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 الملخص
فػي  Viscum albumصممت الدراسة الحاليػة ختتبػار كءػااة المسػتتمك الكحػولي لنمػار نبػات الػدبؽ 

 أدى. وقػد In vitro تجريبيا تارج الجسـ الحػي Leishmania donovaniعالج المشمانيا اخحشائية 
السػػوط تػػالؿ  أماميػػة( مػػف LC50% ) 50التنبػػيط بنسػػبة  إلػػ ممميمتػػر  ممغػػـ/ 0.92اسػػتعماؿ التركيػػز 

 1.38التركيػػػز  أدى، بينمػػػا (79.8) مقارنػػػة مػػػع مجموعػػػة السػػػيطرة 37.9والتػػػي بمػػػه معػػػدلها  سػػػاعة 96
 (  تالؿ المدة الزمنية نءسها. LC70% )70تنبيط بنسبة  إل ممميمتر  ممغـ/

الؿ انعكاسػ  عمػ  عػدد وزمػف الجيػؿ  فقػد ظهر التأنير التنبيطي لمستتمك الػدبؽ الكحػولي جميػًا مػف تػ
وزيػػػػادة زمنهػػػػا مقارنػػػة مػػػػع مجموعػػػػة األجيػػػاؿ انتءػػػػا  فػػػي عػػػػدد  إلػػػػ اسػػػتعماؿ  ػػػػذا المسػػػتتمك  أدى

 107.97األجيػػاؿ الػػذي حصػػؿ فػػي نمػػو  ػػذت الطءيميػػات، حيػػث بمػػه عػػدد  اخنتءػػا  السػػيطرة، نتيجػػة 
ممغـ/ممميمتر مقارنة مع مجموعػة السػيطرة، والتػي  0.92ساعة عند استعماؿ التركيز 96جيال تالؿ فترة 

جػػيال عنػػد نءػػس المػػدة الزمنيػػة. وامػػا زمػػف الجيػػؿ فقػػد ازداد تػػدريجيا وبعالقػػة عكسػػية مػػع  247.17بمغػػت 
 زيادة التركيز.

 المقدمة
مػػػف األمػػػرا  اخسػػػتوائية التػػػي تءتػػػؾ  leishmaniasis  داا الميشػػػمانيا
حيػػث يتركػػز المػػر   فػػي البمػػداف  التػػي ،  [1] بنػػي البشػػر بػػالءقراا مػػف 

تعػػػػاني مػػػػف الءقػػػػر كمنطقػػػػة جنػػػػوب شػػػػرؽ اسػػػػيا وشػػػػرؽ أفريقيػػػػا وأمريكػػػػا 
 الالتينيػػػة، كمػػػا أنػػػ  متػػػوطف فػػػي  بمػػػداف عػػػدة لمبحػػػر األبػػػي  المتوسػػػط،

مميػوف شػتك مهػدديف  350وعم  نطػاؽ عػالمي،  نالػؾ مػا يقػرب مػف 
بوجػود الطءيػؿ ووجػود  بالتمج  كونهـ  يعيشوف في المناطؽ التي تتميػز

. [2] مميػػوف شػػتك قػػد تمجػػوا بالطءيػػؿ 14الحشػػرة الناقمػػة لػػ ، و نػػاؾ 
او الكػػػال ازار  visceral leishmaniasisالميشػػػمانيا ااحشػػػائية تعػػػد 

kala-azar  الناجمػػة عػػف التمػػج بطءيػػؿLeishmania donovani 
المر  األكنر أ مية وفتكا مقارنػة بػاألمرا  الناجمػة عػف بقيػة أجنػاس 
الميشػػػػمانيا. وتػػػػأتي نسػػػػب الوفيػػػػات الناجمػػػػة عنػػػػ  بالمرتبػػػػة النانيػػػػة بعػػػػد 

كػػػذلؾ يعػػػد المػػػر  قاتػػػؿ عمػػػ  الػػػدواـ إذا لػػػـ يػػػتـ تشتيصػػػ  المالريػػػا، و 
 . [3]وعالج  بصورة مبكرة 

  microorganismsإف تزايػػػػػػػػػػد مقاومػػػػػػػػػػة الكائنػػػػػػػػػػات الحيػػػػػػػػػػة الدقيقػػػػػػػػػػة 
 ، [4]لممضادات الحيوية جعػؿ مػف الضػروري اسػتبدالها بمصػادر أتػرى 

تاصػػػة وقػػػد سػػػجمت العالجػػػات الكيميائيػػػة المسػػػتعممة حاليػػػا فػػػي عػػػالج 
سػػػػميتها  إلػػػػ الميشػػػػمانيا مقاومػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ بعػػػػ  السػػػػالخت بااضػػػػافة 

جػػدا البحػػث عػػف عالجػػات ذات سػػمية  المهػػـ. لػػذلؾ فمػػف [6,5]العاليػػة 
 medicineوكمءػػػة منتءضػػػة، فظهػػػر ا تمػػػاـ كبيػػػر بالنباتػػػات الطبيػػػة 

herbal  لمحاولػػة اسػػتتداماتها مػػػع األدويػػة الكيميائيػػػة الحدينػػة أو بػػػديال
،  لممسػػببات المرضػػيةعنهػػا  لكػػوف كمءتهػػا واطئػػة  وكونهػػا أدويػػة مقاومػػة 

 .[7]منيؿ الغذائي الواسع وذلؾ بسبب التنوع الكيميائي لمواد ا والت
نبػػػات شػػػب     mistletoeأو الهػػػداؿ  Viscum albumنبػػػات الػػػدبؽ 

ينمػو فػػي أوروبػػا واسػيا وشػػماؿ أفريقيػػا  semiparasitic plantمتطءػؿ 
وتشػػػب الحػػػور  chestnutوالكسػػػتناا  oakغالبػػػًا عمػػػ  أشػػػجار البمػػػوط 

