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ABSTRACT 
The results of the present study revealed significant effect of  al-

coholic 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 caused the death of all 
protoscoleces in 30, 45, 60 minuets, respectively, the concentration 25 
mg/ml caused the same result in 60 minuets, while the concentration 15 
mg/ml of C. aurantifolia reduced the viability of the protoscoleces to 
10.33% in 60 minutes and the concentration 2.5 mg/ml of C. annum 
reduced the viability of the protoscoleces  to 11.0%  in 60 minutes. 

  
  الخالصة

 Teucriumوراق نبـات الجعـدة  بينت نتائج هذه الدراسة أن للمستخلص الكحولي أل

polium L.   وثمار نبات نوم البصرةCitrus aurantifoliaالفلفـل األحمـر    وثمار نبات 
Capsicum annum،  مل ألوراق نبات الجعدة/ملغم 30 ،25 ،20، 15، 10، 5بالتراكيز، 

  لثمار نبات نـوم البـصرة، والتراكيـز        مل/ ملغم 15 ،12.5 ،10 ،7.5 ،5،  2.5 والتراكيز
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تأثيراً معنوياً في حيوية  لثمار نبات الفلفل األحمر،مل / ملغم2.25 ،2 ، 1.5،1.75 ، 1،1.25
 من أصل أغنـام فـي   Echinococcus granulosusالرؤيسات األولية للمشوكات الحبيبية 

 لمستخلص اوراق نبات الجعدة موت جميـع  مل/  ملغم ٣٠سبب التركيز  .in vitroالزجاج 
مـل  / ملغم ٢٥ كذلك سبب التركيز     ، دقيقة، على التوالي   ٦٠،  ٤٥،  ٣٠ االلولية في    الرؤيسات

لثمار نبات نوم   مل  / ملغم ١٥ التركيز   خفضبينما  .  دقيقة ٦٠الرؤيسات االولية في    موت جميع   
ـ .  دقيقـة  ٦٠فـي   % ١٠,٣٣البصرة حيوية الرؤيسات االولية الى        ٢,٢٥ض التركيـز    وخف

  . دقيقة٦٠في % ١١مل حيوية الرؤيسات االولية الى /ملغم
  

  المقدمة
معضلة طبية واقتصادية في المناطق   Hydatid disease داء األكياس العدرية يشكل

ناتـه الداجنـة اللبونـة بيـوض        ا وحيو اإلنـسان ابتالع  نتيجة   المرض   أينش ،التي ينتشر فيها  
تسبب في نمو االكياس العدرية في ت تي الEchinococcus granulosus  الحبيبية المشوكات

 األكيـاس  تتواجد   إذ األعشاب آكالتمن  األخرى  ئن  اانسجة االنسان المختلفة وفي انسجة اللب     
 لإلنـسان،  بالنسبة   ، وتكمن خطورة هذا المرض    .]٣،  2،  [1 ينئت في الكبد والر   أساساًالعدرية  

مراحل االولى من االصابة لحين تقدم المرض واحداث         سريرية في ال   في انه ال يظهر اعراضاً    
 المجاورة للكيس العدري وما يرافق ذلك من االم واعـراض           واألعضاء األنسجةغط على   ضال

 الدم يؤدي الى    إلى ا العدرية وتسرب محتوياته   األكياسان تمزق   . ]٦،  5،  ٤[خاصة بالمرض   
 عـن  فضالً .8] ،[7 ي بالحياةوالذي قد يود  Anaphylactic shockتفاعل صدمة العوار 

نـات  االخسائر االقتصادية الناجمة عن اصابة العديد من المضائف الوسـطية المتمثلـة بحيو            
    وخاصة في الـدول الناميـة      اإلنسان القتصاد   ا مباشر ا اللبونة الداجنة مما يجعله تحدي     اإلنسان

9] ،[10.    
ية واالقتصادية، فقـد اتجـه البـاحثون        وألهمية هذا الداء وتأثيره في النواحي الصح               

اإلزالة الجراحية إذ يعد العالج      :المرض والقضاء عليه، منها   هذا  إليجاد وسائل مختلفة لعالج     
الجراحي من أفضل الطرق المستعملة بالرغم من صعوبة إجرائه في بعض الحاالت أو حتـى               

 أحياناً مع العالج الجراحي أو      العالج الكيمياوي الذي قد يستعمل مقروناً     ثم   .12] ،[11 تعذره
وتتمثل عناصـر العـالج     . [13]وحده والذي أعطى نتائج شفائية محدودة للكثير من الحاالت          

ــدازول  ــشتقات البنزيمي ــي م ــاوي ف ــا   Benzimidazole derivatives  الكيمي ومنه
ــدازول ــدازول  Albendazole  (ABZ)البنـ ، Mebendazole  (MBZ)والميبنـ
ومركبـات االيزوكوينـولين مثـل البرازيكوانتايـل       Flobendazole  (FBZ)الفلوبنداوزل

ـ         بجـرع مختلفـة     ىوااليزوبرينوسين ومركبات النايتازوكسنايد والهايدراستين، والتـي تعط
 مثـل    ألنها تستعمل لمـدد طويلـة،      إال إن لهذه العقاقير تأثيرات جانبية في الجسم        .[15،14]

، تـسمم نخـاع   Eleveted serum transaminasesصل ارتفاع االنزيمات الناقلة المين الم



   أسيل عصام جمال الدين&اهللا   إبراهيم احمد عبد

٧٠ 

 وتـشوهات خلقيـة   Alopecia) تساقط الـشعر (، المرط Bone morrow toxicityالعظم 
Teratogenicity  ولهـذه األسـباب     ،[16] األعراض غيرها من    إلى النساء الحوامل     ألجنة

