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 الملخص
 Viscumصممممت الدراسممة الحاليمممة التبممار التممملمير السمممي لممسمممتلمص الكحممولي لمممممار نبممات المممدبق

album   عمم  ئرمرام ملمجمة تجريبيما بطايمش المشممانيا اةحشمارية  Leishmania donovani  مقارنمة
لممدا الحيوانمات الملمجمة إذ بم ممت   S.GPT. وقممد أظهمرت الدراسمة ارتاماع اةنممزيم مم  عقمار البنتوسمتام

وحمدة دوليمة/ لتمر لمجموعمة السميطرة الموجبمة مقارنمة مم  مجموعمة السميطرة  790الم  400قيمته ما بميم 
مما عممم سمممية المسممتلمص الكحممولي ئقممد بينممت نتممارال المعالجممة بممه مممم لممالش قيمماس اةنزيمممات  السممالبة، أم 

بممملم المسمممتلمص يحتممموي عمممم  سممممية منلاضمممة أد ت إلممم  انلاممماض قممميم  S.GOTو  S.GPTالكبديمممة 
S.GPT  وحمممدة دوليمممة/ لتمممر، لممجموعمممات المعالجمممة بالمسمممتلمص  232و  240إلممم   412و  402ممممم

مممما اةنممممزيم  حقنمممما عضممممميا وتجريعمممما ئمويمممما عممممم  التمممموالي مقارنممممة ممممم  مجموعممممة المعالجممممة بالبنتوسممممتام. وأم 
S.GOT  ئملظهر ارتااعمماي ئمي مجموعممة المعالجممة بالمسمتلمص الكحممولي المحقونممة عضممياي، إذ ارتامم  مممم

لتممممر ئمممي اليمممموم المالمممميم بعممممد المعالجمممة. أظهممممرت الدراسممممة  \وحممممدة دوليمممة  148قبمممش المعالجممممة إلممم   56
لمدا الارمرام المعالجمة بالبنتوسمتام وبمسمتلمص مممار المدبق  alkaline phosphataseانلااضاي ئي قيم 

 حقنا عضميا وتجريعا ئمويا، مقارنة م  مجموعة السيطرة الموجبة.
 المقدمة

أحممد أمممراض   Visceral leishmaniasisالميشمممانيا اةحشممارية داء 
 Leishmaniaينممتال عممم طريممق اللمممال بطايممش  و المنمماطق المداريممة

donovani [1] ي مممممزو ملتممممممض لاليممممما المضممممميض  أم، يمكمممممم لمطايمممممش
. يكمموم hepatosplenomegalyويممؤدي إلمم   تضمملم الكبممد والطحمماش 

كروي ص ير وعمديم السموط   ئي لاليا المضارض الاقارية بشكش الطايش 
unflagellated  ويطمممممق عميممممه شممممكش ا سمممموطيamastigote  بينممممما
ويممممدع   flagellumوحاويمممماي عممممم  سمممموط  elongatedيكمممموم متطمممماواي 

وهممممذا يكمممموم ئممممي حشممممرة ذبابممممة  promastigoteشممممكش أمممممامي السمممموط  
 . [2]وئي الوسط الزرعي   sandfliesالرمش 

هممو مممرض   kala-azarبالكمماازار ويسممبب هممذا الطايممش مرضمما يممدع  
همممو و  مميمممت عمممم  المممدوام إذا لمممم يمممتم تشليصمممه وعالجمممه بصمممورة مبكمممرة

المممرض اثكمممر شممدة مممم كممش أنممواع المشمممانيا اثولممرا، ويضممم مجموعممة 

 incubationبعمد ئتمرة الحضمانة ، ئ[3]واسمعة ممم المظماهر السمريرية 

period  والتمممي بشمممكش عمممام تكممموم مممما بممميم شمممهريم و سمممتة أشمممهر تبمممدأ
أعممممراض المممممرض بممممالظهور. إذ يهمممماجم الطايممممش الممممدم والجهمممماز الشممممبكي 

كالعقممممممد الميمااويممممممة ،  reticulo-endothelial systemالبطمممممماني 
lymph nodes  والطحمماشspleen  والكبممدliver وتتميممز اثعممراض ،

 prolonged feverبحممممم  ميممممر منتظمممممة تسممممتمر ثوقممممات طويمممممة 
وئقممممدام شممممهية  night sweatsوتعممممرق ليمممممي  weaknessوضممممعض 

anorexia  وئقدام الوزمweight loss  وشمحوبpallor      وتضملم
وتضمممممممممممممممممممممملم العقممممممممممممممممممممممد الميمااويممممممممممممممممممممممة  splenomegalyالطحمممممممممممممممممممممماش 

lymphadenopathy  وتضممملم الكبمممدhepatomegaly  وقممممة شممماممة
وانلامممممماض  anemiaوئقممممممر دم  pancytopeniaئممممممي عممممممدد اللاليمممممما  

. وئمي الكميمر ممم الحماات ا يللمذ hypoalbuminemiaبروتيم المدم 
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المممممممممممممرض الشممممممممممممكش الحمممممممممممماد أو المممممممممممممزمم ويبقمممممممممممم  بممممممممممممدوم أعممممممممممممراض 
asymptomatic  أو أعمراض تحمت سمريريةsubclinical [4]  .  ام

وئمرط  GPTوGOT  النتارال الملبرية المميزة لملمال همي زيمادة إنزيممي
إم   . hypergammaglobulinemia [5] كاممممممممممما كموبيمممممممممموليم الممممممممممدم

التبمارات الكبممد القياسممية والتممي تقمميم إصمابته تشممتمش عممم   اةنممزيم الناقممش 
( ويعمرض أيضماي ALT) alanine aminotransferaseأمميم اثانميم 

glutamic pyruvic transaminase  (GPT واةنمممزيم الناقمممش )
( والمممذي AST) aspartate aminotransferaseاثمممميم اسمممبارتيت 

glutamic oxaloacetic transaminase  (GOT )يعمممرض بممممم 
م  ضمرر Alkaline phosphatases  (ALPوالاوسماات القاعديمة (. وا 

