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ABSTRACT 
The results after using three drugs (Chloropromizone, 

Clarithromycin and Ciprodar) with concentrations (0.5%, 0.25% and 
0.125%) showed inhibitory effect for each concentration for the growth 
of Trichomonas vaginalis in vitro and in 0.5% concentration in the 
growth of Trichomonas vaginalis during 24 hours, after comparison of 
these drugs with metraonidazole (in 0.1% concentration) which was 
recommended for treatment of trichomonasis.  

 

  الخالصة

  وChloropromazoneمن دواء الـ و هي كلٌّ أظهرت نتائج أستعمال ثالثة أدوية 
و % ٠,٢٥  و%٠,٥تراكيز الب Ciprodar و دواء الـ Clarithromycinدواء الـ 

 لكل منها تأثيراً تثبيطاً لنمو طفيلي المشعرات المهبلية في الزجاج و كان لها في %٠,١٢٥
مع مقارنة بال ٢٤ يطياً في حيوية طفيلي المشعرات المهبلية في فترةتأثيراُ تثب% ٠,٥تركيز 
 .رات في عالج داء المشعبه‘ الموصى% ٠,١ بتركيز Metronidazoleـ العقار 

  

  المقدمة
الطفيليـات اإلبتدائيـة   مـن    Trichomonas vaginalis  المشعرات المهبليةطفيلي 

المسالك البولية  ويستوطن    Trichomoniasisسبب مرضاً يدعى بداء المشعرات      ي،  السوطية



 .في الزجاج Trichomonas vaginalis أثير التثبيطي لثالثة أدوية في نمو طفيلي المشعرات المهبليةالت
 

١٠٠ 

لكال الجنسين و يكون ممِرضاً لهما، إذ تكون اإلصـابة    Genito-Urinary tract  التناسلية
ويعد   Urethritisوتسبب إلتهاب اإلحليل      Asymptomaticلدى الذكور عديمة األعراض     

طفيلي حيث تعـاني مـن إلتهـاب    الذكر حامالً للمرض، اما األنثى فإنها تعد الوسط الخازن لل        
  ).٢ و ١( والمهبل مصحوباً بإفراز مهبلي أبيض أو أخضر الفرج

-5الـذي هـو     ) الفالجيـل  (Metranidazole دواء الــ     يـستعمل ولعالج الطفيلي   
Nitroimidazole  ملليغرام مرتين في اليوم لمدة      ٥٠٠ غرام أو    ٢يعطى بجرعة مقدارها    و 

 لعالج اإلصـابة    ىخرأوهناك أدوية   . لمرحلة األولى من الحمل   سبعة أيام و يمنع إعطاؤه في ا      
، Furazolidone، Clotrimazole، الـــ Parowmycine مثــل الـــ  بــالطفيلي

Trifluoromethionine (TFMET)  و دواء الــ Tinidazol  مللغـرام  ٥٠٠رعـة  بج 
  ).٤ و ٣( مدة سبعة أياممرتين في اليوم 
 مختبريــة لمعرفــة تــأثير عقــار دراســة) ٢٠٠٣( و آخــرون Kharofaأجــرت 
 المضاد للفطريات على نمو الطفيلي في الزجاج، وأظهـرت          Ketoconazoleالكيتوكونازول  

 اًمـضاد بوصـفه    وتمت مقارنة كفاءة الدواء       لنمو الطفيلي  اً مثبط اًالنتائج أن لهذا الدواء تأثير    
حيد لمعالجة الطفيلـي، كمـا   وللطفيلي مع عقار الميترانيدوزول والذي يمثّل لحد اآلن الدواء ال  

حدوث تغيرات نسيجية في الفئران المختبريـة عنـد حقنهـا بطفيلـي             ) ٢٠٠٦(بينت خروفة   
  ).٦ و ٥ (٣سم/ طفيلي١٠٧بتركيز  Trichomonas vaginalisالمشعرات المهبلية 

  
  : في الدراسةالمستعملةاألدوية 

 :Chloropromazoneدواء الـ  •
 و نتيجـة لفعاليتـه      Schizophreniaحاالت الفصام    في مجاالت كثيرة، في      يستعمل

 المضاعفات الناتجة عن العمليـات      ه في منع وتقليل   أستعمالالمضادة للهستامين فقد تم     
 إن  ).٨ و   ٧ (Respiratory  depressionالت فشل التـنفس     االجراحية وبخاصة ح  

و  Tetrahymana pyriformisالكلورومازين يؤدي إلى شل حركة الكائن الهـدبي  
 تـأثير  سِروقـد د ). ٩( Paramecium caudatumقتل البارامسيوم مـن نـوع   

 inفي الوسط الزرعي   L donovani  اللشمانيا اإلحشائيةالكلورومازين ضد طفيلي
vitro  وفي الحيوانات المختبرية in vivo ،أن هذا الدواء يـؤدي إلـى   ) ١٠(ذكر و

