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ABSTRACT 
The results of this study revealed significat inhibitory effect of the 

aqueous extracts of the seeds of the buckwheat, Fagopyrum esculentum 
and the fenugreek, Trigonella foenum-graecum on the viability of the 
protoscleces of Echinococcus granulosus in concentrations of 25 mg/ml, 
50 mg/ml, and 75 mg/ml in the periods of 15, 30, and 45, minutes in vitro. 
Herein, the concentration of 75 mg/ml of the buckwheat inhibited the 
viability of the protoscoleces completetly in a period of 45 minutes.In 
general, the effect of the extracts of both seeds increased proportionally 
with the increase in concetration and the increase in the period of 
exposure, By the sametoken, the effect of the buckwheat was higher than 
that of the fenugreek on the viability of the protoscoleces of E. granulosus  
in vitro. 

  

  الخالصة

 اظهرت نتائج هذه الدراسة ان للمستخلص المائي لبذور نبـات الحنطـة الـسوداء      

Fagopyrum esculentum  وبذور نبات الحلبة Trigonella foenum-graecum تاثيرا 

 Echinococcus granulosusمعنويا في تثبيط حيوية الرؤيسات الحبيبية للمشوكة الحبيبية  

 دقيقـة فـي   45 و30 و 15مل في المدد الزمنية     /ملغم75مل و /ملغم50مل و /ملغم25بالتراكيز  
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مل لمستخلص بذور نبات الحنطة السوداء حيوية الرؤيـسات         /ملغم75اذ ثبط التركيز    . الزجاج

 وعلى العموم فقد تناسب تاثير مستخلص النباتين طرديـاً        .  دقيقة 45االولية تثبيطا تاما في مدة      

لتعريض، وكان تاثير مستخلص نبات الحنطة السوداء اعلى من         مع زيادة التركيز وزيادة مدة ا     

  .تاثير نبات الحلبة في حيوية الرؤيسات االولية للمشوكة الحبيبية في الزجاج

  

  المقدمة
 Hydatidiasisاو داء العدريات  Hydatid diseaseيـعد مـرض االكياس العدرية 

من األمـراض     Cystice-chinococcosisاو داء المشوكات الكيسي   Hydatidosisاو  

 Cyclo-zoonotic disease  مـرض تديمـه الحيوانـات    وهو،الشائعة التي تصيب االنسان

 Echinococcusلدودة المشوكات الحبيبيـة    Metacestodeويسببه الطور اليرقي ) 1,2(

granulosus 1(رى  ـن اللبائن االخ  ـد م ـي االنسان والعدي  ـل المسبب للمرض ف   ـ العام .(

ـ ط وافريق ــثل مشكلة صحية ووبائية في آسيا ومنطقة البحر المتوس        ويم ـ ا وامريك ــ ا ــ

 في العراق أو مفـرط التـوطن        Endemicوهو من االمراض المتوطنة     ) 3(ة  ـــالجنوبي

Hyperendemic      في معظم الدول العربية والبالد المجاورة لوجود اعداد كبيرة من الكـالب

لغة والتي تكون بتماس مباشر مع المضائف الوسطية التي تـشمل           السائبة المصابة بالديدان البا   

، اذ تعمل كل    ة حياة المشوكات الحبيبية مضيفين    تتطلب دور  ).4(كثيرا من الحيوانات الداجنة     

 Definitive hosts  مضائف نهائية لهـا  Felidae  والسنورية Canidaeمن العائلة الكلبية 

وكذلك االنسان مضائف   من ضمنها االغنام واالبقار      Ungulatesوانواع عديدة من الظلفيات     

ـ  ).Intermediate hosts  )5وسطية  عدرية فـي كونـه   ـتكمن خطورة مرض األكياس ال

ـ  من االصابـة، والتتوضح الـصورة      اليظهر اعراضا مرضية في المراحل االولية        د ـاال بع

 فقـدان الوسـائل      عـن  فضالًلـه،   ضغطا على االنسجة المجاورة   يسلط  لزيادة حجم الكيس    

ـ      ).6(الوقائية ضد هذا المرض      ـ  ـوان كانت الجراحة التزال تع ن افـضل الطرائـق     ـد م

 اال ان فيها نسبة وفيات عالية والتـي سـجلها    )7 (ةـن االكياس العدري  ـة للتخلص م  ـالمتاح

العديد من الباحثين، والناتجة عن تسرب السائل العدري اوالرؤيسات االولية من الكيس المائي             