وهمذو االتبمارات مهممة  .ممرتبط بتشموو وظارامه Hepatic injuryالكبمد 
. إذ يممتم   LFT))liver function testئممي تحديممد وظممارض الكبممد 
را الممدم بعممد تمممض الكبممد ثم  ارتامماع  أنشممطة  إطممالق اةنزيمممات ئممي مجمم

  عمم  تسممم markerيعد مؤشراي  transaminaseاةنزيم الناقش لألميم 
 . hepatotoxicity  [6]الكبد

لوظمارض الكبمد  specificالمؤشمر اثكممر لصوصمية GPT يع د اةنزيم 
ممممما اةنمممممزيم  ويسممممتعمش كمؤشمممممر مباشمممممر ةلتهممممماب الكبمممممد أو إصمممممابته ، وأم 

GOT  ئهو المؤشر اثقمش لصوصمية ممم سمابقه وذلمن لكونمه يامرز ممم
إم  حدوث ضمرر ئمي القنماة الصماراوية  .[7] أعضاء أولرا إضائة لمكبد

 Serumيممممؤدي إلمممم  ارتامممماع الاوسمممماات القاعديممممة ويسممممتعمش التبممممار 

Alkaline Phosphatase ALP  تحديمممداي ئمممي تقيممميم التهممماب القنممماة
 .[8] الرريسة وتصمبها cholangitisالصاراوية 

الممممممممم هممممممممو  الممممممممدواء اثساسممممممممي المسممممممممتعمش ئممممممممي معالجممممممممة الميشمممممممممانيا   
Pentavalent antimonials   ويسمممممممم  أيضمممممممايsodium 

stibogluconate أو Pentostamممممممممممم ئرمممممممممة اثنتيمونمممممممممات  ، وهمممممممممو
لمبنتوستام مساوئ عديدة، ئهمو مسممم   .[9] اثدوية لماسية التكائؤ مم 

 pancreaticولمبنكريماس  liver toxic ولمكبمد cardiotoxicلمقممب 

toxic  [10] .  
شممممممممديد لممممممممالش الحقممممممممم العضممممممممممي  لممممممممم  أيرائممممممممق العممممممممالج بالبنتوسممممممممتام  

intramuscular injections  التملميرات الجانبيمة الجهازيمة  عمم ئضمالي
مممممار الجانبيممممة النموذجيممممة ، واثطبممممي دقيممممق جممممداي  شممممراض  إوالتممممي تتطمممممب 

ام وآ nauseaمميمممممممممام و  appetiteالشمممممممممهية   متشمممممممممتمش عمممممممممم  ئقمممممممممدا
الشممعور بالتعممب و   headache صممداعو  muscle painsالعضممالت 

feeling tired [9]  ،وضممممعض weakness  م ممممص ئممممي المممممبطم و
abdominal colic  اسممهاش وdiarrhea  طاممج جمممديوskin rashe 

ظهممور  إم   ،وسمممية الكبممد جنبمما إلمم  جنممب ممم  سمممية القمممب اثكمممر أهميممة
وامبتممت  ،[11] مهمممةومممة مممم قبممش الطايممش لهممذا العممالج تعممد مشممكمة امق

مممممم قبممممش بعممممض  antimonialsومممممة لمممممم  ابعممممض التقممممارير حممممدوث مق
لتممممن السمممالات القمممدرة عمممم   أم  سمممالات الميشممممانيا اةحشمممارية إذ وجمممد 

البنتوسمممتام   ا يسممممج باسممتعماش . [12] الت مماير ئممي جسمممم الكممارم الحممي
منمة عمم  كونمه ممم العالجمات ميمر اث  pregnancyلالش ئترة الحمش 

ي أه لمممم يمممتم تسمممجيش ثن ممم ،ويمكمممم اسمممتعماله لمممالش الرضممماعة ،الجنممميم 

اممما عممم جرعممة البنتوسممتام ئيعطمم  حقنمما  . [13]مشمماكش لمطاممش الرضممي 
 . [14]  ك م يوميا \ممغ  20عضميا  بتركيز 

النباتممات مممم   mistletoe الهممداشأو  Viscum albumنبممات الممدبق 
شمجار أالتي تعيش بشكش شبه طايمي عمم   evergreenدارمة اللضرة 

، إذ وميرهمممما appleوالتامممماح  pineشممممجار الصممممنوبر أألممممرا، ولاصممممة 
مما قميممة جمدا أو ألهما   photosynthesisتكموم عمميمة التمميمش الضموري

معدوممممة، وبالتمممالي ئممملم عميهممما الحصممموش عمممم  معظمممم أو كمممش الكممماربوم 
ينتمممممي وهممممو  .[15]والممممماء والم ممممذيات اثلممممرا مممممم الشممممجرة المضمممميض 

  Santalales الصمندليات الم  رتبمةوالتمي تنتممي  Viscaceaeلعارممة 

استعماش الدبق كعالج لملتمض اثمراض ئي الطب الشمعبي  م  إ . [16]
 low levels ofالمسممتويات السمممية ئيممه  انلامماضا يعممود إلمم  إن ممم

toxicity [17] ، طبيماي ئع المة  مركبمات مستلمص المدبق عمم  ويحتوي ،
 macrophageوهممذو المممواد تعمممش عممم  حممث سمممية اللاليمما البمعميممة 

cytotoxicity اللاليممممممممممممممما المناعيمممممممممممممممة لتقممممممممممممممموم بالبمعممممممممممممممممة وتحايمممممممممممممممز 
phagocytosis  المحركمممممممات اللمويمممممممة )السمممممممايتوكينات(إئمممممممراز وزيمممممممادة 

cytokine secretion [18]عممم  ملتمممض اللاليمما همما وتحسمميم تلميرات 
ئهمممممو يسمممممتعمش كعمممممالج ضمممممد عمممممدة يسمممممتعمش المممممدبق ئمممممي اسمممممتطبابات . 

