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ABSTRACT 
Results of the present study revealed significant effect of aqueous 

extracts of the leaves of Teucrium polium; the fruits of Citrus aurantifolia 

and Capsicum annum at the concentrations 5, 10, 15, 20, 25 and 30 

mg/ml for T. polium ; the concentrations 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5 and 15 

mg/ml, for C. aurantifolia and the concentrations 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2 and 

2.25 mg/ml, for C. annum on the viability of the protoscoleces of 

Echinococcus granulosus of sheep origin in vitro. Hence, the 

concentration 30 mg/ml for T. polium causes death of all protoscoleces in 

30 minutes, by the same token, the concentration 15 mg/ml of C. 

aurantifolia causes the same effect in 45 minutes, while the concentration 

2.5 mg/ml of C. annum reduces the viability of the protoscoleces to 4.0% 

in 60 minutes. 

 
الخالصة 

 كراؽ نبات الجعدةأل لممستخمص المائي أفبينت نتائج ىذه الدراسة   
Teucrium polium  كثمار نبات نكـ البصرةCitrus aurantifolia  كثمار نبات 

مؿ ألكراؽ /ممغـ 30ك 25 ،20، 15 ،10 ،5بالتراكيز  ،Capsicum annumالفمفؿ األحمر 
، مؿ، لثمار نبات نكـ البصرة/ممغـ 15ك 12.5 ،10 ،7.5 ،5 ،2.5 كالتراكيز نبات الجعدة،

 معنكيان  تتثيران  ،األحمرلثمار نبات الفمفؿ  مؿ،/ممغـ 2.25 ك 2 ،1.75 ،1.5 ،1.25 ،1 كالتراكيز
مف أصؿ  Echinococcus granulosusلممشككات الحبيبية  األكليةفي حيكية الرؤيسات 
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نبات الجعدة مكت  أكراؽمؿ لمستخمص /ممغـ 30اذ سبب التركيز  .in vitroأغناـ في الزجاج 
مؿ لثمار نكـ البصرة نفس /ممغـ 15دقيقة، كذلؾ سبب التركيز  30في  الرؤيسات األكليةجميع 

مؿ ىك /ممغـ  2.25، بينما كاف تاثير ثمار نبات الفمفؿ االحمر بتركيز دقيقة 45التاثير في 
. دقيقة 60في % 4.0الى  الرؤيسات األكليةتخفيض حيكية 

 
المقدمة 

مف األمراض الطفيمية الشائعة كالمشتركة  Hydatid diseaseيعد داء األكياس العدرية 
إذ يتسبب المرض عف الطكر اليرقي  .Cyclozoonotic diseaseبيف اإلنساف كالحيكاف 

Larval stage  س المشككات ألنكاع مف جفEchinococcus   كمف أىميا نكعاف ىما
 Cysticالتي تسبب داء المشككات الكيسي   E. granulosusالمشككات الحبيبية 

echinococcosis   كالمشككات عديدة الحجراتE.multilocularis  التي تسبب داء
يصمي أك السنخي أك الحك  Multilocular echinococcosis  المشككات متعدد الحجرات

Alveolar echinococcosis [2 , 1] .
كالعالمي  Localكيعد ىذا المرض مشكمة صحية ككبائية خطيرة عمى المستكييف المحمي 

Global [4 ,3] كحكض بحر قزكيف  شرؽ األكسط،كىك مف األمراض المتكطنة في بمداف اؿ
. [5]فضالن عف بعض أقطار أمريكا الجنكبية 

صنؼ  Platyhelminthesية إلى شعبة الديداف المسطحة تنتمي دكدة المشككات الحبيب
جنس  Taeniidaeعائمة التينيا  Cyclophyllideaرتبة العقميات  Cestodaالشريطيات 
. granulosus [7 , 6]نكع الحبيبية  Echinococcusالمشككات 

 ،كمنيا اإلنساف ،تحصؿ اإلصابة بداء المشككات الكيسي بالنسبة لممضائؼ الكسطية
ريؽ ابتالع بيكض الديداف البالغة التي تعيش في أمعاء المضائؼ النيائية متمثمةن بالعائمة عف ط
كتككف اإلصابة بداء األكياس العدرية عديمة  .Felidae [8]كالسنكرية  Canidaeالكمبية 

األعراض في البداية، كال تظير أعراض المرض إال بعد زيادة حجـ الكيس بمركر الزمف، بحيث 
ان عمى النسج المجاكرة لو، أك في حالة انفجاره مما يساعد عمى ظيكر أعراض يسبب ضغط

. [9] اإلصابة
كألىمية ىذا الداء كتتثيره في النكاحي الصحية كاالقتصادية كاالجتماعية، فقد اتجو 

اإلزالة الجراحية إذ يعد  :الباحثكف إليجاد كسائؿ مختمفة لعالج المرض كالقضاء عميو، منيا
راحي مف أفضؿ الطرؽ المستعممة بالرغـ مف صعكبة إجرائو في بعض الحاالت أك العالج الج
العالج الكيمياكم الذم قد ُيستعمؿ مقركنان أحيانان مع العالج الجراحي أك ثـ  ،10]]حتى تعذره 