فر في البيئة التي لجأ إليهـا  ولغيرها اتجه الباحثون أيضاً نحو إستعمال النباتات الطبية التي تتو     
أجريت العديد من   . [17]اإلنسان منذ القدم في عالج الكثير من األمراض قبل صناعة األدوية            

الدراسات حول تأثير عدد من النباتات الطبية في حيوية الرؤيسات األولية لـدودة المـشوكات            
محمـود  فقد قامـت     اء عليه، كياس العدرية ومن ثم القض    الحبيبية محاولةً إليجاد عالج لداء األ     

 Peganum harmalaالمستخلصات المائية والكحولية لبذور نبات الحرمل  لباستعما  [18]
فـي   Thymus vulgaris وأوراق نبات الزعتر Cyperus rotundusودرنات نبات السعد 
أغنـام خـارج الجـسم الحـي     ولية للمشوكات الحبيبية من أصل إنسان و     حيوية الرؤيسات األ  

أغنام المعاملـة   حيوية الرؤيسات األولية من أصل إنسان و      له، وأظهرت النتائج انخفاض     وداخ
بهذه المستخلصات وتناسب هذا التأثير طردياً مع التركيز وفترة التعريض كما انخفضت أعداد             

 [19]الالمي   كما درست    .وأوزان وأقطار األكياس العدرية الثانوية النامية في الفئران البيض        
 Citrullus مستخلصات المائيـة والكحوليـة والهكـسانية لثمـار نبـات الحنظـل      تأثير ال

colocynthis  والخرنوب  Prosopis farcta       وأوراق نبـات الزعتـر وأزهـاره نـوع
Thymus spicata        في حيوية الرؤيسات األولية خـارج الجـسم، أظهـرت قـدرة هـذه

كمـا درس   .لطفيل المشوكات الحبيبيةالمستخلصات الثالث في تثبيط حيوية الرؤيسات األولية       
 Capparisتأثير المستخلصات المائية والكحولية لكـل مـن نبـات الـشفلّح      [20]العمري 

spinosa والسبحبح Melia azedarachوأوراق نبات اآلس  M. communis    في حيويـة
لـه،  الرؤيسات األولية للمشوكات الحبيبية من أصل إنسان وأغنام خارج الجـسم الحـي وداخ             

وأظهرت نتائج الدراسة انخفاض حيوية الرؤيسات األولية المعاملة، وتناسب هذا التأثير طردياً            
مع التركيز وفترة التعريض، كما أدت هذه المستخلصات إلى خفض أعـداد وأوزان وأقطـار               

 تأثير المستخلصات المائية والكحوليـة      [21]درس الربيعي    و .األكياس العدرية الثانوية النامية   
واألوراق الكاسـية للـشاي األحمـر      .Nigella sativa Lكل من نبات الحبـة الـسوداء   ل

Hibiscus sabdariffa وعفص بلوط العفص Quercus infectoria Oliv.   ًودرس ايضا
 في حيوية الرؤيسات األولية المعاملـة، وأظهـرت          مع بعضها    تأثير مزج هذه المستخلصات   

يسات األولية المعاملة وتناسب هذا التـأثير طرديـاً مـع           نتائج الدراسة انخفاض حيوية الرؤ    
التركيز ومدة التعريض، كما أدت المستخلصات المستعملة إلى انخفاض فـي أعـداد وأوزان              

 بالرؤيسات األولية من    حقونةوأقطار األكياس العدرية الثانوية النامية في الفئران المختبرية الم        
 أشهر من الحقن مقارنة مع مجموعة السيطرة        ٥بعد  أصل أغنام والمعاملة بهذه المستخلصات      

ي روكذلك أدى إستعمال هذه المستخلصات إلى اختزال في سمك طبقات جدار الكـيس العـد              
 المستخلص الكحولي لنباتـات     تأثيروجاءت هذه الدراسة لبيان      .مقارنة مع مجموعة السيطرة   
 أصل للمشوكات الحبيبية من     وليةاأل في حيوية الرؤيسات     األحمرالجعدة ونوم البصرة والفلفل     

  .In vitro في الزجاج أغنام
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  المـواد وطرائـق العمـل
    العدريةاألكياس مصدر 

ركز مدينة  من محالت القصابة في م     األغناممن كبد   تم الحصول على األكياس العدرية             
  . المختبرإلىوفتحت حال وصولها  في حاويات بالستيكية مبردة األكياس نقلت هذه .الموصل

  

  األوليةجمع الرؤيسات 

 للحصول على الرؤيسات األولية، بعد تعقيم سـطح          Smyth [22] أستعملت طريقة 
ثم سحب جزء من سائل     %. 1األكياس العدرية مرتين بقطن طبي مبلل باليود الكحولي بتركيز          

، ثـم فتحـت   G21مل ذات إبرة سحب قيـاس   10الكيس العدري بوساطة محقنة طبية سعة 
 وغسل الكيس من الـداخل بمحلـول        قطارة باستور كياس وفرغ منها السائل تماماً بوساطة       األ

 عند الدالة الهيدروجينيـة  )Phosphate Buffer Solution  )PBSدارئ الفوسفات الملحي
PH=7.2                ثم وضع السائل العدري مع الرؤيسات األولية في أنابيب اختبار، وأجريـت لـه ،

 ، ثالث مرات بسرعة     ELITE نوع   Centrifugeلطرد المركزي    بوساطة جهاز ا   نبذعملية  
 األولـى محلـول دارئ الفوسـفات        لنبذةوأستعمل في ا  .  دقائق ٥ لمدة    دورة لكل دقيقة   3000

 وحدة  20000 الثانية أستعمل المحلول الدارئ الملحي مضافاً إليه         نبذة، وفي ال  )PBS(الملحي  
ــة  ــسيلين  ) International unit) IUدولي ــسين  ١و  Penicillinبن ــم ستربتوماي غ

