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ABSTRACT 

Results of the present study revealed significant inhibitory effect of 
aqueous extracts of the fruits of capparis spinosa, Melia azadrach and the 
leaves of Myrtus communis at concentrations 50, 100, 200, and 300 
mg/ml for each of these plants on the viability of the protoscoleces of  
Echinococcus granulosus  of human and sheep origin in vitro.The 
concentration of 300 mg/ml and sometimes the concentration 200 mg/ml 
of these plants causes the death of all protoscoleces in 45 and 60 minutes. 

 
 الخالصة

نبات الشفمح  ثمار لكؿ مفاف لممستخمص المائي  الحالية الدراسة نتائج تبيف
Capparis spinosa  كنبات السبحبحMelia azedrach  اآلساكراؽ كMyrtus 

communis  ان معنكم ان قد اظيرت تأثير ،ىالكؿ مف ،مؿ/ممغـ 300، 200، 100، 50التراكيز ب 
مف  Echinococcus granulosusلممشككات الحبيبية  حيكية الرؤيسات االكلية تثبيط في

 كاحيانا ليذه النباتاتمؿ /ممغـ 300اذ سبب التركيز  .In vitroاصؿ انساف كاغناـ في الزجاج 
.  دقيقة 60ك 45 ت جميع الرؤيسات االكلية فيمؿ مك/ممغـ 200التركيز  سبب

 
 المقدمة

اك    Hydatidiasisء العدريات اك دا Hydatid diseaseيػعد مػرض االكياس العدرية 
Hydatidosis  اك داء المشككات الكيسيCystic echinococcosis  مف األمراض الشائعة
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 -Cyclo [2,1]المشتركة بيف االنساف كالحيكاف االنساف كىك مف االمراض الشائعة التي تصيب 

zoonotic disease .تكسط كافريقا لـكيمثؿ مشكمة صحية ككبائية في آسيا كمنطقة البحر ا
أك  كالبالد المجاكرة في العراؽ Endemicكىك مف االمراض المتكطنة  .]3[كامريكا الجنكبية
لكجكد اعداد كبيرة مف الكالب السائبة  ـ الدكؿ العربيةفي معظ Hyperendemicمفرط التكطف 

كثيرا مف المصابة بالديداف البالغة كالتي تككف بتماس مباشر مع المضائؼ الكسطية التي تشمؿ 
 .]4 انظر[ كمنيا االنسافالحيكانات الداجنة 

  Canidaeاذ تعمؿ كؿ مف العائمة الكمبية  ،تتطمب دكرة حياة المشككات الحبيبية مضيفيف       
كانكاع عديدة مف الظمفيات   Definitive hosts  مضائؼ نيائية ليا  Felidaeكالسنكرية 

Ungulates  ككذلؾ االنساف مضائؼ كسطيةIntermediate hosts  ]6،5[ . بالنسبة
إال أنيا أكثر شيكعا في فترة الطفكلة  ،لالنساف فاف المشككات الحبيبية تصيب جميع األعمار

Childhood   عنيا في البمكغAdulthood بب ىك كلع األطفاؿ بتربية الكالبكقد يككف الس 
. [7]كالمعب معيا

ككنو اليظير اعراضا مرضية في المراحؿ  تكمف خطكرة مرض األكياس العدرية في        
 االكلية اال بعد زيادة حجـ الكيس بحيث يسمط ضغطا عمى االنسجة المجاكرة

كاف كانت الجراحة التزاؿ تعد مف  .[8]كذلؾ فقداف الكسائؿ الكقائية ضد ىذا المرض  ،لو 
ممكنة في احياف  اال انيا قد التككف ]9[ افضؿ الطرائؽ المتاحة لمتخمص مف االكياس العدرية

كأف يككف المريض غير مؤىؿ لمتخدير اك الجراحة لكبر السف اك االصابة بامراض اخرل  ،كثيرة
خطيرة كما قد يقع الكيس في اعضاء اليمكف معيا التداخؿ الجراحي اك يككف التداخؿ الجراحي 

 . مخطيرا كما في االكياس العدرية الدماغية اك الممتصقة بالقمب اك العمكد الفقر

تحديا حقيقيا لالطباء كاالطباء البيطرييف كالميتميف  اليزاؿ يمثؿ العدرياتلما كاف داء ك  
بعمـ الطفيميات، كذلؾ بتيديده لالنساف في صحتو كحياتو كيتعدل ضرره الى حيكاناتو الداجنة 

الى كىي آخذة باالنتشار  التي تمثؿ مصدر غذائو كاقتصاده مكقعا بيا خسائر اقتصادية كبيرة،
كنظرا لمنجاح الجزئي لمعقاقير المستخدمة في عالج  [10]مناطؽ كانت سابقا خالية منيا نسبيا

فقد اتجػيت البحكث نحك  ]11[اعراضيا الجانبية عمى المريض  عف فضالن داء االكياس العدرية 
مف  ذات الفعالية الشفائية لكثير ،استخداـ المكاد كالمركبات الطبيعية خاصة النباتات الطبية

