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Summary 
This study conducted to explore the effect of Cyperus rotundus L. 

on growth and development of protoscolces in the liver tissue of swiss 
white mices infected with protoscolces of Echinococcus granulosus 
collected from hydatid cysts of sheep. 

Study include four groups (n = 10 each) 1 st group considered 
control negative, 2nd control positive (infected with protoscolces only) 3rd 
& 4th group treated with Cyperus rotundus L. dose (0.5 mg / kg body 
weight) + protoscolces of Echinococcus granulosus. 

Results of this study showed presence of histopathological changes 
in liver tissue represented by granuloma with presence of structureless 
hydatid cysts in some sections, on the other hand sever fatty changes, 
vacuoler degeneration focci, cuffening of mononuclear inflammatory 
cells, focal area of coagulative necrosis in addition to hemosiderine & 
bilirubine pigmentation have been seen. 

  

  الخالصة
لطفيلي  األولية يساتالرؤوتطور  نمو   في عد الس  نبات تأثير هذه الدراسة معرفة     ضمنتت
 األوليـة  رؤيـسات بال ريبيـاً  تج  البيض المخمجة  نفي الفئرا  الكبد الحبيبية على نسيج   ةكالمشو

  .غنامفي األ  العدريةاألكياسالمأخوذة من 
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 مجموعـة  األولـى  دتع )وعة مجم في كل  فئرانعشرة  ( مجاميع أربع الدراسةشملت  
  بجرعـة  الـسعد  تبنبامعاملة   والرابعة والثالثة مجموعة سيطرة موجبة   والثانية سالبة سيطرة

  .الحبيبية المشوكاتلطفيلي  األولية بالرؤيسات  والمخمجة) الجسم من وزنكغم/  ملغم ٠,٥(
 د الـسع   بنبـات  المعاملـة  الفئران نسجية في كبد      مرضية تتغيرا النتائج وجود  أظهرت

 أكيـاس مـع تكـون      الحبيبي   الورممن   تفاعالت دبوجو تمثلت   األولية  بالرؤيسات ةمجوالمخ
كفـف  وتفجوي ،   تنكس  شديد،  دهني  ير  تغ يصاحبهاالتراكيب   خالية المقاطعبعض  في  عدرية  

جلطي فـي   النخر الت من   بؤر   مع وجود  الصفراوية قنياتال حول   ة النوا لتهابية وحيدة الخاليا اال 
  .والبليروبينسدرين يموالهخضاب  ترسب عنفضال كبد النسيج 

  
     ةــالمقدم

 بداء المـشوكات الكيـسي   ىما يسم أو  Hydatid disease العدرية األكياسيعد داء 
Cystic echinococcosisًاالنتقالية المشتركة الواسعة االنتـشار فـي   األمراض من  واحدا 

) ١(متقدمة وفي المناطق الممطرة بشكل خـاص         ينتشر المرض في الدول النامية وال      إذ ،العالم
لـدودة المـشوكة الحبيبيـة     Metacestode باليرقـة البعديـة    اإلصابةوينتج المرض عن 

Echinococcus granulosus )العدرية فـي  األكياسيتطور المرض بسبب نمو ). ٤،٣،٢ 
 إزاحـة  جة نتيجة  الخم األعضاء في   اًنسجي اًمسببا تحطم  المختلفة للمضائف الوسطية     األعضاء

ـ  التـي تتواج   األعـضاء  على   األكياس المضيف الحية والضغط الذي تولده هذه        نسجةأ د ــ
 Infectious   مرضية من نوع الـورم الحبيبـي الخمجـي   آفاتبداخلها فضال عن حدوث 

granuloma    كبيرة من الكالب السائبة والتي تعد       دادـأع النتشار   ونظراً .)٧،٦،٥(في الكبد 
  والمـاعز  كاألغنـام لهذا الطفيلي ووجود المضائف الوسطية في الحيوانات         نهائيةالالمضائف  
 ائيـاً  وق  دورة الحياة فان االهتمـام بهـذا المـرض         إكمالالتي تعمل على    والجمال و  واألبقار
ـ  واسـعاً   يبدي اهتماماً  أنع  ـ الواجب على المجتم   األمور يعد من    وعالجياً  خاصـة وان    ا به

 البشري والبيطري كبيرة جداً    لمستوىا ر االقتصادية على  ـ والخسائ  العمليات إجراءف  ـتكالي
ـ    من اختالطـات     اوما يرافقه العالج    في ألول ا  تمثل الخط  لال تزا ولكون الجراحة     دمـا بع

