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  بعض ادوار على Cardaria draba (L.) Desvتاثیر المستخلص الكحولي لنبات القنابري 
 E. vermicularis و Taenia saginata في الزجاج.  

  3 سعدیة شهاب حمد،  2ذیاب عبد محمد السواح  ، 1توفیق ابراهیم االلوسي 

  جمهوریة العراق. ، تكریت ، جامعة تكریت ، كلیة الطب البیطري 1
  جمهوریة العراق. ، سامراء ، الشركة العامة لصناعة االدویة والمستلزمات الطبیة 2
  جمهوریة العراق. ، كركوك ، جامعة كركوك ، كلیة العلوم ، قسم علوم الحیاة 3

  الملخص
الدیدان البالغة حیث كان زمن و نبات القنابري الطري والجاف على بیوض الدودة الدبوسیة ل ن الطري والجافمستخلصیالتاثیر علىدلت نتائج التجربة 

ساعة مقارنة بالمجموعة  13ملغم/مللتر  250في التركیز  )بیضة 100عدد ساعات قتل جمیع البیوض ان حیث (القتل یتناقص بزیادة التركیز 
 250ساعات للتركیز  9 لطري والجاف على الدیدان البالغة فقد بلغت ساعات القتلساعة. اما بالنسبة لتاثیر مستخلصي النبات ا 24 الضابطة

واظهرت نتائج  .ملغم/مللیتر 250،100،50ملغم/مللتر. وبالمقارنة مع عقار المیبندازول فقد ظهر ان تاثیره اكبر في جمیع الحاالت وبالتراكیز
الشریطیة البقریة في اي من  والجاف وعقار المیبندازول على حیویة بیوض الدودة التجربة انه لم یكن هناك اي تاثیر لمستخلصي النبات الطري

ساعة حیث بقیت االجنة حیة تتحرك، وكذلك لم یكن هناك تاثیر على معدل زمن فقس البیوض وظهور  48 التراكیز الثالثة في التجربة لمدة
السداسیة االشواك بعد الفقس حیث قتلت االجنة بتاثیر المستخلصین وبنسبة االجنة، غیر ان تاثیر المستخلص كان واضحا على حیویة االجنة 

ساعة باستخدام  48طردیة مع التراكیز المستخدمة وعكسیة مع ساعات قتل االجنة وكان التاثیر متشابها عند استخدام المستخلصین الطري والجاف
   .لمیبندازول على حیویة االجنة فقد كان لالخیر تاثیرا واضحا عند استخدامهملغم/مللیتر. وبمقارنة تاثیر المستخلصین مع عقار ا 250 التركیز

  ساعة. (48)ساعة مقارنة مع المجموعة الضابطة، حیث بقیت االجنة حیة لمدة 4حیث بلغت ساعات القتل عند استخدام التركیز اعاله 
  المقدمة

لقد حظیت االعشاب الطبیة باالهتمام في االوساط العالجیة منذ القدیم 
 الطفیلیةاذ وصفت كمادة عالجیة للعدید من االمراض ومنها الحاالت 

). وبعد ان اكتشف العلماء العقاقیر الدوائیة الكیمیاویة والحیویة 1(
اصبحت هذه االدویة هي حجر الزاویة في العالج، وهذا مایجري 
بصورة عامة في عالج كافة االمراض. وبعد ان ظهرت االثار الجانبیة 
نتیجة التوسع الكبیر في هذا االستعمال وتاثیر ذلك على صحة 

عاد التوجه الى البحث عن بدائل للتخلص والتقلیل من تلك  االنسان،
االثار. وقد وجه الباحثون وجهتهم الى ماتوجه به االسالف اال وهو 

 ) .ویهدف2ظمة الصحة العالمیة(وبهذا توصي من، االعشاب الطبیة
نبات لمستخلص الكحولي الالى دراسة تاثیر الحالي  البحث

 يواسع ینعلى طفیلیالرطب والجاف  Cardaria drabaالقنابري
وبیوضها  E. vermicularis ماهو االنتشار وخاصة بین االطفال 