 Hamsterفـي الهامـستر    L donovani  اللشمانيا اإلحشائيةتقليل تضاعف طفيلي
  .المصاب بهذا الطفيلي

 :Clarithromycinدواء الـ  •
 لعالج الحاالت الناتجة عـن التهابـات        المستعملةيعد هذا الدواء من األدوية الحديثة       

 عند مزجه مع بعض األدوية مثـل        3A4 مع مثبطات الـ     يستعمل و .المجاري البولية 
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وتزداد فعاليته عند إعطائـه مـع دواء     Vitonavin  و الـ  Ketoconozleالـ 
Darifenacin  ه مع دواء أستعمالعند يتعارض  والWarfarin) ١١.( 

 :Cipradorدواء الـ  •
 لمعالجـة   يـستعمل  واسع الطيف    Ciprofloxacinمضاد حيوي ويدعى أيضاً بالـ      

 يـستعمل وكـذلك   . لصبغة كرام و الموجبة   اإلصابات البكتيرية ضد البكتيريا السالبة      
بين بالتهاب المجاري البولية و اإلصابات البكتيرية الناتجة عـن          العالج األطفال المص  

 Lower ت في معالجة إصابات الجهاز التنفسي السفليأستعماال، وله E coliبكتريا 
respiratory tract infection   التهابـات البروسـتات ،Bacterial prostitutes ،

 Joints and bones التهاب المفاصل والعظام ،Acute sinusitisالتهاب الجفون و
infections   ولعالج حمـى التيفوئيـد ،Typhoid fever      التـي تـسببها بكتريـا

Salmonella typhi  لعالج حاالت اإلسهال يستعملو diarrhea  ولعالج التهـاب ،
 التـي تعـزى   Cervical and urethra gonorrhea عنق الرحم وسيالن اإلحليـل 

مـع دواء الــ    قليـل التـآلف  يعد هذا الدواء  . N. gonorrheaريا لإلصابة ببكت
Metronidazole  في عالج اللثة و األسنان  Periodontitis) ١٢.(  

مع توفر المعلومات التي ذكرت فيما مر، و للحاجة الماسة إليجـاد عـالج جـذري                
ي ذكرت فـي أعـاله       األدوية الت  أستعماللطفيلي المشعرات المهبلية، تم إجراء هذه الدراسة ب       

حيث ال توجد دراسة على طفيلي المشعرات المهبلية لتكون الدراسة األولى من نوعها في هذا               
     . المجال

 
  المواد و طرائق العمل

    طفيلي المشعرات المهبليةتم الحصول على المسحات المهبلية التي تحتوي على 
Trichomonas vaginalis مهبلية  مسحة٢٠لتعليمي وأخذت من مختبرات مستشفى البتول ا 

 -Oxide Trichomonas Medium –CM161تحتوي على الطفيلي وزرعت في وسط 
 ودواء الـ Chloropromazoneتراكيز مختلفة من كلٍّ من دواء الـ  أستعملت، و)13(

Clarithromycin ودواء الـ Ciprodar) على ) ١٧%) (٠,١٢٥و % ٠,٢٥و % ٠,٥
 Membrane المرشحات الغشائيةأستعمال التراكيز ثم تعقيمها ب وتم تحضير هذهالتتابع

filters دت .  لتنمية الطفيليالمستعمل مايكرون وأضيفت إلى الوسط الزرعي ٠,٤٥عدد وحد
 ١٠٧×١، إذ لقّح ما يقارب )الهيموسايتوميتر(عد كريات الدم  شريحة أستعمالالطفيليات ب

 Negativeعينة سيطرة سالبة(لة باألدوية  ولقّحت قناٍن زجاجية غير معام٣سم/طفيلي
control ( ساعة ثم تكرار كل حالة بما ٩٦ و ٧٢ و ٤٨ و ٢٤واحتسب عدد الطفيليات بعد 

 مكررات لكل تركيز، وللتأكد من التركيز المثبط على الطفيلي ولتحديد كفاءة ١٠ال يقل عن 
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فيلي حضرت عينة سيطرة موجبة  لعالج الطالمستعمل ومقارنتها مع العقار المستعملةاألدوية 
Positive controlمن عقار الميترانيدازول  Metranidazole ٠,١ ملغم بتركيز ٢٥٠ %

 الوسط المعامل بالعقار لهذا التركيز وتم بالطريقة نفسها تلقيح القناني الزجاجية الحاوية على
جري التحليل اإلحصائي وأ. المثبط للطفيلي وقورن مع التركيز المثبط لألدوية قيد الدراسة

  ).١٤) (SAS – Statistic Analysis System(  نظامأستعمالب

  