جاء اهتمام العديد من الباحثين بتنشيط المناعة الطبيعية في جسم المضيف لمقاومـة             و .العملية
  للمضيف وذلك باسـتخدام     Immunomodulation  مناعيالالتعديل   ةـالخمج من خالل آلي   

ـ   حول أجريتحفز الجهاز المناعي وتزيد من كفاءته وهنالك دراسات عديدة           وت متنظ مواد ذا  ه
عن استخدام درنـات نبـات       فضالً) ٨ (Puckweedالجانب منها استخدام نبات عنب الذئب       

 هذه الدراسة درنات     في ستخدمتا ).١١،١٠،٩( ألحمرا والشاي   السعد والزعتر وحبة السوداء   
طـارد  و) ١٣،١٢(والتـي تعتبـر مـضادة للديـدان      .Cyperus rotundus Lنبات السعد 
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 من مواد تتمثل    هحتويتما   خالل   أخرى من د عديدة   ـ فوائ ا عن امتالكه  فضالً) ١٤(للحشرات  
 0.5-0.9 التـي تتـراوح نـسبتها بـين          l األساسيةرة والزيوت   ــلمستق ا بالفلوريدات غير 

  D-Fructoseو   % 41.7ة  ـ بنـسب  D-Glucoseمختزلـة بنوعيهـا     الوالسكريات غير   %
 نمـو وتطـور  في  هذا النبات تأثير  معرفةدراسةت هذه الولهذا ارتأ) ١٥،١٤ % (9.3 بنسبة

  . الفئران البيض كبدالحبيبية في  لطفيلي المشوكاتاألوليةرؤيسات ال
  

  لـالعموطرائق المواد 
  :عد استخالص نبات الس. أ

لتحضير المستخلص المائي الخام ) ١٦ (Riose et al  المذكورة في طريقةالاستخدمت 
  .لدرنات نبات السعد بعد شرائه من السوق المحلية

  

  :  وتقدير حيويتهااألوليةجمع الرؤيسات . ب

 وفقـا لطريقـة     أغنـام  العدرية الكبدية مصدرها     األكياس من   األوليةجمعت الرؤيسات   
Smyth) تم حساب وتقدير حيوية هذه الرؤيسات حسب طريقـة   إذ) ١٧Smyth& Barett 

 حـي داخـل التجويـف الخلبـي         أولـي  رؤيـس    2000-2500بعدها تـم حقـن      , ) ١٨(
Intraperitoneal cavity) Ip ( لكل فأرة)١٩.(  

  

   : تصميم التجارب.جـ

 زانهاأويوما تراوحت    30ذكرا من الفئران البيض بعمر      ) ٤٠( في هذه الدراسة     استخدم
 بالستيكية تحت ظروف مالئمة وقدم لها الماء والعلـف          أقفاص ربيت في    ، غراماً 25-30بين  

 نمـو وتطـور   فـي   لمستخلص المائي الخام لدرنات نبات السعد       ا تأثيريوميا وبانتظام ودرس    
 المجـاميع   إلـى يث قسمت الفئران     ح ي المشوكات الحبيبية في الفئران     لطفيل األوليةالرؤيسات  

  :اآلتية
  

  )مجموعة السيطرة السالبة (األولىالمجموعة 

  لتجويـف   ا مت هذه المجموعة عـشرة فئـران حقنـت بـالمحلول الفـسلجي فـي              ض
 .)IP(الخلبي 

  
  )مجموعة السيطرة الموجبة(المجموعة الثانية 

-2500ضمت هذه المجموعة عشرة فئران حقنت بسائل الكيس العدري الحاوي علـى             

  .شوكات الحبيبية حي لطفيلي المأولي رؤيس 2000
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لطفيلـي   األوليـة والمخمجـة بالرؤيـسات     المجموعة المعاملة بالـسعد     ( المجموعة الثالثة 

  )المشوكات الحبيبية

مـن المـستخلص    )  كغم  من وزن الجسم     1/ ملغم   0.5(ضمت عشرة فئران حقنت بـ      
م الـسابع    ثم خمجت في اليو    ،أيام 6 بجرع متتالية لمدة     )٢٠ (المائي الخام لدرنات نبات السعد    

  . الحية لطفيلي المشوكات الحبيبيةاألوليةبالرؤيسات 
  

 لطفيلـي   األوليـة والمخمجـة بالرؤيـسات     المجموعة المعاملة بالسعد    (المجموعة الرابعة   