Streptomycin   الثالثة فكانـت بمحلـول دارئ الفوسـفات الملحـي     نبذةأما ال .  لكل لتر منه 
المعقم للراسب الحاوي   ) PBS( من السائل وأضيف محلول      راشحثم سِحب ال  . االعتيادي أيضاً 

  .على الرؤيسات األولية
  

  تقدير حيوية الرؤيسات االولية

 وذلك بأخذ  Smyth and Barett [23]رؤيسات األولية حسب طريقة  حيوية القدرة
 مايكروليتراً من معلق الرؤيسات األولية، وأضيف إليه الحجم نفسه من صبغة األيوسـين              20

، إذ  X 400على شريحة زجاجية وفحصت تحت المجهر تحت القـوة          % 0.1المائي بتركيز   
 حية، ألن أغشيتها قامـت بعمليـة صـد          عدت الرؤيسات األولية ذات اللون األخضر البراق      

كما ُأخذت . ، والحمراء ميتة لدخول الصبغة داخلها وتلونها بهاEosin exclusionاأليوسين 
. حركة الرؤيس األولي بنظر االعتبار، التي تعد من العالمات المهمة أيضاً لفحـص الحيويـة              

قبل إجراء المعـامالت    ) صفر(وتم حساب النسبة المئوية لحيوية الرؤيسات األولية في الزمن          
بالمستخلصات النباتية قيد الدراسة وذلك بقسمة عدد الرؤيسات األوليـة الحيـة فـي العينـة                

  .100 ×المحسوبة على العدد الكلي للرؤيسات األولية المحسوبة 
، Survivalثم كررت العملية ثالث مرات، وُأخذ المعدل لنسبة البقاء على قيد الحيـاة    

 بعد كل عمليـة تعـريض        على قيد الحياة    الرؤيسات األولية  لبقاءنسبة المئوية   كما تم حساب ال   
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Exposure time .وأستعملت %. 95  تقريباًتم في هذه الدراسة إستعمال رؤيسات ذات حيوية
  .BALB/c من ساللة Mus Musculusفي هذه الدراسة الفئران البيض السويسرية من نوع 

  

  مصدر النبات

     اق نبات الجعدة وثمار كل من نوم البصرة والفلفل األحمر مـن سـوق              على أور ل  صح
نظفت العينات جيداً بالماء المقطر ثم جففـت وحفظـت          . العطارين في مركز مدينة الموصل    

  .االستعماللحين 
  

  تحضير المستخلصات الكحولية للنباتات

المحـورة عـن    Grand et al. [24] المستخلصات الكحولية حسب طريقة حضرت
 مل مـن الكحـول   400وذلك بإضافة   Verpoorte et al.  [25] طريقة األساسية للباحثال

ـ         40إلى  % 96األثيلي بتركيز     مع  طحن غم من مسحوق النبات بعد الطحن بوساطة جهاز ال
إستعمال الثلج المجروش أثناء عملية الطحن لمنع ارتفاع درجة حرارة المزيج وحرك بوساطة             

 ساعة في الثالجة بدرجة حرارة      24 دقيقة ثم ترك المزيج لمدة       60ة  المحراك المغناطيسي لمد  
4º                   م ثم رشح بوساطة عدة طبقات من الشاش ثم مرر خالل قمع بخنر ووضـع فـي جهـاز

إذ يعمـل  . سويسري المنشأ  Büchi   نوع Rotary vacuum evaporatorالمبخر الدوار 
م، وبعـد   40ºرارة ال تزيد عن     هذا الجهاز على أساس التبخير تحت ضغط مخلخل ودرجة ح         

أن يتبخر اإليثانول الموجود في المزيج تتكون طبقة لزجة من المستخلص الذي جفد بالتبريـد               
تحت ضغط مخلخل بجهاز التجفيد وحفظت النماذج في قناني زجاجية محكمة الغلـق لحـين               

ـ  ولغرض تحديد تأثير المستخلصات النباتيـة        .إستعمالها في الدراسة    حيويـة   ة فـي  الكحولي
ـ يالرؤيسات األولية في الزجاج ضمن مدة زمنية وتركيز مع           التـي  ، صـممت التجـارب    ينن

وضع في كل أنبوبة اختبار     .  لكل تركيز فضالً عن مجموعة السيطرة      تضمنت ثالث مكررات  
وحسب التراكيز واألوقات، وذلك بوضع     ) PBS(مل من المستخلص النباتي المذاب في الـ        1

ي األنبوبة نفسها، بعد ذلك وضعت األنابيب في حمام مائي بدرجـة             رؤيس أولي ف   1000 نحو
م ومن ثم رفعت األنابيب من الحمام المائي حسب األوقات الزمنية المحددة، ومن             º 37حرارة  

للتخلص من تأثير المستخلصات النباتية، فحصت الرؤيـسات        ) PBS(ثم غسلت بمحلول الـ     
حية منها والميتة، وسجلت النتائج في ضوء حركـة         األولية تحت المجهر الضوئي، تم تعداد ال      

  .واصطباغه بصبغة األيوسين والتغيرات والتشوهات الشكلية الرؤيس األولي
ة للنباتات قيد الدراسة في حيوية الرؤيـسات        الكحوليولبيان تأثير فعالية المستخلصات     

الوصـول إلـى    األولية من أصل أغنام، وبتراكيز معينة وخالل فترات زمنية محددة لحـين             
  :التراكيز الفعالة وخالل أقل مدة زمنية، تمت الدراسة على النحو اآلتي
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 ألوراق نبات الجعدة في حيوية الرؤيسات األولية من أصـل           الكحوليتأثير المستخلص    :أوالً
  .مل/ملغم30 ،  25 ، 20 ، 15 ، 10 ، 5أغنام وبالتراكيز 

