
*



ا  البكتريدراسـة اآلفات النسجية المستحدثة بفعل
Shigella flexneri ومعالجتها بمستخلص نبات

الشبنت مقارنة بمضاد حيوي

رسالة تقدمـت بها الطالبة

أتين عامر حميد العزاوي  

وهي جزء من متطلبات نيل درجة ماجستيـر علوم في علـوم الحياة

أنسجة –علـم الحيـوان 

فبإشرا

مجيدمحمدد حال .م .د عزيز خالد حميــد                              أ.أ



:المقدمة*

مكانةلطبيةاالنباتاتأثبتتفقدالعلمفيالهائلالتطورمنالرغمعلى*

تحتويحيث,الطبيةالعقاراتمنللكثيرأساسكمصدرمهمة

تطويرفيسعً وابشكلً تستخدمفّعالةً موادعلىالمختلفةمستخلصاتها

وقد.يةالكيمياوللعقاراتناجحكبديلحلتالتيالمختلفةالعقارات

ظرا ًنالطبيعيةالبدائلاستخدامإلىالحديثةالدراساتأنظاراتجهت

معالجةيففّعاليتهاوعدمالمختلفةالكيمياويةللموادالجانبيةلألثار

منالكثيرأنً كما,حديثاوالمعروفةالمستعصيةاألمراضبعض

سالالترلظهووذلكالمعالجةفيفّعاليتهافقدتقدالحيويةالمضادات

عيةالطبيالبدائلهذهومنمتزايدةوبأعدادلهامقاومةجديدةبكتيرية

Antheumالشبنتنبات graveolensالعائلةالىينتميوالذي

ذاتأوالحوليةالنباتاتمنعشبينباتوهوUmbelliferaeالخيمية

.الطبيةاالستخداماتمنالعديدولهالحولين



ياءاألحمنالمختلفةاألنواعتنتجهااإلسهالحاالتأغلبأنً وبما*

اءاألمعوالسيماالهضميةالقناةعلىمباشرةتؤثرالتيالمجهرية

أالصاباتلكثرةونظرا ًاألمعاءالتهابوتسببالغليظةواألمعاءالدقيقة

Shigellaبالبكتريا flexneriالىالحاليةالدراسةهدفتفقد:

لفئرانلوالغليظةالدقيقةلألمعاءالنسجيةالتغيراتأواآلفاتدراسة*

Shigellaبالبكترياتجريبياالمصابة flexneri

الشبنتلنباتوالكحوليالمائيللمستخلصالتثبيطيالتأثيردراسة*

Shigellaللبكترياالجرثوميالنموفي flexneri

االفاتلعالجحيويكمضادالشبنتنباتاستخدامإمكانيةمدىتحديد*

وسمومهاShigellaبالبكتريااإلصابةعنالناتجةالنسجية

.البيضالفئرانفيAmikacinالحيويبالمضادمقارنةالناتجة



المواد وطرق العمل*
تصميم التجربة*

(36)عددهاوالبالغالحاليةالدراسةقيدالمختبريةالحيواناتقسمت*

فئرانستمجموعةكلشملتمجاميع(6)إلىعشوائيةوبصورةفأرة

كانتالثانيةالمجموعةوالسيطرةمجموعةكانتاالولىالمجموعة

كانتالثالثةالمجموعةوالممرضةبالجرعةالمجرعةالمجموعة

المجاميعاأمً .البكتريامنالنصفيةالقاتلةبالجرعةالمجرعةالمجموعة

مـنالممرضةبالجـرعةالمجرعةالفئرانمجاميعفكانت(4,5)

علىبنتالشلنباتوالكحوليالمائيبالمستخلصوالمعالجةالبكتريا

ا,التوالي الممرضةبالجرعةالمجرعةالمجموعةفهي(6)المجموعةأم 

ميعلمجاالجرثوميالخمجإحداثتمولقدالحيويبالمضادوالمعالجة

.الفمطريقعنالفئران



:العزلة البكتيرية المستخدمة*

مىنATCC12022ًالقياسىيةflexneriShigellaًتمًالحصولًعلىىًعزلىةًً*

وتىىىمًإجىىىراءًبعىىىضًالفحوصىىىاتً.ًمختبىىىرًاالحيىىىاءًالمجهريىىىة/اربيىىىل/مركىىىزًميىىىدياً