ػػد  fruit trees [8]وأشػجار الءواكػػ   black poplarاألسػود  ، وقػد وج 
يسػػتعمؿ نبػػات الػػدبؽ  [9].فػػي شػػماؿ العػػراؽ ناميػػًا عمػػ  أشػػجار التءػػاح 
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أو مػا يسػم  بالطػب البػػديؿ  Popular medicineفػي الطػب الشػعبي 
Alternative medicine  وذلػػػؾ بسػػػبب المركبػػػات التػػػي يحتويهػػػا ،

، و ػػػي أمنػػػة اخسػػػتعماؿ   bioactiveوالتػػػي تكػػػوف ذات نشػػػاط حيػػػوي  
 [10] .منتءضػػػة  toxicity مػػػ  مسػػػتويات سػػػمية كونهػػػا تحتػػػوي ع

ويسػػػػتتدـ مسػػػػتتمك الػػػػدبؽ فػػػػي أوروبػػػػا فػػػػي تحسػػػػيف الحالػػػػة الصػػػػحية 
، فهو يقوي الجهاز المناعي ول  تػأنير cancer careلمرض  السرطاف 
 toleranceواسػتعمال  يكػوف امنػا وتحممػ   tumourإيجابي عم  الػوـر 
والتػػػي تنتمػػػي  Viscaceaeينتمػػػي لعائمػػػة و ػػػو . [11]فػػػي الجسػػػـ جيػػػد 

الػ   ػدفت الدراسػة الحاليػة  . Santalales [12] الصػندليات الػ  رتبػة
 لدبؽ عم  الطءيؿ في الزجاج ا لنمار دراسة تأنير المستتمك الكحولي

in vitro ،الكيميائيػة  اتلعالجػا عػالج  بػديؿ عػفيجػاد بغيػة التمهيػد ا
 قؿ سمية.أو  رتك نمناً أتكوف و  المستعممة حالياً 

 : Materials and Methodsالمواد وطرائق العمل 
أجريت الدراسة في جامعػة تكريػت متتبػرات كميػة التربيػة لمعمػـو الصػرفة 
ومتتبػػرات كميػػة التربيػػة لمبنػػات ومتتبػػر األبحػػاث ومتتبػػر البمسػػـ الطبػػي 

 .2017/  1/12ولغاية  2016/ 1/ 2األ مي، لممدة  مف 
 :واستخالصو النبات  قيد الدراسة، جمعو وتحضيره

نبات الدبؽ المستعمؿ في  ذت الدراسػة مػف السػوؽ المحميػة،  ت نمارأتذ
غسػمت النمػػار بالمػػاا المقطػر ازالػػة مػػا عمػػؽ بهػا مػػف أتربػػة أو أوسػػاخ، و 

نػػػـ جءءػػػت عػػػف طريػػػؽ وضػػػعها عمػػػ  أوراؽ كبيػػػرة فػػػي جهػػػاز الحاضػػػنة 
نػػالث سػػاعات تقريبػػا  إلػػ سػػاعتيف  مػػع تقميبهػػا كػػؿ   °ـ 37بدرجػػة حػػرارة 
 تـ الحصوؿ عم  المستتمك الكحولي لنمار نبػات الػدبؽ، لحيف جءافها
 وكما يمي:   [13] 2005)وجماعت  ) Taskin  بحسب طريقة

غػػراـ مػػف نمػػار نبػػات الػػدبؽ المسػػحوقة بالهػػاوف إلػػ   50ضػػافة تػػـ إ 1
، وذلػػػؾ ازالػػػة  petroleum etherينػػػر البترولػػػي مػػػؿ مػػػف األ 500

 . defattedالد وف 

ت فو تػػػ  بػػػورؽ يػػػوغط مػػػؿ، 1000وضػػػع التمػػػيط فػػػي بيكػػػر سػػػعة  2
  magnetic stirrerالمحرؾ المغناطيسػي سيميءوف، ووضع عم  جهاز

 ساعة. 72وترؾ لمدة ° ـ 45 -  40بسرعة متوسطة وبدرجة حرارة 

ووضػػع  الراسػبوأتػذت  ممػـ 0.3بػورؽ ترشػي   قيػاس رشػ  المػزيج  3
مػػؿ مػػف الكحػػوؿ األنيمػػي  500مػػؿ وتػػـ اضػػافة  1000فػػي بيكػػر سػػعت 

 المطمؽ، ومف نـ غطت فتحت  بورؽ السميءوف.

بسػػرعة متوسػػطة  المحػػرؾ المغناطيسػػي جهػػازوضػػع المػػزيج عمػػ   4
   ساعة ايضا. 72وترؾ لمدة ° ـ  45-  40وبدرجة حرارة

ووضػعت فػي جهػاز المبتػر الراشػ  المزيج بورؽ ترشي  وأتذ  رش  5
وضػبط الجهػاز عمػ  السػرعة المتوسػطة  Rotary evaporator الػدوار

 المطمؽ.تـ تبتير الكحوؿ األنيمي  إذ° ـ 45وبدرجة حرارة 

جمػػػػػػع المسػػػػػػتتمك النبػػػػػػاتي فػػػػػػي قػػػػػػارورة صػػػػػػغيرة،  وحءػػػػػػظ لحػػػػػػيف  6
 اخستعماؿ. 

 liquidتػػـ تجءيػػؼ المسػػتتمك وذلػػؾ بػػأمرار النيتػػروجيف السػػائؿ 7

nitrogen   . عمي 

و   1.15و  0.92و  0.69و  0.46و  0.23التراكيػز  تاسػتعمموقػد 
 .ممميتر ممغـ/  1.38