نوم البصرة في حيوية الرؤيسات األوليـة مـن     لثمار نبات    الكحولي تأثير المستخلص    :اًـثاني
  .مل/ ملغم15 ، 12.5 ، 10 ، 7.5 ، 5 ،  2.5أصل أغنام وبالتراكيز 

 لثمار نبات الفلفل األحمر في حيوية الرؤيسات األولية مـن           الكحوليتأثير المستخلص    :اًـثالث
  .مل/ ملغم2.25 ، 2 ، 1.75 ، 1.5 ، 1.25 ، 1أصل أغنام وبالتركيز 

  

  اإلحصائييل التحل
 Complete باســتخدام التــصميم العــشوائي الكامــل إحــصائياحللــت النتــائج 
Randomized Design) CRD (      واستخدام اختبـار دنكـن متعـدد المـدىDuncan's 

Multiple Range Test مستوى احتمالية  عندP< 0.05   الفـروق بـين تراكيـز    لتحديد
  .[26] يةاألول المختلفة في حيوية الرؤيسات واألوقات

  
  النتـائـــج

تأثير مستخلص أوراق نبات الجعدة الكحولي في حيوية الرؤيسات األولية مـن أصـل      
  أغنام

  

 وجود فروقات معنوية بين المعـامالت       ANOVAتحليل التباين   ) 1(يتبين من جدول  
 للمستخلص الكحولي ألوراق نبات الجعـدة، وعنـد إجـراء           (p<0.01)عند مستوى إحتمال    

تأثير المستخلص الكحولي ألوراق نبات الجعدة في حيوية        ) ٢( يظهر من الجدول     إختبار دنكن 
 موت جميع الرؤيسات األولية مل/ملغم30 الرؤيسات األولية من أصل أغنام، إذ سبب التركيز 

ولم تختلف هذه األوقات في تأثيرها معنويـاً          دقيقة، ٣٠ ، ٤٥ ، ٦٠في األوقات   % ١٠٠بنسبة  
، %٢,٠ركيز نفسه الذي سبب خفض حيوية الرؤيسات األوليـة إلـى             دقيقة للت  ١٥عن الوقت   

مل في جميع   / ملغم ٢٥ولم يختلف تأثير التركيز     % ٩٥مقارنة مع مجموعة السيطرة التي كانت     
  .مل في جميع األوقات/ ملغم٣٠األوقات معنويا عن تأثير التركيز 

 ٦٠ فـي الوقـت       فقد إنخفضت حيوية الرؤيسات األولية     مل/ملغم 20أما في التركيز    
والذي إختلف معنوياً عن بقية األوقات في التركيز نفسه، بينما لم يختلف            % ١٩,٦٦دقيقة إلى   

 دقيقة معنوياً عن بعضهما في تأثيرهما على حيوية الرؤيسات األولية، كمـا          ٣٠ و   ٤٥الوقتين  
  %. ٤٣,٦٦  دقيقة الذي إنخفضت فيه الحيوية إلى١٥ دقيقة عن الوقت ٣٠لم يختلف الوقت 

 دقيقـة  ٤٥ دقيقة معنوياً عن الوقـت  ٦٠ لم يختلف الوقت مل/ملغم10 وفي التركيز 
 دقيقة لم يختلف في تأثيره عن       ٣٠كما أن الوقت    .  دقيقة ٣٠والذي بدوره لم يختلف عن الوقت     

مقارنـة مـع    % ٨٢,٣٣ دقيقة إذ تسبب في خفض حيوية الرؤيسات األولية إلـى            ١٥الوقت  
  %.٩٥انت حيويتها مجموعة السيطرة التي ك

وأما المعدل العام للتراكيز المستعملة فقد أظهرت النتائج عدم وجود فروقات معنويـة             
إذ خفضا حيوية الرؤيسات األوليـة إلـى     مل/ملغم 25  ومل/ملغم30 بين كل من التركيزين 
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وأظهر هذين التركيزين فروقاً معنوية عن بقية التراكيز التـي          . على التوالي % ١,٥و% ٠,٥
أما فيما له عالقة بالمعدل العام ألوقات تعريض الرؤيسات         . بدورها إختلفت معنوياً عن بعضها    

 بين جميع األوقات وكـان      (p<0.01)األولية فقد ظهرت فروقات معنوية عند مستوى إحتمال         
 دقيقة إذ إنخفضت حيوية الرؤيسات      ١٥ دقيقة وأقل تأثير في الوقت       ٦٠أعلى تأثير في الوقت     

، على التوالي، مقارنة مع مجموعة السيطرة التي كانـت نـسبة            %٥٠,٥٥و  % ٣٧,١٦إلى  
  %.٩٥حيويتها 

لوحظ عند تعريض الرؤيسات األولية للمستخلصين المائي والكحولي دخول الـصبغة           
  .إلى داخل الرؤيس وتلونه باللون األحمر

  
   الجعــدة فــي  لتــأثير المــستخلص الكحــولي ألوراق نبــاتANOVAتحليــل التبــاين ): ١(الجــدول 

                حيويـة الرؤيـسات األوليـة مـن أصـل أغنـام فـي الزجـاج عنـد مـستوى إحتماليــة          
             (p<0.01)  

  

   المحسوبةFقيمة   متوسط المربعات مجموع المربعات  درجات الحرية  مصادر االختالف

  169.00  3809.59  87620.65  23  المعامالت
  755.84  17037.91  85189.56  5  التركيز
  25.08  565.27  1695.81  3  الوقت
  2.17  49.01  735.26  15  الوقت×التركيز

    22.54  1082.00 48  الخطأ التجريبي
      88702.65  71  الكلي

  
  تــأثير المــستخلص الكحـولي ألوراق نبــات الجعــدة فـي حيويــة الرؤيــسات األوليــة  ): ٢(الجـدول  

