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  Mus musculusفي عالج الفئران البیض   Punica granatumمستخلصات الرمان كفاءة 
   Giardia lamblia طفیلالمصابة تجریبیا ب

  .فاطمة شهاب الناصري ،  ابراهیم شعبان داؤود  ،معروف سبتي جمعة العماش
  ، العراق ، تكریت جامعة تكریت،  كلیة العلوم،  قسم علوم الحیاة

  الملخص
 المصـابة البـیضالفئـران  عـالجفـي  Punica granatumثمـار الرمـان  لمستخلص المـائي والكحـولي لقشـورا الدراسة الحالیة اختبار كفاءة تضمنت  

 14.657ثمـار الرمـان بتركیـز  المسـتخلص المـائي والكحـولي لقشـورب حیـث تـم تجریـع الفئـران المصـابة تجریبیـا .Giardia lambliaبطفیلـي  تجریبیـا
مـــع عقـــار  قیـــد الدراســـة لمستخلصـــاتد تـــم مقارنـــة الكفـــاءة العالجیـــة لوقـــ .علـــى التـــوالي وبجرعـــة واحـــدة یومیـــا ،ملغـــم / فـــأر 20.893و  ملغـــم / فـــأر

  / یوم. ملغم / فأر 0.392رها اقدمالذي اعطي بجرعة و  Metronidazoleالمیترونیدازول 
 .Gومستخلصــات قشــور ثمــار الرمـان قیــد الدراســة فــي عــالج االصــابة بطفیلــي الحالیــة فعالیــة كــل مـن عقــار المیترونیــدازول  الدراســة نتــائجاظهـرت  

lambliaلكنهـا تباینـت فـي المـدة الزمنیـة الالزمـة الحـداث العـالج التـام %100ة وكفاءة كاملـة فـي العـالج (. فقد احدثت المواد العالجیة كافة فعالی ،(
  وانهاء االصابة.
  ، الفئران البیض.Giardia lamblia ،Punica granatumكلمات المفتاح: 

    المقدمة
 Zoonosisمن االمراض المشتركة  Giardiasisیعد مرض الجیاردیا 

diseases  بین االنسان والحیـوان، وتسـببه طفیلیـات الجـنسGiardia 

spp. ] 1 ،2 [ ـــوع ـــل الن نـــات یاحـــد الحو  Giardia lamblia. ویمث
تصــیب االمعــاء  التــي Protozoan flagellatesاالبتدائیــة المســوطة 

وتتمثــل اطــوار الطفیلــي بكــل  ) لالنســان.الدقیقــة (االثنــي عشــري والصــائم
ویعـــد  . Cystوالطـــور المتكـــیس  Trophozoiteمـــن الطـــور المتغـــذي 

التــي تســبب  Pathogenic agents هــذا النــوع مــن العوامــل الممرضــة
فـــي جمیـــع  الجـــنساالســـهال لالنســـان. وتنتشـــر االصـــابة بطفیلیـــات هـــذا 

    .] 5، 4، 3 [العالم انحاء 
ـــــة  Punica granatum الرمـــــان نبـــــات یعـــــود ـــــى العائلـــــة الرمانی ال

.Punicaceae نبــات الرمــان اهمیــة كبیــرة مــن الناحیــة الطبیــة ویمتلــك، 
ــــه ( الجــــذور، قشــــرة الســــاق، االزهــــار  ــــد مــــن اجزائ ــــث یســــتخدم العدی حی

ــــة ) فــــي عــــالج العدیــــد مــــن الحــــاالت المرضــــیة خاصــــة  والثمــــار الكامل
 فـيقشـرة الجـذور والسـاق  حیـث تسـتخدم .] 6 [ ض القناة الهضـمیةامرا

حالــــة فــــي  فتســــتخدمعــــالج االصــــابة بالدیــــدان الشــــریطیة، امــــا االزهــــار 
وتعطـي البـراعم الزهریـة للرمـان باتحادهـا مـع  ،آالم العیونو  التقیؤ، القرح

تمتلــك قشــرة  .للمصــابین بمــرض الجیاردیــا جیــدةنباتــات اخــرى اســتجابة 
 التهابـــات القولـــون، االســـهال معالجـــة خارجیـــة تـــأثیر كبیـــر فـــيالثمـــرة ال