كممما ويمتمممن  antimicrobialوضممد الجممراميم  , anticancerالسممرطام 
tumor necrosis factor (TNF )منشممطات عامممش النلممر الممورمي 

وثهميمة نبمات  ،immune systemالمذي يقموم بتقويمة الجهماز المنماعي 
  .[19] عميهعممية منهجية  الدبق ئقد أوجريت دراسات

 اليدف من الدراسة:
 الكيمياريمممة المسمممتعممة حاليمممماي  اتلعالجممما عمممالج  بمممديش عممممميجممماد إ -1
 دراسمة تملمير المسمتلمص الكحموليمم    قش سممية.أو  رلص ممناي أتكوم و 

 .in vivo لدبق عم  الطايش ئي الكارم الحي ا لممار

ممممم لمممالش اانزيممممات  دراسمممة سممممية المسمممتلمص عمممم  المضممميض -2
glutamic pyruvic transaminase  (GPT و  )glutamic 

oxaloacetic transaminase   (GOT والاوسممماات القاعديمممة ) 

Alkaline phosphatases (ALP  )  مقارنممة ممم  عقممار البنتوسممتام
 المستعمش حاليا ئي معالجة داء الميشمانيات

 المواد وطرائق العمل 
 التجارب المختبرية والوقت: إجراءموقع 

أجريت الدراسة ئي جامعمة تكريمت ملتبمرات كميمة التربيمة لمعمموم الصمرئة 
و كميممة التربيممة لمبنممات وملتبممر اثبحمماث وملتبممر البمسممم الطبممي اثهمممي، 

 .2017/  1/12ول اية  2016/ 1/ 2لممدة  مم 
 stockتم الحصوش عم  المزارع اثصممية عزلة الميشمانيا اإلحشائية: 

cultures يا اةحشممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممارية لطايممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممش الميشمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممان
(MHOM/IQ/2005/MRU15 مم مركز البحوث الطبية ئي كميمة )

 الطب / جامعة النهريم.
 :واستخالصو النبات  قيد الدراسة، جمعو وتحضيره

نبات الدبق المستعمش ئي هذو الدراسمة ممم السموق المحميمة،  ت ممارألذ
مسممت الممممار بالممماء المقطمر ةزالممة ممما عمممق بهما مممم أتربممة أو أوسمماخ، و 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pregnancy
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ممممم جاامممت عمممم طريمممق وضمممعها عمممم  أوراق كبيمممرة ئمممي جهممماز الحاضمممنة 
مممالث سمماعات تقريبمما  إلمم سمماعتيم  ممم  تقميبهمما كممش   °م 37بدرجممة حممرارة 

لذت الممار وسحقت بالهماوم لتصمبج بهيرمة أو لحيم جاائها. وبعد جاائها 
، وتركممممممت لحمممممميم عمبممممممة محكمممممممة ال مممممممق وحاظممممممت ئممممممي، gum ةالعمكمممممم

 استلالصها.
 

 
 ( ثمار نبات الدبق1) صورة

 

 خطوات االستخالص الكحولي:
( 1) صممورة تممم الحصمموش عممم  المسممتلمص الكحممولي لممممار نبممات الممدبق،

 وكما يمي:   [20] 2005)وجماعته ) Taskin  بحسب طريقة
ممرام ممم مممار نبمات المدبق المسمحوقة بالهماوم إلم   50ضائة تم إ -1

، وذلممن ةزالممة   petroleum etherيمممر البترولممي مممش مممم اث 500
 .  defattedالدهوم 

ت ئوهتممه بممورق يممومط مممش، 1000وضمم  اللممميط ئممي بيكممر سممعة  -2
مقمموب صمم يرة بواسممطة نيممدش المحقنممة  سمميمياوم، وتممم مقممب ال طمماء بضممعة

  magnetic stirrerالمحمرن الم ناطيسمي ، ووضم  عمم  جهمازالطبيمة
 ساعة . 72وترن لمدة ° م   45 -  40بسرعة متوسطة وبدرجة حرارة 

  الراسممممبوألممممذت   ممممممم 0.3بممممورق ترشمممميج  قيمممماس رشممممج المممممزيال  -3
مممش مممم الكحمموش  500مممش وتممم اضممائة  1000ووضمم  ئممي بيكممر سممعته

 .م  تمقيبهااثميمي المطمق، ومم مم مطت ئتحته بورق السمياوم 

بسمرعة متوسمطة   المحمرن الم ناطيسمي جهمازوضم  الممزيال عمم   -4
   ساعة ايضا. 72وترن لمدة ° م   45-  40وبدرجة حرارة

ووضمممعت ئممممي جهمممماز  الراشممممج المممممزيال بممممورق ترشممميج وألممممذ  رشمممج -5
وضمبط الجهماز عمم  السمرعة   Rotary evaporator المبلمر المدوار

 المطمق.تم تبلير الكحوش اثميمي  إذ° م 45المتوسطة وبدرجة حرارة 

جمممممم  المسمممممتلمص النبممممماتي ئمممممي قمممممارورة صممممم يرة،  وحامممممظ لحممممميم  -6
 ااستعماش. 

 liquidتممم تجايممض المسممتلمص وذلممن بمملمرار النيتممروجيم السممارش -7

nitrogen   .عميه 
حيمث تمم اذابمة المسمتلمص الجماض  ممش.  /مم مم  0.92 زاستعمش التراكيم
 بالماء المقطر.