وصىىاتًالمختبريىىةًللتأكىىدًمىىنًصىىحةًتشخيصىىهاً,ًكمىىاًتىىمًتحديىىدًنوعهىىاًبىى جراءًالفح

.VITEKالفايتكالكيموحيويةًباستخدامًتقنيةًجهازً

اختبار فحص الحساسية للمضادات الحيوية *

– Bauerتىمًهىذاًاالختبىارًباتبىاعًطريقىةً* KirbyًالمحىورةBauer et al., 

المعتمدةًمنًقبلًمنظمةًالصحةًالعالميةً(ً(1966



:تحضير المستخلصات النباتية والتراكيز المستخدمة في الدراسة*

 (Hernandez et al.,1994)فيًتحضيرًالمستخلصًالمائيًتمًاتبىاعًطريقىةً*

Rios et alوالمسىىتخلصًالكحىىوليًتىىمًاتبىىاعًطريقىىةً وفىىيًتحضىىيرً(ً(1998

(.2006ً,الدليمي)التراكيزًالمستخدمةًاتبعناًطريقةً

 Shigella  flexneriالفعالية التثبيطية لمستخلص نبات الشبنت ضداختبار *

المحورة(1966ً)وجماعتهً Bauerتمًاعتمادًطريقةً*

:الكشف عن المركبات الفّعالة في مستخلصات نبات الشبنت*

وTanninsياتغالدباوGlycosidesالكاليكوسيداتعنالكشفتم*

التربيناتوPhenolsالفينوالتوFlavonidesالفالفونيدات

TrepenoidsالقلويداتوAlkaloidsالصابونياتوSaponins

.المختلفةالنوعيةالكيمائيةالكشوفاتبأتباع



تحضير المقاطع النسجية*

(1998ًالحىا،,ً)حضرتًالمقىاطعًالنسىجيةًاعتمىاداًعلىىًالطريقىةًالمىذكورةًفىيً*

اءًالمىرادًتىمًتثبيىتًاألعضى.جامعىةًتكريىتً/ًكليىةًالعلىومً/ًفيًمختبرًعلومًالحياةً

ورمىالينًثىمًًدراستهاًًمباشرةًبعىدًتشىريحًالفئىرانًللمجىاميعًالمدروسىةًًبمثبىتًًالف

%100ًً-%70مررتًالعيناتًبسلسلـةًمتصاعـدةًمنًتراكيزًمنًالكحولًاالثيلىيً

مىىـعًوًاسىىتخدمًالىىزايلينًلغىىرضًالترويىىقًًًثىىمًطمىىرتًالعينىىاتًوذلىىكًبصىىـبًالش

,ًشىىذبتًقوالىىبًالشىىمعًالحاويىىةLًالمنصىىهرًفىىـيًقالىىـبًحديىىـديًعلىىىًشىىكلًحىىرفً

,ًوقطعىتRotary microtomeًعلىىًالنمىاذ،ًثىمًثبتىتًعلىىًالمشىرااًالىدوارً

سىلينًوصىبغتًالمقىاطعًباسىتخدامًمـلىـونًالهيماتوك,مايكروميتر((7المقاطعًبسمكً

فحصىـتً,Haris Hematoxylin & Eosinمىـنًنىـوعًهىارسًوااليوسىينً

المقىىىاطعًالمجهىىىـزةًباسىىىتخدامًالمجهىىىرًالضىىىوئيًوبعىىىـدًتسجيىىىـلًالمالحظىىىـاتًتىىىـم

تصويـرًالمقاطـع



: النتائج والمناقشة*

Shigella  flexneriتأكيد تشخيـص بكتريـا *

 VITEK 2أجىىىريًالتشىىىخيصًالكيموحيىىىويًباسىىىتخدامًجهىىىازً*

compactً99ًوبينىىىتًنتىىىائجًالفحىىىصًانًنسىىىبةًاالحتماليىىىة%

Shigella flexneriً.ًوكىىىانًالتشىىىخيصًاألولىىىيًواالختبىىىارات

 ,Quinn)الكيموحيويىىىةًللبكتريىىىاًمطابقىىىةًللصىىىفاتًالتىىىيًأوردهىىىاً

2006).