 الرمـــان المــزمن، الزحـــار، الحموضـــة واضـــطرابات الـــرحم. كمـــا ان ثمـــار
  فقــــــــــــــــر الــــــــــــــــدم وامــــــــــــــــراض تحــــــــــــــــاال عــــــــــــــــالج فــــــــــــــــي ذات فائــــــــــــــــدة

ســــتخدم دبــــاغ وقشــــرة الثمــــرة فــــي عــــالج الــــدزنتري ی. ] 8، 7 [ الطحــــال
لتوضــح دور  الحالیــة سـةوقـد جــاءت الدرا. ] 10، 9 [ الطفیلیــة والدیـدان

 التجریبیـــة االصـــابة لرمـــان فـــي عـــالجل المائیـــة والكحولیـــة مستخلصـــاتال
مقارنـة  )لبـیضالفئـران ا( في الحیوانات المختبریـة G. lambliaطفیلي ب

  بتأثیر عقار المیترونیدازول.
  

  Materials and Methods المواد وطرائق العمل

  تحضیر المستخلصات النباتیة
   plant extracts Preparation of  

فــي تحضــیر المســتخلص الكحــولي  Harborne ] 11 [ اتبعــت طریقــة
كمــا تــم تحضــیر المســتخلص المــائي لقشــور ثمــار  لقشــور ثمــار الرمــان.

  .] 12 [ الرمان وفقا لما ذكره حمزة
    Collecting of parasite samplesجمع عینات الطفیلي 

وبطوریـــه المتغـــذي  G. lambliaتــم الحصـــول علـــى طفیلــي          
فقـط  G. lamblia والمتكـیس مـن غـائط االشـخاص المصـابین بطفیلـي

ــــي آخــــر)  ــــىوالمــــراجعین (أي غیــــر مصــــابین بطفیل المستشــــفى العــــام  ال
حیـث جمعـت العینـات فـي  .لرعایـة الصـحیة االولیـة فـي سـامراءومراكز ا

 احــداث فــي الطفیلــي كیــاسواســتعملت عینـات ا .قنـاني بالســتیكیة معقمــة
  الفئران المختبریة. تجریبیا في صابةاال

   Examination method of stoolطریقة فحص الغائط 
بطفیلــي تـم فحــص عینــات الغــائط المــأخوذة مــن االشــخاص المصــابین   

G. lamblia  وفــق طریقــة المســحة الرطبــة المباشــرةDirect wet 

film preparation  وذلـــــك باســــتخدام المحلـــــول الملحــــي الفســـــلجي
  . ] 13 [ اللوكالي –بغة الیودصومحلول 

تحضیر عالق اكیاس الطفیلي المسـتعمل فـي تجریـع الحیوانـات 
  المختبریة 

 ] 15 [ و .Roberts-Thompson et al ] 14 [ اعتمـدت طریقـة 
Bingham & Meyer تــم حســاب وقــد  ي تنقیــة الطــور المتكــیس.فــ

ــــــــــــــــدم  ــــــــــــــــا ال ــــــــــــــــاس باســــــــــــــــتعمال شــــــــــــــــریحة عــــــــــــــــد خالی عــــــــــــــــدد االكی
)Haemocytometer( حیــث، لغـرض الحصــول علــى جرعــة االصــابة 

  مل. 0.2كیس /  103×  2 كیاس الطفیلي بتركیزبأعت الفئران جر 
  Experimental animalsحیوانات التجربة 

الشــــــركة العامــــــة لصــــــناعة االدویــــــة  تــــــم اجــــــراء الدراســــــة الحالیــــــة فــــــي 
 50 الحالیـة سـتخدمت فـي الدراسـةاوقد  .والمستلزمات الطبیة في سامراء
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 10 –8) وبعمـــر ىثـــنا 25و ار ذكـــ Mus musculus )25  نـــوع فـــأرا
ــــى الفئــــران مــــن المركــــز  غــــم. 30 –25 ســــبوع ووزنا ــــم الحصــــول عل ت

وقــد وضــعت هــذه الفئــران  فــي بغــداد. الــوطني للرقابــة والبحــوث الدوائیــة
) فــــي اقفــــاص ن االنــــاث (تجنبــــا لحــــاالت التــــزاوجبعــــد عــــزل الــــذكور عــــ

نــات المختبریــة وبمعــدل ســبعة فئــران بالســتیكیة خاصــة بتربیــة هــذه الحیوا
ئمــة (الحــرارة، فــي كــل قفــص. وتــم تــوفیر كــل مــن الظــروف البیئیــة المال

) والعلیقـة الخاصـة لهـذه الفئـران، كمـا تـم اعطائهـا میـاه التهویة واالضـاءة
ثــم فحــص بــراز الفئــران منــذ البــدء  شــرب معقمــة بواســطة قنــاني خاصــة.