الى الجوف الجسمي اثناء االزالة الجراحية والتي من شأنها ايضا احـداث اصـابات ثانويـة                

 الجراحون الى سحب جزء من سائل الكـيس العـدري           ألذلك فقد لج  . )8,9(باالكياس العدرية   

  Protoscolicidals material المراد ازالته جراحيا وحقنه بمادة قاتلة للرؤيـسات االوليـة  

 في هـذه الطريقـة      معظم المواد المستخدمة  لان  اظهرت   الدراسات   اال ان  .لكللحيلولة دون ذ  

 سمية موضعية او جهازية وان لبعضها تـاثيرا مميتـا لخاليـا الجـسم                جانبية تاثيراتايضا  

لنجاح الجزئي للعقاقير المستخدمة فـي عـالج داء االكيـاس           عن ا  فضال ).10 (كالفورمالين
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 فقد  لذا .)11 ( واسعارها الباهضـة  ى المريض ـانبية عل ا الج ـى اعراضه ـالعدرية اضافة ال  

ات وذو خاصة النباتات الطبية ،    ،ةـات الطبيعي ـاتجـهت البحوث نحو استخدام المواد والمركب     

الفعالية الشفائية لكثير من االمراض، اذ تعد النباتات الطبية من المصادر الطبيعيـة الدوائيـة               

  يعـانون مـن امـراض      اللذينفي تخفيف معاناة الناس      لها دور مهم  والعالجية المهمة والتي    

 اللجـوء   يمن الناس في هذه االيام يمارسون الطريقة الشعبية وه        % 70من   اً، وان نحو  مختلفة

ن المملكة النباتية غنية بمنتجاتها الثانوية التي استخدمت عالجا ضد          أل .)12(شاباألعالى طب   

ن ووجد ان لــها القابلية علـــى قتـل او   كثير من االمراض التي تصيب االنسان والحيوا 

تثبيط نمو الكثير من األحياء المجهرية المرضية التي تصيب االنسان وان استخدامها يكون آمنا             

  ).13(دون حدوث آثار جانبية ضارة 

وقد تم استخدام العديد من المستخلصات النباتية لكثير مـن النباتـات الطبيــة ضـد                  

عليه فان الهـدف مـن الدراسـة        ).14,15,16,17( ات الحبيبيـة الرؤيسات االوليـة للمشوك  

الحالية هو بيان مدى تاثير المستخلص المائي لبذور نباتي الحنطة السوداء والحلبة في حيويـة               

  .الرؤيسات االولية للمشوكة الحبيبية في الزجاج والتي تستخدم الول مرة

  

  البحثالنباتات المستخدمة في 
   Fagopyrum esculentum  الحنطة السوداء .1

  Buckwheat:  االسم االنكليزي
  

  الوصف العام للنبات

 ساقه قائمة واوراقه عصوية متبادلة، تحمل ازهارا        ،الحنطة السوداء نبات حولي صغير           

ـ             ويتبـع  شكلصغيرة بيضاء اللون او قرمزية والثمرة صغيرة تشبه البندقة وبذورها مثلثـة ال

  ).18(النبات العائلة الحمضية 

   

  الفوائد واالستعماالت

تعد الحنطـة السوداء من النباتات الطبيـة والتي تكون اوراقهـا وبذورهـا صـالحة            

 B6لالكل واالستخدام الطبي معا وتقدم علفا للحيوانات، كما ان بذورهــا غنيـة بفيتـامين                

ي يستخدم  والذ.  الذي يعد من المركبات الكاليكوسيدية     Rutineواوراقها مصدر مهم للروتين       

في عالج اختالجات الدورة الدموية وتوسيع نفوذية الشعيرات الدموية وانخفاض ضغط الـدم             

لتسهيل  C فيتامين تخدم معما يسك  varicose veins) الدوالي(وداء النقرس وتوسع االوردة 

، كما تعـد الكاليكوسـيدات      )19,20(بد  ــوفي عالج االكزما واضطرابات الك    االمتصاص  
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 ولها ايـضا فعـل      Laxativeض اضطرابات الجهاز الهضمي بوصفها مواد ملينة        عالجا لبع 

  ).21(مطهر ومضاد لاللتهابات 

  