  ذات االجنة السداسیة االشواك. Taenia saginata بیوضو 
  المواد وطرائق العمل

تاثیر التراكیز المختلفة لمستخلصي نبات القنابري وعقار  -
  :الزجاج المیبندازول على بیوض طفیلي الدودة الدبوسیة في

 Inلتعیین تاثیر مستخلصي نبات القنابري على الطفیلي في الزجاج 

vitro عزلت اناث الدیدان البالغة من غائط االطفال المصابین ،
ووضعت في طبق بتري حاوي على المحلول الملحي الفسیولوجي حیث 
تم غسل الدیدان فیها وتم قطع الدودة من الثلث االمامي وسحب الرحم 

 0.5Nالباقي الى الخارج ثم اضیف هیدروكسید الصودیوم من الجزء 
الذابة المواد العالقة ونقلت البیوض بعد ذلك الى انبوبة منبذة 

centrifuge  3000،حیث نبذت لمدة خمس دقائق بسرعة 

دورة/دقیقة، ثم نقلت البیوض الى طبق بتري اخر لحساب اعداد 
بتري الحاویة على طبقا من اطباق  50البیوض ومن ثم توزیعها الى 

بیضة/طبق،  100سم بواقع 5المحلول الملحي الفسیولوجي بمقدار 
مستخلص  3,2,1مجامیع حیث اضیفت الى المجموعات وقسمت الى

ملغم/مللیتر على التوالي، 250,100,50النبات الجاف وبالتراكیز 
فقد اضیف الیها مستخلص النبات الرطب وبالتراكیز  6,5,4والمجامیع 

اضیف الیها محلول المیبندازول فقد  9,8,7اما المجامیع  السابقة،
وبالتراكیز نفسها في اعاله، اما المجموعة االخیرة فاضیف الیها الماء 
المقطر باعتبارها مجموعة السیطرة. تم وضع جمیع االطباق في 

ساعة  1/2-1م. وتم فحص البیوض كل 37حاضنة بدرجة حرارة 
باستخدام المجهر التشریحي لمعرفة تاثیر هذه المستخلصات على 

  تطور البیوض وحیویتها.
تاثیر التراكیز المختلفة لمستخلصي النبات وعقار المیبندازول على -

  االناث البالغة للدودة الدبوسیة في الزجاج.
لتعیین تاثیر مستخلصي نبات القنابري على الدودة الدبوسیة البالغة في 

دودة من اناث الدیدان من غائط االطفال المصابین  50الزجاج عزلت 
في طبق بتري الحاوي على المحلول الملحي الفسیولوجي حیث تم 
غسل الدیدان فیها ثم قسمت الى عشر مجامیع كل مجموعة تحتوي 
على خمس دیدان واضیف الیها مستخلصي النبات الطري والجاف 

فسها المذكورة في الفقرة السابقة، وجرت وعقار المیبندازول وبالطریقة ن
مراقبة حركة الدیدان باستخدام المجهر التشریحي لمعرفة الوقت الالزم 

  لقتل او شل حركة الدیدان.
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تاثیر التراكیز المختلفة لمستخلصي النبات وعقار المیبندازول على -
  بیوض الدودة الشریطیة البقریة في الزجاج.

من  gravid proglottidsیة الحبلى تم الحصول على القطع الجسم
وذلك بجمع القطع  T. saginataاشخاص مصابین بالشریطیة البقریة 

التي تخرج مع الغائط حیث وضعت هذه القطع في طبق بتري یحتوي 
على محلول ملحي فسیولوجي وبوساطة ابرة واخزة تم توسیع الفتحة 

طع طولیا الى التناسلیة لخروج اكبر عدد من البیوض حیث تم قطع الق
قسمین لغرض عزل البیوض التي سحبت بوساطة قطارة باستور 
ووضعت في انبوبة اختبار تحوي قلیل من المحلول الملحي 
الفسیولوجي. تم استخدام المجهر التشریحي لعزل البیوض وتوزیعها 