الطفیلیــــة. وقــــد تــــم احــــداث للتأكــــد مــــن خلوهــــا مــــن االصــــابات المعویــــة 
ــا فیهــا بعــد تنقیــة اكیــاس الطفیلــي وتجریعهــا للفئــران قیــد  االصــابة تجریبی

حــورت بقطــع  18مــل مــع ابــرة قیــاس  1الدراســة باســتخدام محقنــة حجــم 
رأســـها المـــدبب وبـــرده لیصـــبح املـــس ونـــاعم بطریقـــة تســـمح بـــدخولها فـــم 

  ان. الفأر ووصولها إلى نهایة المريء دون احداث اذى للحیو 
) فــــي اقفــــاص بعــــد تجریعهــــا عــــالق اكیــــاس الطفیلــــيوضــــعت الفئــــران ( 

باسـتخدام ز الفئـران (وقد تم فحـص بـرا نظیفة خالیة من النشارة الخشبیة.
جـل الكشـف عـن ) في الیوم الثاني مـن التجریـع الاللوكالي –صبغة الیود

وجــود االصــابة. حیــث تــم البحــث عــن اكیــاس الطفیلــي، لغــرض تحدیــد 
ة. ثــم قســمت الفئــران المصــابة بعــد ذلــك الــى مجــامیع علــى مــدة الحضــان

  اساس التشابه في فترة الحضانة.
  Mice  groupsمجامیع الفئران 

 5فــأر ( 10وزعــت مجــامیع الفئــران بحیــث تحتــوي كــل مجموعــة علــى  
  )، وكانت تلك المجامیع كاالتي:اناث 5ذكور و 

ل الملحـي مـل مـن المحلـو  0.1: جرعـت مجموعة السیطرة السالبة  -1
الفسلجي. وقد تم تكوین مجموعتي سیطرة سالبة بحیـث تقابـل كـل واحـدة 

  منها احدى المجامیع العالجیة المذكورة الحقا.
 ×  2جرعــــت هــــذه المجموعــــة مجموعــــة الســــیطرة الموجبــــة :  -2

عالق اكیاس الطفیلي. وتم فحص بـراز الفئـران فـي  مل 0.2كیس / 103
التــالي لتجریعهــا بعــالق االكیــاس، وبعــد هــذه المجموعــة ابتــداءا مــن الیــوم 

مـل مـن المحلـول  0.1جرعـت  ان تم الكشف عن وجود االصابة مباشـرة
الملحـي الفسـلجي. وقـد تـم تكــوین مجمـوعتي سـیطرة موجبـة بحیـث تقابــل 

 ةالتالیـــ ةة المدونـــة  فـــي الفقـــر كـــل واحـــدة منهـــا احـــدى المجـــامیع العالجیـــ
)3(.  
  مجامیع عالجیة مصابة  -3
العالج بعـد ان تـم الكشـف عـن وجـود بصابة میع الفئران المجرعت مجا 

وقــد تــم اســتمرار التجریــع العالجــي لحــین الشــفاء مــن  االصــابة مباشــرة.
  االصابة.

مـل / فـأر مـن محلـول   0.1ملغـم / 0.392:  جرعـت المجموعة االولى
االشــخاص فــي عــالج  هــذا العقــار یســتخدم . حیــثعقــار المیترونیــدازول

ملغم / یوم / شخص، وعلى اسـاس ذلـك حـددت  1000البالغین بجرعة 
  الجرعة العالجیة للفئران.

مل / فأر مـن محلـول  0.1ملغم /  14.657: جرعت المجموعة الثانیة
  المستخلص المائي لقشورثمار الرمان.