  Trigonella foenum-graecum الحلبة  .2

  Fenugreek  االسم االنكليزي 
  

  الوصف العام للنبات

قائمـة  نبات الحلبة عشبي قائم يشبه البرسيم جذره وتدي توجد عليه عقد بكتيرية وساقه                     

سم، الورقة ريشية مركبة ثالثية الوريقات والزهرة بيضاء مائلة الـى           50قد يصل ارتفاعه الى     

االصفرار، توجد اما منفردة او كل زهرتين معا في اباط االوراق اما الثمرة فتكون على شكل                

  ).18( قرن طويل مبطط يستدق عند الطرف ويحتوي على عدة بذور

  

  الفوائد واالستعماالت

تؤكل بذور الحلبة بصورة مطبوخة او غير مطبوخة وتضاف الـى الـشاي والقهـوة                      

 مكونات شربت الزبيب كما انها تضاف الـى الـسلطة والطرشـي             ْى من مباد  دوالتوابل وتع 

  ).22(  بطعم الخبزهةوتعطي نك

خصوصا في شـمال   Herbal medicineفي طب االعشاب تستخدم بصورة كبيرة و

 على المـستوى     الهند، حيث ان للبذور فوائد وتطبيقات طبية واسعة        شرق و وسطفي  افريقيا و 

الـدم  فـي   بينت البحوث ان البذور تستطيع ان تخفض مستوى الكولـسترول            ).20 (الشعبي

 Alkaloids  القلويـدات  وتستخدم كمضادات بكتيرية وفي تثبيط سرطان الكبد الحتوائها على        

، كما تعـد القلويـدات      )23( قرحات المعدة واالمعاء  كما انها تستخدم في عالجات االلتهابات و      

البـذور  يمكن ان تطحن    ). 24( مواد قابضة لعالج االسهال وتستخدم لعالج الجروح والحروق       

كمـا تـساهم     .وتحول الى مسحوق وتستخدم كلصقة للخراجات والقرحات والحروق وغيرها        

 ).20( ات للـسيد  Menstruation بصورة فعالة في زيادة تفريغ الرحم من الدم اثناء الطمث         

ـ          عد والذي ي  Saponinصابونين  التحتوي على   و ع ـ من اهم المكونات التي تـؤدي الـى من

فضال عـن فعاليتهـا ضــد تـصلـب         ) 25( كما ان لهـا فعـال مضادا لالورام        ل،ـالحم

  .)26(الشرايين 
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  المواد وطرائق العمل
  

  مصدر األكياس العدرية 

 األغنام من قصابة باب لكش فـي مركـز          من اكباد درية   على االكياس الع   تم الحصول 

  . جلبت الى المختبر في حاويات بالستيكية مبردة في نفس يوم الذبحمدينة الموصل

  

  جمع الرؤيسات األولية 

تعقيم سـطح   وذلك ب للحصول على الرؤيسات االولية     ) Smyth) 27       استخدمت طريقة   

 تم سحب سـائل الكـيس العـدري         هابعد% 1 بتركيز   األكياس العدرية مرتين باليود الكحولي    

 ، بعد ذلك فتح الكـيس وفـرغ مـن           G 21مل ذات ابرة قياس     10 محقنة طبية سعة     بواسطة

 ممص بالستيكي خاص وغسل الكيس من الداخل بمحلـول دارىء الفوسـفات             اسطةالسائل بو 

ثم جمع فـي   7.2ذي الرقم الهيدروجيني ) Phosphate buffer solution)  PBSالملحي  

 دورة  3000انابيب اختبار واجريت له عملية غسل بجهاز المنبـذة ثـالث مـرات بـسرعة                

  . الملحي المعقم للراسبPBSلكـــل دقيقة، سحب الطافي واضيف محلول 

  

   :المستخلص المائي للنباتينتحضير 

المحورة ) 28( وآخرون   Riose  حسب طريقة  لهذين النباتين  المائي   صحضر المستخل 

 مـل مـن المـاء    200 وتم أضافةBlender    بوضع بذور كل نبات في جهاز الطحنوذلك

نبات، حرك المزيج بعدها بوساطة المحرك المغناطيـسي        كل   غم من مسحوق     20المقطر الى   

Magnatic stirrer 0م4(  ساعة في درجة حرارة24دة ـ  دقيقة ثم ترك المزيج لم60  لمدة (

 من خالل عدة طبقات من الشاش ثم رشح مرة ثانيـة            ، رشح المزيج  Soakageلغرض النقع   