اذ تعد النباتات الطبية مف المصادر الطبيعية الدكائية كالعالجية الميمة كالتي لعبت  ،االمراض
مف الناس في % 70كاف نحكا مف  ،دكرا ميما في تخفيؼ معاناة الناس مما يعانكف مف امراض

 .[12] بلشعبية كىك المجكء الى طب االعشاىذه االياـ يمارسكف الطريقة ا
ثير المستخمصات النباتية المائية لكؿ مف ثمار نبات ألبياف ت الحالية لدراسةا كجاءت        

ؿ السبحبح كثمار نبات الشفمح كاكراؽ نبات اآلس في حيكية كنمك الرؤيسات االكلية مف اص
 .In vitro في الزجاجانساف كاغناـ خارج الجسـ الحي 

 العمل وطرائق المواد
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 األكياس العدرية  مصدر
اصؿ األغناـ مف قصابة باب لكش في  مفحصكؿ عمى االكياس العدرية الكبدية اؿ تـ       

العدرية الكبدية ذات األصؿ البشرم مف  األكياسمركز مدينة المكصؿ بينما تـ الحصكؿ عمى 
بعد استئصاليا جراحيا مف المستشفيات الحككمية  العدريةالمرضى المصابيف بداء األكياس 

بعد التاكد مف عدـ معاممة األكياس بمكاد قاتمة لمرؤيسات قبؿ  نينكل كاألىمية المختمفة لمحافظة
كصكليا الى  حاؿكفتحت   مبردةنقمت ىذه األكياس في حاكيات بالستيكية   .عممية األستئصاؿ

 .المختبر
 

 الرؤيسات األولية  جمع
ح عمى الرؤيسات االكلية حيث تـ تعقيـ سط لمحصكؿ ]Smyth  ]13طريقة  استخدمت       

تـ سحب سائؿ الكيس العدرم بكساطة  ،%1باليكد الكحكلي بتركيز  مرتيفاألكياس العدرية 
 ممصثـ فتح الكيس كفرغ مف السائؿ بكساطة  ،G 21مؿ ذات ابرة قياس 10محقنة طبية سعة 

 Phosphateبالستيكي خاص كغسؿ الكيس مف الداخؿ بمحمكؿ دارلء الفكسفات الممحي  

buffer solution   (PBS  ) ثـ جمع في انابيب اختبار  .7.2 ذم الرقـ الييدركجيني
 دقائؽ 5لمدة  دكرة لكػػػؿ دقيقة 3000غسؿ بجياز المنبذة ثالث مرات بسرعة  عمميةكاجريت لو 
 لكؿ Streptomycin  ستربتكمايسيفغـ  1ك  Penicillin بنسميف  IU 20000بعد اضافة 

 .لمراسبالمعقـ  PBSكاضيؼ محمكؿ  سحب الطافي ،لتر بعد الغسؿ لممرة الثالثة
 

 حيوية االرؤيسات األولية  تقدير
 طريقػة حسب  Eosin exclusionاأليكسيف   صدحيكية الرؤيسات األكلية بعممية  قدرت       

and Barret [14] Smyth مف معمؽ الرؤيسات األكلية كاضيؼ  ان مايكركليتر 20بأخذ  كذلؾ
عمى شريحة زجاجية كفحصت تحت % 0.1ف بتركيز مف صبغة األيكسي الحجـاليو نفس 

األكلية ذات المكف األخضر البراؽ حية في حيف عػػػدت الحمراء ميتة  الرؤيساتالمجير فعدت 
 العالماتكما اخذت حركة الرؤيس األكلي بنظر األعتبار كالتي تعد مف  ،بالصبغة ألصطباغيا

صفر قبؿ  الزمفية الرؤيسات األكلية في الميمة لفحص الحيكية كتـ حساب النسبة المئكية لحيك
الحيػػة في العينة  االكليةالمعاممة بالمستخمصات النباتية قيد الدراسة بقسمة عدد الرؤيسات 

العممية ثالث مرات كاخذ معدؿ  كررت .100× المحسكبة الى العدد الكمي لمرؤيسات المحسكبة 
 مدة االكلية بعد كؿ الرؤيساتة لحيكية كما حسبت النسبة المئكم ،rate Survivalنسبة البقاء 

 %.   90> ذات حيكية رؤيسات اكلية  ستعماؿق الدراسة اتـ في ىذ. Exposure time  تعريض
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 النبات    مصدر
مدينة المكصؿ   نبات الكبر المتكفر في اطراؼ الحصكؿ عمى ثمار نبات الشفمح مف تـ        

لسبحبح المتكاجدة داخؿ حـر جامعة المكصؿ ككذلؾ نبات السبحبح مف اشجار نبات ا ثماركعمى 
مف % 1 بأضافةحيث نظفت العينات بالماء العادم كمف ثـ عقمت  ،الكراؽ نبات اآلس بالنسبة

كجففت كحفظت الى  مراتثـ غسمت بالماء العادم كالماء المقطر عدة  ،القاصر كلمدة دقيقتيف
  .حيف األستخداـ