Bacterialالحيويةللمضاداتالبكتريـاحسـاسيـةاختـبار sensitivity

to antibiotic

,المختلفةالحيويةالمضاداتمنأنواع(10)تجاهالحساسيـةفحصإجراءتم

Shigellaالبكترياأنً النتائجوأظهرت flexneriللمضاداتحساسةكانت

الحيوية

Amikacin,Tobramycin,Cefotaxime,Ceftriaxone,Gentamic

in,Erytheromycin,Nalidixic acidللمـضاداتومقاومة

Ampicillin, Aztreonam, Trimethoprimالصورةفيمبينهوكما

ادناه

حاجزيرلتغينتيجةالحيويةالمضاداتمنللعديدالمقاومةالبكترياوتظهر*

يةوسطمركباتانتا،خاللمنأوللمضادالهدفموقعتغييرأوالنفاذية

أنزيماتانتا،إلىالبكتريامقاومةتعودوقدالحيويالمضادعملمعتتنافس

ضمنيويالحالمضادفياألمايدأصرةكسرعلىتعملوالتيالبيتاكالتاميز

مركبإلىوتحويلهالحيويالمضادتحطيمإلىيؤديمماالبيتاالكتامحلقة

فّعالً غير



 



بات نتائج الكشوفات النوعية للمواد الكيميائية والحيوية في ن*

:الشبنت

 القلويدات ال ابونين  التربينات  الفينو ت الفالفونيدات الكاليكوسيدات الكش  

+ + + + + + النتيجة 

 
(                                                                                        )

                                . 



Shigella flexneriلنبات الشبنت تجـاه بكـتريا التثبيطيـة تـقديـر الفعالية *

Shigellaـاًلمستخلصًنباتًالشبنتًتـجـاهًبكـتريالتثبيـطيبينـتًنتـائجًالتـأثـيرً*
flexneriةًعاليةًحساسيةًالبكترياًلكلًمنًالمستخلصًالمائيًوالكحوليًإذًاظهرتًحساسي

ملًمنًالتراكيزًالمستخدمةً/ملغم1.5ملًوكانتًأقلهاًحساسيةًللتركيزً/ملغم200للتركيز

علىًالتوالي2و1ًقيدًالدراسةًوكماًهوًموضحًفيًالجدولًرقمً

الفعاليةًالتثبيطيةًلمستخلصًالشبنتًالمائي(1ً)جدولًرقمً*

الفعاليةًالتثبيطيةًلمستخلصًالشبنتًالكحولي(2ً)جدولًرقمً*

 )  /    (       200 100 50  25 12.5 6.25 3.125 1.5  

  )   (           45 40 35 30 28  25 20 15 

 

 )  /    (       200 100 50 25 12.5 6.25 3.125 1.5 

 )   (           38 34 32 29 25 20 15 10 

 



الشبنتًالصورةًتوضحًالمنطقةًالتثبيطيةًللمستخلصًالمائيًلنبات*

مل/ملغم200للتركيزً



نباتًالشبنتًالصورةًتوضحًالمنطقةًالتثبيطيةًللمستخلصًالكحوليًل*

مل/ملغم200بتركيزً



ا  الفـئران المجـرعـة بـبكتريـالنسجي لمجاميع نتائج الفحص *

Shigella flexneri والمعالجة بالمستخلص النباتي والمضاد

:الحيوي

مجموعة السيطرة*

ربعًأالتركيبًالنسجيًالعامًلألمعاءًالدقيقةًوالغليظةًًمنًيتكونً

طبقاتًوهيً

Mucosaالمخاطيةًًًًًًًًًًالطبقةً*

Sub mucosaتحتًالمخاطيةًًالطبقةً*

  Muscularis externaالطبقةًالعضليةًالخارجية*

 Serosaالمصليةًالطبقةً*



االمعاء الدقيقة والغليظة لمجموعة السيطرة*



والجرعة القاتلة النصفيةالجرعـة الممرضـة *

و ب  تتت    تتت  ص    ستتتأل     تتت      تتت ع    لتتت  ا       تتت  ب     تتت        تتت *

