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 خصممال
 Entamoebaطفيم    ا عم        (Tio2NPs)دراس    ة ت    زيير الجزين    ات النانوي    ة لين    انا نوكس    يد التيت    انيوم الن    انو   تتم      

gingivalis  ا كمي ة ط ب االس نان المعزول من المية فا مرض  التهاب المية الذين يرتادون قسم نم راض المي ة ف خارج الجسم الحا
 .2018/7/31 إل  4/18118/لمفترة من  لجامعة الموصل

بع د المختمف ة  التراكي ز ت زييرت م تيي يم  ( ممغم/م ل.1.1،1011،10111)ه اوه ذ  التراكي ز   Tio2NPs نتراكي ز م  3 حضرت        
 101ن التركي ز األعم   نن ازدياد التركيز وعامل الوقت له تزيير ايجابا عم  قتل الطفيما فكا نتانجالوقد نظهرت   ساعات 6و 4،8

وان النس   بة  ،3061±  10953ل  ه دور ف  ا تيب   يط نم  و الطفيم  ا وخف  ض مع  دل البي   اغ لمطفيم  ا وال  ذ  بم     Tio2NPsن ممغم/م  ل م  
تراكي ز األخ رو والفت رات الزمني ة ميارن ة م ا ال  ةس اع 6 الزمني ة ة% وف ا الفت ر 86037األعم  ها التركيز كانت هذافا المنوية لميتل 

 ساعة والتا نظهرت فروقات معنوية بسيطة فيما بينها. 4 ،8
 

 الجسم الحا. خارج ،ينانا نوكسيد التيتانيوم ،لميويةاألميبا ا الكممات الدالة:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Effect of Titanium Dioxide Nanoparticles (Tio2NPs) on Entamoeba gingivalis    

in vitro 

   
ABSTRACT 

The  effect  of  Titanium  Dioxide Nanoparticals (Tio2NPs) on Entamoeba gingivalis in vitro     

were   studied,which isolated  from  gums  in  gingivitis patients who  attended  the periodontal  

disease    department  at  the  Faculty   Dentistry  of  Mosul University  for  the  period  from  

1/4/2018    to   31/7/2018. 

In  our  study  three  different  concentrations  of  (Tio2NPs)  were  prepared  as  the following 

order: (0.1, 0.01, 0.001) mg/ml and evaluated the effect of these different concentrations through 

(2,4,6) hours. Results  showed that time factor and the increasing of the  appositive effect on the 

parasite killing and  the highest concentration (0.1mg/ml) had a role in inhibition of  parasite  

growth  and  reduced  parasite  survival rate to (3.60±0.953) compared to the other  concentrations. 

Also in this present study we found the concentration (0.1 mg/ml) was the highest  inhibition  of  

Ghada A. Taqa Najah S. Nayef Khansaa A.Younes 
Department of Dental Basic 

Sciences 
Department of Biology Department of Dental Basic 

Sciences 
College of Dentistry/University 

of  Mosul 

College of Science/University  

of Mosul 

College of Dentistry/University 

of  Mosul 



 وآخرون خنساغ عزيز يونس
 

8 

parasite  (86.73%)  in  the  time  period  at  (6 hours)  compared  to  other concentrations and 
periods time  which    showed   slight   differences    between    them. 

 

Keywords: Entamoeba gingivalis, Titanium Dioxide nanoparticles, in vitro. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمة
إذ يمتم   ع دد م ن الخص انص تجعم ه بين ة ممي زة ل حي اغ ، يعد التجويف الفم ا لننس ان م وطن لكيي ر م ن الكانن ات الدقيي ة

 (.Marsh, 2000( )Feki and Molet, 1990المجهرية )
ي   دع  األميب   ا الميوي   ة وينتم   ا ال         عبة  ،Protozoaم   ن األوال   ا الطفيمي   ة  Entamoeba gingivalisطفيم   ا  ديع   و 
 Grosنول نميب  ا وص فت ف  ا ا نس ان م  ن قب  ل  وه  ا ،Entamoebaidaeعانم ة  ،Rhizopodiaص  نف  ،Sarcodinaالمحمي ات 

  الته اب المي ة ( يع يش ف ا تجوي ف الف م لمرض Pestechyan, 2002فيط ) Trophozoiteيوجد ب كل طور خضر   ،1849فا 
 ( وف   ا حف  ر األس   نان وننس   جة المي  ة المتييح   ة وحف   ر الم   وزتينLiu et al., 2001والته  اب الم   وزتين الحنك   ا والجي  وب األنفي   ة )