ــــأر مــــن  0.1ملغــــم /  20.893: جرعــــت المجموعــــة الثالثــــة  مــــل / ف
  محلول المستخلص الكحولي لقشور ثمار الرمان.

ـــد الدراســـة   ـــة قی ـــة مـــن المستخلصـــات النباتی ـــار الجرعـــة العالجی تـــم اختی
ـــــــة الوســـــــطیة (اعتمـــــــاد ـــــــى الجرعـــــــة الممیت المحـــــــددة لكـــــــل ) LD50ا عل

ـــــك ـــــي ذل ـــــةمســـــتخلص ف ـــــق طریق ـــــت  .Dixon ] 16 [ ، ووف ـــــث كان حی
LD50 غـــم / كغـــم 7.600 ص الكحـــولي لقشـــور ثمـــار الرمـــانللمســـتخل 

(العمــاش،  غــم / كغــم 5.330وللمســتخلص المــائي لقشــور ثمــار الرمــان 
  .قید النشر)

وقد تم تحدید زمن الشفاء مـن االصـابة بـالطفیلي وذلـك باالعتمـاد علـى  
نتیجة الفحـص الیـومي لبـراز الفئـران والكشـف عـن اكیـاس الطفیلـي طیلـة 

  مدة العالج. 
تم تحدید الكفـاءة العالجیـة لعقـار المیترونیـدازول والمستخلصـات النباتیـة 

دراسـة الحالیــة، وذلـك مـن خــالل حسـاب عـدد االكیــاس المسـتخدمة فـي ال
  :] 17 [ ان، ثم تطبیق المعادلة التالیةغم من براز الفئر 1في 

N = S (Vol × Wt) 
  حیث ان :

N  غم من البراز. 1= عدد اكیاس الطفیلي في  
S .عدد اكیاس الطفیلي المحسوبة في شریحة عد خالیا الدم البیض =  

Vol مل 0.01( = حجم العینة المحسوبة.(  
Wt ) غم). 1= وزن عینة البراز المأخوذة  

وقــد اســتمرت عملیــة عــد االكیــاس طیلــة مــدة العــالج ولحــین الشــفاء      
مـــن االصـــابة بـــالطفیلي. وقـــد تـــم تطبیـــق المعادلـــة التالیـــة لغـــرض قیـــاس 

مستخلصـــات النباتیـــة قیـــد الدراســـة الكفـــاءة العالجیـــة لكـــل مـــن العقـــار وال
]18[:  

    
ج كفاءة العال

  المستعمل % =

معدل اعداد اكیاس 
في مجموعة  الطفیلي

  السیطرة الموجبة

 معدل اعداد اكیاس  -
الطفیلي في المجموعة 

  العالجیة
  

 ×
معدل اعداد اكیاس الطفیل في مجموعة   100

  السیطرة الموجبة
     Results & Discussionوالمناقشة النتائج

 .Gداد اكیـاس طفیلـي ان معـدالت اعـ )2) وجدول (1جدول ( من تبین

lamblia المجــامیع العالجیــة  كــل مــن ذكــور وانــاث كانــت متقاربــة فــي
حیـــث تراوحـــت  .ظهـــور االصـــابة بـــدء ومجموعـــة الســـیطرة الموجبـــة عنـــد

 – 868 وكـیس / غـم بـراز  960 – 844معدالت اعداد االكیـاس بـین 
. ، علــى التــواليانــاث الفئــرانو  فــي كــل مــن ذكــوركــیس / غــم بــراز  951
دأ معـدل طـرح اكیـاس الطفیلـي باالنخفـاض تـدریجیا منـذ الیـوم االول ثم ب

من العـالج بعقـار المیترونیـدازول والمسـتخلص المـائي والكحـولي لقشـور 
ثمــار الرمــان. واســتمر معــدل طــرح االكیــاس باالنخفــاض الــى ان وصــل 

الثــــامن بعــــد العــــالج بعقــــار و الــــى الصــــفر فــــي الیــــوم الســــادس، الســــابع 
علـى  ،المستخلص المائي والكحولي لقشور ثمار الرمانالمیترونیدازول، 

ــــي وصــــول معــــدل اعــــداد  ــــران ف ــــل ذكــــور وانــــاث الفئ ــــد تماث ــــوالي. وق الت
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) الـى الصـفر بعـد عالجهـا بـالمواد العالجیـة (التي طرحت منهـااالكیاس 
  اعاله.