  Mus musculusاسمتعممت ئمي همذو الدراسمة الارمرام البميض ممم نموع و
ثمممراض التجممارب، تممم شممراءها مممم معمممش اثدويممة ئممي  Balb/Cسمماللة 

 . سامراء / قسم عمم اثدوية
 حقن الفئران بالميشمانيا بالطور أمامية السوط:

 30المم   25بموزم يتممراوح بميم  سممابي أ 8إلم  6 بعمممر ذكمراي  80 التيمرت
 والتلكممد مممم لموهمما مممم اثمممراض الظمماهرة، ومممم مممم وضممعها مممم تقريبمماي 

ممممش تمممم احمممداث شمممق عمممم  طممموش انبوبهممما  50دالمممش محقنمممة طبيمممة سمممعة 
ممم جهمة  عم  الحيوام بحيث يبق  الذنب ساربا السيطرة ب ية ؛اللارجي

تقريبما ° م 45، وبعدها تم ممر المذنب بمماء درجمة حرارتمه ئوهة المحقنة 
( ومممم مممم تممم تمبيتممه بالسممبابة واابهممام بحيممث يكمموم 2ة )كممما ئممي الصممور 

مم الوسط الزرعمي  رمايكرو ليت 300 الوريد الذنبي ظاهرا، وتم حقنه بم 
طايممش ئممي الطممور أمممامي السمموط   10³×   8.1 - 6.3 حمماوي عممم 

وبعد شهريم ممم احمداث  ممم. 9.5 ×  0.25بواسطة محقنة طبية سعة 
 .رات عميهااللمال ئيها تم اجراء االتبا

 

 
 ( عممية تحضير الفأر لمحقن بالطفيل 2صورة رقم ) 

 

 الدبق الكحولي:ثمار المعالجة بمستخمص 
مجموعمات همي مجموعمة المعالجمة  لمسمة عمم قسمت الاررام الملمجة 

بالبنتوسممممممتام ومجموعممممممة المعالجمممممممة بمسممممممتلمص المممممممدبق حقممممممم عضممممممممي 
ومجموعمممة السممميطرة الموجبمممة  ومجموعمممة المعالجمممة بالمممدبق تجريممم  ئمممموي

)ئرممممرام ملمجممممة لممممم تلضمممم  لممعالجممممة( ئضممممال عممممم مجموعممممة السمممميطرة 
حيممث عولجممت  السممالبة )ئرممرام لممم تلمممال اي انهمما لاليممة مممم اةصممابة(.

 300حممممدث ئيهمممما اللمممممال عممممم طريممممق حقنهمممما عضممممميا بممممم أو الارممممرام التممممي 
مم مممم/ ممممش  0.92حاويمممة عمممم  مسمممتلمص المممدبق بتركيمممز  رممممايكرو ليتممم

 الكميمممةبالامممموي ئقمممد تمممم تجريعهممما يوميممما  التجريممم يوميممما، وامممما مجموعمممة 
وقورنممممممت ممممممم   مجموعممممممة  مممممممم المسممممممتلمص. ناسممممممها وبممممممالتركيز ناسممممممه

 300ك ممم يوميمماي ) 1\مم ممم  20الحيوانممات المعالجممة بالبنتوسممتام بتركيممز 
ممممممايكرو ليتمممممر ممممممم  6ممممممايكرو ليتمممممر ممممممم المممممماء المقطمممممر حاويمممممةي عمممممم  

 .   السيطرة الموجبة والسالبة تيوقورنت النتارال م  مجموع ( البنتوستام
 : عينات دم الفئران

سحبت عينات الدم ممم الارمرام عمم طريمق قطم  جمزء قصمير ممم المذنب 
 الهيبمممممماريم حاويممممممة عممممممم نابيممممممب شممممممعيرية أوسممممممحب الممممممدم ووضمممممم  ئممممممي 

Heparin، صممطناعي اث لمعجومجهتممي اثنبمموب بمما اوبعممد ممممق احممد
sealing material   وضعت  ئي جهاز الطمرد المركمزي عمم  السمرعة
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دقممممارق، وممممممم ممممممم  تممممم كسمممممر اثنبممممموب  5دورة / دقيقممممة لممممممدة  10.000
وسممحبت البالزممما  ،الشممعيري مممم الحممد الااصممش بمميم البالزممما ولاليمما الممدم

 لعمش االتبارات اةنزيمية. 
 Kitالعمدة االتبارات اةنزيمية: تم إجراء الاحموص اةنزيميمة باسمتعماش 

وقممد اشممتممت االتبممارات السويسممرية.   AGAPPEالمجهمزة مممم شممركة 
 ALPو  GPTو  GOTاةنزيمية عم  

 النتائج والمناقشة 
تعد النباتمات الطبيمة مصمادر حقيقيمة لمممواد الاعالمة بيولوجيما، وهمي بمذلن 

 low toxicityوسمممية منلاضممة  عالجيممة وطبيممة جيمدةتكموم ذات قمميم 
، ئضممالي عممم low priceوالميممزة المهمممة اثلممرا أنهمما رليصممة الممممم 

ضممممد اثمممممراض التمممممي تسممممببها اثوالممممي الطايميممممة ئمممممي  إمكانيممممة تطويرهمممما
 . [21] المناطق المدارية ااستوارية

تمممدريجيا مممم  التقمممدم ئمممي  GPTأظهمممرت الدراسمممة الحاليمممة  ارتاممماع إنمممزيم 
 وحمدة دوليمة/ 410الوقت لدا مجموعة الاررام المعالجة بالبنتوستام ممم 

وحمدة دوليمة/لتر ئمي اليموم المالمميم ممم  606لتر قبش العالج لتصش إل  

قمممممد بمممممدأت   GPT، نالحمممممظ أم  المممممم ذلمممممن العمممممالج. وعمممممم  العكمممممس ممممممم
لممممدبق باانلامممماض شمممميرا ئشمممميرا ممممم  تقممممدم المعالجممممة بمسممممتلمص ممممممار ا

 232و  240الكحمممممممولي لمحقمممممممم العضممممممممي أو التجريممممممم  الامممممممموي لتبممممممممغ 
وحممدة دوليمممة/لتر قبمممش المعالجمممة.  412و 402وحممدة/لتر، بعمممد ام كانمممت 

، والمممذي تراوحمممت قيممممة المممم 1وبمقارنمممة مجموعمممة السممميطرة السمممالبة جمممدوش 
GPT  ممممممم  مجموعممممممة السمممممميطرة الموجبممممممة  278و  206ئيممممممه ممممممما بمممممميم
وحمممممممدة  790و 400، والممممممذي تراوحممممممت قيممممممممه ئيهمممممما ممممممما بمممممميم 2جممممممدوش

دولية/لتر، نجد ومم لمالش النتمارال ئمي الجمدوليم ارتاماع قميم همذا اةنمزيم 
لممدا الحيوانممات الملمجممة وقممد يكمموم هممذا اارتامماع بسممبب الضممرر الممذي 
أحدمه الطايش ئي لاليا الكبمد ممما أدا إلم  زيمادة إطالقهما لهمذا اةنمزيم. 