كتتمثؿ عناصر العالج . [11]كحدُه كالذم أعطى نتائج شفائية محدكدة لمكثير مف الحاالت 
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كمنيا   Benzimidazole derivatives  قات البنزيميدازكؿالكيمياكم في مشت
، Mebendazole (MBZ)كالميبندازكؿ   Albendazole (ABZ)البندازكؿ

كمركبات االيزكككينكليف مثؿ البرازيككانتايؿ   Flobendazole (FBZ)الفمكبنداكزؿ
إال ، [12,9]رع مختمفة كااليزكبيرينكسيف كمركبات النايتازككسنايد كاليايدراستيف، كالتي تعطي بج

كليذه األسباب كغيرىا  ـ ألنيا تستعمؿ مددان طكيمة،إف ليذه العقاقير تتثيرات جانبية في الجس
اتجو الباحثكف أيضان نحك إستعماؿ النباتات الطبية التي تتكفر في البيئة التي لجت إلييا اإلنساف 

في ىذا الصدد، إستعمَؿ ك .[13]منذ القدـ في عالج الكثير مف األمراض قبؿ صناعة األدكية 
الكثير مف الباحثيف العديد مف النباتات المعركفة بقيمتيا الطبية في عالج كثير مف األمراض 

تتثير المستخمصات المائية  [14]في مجاؿ الطفيميات درس الخاف ؼ التي تسببيا عكامؿ مختمفة،
في نمك كأيض  Citrullus colocynthisكالحنظؿ  Capparis spinosaلنبات الشفمح 

خارج   Leishmania major promastigotesأمامية السكط لطفميات المشمانيا الجمدية 
التتثير التثبيطي لممستخمصات المائية لنباتات اآلس  [15]كدرست الحيالي  .الجسـ الحي

Myrtus communis L.  كالبنفسجViola odorata كالجكزJuglans regia L.  كالختمية
Althaea rosea L. كالسذابButa graveitens L. كالقطبTribulus terrestris L. 

في نمك طفيؿ المشعرات   Salvia afficinaliكالمريمية  .Xanthium strumarum Lكالمزيج
تتثير  [16]كذلؾ درس الربيعي .في الزجاج  Trichomonas vaginalisالميبمية 

كاألكراؽ الكاسية لمشام  .Nigella sativa Lالمستخمصات النباتية لكؿ مف نبات الحبة السكداء
عمى  .Quercus infectoria Olivكعفص بمكط العفص   Hibiscus sabdariffaاألحمر 

لبياف تتثير كجاءت الدراسة الحالية .ألكلية خارج كداخؿ الجسـ الحيحيكية الرؤيسات ا
في حيكية  مرة، ألكؿ، ركؿ مف أكراؽ نبات الجعدة كثمار نكـ البصرة كالفمفؿ األحـ مستخمصات

. in vitroمف أصؿ أغناـ في الزجاج لممشككات الحبيبية الرؤيسات األكلية
 

المـواد وطرائـق العمـل 
: العدرية األكياس .1

تـ الحصكؿ عمى األكياس العدرية الكبدية مف أصؿ أغناـ مف محالت القصابة في   
ل الرؤيسات األكلية، بعد لمحصكؿ عؿ ]Smyth ]17 أستعممت طريقة. مركز مدينة المكصؿ

ثـ سحب %. 1تعقيـ سطح األكياس العدرية مرتيف بقطف طبي مبمؿ باليكد الكحكلي بتركيز 
 .G21مؿ ذات إبرة سحب قياس 10جزء مف سائؿ الكيس العدرم بكساطة محقنة طبية سعة 

كغسؿ الكيس مف الداخؿ  قطارة باستكرفتحت األكياس كفرغ منيا السائؿ تمامان بكساطة 
، ثـ كضع السائؿ العدرم مع الرؤيسات األكلية في PBS بمحمكؿ دارئ الفكسفات الممحي
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نكع  Centrifugeأنابيب اختبار، كأجريت لو عممية غسؿ بكساطة جياز الطرد المركزم 
ELITE،  كأستعمؿ في الغسمة األكلى محمكؿ . دكرة لكؿ دقيقة 3000ثالث مرات بسرعة

م الغسمة الثانية أستعمؿ المحمكؿ الدارئ الممحي مضافان إليو ، كؼPBSدارئ الفكسفات الممحي 
غـ ستربتكمايسيف 1ك Penicillinبنسيميف International unit (IU )كحدة دكلية  20000

Streptomycin أما الغسمة الثالثة فكانت بمحمكؿ دارئ الفكسفات الممحي . لكؿ لتر منو
المعقـ لمراسب الحاكم ( PBS)ئؿ كأضيؼ محمكؿ ثـ ُسِحَب الطافي مف السا. االعتيادم أيضان 