  .ر دنكن              من أصل أغنام في الزجاج وحسب إختبا

 الوقت  معدل عدد الرؤيسات األولية الحية بعد
  التركيز

  السيطرة
  دقيقة  60 دقيقة 45  دقيقة  30 دقيقة  15  دقيقة  0

  المعدل العام 

 93.00  مل/ملغم ٥
j  

88.00 
ij  

84.66 
hi  

80.00 
gh  

86.41 
E 

 82.33  مل/ملغم ١٠
hi  

78.00 
gh  

73.66 
fg  

68.00 
f  

75.50 
D 

 78.00  مل/مملغ ١٥
gh  

68.33 
f  

65.33 
f  

55.33 
e  

66.75 
C  

 43.66  مل/ملغم ٢٠
d  

39.66 
cd  

34.66 
c  

19.66 
b  

34.41 
B  

 4.33  مل/ملغم ٢٥
a  

2.00 
a  

1.66 
a  

0.00 
a  

1.50 
A  

 2.00  مل/ملغم ٣٠
a 

0.00 
a  

0.00 
a  

0.00 
a  

0.50 
A  

المعدل العـام   
  للوقت

٩٥,٠٠  

50.55  45.94  43.05  37.16    

    C B  B  A    
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الكحولي في حيوية الرؤيسات األولية من أصل       ت نوم البصرة    تأثير مستخلص ثمار نبا   

  أغنام
وجود فروقات معنوية بين المعامالت       ANOVAتحليل التباين   ) ٣(يتبين من جدول  

لمستخلص الكحولي لثمار نبات نوم البصرة وعنـد إجـراء          ل )p<0.01(عند مستوى إحتمالية    
تأثير المستخلص الكحولي لثمار نبات نوم البـصرة فـي          ) ٤ (إختبار دنكن يظهر من الجدول    

 خفـض حيويـة    مـل /ملغـم   15إذ سبب التركيز. حيوية الرؤيسات األولية من أصل أغنام
 دقيقة والذي لم يظهر فرقاً معنوياً عن الوقـت       ٦٠في الوقت   % ١٠,٣٣ الرؤيسات األولية إلى  

 مـل /ملغم12.5 وكان للتركيز  . دقيقة٣٠ و١٥ دقيقة بينما أظهر فرقاً معنوياً عن الوقتين٤٥
أمـا  .  دقيقـة  ٤٥ دقيقة والذي لم يظهر فرقاً معنوياً عن الوقـت           ٦٠أعلى تأثير له في الوقت      

ظهرا فروقاً معنوية فيما بينهما وسببا في خفض حيوية الرؤيسات           دقيقة فلم ي   ١٥ و ٣٠الوقتان  
، على التوالي، مقارنة مع مجموعة السيطرة التـي كانـت           %٦٣,٣٣و% ٥٦,٦٦األولية إلى   

  . دقيقة٤٥ و٦٠وإختلفا معنوياً عن الوقتين %. ٩٥نسبة الحيوية فيها 
 حيويـة الرؤيـسات   إلى خفضفيه  دقيقة ٦٠ الوقت سبب فقد مل/ملغم 5 أما التركيز  

، والـذي    %٩٥مقارنة مع مجموعة السيطرة التي كانت نسبة حيويتها         % ٧٢,٣٣األولية إلى   
 دقيقة، كما إختلف كـل      ١٥ و ٣٠ دقيقة وإختلف عن الوقتين      ٤٥لم يختلف معنوياً عن الوقت      

ر  أعلى تأثي  مل/ملغم 2.5وأظهر التركيز    . دقيقة عن بعضهما معنوياً    ١٥ و ٤٥من الوقتين من    
 دقيقـة   ٣٠ و ٤٥ دقيقة والذي لم يظهر فروقاً معنوية في تأثيره عن الوقتين            ٦٠له في الوقت    

 دقيقـة عـن     ٣٠ دقيقـة و   ٤٥كما لم يختلف الوقتـان      .  دقيقة ١٥بينما أظهر فرقاً عن الوقت      
  .بعضهما معنوياً

وبالنسبة للمعدل العام للتراكيز المستعملة فقد أظهرت فروقاً معنويـة عنـد مـستوى              
 بين جميع التراكيز المستعملة، إذ إنخفضت حيوية الرؤيسات األولية إلـى            )p<0.01(حتمال  إ

 مل/ملغم 2.5، في حين بقيت محتفظة بحيويتها عند التركيزمل/ملغم 15 في التركيز% ٢٠,٤١
وقد أظهر المعدل العام ألوقات تعريض الرؤيسات األولية فروقاً معنوية عند           %. ٨٧,٩١بنسبة  

 بين جميع أوقات التعريض، إذ خفّضت حيوية الرؤيسات األوليـة           )p<0.01(ال  مستوى إحتم 
 ١٥، بينما خفضت حيوية الرؤيسات األولية فـي الوقـت           %٥٢,٥٥ دقيقة إلى    ٦٠في الوقت   
  %.٩٥مقارنة مع مجموعة السيطرة التي كانت نسبة حيويتها % ٧٠,٨٣دقيقة إلى 

 المائي والكحولي لثمار نبات نـوم       لوحظ عند تعريض الرؤيسات األولية للمستخلصين     
  .في الرؤيسات األولية ودخول الصبغة داخلها) إنكماش وتجعد(البصرة حدوث تشوهات شكلية 
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   لتــأثير المــستخلص الكحــولي لثمــار نــوم البــصرة فــي ANOVAتحليــل التبــاين ): ٣(الجــدول 

ـ             ستوى إحتماليــة               حيويـة الرؤيـسات األوليـة مـن أصـل أغنـام فـي الزجـاج عنـد م

             )p<0.01(.  