  بوساطة قمع بخنـر للترشـيح مــــع    Whatman No. 1بأستخدام اوراق ترشيح نوع 

 وذلك للتخلص من األجزاء غير المسحوقة       pump Vaccumالتفريغ بأستخدام مضخة التفريغ     

  ثم اجريت xtract  Crudeواأللياف النباتية وبذلك تم الحصول على المستخلص النباتي الخام

عملية تجفيد المستخلصات النباتية بالتبريد تحت ضغط مـنخفص بأسـتخدام جهـاز التجفيـد               

Lyopholizer   شركةWaitman             ثم حفظت العينات بعد جفافها فـي قنـاني زجاجيـة ذات 

  . بةغطاء محكم وفـــي ظروف خالية من الرطو
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   الرؤيسات األولية  المائي في حيويةين النباتيينتأثير المستخلص

لكل من نبات الحنطة السوداء ونبـات        ين المائي خلصين النباتيين        لبيان تاثير فعالية المست   

 وخالل فترات زمنية محددة لحين الوصول     . م في حيوية الرؤيسات االولية من اصل اغنا       الحلبة

  : النحو اآلتيتمت الدراسة على ،محدودة زمنية د وخالل اقصر مدةكيز الفعالاالى التر

اغنام   في حيوية الرؤيسات األولية من اصل      لبذور الحبة السوداء  تاثير المستخلص المائي      .1

  .مل/ ملغم75 مل ،/ ملغم50 مل ،/ ملغم25 تراكيز وهي بثالثة

اغنـام   في حيوية الرؤيسات األولية من اصل      المائي لبذور نبات الحلبة      تأثير المستخلص   .2

 .مل/ملغم 75 ، مل/غممل 50 ، مل/مملغ 25 تراكيز وهي ثالثةب

  

  التحليل األحصائي

حلـلت النتائــج احـصائيـا باسـتخدام التـصميـم العـشوائــي الكـامــل             

Complete Radomized Design (CRD)      واسـتخدم اختبـار دنكـن متعـدد المـدى  

Duncan’s Multiple Range Test 0.05 (ةـ عند مستوى احتماليP< (تحديـد الفـروق   ل

  ).  29(التراكيز واالوقات المختلفة في حيوية الرؤيسات االولية بين 

    

  النتائج
 في حيوية   اظهرت النتائج ان للمستخلصات المائية لنباتي الحنطة السوداء والحلبة تاثيراً         

  :الرؤيسات االولية العائدة الكياس عدرية كبدية من اصل اغنام خارج الجسم الحي
  

  طة السوداءالمستخلص المائي لنبات الحن

وجود فروقات معنوية بين المعامالت عند مستوى       ) 1(يتضح من جدول تحليل التباين      

 بين التراكيز المختلفة واالوقات المختلفـة لمـستخلص بـذور الحنطـة              )(P<0.05احتمالية  

وعند اجراء اختبار دنكن اظهر المستخلص المائي لبذورنبات الحنطة السوداء تـاثيرا            .السوداء

مل عن  /ملغم75اذ تميز التركيز    ) 2( الرؤيسات االولية كما هو مبين في جدول رقم          في حيوية 

بقية التراكيز االخرى من حيث التاثير في حيوية الرؤيسات االولية لالغنام واظهر اعلى نسبة              

 دقيقة مقارنة مع مجموعة السيطرة التي كانت نسبة الحيوية فيهـا            45في الوقت   % 100قتل  

مل ظهر ان لجميع اوقات التعريض تاثيرا في حيويـة          /ملغم50ام التركيز   وعند استخد %. 93

 45 دقيقة معنويا وكـان للوقـت        15،  30 عن الوقت    45الرؤيسات االولية حيث تميز الوقت      

فـي  %64.6في حـين كانـت   % 29.6دقيقة اعلى نسبة تاثير اذ بلغت نسبة الحيوية فيها الى       

مل تاثيرا معنويا في حيوية الرؤيسات االولية فـي         /مملغ25واظهر التركيز   .  دقيقة   15الوقت  
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في حين لم يظهر فـرق      % 35.6 دقيقة عن بقية االوقات حيث بلغت نسبة الحيوية          45الزمن  

و % 65.6 دقيقة اذ بلغت نسبة حيوية الرؤيسات االوليـة فيهـا            15 و   30معنوي بين الوقتين    

   %.90كانتمقارنة مع مجموعة السيطرة التي " على التوالي%  "68

مـل  /ملغم75اما بالنسبة لتاثير المتوسط العام للتراكيز المستخدمة، فقد تميزت التراكيز           

