنام في الزجاج وحسب اختبار دنكن.

 الوقت   
 
 

 التركيز

 
 السيطرة

 دقيقة 0
 

 
 األولية الحية بعد النسب المئوية المرؤيسات

 
المعدل العام 

 لمتراكيز
 دقيقة 60 دقيقة 45 دقيقة 30 دقيقة 15

50 
 مل/ممغم

95% 

93.00 

d 

90.66    

d 

40.33 

bc 

34.00 

bc 

64.50 

D 

100 
 c  49.66 مل/ممغم

25.33 

b 

6.33 

a 

0.00 

a 

20.33 

C 

150 
 مل/ممغم

49.00 

c 

27.66 

b 

0.00 

a 
0.00    a 

19.16 

B 

200 
 مل/ممغم

0.00 

a 

  0.00    

a 

0.00 

a 

0.00 

a 

        0.00 

A 

 57.33 العام لموقتالمعدل 

C 

47.73 

B 

28.33 

A 

25.80 

A 
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