(Roberts and Janovy, 2005( ك ذل  ف ا مرض   ني ص المناع ة وذو  الف م صي ر الص حا )Liu et al., 2001  وعم   س ط )
تكمس  ات الس  ن  ف  ا س  انل مح  يط المي  ة ولع  اب المرض     ،المويح  ات البكتيري  ة ،م  ن قاع  دة الس  ن ب  ا  جي  وب المي  ة قري ،المي  ة ،األس  نان

 (؛ El- Azzouni and El- Badry, 1994(؛ )Maybodi, 2016بإلته         اب المي         ة )
(Albuquerque et al., 2011 كم ا يوج د ف ا مس حات الي  ا .)Bhaijee and Bell, 2011) ; Jian et al., 2008).  وج د
(Sarowaska et al., 2004(و )Ghabanchi et al., 2010.ان هنا  عالقة بين تواجد الطفيل وحصول التهاب المية ) 

 خص بط                ور واح                د في                ط ه                و ط                ور النا                 طتتمي                ز نو ت                  نميب                ا المي                ة  بس                يطة ودورة حي               اة 
Trophozoite (20-10) المتع  ددة  ويمك  ن تميي  ز  ب   كمه األميب  ا المتغ  اير واألق  دام الكاذب  ة  م  ايكروميتر (Monika et al., 

( وينتي      ل ع      ن طري      ي ال      تالمس المبا       ر ب      ين        خص وأخ      ر بالتيبي      ل وب      الرذاذ المتط      اير نو بم       اركة ندوات الطع      ام 2011
(Pestechyan, 20028113 ،(؛ )الحمب ا.) ال  دم   خالي ا ذاني ة الت ا تحت و  عم    بياي ايحت و  الطفيم ا عم    ع دد م ن الفج  وات الغ

 % م  ن األف  راد ذو  الف  م صي  ر الص  حا مص  ابين به  ذا الطفيم   ا95ان  ،(Eloufir et  al., 2014)  ي  ةوخالي  ا طالن الب  يض
Entamoeba gingivalis (Pestechyan, 2002(و )Garcia, 2001.) 

( ن انومتر ويمك  ن تص  نيفها ال    نص  ناف مختمف  ة معتم  دة 111-1: ه  ا دق  اني له  ا حج  م بزبع  اد )NPs ي  ةجزين ات النانو الإن 
-1)     فالجزينات النانوية الهندس ية ه ا جزين ات له ا نبع اد خاص ة  ،(Ibrahim et al.,2017ا و كمها ونحجامها )عم  خواصه

 ن   انو  والت   ا له   ا نف   س التركي   ب الكيمي   اناالميي   اس صي   ر التر وله   ا خ   واص فري   دة ال ت    تر  به   ا م   ا الجزين   ات ذات ي( ن   انوم111
(Melanie et al., 2009 تتضمن تينية النانو .) إيجاد جزينات بمواصفات دقيية تعمل بكفاغة نعم  من المواد األكبر حجما  وذات

( وله ذ  الجزين ات النانوي ة الص غيرة ج دا  الي درة عم   ال دخول Wani et al., 2011(؛ )Scown, 2009نف س التركي ب الكيمي انا )
 (.Buses, 2007فا العدوو الجريومية )ا  كبيرا   واختراي الحواجز الفسيولوجية وتمعب دور 

رات لخصانص  ها الفري  دة ت  زيي اذ بي  را  ف  ا ع  الج ا ص  ابات الطفيمي  ةلي  د نظه  ر اس  تخدام التكنولوجي  ا الحيوي  ة النانوي  ة تي  دما  ك
مم ا جعمه ا تس تخدم ف ا عم م الط ب ومج االت واس عة  ،(Elmi et al., 2013(؛ )Das et al., 2013) لمطفيمي ات ميبط ة كبي رة

(Buses, 2007)خ  ارج  اوكس  يد التيت  انيوم عم    طفيم  ا اميب  ا المي  ة لين  انا النانوي  ة اتن  جزيالن  ا ف  ا ه  ذ  الدراس  ة تيي  يم تزيير ، ل  ذا ارتزي
 الجسم الحا.
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 العملائق المواد وطر 
م ن اال  خاص المص ابين وعين ات لع اب  Gingival pocketعين ة نخ ذت ب  كل مس حات م ن جي ب المي ة  181ت م جم ا 