 
 اتات المستخمصات المائية لمنب تحضير
 كذلؾ المحكرة et al. Riose [15]المستخمصات المائية ليذه النباتات حسب طريقة  حضرت
جياز  فيغـ مف مسحكؽ النبات ككضع المزيج  20مؿ مف الماء المقطر الى  200 بأضافة
األنسجة الخمكية مع استخداـ الثمج المجركش اثناء عممية الطحف  كمزجت Blenderالطحف 

 Magneticحرؾ المزيج بعدىا بكساطة المحرؾ المغناطيسي  ،حرارة المزيج درجةلمنع ارتفاع 

stirrer  النقعلغرض   0ـ 4ساعة في درجة حرارة  24ثـ ترؾ المزيج لمدة  دقيقة  60 لمدة 

Soaking  ، رشح المزيج مف خالؿ عدة طبقات مف الشاش ثـ رشح مرة ثانية بأستخداـ اكراؽ
التفريغ بأستخداـ مضخة التفريغ  معقمع بخنر لمترشيح  اطةبكس  Whatman No. 1نكع  ترشيح

pump Vaccum  شركةGEC Machine L.T.FD.   المسحكقةلمتخمص مف األجزاء غير 

اجريت عممية  ثـextract    Crudeكاأللياؼ النباتية كبذلؾ تـ الحصكؿ عمى المستخمص الخاـ
أستخداـ جياز التجفيد تحت ضغط منخفص ب بالتبريدتجفيد المستخمصات النباتية 

Lyopholizer  شركة Edwards  غطاء  ذاتحفظت العينات بعد جفافيا في قناني زجاجية  ثـ
 .بةمحكـ كفي ظركؼ خالية مف الرطك

لغػرض تحديد تأثير المستخمصات النباتية المائية في حيكية الرؤيسات االكلية في ك 
يف صممت التجارب بحيث تضمف كؿ ضمف مدة زمنية معينة كتركيز مع  In vitroالزجاج  

الحاكية عمى نفس العدد مف الرؤيسات  رات باالضافة الى مجمكعة السيطرةتركيز ثالثة مكر
مؿ مف المستخمص النباتي المذاب في 1كضع في كؿ انبكبة . االكلية كغير معاممة بالمستخمص

 1000عمى با تقرمكحسب التراكيز كاالكقات بخصكص المستخمص المائي الحاكم  PBSالػ 
كمف ثـ رفعت . 0ـ37االنابيب في حماـ مائي بدرجػة حرارة بعد ذلؾ كضعت . ليرؤيس اك

انابيب األختبار مف الحماـ المائي كحسب األكقات الزمنية المحددة كمف ثـ غسمت الرؤيسات 
لمتخمص مف تاثير المستخمصات  PBSالمعاممة بألمستخمص النباتي ثالث غسالت بمحمكؿ الػ

تية  ثـ فحصت كتـ تعداد الرؤيسات الحية كالميتة كسجمت النتائج عمى ضكء التغيرات النبا
  .كالتشكىات الشكمية كاصطباغ الرؤيس االكلي بصبغة االيكسيف
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لبياف تاثير فعالية المستخمصات النباتية المائية لمنباتات الثالث في حيكية الرؤيسات ك
نة كخالؿ فترات زمنية محددة لحيف الكصكؿ الى االكلية مف اصؿ انساف كاغناـ كبتراكيز معي

 :تمت الدراسة عمى النحك اآلتي ،التركيز الفعاؿ كخالؿ اقصر مدة زمنية
في حيكية الرؤيسات كالسبحبح كاآلس المستخمص المائي لثمار نبات الشفمح تأثير 

قات في اك مؿ/ممغـ 50،100،200،300األكلية مف اصؿ انساف كاغناـ باربعة تراكيز كىي 
 .زمنية مختمفة

 
 التحميل االحصائي 

 Complete Radomizedحممت النتائج احصائيا باستخداـ التصميػـ العشكائي الكامؿ       

Design (CRD)   كاستخدـ اختبار دنكف متعدد المدلDuncan’s Multiple Rang Test  
مختمفة في حيكية تحديد الفركؽ بيف التراكيز كاالكقات اؿ  >0.05Pعند مستكل احتمالية 

 .  [16] الرؤيسات االكلية
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 النتائج 
في حيوية الرؤيسات األولية من اصل اإلنسان  يتأثير مستخمص ثمار نبات الشفمح المائ

 واالغنام
عند كجكد فركقات معنكية بيف المعامالت ( 3،1)تحميؿ التبايف  ميتضح مف جدكؿ

في حيكية الرؤيسات االكلية  لمستخمص ثمار نبات الشفمح المائي(  (P<0.05مستكل احتمالية 
كعند إجراء اختبار دنكف أظيرت   .عمى التكالي الحبيبية مف اصؿ انساف كاغناـ، تلممشككا

 300المعنكم بتركيز       تأثير المستخمص( 4،2) يفجدكؿاؿالنتائج ككمػػا ىي مكضحة في 
دقيقة بالنسبة   60،45،30 ؿ، الذم سبب مكت جميع الرؤيسات االكلية في االكقات ـ/ممغـ