بیضة/طبق.قسمت االطباق الى عشر مجامیع 100طبقا بواقع 50على 
جموعة ثم اضیفت الیها مستخلصات نبات وبواقع خمسة اطباق لكل م

القنابري وعقار المیبندازول وبالتراكیز المذكورة سابقا، ثم فحصت 
م لمعرفة 37النماذج كل ساعة بعد وضعها في حاضنة بدرجة حرارة 

  النتائج المترتبة على ذلك.
تاثیر التراكیز المختلفة لمستخلصي النبات وعقار المیبندازول على -

للدودة  hexacanth embryoالسداسیة االشواك  حیویة االجنة
  الشریطیة البقریة في الزجاج.

تم اتباع الخطوات المذكورة في الفقرة السابقة للحصول على البیوض، 
بیضة/طبق لغرض الحصول على الجنین السداسي  100عزلت 

االشواك فقد تمت معاملة البیوض بالمواد التالیة،وفقا 
  :)3( (Silverman)لطریقة
 لمدة  Acid pepsinتمت معاملة البیوض بالببسین الحامضي - 1

  م.37ساعة ویوضع في حمام مائي بدرجة حرارة 4-2 
سم لمدة 1بواقع قطرة/ bile saltمعاملة البیوض بعصارة المرارة - 2

  دقیقة.45
المتكون من  Hatching fluidمعاملة البیوض بمحلول الفقس - 3

  -المواد االتیة:
Pancreatine 500 mg 
Cholesterol 10-20 mg 
Sodium bicarbonate 500 mg 
Trypsin 20 mg 
Sodium tauroglycocholate 500 mg 
Distill water 50 ml 

ساعة ومن 1-1.5 عوملت البیوض بالمحلول اعاله لوقت استمر
طرائق التعرف على حیویة االجنة بعد صبغها بصبغة المثیلین الزرقاء 

،وعند تعریض االجنة الى الصبغة تكون االجنة النشطة  0.1%بتركیز 
غیر مصطبغة ولونها فاتح بینما تتلون االجنة غیر النشطة 

(ومن مظاهر  (المیتة)بلون داكن وتظهر حركة الجنین النشط واضحة
الحركة صوان الجدار متعرجا) وتظهر علیه حركة خفیفة والیظهر 
الجنین باالستدارة الكاملة، ویكون شكل االجنة المیتة(غیر النشطة) 

جنین/طبق  100حبیبیا . بعد الحصول على االجنة النشطة تم عزل 
طبقا وتم توزیعها الى عشر مجامیع،  50من اطباق بتري ومجموعها 

اق لكل تركیز من التراكیز المذكورة انفا لمستخلصي النبات خمسة اطب
  الطري والجاف وعقار المیبندازول.

  التحلیل االحصائي
-F (Fلمعرفة وجود الفروقات المعنویة احصائیا تم استخدام اختبار 

test) واختبار مربع كاي(X2) (Chi-square distribution) 
  . )5)و(4(اعتمادا على

  النتائج والمناقشة
التاثیر التحلیلي لمستخلصي النبات الطري والجاف  اظهرت التجربة

على بیوض الدودة الدبوسیة، حیث ان قتل جمیع البیوض قد حصل 
ساعة عند استخدام مستخلص النبات الطري  13,20,23في غضون 

ساعة  13,21,23ملغم/مللیتر على التوالي و 250,100,50وللتراكیز 
عند استخدام مستخلص النبات الجاف وللتراكیز نفسها مقارنة مع 

ساعة . وكان الفرق غیر معنوي بین 24المجموعة الضابطة 
  مستخلصي النبات الطري والجاف ومعنویا مع المجموعة الضابطة.