االصــــابة التــــي اســــتمر تجریعهــــا بعــــد امــــا مجموعــــة الســــیطرة الموجبــــة (
) فقــد ازداد فیهــا معــدل عــدد اكیــاس الطفیلــي يبــالمحلول الملحــي الفســلج

 المطروحـــة خـــالل االیـــام االربعـــة االولـــى بعـــد ظهـــور االصـــابة، ثـــم بـــدأ
 ً ـــدء ـــوم الخـــامس بعـــد المعـــدل باالنخفـــاض التـــدریجي  ب االصـــابة  مـــن الی

غـــم  / كــیس 590 و غــم بـــراز / كـــیس 600لیصــل الـــى اقــل قیمـــة لــه (
فــي كــل مــن ذكــور وانــاث ة بعــد ظهــور االصــاب الثــامن) فــي الیــوم بــراز

  ).  الفئران (على التوالي
ـــائج الدراســـة  ـــة ) 3جـــدول الحالیـــة (تبـــین مـــن نت ـــة كاف ان المـــواد العالجی

)، لكنهــا تباینـــت فـــي %100فعالیـــة وكفــاءة كاملـــة فــي العـــالج (احــدثت 
ان عقــار المــدة الزمنیــة الالزمــة الحــداث العــالج التــام وانهــاء االصــابة. 

ـــــر ـــــة مـــــن  المیترونیـــــدازول كـــــان اكث المســـــتخلص المـــــائي كفـــــاءة عالجی
مـــن خـــالل مالحظـــة ویمكـــن تقـــدیر ذلـــك  ،والكحـــولي لقشـــورثمار الرمـــان

) الیومیــة مقارنــة مــع بقیــة االكیــاسلخفــض معــدل عــدد النســبة المئویــة (
) لحــین ، ولكونــه اســتغرق اقــل مــدة زمنیــة (مــن بقیــة العالجــاتالعالجــات

رة نهائیـة وقـد كانـت حصول توقف طرح اكیاس الطفیلـي مـع البـراز بصـو 
  ]19 [متوافقة مع ماذكرتـه السـامرائ خمسة ایام. وجاءت النتائج الحالیة

لعـــالج مـــرض مـــن حیـــث ان عقـــار المیترونیـــدازول اســـتغرق وقـــت اقـــل (
 Agaricus) ممـــــا علیـــــه الحـــــال فـــــي فطـــــر الجیاردیـــــا فـــــي الفئـــــران

bisporus ،علـــــى التـــــوالي. توافقـــــت  ،یومـــــا 14و  10 حیـــــث اســـــتغرق
فـي بعــض الجوانــب،   ] 20 [الحالیــة مـع نتــائج الكبیســي  الدراســة نتـائج

 .G حیث اشار الى ان المدة المستغرقة لعالج الفئران المصابة بطفیلـي

lamblia  ـــــه ـــــت كفائت ـــــام وكان ـــــت خمســـــة ای ـــــدازول كان بعقـــــار المیترونی
 الدراســة الحالیــة مــع دراســة بینمــا لــم تتوافــق .%100) العالجیــة العقــار(

مـــن حیـــث كــــون المســـتخلص المـــائي الحـــار لقشــــور   ] 20 [الكبیســـي 
ــــث بعــــد 100ثمــــار الرمــــان اعطــــى كفــــاءة عالجیــــة  % عنــــد الیــــوم الثال

العـــالج أي اســـتغرق وقتـــا اقـــل مـــن العقـــار لعـــالج االصـــابة. لـــم تتوافـــق 
رتـــــه نتـــــائج الدراســـــة الحالیـــــة المتعلقـــــة بعقـــــار المیترونیـــــدازول مـــــع ماذك

) المســــتغرقة (عشـــرة ایــــام منیــــةمــــن حیـــث المــــدة الز   ] 19 [الســـامرائي 
المیترونیـدازول،. كمـا لــم بعقــار  G. lambliaلعـالج االصـابة بطفیلـي 

،  ] 21 [تـــه محمـــد وآخــــرون تتوافـــق نتـــائج الدراســـة الحالیــــة مـــع ماذكر 
حیث اشارت الى ان عقار المیترونیدازول اسـتغرق وقـت اطـول ممـا هـو 