دقيقة بالنسبة  60،45لمرؤيسات االكلية مف اصؿ انساف ككانت النتائج نفسيا كلكف في الكقتيف  
تأثير اال اف ىذا التأثير انخفض مع اؿ تمتو التراكيز االخرل في. لمرؤيسات االكلية مف اصؿ اغناـ

. التركيز كقمة زمف التعريضقمة 
 300 تميز التركيز كبالنسبة لممتكسط العاـ لمتراكيز المستخدمة في ىذه الدراسة فقد

(. 2جدكؿ )بالنسبة لمرؤيسات االكلية مف اصؿ انساف عف بقية التراكيز االخرل  معنكيان  مؿ/ممغـ
لمرؤيسات االكلية مف  مؿ بالنسبة/ممغـ 100،50في حيف تميز التركيز نفسو فقط عف التركيزيف 

 (. 4جدكؿ )اصؿ اغناـ 
عف الزمف  فقط معنكيان  دقيقة 60كبالنسبة لممتكسط العاـ لزمف التعريض فقد تميز الزمف 

(. 4،2الجدكالف )عمى التكالي ،بالنسبة لمرؤيسات االكلية مف اصؿ انساف كاغناـدقيقة  15
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ائي لنبات الشفمح في حيوية الرؤيسات االولية لتاثير المستخمص الم  ANOVAتحميل التباين : (1) جدول
 ((P<0.05))من اصل انسان خارج الجسم الحي عند مستوى احتمالية 

مصادر 
االختالف 

مجموع 
درجات الحرية المربعات  

متوسط 
المربعات 

 Fقيمة 
قيمة االحتمالية المحسوبة 

. 000 216.014 2966.587 16 47465.391بيف المعامالت 

ضمف 
ت المعامال

480.667 35 13.733   

    51 47946.058الكمي 

 
تاثير المستخمص المائي لثمار نبات الشفمح في حيوية الرؤيسات االولية من اصل انسان خارج : (2) جدول

الجسم الحي وحسب اختبار دنكن 
 

المتوسط العام سيطرة   0 60 45 30 15
لمزمن 

86.67مؿ /ممغـ 50 2.1 
j 

80.00 0.5 
i 

.6770 3.0 
fgh 

.0066 2.0 
ef 

.0095 0.4 
k 

75.83 2.6 

c 

80.33مؿ /ممغـ 100 0.8 

j 
.3375 1.4 

ghi 
73.00 2.0 

gh 
.0058 4.5 

d 
71.66 2.7 

bc 

76.67مؿ /ممغـ 200 2.4 

hi 
.0069 1.1 

fg 
.0061 2.0 

de 
.3343 3.2 

c 
62.50 3.8 

b 

0032.مؿ /ممغـ 300 2.9 

b 
0.00 

a 
0.00 

a 
0.00 

a 
08.08 4.2 

a 

المتكسط 
العاـ لمتركيز 

69.00 6.5 

b 
56.08 9.8 

ab 
51.83 9.0 

ab 
41.83 7.7 

a 

 
 

   

 تشير الحركؼ المختمفة الى كجكد فركقات معنكية في التراكيز كزمف التعريض*
 

لتاثير المستخمص المائي لنبات الشفمح في حيوية الرؤيسات االولية   ANOVAتحميل التباين : (3) جدول
 (P<0.05)احتمالية  من اصل اغنام خارج الجسم الحي عند مستوى

 دقيقة/الوقت

 التركيز
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درجات مجموع المربعات  مصادر االختالف 
الحرية 

متوسط 
المربعات 

 Fقيمة 
المحسوبة 

قيمة 
االحتمالية 

. 000 273.514 2688.254 16 43012.058بيف المعامالت 

   9.829 35 344.000ضمف المعامالت 

    51 43356.058الكمي 

 
نبات الشفمح في حيوية الرؤيسات االولية من اصل اغنام خارج  تاثير المستخمص المائي لثمار: (4) جدول

الجسم الحي وحسب اختبار دنكن 
 دقيقة/الوقت    

 
 التركيز

المتوسط العام سيطرة     0 60 45 30 15
لمزمن 

مؿ /ممغـ 50  
0.5

90.00 

i 

1.5

88.00 

I 
1.1

80.00fg 

2.4

73.33 

e 

91.00 
0.4 
i 

82.83 2.1 

c 

0.8مؿ /ممغـ 100

86.67hi 
0.8

81.67gh 

2.0

73.67 

e 
1.4

62.33d 
76.08 2.8 

cb 

0.8مؿ /ممغـ 200

80.33fg 
0.8

75.66ef 

2.8

70.00 

e 
1.7

57.67d 
70.83 2.6 

a 

مؿ /ممغـ 300
4.7

45.67 

c 
2.0

21.00b 
0.00 

a 
0.00 

a 
16.67 5.7 

a 

المتكسط العاـ 
لمتركيز 

75.66 5.4 
b 

66.50 8.0 
ab 

55.91 9.4 
ab 

48.33 8.6 
a  

 
من اصل انسان  في حيوية الرؤيسات االوليةبحبح ثمار نبات السل المائي مستخمصالتأثير 
. واغنام