 Smyth and كتـ تقدير حيكية الرؤيسات األكلية حسب طريقة .عمى الرؤيسات األكلية

Barett [18] مف معمؽ الرؤيسات األكلية، كأضيؼ إليو الحجـ  مايكركليتران  20، كذلؾ بتخذ
كفحصت تحت المجير  عمى شريحة زجاجية% 0.1نفسو مف صبغة األيكسيف المائي بتركيز 

، إذ عدت الرؤيسات األكلية ذات المكف األخضر البراؽ حية، ألف أغشيتيا 400Xتحت القكة 
، كالحمراء ميتة لدخكؿ الصبغة داخميا Eosin exclusionقامت بعممية صد األيكسيف 

مة كما ُأخذت حركة الرؤيس األكلي بنظر االعتبار، التي تعد مف العالمات المو. كتمكنيا بيا
( صفر)كتـ حساب النسبة المئكية لحيكية الرؤيسات األكلية في الزمف . أيضان لفحص الحيكية

قبؿ إجراء المعامالت بالمستخمصات النباتية قيد الدراسة كذلؾ بقسمة عدد الرؤيسات األكلية 
. 100 ×الحية في العينة المحسكبة عمى العدد الكمي لمرؤيسات األكلية المحسكبة 

 

=  حيكيةنسبة اؿ   100 ×
 

، Survivalثـ كررت العممية ثالث مرات، كُأخذ المعدؿ لنسبة البقاء عمى قيد الحياة 
 Exposureكما تـ حساب النسبة المئكية لحيكية الرؤيسات األكلية بعد كؿ عممية تعريض 

time .90 مف أعمى ذات حيكية أكلية تـ في ىذه الدراسة إستعماؿ رؤيسات .%
 

: ممةالنباتات المستع .2
تـ الحصكؿ عمى أكراؽ نبات الجعدة كثمار كؿ مف نكـ البصرة كالفمفؿ األحمر مف سكؽ 

نظفت العينات جيدان بالماء المقطر ثـ جففت كحفظت . العطاريف في مركز مدينة المكصؿ
Riose et al. [19 ]حسب طريقة  المائيػة تحضيػر المستخمصػات النباتيػة تـ .لحيف اإلستعماؿ

غـ مف مسحكؽ النبات ككضع المزيج  40مؿ ماء مقطر إلى  400لؾ بإضافة المحكرة، كذ
لمزج النسج الخمكية، مع إستعماؿ الثمج المجركش أثناء عممية  Blenderفي جياز الطحف 

الطحف لمنع ارتفاع درجة حرارة المزيج، حرؾ المزيج بعدىا بكساطة المحراؾ المغناطيسي 
Magnetic stirrer  4ساعة في درجة حرارة  24ـ ترؾ المزيج لمدة دقيقة، ث 60لمدةº ـ

عدد الرؤيسات األكلية الحية 
 لي المحسكب في العينةالؾ عدد الرؤيسات األكلية
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، رشح المزيج مف خالؿ عدة طبقات مف الشاش ثـ رشح مرة أخرل Soaking لغرض النقع
بكساطة قمع بخنر مع التفريغ بإستعماؿ  Whatman No.1بإستعماؿ كرؽ ترشيح نكع 

، كذلؾ لمتخمص .GEC Machines L.T.Dمف شركة  Vacuum pumpالتفريغ  مضخة
مف األجزاء غير المسحكنة كاأللياؼ النباتية كبذلؾ تـ الحصكؿ عمى مستخمص مائي خاـ 

، ثـ أجريت عممية تجفيد لممستخمصات النباتية بالتبريد تحت ضغط Crude extractلمنبات 
ألماني المنشت، ثـ حفظت  BETAنكع  Lyophilizerبإستعماؿ جياز التجفيد  خمخؿـ

م زجاجية محكمة الغمؽ كفي ظركؼ خالية مف الرطكبة لحيف العينات بعد جفافيا في قناف
كلغرض تحديد تتثير المستخمصات النباتية المائية في حيكية الرؤيسات األكلية في  .اإلستعماؿ

لكؿ  تتضمف ثالث مكررات بحيث ، صممت التجاربيفالزجاج ضمف مدة زمنية كتركيز معيف
مؿ مف المستخمص النباتي 1نبكبة اختبار كضع في كؿ أ. فضالن عف مجمكعة السيطرة تركيز

رؤيس  1000كحسب التراكيز كاألكقات، كذلؾ بكضع نحك  دارئ الفكسفات الممحي المذاب في
ـ كمف º 37أكلي في األنبكبة نفسيا، بعد ذلؾ كضعت األنابيب في حماـ مائي بدرجة حرارة 

بدارئ دة، كمف ثـ غسمت ثـ رفعت األنابيب مف الحماـ المائي حسب األكقات الزمنية المحد
لمتخمص مف تتثير المستخمصات النباتية، ثـ فحصت الرؤيسات األكلية  الفكسفات الممحي

تحت المجير الضكئي، كمف ثـ تـ تعداد الحية منيا كالميتة، كسجمت النتائج في ضكء حركة 
 .بصبغة األيكسيف كالتغيرات كالتشكىات الشكمية غوكاصطبا الرؤيس األكلي
أثير فعالية المستخمصات المائية لمنباتات قيد الدراسة في حيكية الرؤيسات كلبياف ت