 ) Benjamen and germanوزمػف الجيػؿ وفقػا لػػ  حسب عدد الجيػؿ

1993)  [14].  
 طفيل الميشمانيا ، تنميتو ودراسة تأثير المستخمص عميو:

لطءيػؿ الميشػمانيا  stock cultures األصػميةتػـ الحصػوؿ عمػ  المػزارع 
( المعزولػػة مػػف متمجػػيف MHOM/IQ/2005/MRU15اخحشػػائية )

، Promastigoteالسػػػػػػػوط  أمػػػػػػػاميالعراقيػػػػػػػة لمطػػػػػػػور  األراضػػػػػػػيعمػػػػػػػ  
مػػػف  Isoenzymesبطريقػػػة المتنػػػاظرات األنزيميػػػة  نزيمًيػػػاإوالمشتصػػػة 

   مركز البحوث الطبية في كمية الطب / جامعة النهريف.
 و و وسط زرعي  سائؿ جػا ز  RPMI 1640استتدـ الوسط الزرعي 

    fetal calf serum  [16] مصػؿ جنػيف العجػؿ واضػيؼ لػ   ،[15]
 . وكاختي: Gentamycin المضاد الحيوي و  ،
 fetal calf serum  + 3مػػؿ  RPMI 1640   +1مػػؿ مػػف  9

   Gentamycinمف  مايكروليتر 

تػػػػالؿ اغشػػػػية ترشػػػػي   إمرار ػػػػارشػػػػحت المكونػػػػات الػػػػنالث عػػػػف طريػػػػؽ 
filter membrane  مػػػػػػػايكروليتر لضػػػػػػػماف نقػػػػػػػاوة  0.22بقيػػػػػػػاس

   المستنبت.
تمػػت تنميػػة الطءيػػؿ تػػارج الجسػػـ الحػػي ودراسػػة تػػأنير التراكيػػز المتتمءػػة 

 لمستتمك نمار نبات الدبؽ عمي  بحسب التطوات التالية:
10×  2 حاويػة  مؿ مف المزارع األصػمية 0.1ُأتذ مقدار  -1

 تميػة ³
 0.9وُأضػػيؼ إلػػ  أنبػػوب معقػػـ و مءػرغ مػػف الهػػواا يحتػػوي عمػػ    ³سػـ/ 

مؿ مف الوسط الزرعي وتركػت فػي جهػاز الحاضػنة بدرجػة حػرارة تتػراوح 
 ساعة. 72ولمدة  °ـ 26  - 23بيف 

لػػوحظ النمػػو الطءيمػػػي وتمػػوت مػػف التمػػػوث البكتيػػري والءطػػري عػػػف  -2
  slideمػػػػػايكرو ليتػػػػػر تقريبػػػػػا عمػػػػػ  شػػػػػريحة زجاجيػػػػػػة  20طريػػػػػؽ أتػػػػػذ 

وفحصػػػػػها عمػػػػ  المجهػػػػػر  cover slideوتغطيتهػػػػا بغطػػػػاا شػػػػػريحة 
 . x 10الضوئي تحت العدسة 

أنبوبػة اتتبػار  21مػؿ مػف الوسػط الزرعػي فػي  2.6وضع مقدار  -3
 مجموعات. 7معقمة ومءرغة مف الهواا وقسمت إل  

 6مؿ مف التراكيز المتتمءة لممستتمك إلػ   0.3 ُأضيؼ مقدار  -4
 مجموعات وتركت المجموعة اخول    كمجموعة سيطرة. 

 ³10×  5.4 )يحتػػػوي عمػػػ  مػػػؿ مػػػف الوسػػػط 0.1ُأضػػػيؼ مقػػػدار  -5
   إل  المجموعات المتتمءة. (³كائف / سـ

وضػػعت األنابيػػب فػػي جهػػاز الحاضػػنة بدرجػػة حػػرارة تتػػراوح بػػيف   -6
 .°ـ 26  - 23

سػػػاعة  24تمػػػت مراقبػػػة النمػػػو الطءيمػػػي فػػػي جميػػػع األنابيػػػب كػػػؿ  -7
ضػػافت  إلػػ   مػػف المسػػتنبت  ممميتػػر 0.02وذلػػؾ بأتػػذ  مػػف ممميتػػر  0.4وا 

الحػاوي عمػ  الءورمػاليف بتركيػز    normal salineالمحمػوؿ الءسػمجي 
 لمطءيػؿ الكنيػؼ النمػو حالػة وفػي العػد أننػاا% لقتػؿ الطءيميػات وتنبيتهػا 1

، وتػػػػـ حسػػػػاب عػػػػدد التتءيػػػػؼ فػػػػي الءسػػػػيولوجي المحمػػػػوؿ اسػػػػتتدـ فقػػػػد
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شػػػػػػػػػػػػػريحة عػػػػػػػػػػػػػد كريػػػػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػػػػدـ الحمػػػػػػػػػػػػػراا  باسػػػػػػػػػػػػػتتداـالطءيميػػػػػػػػػػػػػات 
Heamocytometer  مف نوعNeubaure.   

 النتائج والمناقشة 
لمسػتتمك نمػار  أفيتبيف مف النتائج التي توصػمت لهػا الدراسػة الحاليػة 

السػػوط لميشػػمانيا  ةأماميػػعمػػ  عػػدد  سػػمياً  تنبيطيػػاً  نيراً أتػػ الػػدبؽ الكحػػولي
 اخحشائية، مقارنة مع مجموعة السيطرة.