لف  رع نم  راض المي  ة ف  ا المست   ف  التعميم  ا لكمي  ة ط  ب األس  نان/جامعة الموص  ل ولمفت  رة م  ن Gingivits disease المي  ة  ب  زمراض
ناث وبمساعدة الطبيب االختصاص 31/7/8118ولغاية  1/4/8118 تم نيل العين ات ال    ،وقد ا تممت عم  كال الجنسين ذكور وا 

 حات الرطب            ة المبا             رةوت            م تحض            ير المس             ،المختب            ر لغ            رض الفح            ص والتح            ر  ع            ن وج            ود األميب            ا الميوي            ة
 Direct wet smears(Hasan et al., 2018 حي ث ت م وض ا قط رة م ن العين ة الم زخوذة عم     ريحة زجاجي ة نظيف ة ووض ا )

 و تميي      ز حركته      ا باألق      دام الكاذب      ةلمك       ف ع      ن وج      ود األميب      ا وتميي      ز الحرك      ة ن X41صط      اغ ال       ريحة وت      م فحص      ها بي      وة 
(Hersh, 1985.) 
 يتحضير الوسط الزرع 

م  ن    ركة  DMEM Liquid Dulbecco's Modified Eagle Mediumت  م الحص  ول عم    وس  ط زرع  ا س  انل 
(GENAXXON bioscince) GERMANY  صم/لت ر كموك وز405م ل والح او  عم   51فا عب وة بحج مGlucose،  كموت امين

L- Glutamine  م      ا بايروفي      ت الص      وديومSodium Pyrovate صم/لت      ر 307وNaHCO3 لص      وديومبيكاربون      ات ا 
Sodium bicarbonate. 

 (Tio2 NPsتحضير محمول ثنائي أوكسيد التيتانيوم النانوي )
 ن              انومتر وفي              ا  لطريي              ة 11تراكي              ز م              ن محم              ول ين              انا نوكس             يد التيت              انيوم وبحج              م  3ت             م تحض              ير 

 (Ansari et al., 2009 بوزن )1(  صم م ن دق اني ين انا نوكس يد التيت انيوم الن انوTio2 NPsي م إض افت )   م ل م ن الم اغ  11ه ال
ض افتهTio2 م نص م 1ووزن  ،مل من الماغ الميطر المعيم 111يم إضافته ال   Tio2صم من 1ووزن  ،الميطر المعيم  1111 إل   وا 

دقيي   ة لمحص   ول عم     محم   ول متج   انس وباس   تخدام الم   ازج  15وم   ن ي   م رج   ت ي   دويا  بي   وة ولم   دة  ،م   ل م   ن الم   اغ الميط   ر المعي   م
 ( ممغم/مل.1011،10111 ،101وبذل  تم الحصول عم  التراكيز ) magnetic stirer االمغناطيس

 استنبات الطفيمي
المالنم لنمو الطفيما  DMEMمل من الوسط الزرعا  4نظيفة ومعيمة يحو  كل منها عم   اختبارننابيب  4تم تحضير 

ت ظروف معيمة وتم إضافة التراكيز اليالي ة مل من الوسط الحاو  عم  الطفيما ال  كل انبوب من هذ  األنابيب وتح1وتم إضافة 
( ممغم/مل ال  االنابيب بالترتيب وتر  االنبوب الراب ا ب دون معامم ة 10111 ،1011 ،101): ( وهاTio2NPsالمحضرة من دقاني )

 Tio2NPs المعامم   ة ب   التراكيز المختمف   ة م   ن فحص   ت العين   ات ،ف   ا الحاض   نة° م37األربع   ة بدرج   ة  األنابي   بحض   نت  ،طرة()لمس   ي
   مرات لمحصول عم  نتانج دقيية. 3كررت التجربة  ،ةساع 6 ،4 ،8ها رة خالل فترات زمنية مختمفة ميارنة ما مجموعة السيط

 Statistical Analysis اإلحصائيالتحميل 
يز بين التراكلمتحر  عن وجود فروي معنوية  Duncan's Multiple Range testتم استخدام اختبار دنكن متعدد المدو 