كخالؿ فترات زمنية  ،تـ تحديدىا بعدة تجارب اكلية، األكلية مف أصؿ أغناـ، كبتراكيز معينة
محددة لحيف الكصكؿ إلى التراكيز الفعالة كخالؿ أقؿ مدة زمنية، تمت الدراسة عمى النحك 

: اآلتي
ر المستخمص المائي ألكراؽ نبات الجعدة في حيكية الرؤيسات األكلية مف أصؿ أغناـ تتثي  :أووً 

 .مؿ/ممغـ 30 ك 25، 20، 15، 10، 5كبالتراكيز 
تتثير المستخمص المائي لثمار نبات نكـ البصرة في حيكية الرؤيسات األكلية مف أصؿ  :ثانياً 

 .مؿ/ممغـ 15 ك 12.5، 10، 7.5، 5، 2.5أغناـ كبالتراكيز 
تتثير المستخمص المائي لثمار نبات الفمفؿ األحمر في حيكية الرؤيسات األكلية مف أصؿ  :ثالثاً 

 .مؿ/ممغـ 2.25 ك 2، 1.75، 1.5، 1.25، 1أغناـ كبالتركيز 
 
 اإلحصائيالتحميل  .3

 Complete Randomizedباستخداـ تصميـ العشكائي الكامؿ  إحصائياحممت النتائج   

Design (CRD) اختبار دنكف متعدد المدل  كاستخداـDuncan's Multiple Range 
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Test  عند مستكل احتماؿ(P<0.05 ) في المختمفة  كاألكقاتلتحديد الفركؽ بيف التراكيز
 .[20] األكليةحيكية الرؤيسات 

 
النتـائــج  

كجكد فركقات معنكية بيف   ANOVAتحميؿ التبايف  الذم يمثؿ (1)يظير مف جدكؿ 
لممستخمص المائي ألكراؽ نبات الجعدة في حيكية  (p<0.01)ستكل إحتماؿ المعامالت عند ـ

يظير مف ( 2جدكؿ )كعند إجراء إختبار دنكف . الرؤيسات األكلية مف أصؿ أغناـ في الزجاج
الجدكؿ تتثير المستخمص المائي لنبات الجعدة إذ أظيرت التراكيز المختمفة تتثيرات مختمفة في 

 30سبب التركيز فقد .طرديا مع التركيز ككقت التعريض التتثيرب ىذا كتناس األكقات المختمفة،
دقيقة، كلـ  30 ك 45، 60في األكقات % 100مؿ مكت جميع الرؤيسات األكلية بنسبة /ممغـ

دقيقة الذم إنخفضت فيو حيكية الرؤيسات األكلية  15الكقت  عف ُتظير ىذه األكقات فرقان معنكيان 
 .(p<0.01) ؿعند مستكل إحتما% 2.66إلى 

 .(2جدكؿ )بقية التراكيز المكضحة في  التتثيرتاله في  
فقد ظير فرؽ معنكم عند مستكل اإلحتماؿ  ،لمعدؿ العاـ لمتراكيز المستعممةؿ كبالنسبة

(p<0.01) كذلؾ أظير المعدؿ العاـ ألكقات التعريض لمرؤيسات  .بيف جميع التراكيز المستعممة
لكحظ عند . (2جدكؿ ) بيف جميع األكقات (p<0.01) تكل إحتماؿاألكلية فركقان معنكية عند مس

كتمكنو  األكلي تعريض الرؤيسات األكلية لممستخمص المائي دخكؿ الصبغة إلى داخؿ الرؤيس
. بالمكف األحمر

 
حيوية الرؤيسات  ألوراق نبات الجعدة في لتأثير المستخمص المائي  ANOVAتحميل التباين (: 1)الجدول 

. (p<0.01) احتماليةأصل أغنام في الزجاج عند مستوى  األولية من
المحسوبة  Fقيمة متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية مصادر اوختالف 

 341.49 2831.55 65125.65 23المعامالت 

 1511.64 12533.98 62669.90 5التركيز 
 73.11 606.23 1818.70 3الوقت 

 5.12 42.46 637.04 15الوقت ×التركيز
  8.29 398.00 48الخطأ التجريبي 

   65523.65 71الكمي 
أصل أغنام في  تأثير المستخمص المائي ألوراق نبات الجعدة في حيوية الرؤيسات األولية من(: 2)الجدول 

 .الزجاج وحسب إختبار دنكن
ل العام  المعدمعدل عدد الرؤيسات األولية الحية بعد السيطرة الوقت 
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 دقيقة 60 دقيقة 45 دقيقة 30 دقيقة 15 دقيقة 0  التركيز