اما عند استخدام عقار المیبندازول وبالتراكیز نفسها فقد كان له تاثیر 
الدودة الدبوسیة مقارنة بالمجموعة الضابطة  واضح على قتل بیوض

ساعة مقارنة 7,9,13حیث وجد ان جمیع البیوض تهلك في غضون
ساعة للمجموعة الضابطة.هذه النتائج ذات قیمة معنویة احصائیا 24بـ

مقارنة مع المجموعة الضابطة واظهرت النتائج ایضا عدم وجود فرق 
لصي النبات الطري معنوي احصائي بین التراكیز الثالثة لمستخ

 .(1)والجاف كما في الجدول 

 )1جدول رقم (

نتائج التاثیر الدوائي لمستخلصي نبات القنابري الطري والجاف وعقار 
 لمدة E.vermicularisالمیبندازول على بیوض الدودة الدبوسیة 

  .ساعة في الزجاج24
  المستخلص

  

  التراكیز

  ملغم/مللتر***

مستخلص 

  النبات الطري*

مستخلص 

النبات 

  الجاف*

عقار 

  المیبندازول

المجموعة 

  الضابطة

  ساعة ** 24  ساعة 13  ساعة 23  ساعة 23  50

  ساعة 24  ساعة 9  ساعة 21  ساعة 20  100

  ساعة 24  ساعة 7  ساعة 13  ساعة 13  250

بین مستخلصي  0.05* تشیر الى عدم وجود فرق معنوي احصائي بمستوى الثقة 
  النبات الطري والجاف.

بین المستخلصات الثالثة  0.05الى وجود فرق معنوي احصائي بمستوى الثقة ** تشیر 
  مقارنة مع المجموعة الضابطة.

 بین التراكیز 0.05*** تشیر الى عدم وجود فرق معنوي احصائي بمستوى الثقة 
  للمستخلصات الثالثة 

وتشیر النتائج الى وجود تاثیر واضح لمستخلصي النبات الطري  
یة بیوض الدودة الدبوسیة ولكن هذا التاثیر لم یكن والجاف على حیو 

ملغم/مللیترمقارنة بالمجموعة  250كبیرا في اعلى التراكیز المستعملة
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بالناحیة النوعیة  ونظرا لعدم وجود دراسات مقارنة فیما یتعلق.الضابطة 
لكل من الدیدان والنبات فقد تمت المقارنة على ضوء الدراسات التي 
اجریت على دیدان خیطیة اخرى باستعمال مستخلصات نباتیة مختلفة. 
فقد وجد ان لمستخلصات نباتات اخرى مثل عصیر اللیمون غیر 

تاثیر متوسط  30%,50%,100%المخفف وعصیر البصل بتراكیز 
حیث كانت ساعات القتل  Ascaris suumلى بیوض ع لوقت معین

% 10. وقد سبب عصیر الثوم وبالتراكیز السابقة نفسها قتل ساعة48
من االجنة التي فقست عن البیوض بعد ساعتین من تعریض البیوض 

) . من مقارنة النتائج الحالیة مع تلك الدراسات یظهر ان 6للعصیر(
اكثر تاثیرا فقد كانت ساعات مستخلصي نبات القنابري الطري والجاف 

 100,50من البیوض باستعمال التركیزین  100%القتل لنسبة
ساعة لعصیر اللیمون 48ساعة مقارنة مع 20,23ملغم/مللیتر هي 

والبصل وبالتركیزین نفسیهما. لم یظهرفارق كبیر بین تاثیر مستخلصي 
 نبات القنابري وعقار المیبندازول في ساعات قتل البیوض رغم ان

المیبندازول مركب مفرد ومستخلصي النبات خلیط من مركبات وكما 
سبق االشارة الیه وهذا ما یجعل لمستخلصي النبات تاثیر اكبر لو 

  عزلت المركبات الفعالة.
 )2جدول رقم (

نتائج التاثیر الدوائي لمستخلصي نبات القنابري الطري والجاف وعقار 
لمدة  E.vermicularis  البالغةالمیبندازول على الدودة الدبوسیة 

 .ساعة في الزجاج24
  المستخلص 

  
  التراكیز

  ملغم/مللتر***

مستخلص 
النبات 
  الطري*

مستخلص 
النبات 
  الجاف*

عقار 
  المیبندازول

المجموعة 
  الضابطة

  ساعة ** 24  ساعة 9  ساعة 18  ساعة18  50

  ساعة 24  ساعة 5  ساعة 13  ساعة13  100

  ساعة 24  ساعة 3  ساعة 9  ساعة 9  250

بین مستخلصي  0.05* تشیر الى عدم وجود فرق معنوي احصائي بمستوى الثقة  
  النبات الطري والجاف.