  ) المشوكات الحبيبية

مـن المـستخلص    )  كغم من وزن الجسم    /1 ملغم   0.5(ضمت عشرة فئران حقنت بـ      
 ثم خمجت في اليوم العاشر بالرؤيـسات        ،أيام 9تالية لمدة   المائي الخام لدرنات السعد بجرع مت     

  . لطفيلي المشوكات الحبيبيةاألولية
ن وثالثة  ي شهر وشهر  الفتراتخالل  شرحت  تركت جميع الفئران تحت المراقبة وبعدها       

 بحجم عدة نماذج من الكبد      أخذتإذ   والنسجية  مالحظة التغيرات المرضية العيانية    تتمواشهر  
 72وبعـد    % 10 الفورمالين المتعادل بتركيـز      ظت العينات في محلول داريء     سم وحف  2-1

روقـت   ثـم    ، %100 ،90،  70ة   تدريجي  بتراكيز ساعة مررت العينات في الكحول االثيلي     
 مـايكرون   4-6ة بـسمك    نـسجي  شرائح   إلى وقطعت   معيةول وطمرت في القوالب الش    لبالزاي

 بصبغة الهيماتوكسلين وااليوسـين     النسجيةح  باستخدام جهاز المشراح الدوار وصبغت الشرائ     
   .)21(لدراسة التغيرات المرضية النسجية 

  
 النتائج والمناقشة

  

 :Gross pathological changesت المرضية العيانية التغيرا. أ

بعد إجراء الصفة التشريحية لوحظ االحتقان الشديد مع تضخم العقد اللمفية المـساريقية             
خزية بيضاء  نعن وجود بؤر     فضالً  Hepatomegaly  والكبد Spleenomegaly والطحال
يـصاحبها ظهـور     Variable sizes of white focal necrosis األحجـام    مختلفةاللون

 ، العدرية الكبيرة الحجم والحاوية على سائل عدري عند مجموعة السيطرة الموجبـة            األكياس
لمعاملة بدرنات نبات الـسعد والمحقونـة   في حين لم تظهر هذه التغيرات في مجاميع الفئران ا       

 عدرية صغيرة الحجم حاوية على الـسائل العـدري          أكياس العدرية باستثناء ظهور     باألكياس
بوصـفه معـدالً     نبات السعد    تأثير إلىيصاحبها وجود بؤر بيضاء اللون ولعل السبب يعزى         

 ضد الخمج   لألنسجةومة نسبية    حصول مقا  إلى  لالستجابة المناعية الطبيعية مؤدياً    اً محفز اًمناعي
 عمل على تحفيـز   ان نبات السعد    ) ٩( اغوان   هذكرتومن الجدير بالذكر ما      العدرية   باألكياس
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 العدريـة فـي     األكياس عدادأ اختزال   إلى أدىواالستجابة المناعية بنوعيها الخلطية والخلوية      
وجبة فقـد بلغـت النـسبة       المجاميع المعاملة بنبات السعد عند مقارنتها بمجموعة السيطرة الم        

 أيـام   ٩في الفئران المعاملة بنبات السعد لمـدة         % 100 األكياس هذه   أعدادالمئوية الختزال   
  .متتالية

  

 : Histopathological changesالتغيرات المرضية النسجية . ب
  ) مجموعة السيطرة السالبة (األولىالمجموعة 

عدم وجود تغيـرات    فسلجي  محلول ال ال ب  المقاطع النسجية لكبد الفئران المعاملة     أوضحت
  .)١الصورة (مرضية على نسيج الكبد 

   

  )مجموعة السيطرة الموجبة (الثانيةالمجموعة 

 آفـات  فقط وجـود     األولية لكبد الفئران المخمجة بالرؤيسات      النسجية المقاطع   أوضحت
 Fatty change والتغير الدهني Vacuolar degenerationة تمثلت بالتنكس الفجوي نسجي

 فـي   bilirubine  والبليـروبين  haemosiderine رينالشديدين وترسب خضاب الهيموسـد    
 الدموية وعند الـشهر     األوعيةاحتقان شديد في    مع   الخاليا الكبدية وتضخم خاليا كوفر    هيولي  

 فضال عن وجود بـؤر مـن        األحجاممختلفة   العدرية   األكياس ظهور   لوحظالثالث من الخمج    
  متمثلـة  ليف حول الباحة البابية وارتشاح الخاليا االلتهابية وحيـدة النـواة          النخر التجلطي وت  