  مل/ممغم 5

95.00 

89.00 

o 
84.00 

n 
82.33 

n 
79.66 

mn 
83.75 

F 
 76.66 مل/ممغم10

m 
69.33 

l 
64.00 

k 
62.33 

jk 
68.08 

E 

 59.00مل /ممغم 15

j 
52.66 

i 
47.33 

h 
41.00 

g 
50.00 

D 
 39.33مل /ممغم 20

g 
31.33 

f 
22.66 

e 
12.00 

bc 
26.25 

C 
 18.66مل /ممغم 25

de 
16.00 

cd 
11.66 

bc 
9.00 

b 
13.83 

B 

 2.66مل /ممغم 30

a 

0.00 

a 
0.00 

a 
0.00 

a 
0.66 

A 
المعدل العام 

لموقت 
47.55 42.16 38.00 34.00  

 D C B A  

 
كجكد فركقات معنكية بيف المعامالت  ANOVAتحميؿ التبايف ( 3) يتبيف مف جدكؿ

لممستخمص المائي لثمار نبات نكـ البصرة، كعند إجراء إختبار  (p<0.01)إحتماؿ عند مستكل 
تتثير المستخمص المائي لثمار نكـ البصرة في حيكية الرؤيسات ( 4)دنكف يظير مف الجدكؿ 
 .إذ أظيرت التراكيز المختمفة تتثيرات مختمفة في األكقات المختمفة األكلية مف أصؿ أغناـ،

مكت  مؿ/ممغـ15سبب التركيز  فقد. طرديا مع التركيز ككقت التعريض رالتتثيكتناسب ىذا 
دقيقة كالمذيف لـ يختمفا معنكيان عف الكقتيف  45ك 60في الكقتيف % 100الرؤيسات األكلية بنسبة 

عند  ، عمى التكالي،%9ك% 8دقيقة المذاف سببا خفض حيكية الرؤيسات األكلية إلى  15ك 30
  .(4جدكؿ)بقية التراكيز المكضحة في  التتثيرتاله في  .(p<0.01) احتماؿمستكل 

لمعدؿ العاـ لمتراكيز المستعممة فقد ظير فرؽ معنكم عند مستكل إحتماؿ ؿ كبالنسبة
(p<0.01) أظير المعدؿ العاـ ألكقات التعريض لمرؤيسات  كما .بيف جميع التراكيز المستعممة

لكحظ عند  .بيف جميع أكقات التعريض (p<0.01) األكلية فركقان معنكية عند مستكل إحتماؿ
تعريض الرؤيسات األكلية لممستخمص المائي لثمار نبات نكـ البصرة حدكث تشكىات شكمية 

 .في الرؤيسات األكلية كدخكؿ الصبغة داخميا( إنكماش كتجعد)
حيوية الرؤيسات  لتأثير المستخمص المائي لثمار نوم البصرة في ANOVAتحميل التباين (: 3)الجدول 

 .(p<0.01) احتماليةاألولية من أصل أغنام في الزجاج عند مستوى 
المحسوبة  Fقيمة متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية مصادر اوختالف 

 67.33 2428.58 55857.54 23المعامالت 
 298.35 10761.29 53806.45 5التركيز 
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 17.04 614.45 1843.37 3الوقت 
 0.38 13.84 207.70 15الوقت ×ركيزالت

  36.06 1731.33 45الخطأ التجريبي 
   57588.87 71الكمي 

 
تأثير المستخمص المائي لثمار نوم البصرة في حيوية الرؤيسات األولية من أصل أغنام في (: 4)الجدول 

 .الزجاج وحسب إختبار دنكن
الوقت 

 التركيز
السيطرة 

 دقيقة 0 
 األولية الحية بعد معدل عدد الرؤيسات

المعدل العام  
 دقيقة 60 دقيقة 45 دقيقة 30 دقيقة 15

  مل/ممغم 2.5

95.00 

 92.00 

o 

85.00 

no 
78.66 

mn 
72.00 

klm 
81.91 

F 

 76.00مل /ممغم 5

mn 
74.33 

lmn 
70.00 

klm 
65.00 

jkl 
71.33 

E 

 62.00مل /ممغم 7.5

ijk 
59.00 

ij 
55.33 

hij 
53.66 

hi 
57.50 

D 

 47.33مل /ممغم 10

gh 
42.00 

fg 
39.33 

fg 
31.66 

ef 
40.08 

C 
 28.00مل /ممغم12.5

de 
24.00 

de 
19.00 

cd 
11.66 

bc 
20.66 

B 
 9.00مل /ممغم 15

abc 
8.00 

ab 
0.00 

a 
0.00 

a 
4.25 

A 
المعدل العام 

لموقت 
52.38 48.72 43.72 39.00  

 D C B A  

 
كجكد فركقات معنكية بيف المعامالت  ANOVAيف تحميؿ التبا( 5) يتبيف مف جدكؿ

لممستخمص المائي لمفمفؿ األحمر، كعند إجراء إختبار دنكف  (p<0.01)عند مستكل إحتمالية 
يظير تتثير المستخمص المائي لمفمفؿ األحمر في حيكية الرؤيسات األكلية مف أصؿ ( 6الجدكؿ)