مما عممم اارتامما ع ئيممه نتيجممة المعالجممة بالبنتوسممتام ئقممد يكمموم عارممدا إلمم  أم 
سمية هذا العالج الكيمياري. وعمم  العكمس ممم ذلمن، نجمد انلااضما ئمي 

لدا الحيوانات المعالجمة بالمسمتلمص الكحمولي لممدبق وهمذا  GPTإنزيم 
 قد يدش عم  انلااض سميته عم  الكبد. 

 

 خالل فترة المعالجة مقارنة مع مجموعة السيطرة السالبة ( IU/L) وحدة دولية لكل لتر  S.GPTستويات : م  1جدول

S.GPT التجريع الفموي مجموعت الحقن العضلي مجموعت البنتوستام مجموعت السالبتالسيطرة  مجموعت 

 *278 قبل العالج

ef** 

410 

bc 

402 

C 

412 

bc 

 206 ايام 5بعد 

gh 

494 

b 

436 

Bc 

304 

de 

 247 ايام 10بعد 

f 

334 

d 

452 

B 

200 

gh 

 266 يوم 15بعد 

ef 

445 

bc 

453 

B 

272 

ef 

 243 يوم 20بعد 

fg 

460 

b 

324 

D 

182 

h 

 235 يوم 25بعد 

fg 

604 

a 

310 

De 

180 

h 

 230 يوم 30بعد 

fgh 

606 

a 

240 

F 

232 

fg 

ما معنويمة، ئروقمات وجمود عمم  تمدش الملتمامة اانكميزية **الحروض *  يممش المعدش للمسة مكررات.  عمدم عمم  ئتمدش والمشمتركة المتشمابهة الحمروض أم 

 .p ≤  0.05التبار دنكم عمما ام  بحسب معنوية ئروقات وجود
 

 خالل فترة المعالجة مقارنة مع مجموعة السيطرة الموجبة: ( IU/L) وحدة دولية لكل لتر  S.GPT: مستويات  2 جدول
S.GPT التجريع الفموي مجموعت الحقن العضلي مجموعت البنتوستام مجموعت الموجبت السيطرة مجموعت 

 *400 قبل العالج
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ما معنويمة، ئروقمات وجمود عمم  تمدش الملتمامة اانكميزية **الحروض *  يممش المعدش للمسة مكررات.  عمدم عمم  ئتمدش والمشمتركة المتشمابهة الحمروض أم 

 . p ≤  0.05التبار دنكم عمما ام  بحسب معنوية ئروقات وجود
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النتمممارال التمممي أظهرتهممما الدراسمممة الحاليمممة والتمممي أشمممارت إلممم  ارتاممماع قيممممة 
لمممدا الارمممرام الملمجمممة بطايمممش الميشممممانيا اةحشمممارية قمممد  GPTاةنمممزيم 

اتاقمممت مممم  العديمممد ممممم الدراسمممات ومنهممما الدراسمممة التمممي قمممام بهممما الباحمممث 
Hassan et al (2016) [22]  ئي السودام والمذيم أكمدوا  ئيهما ارتاماع

إنزيمات الكبد لمدا اثشملاص الملمجميم بالميشممانيا اةحشمارية. وأيضماي 
 Taher، و دراسمة Sarkari, et al. (2016) [23] أجراها  تمن التي

et al (2015) [24]   طامالي ئمي العمراق  والتمي  50والتمي أوجريمت عمم
وحمدة دوليمة/ لتمر مقابمش  25.40 بمقمدار GPT أوضمحت ارتاماع نسمب 

وحمممممممممدة دوليمممممممممة/ لتمممممممممر لمجموعمممممممممة السممممممممميطرة السمممممممممالبة. وأيضممممممممماي  8.60
Naseralla, et al. (2015)  [25]  ئممي دراسممته عممم  عينممة شممممت

طاممالي ئممي مستشممايات ب ممداد والتممي أظهممرت ارتااعمماي ئممي هممذا اةنممزيم  50
وحممممدة دوليممممة/لتر  بالمقارنممممة ممممم  مجموعممممة  58.43حيممممث كانممممت قيمتممممه 

وحممممدة دوليممممة/لتر.  20.02السمممميطرة السممممالبة والتممممي كانممممت قيمتممممه لممممديهم 
ئي اليمم والتمي أكمدت دراسمتهم  Salwa, et al. (2014) [26]وأيضاي 

لمدا اثشملاص الملمجميم  GPTعم  أهمية اةنزيممات الكبديمة ومنهما 
ئمممي  Mehdi (2008) [27]وأيضممماي وائقمممت دراسمممة الباحمممث  بالطايمممش.