  ةالنتائج والمناقش
 دواء الـ أستعمالمعدل أعداد الطفيلي عند ) ١-١(يتبين من الجدول 

Chloropromazoneلوحظ وجود فروقات معنوية عند ، إذ ، وذلك في تثبيط نمو الطفيلي
خالل و%) ٠,١٢٥و % ٠,٢٥و % ٠,٥ (المستعملةالتراكيز  و بين )P < 0.001(مستوى 

 حدث فيها تثبيط المستعملةساعة، إذ أن التراكيز ) ٩٦ و ٧٢ و ٤٨ و ٢٤(الفترات الزمنية 
مقارنة مع عينة السيطرة السالبة ) 2 ± 1(و ) 1 ± 0(و ) 0 ± 0( ساعة ٩٦عند فترة للطفيلي 
  .والموجبة

  
  .الطفيلي نموتثبيط في  Chloropromazine دواء الـ أستعمالب معدل أعداد الطفيلي: ١- ١جدول 

  )١٠٤(× أعداد الطفيلي 

   المستحدثةتراكيزال  : بعد) اإلنحراف المعياري±المعدل (

  ساعة٩٦  ساعة٧٢  ساعة٤٨  ساعة٢٤

٠,٥%  0.58 ± 10.33 1.53 ± 7.33 0.71 ± 1.5 0 ± 0 

٠,٢٥%  2.31 ±12.33 2 ± 7 0.59 ± 1.67 0 ± 1 

٠,١٢٥%  1.53 ± 13.33 0.59 ± 10.33 1 ± 5 1 ± 2 

Positive control 1.53 ± 13.33 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 

Negative control  2.8 ± 15.33 2.08 ± 20.33 1.53 ± 25.67 4.16 ± 40.33 

Zero Time = 12×104  
  

 ٢٤حصل فيه نمو للطفيلي خالل الـ % ٠,٥ن التركيز ويالحظ من الجدول أيضاً أ
% ٠,٢٥ ساعة، أما التركيزان ٩٦في الفترة الزمنية ريجياً إلى ان أنتهى ساعة ثم أنخفض تد

 ساعة ولكن بتناقص مستمر إلى أن ٤٨ و ٢٤حصل فيهما نمو للطفيلي خالل % ٠,١٢٥و
  . ساعة٩٦أنتهى في الفترة الزمنية 
 Person  دواء الكلورومازين مع نتائجأستعمالمن حيث الدراسة وتتفق نتائج هذه 

فيهما أن للكلورومازين  التي بينا )١٥ ()٢٠٠٠(و نتائج الحيالي ) ١٠() ١٩٨٤(وآخرون 
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 ١٥ و ١٢,٥ و ١٠ و ٧,٥ و ٥(تأثيراً سمياً في عدد بروماستكوت طفيليات اللشمانيا بتراكيز 
  .٣سم/مايكروغرام) ٢٥ و ٢٠ و ١٧,٥و 

 دواء الـ أستعمال، معدل أعداد الطفيلي عند )٢-١(كذلك يتبين من الجدول 
Clarithromycin لهذا المستعملةفروقات معنوية بين التراكيز  في نمو الطفيلي إذ وجدت 

) P < 0.001( ساعة وعند مستوى ٩٦ و ٧٢ و ٤٨ و ٢٤الدواء وخالل الفترات الزمنية 
 حدث فيها تثبيط تام المستعملة و الموجبة، إذ أن التراكيز  السيطرة السالبةمقارنة مع عينتي

  .)7 ± 1(و ) 1.33 ± 0.58(و ) 0.33 ± 0.58( ساعة ٩٦عند فترة ولكن بدرجات مختلفة 
  
  .نمو الطفيليتثبيط في  Clarithromycin دواء الـ أستعمالعند معدل أعداد الطفيلي  :٢- ١جدول 

  )١٠٤(× أعداد الطفيلي 

   المستحدثةتراكيزال  : بعد) اإلنحراف المعياري±المعدل (

  ساعة٩٦  ساعة٧٢  ساعة٤٨  ساعة٢٤

٠,٥%  1.53 ± 7.67 1.53 ± 5.67 1.53 ± 3.67 0.58 ± 0.33 

٠,٢٥%  1 ±10 1.53 ± 6.67 0.58 ± 4.67 0.58 ± 1.33 

٠,١٢٥%  1.53 ± 11.67 1 ± 12 1 ± 8 1 ± 7 

Positive control 1.53 ± 13.33 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 