 Thymbra spicataعلیــــه فــــي حالــــة المســــتخلص المــــائي للزعتــــر 
لغـــرض عـــالج مـــرض الجیاردیـــا فـــي الفئـــران البـــیض وقـــد كانـــت المـــدة 
الزمنیـــة تســـعة ایـــام وســـتة ایـــام علـــى التـــوالي. لـــم تتوافـــق نتـــائج الدراســـة 

ــائج كــون المــدة   Sanad & Al-Ghabban ] 22 [ الحالیــة مــع نت
فـي  G. lambliaبطفیلـي سـتغرقة لعـالج االصـابة التجریبیـة الزمنیـة الم
 مقــدارهاعالجیــة كفــاءة وبایــام،  عشــرةكانــت  رالمیترونیــدازولالفئــران بعقا

 & Sanad ] 22 [ دراسةع م الدراسة الحالیة %، بینما توافقت93.33

Al-Ghabban فـــي كـــون العقـــار اكثـــر كفـــاءة مـــن المســـتخلص المـــائي 
  ایام من العالج.  عشرة% بعد 70رها اقدمللثوم الذي اعطى كفاءة 

ربمــــا یعــــزى االخــــتالف فــــي المــــدة الزمنیــــة المســــتغرقة لعــــالج االصــــابة 
المیترونیدازول الى وجـود سـالالت مختلفـة  بعقار G. lambliaبطفیلي 

 مـن الطفیلـي وبالتـالي اخــتالف مقاومـة هـذه الســالالت للعقـار. فقـد اشــار
] 23 [ Rossignol  الـى تطـور مقاومـة بعـض السـالالت لطفیلـيG. 

lamblia 24 [ ر المیترونیــدازول. كمــا اشــارضــد عقــا [ Gardner 

& Hill  الــى ان االخــتالف الــوراثي بــین ســالالت طفیلیــاتGiardia 
مقاومـــة  كمـــا ربمـــا تنـــتج. تهوضـــراو ربمـــا یـــنعكس علـــى مقاومـــة الطفیلـــي 

عبـــر  العقـــار نفـــاذالطفیلـــي للعقـــار عـــن قـــدرة الطفیلـــي علـــى التقلیـــل مـــن 
ییــرات معقــدة للجینــات احــداث تغعلــى تــه عــن قدر  تنــتج انهــا او اغشــیته،

ولكـــن بشـــكل . ] 25 [ الطفیلـــي غشـــاءتشـــفیر بروتینـــات  المســـؤولة عـــن
نیـدازول غیـر واضـحة تبقى میكانیكیة مقاومة الطفیلي لعقـار المیترو  عام

  .] 26 [وغیر مفهومة 
ـــدازول  Chandy & McCarthy ] 27 [ اكـــد ان عقـــار المیترونی

ـــــى ـــــاقیر االخـــــرى التابعـــــة ال تبقـــــى  Nitroimidazoles اتمركبـــــ والعق
دیا.كمــا اشــارا الــى ان العقــاقیر االكثــر تــأثیرا وتــوفرا لعــالج مــرض الجیار 

زول، المبنـــدازول والمیترونیـــدازول) موجـــودة فـــي القائمـــة البنـــداالعقـــاقیر (
 منظمــــــة الصـــــحة العالمیــــــة التـــــي قامـــــت) الرئیســـــیة (لعقـــــاقیر االطفــــــال

  .  باعدادها لعالج االمراض
ـــــائج ا لـــــوحظ ـــــة انمـــــن نت مـــــائي المســـــتخلص ال كـــــل مـــــن لدراســـــة الحالی

كفـــاءة عالجیـــة جیـــدة، وخاصـــة  اعطـــى والكحـــولي لقشـــور ثمـــار الرمـــان
مــن خــالل المســتخلص المــائي لقشــور ثمــار الرمــان، ویمكــن تقــدیر ذلــك 

ارنـة مـع الیومیـة مق االكیـاسلخفـض معـدل عـدد مالحظة النسبة المئویة 
لعــــالج االصــــابة زمنیــــة ة ، كمــــا انــــه اســــتغرق مــــدالمیترونیــــدازولعقــــار 
ة مــن قبــل العقــار. كمــا مقاربــة للمــدة المســتغرق G. lamblia بطفیلــي