 

السوط  ةأمامي: تأثير مستخمص نبات الدبق الكحولي عمى عدد 1جدول
 في فترات نمو مختمفة (³10)× حشائية لميشمانيا اإل

 التعريض فترة   
    بالساعات  

 المعاممة 
 ممغم/مل

24 48 72 96 
 المعدل المعدل المعدل المعدل*

 27.2 السيطرة

e** 

39.3 

d 
43.0 

D 
79.8 

a 

0.23 26.8 
ef 

38.7 

d 
42.1 

D 

78.6 

a 

0.46 22.5 
fg 

31.6 

e 
30.8 

E 

62.4 

b 

0.69 15.2 
ghi 

28.8 

e 
27.6 

E 

51.6 

c 

0.92 13.6 

I 
20.6 

Fg 
19.8 

G 

37.9 

d 

1.15 9.1 

Jk 
18.2 

gh 

17.3 

Gh 

31.8 

e 

1.38 7.8 

k 

13.2 

I 
13.8 

I 

18.3 

gh 

 لنالث مكررات.  يمنؿ المعدؿ*  
 امػا معنويػة، فروقػات وجػود عمػ  تػدؿ المتتمءػة اخنكميزيػة اخحػرؼ** 

 معنويػة فروقػات وجػود عػدـ عمػ  فتػدؿ والمشػتركة المتشػابهة اخحػرؼ

 .p ≤  0.05اتتبار دنكف عند مستوى احتمالية بحسب
 

 ةأماميػػزيػػادة اعػػداد الطءيميػػات فػػي الطػػور ( 1)مػػف الجػػدوؿ  لػػوحظكمػػا 
السوط لمجموعة السيطرة بعالقة طردية مع الوقػت حيػث بمغػت معػدخت 

، ³كػػػػػػػائف / سػػػػػػػـ ×³10 79.8، 43.0، 39.3، 27.2الطءيميػػػػػػػات فيهػػػػػػػا 
ساعة عم  التػوالي  96و  72، 48، 24تالؿ فترات التعري  والبالغة 

وانتءػا  فػي عػدد الطءيميػات بعالقػة عكسػية مػع التراكيػز  . 4)صورة )
 0.23التركيػػػػػز أدى إذفكممػػػػػا زاد التركيػػػػػز قػػػػػؿ معػػػػػ  معػػػػػدؿ الطءيميػػػػػات 

انتءػػػػػػػا  طءيػػػػػػػؼ فػػػػػػػي معػػػػػػػدؿ الطءيميػػػػػػػات حيػػػػػػػث  إلػػػػػػػ  ممميمتػػػػػػػرممغـ/
عمػػػ  التػػػوالي  ³كػػػائف / سػػػـ ×³10  78.6و  42.1، 38.7، 26.8كػػػاف

مقارنػػػة مػػػع مجموعػػػة السػػػيطرة. و ػػػذا التنبػػػيط قػػػد ازداد تػػػدريجيا بعالقػػػة 
عكسػػػػػػػػية مػػػػػػػػع زيػػػػػػػػادة التركيػػػػػػػػز، والػػػػػػػػذي بمػػػػػػػػه اقصػػػػػػػػات عنػػػػػػػػد التركيػػػػػػػػز 

و 13.8 ، 13.2، 7.8مػػػؿ، اذ بمغػػػت معػػػدخت الطءيميػػػات ممغـ/1.38
عمػػػ  التػػػوالي تػػػالؿ نءػػػس فتػػػرات التعػػػري   ³كػػػائف / سػػػـ ×³10 79.8
 ممغػـ/0.92، وبالمقارنػة مػع مجموعػة السػيطرة. وقػد اظهػر التركيػزاعػالت

 96السػػػػوط تػػػػالؿ  ةأماميػػػػ( مػػػػف LC50% ) 50مػػػػؿ  تنبيطػػػػًا بنسػػػػبة 
سػػػػػػػاعة مػػػػػػػف النمػػػػػػػو مػػػػػػػع المقارنػػػػػػػة بمجموعػػػػػػػة السػػػػػػػيطرة، واف التركيػػػػػػػز 

(تػػالؿ نءػػس LC70% ) 70تنبػػيط بنسػػبة  إلػػ  أدىمػػؿ قػػد ممغـ/1.38
فػػي تنبػػيط نمػػو  الػػدبؽ الكحػػولي الءتػػرة. ربمػػا تعػػود قػػدرة مسػػتتمك نمػػار

 topoisomeraseمػػا يحتويػػ  مػػف قمويػػدات منبطػػة خنػػزيـ  إلػػ  الطءيػػؿ
الذي يشارؾ في متتمؼ الءعاليػات التمويػة ومنهػا تضػاعؼ الػدنا، او قػد 

احتػواا المسػػتتمك عمػ  العديػد مػػف المػواد الكيميائيػة اختػػرى  إلػ يعػود 
مػػ  تػػاـ النءاذيػػة اخمػػر والتػػي انػػرت عمػػ  نءاذيػػة الغشػػاا التمػػوي ممػػا جع

او اف المػػػواد   cytotoxicالػػػذي سػػػم  بػػػدتوؿ مػػػواد مسػػػممة لمتاليػػػا 
الداتمة قد يحدث لها اندماج مػع مػواد ومركبػات طءيميػة و يػادي بالتػالي 

مػػواد ومركبػػات ضػػارة، أو وقػػد تػػادي  إلػػ تعطيػػؿ عممهػػا او تحولهػػا  إلػػ 
لهػػا التػػروج،  تػػروج مػػواد ضػػرورية خ ينبغػػي إلػػ نءاذيػػة الغشػػاا التمػػوي 

حػػدوث تنتػػر فػػي اغشػػية  إلػػ أو قػػد يعػػود التػػأنير التنبيطػػي لممسػػتتمك 
 الطءيؿ.

