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الممخص

أجريت هذه الد ارسةة فةب بدايةة ةير ليمةو عةام  2018إلة هيايةة ةير ل

 2019وقةد

تهاولة ة ةةت الد ارسة ة ةةة الحالية ة ةةة تة ة ةةل ير الزية ة ةةت العطة ة ةةر المعة ة ةةزو م ة ة ة لو ار هبة ة ةةات إكمي ة ة ة الجب ة ة ة
officinalis

 Rosmarinusف ة ة ة ةب حيوية ة ة ةةة الرليسة ة ة ةةات احولية ة ة ةةة لمم ة ة ة ةةوكات الحبيبية ة ة ةةة

granulosus

 ، Echinococcusوذلة ة ةةخ باسة ة ةةتتدام جية ة ةةاز الترطية ة ةةر البتة ة ةةار المحة ة ةةور

 ،Clevengerولُتتب ةةرت الاعيالي ةةة البيولوجي ةةة لمزي ةةت العط ةةر حو ار هب ةةات إكمية ة الجبة ة وك ةةا

فعاال فب حيوية الرليسات احولية بإستتدام التراكيز  100 ،50 ،40 ،30 ،20ممغم/م
تل يره َ
واحوقة ةةات  60 ،45 ،30 ،15دقيرة ةةة ،ولة ةةم تظية ةةر فروقة ةةات معهوية ةةة لكافة ةةة التراكية ةةز والات ة ةرات
المسةةتتدمة عهةةد مسةةتوا إحتماليةةة  ، P<0.05إذ لدا إلة قتة جميةةي الرليسةةات احوليةةة بهسةةبة

.%100

يسةةتهتم مة الد ارسةةة الحاليةةة اله ةةاط البيولةةوجب لمزيةةت العطةةر حو ار هبةةات لكمية الجب ة

ض ةةد الرليس ةةات احولي ةةة ،لة ةةذلخ ههص ةةا بزي ةةادة االهتم ةةام بية ةةذا الج ةةز مة ة المسةةةتتمص الهبة ةةاتب

واسةةةتتدام ض ةةد ه ةةذا المة ةةرض الوب ةةايب ل ه ةةا إجة ة ار العممية ةةات الجراحيةةةة الستيص ةةا احكية ةةاس
العدرية.
الكمماااااات الدالاااااة :الرليس ة ةةات احولي ة ةةة  ،protoscolecesإكمية ة ة الجبة ة ة
 ،officinalisالزيت العطر . essential oil

1

Rosmarinus
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المقادماة
 Hydatidلو دا العةةةدريات

ع ة َةدت معظةةةم بمةةةدا الع ةةالم دا الم ةةوكات  Echinococcosisلو دا العةةةدريات disease
الكيسةةب  Cystic hydatidosisم ة المعضةةلت الصةةحية لمهسةةا م ة الهةةاحيتي الطبيةةة واالقتصةةادية وواحةةد مة لك ةةر احم ةراض
الم تركة المه ل اهت ا ار فب الب ر ( .)Siracusano et al., 2009 ; WHO, 2017 ; Gholami et al., 2013فرد لعتبر مة

احمراض المتوطهة فب عدد م لقطار ةب الجزيةرة العربيةة وبمةدا ال ةر احوسةط م ة العة ار وسةوريا وفمسةطي ولبهةا وكةذلخ فةب
ما لفريريا والسودا وحوض بحر قزوي ولقطار لمريكا الجهوبية ،ويعةد لحةد لهةم احمةراض الميممةة عمة مسةتوا العةالم .إذ يعتبةر

هةذا المةرض مة احمةراض الطايميةة الم ةتركة بةي ااهسةا والحيةوا Mahmoudvand et al., 2016 ; ( Zoonotic disease
.)Ruh and Taylan,2018

يتمم االهسا بيذا الطايمب ع طري الطور اليرقب ( Larval stageال ريطية البعدية  )Metacestodeحهواع م جهس

الم ةوكات  ، Echinococcusومة لهةةم هةةذه احهةواع الم ةةوكات الحبيبيةةة E. granulosusوالةةذ يسةةب
 Cystic echinococcosisوالم ةوكات متعةددة الحجةرات