بین المستخلصات الثالثة  0.05** تشیر الى وجود فرق معنوي احصائي بمستوى الثقة 
  مقارنة مع المجموعة الضابطة.

 بین التراكیز 0.05*** تشیر الى عدم وجود فرق معنوي احصائي بمستوى الثقة 
  للمستخلصات الثالثة 
مستخلصي النبات الطري والجاف ان استخدام  (2)ویبین الجدول رقم

كان له تاثیر واضح على حیویة الدیدان  250,100,50وبالتراكیز 
ساعة لكل من 9,13,18الدبوسیة البالغة حیث بلغت ساعات القتل 

بالمجموعة مستخلصي النبات الطري والجاف على التوالي مقارنة 
الضابطة. وكان الفرق غیر معنوي بین مستخلصي النبات الطري 

  والجاف ومعنویا مع المجموعة الضابطة.

اما عند استخدام عقار المیبندازول وبالتراكیز نفسها فقد اظهرت نتائج 
التجربة ان لهذا العقار تاثیر واضح في قتل الدیدان البالغة في الزجاج 
وباالخص مع زیادة التراكیز حیث تم قتل الدیدان في غضون 

ساعة مقارنة بالمجموعة الضابطة وكان الفرق معنویا احصائیا 3,5,9
  عة الضابطة.مع المجمو 

تشیر مقارنة نتائج مستخلصي النبات في قتل الدیدان الدبوسیة البالغة 
) التي درست تاثیر مستخلصات نباتات الینسون 1مع نتائج دراسة (

ونبات القریص على الدیدان الخیطیة وهي الدودة  ولسان الحمل الكبیر
  (Aspicularis tetraptera)الدبوسیة في الفئران 

المشار الیها اكثر تاثیرا على الدیدان  تخلصات النباتااظهرت ان مست
دقیقة عند  5,5,60البالغة في الزجاج حیث كان القتل یحصل في 

ملغم/مللیتر للمستخلصات اعاله على التوالي،  8استعمال التركیز
  اخذین بنظر االعتبار االختالف النوعي للطفیلي والنباتات.

ع عقار المیبندازول وجد ان عند مقارنة تاثیر مستخلصي النبات م
  االخیر هو االكثر تاثیرا في قتل الدیدان البالغة في الزجاج.

  )3جدول رقم (
نتائج التاثیر الدوائي للمستخلص الكحولي لنبات القنابري الطري 

  البقریة والجاف وعقار المیبندازول على الدودة الشریطیة
 Taenia saginata  ساعة في الزجاج .24لمدة 

  
  مستخلص 
  
  

  تراكیز
ملغم/مللتر*

مستخلص النبات 
  الطري*

مستخلص النبات 
  المجموعة الضابطة  عقار المیبندازول  الجاف*

حالة 
  االجنة
داخل 
  البیوض

معدل 
زمن 
  الفقس

حالة 
  االجنة
داخل 
  البیوض

معدل 
زمن 
  الفقس

حالة 
  االجنة
داخل 
  البیوض

معدل 
زمن 
  الفقس

حالة 
  االجنة
داخل 
  البیوض

معدل زمن 
  الفقس

حیة   50
  متحركة

5 
  ساعة

حیة 
  متحركة

5 
  ساعة

حیة 
  متحركة

5 
  ساعة

حیة 
  ساعة 5  متحركة

حیة   100
  متحركة

5 
  ساعة

حیة 
  متحركة

5 
  ساعة

حیة 
  متحركة

5 
  ساعة

حیة 
  ساعة 5  متحركة

حیة   250
  متحركة

5 
  ساعة

حیة 
  متحركة

5 
  ساعة

حیة 
  متحركة

5 
  ساعة

حیة 
  متحركة

  ساعة 5

 بین التراكیز 0.05فرق معنوي احصائي بمستوى الثقة  تشیر الى عدم وجود *
  على التوالي. للمستخلصات الثالثة