كجكد اختالفات معنكية بيف ANOVA (7،5 ) تحميؿ التبايف ممف جدكؿ يتضح
 لص ثمار السبحبح المائي في حيكيةلمستخ ((P<0.05المعامالت عند مستكل احتمالية 

كعند اجراء اختبار . ليالرؤيسات االكلية لممشككات الحبيبية مف اصؿ انساف كاغناـ عمى التكا
 بتركيز تاثير المستخمص (8،6)في الجدكليف  ةمكضح ، اظيرت النتائج ككما ىيدنكف
، 30االكلية مف اصؿ انساف كاغناـ في االكقات  الذم سبب مكت جميع الرؤيسات مؿ/ممغـ300
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مؿ المكت لجميع الرؤيسات االكلية مف اصؿ /ممغـ 200دقيقة، كما سبب التركيز  60، 45
عف بقية التراكيز  ان دقيقة كتميز التركيزاف معنكم 60 ،45نساف كاغناـ،عمى التكالي، في الكقتيف ا

 . المستخدمة في تأثيرىما في حيكية الرؤيسات االكلية مف اصؿ انساف كاغناـ
مؿ /ممغـ 300، 200 تميز التركيزاف فقد ،لمتكسط العاـ لمتراكيز المستخدمةكبالنسبة ؿ

عمى ات االكلية مف اصؿ انساف كاغناـ، لتراكيز في تأثيرىما في حيكية الرؤيسعف بقية ا" معنكيا
فقط عف  60، 45، 30التكالي، كبالنسبة لممتكسط العاـ لزمف التعريض فقد تميزت االكقات 

 ، بالنسبة لمرؤيسات االكلية مف اصؿ انساف كاغناـ عمى التكاليمعنكيان  ،دقيقة 15الكقت 
 . (8، 6الجدكالف )

 
لتاثير المستخمص المائي لنبات السبحبح في حيوية الرؤيسات    ANOVAتحميل التباين : (5)ل جدو

 (P<0.05)االولية من اصل انسان خارج الجسم الحي عند مستوى احتماليـــة 

متوسط درجات الحرية مجموع المربعات  مصادر االختالف 
المربعات 

 Fقيمة 
المحسوبة 

قيمة 
االحتمالية 

. 000 475.989 3549.514 16 56792.231ت بيف المعامال
   7.457 35 261.000ضمف المعامالت 

    51 57053.231الكمي 

 
تاثير المستخمص المائي لثمار نبات السبحبح في حيوية الرؤيسات االولية من اصل انسان خارج : (6)جدول

الجسم الحي وحسب اختبار دنكن 
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 دقيقة/الوقت  

 

 التركيز
سيطرة     0 60 45 30 15

المتوسط العام 
لمزمن 

1.2مؿ /ممغـ  50

82.33I 
1.472.33

h 
3.172.67

h 
2.565.00

g 

93.50 
0.5                     
j 

73.08 2.0 
c 

2.4مؿ /لغــ 100

74.67h 
1.753.00 

e 
1.440.67

d 
2.025.00 

c 
48.33 5.5 

b 

2.0مؿ /ممغـ 200

60.00f 
1.214.67

b 
0.00 

a 
0.00 

a 
18.66 7.4 

a 

2.3مؿ /ممغـ 300

39.00d 
0.00 

a 
0.00 

a 
0.00 

a 
9.75 5.1 

a 

المتكسط العاـ 
لمتركيز 

64.00 5.0 

b 
35.00 8.7 

a 
28.00 9.2 

a 
22.50 8.0 

a  

 
لتاثير المستخمص المائي لنبات السبحبح في حيوية الرؤيسات االولية   ANOVAتحميل التباين : (7)جدول

( P<0.05)من اصل اغنام خارج الجسم الحي عند مستوى احتمالية 

قيمة االحتمالية وبة المحس Fقيمة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات  مصادر االختالف 

. 000 392.118 3592.548 16 57480.776بيف المعامالت 

   9.162 35 320.667ضمف المعامالت  

    51 5780.442الكمي 

 
تاثير المستخمص المائي لثمار نبات السبحبح في حيوية الرؤيسات االولية من اصل اغنام  خارج : (8) جدول

الجسم الحي وحسب اختبار دنكن 
 دقيقة/الوقت   

 
 التركيز

المتوسط العام سيطرة     0 60 45 30 15
لمزمن 
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0.886.67مؿ /ممغـ 50  
h 