محائظمممممة ذي قمممممار والتمممممي أجراهممممما عمممممم  أطاممممماش ملمجممممميم بالميشممممممانيا 
اةحشممممارية، حيممممث وجممممد ارتامممماع إنزيمممممات الكبممممد لممممدا الحمممماات الشممممديدة 

severity cases منهم. 
مممما عممممم سمممممية عقممممار البنتوسممممتام، ئقممممد اتاقممممت  ممممم  نتممممارال العديممممد مممممم أم 

ومنهممما الدراسمممة  البنتوسمممتام،الدراسمممات، والتمممي أكمممدت عمممم   سممممية عقمممار 
ودراسمة  Roychoudhury and Ali (2008) [28]التمي جماء بهما 

Bouree and Belec (1993) [29]   شلصماي كمانوا يعمانوم  33عم
مم الميشمانيا اةحشمارية وألمذوا جرعمات يوميمة ممم عقمار البنتوسمتام  إذ 
أشممممار الباحمممممام إلمممم  ارتامممماع اةنزيمممممات الكبديممممة لممممديهم. بينممممما لالاممممت 

 Metwally, et al. (2016) [30]الدراسمة التمي قاممت بهما الباحممة 
ممممغ/ك م يممؤدي  120بتركيممز  لبنتوسممتاماسممتعماش ا والتممي أشممارت إلمم  أم  

 .ئي الدم GPTإل  انلااض ئي مستوا 
وبعكممس السمممية التممي أظهرتهمما الدراسممة الحاليممة ئممي اسممتلدام البنتوسممتوم، 
إم  اسممتلدام المسممتلمص الكحممولي أقممش سممممية وذلممن مممم لممالش لاضمممه 

، ممممما قممممد اتاممممق ممممم  العديممممد مممممم الدراسممممات ومنهمممما دراسممممة GPTلإلنممممزيم 
Sung, et al. (2013)  [31]  ، والتممي اسممتلدموا ئيهمما مسممتلمص

مممممار المممدبق الكحمممولي، إذ أشممماروا ئيهممما إلممم  أم  المعالجمممة بمممه تمممؤدي إلممم  
. وأيضماي اتاقمت مم  الدراسمة التمي قاممت بهما GPTلامض مسمتوا اةنمزيم

والتممي اسممتعممت ئيهمما مسممتلمص بممذور    [32](2012الباحمممة  قاسممم )
الارممممرام البمممميض  الحمبممممة لمعرئممممة تلميرهمممما عممممم  اةنزيمممممات الكبديممممة لممممدا

ئمملظهرت النتممارال انلامماض قمميم اةنزيمممات الكبديممة. بينممما لممم تتاممق نتممارال 
والتمي  Hiro, et al. (2012) [33]م  ما جماءت بمه الباحممة   الدراسة

لمدا الارمرام  GPTأشارت ئيها إل  عمدم وجمود ئمروق ئمي نسمب اةنمزيم 
المعالجة بمستلمص ممار الدبق عم تمن التي لم تعالال، وذلن قمد يرجم  
إلمممم  نوعيممممة نبممممات الممممدبق المسممممتلدم ئممممي دراسممممتها أو ربممممما إلمممم  طريقممممة 
ااسممممتلالص، أو إلمممم  طريقممممة المعالجممممة بالمسممممتلمص، أو ربممممما بسممممبب 
الممتالض الجممرع المسممتلدمة ئمممي دراسممتها عممم تممممن التممي اسممتلدمت ئمممي 

 الحالية . الدراسة
مممما الجممممدوش  لممممدا مجموعممممة   S.GOTئقممممد أظهممممرا ارتااعمممماي ئممممي  4و 3أم 

الارمممرام الملمجمممة تجريبيممما بالمشممممانيا اةحشمممارية إذ تراوحمممت قممميم اةنمممزيم 
وحمممممدة دوليمممممة/لتر،  454و 58لمممممدا مجموعمممممة السممممميطرة الموجبمممممة بممممميم  

 78و 40مقارنممة ممم  مجموعممة السمميطرة السممالبة والتممي تراوحممت ممما بمميم 
وحممدة دوليممة/لتر. ام ارتامماع هممذا اةنممزيم لممدا الارممرام الملمجممة تجريبيمما  
قد بدأ بشكش تمدريجي منمذ بدايمة الشمهر المالمث بعمد إحمداث اللممال ئيهما. 
وهو ذات الشهر الذي بدأت ئيه المعالجمة، وربمما يكموم الطايمش ئمي همذو 

ة ئتكماي باثنسمج أكممرالمرحمة قد ت مب عم  مناعة المضيض وبدا يصمبج 
اثلمممرا كالطحممماش مممممال، وهمممذا قمممد يوضمممج حجمممم الضمممرر المممذي أحدممممه 

مممممما قممممد دعمممما لاليمممما تمممممن  اثلممممرااللمممممال ئممممي الكبممممد وبمممماقي اثنسممممجة 
اثنسمممجة إلممم  زيمممادة إطالقمممه. وقمممد ظهمممر ارتاممماع اةنمممزيم لمممدا مجموعمممة 
الارممرام المعالجممة بمسممتلمص ممممار الممدبق حقنمما عضممميا إذ تراوحممت قيمممه 

حممدة/لتر.  لممالش ئتممرة المعالجممة. وربممما يرجمم  و   172إلمم   56ممما بمميم 
ذلمممن إلممم  حمممدوث ضمممرر ئمممي اثنسمممجة العضممممية نتيجمممة الحقمممم المتكمممرر 
ئيهمما، مممما قممد أدا إلمم  زيممادة إطممالق هممذا اةنممزيم مممم قبممش لاليمما منطقممة 

 .[34] الحقم
أم ا عم مجموعتي المعالجة بالبنتوسمتام وبالمسمتلمص تجريعما ئمويما ئقمد 

وحمدة دوليمة/لتر لمجموعمة  94و  63ئيهما مما بميم  تراوحت نسب اةنمزيم
وحمممممممممممدة دوليمممممممممممة/لتر لمجموعمممممممممممة المعالجمممممممممممة  60و  42البنتوسمممممممممممتام، و 

 بالمستلمص تجريعا ئمويا.
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 خالل فترة المعالجة مقارنة مع مجموعة السيطرة السالبة: ( IU/L) وحدة دولية لكل لتر  S.GOTمستويات :   3جدول
S.GOT السيطرة  مجموعة

 السالبة
 التجري  الاموي مجموعة الحقم العضمي مجموعة البنتوستام مجموعة
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 *يممش المعدش للمسة مكررات.
التبمار  بحسمب معنويمة ئروقمات وجمود عمدم عمم  ئتمدش والمشمتركة المتشابهة الحروض أم ا معنوية، ئروقات وجود عم  تدش الملتماة اانكميزية **الحروض