مستخلصي النبات الطري انه عند استخدام  (3)ویبین الجدول رقم 
والجاف وعقار المیبندازول على بیوض الدودة الشریطیة البقریة في 

اي تاثیر على قتل البیوض في اي من التراكیز  الزجاج لم یظهر
،حیث بقیت االجنة حیة وتتحرك )مغم/مللیتر (250,100,50الثالثة 

داخل البیوض، ولم یكن هناك تاثیر لمستخلصي النبات وعقار 
  المیبندازول وبالتراكیز الثالثة على زمن فقس االجنة.

ذلك عقار ان عدم تاثیر مستخلص النبات بنوعیه الطري والجاف وك
 250,100,50ساعة وللتراكیز48 المیبندازول على البیوض لمدة

ملغم/مللیترعلى التوالي یمكن ان یعزى الى طبیعة تكوین غالف 
البیضة المتمثل بالغالف الخارجي للعلبة المكونة من غشاء رقیق جدا 
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والذي الیظهر عادة مع البیوض التي تخرج مع الغائط ویلیه الحامل 
ي یتكون من طبقتین داخلیة وخارجیة ویتالف كل منهما من الجنیني الذ

تركیب سمیك مكون من قطع من الكیراتین ولذا یبدو شكل جدار 
البیضة مخططا.ونظرا لكون هذا الكیراتین السمیك یمنع نفاذ مواد 

  .)8(المحالیل
كان لمستخلصي النبات الطري والجاف وعقار المیبندازول تاثیر على 

سداسیة االشواك للدودة الشریطیة البقریة من الزجاج حیویة االجنة ال
ملغم/مللیترعلى التوالي.  250,100,50عند استخدام التراكیز الثالثة 

فتشیر نتائج التجربة الى ان عدد الساعات التي قتلت فیها االجنة تقل 
ان المستخلص الكحولي (7) مع زیادة التراكیز. وقد وجدت التكریتي

یرا على اعداد بیوض الدودة الشریطیة القزمة بعد لنبات القنابري تاث
ملغم/كغم من وزن الجسم 500-250تجریع الفئران المصابة بجرعة 

حیث ادى ذلك الى اختفاء البیوض كلیا من البراز في الیوم السادس 
مما یشیر الى وجود تاثیر لهذا المستخلص على الدیدان الشریطیة 

  عموما.
ت فان التاثیر كان اقل مقارنة بما هو فعند استخدام مستخلصي النبا

في حالة استخدام عقار المیبندازول وكان التاثیر متشابها مع استخدام 
للتراكیز  18,25,30المستخلصین حیث بلغت ساعات قتل االجنة 

ملغم/مللیتر على التوالي لكل منها واظهرت التجربة  250,100,50
یز الثالثة المختلفة وایضا عدم وجود الفرق المعنوي بین استخدام التراك

كان الفرق غیر معنوي بین مستخلصي النبات ومعنویا مقارنة مع 
  المجموعة الضابطة.

اما بالنسبة الستخدام عقار المیبندازول فقد كان له تاثیرا اعلى من 
تاثیر مستخلصي النبات حیث بلغت ساعات القتل للتراكیز الثالثة 

ساعة على التوالي مقارنة مع المجموعة الضابطة، حیث بقیت  4,6,9
 p<0.05ساعة وكان الفرق معنویا بمستوى الثقة 48االجنة حیة لمدة 

  .(4)كما في الجدول رقم 
  

  )4جدول رقم (
نتائج التاثیر الدوائي للمستخلص الكحولي لنبات القنابري الطري 

  السداسیة االشواكوالجاف وعقار المیبندازول على حیویة االجنة 
hexacanth embryo  للدودة الشریطیة البقریةTaenia saginata 