  .)٢،٣ تانصورال(مفية حول القنيوات الصفراوية لالبلعمات والخاليا الب
  علـى   مجاميع السيطرة الموجبة لم تحصل     نأ إلى هذه التغيرات الشديدة     أسبابوتعزى  

 أوجهـا  علـى    النـسجية يرات   ظهور التغ  إلى أدى لجهازها المناعي مما     حفيزت واأي تنشيط   
 هما وجـد  كما اتفقت هذه النتائج مع      ) ٢٢(وجاءت هذه النتائج موافقة لما حصلت عليه الطائي         

 قلـة الخاليـا   إلى حدوث التليف أسبابكما قد تعزى . )٧ (Ali& Salihو ) ٦ (Aliكل من 
لمفية التائية والبائيـة وهـو      اللمفية والتي تعتبر رد فعل متزامن مع عملية استنزاف الخاليا ال          

 العدريـة   األكياس ظهور   إلى أدىبدوره يفسر هبوط االستجابة المناعية الخلوية والخلطية مما         
على وجود   ) ٢٥(الكناني   و) ٢٣،٢٤ (Ali-Khan أكد كما   ، في نسيج الكبد   األحجامالمختلفة  
سم وازدياد المستضدات   الجالكبد نتيجة لتغلب الطفيلي على قوى دفاع         نامية على سطح     أكياس

 أكـد كما   . المناعية للمضيف الخمج   اآللية المناعية والتي عملت بدورها على تثبيط        والمعقدات
Alkarmi &Behbehani) الكبيرة تتخلص من عملية دفـاع الجـسم   األكياس أنعلى ) ٢٦ 

  الجهاز المنـاعي المتـسبب     إخفاقوتستعمل التركيب السمي للمستضد حيث تستفيد من حالة         
 فـي تغلـب الطفيلـي علـى المـضيف           لدائربوساطة المستضدات الذائبة والمعقد المناعي ا     

 كما  ، الدور المناعي للمضيف   وإلغاءواالستمرار في عملية االستقرار والنمو واالزدياد بالحجم        
  ).٦(Ali هما وجدتترسب خضاب الهيموسدرين متفقة مع نتائج جاءت 
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                                                                  :                المجموعة الثالثة
 وجود تغيرات مرضية    ،على الخمج  يوما   ٣٠ للكبد بعد مرور     النسجيةأظهرت المقاطع   

ة تمثلت بالتنكس الفجوي والتغير الدهني في هيولي الخاليا الكبديـة يـصاحبها تكفـف               نسجي
وعنـد     Perivascular Lymphocytic cuffingالخاليا اللمفية حول الوريد المركـزي  

غلـظ   عـن ت  الدمويـة فـضالً   األوعيةالباحة البابية مع تضخم خاليا كوفر واحتقان شديد في          
Pyknosis   بعـد   أنفـاً  واختفت التغيرات المـذكورة      ،)٤،٥ تانصورال( انوية الخاليا الكبدية 

  .مرور شهرين من الخمج وظهر النسيج الكبدي سوياً
  

  :المجموعة الرابعة 

ة مشابهة لما ذكر    نسجي آفات لكبد فئران هذه المجموعة وجود       النسجية المقاطع   أظهرت
 Granulomatous lesions ورميـة حبيبيـة   آفـات  عن ظهور في المجموعة الثالثة فضالً

 العدرية صغيرة الحجم خالية التراكيب عند الشهر الثالث         األكياسمرافقة لتواجد عدد قليل من      
 Necrotic الورمية الحبيبية بوجود الرؤيس في مركز نخـري  اآلفاتمن الخمج تمثلت هذه 

center                محاط بارتشاحات من الخاليا الوحيدة النواة تمثلـت بالخاليـا اللمفيـة والبالزميـة
  ).٦،٧ تانورالص(والبلعمات 

لخاليـا   تنـشيط ا إلى العدرية األكياس هذه التغيرات الحاصلة في تركيب     أسبابوتعزى  
 األوليـة  عن تعرض الرؤيسات      تنشيط البالعم فضالً   إلى نبات السعد    أدىإذ   ،)٢٧(االلتهابية  
 مبكرة من الخمج والناتجـة عـن        أوقات مقاومة شديدة بفعل التفاعل الخلوي في        إلىالمحقونة  
 نمو وتطور الرؤيسات المحقونـة ممـا        يمنع المضادة المتكونة وهذا التفاعل الخلوي       األجسام

لما حصل  مماثلة  وجاءت نتائجنا    ).٢٨ (ليفية الكيس بمحفظة    وإحاطة الرؤيس   نخر إلىؤدي  ي
ـ اً يعمل مقويBCGوالذي ذكر ان ) ٢٩ (Thompson et alعليه   إنتـاج  لتـسريع  اً مناعي