وكذلك بالنسبـة لتاثير المتوسـط العام لوقت      . فيما بينها معنوياً   مل  /ملغم25مل و   /ملغم50و  

 معنويا  التعريض الرؤيسات االولية لهذه التراكيز، فقـد تميزت جميـع االوقات فيمـا بينهـا          

  ).2( جدول )P<0.05(ايضا عند مستوى احتمالية 
  

  المستخلص المائي لنبات الحلبة

وجود فروقات معنوية بين المعامالت عند مستوى       ) 1(يتضح من جدول تحليل التباين      

 .بين التراكيز المختلفة لمستخلص بذور نبات الحلبة واالوقـات المختلفـة        ) P<0.05(احتمالية  

 دنكن اظهرت التراكيز واالوقات المختلفة للمستخلص النباتي  فرقا معنويا           وعند اجراء اختبار  

، حيـث تميـز     )3(في حيوية الرؤيسات االولية من اصل اغنام كما هو مبين في الجدول رقم              

مل معنويا عن بقية التراكيز االخرى من حيث التاثير  في حيوية الرؤيـسات              /ملغم75التركيز  

" يختلف معنويـا  " دقيقة والذي لم     45في الوقت    % 26.6االولية لالغنام وبلغت نسبة الحيوية      

 15في الوقت   % 57.3 في حيوية الرؤيسات االولية الى        دقيقة، وسبب انخفاضاً   30عن الوقت   

مـل فرقـا    /ملغم50كما اظهر التركيز     %.90موعة السيطرة التي كانت     دقيقة مقارنة مع مج   

دقيقة اذ كانت نسبة الحيوية في هـذه االوقـات   15دقيقة و 30 دقيقة و 45معنويا بين االوقات    

 مل فقد بدا اقـل تـاثيراً      /ملغم25وبالنسبة للتركيز   ". على التوالي % "69و  % 55.6و  % 45

 دقيقـة و    15فـي الوقـت     % 82اذ بلغت نسبة الحيوية فيه      مقارنة مع التراكيز المارة الذكر      

  %.90 دقيقة في حين بلغت نسبة الحيوية لمجموعة السيطرة 45في الوقت % 63.3

 75اما فيما يخص المتوسط العام للتراكيز فقد ظهر اختالف معنـوي بـين التركيـز                

يض فــقد ظهـر   وبالنسبة للمتوسط العام لوقت التعـر     . مل/ملغم25 مل و / ملغم 50مل  /ملغم

  ).3( اختالف معنوي بين جميع االوقات جدول

  

  المناقشة

ان التداوي بالنباتات الطبية الطبيعية اثبت عبر التاريخ تفوقه فـي بعـض المجـاالت                 

للمعالجة كحاالت فشل وعجز امامها الطب الحديث وهو مايزال ناجحا ويمارس في كثير مـن               

وب العالم وفي دراسة اعـدها خبـراء منظمـة          البلدان المتطورة ومعترف به لدى معظم شع      

الصحة العالمية أظهرت ان اللجوء الى االعشاب والنباتات في العالج سيوفر بـدائل لالدويـة               
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المصنعة واثارها الجانبية واسعارها المرتفعة فضال عن وجود تلك النباتات بكثرة في معظـم              

  ).30(بةدول العالم مما سيجعلها مألوفة لدى السكان وباسعارمناس

 .Eولما كانت الرؤيسات االولية هي التي ستحدد مصير تطور المـشوكات الحبيبيـة   

granulosus           إما الى اكياس عدرية اخرى ثانوية في نفس المضيف عند تسربها من الكـيس

العدري او عند زرقها تجريبيا في المضائف الوسطية او المختبرية او ستتحول الى دودة بالغة               

ها المضائف النهائية لها وهي الكالب، لذا فان التعامل معهـا سـيحدد مـصيرها               اذا ما ابتلعت  

وعلى هذا االساس فقد تركزت البحوث علـى        . الالحق في االتجاهين اليرقي والنضوجي البالغ     

الرؤيسات االولية من حيث ازالتها اما بالعمليات الجراحية او القضاء عليها بالعقاقير والمحاليل             

ولما كانت المستخلصات النباتية، سليمة الجانب من الناحية  الكيميائية          . مختلفةوالمستخلصات ال 