1.277.33 

g 
1.772.67

fg 
2.565.00 

e 

93.00 
0.7 
I 

75.41 2.4 

c 

 2.071.00مؿ /ممغـ 100
f 

2.455.33
d 

1.447.67 
c 

2.029.00
h 

50.75 4.6 
b 

3.269.00مؿ /ممغـ 200
ef 

3.226.67
b 

0.00 

a 
0.00 

a 
23.91 8.5 

a 

1.752.67مؿ /ممغـ 300
d 

0.00 

a 
0.00 

a 
0.00 

a 
13.16 6.8 

a 

المتكسط العاـ 
لمتركيز 

69.83 3.7 

b 
39.83 8.8 

a 
30.08 9.4 

a 
23.50 8.0 

a  

 
الرؤيسات االولية من اصل انسان في حيوية وراق نبات اآلسال المائي مستخمصالثير أت

 واغنام
كجكد فركقات معنكية بيف ANOVA (11،9 ) تحميؿ التبايف ممف جدكؿ تبيفم

االس في حيكية الرؤيسات  باتف كراؽمستخمص اؿ (P<0.05) المعامالت عند مستكل احتمالية
كعند اجراء اختبار دنكف،  .ف اصؿ انساف كاغناـ، عمى التكاليلممشككات الحبيبية ـ االكلية

مؿ /ممغـ300 تأثير المستخمص بتركيز (12،10) اظيرت النتائج ككما ىي مبينة في الجدكليف
 60، 45، 30ت مف اصؿ انساف كاغناـ في االكقا لرؤيسات االكليةا جميعمكت الذم سبب 

الرؤيسات االكلية مف اصؿ انساف كاغناـ مؿ المكت لجميع /ممغـ 200دقيقة، كما سبب التركيز 
  . دقيقة، عمى التكالي 60، 45في الكقتيف 

فقط " مؿ معنكيا/ممغـ 300لمتراكيز المستخدمة فقد تميز التركيز  لمتكسط العاـؿ كبالنسبة
.  لرؤيسات االكلية مف اصؿ اغناـمؿ بالنسبة ؿ/ممغـ 100، 50عف التركيز 

دقيقة معنكيا عف الزمنيف  60، 45النسبة لمزمنيف تميز المتكسط العاـ لزمف التعريض بك
، 10الجدكالف )دقيقة بالنسبة لمرؤيسات االكلية مف اصؿ انساف كاغناـ، عمى التكالي  30، 15
12.)  

 
ي لنبات االس في حيوية الرؤيسات االولية لتاثير المستخمص المائ   ANOVAتحميل التباين : (9)جدول 

( P<0.05)من اصل انسان خارج الجسم الحي عند مستوى احتماليـــة 

قيمة االحتمالية المحسوبة  Fقيمة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات  مصادر االختالف 

. 000 137.043 3082.824 16 49325.186بيف المعامالت 
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   22.495 35 787.333ضمف المعامالت  

    51 50112.591الكمي 

 
تاثير المستخمص المائي الوراق نبات االس في حيوية الرؤيسات االولية من اصل انسان  خارج : (10) جدول

الجسم الحي وحسب اختبار دنكن 
 دقيقة/الوقت   

 
 التركيز

المتوسط العام سيطرة     0 60 45 30 15
لمزمن 

2.983.33مؿ /ممغـ 50  
g 

2.365.67 

f 

1.5

35.00 
c 

3.0

17.00b 

93.00 
1.1 

h 

29.25 0.3 

ab 

 1.769.33مؿ /ممغـ 100
f 

4.041.33
cd 

1.8

18.67b 
0.00 

a 
46.75 6.6 

b 

 7.457.33مؿ /ممغـ 200

e 
2.024.67 

b 
0.00 

a 
0.00 

a 
29.33 6.8 

ab 

 3.133.67مؿ /ممغـ 300

c 
0.00 

a 
0.00 

a 
0.00 

a 
17.91 5.9 

a 

المتكسط العاـ 
لمتركيز 

64.25 4.4 
c 

41.33 4.7 
b 

13.41 4.4 
a  

04.25 2.3 
a  

 
مائي لنبات االس في حيوية الرؤيسات االولية لتاثير المستخمص ال  ANOVAتحميل التباين : (11) جدول

( P<0.05)من اصل اغنام خارج الجسم الحي عند مستوى احتماليــــة 

قيمة االحتمالية المحسوبة  Fقيمة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات  مصادر االختالف 

. 000 289.283 3201.397 16 51222.359بيف المعامالت 

   11.067 35 387.333ت ضمف المعامال

    51 51609.692الكمي 

 

 
تاثير المستخمص المائي الوراق نبات االس في حيوية الرؤيسات االولية من اصل اغنام خارج : (12) جدول

الجسم الحي وحسب اختبار دنكن 



 ...تأثير المستخمص المائي لثمار نبات الشفمح والسبحبح وأوراق اآلس في حيوية الرؤيسات األولية