   المحسوبةFقيمة   متوسط المربعات مجموع المربعات  درجات الحرية  مصادر االختالف

 94.29  1732.53  39848.31 23  المعامالت

  390.38  7173.18  35865.90  5  التركيز
  61.25  1125.45  3376.37  3  الوقت
  2.20  40.40  606.04  15  الوقت×التركيز
    18.37  882.00  45  أ التجريبيالخط
      4073.31  71  الكلي

  

  تأثير المستخلص الكحـولي لثمـار نـوم البـصرة فـي حيويـة الرؤيـسات األوليـة مـن                   ): ٤(الجدول  

  .              أصل أغنام في الزجاج وحسب إختبار دنكن

 الوقت معدل عدد الرؤيسات األولية الحية بعد

  التركيز
  السيطرة

 دقيقة 60 دقيقة  45 دقيقة  30  دقيقة  15  دقيقة  0
  ل العام المعد

 93.66  مل/ملغم ٢,٥
m  

88.66 
lm  

86.00 
kl  

83.33 
kl  

87.91 
F 

 86.66  مل/ملغم ٥
klm  

82.00 
jkl  

75.66 
hij  

72.33 
hi  

79.16 
E 

 79.00  مل/ملغم ٧,٥
ijk  

74.66 
hij  

71.33 
ghi  

64.00 
efg  

72.250 
D  

 69.33  مل/ملغم ١٠
fgh  

61.00 
e  

57.66 
de  

52.00 
d  

60.00 
C  

 63.33  مل/ملغم١٢,٥
ef  

56.66 
de  

40.00 
c  

33.33 
c  

48.33 
B  

 33.00  مل/ملغم ١٥
c  

22.00 
b  

16.33 
ab  

10.33 
a  

20.41 
A  

المعــدل العــام 

 للوقت

٩٥,٠٠ 

70.83  64.16  57.83  52.55    

    D C  B  A  A  

  

  سات األولية من أصل أغنامالكحولي في حيوية الرؤيير مستخلص الفلفل األحمر تأث
 وجود فروق معنوية بين المعـامالت       ANOVAتحليل التباين ) ٥(يتضح من جدول      

وعند إجراء إختبار دنكن    .  للمستخلص الكحولي للفلفل األحمر    )p<0.01(عند مستوى إحتمال    
تأثير المستخلص الكحولي للفلفل األحمر في      ) ٦(هي موضحة في الجدول       كما جأظهرت النتائ 

 خفـض حيويـة     مـل /ملغم 2.25يوية الرؤيسات األولية من أصل أغنام، إذ سبب التركيز          ح
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 ٤٥ دقيقة والذي لم يختلف معنوياً عن الوقت         ٦٠في الوقت   % ١١,٠٠الرؤيسات األولية إلى    
  . دقيقة١٥ و٣٠دقيقة بينما إختلف معنوياً عن الوقت 

 دقيقة فرقاً معنويـاً عـن   ٤٥ و٦٠ فلم يظهر الوقتان مل/ملغم 1.75 لتركيزوبالنسبة ل  
 مـل /ملغم1.5 وكان للتركيز .  دقيقة١٥ دقيقة فرقاً عن الوقت ٦٠بعضهما بينما أظهر الوقت 

مقارنـة  % ٦٢,٦٦ دقيقة الذي خفض حيوية الرؤيسات األولية إلى         ٦٠أعلى تأثير في الوقت     
في التأثير عـن    ولم يختلف هذا الوقت معنوياً      % ٩٥مع مجموعة السيطرة التي كانت حيويتها       

  . دقيقة١٥ و٣٠ دقيقة في حين إختلف عن الوقتين ٤٥الوقت 
 الـذي خفـض نـسبة     دقيقة٦٠كان أعلى تأثير له في الوقت ف مل/ملغم 1 التركيزأما  

 دقيقة بينما أظهر فرقـاً      ٣٠ و ٤٥ ولم يظهر فرقاً معنوياً عن الوقتين        ،%٨٢,٣٣الحيوية إلى   
  . دقيقة فقط١٥ن الوقت عمعنوياً 

 )p<0.01(وأظهر المعدل العام للتراكيز المستعملة فروقاً معنوية عند مستوى إحتمال             
فـي  % ٢١,٠٨إذ إنخفضت حيوية الرؤيـسات األوليـة إلـى        . بين جميع التراكيز المستعملة   

في % ٨٨,٣٣ في حين بقيت الرؤيسات األولية محتفظة بحيويتها بنسبة مل/ملغم  2.25التركيز
 فروق معنويـة عنـد   تالنسبة للمعدل العام ألوقات التعريض فقد ظهروب. مل/ملغم 1التركيز

 بين جميع أوقات التعريض، إذ إنخفضت حيوية الرؤيسات األولية          )p<0.01(مستوى إحتمال   
 دقيقـة   ١٥خفضت حيوية الرؤيسات األولية في الوقت       ان دقيقة بينما    ٦٠في الوقت   % ٥٢إلى  
  %.٩٥,٠٠تي كانت حيويتها  مقارنة مع مجموعة السيطرة ال٦٩,٠٥إلى 

      ولوحظ عند تعريض الرؤيسات األولية للمستخلصين المائي والكحولي لثمار نبات الفلفل           
 .األحمر حدوث انتفاخ وانكماش في الرؤيسات األولية ودخول للصبغة إلى داخلها

  

ــدول  ــاين ): 5(الج ــل التب ــل   ANOVAتحلي ــات الفلف ــار نب ــولي لثم ــستخلص الكح ــأثير الم    لت