Negative control  2.8 ± 15.33 2.08 ± 20.33 1.53 ± 25.67 4.16 ± 40.33 

Zero Time = 12×104  
  

 ٤٨ و ٢٤حدث فيه نمو للطفيلي خالل الفترة الزمنية % ٠,٥ أن التركيز كذلكويالحظ 
و ) 0.33 ± 0.58(  ساعة٩٦إلى ان أنتهى النمو في الفترة الزمنية  ساعة ٩٦ و ٧٢و 
حصل فيهما نمو فقد % ٠,١٢٥و % ٠,٢٥، أما التركيزان )7 ± 1( و) 1.33 ± 0.58(

 ساعة بتناقص تدريجي مقارنة مع عينة ٩٦ و ٧٢ و ٤٨ و ٢٤للطفيلي خالل الفترات الزمنية 
 ساعة وحتى الفترة الزمنية ٢٤السيطرة السالبة إذ أستمر نمو الطفيلي فيهما منذ الفترة الزمنية 

  .يد مستمر ساعة و بتزا٩٦
 مع دراسة Clarithromycin دواء الـ أستعمالتتفق نتائج هذه الدراسة من حيث 

Carinii طفيلي نمو ، التي بينوا فيها أن لهذا الدواء تأثيراً قاتالً في )١٦ ()٢٠٠٠(ن يوآخر
 Lactoferrinعند مزجه مع دواء  Pneumocystis cariniiالمكيسة الرئوية الكارينية 

 ن كافياًوحده كا Clarithromycin ولوحظ أن تأثير دواء الـ Clarithromycinودواء 
  .Pneumocystit cariniiعلى طفيلي للقضاء 
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 في Ciprodar دواء الـ أستعماليبين معدل أعداد الطفيلي عند ف، )٣-١(الجدول أما 
 وخالل  لهذا الدواءالمستعملةنمو الطفيلي، إذ يتبين وجود فروقات معنوية بين التراكيز 

مقارنة مع ) P < 0.001( ساعة و عند مستوى ٩٦ و ٧٢ و ٤٨ و ٢٤الفترات الزمنية 
  .عينتي السيطرة السالبة والموجبة

  

   .و الطفيلينمتثبيط في  Ciprodar دواء الـ أستعمالعند معدل أعداد الطفيلي : ٣- ١جدول 

  )١٠٤(× أعداد الطفيلي 

   المستحدثةتراكيزال  : المعياري بعد اإلنحراف±المعدل 

  ساعة٩٦  ساعة٧٢  ساعة٤٨  ساعة٢٤

٠,٥%  1 ± 12 2.08 ±12.67 1 ± 9 1.53 ± 5.33 

٠,٢٥%  1 ± 14 1.53 ± 14.67 0.58 ± 9.33 1 ± 8 

٠,١٢٥%  1 ± 15 1.15 ± 14.33 0.58 ± 11.33 1 ± 9 

Positive control 1.53 ± 13.33 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 

Negative control  2.8 ± 15.33 2.08 ± 20.33 1.53 ± 25.67 4.16 ± 40.33 

Zero Time = 12×104  
  

إلى وساعة  ٢٤الفترة الزمنية فيلي في حدث فيه نمو للط% ٠,٥حيث يتبين أن التركيز 
في الفترة  ساعة إلى أن أنتهى ٧٢ساعة ثم أنخفض خالل الفترة الزمنية  ٤٨ الفترة الزمنية

، مقارنة مع عينة السيطرة السالبة )9 ± 1( و) 8 ± 1(و) 5.33 ± 1.53( ساعة ٩٦الزمية 
 ٢٤ الزمنية اتالفترخالل لطفيلي ل نمو امحدث فيهفقد % ٠,١٢٥و % ٠,٢٥ما التركيزان أ
مقارنة مع عينة  )9 ± 1( و) 8 ± 1( ساعة ٩٦وأنخفض النمو في الفترة الزمنية  ساعة ٤٨و

  . ساعة و بتزايد مستمر٩٦لفترة الزمنية السيطرة السالبة التي أستمر فيها النمو إلى ا
 لها تأثير مثبط وقاتل في نالدراسة كا قيد المستعملةاألدوية الثالث ن أيتبين مما تقدم 

 خالل الفترات الزمنية المختلفة عند أستعملتنمو طفيلي المشعرات المهبلية بالتراكيز التي 
كانت جديدة في هذا  وجدنا أن دراستنا هذه، وقد مقارنتها مع عينتي السيطرة السالبة والموجبة

 أستعمال حول طفيلي المشعرات المهبلية إلى المعالجة ب التي تدورالمجال، حيث تفتقر البحوث
 المستخلصات النباتية وأدوية أخرى غير التي أستعمالهذه األدوية وهي مقتصرة على 

بحوث التي تخص معالجة زيد من ال بإجراء المباالستمرار في الدراسة وينصح أستعملت
 األدوية في الدراسات المختبرية وفي الحيوانات استعمالصابة بالطفيلي والتوسع في اإل

  .المختبرية
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