فكاف أعمى تتثير ليذا المستخمص  ،عريضمع التركيز ك كقت الت التتثير أيضان كتناسب  .أغناـ
خفض نسبة دقيقة كالذم  60في الكقت  مؿ/ممغـ 2.25ضمف التراكيز المستعممة في التركيز

دقيقة بينما أظير الكقتاف فرقان  45لـ يختمؼ معنكيان عف الكقت كالذم % 4.00الحيكية إلى 
بقية  التتثيرتاله في  .دقيقة 15ك 30ف الكقتيف ع (p<0.01)معنكيان عند مستكل إحتماؿ 

. (6جدكؿ )في التراكيز المكضحة 
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كبالنسبة لممعدؿ العاـ لمتراكيز المستعممة فقد ظير فرؽ معنكم عند مستكل إحتماؿ 
(p<0.01) أظير المعدؿ العاـ ألكقات تعريض الرؤيسات كما  .بيف جميع التراكيز المستعممة

.  بيف جميع أكقات التعريض (p<0.01)األكلية فركقان معنكية عند مستكل إحتماؿ 
كلكحظ عند تعريض الرؤيسات األكلية لممستخمص المائي لثمار نبات الفمفؿ األحمر 

. حدكث انتفاخ كانكماش في الرؤيسات األكلية كدخكؿ لمصبغة إلى داخميا
 

ة في حيوي لتأثير المستخمص المائي لثمار نبات الفمفل األحمر  ANOVAتحميل التباين (: 5)الجدول 
 .(p<0.01) احتماليةالرؤيسات األولية من أصل أغنام في الزجاج عند مستوى 

المحسوبة  Fقيمة متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية مصادر اوختالف 
 167.13 2423.31 55736.31 23المعامالت 

 724.88 10510.71 52553.56 5التركيز 
 66.05 957.79 2873.37 3الوقت 

 1.42 20.62 309.37 15الوقت ×زالتركي
  14.50 696.00 45الخطأ التجريبي 

   56432.31 71الكمي 

 
تأثير المستخمص المائي لثمار نبات الفمفل األحمر في حيوية الرؤيسات األولية من أصل أغنام (: 6)الجدول 

. في الزجاج وحسب إختبار دنكن
الوقت 

 التركيز
 0 السيطرة
 دقيقة

 سات األولية الحية بعدمعدل عدد الرؤي
 المعدل العام 

 دقيقة 60 دقيقة 45 دقيقة 30 دقيقة 15

 مل/ممغم 1

95.00 

92.00 
o 

89.66 
no 

86.00 
mno 

82.33 
klm 

87.50 
F 

 90.00مل /ممغم1.25
no 

84.33 
lmn 

79.00 
jkl 

77.00 
jk 

82.58 
E 

 مل/ممغم 1.5
73.33 

j 
65.66 

i 
58.66 

h 
56.33 

gh 
63.50 

D 
 58.00مل /ممغم1.75

h 
5133 

fg 
47.66 

ef 
36.33 

d 
48.33 

C 

 42.66مل /ممغم 2
e 

35.33 
d 

27.66 
c 

18.00 
b 

30.91 
B 

 19.33مل /ممغم2.25
b 

16.66 
b 

8.00 
a 

4.00 
a 

11.75 
A 

المعدل العام 
لمزمن 

62.55 
D 

57.00 
C 

51.16 
B 

45.66 
A  

      

المنـاقشــة 
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ة أف لممستخمصات النباتية المائية ألكراؽ نبات الجعدة كثمار بينت نتائج الدراسة الحالي
نبات نكـ البصرة كثمار نبات الفمفؿ األحمر تتثيران كاضحان في حيكية الرؤيسات األكلية لممشككات 

الحبيبية مف أصؿ أغناـ، كتناسب ىذا التتثير طرديا مع الزيادة في التركيز كالزيادة في مدة 
مؿ لممستخمص المائي ألكراؽ نبات /ممغـ 30اذ سبب التركيز  .اتالتعريض ليذه المستخمص

، 30ت الجعدة قتالن كامالن لمرؤيسات األكلية لممشككات الحبيبية مف أصؿ أغناـ خالؿ األكقا
 استعمؿالذم  [16] الربيعي ، كقد تشابيت ىذه النتيجة مع نتيجة(2الجدكؿ )دقيقة  60، 45

كلكف % 100مؿ كالذم حصؿ عمى نسبة قتؿ /ممغـ 15ز مستخمص بذكر الحبة السكداء بتركي
كما تشابيت نتائج إستعماؿ مستخمص أكراؽ نبات الجعدة في ىذا التركيز مع . دقيقة 45خالؿ 

مؿ كأدل إلى نسبة /ممغـ 300نتائج العمرم الذم إستعمؿ مستخمص ثمار نبات الشفمح بتركيز 
كما . ت الجعدة عمى الشفمح في التركيزدقيقة، مع تفكؽ كاضح لنبا 45في الكقت % 100قتؿ 