                 األحمر في حيوية الرؤيـسات األوليـة مـن أصـل أغنـام فـي الزجـاج عنـد مـستوى                    

  .)p<0.01(               إحتمالية 

   المحسوبةFقيمة   متوسط المربعات مجموع المربعات  درجات الحرية  مصادر االختالف

  57.34  1842.86  42385.94 23  المعامالت
  244.02  7842.52  39212.61  5  التركيز
  30.1  967.42  2902.27  3  الوقت
  0.56  18.07  271.05  15  الوقت×التركيز

    32.13  1542.66  45  الخطأ التجريبي
      43928.61  71  الكلي

  



   أسيل عصام جمال الدين&اهللا   إبراهيم احمد عبد

٧٨ 

تأثير المستخلص الكحولي لثمار الفلفل االحمر في حيوية الرؤيسات األولية   من أصل أغنـام                ): ٦(الجدول  

  .في الزجاج وحسب إختبار دنكن

    الوقت     معدل عدد الرؤيسات األولية الحية بعد

 التركيز

  السيطرة

 دقيقة60   دقيقة  45 دقيقة  30 دقيقة  15 دقيقة  0
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  المنـاقشــة

بينت نتائج الدراسة الحالية أن للمستخلصات النباتية المائية والكحولية ألوراق نبـات            
الجعدة وثمار نبات نوم البصرة وثمار نبات الفلفل األحمر تأثيراً واضحاً في حيوية الرؤيسات              

ناسب هذا التأثير طرديا مع الزيادة في التركيز        األولية للمشوكات الحبيبية من أصل أغنام ، وت       
ألوراق نبـات    المستخلص الكحـولي     سببإذ   .في مدة التعريض لهذه المستخلصات    والزيادة  

قتالً كامالً للرؤيسات األوليـة فـي جميـع أوقـات           ) ٢الجدول  (مل  / ملغم ٣٠الجعدة بتركيز   
 ٢٥اً للرؤيسات فـي التركيـز        دقيقة، وقتالً كامالً أيض    ١٥ ،   ٣٠ ،   ٤٥ ،   ٦٠التعريض وهي   

عند إستعماله ] ٢١[   دقيقة وهذه النتيجة شابهت ما توصل إليه الربيعي٦٠مل في الوقت /ملغم
 ،  ٤٥ ،   ٣٠مل في األوقات    / ملغم ١٠المستخلص الكحولي لبذور نبات الحبة السوداء بالتركيز        

 هذه النتيجـة أيـضاً       دقيقة، وشابهت  ٦٠ ،   ٤٥مل في الوقتين    / ملغم 7.5 دقيقة والتركيز    ٦٠
 عند إستعماله المستخلص الكحولي لثمار نبات السبحبح ولكـن بتركيـز            [20]نتائج العمري   

وشابهت النتائج  .  دقيقة ٦٠ ،   ٤٥عند الوقتين   % ١٠٠مل إذ حصل على نسبة قتل       / ملغم ٢٠٠
 عند إستعمالها المـستخلص الكحـولي       [18]المستحصلة في هذه الدراسة أيضاً نتائج محمود        

% ١٠٠ دقيقة إذ حصلت على نسبة قتل        ٢٠مل ولمدة   / ملغم ٥٠٠لبذور نبات الحرمل بتركيز     
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% 19.66مل الذي أدى إلى خفض حيوية الرؤيسات األولية إلـى         / ملغم ٢٠أما التركيز   . أيضاً
عنـد إسـتعمالها    % 16.33 التـي كانـت      ]١٨[ دقيقة، فقد تقارب مع نتائج محمـود         ٦٠في  

كما تقاربـت    .مل وبوقت ساعتين  / ملغم ١٠٠نبات السعد بتركيز    المستخلص الكحولي لدرنات    
 الذي إستعمل المستخلص الكحولي لثمـار نبـات الـشفلح           ]٢٠[هذه النتيجة مع نتائج العمري      

وتقاربت % 20.67 دقيقة إذ حصل على نسبة حيوية قدرها         ٣٠مل وبوقت   / ملغم ٢٠٠بتركيز  
 عند إستعماله المستخلص    ]٢١[ع نتائج الربيعي    أيضاً النتائج المستحصلة من الدراسة الحالية م      

 دقيقة والذي حصل على حيويـة       ٣٠مل بوقت   / ملغم ٥الكحولي لبذور الحبة السوداء بتركيز      
مل الذي خفض حيوية الرؤيسات األوليـة       / ملغم ٥وتشابهت نتائج التركيز    . %18.66قدرها  
المستخلص الكحـولي لثمـار      عند إستعماله    ]٢١[ دقيقة نتائج الربيعي     ٦٠خالل  % 80.00إلى

 دقيقة إذ حصل علـى نـسبة الحيويـة          ٣٠مل وبوقت   / ملغم 7.5عفص بلوط العفص بتركيز     
 عند إستعمالها المستخلص الكحولي لبذور الحرمـل        ]١٨[نفسها، وكذلك شابهت نتائج محمود      

اتل إن التأثير الق  .  دقائق وحصلت أيضاً على نفس نسبة الحيوية       ٥مل ولمدة   / ملغم ٥٠بتركيز  
قد يعزى إلى ما تحويه األوراق من مواد فعالة منها أشباه القلويدات والزيوت الطيارة وعلـى                

ـ ئالفالفونات وااليرويدات والتربينات الثنائية النيكليرودين وكـذلك احتوا         علـى الكلوكـوز   اه
وقد يعود تأثير المستخلص إلى وجود المركبات العضوية المذكورة آنفـاً والتـي              .والفركتوز

اً عطّـل عملهـا   بما أثرت في عمل الخاليا اللهبية للرؤيسات األولية مما سبب خالالً ازموزي       ر
وان ما   .]٢٧[ ، الحمو يات أدت إلى موتها   يضية داخل الرؤيسات األولية بكم    فتراكمت المواد األ  