) كــان افضــل كفــاءة مســتخلص المــائي لقشــور ثمــار الرمــاناللــوحظ انــه (
 28 [. اشـارت المسـعودي المستخلص الكحولي لقشور ثمـار الرمـانمن 

فضــل الــى ان المســتخلص المــائي الحــار لقشــور ثمــار الرمــان كــان ا  ]
مـــن المســـتخلص المـــائي البـــارد والكحـــولي فـــي عـــالج الفئـــران المصـــابة 

وقــد اشــارت الــى ان مــادة التــانین الموجــودة ،  Trichomonasبطفیلــي 
ت الدوائیـة للرمـان. في الرمان هي المسؤولة بالدرجة الرئیسیة عن الصفا

 فقد اوضحت فـي مقارنـة لتـأثیر المسـتخلص المـائي  ] 29 [اما الدوري 
ملغــم / كغــم لكــل منهمــا )  50لقشــور ثمــار الرمــان ( بتركیــز  وليوالكحــ

افضـــل  علـــى الرؤیســـات االولیـــة فـــي الفئـــران بـــان المســـتخلص الكحـــولي
الـى افضـلیة  ] 29 [الـدوري  كمـا اشـارت .تأثیرا من المسـتخلص المـائي

-Al  ] 30 [كمـــا اشـــار المســـتخلص الكحـــولي فـــي الزجـــاج ایضـــا. 

Alousi فـــــي  )%71( لكحـــــولي للـــــب الرمـــــانكفـــــاءة المســـــتخلص االـــــى
الفئـــــران فـــــي  Cryptosporidiasis عـــــالج مـــــرض البویغـــــات الخبیئـــــة

  .Fahmy et al ] 31 [ امـا ملغــم / كغـم. 500البـیض عنـد التركیـز 
المســتخلص المیثــانولي لقشــور ثمــار الرمــان لعــالج الفئــران  ســتخدمفقــد ا

ع التجریـــ مـــع اســـتمرار Schistosoma mansoniالمصـــابة بطفیلـــي 
 مقـدارهااعطى كفـاءة عالجیـة  قد ان المستخلصووجد لثالث ایام فقط، 

الــــى ان المســــتخلص الكحــــولي للــــب  ] 32 [اشــــارت الرفــــاعي و  %.72
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ملغــــــــــم / كغــــــــــم.  1000البویغــــــــــات الخبیئــــــــــة وذلــــــــــك عنــــــــــد التركیــــــــــز % فـــــي عـــــالج مـــــرض 53الرمـــــان قـــــد اعطـــــى كفـــــاءة عالجیـــــة قـــــدرها 
  

مع معدل  حة من ذكور الفئران البیض المعالجة خالل فترات زمنیة مختلفة وفق مدة العالج ومقارنته): معدل عدد االكیاس المطرو 1جدول (
  فئران السیطرة 

 المجامیع

  الخطأ القیاسي± معدل اعداد االكیاس المطروحة 
 ( كیس /  غم من البراز )

 یوما بعد العالج

 8 7 6 5 4 3 2  1عند   ظهور االصابة

فئران العالج

 رونیدازولالمیت

844.00  
± 

43.43  
D 

470.00  
± 

16.43  
D 

232.00  
± 

15.94  
F 

110.00  
± 

7.07  
F 

52.00  
± 

3.74  
F 

24.00  
± 

2.45  
F 

0.00  
F 

0.00  
E 

0.00  
D 

 المستخلص المائي لقشور ثمار الرمان

866.00  
± 

30.59  
CD 

476.00  
± 

16.31  
D 

298.00  
± 

8.60  
E 

216.00  
± 

12.08  
E 

116.00  
± 

6.78  
E 

58.00  
± 

4.90  
E 

28.00  
± 

3.74  
E 

0.00  
E 

0.00  
D 

المستخلص الكحولي لقشور ثمار الرمان
960.00  
± 

40.99  
A 

784.00  
± 

42.26  
C 

626.00  
± 

34.44  
D 

476.00  
± 

20.15  
D 

244.00  
± 

16.31  
D 

128.00  
± 

5.83  
D 

56.00  
± 

5.10  
D 

20.00  
± 

4.47  
D 

0.00  
D 

  فئران االصابة
  ( سیطرة موجبة )