على الجسم بتراكيز معينة، خاصة التي تؤكل، فقد شاع استعمالها ضد الرؤيسات االولية بهدف              

  ).14,16,17(القضاء عليها او الحد من حيويتها وتثبيطها 

لدراسة فقد تشابهت معاملة الرؤيسات     وبالنسبة لتاثيرالمستخلصات المستخدمة في هذه ا     

االولية من اصل اغنام خارج الجسم الحي بالمستخلص النباتي المائي للحنطـة الـسوداء مـع                

عند استخدامه المستخلص المائي لنبات اوراق الـشاي        ) 14(النتائج التي حصل عليها الربيعي      

لدراسة اوضحت تفوق نبات    االحمر في حيوية الرؤيسات االولية من اصل اغنام، اال ان هذه ا           

الحنطة السوداء في تاثيره التثبيطي لحيوية الرؤيسات االولية من اصل اغنام على نبات الشاي              

للحنطة السوداء والتي حققت نسبة      مل  /ملغم75االحمر من حيث التركيز المستخدم والذي كان        

ـ   45في الوقت   % 100قتل   تي حققـت ايـضا    للشاي االحمر وال   مل  /ملغم100دقيقة مقارنة ب

واختلفت هذه النتائج مع النتائج التي حـصلت عليهـا          . في نفس الوقت  % 100أعلى نسبة قتل    

من حيث التركيز المستخدم اال انها تشابهت من حيث الوقت عند استخدامها نبات             ) 17(محمود  

 دقيقة على رؤيسات اولية من اصل اغنـام اذ          40مل ولمدة   /ملغم500الحرمل المائي بتركيز    

وتقاربت هذه النتائج مع النتائج التي توصلت اليها        %. 19.66انخفضت نسبة الحيوية فيها الى      

من حيث التاثير في حيوية الرؤيسات االولية، اذ استخدمت مستخلص كـل مـن              ) 31(الربيعي

 24 ساعة و    12 ساعات و    6خالل االوقات   % 20و  % 10و  % 5نبات الشيح والثوم بتركيز     

  .  مدة التعريض في الدراسة الحاليةساعة مع التفوق في

 AL-Eryanواختلفت هذه الدراسة من حيث الزمن والتركيز عن الدراسة التي اجراها            

عند استخدامه المستخلص المائي لبذور نبات الحرمل في تـضعيف وقتـل الرؤيـسات               )32(

يـة بعـد    مل حيث ادى الى قتل الرؤيسات االول      / ملغم 500االولية خارج الجسم الحي بتركيز      

وقد يكون سبب التاثير التثبيطي للمستخلص المائي لبذورالحنطـة الـسوداء            . ساعة 48مرور  

يعود الى احتواء بذوره على مركب الروتين الذي هو من المركبات الكاليكوسيدية والتي مـن               
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المحتمل انها  قد اثرت في فسلجة الرؤيسات االولية وذلك من خـالل تاثيرهـا علـى عمـل                   

  . والهرمونات التي تقوم بدور مهم في نمو وتطور الرؤيسات االوليةاالنزيمات 

وبالنسبة لتاثير المستخلص المائي لبذور نبات الحلبة في حيوية الرؤيسات االولية للمـشوكات             

مـل  /ملغم75 دقيقة بتركيز    45في الوقت   % 26.6الحبيبية فقد خفضت نسبة الحيوية فيها الى        

" على التـوالي  " دقيقة   45 و 15في الزمن   % 45و  % 69لى  في حين انخفضت نسبة الحيوية ا     

  %. 90مل مقارنة مع مجموعة السيطرةالتي كانت /ملغم50وبالتركيز 

والتـي اسـتخدمت    ) 33(وقد تقاربت هذه النتائج مع النتائج التي حصلت عليها الحمو           

 وخـالل االوقـات   % 100والتي ادت الى نسبة قتـل       % 40و% 30الكحول االثيلي بتركيز    

وتشابهت هذه النتائج   .  دقائق على رؤيسات اولية من اصل انسان واغنام        10 و   5 و   1الزمنية  

 بالنسبة للوقت االانها اختلفت من حيث التركيز عند         (15)مع النتائج التي حصل عليها العرابي       

 دقيقة حيث حصل على موت كامـل        60في وقت   % 1.3استخدامه خل التفاح العراقي بتركيز      

بالنسبة للتركيـز حـول     ) 34(كذلك اتفقت هذه الدراسة مع دراسة ابراهيم        . االوليةللرؤيسات  