 

 
 RPMIساعة من التنمية في الوسط الزرعي  48بعد  Bساعة من الزرع،  24بعد  Aالسوط:  ةأمامي( طفيميات الميشمانيا االحشائية 4صورة )

 .x 100لمجموعة السيطرة  مصبوغة بصبغة جمزا تحت العدسة  
 

نتػػػائج  إلػػ  أدىاف اسػػتعماؿ المسػػتتمك الكحػػػولي فػػي الدراسػػة الحاليػػػة 
 بشػػكؿ واضػػ جيػػدة مػػف تػػالؿ احتوائػػ  عمػػ  مػػواد فعالػػة قػػد ظهػػر دور ػػا 

السػػػوط، وذلػػػؾ قػػػد وافػػػؽ دراسػػػػة  أمػػػػاميفػػػي تنبػػػيط الطءيػػػؿ فػػػي الطػػػور 
Vlad  اف اخسػػػتتالك  إلػػػ والػػػذيف اشػػػاروا  [17] (2016 ) وجماعتػػػ

اكنػػر كءػػااة مػػف اخسػػتتالك المػػائي  alcoholic extractالكحػػولي 
aqueous extract. 

 اتءقػػػػت النتػػػػائج التػػػػي جػػػػاات بهػػػػا  الدراسػػػػة الحاليػػػػة مػػػػع دراسػػػػة التػػػػاف 
 ةماميػػػحػػػدوث تػػػأنير تنبيطػػػي أل إلػػػ والتػػػي اشػػػار فيهػػػا   [18] (2001)
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 ³سػػػػػػـ ممغػػػػػػـ/ 4.25المعاممػػػػػػة بتركيػػػػػز  L. majorالسػػػػػوط لطءيػػػػػػؿ 
 ³سػػػػػػػـ ممغػػػػػػػـ/ 2.5و Capparis spinosaلمسػػػػػػػتتمك الشػػػػػػػءم  
 79% و 73بنسػػػبة  Citrullus colocynthisلمسػػػتتمك الحنظػػػؿ 

 إذ  [19] ((2005  % عمػػػ  التػػػوالي ومػػػع مػػػا توصػػػؿ اليػػػ  الجبػػػوري 
السػوط لميشػمانيا اخسػتوائية المعاممػة  ةماميػخحظ وجػود تػأنير تنبيطػي أل

 2.5و  Melia azedarachلنمػػػار السػػػبحب   ³سػػػـ ممغػػػـ/ 5بتركيػػػز 
لنمػار  ³سػـ ممغػـ/ 5و  Nerium oleanderألوراؽ الدفمػة  ³سػـ ممغػـ/

% عم  التػوالي تػالؿ الطػور  80.5% و 71.9% و  97الدفمة بنسبة 
  كما اتءقػت الدراسػة مػع مػا توصػمت اليػ  الءهػادي وجماعتهػا . الموغارتمي

وجود تأنير تنبيطي لمستتمصي نبات ذنػب التيػؿ  إل   [20] (2007)
Equisetum arvense   والقػريك  urtica  puluifera  بعالقػة

 السػػػػوط لطءيػػػػؿ الميشػػػػمانيا اخسػػػػتوائية  ةأماميػػػػعكسػػػػية عمػػػػ  عػػػػدد 

L.tropicaتمػؾ التػي  وأيضػا، ³سػـ ممغػـ/2.55  - 0.1بػيف بتراكيػز مػا
فػي مدينػة  AL-Hammoshi  ( 2010 ) [21]توصمت لهػا الباحنػة  

دور القمويػػػدات التنبيطػػػي لمشػػػمانيا و  إلػػػ الموصػػػؿ والتػػػي اشػػػارت فيهػػػا 
 Peganum harmalaالمعزولػػة مػػف مسػػتتمك بػػذور نبػػات الحرمػػؿ 

 إلػ مايكرو غراـ مػف القمويػدات يػادي  50التركيز  أف إل  أشارتحيث 
سػػاعة. واتءقػػت النتػػائج مػػع الدراسػػة  96% مػػف الطءيميػػات بعػػد  50قتػػؿ 

 أظهػػػػػػرتوالتػػػػػػي  [22]  ( 2011 ) وجماعتػػػػػػ   Ghoshالتػػػػػػي اجرا ػػػػػػا 
 antileishmanial activityفوائػػػػدًا كبيػػػػرة ضػػػػد نشػػػػاط الميشػػػػمانيا 

حيػػػث بينػػػت  Valeriana officinalisباسػػػتعماؿ مسػػػتتمك نبػػػات  
 %50مػػايكروغراـ/ ممميتػػر يسػػبب تنبيطػػًا بنسػػبة  225التركيػػز افالنتػػائج 

(LC50 مػػف )وافقػػت الدراسػػة  وأيضػػاسػػاعة.  96السػػوط تػػالؿ  ةأماميػػ
والتػػػػػػي  [23] ((2012  وجماعتهػػػػػػا  Hiroالتػػػػػػي قامػػػػػػت بهػػػػػػا الباحنػػػػػػة 

اسػػػػػػػػػتعممت فيهػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػتتمك نبػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػدبؽ فػػػػػػػػػي معالجػػػػػػػػػة طءيػػػػػػػػػؿ 
Cryptosporidium  األطءػػػػػػاؿو بػػػػػػاألتك  اانسػػػػػػافالػػػػػػذي يصػػػػػػيب 

والجءػػاؼ  prolonged diarrhea  طويمػػةلءتػػرات  ااسػػهاؿمسػػببا لهػػـ 
dehydration  فػػػي دراسػػػتها بػػػأف المسػػػتتمك الكحػػػولي  أظهػػػرتحيػػػث

مف المستتمك المائي لنبات الدبؽ في معالجػة  ػذا الطءيػؿ.  أفضؿ و 
 Glaser ( 2015)  [24]كمػػػػا وافقػػػػػت نتػػػػػائج الدراسػػػػة التػػػػػي قػػػػػاـ بهػػػػػا 