( Normal saline ) 

946.80  
± 

11.38  
AB 

1098.00
±  

10.33 
A 

1211.20
± 

11.23 
A 

1294.00
± 

10.74  
A 

1358.40
± 

10.61  
A 

1168.80
± 

10.91  
A 

958.40
± 

10.56  
A 

771.60  
± 

10.56  
A 

600.80
± 

10.39  
A 

  عمودیة ). بین المجامیع ( المقارنة)  0.05شیر االحرف المتشابهة الى عدم وجود فروق معنویة ( االحتمالیة > ت
  بین المجامیع ( المقارنة عمودیة ).)  0.05 ≤( االحتمالیة تشیر االحرف المختلفة الى وجود فروق معنویة 

  
مع المعدل في  وفق مدة العالج ومقارنته ): معدل عدد االكیاس المطروحة من اناث الفئران البیض المعالجة خالل فترات زمنیة مختلفة2جدول (

  فئران السیطرة.

 جامیعالم

  الخطأ القیاسي± معدل اعداد االكیاس المطروحة 
 ( كیس / غم من البراز )

 یوما بعد العالج

عند   ظهور
 االصابة

1 2 3 4 5 6 7 8 

  فئران
العالج

 المیترونیدازول

926.00  
±  

35.01 
B 

470.00  
±  

18.44 
E 

238.00  
±  

18.55 
F 

112.00  
±  

9.70 
F 

58.00  
±  

3.74 
F 

28.00  
±  

2.00 
F 

0.00  
F 

0.00  
E 

0.00  
D 

 المستخلص المائي لقشور ثمار الرمان

868.00  
±  

19.85 
D 

508.00  
±  

27.64 
D 

316.00  
±  

18.60 
E 

210.00  
±  

9.49 
E 

116.00  
±  

5.10 
E 

60.00  
±  

4.47 
E 

28.00  
±  

3.74 
E 

0.00  
E 

0.00  
D 

المستخلص الكحولي لقشور ثمار الرمان
916.00  
±  

30.76 
C 

800.00  
±  

40.00 
C 

654.00  
±  

41.30 
D 

478.00  
±  

43.75 
D 

280.00  
±  

33.62 
D 

130.00  
±  

21.68 
D 

58.00  
±  

6.63 
D 

22.00  
±  

5.83 
D 

0.00  
D 

  فئران االصابة
  ( سیطرة موجبة )

( Normal saline ) 

951.20  
±  

10.84 
A 

1086.00
±  

9.15 
A 

1196.40
±  

8.70 
A 

1282.00
±  

8.81 
A 

1349.20
±  

8.46 
A 

1150.00
±  

7.92 
A 

945.60
±  

8.91 
A 

756.80
±  

8.75 
A 

590.00
±  

9.15 
A 
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 .G): كفاءة عقار المیترونیدازول والمستخلصات النباتیة قید الدراسة في عالج االصابة التجریبیة بطفیلي3جدول (
lamblia  .  

  

  
  المجامیع                  

  
  الزمن          

 (یوما بعد العالج)

 الكفاءة العالجیة ( % )

  المیترونیدازول عقار
 ) ملغم/ فأر 0.392( 

  المستخلص المائي لقشور ثمار الرمان
 ) ملغم / فار 14.658( 

  المستخلص الكحولي لقشور ثمار الرمان
 ) ملغم / فأر 20.893( 

 االناث الذكور االناثالذكور االناث الذكور
1 57 57 57 53 29 26 
2 81 80 75 74 48 45 
3 91 91 83 84 63 63 
4 96 96 91 91 82 79 
5 98 98 95 95 89 89 
6 100 100 97 97 94 94 
7   100 100 97 97 
8     100 100 
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Abstract 
The present study was investigated the efficieny of aqueous and alcoholic extracts of Punica granatum pulp and 
peel in treatment of albino mice infected experimentally with Giardia lamblia. The doses of aqueous and 
alcoholic extracts for treatment were 14.657 & 20.893 mg/mice/day, respectively. Also the efficieny of these 
extracts were compared with metronidazole drug with dose 0.392 mg/mice/day. 
The present study revealed that the extracts and drug were similar in their efficiency (100%), but it were 
different in the time for reduction of infection and perfect cure.  