المستخمص المائي لنبات الحرمؿ بتركيز  عفاظير المستخمص نفسو تفكقان في التتثير كالتركيز 
 كالذم خفض حيكية الرؤيسات األكلية إلى [21] محمكد أسُتعمَؿ في دراسة مؿ كالذم/ممغـ 500

 كية الرؤيسات األكلية إلىمؿ الذم خفض حي/ممغـ 20كشابيت نتائج التركيز %. 19.66
المستخمص المائي لألكراؽ  استعمؿالذم  [16] الربيعي دقيقة، نتائج 60في زمف % 12.00

الذم خفض الحيكية كدقيقة  45مؿ كفي زمف /ممغـ 75الكتسية لمشام األحمر بتركيز 
مؿ /ـممغ 15ككذلؾ عند إستعمالو المستخمص المائي لبذكر الحبة السكداء بتركيز % 11.33إلى

% 11.33عمى نسبة خفض لحيكية الرؤيسات األكلية قدرىا  فيو دقيقة الذم حصؿ 30كبكقت 
المستخمص المائي ألكراؽ  استعمالياعند  [21] محمكد شابيت نتائج ىذا التركيز مع نتائجتكذلؾ 

كبكقت ثالث ساعات % 15.33مؿ كحصمت عمى نسبة حيكية /ممغـ 500نبات الزعتر بتركيز 
مؿ في خفض /ممغـ 15كتسبب التركيز . ضح في التركيز كالكقت لنتائج ىذه الدراسةمع تفكؽ كا

 الربيعي دقيقة، كىذه النتيجة شابيت نتائج 60في الكقت % 41.00حيكية الرؤيسات األكلية إلى
مؿ كبكقت /ممغـ 7.5المستخمص المائي لبذكر نبات الحبة السكداء بتركيز  استعمالوعند  [16]

مع كجكد فارؽ التركيز بيف النباتيف، كما % 42أدل إلى خفض الحيكية إلى دقيقة كالذم 60
المستخمص المائي ألكراؽ نبات  استعمالياعند  [21] محمكد شابيت نتائج ىذا التركيز نتائج

 60مؿ كبكقت /ممغـ 300عند التركيز % 41.66إذ حصمت عمى نسبة حيكية قدرىا  ،الزعتر
مؿ خفض حيكية الرؤيسات األكلية /ممغـ 5كسبب التركيز  .باتيفدقيقة مع فارؽ التركيز بيف الف

 استعمالوعند  [16] الربيعي دقيقة كالذم اختمؼ عف نتائج 60في الكقت لمدة % 79.66إلى
مف المستخمص المائي لبذكر الحبة السكداء كالذم خّفض الحيكية  ،كبنفس الكقت ،نفس التركيز

ل إلى ما تحكيو األكراؽ مف مكاد فعالة منيا أشباه إف التتثير القاتؿ قد يعز %.70.33إلى
القمكيدات كالزيكت الطيارة كعمى الفالفكنات كااليركيدات كالتربينات الثنائية النيكميركديف ككذلؾ 
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كقد يعكد تتثير المستخمص إلى كجكد المركبات العضكية  .عمى الكمكككز كالفركتكز قئاحتكا
عمؿ الخاليا الميبية لمرؤيسات األكلية مما سبب خمالن ازمكزيان  المذككرة آنفان كالتي ربما أثرت في

 أشارتكما  عّطؿ عمميا فتراكمت المكاد االيضية داخؿ الرؤيسات األكلية بكميات أدت إلى مكتيا
كاف ما لكحظ مف تغيرات شكمية لمرؤيسات األكلية كدخكؿ لمصبغة إلى داخؿ . [22] الحمك إليو

. فقداف الغشاء البالزمي لكظيفتو الرؤيسات األكلية يدؿ عمى
مؿ مف المستخمص المائي لثمار نبات نكـ البصرة قتالن كامالن /ممغـ 15كسبب التركيز 

، كقد تطابقت ىذه النتيجة مع النتيجة ( 4الجدكؿ)دقيقة  60ك  45لمرؤيسات األكلية في الكقتيف 
بذكر نبات الحبة السكداء المستخمص المائي ؿ استعمؿالذم  [16] الربيعي التي تكصؿ إلييا

عند  [23] العمرم كقد شابيت ىذه النتيجة نتائج دراسة .دقيقة 45مؿ كبكقت /ممغـ 15بتركيز 
دقيقة مع تفكؽ  45مؿ خالؿ /ممغـ 300المستخمص المائي لنبات الشفمح بتركيز  لوااستعـ

. في التركيز كاضح لممستخمص المائي لثمار نبات نكـ البصرة عمى المستخمص المائي لمشفمح
دقيقة،  60 خالؿ% 31.66 فقد خّفض حيكية الرؤيسات األكلية إلى مؿ /ممغـ10أما التركيز 

المستخمص المائي ألكراؽ اآلس  استعمالوعند  [23] العمرم كقد شابيت ىذه النتيجة نتائج دراسة
كؽ مع تؼ% 31.67دقيقة إذ حصؿ عمى نسبة حيكية مقدارىا  45مؿ كبكقت /ممغـ 50بتركيز 