 Valerianaوالذي قاـ  باتتيار عدة مكونات معزولػة مػف نءػس نبػات 

officinalis  فػػػػػي معالجػػػػػػةL.major   فعاليػػػػػػة جيػػػػػػدة  أظهػػػػػرتوالتػػػػػػي
  وجماعتػػػ    Shemshadiالنتػػػائج موافقػػػة لمػػػا قػػػاـ بػػػ   أظهػػػرتو  .ضػػػد ا

حيػػػػػث اسػػػػػتعمموا المسػػػػػتتمك الكحػػػػػولي لجػػػػػذور نبػػػػػات  [25] ((2015
Caparis spinosa  فػػػػي معالجػػػػةL. major  المسػػػػببة لميشػػػػمانيا

الجمديػػة وقػػد انبتػػوا بػػأف لهػػذا النبػػات فعاليػػة ضػػد اخبتػػدائيات، حيػػث يقػػـو 
السػػوط عنػػد اضػػافة  أمػػامي ػػذا المسػػتتمك بتحميػػؿ الطءيػػؿ  فػػي الطػػور 

مػؿ مكعػب مػف الوسػط الزرعػي السػائؿ. وافقػت ايضػا الدراسػة ممغـ/ 0.9
والتػي تركػزت عمػ   [26] (2016)وجماعت   Sharquieالتي  قاـ بها 

معالجػػػػة الميشػػػػمانيا الجمديػػػػة فػػػػي الزجػػػػاج باسػػػػتعماؿ مسػػػػتتمك  نبػػػػات 
Loranthus europaeus  والذي يعد مف النبات الطءيمية التي تحتػوي

، حيػػػػث انهػػػػـ قػػػػد bioactiveعمػػػػ  المػػػػواد الطبيعيػػػػة الءعالػػػػة بايولوجيػػػػا 
 حصموا عم  نتائج جيدة حياؿ ذلؾ. 

امػػا عػػف عػػدد الجيػػؿ فقػػد ظهػػر التػػأنير التنبيطػػي لمسػػتتمك نمػػار الػػدبؽ 
الكحػػولي واضػػحًا  مػػف تػػالؿ  انعكاسػػ  عمػػ  عػػدد الجيػػؿ،  حيػػث ادى 

بالمقارنػػة مػػع األجيػػاؿ انتءػػا  فػي عػػدد  إلػػ اسػتعماؿ  ػػذا المسػػتتمك 
مجموعة السيطرة والتي ازداد عدد الجيؿ فيها  بعالقة طرديػة مػع الوقػت 

 247.17و 124.91 ، 112.62، 72.42مػػه معدلػػ  ، حيػػث ب2جػػدوؿ 
 أدَّت إضػػػػافة و .سػػػػاعة عمػػػػ  التػػػػوالي 96و 72، 48، 24جػػػياًل تػػػػالؿ 
انتءػػػػا  عػػػػدد الجيػػػػؿ  إلػػػػ  مػػػػؿ  غػػػػـ/ 1.38 – 0.23التراكيػػػز مػػػػف 

. وقػد حػدث انتءػا  طءيػؼ فػي عػدد وبعالقة عكسية مع زيػادة التركيػز
مػػؿ، وامػػا بقيػػة التراكيػػز فقػػد ممغـ/0.23 التركيػػز   إضػػافةعنػػد األجيػػاؿ 

 0.46شػػػػػػػهدت انتءاضػػػػػػػا تصػػػػػػػاعديا واضػػػػػػػحا، ابتػػػػػػػداا مػػػػػػػف التركيػػػػػػػػز 
، 56.81ليبمػػه معػػدلها األجيػػاؿ حيػػث انػػر ذلػػؾ عمػػ  عػػدد  ممميمتػػرممغـ/

تنبػػيط لعػػدد  وأقصػػ جػػياًل، عمػػ  التػػوالي.  189.34و84.38 ، 87.04
كػػػػاف فػػػػي التركيػػػػز اخعمػػػػ  المسػػػػتتدـ فػػػػي  ػػػػذت الدراسػػػػة و ػػػػو األجيػػػػاؿ 

 7.97،26.24،27.90األجيػػاؿ مػػؿ حيػػث بمػػه عػػدد ممغـ/1.38لتركيػػز ا
 ساعة عم  التوالي.   96و 72، 48، 24جيؿ،تالؿ الءترات  42.85و 

 

األجيال تأثير تراكيز مختمفة لمستخمص نبات الدبق عمى عدد  ((2جدول 
السوط لطفيل الميشمانيا االحشائية في فترات نمو مختمفة.) عدد  ةماميأل

 ( ³كائن / سم 10³×  5.4السوط المستخدم في الزرع  ةأمامي
 فترة التعريض  

 بالساعات    
 المعاممة        

 مل  ممغم/

24 48 72 96 

 المعدل المعدل المعدل المعدل

 72.42 السيطرة

g** 

112.62 
E 

124.91 

D 
247.17 

A 
0.23 71.09 

G 

110.63 
E 

121.92 
D 

243.18 
A 

0.46 56.81 
H 

87.04 
F 

84.38 
F 

189.36 
b 

0.69 32.55 
L 

77.74 
G 

73.75 
G 

153.48 
C 

0.92 27.24 
L 

50.49 
Hi 

47.84 
Ij 

107.97 
E 

1.15 12.29 
M 

42.52 
Jk 

39.53 
K 

87.70 
f 

1.38 7.97 
M 

26.24 
I 

27.90 
I 

42.85 
jk 

 *  يمنؿ المعدؿ لنالث مكررات.
 اخحػرؼ امػا معنويػة، فروقػات وجػود عمػ  تػدؿ المتتمءػة اخنكميزيػة **اخحػرؼ

اتتبػار دنكػف  بحسػب معنويػة فروقػات وجػود عػدـ عم  فتدؿ والمشتركة المتشابهة
 .p ≤  0.05عمما اف 