ملـي  25مادة البايوسيانين النقي في حيوي الرؤيسات االولية خارج الجسم الحي وبعدة تراكيز             

مل مقارنـة مـع التراكيـز       /ملي مول 100مل و   /ملي مول 75مل و   /ملي مول 50مل و   /مول

كما اختلفت هذه النتائج من حيث الوقت والتركيز مع النتـائج           . يةالمستخدمة في الدراسة الحال   

عند استخدامها المستخلص المائي لنبـات الزعتـر بتركيـز          ) 17( التي حصلت عليها محمود   

مل على رؤيسات اولية من اصل اغنام حيث انخفضت الحيوية فيها الـى الـصفر               /ملغم500

  . ساعات6خالل 

ستخلص المائي لبذور الحلبة الى احتوائه على مركبـات         وقد يعزى التاثير التثبيطي للم      

 ومرمم لالنـسجة    Antitumers وضد االورام    Antiinflammatoryتستخدم ضد االلتهابات    

Restoratives    ومبيد للطفيليات Parasiticides         كما وجد ان الحـد مكوناتهـا القلويديــة 

Alkaloides    وهـو مركب Trigonelline    فائية ضد مرض السرطان     لـه بعض القدرة الش

Cancer) 23 .(   ويستخدم الصابونينSaponins     المستخلص من النبـات فـي التحـضيرات 

وبروتينـات  % 10كما تحتوي البذور مواد كاربوهيدراتية بنـسبة         ).22(الصيدالنية المختلفة   

، وعلى مواد غروية وعلى قلويدات ومنها الكولين وهـذا          %1وصابونين  % 8ودهون  % 23

والتي قد اثرت بـشكل او بـآخر فـي حيويـة            ) 18(يدخل في عملية التحول الغذائي      االخير  

الرؤيسات االولية عن طريق التداخل في الفعاليات االيضية داخـل الخليـة مـع االنزيمـات                

وصناعة البروتينات والحوامض النووية وادت الى ايقافهاعن العمـل ثـم مـوت الرؤيـسات               

 .االولي
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  الجداول
  :)1(جدول 

 لتاثير المستخلص المائي لنباتي الحنطة السوداء والحلبة في حيويـة           ANOVAل التباين   تحلي

  ).P<0.05(من اصل اغنام خارج الجسم الحي عند مستوى احتمالية (%) الرؤيسات االولية 
  

قيمة االحتماليةمعاملة نبات الحلبةمعاملة نبات الحنطة السوداء درجات الحرية مصادر االختالف

  00 .0 2586.7 2470.5  2 التركيز

  1389.8 3865.8 2 الوقت

  55.3 255.3 4 التركيز×الوقت

  26.7 32.4 18  الخطأ التجريبي

        

  

  :)2(جدول

 من (%)في حيوية الرؤيسات االولية لبذور نبات الحنطة السوداء تاثير المستخلص المائي

  .اصل انسان خارج الجسم الحي وحسب اختبار دنكن
  

   الوقت      

  دقيقة        

  التركيز

  
15  30  45  

 مجموعة

  سيطرةال
 المتوسط العام

  للتركيز

  

  مل/ملغم25
68.0           
  A 

65.6        
AB 

35.6             
C 

56.4  
A 

        64.6  مل/ ملغم50
AB  

57.0           
B 

29.6           
CD  

50.4 
B 

           55.6  مل/ملغم75
  B  

20.0            
  D 

0.0               
 E 

93.0  

25.2 
C 

المتوسط العام 

  لزمنل
62.7 

A  
47.5  

B 
21.7 

C  
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  :)3( جدول

 من اصل انسان (%) في حيوية الرؤيسات االولية لبذور نبات الحلبة تاثير المستخلص المائي

  .خارج الجسم الحي وحسب اختبار دنكن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الوقت        

  دقيقة          

  لتركيزا

15  30  45  
   مجموعة

  سيطرةال

  المتوسط العام

   للتركيز

 82.0  مل/ملغم25
A 

72.3 
B 

63.3 
CD 

72.5 
A 

 69.0  مل/ ملغم50
B  

55.6 
C 

45.0 
D 

56.5 
B 

 57.3  مل/ملغم75
C 

32.6 
E 

26.6 
E 

90.0  

38.8 
C 

المتوسط العام 

  لزمنل
69.4 

A  
53.3 

B 
45.0 

C  
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