   تت         تت  ب     تت        تت     دتت    رتت وي   تت   ا  تت      تت          تت   

       ت       ر      ع         و                ه ر     ي      آل        ت     ت

 ت    ت ك     ك        ت ص     ت   و    ت   تآلف  آل ت   بت س        ت     ت   ت     

  ت   تآلف   تالي     ه ري     ك  ت     ا بت   و  ت  ا  ا دت م    ت  ب  هت  و  ت      

ج ت   ت    تالي      د خت       يتا     ت   و تآل ف    دت م      ت     لت      ت ر

يتتا     تت       تت   د    تت    تت الع     آل تت        تت   ستت     ت   تت  وا   تت   تت  

 ا  اَّ  آلف. و  آلر         ا ب  mucusو   ت   haemorrhage     ع ب      

.   د        ر                   ر ة                     



ة االمعاء الدقيقة والغليظة لمجموعة الفئران المجرعة بالجرع*
الممرضة



اتلة القبلجرعةاألمعاء الدقيقة والغليظة لمجموعة الفئران المجرعة *
النصفية 

  
  

  
 



والمعالجة بالمستخلص مجموعة الفئران المجرعة بالجرعة الممرضة *

المائي والكحولي

ئجرا  العااليجا أظهرت نتائج الفحص النسجي  لمعاجاا اليقة جا مااعاجاا الة ةظجا ل عيجاعة  الف*
ت العقمنجججا ليجججيار بالعسججتص ص العجججائ  تحسججناا ع حمظجججاا  ججج  التنظججةع الترقةبججج  ليعةججج  ال ب ججا

تةب الصالةا ااعااا متعثل هذا التحس     ااعااا اليقة ا    ال ب ا العصا ةا ع  حةت تر 
ةا القأسةا م الظهارةا الس حةا العقمنا ل زغابات مق ا العاية العصا ةا العفرزة ع  قبل الصال
حسج  حةج  مضمح ال ب ا الاض ةا الصاريةا م   ااعااا الة ةظا قذلك ظهرت عالعات الت

رت نتجائج الفحجص قانت أقرب إلى الحالا ال بةاةا أعَّا بالنسبا ل عستص ص القحمل    ي أظه
ص العججائ   النسججي  لمعاججاا اليقة ججا مااعاججاا الة ةظججا تحسججناا بيريججا أقججل عنجج   جج  العسججتص 
عث ججت بتججنق  حةجج  عازالججت عاججالع الضججرر النسججي  الججذت تسججببت البقترةججا بأحياثجج  ماضججحا مت

 جمت مقجي الصالةا الظهارةا مميجمي النجزا الجيعمت ضجع  ال ب جات النسجيةا محجيم  النصجر الص
صمرة أسجر  ععجا ةازى السبب لقم  القحمل ةؤيت إلى إذابا يعة  العماي الفّاالا    النبات ب

مقجي ةاجمي ,بجر هم ع ة   ج  العسجتص ص العجائ    ةجؤيت إلجى ترقجز العجماي الفّاالجا م بيريجا أق
 عج  ظهجمر السبب لعية الاالج ععا أيى إلى ظهمر التجأثةرات اليانبةجا لهجذا العسجتص ص بجيا

عالعات التحس  النسي  ل  ب ات النسيةا العقمنا لييار العا 



خلص االمعاء الدقيقة والغليظة لمجموعة الفئران المعالجة بالمست*
المائي



ص االمعاء الدقيقة والغليظة لمجموعة الفئران المعالجة بالمستخل*
الكحولي

  
  

  
 



بالمضاد الحيويمجموعة الفئران المجرعة بالجرعة الممرضة والمعالجة *

رضجججا مقجججي أظهجججرت نتجججائج الفحجججص النسجججي  اعاجججاا الفئجججرا  العيرعجججا باليرعجججا العع*
اليججججججا مالعااليججججججا بالعضججججججاي الحةججججججمت تحسججججججناا ق ججججججةالا ع ارنججججججا بعيعمعججججججا الفئججججججرا  العا