 E. multilocularisالتةب تسةب

دا الم ةةوكات الكيسةةب

دا الم ةوكات متعةددة الحجةرات

 Multilocular echinococcosisلو دا الم ةوكات السةهتب لو الحويصةمب Orsten et ( Alveolar echinococcosis
 )al., 2018ويعتبر هذا الهوعا م الم وكات مة احهةواع الرديمةة  ،Holaricti speciesمة لك ةر احهةواع الم تصةة سةريريا
والتةةب تسةةب

لضة ار ار صةةحية واقتصةةادية فةةب البمةةدا الاريةرة ( ،)Otero-Abad and Torgerson,2013تتمةةم لكةةلت احع ةةا

والتةةب تم ة مضةةاية وسةةطية وكةةذلخ ااهسةةا كمضةةية عرضةةب بةةدا الم ةةوكات الكيسةةب وذلةةخ عة طري ة إبةةتلع بيةةوض الديةةدا

البالغة التب تعيش فب لمعا المضاية الهيايية  final hostsوالمتم مة بالعايمة الكمبية  Canidaeوالسهورية Zheng ( Felidae
 .) et al., 2013إ حركة المضاية الهيايية واهت ارها بلعداد كبيرة فب مساحات واسعة يمع
المرض والذ يصا

براز الكل

دو ار ميما فب التوزيي الجغ ارفةب ليةذا

ب ك م ااهسا والحيوا م تل تهاو الطعام وال ار الممو ي ببيوض الطاية البةالو والتةب تتةرج مةي

المصابة ( ،)Agudelo et al., 2016كمةا ل ااسةتيراد والتصةدير لامهةام والموا ةب المصةابة قةد سةاعدت فةب وباييةة

 Epidimulogyهةذا المةرض ( .)Rostami et al., 2016يمتةاز هةذا المةرض بعةدم ظيةور احعةراض فةب بدايةة ااصةابة ،ولكة

عه د زيادة حجم الكيس العدر مي مرور الزم يلد ال توليد ضغطا عم الهسم واحعضا المجاورة ل  ،وفب حالة إهاجةاره تظيةر

لعةراض ااصةابة م ة صةدمة العةوار التلقيةة لو الحساسةية Mandal and Dandan et al., 2007( Anaphylactic shock

; .)Mandal, 2012هتيجةة لاضةرار الجاهبيةة التةب تحةد يا الطةر الكيمياييةة والجراحيةة لعةلج هةذا المةرض فةب ااهسةا تةم المجةو

إلة إسةةتتدام الزيةةت العطةةر لك يةةر م ة الهباتةةات فةةب العةةلج ،وم ة هةةذه الهباتةةات هةةو هبةةات إكمي ة الجب ة الةةذ يعتبةةر م ة الهباتةةات

الطبيةةة ،إذ تحتةةو او ارقة عمة الزيةةوت العطريةةة التةةب يةةتم عزليةةا بواسةةطة جيةةاز الترطيةةر الكمياهجةةر والتةةب ل بتةةت الك يةةر مة البحةةوث
فعاليتيا ضد طايمب الم وكات الحبيبية ،حيث تكو هذه الزيوت آمهة عم المريض ومل رة عم الطايمب فب الوقت هاس (العمر ،
َ
2005؛ العبيد 2011 ،؛ الجوار  .)2018 ،هةدفت الد ارسةة الحاليةة الة بيةا تةل ير الزيةت العطةر المعةزو مة لو ار هبةات لكمية
الجب فب حيوية الرليسات احولية لمم وكات الحبيبية .E.granulosus
المواد وطرائق العمل

المحاليل والصبغات المستخدمة في دراسة الرؤيسات األولية

محمول اليود الكحولي تركيز %1
ح ِ
ضر المحمو بإذابة  1مم م اليود فب  100م م الكحو اح يمب بتركيز .%96
ُ
Hanks Salt Solution
محمول هانك الممحي
Al-cholic Iodine 1%