. كاضح لممستخمص المائي لثمار نكـ البصرة عمى المستخمص المائي ألكراؽ اآلس بالتركيز
المستخمص المائي لبذكر  استعماليـعند  [24] كآخركفاهلل  عبد كذلؾ شابيت ىذه النتيجة نتائج

%. 32.66دقيقة إذ خفض ىذا المستخمص الحيكية إلى 30مؿ خالؿ /ممغـ 75الحمبة بتركيز 
التتثير التثبيطي لممستخمص المائي لثمار نبات نكـ البصرة إلى احتكائو عمى حامض كقد يعكد 

كما يحتكم عمى مركبات الفالفكنكيد . الستريؾ كعمى زيكت طيارة مثؿ المينمكنيف كالمينكؿ
قد تؤثر ىذه المكاد في االزمكزية بيف داخؿ  اذ كعمى البكتاسيكـ، Cكمركبات نتركجينية كفيتاميف 

تحمؿ  إنياألكلي كخارجو أك عف طريؽ تثبيط الفعاليات االيضية لمرؤيسات األكلية أك الرؤيس ا
أجزاءن مف الغشاء البالزمي مما يفقدىا كظيفتيا، كقد يعكد سبب حدكث التشكىات الشكمية كدخكؿ 
صبغة المستخمص إلى داخؿ الرؤيس األكلي التي لكحظت خالؿ تعريض الرؤيسات األكلية إلى 

ء البالزمي لكظيفتو كتحكلو مف اختيارم النفكذية إلى تاـ النفكذية أك إلى حدكث خمؿ فقداف الغشا
. [25]الكناني  إليو أشارتكما  في تعادؿ االيكنات عمى جيتي الغشاء البالزمي

تسبب المستخمص المائي لثمار نبات الفمفؿ األحمر في تخفيض حيكية الرؤيسات 
دقيقة، كقد شابيت ىذه النتيجة  45مؿ في الكقت /ممغـ 2.0بتركيز % 27.66 األكلية إلى

عند إستعماليا المستخمص المائي لبذكر % 26.62كىي  [21] محمكد النتائج التي حصمت عمييا
كىي  [23] العمرم ، ككذلؾ شابيت نتائجدقيقة 30مؿ كبكقت /ممغـ 500كيز الحرمؿ بتر

مؿ كبكقت /ممغـ 200بتركيز  عند إستعمالو المستخمص المائي لثمار نبات السبحبح% 26.67
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مؿ فقد أدل إلى خفض حيكية الرؤيسات األكلية /ممغـ 1.25أما التركيز . دقيقة 30
 استعمالوعند  [16] الربيعي دقيقة كقد شابيت ىذه النتيجة نتائج 60كبكقت % 77.00إلى

دقيقة إذ حصؿ عمى  15مؿ كبكقت /ممغـ 75المستخمص المائي لعفص بمكط العفص بتركيز 
المستخمص  استعمؿالذم  [23] العمرم كقد شابيت أيضان نتائج% 77.66سبة حيكية قدرىا ف

دقيقة كالذم خفض الحيكية  30مؿ كبكقت /ممغـ 50المائي لثمار السبحبح بتركيز 
عند % 35.33مؿ خفضان لحيكية الرؤيسات األكلية إلى/ممغـ 1.75كسبب التركيز %. 77.33إلى

المستخمص  استعماليـعند  [24] كآخركفاهلل  عبد يجة شابيت نتائجدقيقة، كىذه النت 30الكقت 
فقد حصمكا عمى نسبة  ،دقيقة 45مؿ كبكقت /ممغـ 25المائي لبذكر الحنطة السكداء بتركيز 

المستخمص المائي ألكراؽ  استعمالوعند  [23] العمرم ، كشابيت أيضان نتائج%35.66حيكية 
، %35.67قيقة كالذم حصؿ عمى نسبة حيكية د 15مؿ كبكقت /ممغـ 300اآلس بتركيز 

 500المستخمص المائي ألكراؽ الزعتر بتركيز  استعمالياعند  [21] محمكد كشابيت أيضان نتائج
كيظير التفكؽ الكاضح  ،%35.66ساعة كاحدة كحصمت عمى نسبة حيكية  لمدةمؿ /ممغـ

كقد يعزل . آنفا في التركيزلممستخمص المائي لثمار الفمفؿ األحمر عمى المستخمصات المذككرة 
التتثير القاتؿ لممستخمص المائي لثمار نبات الفمفؿ األحمر إلى احتكاءه عمى مادة الكابسيسف 
القمكية ككذلؾ احتكائو عمى األحماض الدىنية كالفالفكنات كالزيكت الطيارة كعمى الصبغات 

كقد . ـ كالسمينيكـ كالبركتيناتكالصكديك Bكالفسفكر كالكبريت كمعقدات فيتاميف  Cككذلؾ فيتاميف 
يعكد حدكث انكماش أك انتفاخ الرؤيس األكلي ككذلؾ دخكؿ صبغة المستخمص إلى داخؿ 
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