 وبين مجموعة السيطرة. المستخدمة بالدراسة
 النتائج والمناقشة

نن لتركي  ز دق  اني ين  انا نوكس  يد التيت  انيوم ت  زيير معن  و  عم    مع  دل بي  اغ الطفيم  ا وعم     اتحمي  ل االحص  اننظه  رت نت  انج ال
 11013±  10618ي ز ومع دل البي اغ النسبة المنوية لتيبيط النمو ميارنة ما الس يطرة كم ا ل وحظ وج ود عالق ة عكس ية ب ين زي ادة الترك

كم  ا نظه  ر  ،س  اعة م  ن إض  افة التركي  ز 6بع  د غ  م /م  ل مم 101تركي  ز  عن  د 953+3061بم    ف  ا ح  ين  ممغم/م  ل 10111عن  د تركي  ز 
بع   د  وب   ين مجموع   ة الس   يطرة ( ممغم/م   ل101، 1011، 10111التحمي   ل االحص   انا وج   ود فروق   ات معنوي   ة واض   حة ب   ين التراكي   ز )

 (.1)الجدول  اعةس 6المعاممة ب  
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طفيمي أميبا المثة المعامل بتراكيز مختمفة  في معدالت بقاء Tio2 NPs ثنائي أوكسيد التيتانيوم النانويتأثير  :1جدول ال 
 مقارنة بمجموعة السيطرة

6 4 2                    Time(hour) 

Concentrations 
26.43 ± 0.513a 22.30 ± 0.20b c103  ±18011 Control  
10.13 ± 0.602i 12.80 ± 0.20f  14.0 ± 0.36e 10111 
8.567 ± 0.305j 11.70 ± 0.20f 16.0 ± 0.40d 1011 
3.60 ± 0.953k 9.83 ± 0.37i 17.0 ± 0.264c 101 

 الخطز اليياسا ±ليالث مكررات  دول تميل معدل عدد الطفيمياتكل قيمة من الييم المدونة بالج
 وجود فروقات معنوية  الحروف المت ابهة تعنا عدم

 Duncan´s Multiple(حس ب اختب ار دنك ن متع دد الم دو   (P<0.05الح روف المختمف ة تعن ا وج ود فروق ات معنوي ة عن د مس توو احتمالي ة

Range.                

 
نظه رت مع دل بي اغ ساعة والت ا  4ممغم/مل بعد االضافة ب   1011، 10111فا حين لم تظهر فروقات معنوية بين التراكيز         

 .88031±  1081عم  التوالا ميارنة بالسيطرة التا نظهرت معدل بياغ  11071±  1081و ±18081  1081
                 وعن     د تركي     ز  ،س     اعة 6و 4ض     من  تممغم/م     ل كان      101نن نفض     ل معامم     ة عن     د تركي     ز م     ن الج     دول نفس     ه  ل     وحظ          

 (.p<  1015عند مستوو احتمالية )ة فروقات معنوي نعطت اذساعة  6ضمن  تممغم/مل كان1011
 101التركي ز  كان ت عن د% .86 ، 37تزن النس بة المنوي ة لتيب يط نم و الطفيم ا اليص وو والت ا بمغ ف  اما ع ن نس بة التيب يط         

% عن د 61067و م ل /ممغ م  1011% عن د التركي ز67061بمغ ت  ، كم ان اض افة ين انا نوكس يد التيت انيومس اعة م  6بع د  ممغم/م ل 
 .(8 الجدول )لنفس الفترة الزمنية  10111تركيزال
 

 النانوي في النسبة المئوية لتثبيط النمو ولفترات زمنية مختمفة Tio2 NPs تأثير ثنائي أوكسيد التيتانيوم :2جدول ال     
 

)% 6( )%4( )%( 2                    Time(hour) 

Concentrations 
61067 48061 88088 10111 
67061 47053 11011 1011 
86037 55091 5055 101 

 
د م   ن البح   وث اتفي  ت نت   انج الدراس  ة الحالي   ة م  ن حي   ث الفعالي  ة التيبيطي   ة لتراكي  ز ين   انا نوكس  يد التيت   انيوم م  ا نت   انج العدي  

يت  انيوم الن  انو  ف  ا الس  يطرة عم    ا نوكس  يد التنان  الختب  ار فعاليته  ا عم    ع  دد م  ن الكانن  ات الحي  ة الدقيي  ة كدراس  ة ت  زيير ي والدراس  ات
ت زيير عم    Tio2NPsمن ممغم/مل   3,1.5,1,0.5,0.2,0.1,0.05)) تراكيزالم وكات الحبيبية حيث كان لج اليانو  لطفيما مالخ