68 

 دقيقة/الوقت   
 

 التركيز
سيطرة     0 60 45 30 15

المتوسط العام 
لمزمن 

 1.884.33مؿ /ممغـ 50  

h 
2.4

70.33h 
1.431.67

de 
2.4

22.00c 

91.00 
0.5j 

52.08 7.8 
c 

1.7مؿ /ممغـ 100

73.00h 
4.3

39.33f 
1.721.00 

c 
0.5

07.00b 
35.08 7.5 

cb 

2.0مؿ /ممغـ 200

56.00g 
2.6

29.00 d 
0.00 

a 
0.00 

a 
21.25 7.0 

ab 

3.2مؿ /ممغـ 300

35.67 ef 
0.00 

a 
0.00 

a 
0.00 

a 
8.91 4.7 

a 

المتكسط العاـ 
لمتركيز 

62.25 5.6 

c 
34.66 7.6 

b 
13.16 4.1 

a 
07.00 2.7 

a  

 
 

  المناقشة
تعد مصدرا ميما  ،الخصكص كالطبية منيا عمى كجو ،بشكؿ عاـ ،الشؾ اف النباتات

لمعديد مف المركبات العضكية كغير العضكية ذكات االىمية الصيدالنية كالدكائية التي يمكف اف 
، ككجد في كثير مف الحاالت اف ض كاالصابات الجرثكمية كالطفيميةتعالج الكثير مف االمرا

كبناءا عمى ىذه الخاصية فاف العقاقير . كرا ميما في العالجاتتؤدم د في النبات المكاد الثانكية
اضطر االنساف  .]17 [ير الصناعية في خكاصيا العالجيةالعقاؽ تضاىي احيانان  الطبية النباتية

 المستخمصات النباتية كمنيا استخداـ الى ممارسة مختمؼ الطرائؽ لمحد مف ىذا المرض كانتشاره
كعالج مثؿ مرحمة انتقالية بيف االنساف كالحيكانات الداجنة كالكالب، ضد الرؤيسات االكلية التي ت

. ليذا الداء المداىـ
التي استخدمت في ىذه الدراسة في حيكية  النباتية تأثير المستخمصاتكبالنسبة ؿ

الذيف استخدمكا  [18] نتائج عبد اهلل كآخركف مع الرؤيسات االكلية، فقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة
ص المائي لبذكر نبات الحنطة السكداء كبذكر نبات الحمبة كالذيف حصمكا عمى نسبة المستخؿ

الكقت نفسو في  26.6دقيقة بالنسبة لبذكر الحنطة السكداء كنسبة حيكية  45مكت كامؿ في 
تشابيت نتائج معاممة الرؤيسات االكلية مف اصؿ انساف كاغناـ خارج ك. بالنسبة لنبات الحمبة

ستخمصات النباتية المائية لكؿ مف ثمار نبات الشفمح كثمار نبات السبحبح الحسـ الحي بالـ
عند استخداميا  مستخمص نبات  [19] لتي حصمت عمييا محمكدكاكراؽ نبات اآلس مع النتائج ا
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الحرمؿ المائي مف ناحية الحصكؿ عمى مرحمة التثبيط التاـ لمرؤيسات االكلية مف اصؿ انساف 
تفكؽ  مع  .دقيقة 15دقيقة بالنسبة لممستخمص المائي ك  40ؿ مدة مؿ كخال/ممغـ 500بتركيز 

نبات الشفمح في تاثيره التثبيطي لحيكية الرؤيسات االكلية لكؿ مف االنساف كاالغناـ عمى 
مؿ /ممغـ 500مؿ لمشفمح مقارنة بػ/ممغـ 300الختالؼ التركيز المستخدـ كالذم كاف  ،الحرمؿ

 [20] الدراسة مع نتائج دراسة ابراىيـذلؾ اتفقت  نتائج ىذه ؾ. [19]لمحرمؿ في دراسة محمكد 
سـ الحي كبعدة حكؿ تاثير مادة البايكسيانيف النقي في حيكية الرؤيسات االكلية خارج الج

في . مؿ مقارنة مع التراكيز المستخدمة في الدراسة الحالية/ممغـ 100، 75، 50، 25تراكيز
حيكية الرؤيسات االكلية  الذم خفض Kang [21] ذكره كانت نتائج ىذه الدراسة اعمى مما حيف
تفكقت كما  %.0.2مستخمص نبات الحرمؿ بتركيز  باستخداـ ساعة  48في زمف %  10الى 
الذم استخدـ مستخمص ثمرة الزيتكف  AL-Sudani  [22]ئج ىذه الدراسة عمى نتائج نتا

Olive  ( النبؾ)المائي كثمرة السدرChrists thorn 500، 250، 100، 50راكيز المائي بت ،
ساعة بالنسبة  72رؤيسات االكلية في مدة الذم حصؿ عمى المكت الكامؿ لؿمؿ ك/ممغـ 1000

عمى  ،مؿ لكؿ منيما/ممغـ 1000م التركيز ؼساعة بالنسبة لثمرة السدر  96لثمرة الزيتكف ك
كائو عمى مكاد الى احت يطي لمستخمص نبات الشفمح المائيكقد يعزل التاثير التثب. التكالي

 Myroinaseكانزيـ المايركنيز   Rutin glycosidesعضكية مثؿ الكاليككسيدات الركتيف 
كحامض البكتيؾ   Capronic acidكحامض الكبركنيؾ   Rutic acidكحامض الركتيؾ 