 

 إلػػ ليصػػؿ األجيػػاؿ مػػؿ انتءاضػػا فػػي عػػدد ممغـ/0.92 سػػجؿ التركيػػز 
 تقريبػػػػػا،  LC50سػػػػػاعة، والػػػػػذي يعػػػػػد  96جػػػػػياًل بعػػػػػد مػػػػػرور  107.97

 247.17فيهػػا األجيػػاؿ مقارنػػة مػػع مجموعػػة السػػيطرة والػػذي كػػاف عػػدد 
جػياًل بعػػد مػػرور الءتػػرة ذاتهػػا، وبالمقارنػة مػػع مجموعػػة السػػيطرة  نجػػد اف 

التػأنير التنبيطػي  إفقد تأنر شػديدًا بالمسػتتمك الكحػولي، األجياؿ عدد 
نتيجػة التعويػؽ األجياؿ لهذت المستتمصات يتبيف مف انعكاس  عم  عدد 

كػػػب  المػػػادة  إلػػػ الػػػذي حصػػػؿ فػػػي نمػػػو  ػػػذت الطءيميػػػات وذلػػػؾ قػػػد يعػػػود 
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ألجيػاؿ  إنتاجهػاقمػة تضػاعءها وبالتػالي قمػ   إلػ  أدىالورانية لمطءيؿ مما 
 optimumعػػػدـ تػػػوفير الظػػػروؼ المنمػػػ   إلػػػ قػػػد يعػػػود  أوجديػػػدة، 

conditions ا لتكانر الطءيؿ بوجود مػواد سػامة لمتميػة والتػي أنػرت سػمب
 عم  تضاعؼ الطءيؿ. 

التنبيطػػػػػي لمسػػػػػتتمك نمػػػػػار الػػػػػدبؽ الكحػػػػػولي  يتبػػػػػيف مػػػػػف  التػػػػػأنيراف 
و  ((2001عميػػػػ  التػػػػاف  أكػػػػدو ػػػػذا مػػػػا األجيػػػػاؿ انعكاسػػػػ  عمػػػػ  عػػػػدد 

عنػػػد اسػػػتعمال  لمسػػػتتمك نبػػػاتي الشػػػءم  والحنظػػػؿ  [27,18] ((2002
والمشػػػعرات  L.majorالسػػػوط لميشػػػمانيا الجمديػػػة  ةأماميػػػلمحػػػد مػػػف نمػػػو 

عنػػػد اسػػػتعمال  [19] 2005))وكػػػذلؾ الجبػػػوري  T.vaginalsالمهبميػػػة 
 ةأماميػػالمستتمصػػات المائيػػة لنبػػات السػػبحب  ونمػػار واوراؽ الدفمػػة ضػػد 

. كػػػػػذلؾ مػػػػػا توصػػػػػمت اليهػػػػػا L.tropicaالسػػػػػوط لميشػػػػػمانيا اخسػػػػػتوائية 
وجػػود تػػأنير دراسػػتها  أظهػػرتوالتػػي  [20] 2007))الءهػػادي وجماعتهػػا 

األجيػػاؿ تءػػ  عػػدد  إلػػ التراكيػػز العاليػػة  أدتعمػػ  عػػدد اخجيػػاؿ، اذ 
 تالؿ  فترات التعري . 

امػػا عػػف عالقػػة التػػأنير السػػمي لممسػػتتمك الكحػػولي لمػػدبؽ عمػػ  زمػػػف 
زيػػػػادة فػػػػي زمػػػػف الجيػػػػؿ مقارنػػػػة مػػػػع  إلػػػػ الجيػػػػؿ، فقػػػػد ادى المسػػػػتتمك 

، وقد ظهػر  ػذا التػأنير بشػكؿ واضػ  ابتػداًا 3مجموعة السيطرة. جدوؿ 
 0.23التركيػػػػػػػػػز  وأمػػػػػػػػػاصػػػػػػػػػعودا.  ممميمتػػػػػػػػػرممغـ/ 0.46مػػػػػػػػػف التركيػػػػػػػػػز 

حػػدوث تغيػػرات طءيءػػة فػػي زمػػف الجيػػؿ. وقػػد  إلػػ فقػػد ادى  ممميمتػػرممغـ/
 وأقصػ جديػدة،  أجيػاؿانعكس الدور التنبيطي عم  الوقت الالـز انتاج 

ميتػػر، ممممغـ/ 1.38والبػػاله زمػػف احتاجػػ  الطءيػػؿ كػػاف عنػػد أعمػػ  تركيػػز 
سػػػػػػػػػاعة، مقارنػػػػػػػػػة  2.24و 2.58، 1.83، 3.01 إلػػػػػػػػػ حيػػػػػػػػػث احتػػػػػػػػػاج 

و  0.58، 0.33،0.43 إلػ بمجموعة السيطرة التػي احتػاج الطءيػؿ فيهػا 
سػػػاعة عمػػػ   96و 72، 48، 24سػػػاعة تػػػالؿ فتػػػرات التعػػػري   0.38

زيػػػادة بمقػػػدار  إلػػػ  أدىفقػػػد  ممميمتػػػرممغـ/ 0.92التػػػوالي. وامػػػا التركيػػػز 
سػػػػاعة مقارنػػػػة بمجموعػػػػة السػػػػيطرة والتػػػػي  96سػػػػاعة بعػػػػد مػػػػرور  0.89

اف زيػادة التركيػز ساعة عنػد ذات الوقػت،  0.38 إل احتاج الطءيؿ فيها 
زيػػػػادة فػػػػي زمػػػػف الجيػػػػؿ بعالقػػػػة طرديػػػػة مػػػػع  إلػػػػ بشػػػػكؿ تػػػػدريجي أدى 