ي وكذلك تزيد من المقاومة الطبيعية      ل المضادة التي تحمي المضيف ضد الخمج بالطفي       األجسام
مـا  كما اتفقت نتائجنـا مـع      T. taeniaeformisلمنع استقرار طفيليلدى فئران التجربة 

اتفقـت  و . العدريـة  األكياسالحظت اضمحالل في قسم من      التي  ) ٢٢( عليه الطائي    تحصل
نتائج التغيرات المرضية ومنها ارتشاح الخاليا االلتهابية وخاصة اللمفية منها مع مـا وجدتـه               

 عـن فـرط التنـسج       اليا االلتهابية في الكبد فـضالً     والتي الحظت ارتشاح الخ   ) ٢٢(الطائي  
 في ظهور تحفيز  )٣٠ (Reuben et al كما اتفقت نتائجنا مع ، األوعية الدمويةواالحتقان في

 الورميـة   اآلفـات  ووافقت نتائج ظهـور      ،BCGللجهاز الشبكي البطاني عند معاملتها بمادة       
 في بعـض     وجود الورم الحبيبي   الحظاد  فق ،)١١( وفؤاد) ٢٢(من الطائي    كٍل   نتائجالحبيبية  
 فيمـا   أما .األحمر لكبد الفئران المعاملة بعديد السكرايد وحبة السوداء والشاي          النسجيةالمقاطع  
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حدوث اضطرابات فـي    قد تكون ناتجة عن     يخص حدوث التنكس الفجوي والتغيرات الدهنية       
  . الدهون والبروتيناتيضأ

معرفة قابلية هذا النبات على التداخل مـع وظـائف          لذا تحتاج إلى دراسة أكثر تفصيال ل      
  .الكبد بوجود األكياس العدرية أو الخمج
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وخاليا كوفر (      )  مقطع كبد طبيعي لفار معامل بالمحلول الفسلجي يوضح الخاليا الكبدية :)١(صورة 

 ) (       H&E 400X 
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فف الخاليا اللمفية حول  مقطع كبد فأر معامل بالرؤيسات األولية لألكياس العدرية فقط يوضح تك:)2(صورة 

 H&E  400  X  )     (  تغير دهني في هيولي الخاليا الكبدية ،       ) (  القنيوات الصفراوية

  
  
  

                    
             ٣       ٢      ١                 

  
  
  

  
  

  
  
       

قط يوضح وجود الكيس العدري في  مقطع كبد فار معامل بالرؤيسات األولية لألكياس العدرية ف:)3(صورة 

  .H&E 100   X) ٣(    والمحفظة)٢(   الطبقة المولدة) ١(    الطبقة الصفائحية،نسيج الكبد
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 أيام 6من وزن الجسم لمدة ) كغم/  ملغم0.5( مقطع كبد فأر معامل بدرنات نبات السعد بجرعة :)4(صورة 

  وتكفف) (     ألكياس العدرية يوضح احتقان الوريد المركزي متتالية ومحقون بالرؤيسات األولية ل

  X     H&E   240 (     ) مع تغلظ انوية الخاليا الكبدية     )   (الخاليا اللمفية حول الوريد المركزي 

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

 أيام 9مدة كغم من وزن الجسم ل/  ملغم0.5 ( مقطع كبد فأر معامل بدرنات نبات السعد بجرعة :)5(صورة 

متتالية ومحقون بالرؤيسات األولية لألكياس العدرية يوضح وجود البؤر النخرية مع تنكس فجوي والتغير 

  H&E 400  X (      )  الدهني واحتقان للوريد المركزي
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 أيام 9دة لم) كغم من وزن الجسم/  ملغم 0.5 (مقطع كبد فأر معامل بدرنات نبات السعد بجرعة ) 6(صورة 

   )      ( متتالية ومحقون بالرؤيسات األولية لألكياس العدرية يوضح وجود الورم الحبيبي

  a  (H&E  100X ( يحتوي على مركز نخري فيه رؤيس ميت
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

لمدة ) كغم من وزن الجسم/  ملغم 0.5( مقطع كبد فأر معامل بدرنات نبات السعد بجرعة :)7(صورة 

  لية ومحقون بالرؤيسات األولية لألكياس العدرية يوضح وجود كيس عدري  أيام متتا9

  H&E  100X   )  (   محاط بكتله من األلياف الغراوية(      ) خالي التراكيب 

a 