Pectic acid  الصابكنيف كSaponin   كمكاد قمكيةAlkaloids   مثؿ االستاكيدريف
Stachydrine  فالفكنيدية  كمركباتFlavonoides   كالميربنيسLerpenes [24,23]  التي

 قد اثرت بشكؿ اك باخر في حيكية الرؤيسات االكلية عف طريؽ التداخؿ في الفعاليات االيضية 

Metabolic activites كغيرىا كيةت كالحكامض النكمع االنزيمات كالبركتينا اك داخؿ الخمية .
في حيكية الرؤيسات االكلية مف  بحلثمار نبات السبحائي لمستخمص الـا لتأثير بالنسبةك

نسبة حيكية الرؤيسات االكلية مف اصؿ  خفضت كالتي ،(8،6 الجدكالف)اصؿ انساف كاغناـ 
مع النتائج التي  تقاربتفقد  مؿ/ ممغـ  300دقيقة بتركيز  30انساف كاغناـ الى الصفر في مدة 

 500ركيز كلكف بت ،ات نبات السعد المائيعند استخداميا درف[19]حصمت عمييا محمكد 
مع التذكير بتفكؽ نتائج الدراسة الحالية في التركيز كالزمف مقارنة  .ساعات 3مؿ في زمف /ممغـ

مف   [25]كاختمفت ىذه النتائج مع النتائج التي حصمت عمييا الحمك . [19]مع دراسة محمكد 
ثير القاتؿ كالكقت عند استخداميا حامض ألتخدمة اال انيا تشابيت مف حيث احيث التراكيز المست

دقائؽ   10عند زمف %   10مادة البكفيدكف ػ ايكديف بتركيز ك%  10ك %  5بتركيز التارتاريؾ
   .et alكما تقاربت بعض ىذه النتائج مع دراسة . اذ حصمت عمى قتؿ كامؿ لمرؤيسات االكلية

Chen [26]  عند استخداميـ مادة الػHydrastin دقيقة حيث  15كخالؿ مدة %  0.3ز بتركي
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%  75.68تـ الحصكؿ عمى نسبة انخفاض في المتكسط الحسابي لحيكية الرؤيسات االكلية الى 
كقد يعكد سبب التاثير التثبيطي لمستخمص نبات . مف اصؿ اغناـ% 26.2صؿ انساف ك مف ا

 ,Salannin, Salammol  عمى مركبات كيميائية فعالة مثؿ ثماره الحتكاءالمائي السبحبح 

Salannolacetate, Azadiratin  ،gedunin, 3-deacetylsalannin  ،14-
epoxyazaradion, nimbine and deacetylnimbinen [26] لتي مف المحتمؿ قد كا

الرؤيسات االكلية مف خالؿ تكقؼ عمميات االيض اك بتاثيرىا عمى االنزيمات اك  اثرت عمى
 . تحدث داخؿ الرؤيسات االكلية ايقاؼ دكرات  ايض الخمية التي

تقاربت النتائج التي تـ الحصكؿ عمييا في ىذه الدراسة بالنسبة لممستخمص المائي كذلؾ 
عند استخداميا المستخمص  [19]ألكراؽ  نبات اآلس مع النتائج التي تكصمت الييا محمكد 

كت لى ـادل ادقيقة الذم  15مؿ في زمف /ممغـ 500بتركيز  كلكف الكحكلي لنبات الحرمؿ
مف   Chen et al [27] كذلؾ تشابيت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج .ليةكامؿ لمرؤيسات االك

حيث التاثير القاتؿ لمرؤيسات كالكقت عند استخداميـ مزيج مف مكاد كيمياكية ىي االيثر 
دقيقة في تخفيض حيكية الرؤيسات  15كلمدة % 10كحامض الخميؾ كالكحكؿ االثيمي بتركيز 

  Hydrastinكعند استخداميـ مادة الػ %. 100كلية مف اصؿ انساف كاغناـ كبنسبة قتؿ اال
دقيقة حيث تـ الحصكؿ عمى نسبة انخفاض في المتكسط الحسابي  15كخالؿ % 0.3بتركيز 

ة مف اصؿ لرؤيسات اكلي%  56.2مف اصؿ انساف ك %  56.8لحيكية الرؤيسات االكلية الى 
التثبيطي لمستخمص نبات اآلس الحتكاء اكراقو عمى الزيت االساس  ربما يعكد التاثير .اغناـ

Myrtol   كالعفصياتTannins   كالمادة المرة الرئيسيةBitter principle   كالراتنجيات
Resins  كالكاليككسيداتGlycosides   كالفينكالتPhenols  اضافة الى الحكامضAcids  

  .28] انظر[ كالسكريات
طرديا مع  المستخمصات التي استخدمت في ىذه الدراسة تناسب تأثيرخالصة القكؿ فقد 

الذم  Anweer [29] حيث المبدأ العاـ مع دراسةذا يتفؽ مف كه، التركيز كزمف التعريض
 .اثير يزداد بزيادة مدة التعريضعرض الرؤيسات االكلية لالشعاع كاستنتج باف الت
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