( واتفي ت م ا دراس تنا الحالي ة بوج ود عالق ة Abd- Algany and Naeef, 2018ات األولي ة خ ارج الجس م الح ا )س نسبة قت ل الريي
 ية بين معدل البياغ وزيادة التركيز وعامل الوقت.عكس

 تع                ود فعالي                ة الجزين                ات النانوي                ة وخاص                ة التيت                انيوم ال                  تولي                د ان                واع االوكس                جين التفاعمي                ة 
  (Ros)oxygen species   Reactiveدوار هام ة ف  ا الت ا تتك ون ف ا الطبيع ة كمن تج ي انو  م ن األي ض الطبيع ا والت ا له ا ن

 م     ا وج     د  ي     يد  ال       تم     ف كبي     ر ف     ا الهيك     ل الخم     و  وب      كل تراكم     ا وه     ذا يتف     ي م     ا Rosان تولي     د  الت     وازن ف     ا الخمي     ة.
(Adil et al., (2011 ؛(Nawaz et al.,( 2011.   نوض (Zheng et al., (2008    نن الجزين ات النانوي ة له ا اليابمي ة عم

م ف ص  اغ الخمي ة ع ن طري ي اعاق ة تك وين البروتين ات وق د الربط بيوة بين الكبريت والفسفور وبسبب هذ  الخاصية فإنه ا يمك ن نن تت
تخت   ري خالي   ا الك   انن الح   ا وتتم    ف ننزيم   ات تحت   و  عم     الكبري    ت والفس   فور لمح   امض الن   وو  نو ق    د تت   راكم ب    كل كبي   ر داخ    ل 

 (.Xia et al., 2006(؛ )Asharani et al., 2009المايتوكوندريا وتضعف وظيفتها عن طريي االجهاد التزكسد  )
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( وتعتب  ر جزين  ات ن  انو المعدني  ة Benelli, 2017ت  م اس  تخدام جزين  ات ن  انو ال  ذهب ض  د الطفيمي  ات والنواق  ل الح   رية ) 
 األس     ما مه     دب ف     ا الطفيم     ا الوخاص     ة الفض     ة م     ن نكي     ر العوام     ل المفي     دة كمض     ادات طفيمي     ة متط     ورة ف     ا الس     يطرة عم       

Ichthyophthirius multifiliis (Saleh et al., 2017)، ب ت )نيVeerakumar et al., (2013  ان اس تخدام جزين ات ن انو
 يمكن نن يكون طريية متطورة كمبيد بايولوجا من جزينات نانو الفضة. الفضة كمبيد ح ر  بينا سريا وأمن

 الت   ا Apoptosisالمب  رمج  داخ  ل جزين  ات ن  انو المع  ادن ه  ا ميكانيكي  ة رنيس  ية لم  وت الخمي  ة  Rosان ميكانيكي  ة تولي  د 
وبم  ا نن  ،(Eom and Choi, 2010(؛ )Hsin et al., 2008ع  ن جه  د نكس  دة مس  تحية م  ن قب  ل جزين  ات الن  انو ) تتس  بب

يمك ن نن تس بب تحط م  جزين ات الن انومس تويات العالي ة م ن األعضاغ المستهدفة الرنيس ية لجه د األكس دة ف إن ال احدوالمايتوكوندريا 
اس يد المع ادن لجزين ات مختم ف نكتكون  (Lenaz, 2001) ص اغ المايتوكوندرياالمفسفرة لمغ اغ وتحث عم  ازالة استيطاب  ونالده

                              ؛Wang et al., (2005وظيف       ة المايتوكون       دريا )  الوس       يط لم       وت الخمي       ة ع       ن طري       ي تعطي       ل Ros الن       انو
(Zhang et al., (2011. 

 االستنتاجات
وعام   ل  Tio2NPsم  ادة ين  انا اوكس  يد التيت  انيوم ل النانوي  ة جزين  اتال تركي  ز نج التحمي  ل االحص  انا ان ازدي  ادنظه  رت نت  ا

 خارج الجسم الحا. Entamoeba gingivali  له تزيير ايجابا عم  قتل الطفيماالوقت 
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