 . p ≤  0.05دنكم عمما ام 
 

 خالل فترة المعالجة مقارنة مع مجموعة السيطرة الموجبة: ( IU/L) وحدة دولية لكل لتر  S.GOTمستويات  :4جدول 
S.GOT التجري  الاموي مجموعة الحقم العضمي مجموعة البنتوستام مجموعة الموجبة السيطرة مجموعة 
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ما معنويمة، ئروقمات وجمود عمم  تمدش الملتمامة اانكميزية **الحروض للمسة مكررات.*  يممش المعدش   عمدم عمم  ئتمدش والمشمتركة المتشمابهة الحمروض أم 

 .p ≤  0.05التبار دنكم عمما ام  بحسب معنوية ئروقات وجود
 

اعممالو،   4و 3النتممارال التممي تممم الحصمموش عميهمما والتممي أظهرهمما الجممدوام 
قممد اتاقممت ممم  العديممد مممم النتممارال التممي توصمممت لهمما الدراسممات الملتماممة  

 Sarkariو    Hassan, et al. (2016)  [22]ومنهما دراسمة الباحمث

et al. (2016) [23]    ئممي ايممرام، والتممي  أشمماروا ئيهمما إلمم  ارتامماع
و . ئممممممممممي حمممممممممماات اللمممممممممممال بالميشمممممممممممانيا اةحشممممممممممارية GOTاةنممممممممممزيم 

Naseralla, et al. (2015) [25]  ئمي دراسمة أجراهما ئمي مستشمايات
 50ب داد عم  اثطااش الملمجيم بالميشممانيا اةحشمارية والبمالغ عمددهم 

لمممديهم، إذ  بم مممت قممميم  GOTطامممالي، حيمممث وجمممد ارتااعممما كبيمممرا لإلنمممزيم 
وحمممممدة دوليمممممة/لتر  بالمقارنمممممة مممممم  مجموعمممممة السممممميطرة  87.374اةنمممممزيم 

وحمممدة دوليمممة /لتمممر عمممم  التممموالي. وأيضممماي  32.304ي كانمممت السمممالبة والتممم
طاالي  50عم   Taher, et al. (2015)  [24]أظهرت دراسة قام بها 

 60.00ئممي العممراق ارتامماع نسممب إنزيمممات الكبممد لممديهم إذ كانممت  قيمتممه 

وحممممدة دوليممممة /لتممممر لمجموعممممة السمممميطرة السممممالبة. وأيضمممماي  10.46مقابممممش 
Salwa, et al. (2014) [26]    ئمي الميمم والتمي أظهمرت دراسمتهم

وجممود أهميممة ةنزيمممات الكبممد لممدا اثشمملاص الملمجمميم بالطايممش عمممم 
 أولرن اثصحاء. 

ئقمد اتاقمت  GOTأم ا عم دور المستلمص الكحولي ئمي لامض اةنمزيم 
نتمممارال المجموعمممة المعالجمممة بمممه عمممم طريمممق التجريممم  الامممموي مممم  دراسمممة 

Sung, et al. (2013) [31]  ، والتمي اسمتلدموا ئيهما مسمتلمص مممار
الممدبق الكحممولي، إذ أشمماروا ئيهمما إلمم  أم  المعالجممة بممه تممؤدي إلمم  لاممض 
هممذا اةنممزيم. وأيضمماي اتاقممت ممم  الدراسممة التممي قامممت بهمما الباحممث  قاسممم 

والتمممي اسمممتعممت ئيهممما مسمممتلمص بمممذور الحمبمممة لمعرئمممة  [32]  (2012)
ام البمميض والتمي احظمت ئيهمما تلميرهما عمم  اةنزيممات الكبديممة لمدا الارمر 

. بينممما لممالاتهم نتممارال حقممم المسممتلمص انلامماض قمميم اةنزيمممات الكبديممة
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عضممميا ئممي الدراسممة الحاليممة والتممي أظهممرت ارتااعمما تممدريجيا لهممذا اةنممزيم 
لممممالش ئتممممرة المعالجممممة، وذلممممن قممممد يكمممموم بسممممبب الضممممرر الحاصممممش ئممممي 

لالاممممت نتممممارال اثنسممممجة العضمممممية ئممممي موقمممم  الحقممممم. الدراسممممة الحاليممممة 
عمدم وجمود والمذيم أشماروا إلم     Hiro, et al. (2012)  [33]الباحممة

لمدا الارمرام المعالجمة بمسمتلمص مممار   GOTئمروق ئمي نسمب اةنمزيم
 .الدبق عم تمن التي لم تعالال

مما الجممدوش   Alkalineئقممد أظهممرا ارتااعمماي تممدريجياي ئممي إنممزيم  6و 5أم 

phosphatase    لممدا مجموعمممة الارممرام الملمجممة تجريبيمما بالمشممممانيا

اةحشممارية إذ تراوحممت قمميم اةنممزيم لممدا مجموعممة السمميطرة الموجبممة بمميم  
وحدة دولية/لتر، مقارنمة مم  مجموعمة السميطرة السمالبة والتمي  103و 53

وحممدة /لتمممر. بينممما المجموعمممات  52و 35ئيهممما بمميم  ALPتراوحممت قمميم 
مسممممتلمص مممممار المممدبق حقنمممما عضمممميا وتجريعمممما المعالجمممة بالبنتوسمممتام وب

وحممدة  41 و68 و 87ئمويمما ئقممد بم ممت قيمتممه بعممد شممهر مممم المعالجممة 
وحمدة دوليمة/لتر  55 و 55 و 47دولية/لتر عم  التموالي، بعمد أم كانمت 

 عم  التوالي قبش المعالجة.