  .ساعة في الزجاج48لمدة 
  المستخلص 

  
  

  التراكیز
  ملغم/مللتر***

مستخلص 
  النبات الطري*

مستخلص 
  النبات الجاف*

عقار 
  المیبندازول

مجموعة 
  السیطرة

معدل   50
زمن 
  القتل

  ساعة ** 48  ساعة 9  ساعة30  ساعة30
  ساعة 48  ساعة 6  ساعة25  ساعة25  100
  ساعة 48  ساعة 4  ساعة 18  ساعة 18  250

بین  0.05* تشیر الى عدم وجود فرق معنوي احصائي بمستوى الثقة  
  مستخلصي النبات الطري والجاف.

بین  0.05** تشیر الى وجود فرق معنوي احصائي بمستوى الثقة 
  السیطرة. المستخلصات الثالثة مقارنة مع المجموعة

بین  0.05*** تشیر الى عدم وجود فرق معنوي احصائي بمستوى الثقة 
  للمستخلصات الثالثة . التراكیز

عدم تاثیر االجنة داخل البیوض وقتلها انما یعود الى عدم نفاذ ان 
مستخلصي النبات وعقار المیبندازول الى داخلها وهو عكس مایحصل 

وتموت وذلك لعدم وجود للدودة الشریطیة حیث تتاثر االجنة 
). بینما كان 8السكلیروتین الكایتیني في العلبة او الحامل الجنیني (

لتلك المستخلصات بالتراكیز المذكورة اعاله تاثیرا على االجنة سداسیة 
االشواك التي فقست من البیوض،وبهذا فربما یكون هناك تاثیر 

لبالغة وهذا لمستخلصي النبات بنوعیه الطري والجاف على الدودة ا
مایمكن ان یتم في دراسات الحقة. وعند مقارنة تاثیر عقار المیبندازول 
مع مستخلصي النبات فان النتائج تشیر الى تفوق عقار المیبندازول 
على المستخلص في تاثیره على االجنة السداسیة االشواك وربما كان 

  في ذلك.للتركیب المفرد للمیبندازول والمختلط لمستخلصي النبات دور 
  المصادر 
). دراسة بعض الخصائص 1994المختار،انتصار جواد حمد( .1

الطبیة في بعض الدیدان الطفیلیة في  الدوائیة لبعض النباتات
الطب  الفئران المختبریة. رسالة ماجستیر،جامعة بغداد،كلیة
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Studying the Effect of alcoholic Extract of the Plant Cardaria draba on 

Some Stages of Entrobius vermiculaeris and Taenia saginata in vitro. 
T.I. Al-Alousi 1 , D.A.M. Alsawah 2, Saadiah S.H. Alobaidi 3 

1 Veterinary Medicine Col. /Tikreet Univ./Tikrit/Iraq. 
2 General company for drug and medical requirments industry in Samarra. 
3 Dept. Biol./Sci. Col./Kirkuk Univ./Kirkuk*Iraq. 
Abstract 
The results of the experiments explained that there were slight influences of the fresh & dry extracts on E. 
vermicularis eggs.  
Comparing with that on the larvae and mature worms, the recorded hour of slay of both fresh & dry extracts 
were (13) hours at the dose (250) mg/ml comparing that of control group,(24) hours. The slay time of mature 
worms at dose of (250) mg/ml was (9) hours. The mebendazole drug has the highest level of killing for the eggs 
& mature worms, comparing with the fresh & dry extracts and the control groups. The result of experiment 
indicated that was no effect for the extracts & Mebendazole drug on the mobility & the hatching of the embryo 
of T. saginata eggs at any concentration used during (48) hours. The killing time of the embryos after hatching 
was increased proportionally to the increasing with dose concentration. 
The fresh & dry extracts used had similar activity on the embryos. The slay time of the embryos at the highest 
dose (250)mg/ml was (48) hours. It appeared that the effect of Mebendazole drug on embryo activity was more 
than that of the extracts, when the embryos were killed through four hours in the dose (250) mg/ml.  

  
  