لوحظ من تغيرات شكلية للرؤيسات األولية ودخول للصبغة إلى داخل الرؤيسات األولية يـدل              
  .قدان الغشاء البالزمي لوظيفتهعلى ف

كان للمستخلص الكحولي لثمار نوم البصرة أثر في خفض حيوية الرؤيسات األوليـة،             
وقـد شـابهت    % 0.33١ دقيقة خفضاً لحيويتها إلى    ٦٠مل وبوقت   / ملغم ١٥فقد سبب التركيز    

تر لكن   التي إستعملت المستخلص الكحولي ألوراق الزع      ]١٨[هذه النتيجة نتائج دراسة محمود      
، %11.00 مل وبوقت ساعة إذ انخفضت حيوية الرؤيسات األوليـة إلـى          / ملغم ٥٠٠بتركيز  

 عند إستعماله المـستخلص الكحـولي ألوراق اآلس         ]٢٠[وقاربت هذه النتيجة نتائج العمري      
  %.13.33 دقيقة إذ حصل على نسبة حيوية قدرها ١٥مل وبوقت / ملغم١٠بتركيز 
% 40.00فقد سبب خفضاً لحيوية الرؤيسات األولية إلـى       مل  / ملغم 12.5أما التركيز     

 عند إسـتعماله    ]٢٠[ ما حصل عليه العمري       مع  دقيقة وقد تطابقت هذه النتيجة     ٤٥في الوقت   
 دقيقة مـع تفـوق      ٤٥مل وبوقت   / ملغم ١٠٠المستخلص الكحولي لثمار نبات الشفلح بتركيز       

. نبات الـشفلح فـي التركيـز      واضح لمستخلص ثمار نبات نوم البصرة على مستخلص ثمار          
 عند إستعماله المستخلص الكحولي لعفص بلوط       ]٢١[ هذه النتيجة أيضاً نتائج الربيعي       وافقتو
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 %.٤٢ دقيقة والذي حصل على نسبة حيوية قـدرها          ٣٠مل وبوقت   / ملغم ١٠العفص بتركيز   
ائـه علـى    وقد يعود التأثير التثبيطي للمستخلص الكحولي لثمار نبات نوم البصرة إلـى احتو            

كما يحتـوي علـى مركبـات       . حامض الستريك وعلى زيوت طيارة مثل اللينمونين واللينول       
 وعلى البوتاسيوم، فقد تـؤثر هـذه المـواد فـي            Cالفالفونويد ومركبات نتروجينية وفيتامين     

االزموزية بين داخل الرؤيس األولي وخارجه أو عن طريـق تثبـيط الفعاليـات االيـضية                
 تحلل أجزاء من الغشاء البالزمي مما يفقدها وظيفتها ، وقـد يعـود              إنهاأو  للرؤيسات األولية   

سبب حدوث التشوهات الشكلية ودخول صبغة المستخلص إلى داخل الرؤيس األولـي التـي              
لوحظت خالل تعريض الرؤيسات األولية إلى فقدان الغشاء البالزمي لوظيفته وتحولـه مـن              

و إلى حدوث خلل في تعادل االيونات على جهتي الغـشاء           اختياري النفوذية إلى تام النفوذية أ     
  .[28] البالزمي
مـل خفـضاً    / ملغم 2.25سبب المستخلص الكحولي لثمار نبات الفلفل األحمر بتركيز           

 دقيقة، وقد تطابقت هذه النتيجة مـع نتيجـة         ٦٠بوقت  % 11.00لحيوية الرؤيسات األولية إلى   
مل / ملغم ٥٠٠ولي ألوراق الزعتر ولكن بتركيز       عند إستعمالها المستخلص الكح    ]١٨[محمود  

كمـا  .  في التركيز  اوبوقت ساعة واحدة وبذلك سجل مستخلص ثمار نبات الفلفل األحمر تفوق          
 عند إستعماله المستخلص الكحولي لـألوراق الكأسـية         ]٢١[قاربت هذه النتيجة نتائج الربيعي      

 إذ كانـت نـسبة      ، دقيقـة  ١٥ره  مل وبوقت قد  / ملغم ١٠٠لنبات الشاي األحمر ولكن بتركيز      
.  التركيز مع تفوق واضح للمستخلص المستعمل في هذه الدراسة من حيث         % ١٢,٦٦الحيوية  

عنـد  % 52.00مل فقد أدى إلى خفض حيوية الرؤيسات األولية إلـى         / ملغم 1.75أما التركيز   
لمـستخلص   عند إستعماله ا   ]٢٠[ نتائج العمري     مع  دقيقة ، وقد تشابهت هذه النتيجة      ٤٥الوقت  

 دقيقة، وشـابهت أيـضاً نتـائج        ٤٥مل وبوقت   / ملغم ٥٠الكحولي لثمار نبات الشفلح بتركيز      
 ٧٥ عند إستعماله المستخلص الكحولي لألوراق الكأسية للشاي األحمر بتركيـز            ]٢١[الربيعي  

وقد يعزى التأثير القاتل    %. 51.66 دقيقة والذي حصل على نسبة حيوية        ١٥مل وبوقت   /ملغم
ص الكحولي لثمار نبات الفلفل األحمر إلى احتواءه على مادة الكابسيسن القلوية وكذلك             للمستخل

احتوائه على األحماض الدهنية والفالفونات والزيوت الطيارة وعلى الصبغات وكذلك فيتامين            
C      والفسفور والكبريت ومعقدات فيتامين B   وقـد يعـود    .  والصوديوم والسلينيوم والبروتينات

أو انتفاخ الرؤيس األولي وكذلك دخول صبغة المستخلص إلى داخل الـرؤيس            حدوث انكماش   
  . إلى فقدان الغشاء البالزمي لوظيفته
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