 

 قارنة مع مجموعة السيطرة السالبةخالل فترة المعالجة م ( IU/L) وحدة دولية لكل لتر  S.ALPيوضح مستويات  :5جدول رقم 
S.ALP التجري  الاموي مجموعة الحقم العضمي مجموعة البنتوستام مجموعة السالبة السيطرة مجموعة 
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 عدم عم  ئتدش والمشتركة المتشابهة الحروض أم ا معنوية، ئروقات وجود عم  تدش الملتماة اانكميزية **الحروض *الرقم يممش المعدش للمسة مكررات.

 .p ≤  0.05التبار دنكم عمما ام  بحسب معنوية ئروقات وجود
 

قممممد كممممام اسممممتلدام المسممممتلمص الكحممممولي لمممممدبق عممممم طريممممق التجريمممم  
وحمممدة  41كانمممت  ALPالامممموي أئضممممية ئمممي ااسمممتلدام حيمممث إم  قيممممة 

 87دوليممة/لتر مقارنمممة مممم  مجموعمممة البنتوسممتام والتمممي كانمممت قيمتمممه ئيهممما 
وحمممدة دوليمممة/لتر، وهمممذا ربمممما يعمممود إلممم  سممممية عقمممار البنتوسمممتام وتممملميرو 

. وبمقارنممممممة نتممممممارال Kupffer cell السمممممممبي عممممممم  لاليمممممما كمممممموبارر
المجموعممات المممالث المعالجممة بالبنتوسممتام وبالمسممتلمص الكحممولي لمممدبق 

عممممة السمممميطرة الموجبممممة  يتضممممج لنمممما دور العممممالج ئممممي لاممممض ممممم  مجمو 
ALP  . 

 

 قارنة مع مجموعة السيطرة الموجبةخالل فترة المعالجة م (IU/L)وحدة دولية لكل لتر S.ALP : يوضح مستويات   6جدول رقم
S.ALP التجري  الاموي مجموعة الحقم العضمي مجموعة البنتوستام مجموعة الموجبةالسيطرة  مجموعة 
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 عدم عم  ئتدش والمشتركة المتشابهة الحروض أم ا معنوية، ئروقات وجود عم  تدش الملتماة اانكميزية **الحروض *الرقم يممش المعدش للمسة مكررات.

 .p ≤  0.05التبار دنكم عمما ام  بحسب معنوية ئروقات وجود
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قممد يكمموم اارتامماع التممدريجي بقمميم الاوسمماات القاعديممة لمجموعممة السمميطرة 
اللمال تجريبيا عارمدا إلم   إحداثالموجبة ئي مضوم الشهر المالث بعد 

حجمممم الضمممرر المممذي بمممدأ يسمممببه الطايمممش لمقنممموات الصممماراوية ئضمممالي عمممم 
إم  ارتامماع الاوسمماات القاعديممة  اللاليمما الكبديممة المعروئممة بلاليمما كمموبار.

دا الحيوانات الملتبرية الملمجة تجريبيا  بالميشممانيا اةحشمارية والمذي ل
أظهرتممه مجموعممة السممميطرة الموجبممة  قممد تمممم تلكيممدو مممم قبمممش العديممد ممممم 

ئي    Hassan, et al. (2016)  [22]الدراسات، ومنها دراسة الباحث
 ئممي ايممرام،  Sarkari, et al. (2016)  [23]السممودام، ودراسممة  

طامالي  50والتمي أجراهما عمم     Naseralla, et al. (2015) [25]و
ئمممي مستشممممايات ب ممممداد ملمجمممميم بالميشممممانيا اةحشممممارية والتممممي أظهممممرت 

وحممدة دوليممة/لتر، مقارنممة ممم   238.14 لممديهم لتبمممغ  ALPارتامماع قيمممة 
 132.94مجموعمة السمميطرة لألطامماش ااصممحاء والتمي بم ممت قيمممه لممديهم 

 Taher, et al. (2015). واتاقمت الدراسمة مم  نتمارال وحمدة دوليمة/لتر

لمدا اثطاماش الملمجميم  ALPئي العراق والتي أظهرت ارتااع   [24]
لمجموعممممممة  وحممممممدة دوليممممممة/لتر 82.62مقابممممممش   180.23حيممممممث بم ممممممت 

  Salwa, et al. (2014)  [26] وأيضمماي دراسممة اثطامماش اثصممحاء.
ةنزيمممات الكبممد لممدا اثشمملاص ئممي المميمم والتممي أظهممرت وجممود أهميممة 

   Mehdi. واتاقممت ممم  دراسممةالملمجمميم بالطايممش عممم أولرممن اثصممحاء
ئمممممي دراسمممممة أجراهممممما ئمممممي محائظمممممة ذي قمممممار عمممممم  أطاممممماش  2008سمممممنة 

ملمجيم بالميشمانيا اةحشارية والذي وجد ارتااع إنزيمات وظمارض الكبمد 
   منهم. severity casesلدا الحاات الشديدة 

النتمممممارال التممممي توصممممممت لهمممما الدراسممممة الحاليمممممة نسممممتنتال بممممملم مممممم لممممالش 
لممسممتلمص الكحممولي لممممار نبممات الممدبق أهميممة عالجيممة ضممد الميشمممانيا 
ااحشارية أو الكالزار وانه ذو سمية منلاضة مقارنمة بالعقمار البنتوسمتام 

 والمستلدم طبيا ئي معالجة المرض.
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Abstract 
The present study was designed to examine the toxic effect of  Viscum albumin extracted alcohol on mice which 

were experimentally infected with Leishmania donovani compared with pentostam. The study showed a gradual 

increasing in S. GPT enzime in the animals, between 400 and 790 IU / L for the positively controlled group 

comparing with the negative one. For the toxicity of the extracted alcohol, the results of the treatment showed 

that the hepatic enzymes S.GPT and S.GOT contained low toxicity resulted in reduced S.GPT values from 402 

and 412 to 240 and 232 IU / L for the treated groups in muscle  injection and oral dosage methods, respectively, 

comparing with the pentostam group. The S.GOT showed a rise in the muscly injected group from 56 to 148 IU / 

L after thirty days of treatment. 
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