 ب ات العقمنجا ليجيار النبات   تعثل هذا التحس     التنظةع الترقةب  ل بالعستص ص 
عاجججالع ااعاجججاا ماسجججةعا ال ب جججا العصا ةجججا مال ب جججا تحجججت العصا ةجججا إّا أّنججج  عازالجججت

 ججا مالة ةظججا الضججرر الججذت تسججببت البقترةججا بأحياثجج  ظججاهرة  جج  عنججا   ااعاججاا اليقة
 ج  ال فجائف  حة  تاذر تعةجز الزغابجات  ج  ااثنجى عوجرت متح جل الصالةجا الظهارةجا م 

ابجججات  ججج  عجججازال النجججزا ماضجججحاا ضجججع  الصجججفةحا ااصججج ةا إّا أّنججج  أعقججج  تعةةجججز الزغ
الاضجج ةا عن  ججا الصججائع مالتجج  تاججذر تعةةزهججا سججاب ا مأعقجج  عالحظججا إنتظججاع ال ب ججا
ل البقترةجا الصاريةا  ج  ااعاجاا الة ةظجا مهجذا ةوجةر إلجى يمر العضجاي الحةجمت  ج  قتج

ات النسجيةا إلجى أم تثبة  اانزةعات الضجرمرةا لتقجاثر البقترةجا مقجي ةاجزى ظهجمر ا  ج
قم   ترة الاالج قصةرة مقثرة السعمع العفرزة 



االمعاء الدقيقة والغليظة لمجموعة الفئران المعالجة بالمضاد الحيوي*



االستنتاجات *

فيًإيقافًحالةًاإلسهالًوشىدتهاًوذلىكًلخصائصىيلعبً* هًالطبيىةًنباتًالشبنتًدوراًمهماً 

.ًًًًًالعالجيةًواحتوائهًًعلىًاألمالاًوالمعادنًالضروريةًلجسمًالكائنًالحي

*ً فىىيًتثبىىيطًنمىىوًالبكتريىىاًإن  فعىىاالًي داخىىلShigella flexneriًلنبىىاتًالشىىبنتًتىىأثيراً 

الحيًوخار،ًجسمًالكائنً

القىىدرةًعلىىىًإحىىداثًأفىىاتًنسىىجيةًفىىيًكىىلًمىىنًاألمعىىاءShigella flexneriًللبكتريىىاً*

تشىااًالخاليىاًالدقيقةًواألمعاءًالغليظةًوالتيًتمثلتًبىالنخرًوالتىنكسًللخاليىاًالظهاريىةًوًار

.ًاللمفيةًوالنزفًالدمويًضمنًالطبقاتًالنسجيةًالمكونةًللنسيجًالمعوي

ًالتغيىىراتًدوراًمهمىىا ً Amikacinالمضىىادًالحيىىوييلعىىبً* فىىيًإيقىىافًاالسىىهالًإاّلًأن 

.بنتالنسجيةًكانتًأقلًكفاءةًمنًمجموعةًالفئرانًالمعالجةًبالمستخلصًالمائيًللش



التوصيات*

فيًالمعالجةًمنًنباتًالشبنتًًكاألوراتحديدً* قًأوًالسيقانًاألجزاءًاألكثرًتأثيراً 

.نباتًأوًالجذورًاوًالبذورًوالكشفًعنًالمادةًالفعالةًالمضادةًللبكترياًمنًال

Shigella  flexneriاآلفـاتًالـنسجيـةًالمستحدثةًبفعلًبـكترياًًدراسـةً*
لألعضاءًاألخرىًمنهاًالكبدًوالكلىًوًالطحالًومحاولةًعالجهاًبمستخلص

.نباتًالشبنت

بـواسطةShigella flexneriًدراسةًًاآلفـاتًالنسجيةًالتيًتحدثهاًبكتـرياً*

ذهًالبكترياًلغـرضًالتعـرفًعلـىًالتأثيراتًالتيًتسببهاًهااللكترونيًالمجهرً

الداخليـةًلألعضاءًالمدروســــةًمثـلًالمقتدراتالُعضياتًوسمومهاًًعلىً

Mitochondria 



 إلصغائكم*
ً
شكرا