تػأنير سػمي وتنبيطػي عمػ  عػدد وجػود  حيػث يتبػيف مػف النتػائجالتراكيػز. 
السػػػوط، ويتجمػػػ  ذلػػػؾ مػػػف تػػػالؿ اطالػػػة الوقػػػت الػػػالـز لتكػػػويف  ةأماميػػػ

 اجياؿ جديدة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةمامي( ألفة لممستخمص عمى زمن الجيل )ساعةتأثير تراكيز مختم 3))جدول 
 ا االحشائية في فترات نمو مختمفةالسوط لطفيل الميشماني

 (³كائن / سم  10³×  5.4السوط المستخدم في الزرع  ةأمامي)عدد 
 الوقت 

 بالساعات
 المعاممة         
 مل  غم/         

24 48 72 96 

 المعدل المعدل المعدل المعدل*

 0.33 السيطرة
E 

0.43 

E 

0.58 
e 

0.38 

E 

0.23 0.34 
E 

0.44 
E 

0.59 
e 

0.39 
E 

0.46 0.42 
E 

0.55 
E 

0.85 
de 

0.51 
E 

0.69 0.74 
De 

0.62 
De 

0.97 
de 

0.63 
De 

0.92 0.88 
De 

0.95 
De 

1.50 
bc 

0.89 
De 

1.15 1.95 
B 

1.13 
Cd 

1.82 
bc 

1.09 
Cd 

1.38 3.01 
A 

1.83 
Bc 

2.58 
ab 

2.24 
Ab 

 *  يمنؿ المعدؿ لنالث مكررات.
 اخحػرؼ امػا معنويػة، فروقػات وجػود عمػ  تػدؿ المتتمءػة اخنكميزيػة **اخحػرؼ

اتتبػار دنكػف  بحسػب معنويػة فروقػات وجػود عػدـ عم  فتدؿ والمشتركة المتشابهة
 p ≤  0.05عمما اف 

 

التأنير التنبيطي لمستتمك نمار الدبؽ الكحولي قد ظهػر مػف تػالؿ  اف
وقػد ادى اسػتعماؿ  ػذا المسػتتمك  3انعكاس  عم  زمف الجيؿ، جػدوؿ،

،  بالمقارنػػػة مػػػع مجموعػػػة األجيػػػاؿ انتػػػاجزيػػػادة فػػػي الػػػزمف الػػػالـز  إلػػػ 
السػػيطرة نتيجػػة التعويػػؽ الػػذي حصػػؿ فػػي نمػػو  ػػذت الطءيميػػات و ػػذا قػػد 

عنػػػد   [27,18]  2002) )و2001)  )وافػػػؽ مػػػا توصػػػؿ اليػػػ  التػػػاف 
اسػػػتعمال  المسػػػتتمك المػػػائي لنبػػػاتي الشػػػءم  والحنظػػػؿ لمحػػػد مػػػف نمػػػو 

والمشػػػػػػػػػػػػػػػػعرات  L.majorالسػػػػػػػػػػػػػػػػوط لميشػػػػػػػػػػػػػػػػمانيا الجمديػػػػػػػػػػػػػػػػة  ةأماميػػػػػػػػػػػػػػػ
وكػػػذلؾ وافػػػؽ مػػػا توصػػػؿ اليػػػ  الجبػػػوري سػػػنة   T.vaginalsالمهبميػػػة
عنػػػػػد اسػػػػػتعمال  المستتمصػػػػػات المائيػػػػػة لنبػػػػػات السػػػػػبحب   [19] 2005

السػػػػػػػػػوط لميشػػػػػػػػػمانيا اخسػػػػػػػػػتوائية  ةأماميػػػػػػػػالدفمػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػد  وأوراؽونمػػػػػػػػار 
L.tropica2007)) . كذلؾ مػا توصػمت اليهػا الءهػادي وجماعتهػا سػنة 

وجػػود تػػأنير تنبيطػػي لممستتمصػػات، ممػػا دراسػػاتها  أظهػػرت، والتػػي [20]
 زمف الجيؿ تالؿ فترات التعري .  إطالة إل  أدى

يستنتج مف  ذت الدراسة بأن  يمكف اسػتتداـ المسػتتمك الكحػولي لنمػار 
نبػػات الػػدبؽ فػػي معالجػػة الميشػػمانيا اخحشػػائية لمػػا تحتويػػ  مػػف مركبػػات 

الجسػػـ الحػػي وعناصػػر، بعػػد دراسػػة تمو ػػا مػػف التػػأنيرات الجانبيػػة عمػػ  
الءعالػػػػة فػػػػي عػػػػالج  فضػػػػال عػػػػف امكانيػػػػة عػػػػزؿ تمػػػػؾ المػػػػواد والعناصػػػػر

ودراسػػػػة تأنيراتهػػػػا عمػػػػ  الطءيػػػػؿ وعمػػػػ  المضػػػػيؼ  المشػػػػمانيا اخحشػػػػائية 
 .منءردة او مجتمعةبصورة سوااًا اكانت 
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Abstract 
The present study was conducted to examined the efficiency of alcoholic extracte of Viscum album on  

experimental treatment of visceral leishmaniasis In vitro. The use of the concentration of 0.92 mg / ml was 50% 

(LC50) inhibition of promastigotes during 96 hours, which was 37.9 compared with the control group (79.8), 

while the concentration of 1.38 mg / ml was inhibited by 70% (LC70) during The same duration. 

The inhibitory effect of alcoholic extracte of Viscum  was clearly demonstrated by its effect on the number and 

time of generation compared to the control group, due to the decrease in the growth of these parasites, with the 

number of generations 107.97 generation during the period of 96 H when the concentration was 0.92 mg / ml 

compared with the control group, which reached 247.17 generation at the same time period. The age of the 

generation has increased gradually and with an inverse relationship with increased concentration. 

 