ويتكو هذا المحمو م :
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كموريد الصوديوم ،كموريد الكالسيوم ،كبريتات المغهسيوم المايية ،كموريد البوتاسيوم ،فوساات البوتاسيوم هايب الراعدة ،بيكاربوهات

الصةةوديوم ،فوسةةاات الصةةوديوم هةةايب الراعةةدة المةةايب ،كموكةةوز .تةةم إذابةةة هةةذه الم ةواد فةةب لتةةر واحةةد م ة المةةا المرطةةر ،ةةم تعريميةةا
بالتر يا الغ ايب ،إذ يستتدم هذا المحمو لحاظ الرليسات احولية فب الزجاج (اهظر عبداهلل .)1996 ،

محمول دارىء الفوسفات الممحي )Phosphate Buffer Saline (PBS
ويتكو هذا المحمو م :

كموريد الصوديوم ،فوساات الصوديوم هايب الراعةدة المةايب ،فوسةاات البوتاسةيوم لُحةاد الراعةدة ،وتةم إذابةة هةذه المكوهةات

فب لتر م الما المرطر  Distilled waterمي ضبط درجة الحامضية .)Parrin and Dempsey, 1974( pH=7.2
صبغة األيوسين المائية تركيز %0.1

 Aqueous Eosin 0.1%تم تحضيرها بإذابة  0.1مم مة صةبغة احيوسةي المةايب

فب 100م م الما المرطر م يتم رج جيدا بعدها يترخ التميط وبعدها ير ا (.)Peacock, 1966
مصدر األكياس العدرية Hydatid Cystes
تم الحصو عم كبد هعجة محمية مصا

باحكياس العدريةة إصةابة بالغةة مة محةلت الرصةابة فةب مديهةة الموصة الصةورة

( )1وجمبةت مبا ةرة إلة المتتبةةر فةةب حاويةةات بلسةةتيكية حاويةةة عمة الة مم لكةةب ال تتةةل ر الرليسةةات احوليةةة الموجةةودة داتة الكةةيس
العدر بدرجة ح اررة المحيط (.)Smyth, 1976

الصورة  :1كبد لنعجة مذبوحة في مدينة الموصل مصاب إصابة شديدة باألكياس العدرية
جمع الرؤيسات األولية

تةم اسةةتتدام طريرةةة ) Smyth (1985لمحصةةو عمة الرليسةةات احوليةةة وتةةم تعرةةيم سةةطا احكيةةاس العدريةةة بةةاليود الكحةةولب

بتركيز  %1م سح

جز م الساي العدر بوساطة محرهة طبية ذات إبرة سح

برياس  G21لتتايةة الضةغط الةداتمب لمكةيس،

فرمت احكياس م السةاي العةدر تمامةا بوسةاطة قطةارة باسةتور ومسة الكةيس مة الةدات بمحمةو دارا الاوسةاات الممحةب
بعدها ِّ

 ،PBSوبعدها وضي الساي مي الرليسةات فةب لهابية

اتتبةار ولُجريةت لة عمميةة مسة بوسةاطة جيةاز الطةرد المركةز ةلث مةرات

وبسرعة  3000دورة  /دقيرة ،حيث لُستعم فب الغسةمة احولة محمةو  PBSوفةب الغسةمة ال اهيةة لُسةتعم محمةو  PBSمضةافا إلية

لك لتر م محمو  ،PBSلما الغسمة ال ال ة فرد تم استتدام محمةو PBS

 2000وحدة دولية م البهسمي و  1مم ستربتومايسي
فرط واتي ار ُس ِح الطافب م الساي ولُضية محمو  PBSجديد لمراس
تقدير حيوية الرؤيسات األولية
قة ِّةدرت حيويةةة الرليسةةات احوليةةة حس ة

الحاو عم الرليسات احولية.

طريرةةة ) Smyth and Barett (1980وذلةةخ بلتةةذ  20مةةايكروليت ار م ة معم ة

الرليسات احولية فب  PBSولُضية إلي الحجم هاسة مة صةبغة احيوسةي الماييةة بتركيةز  %0.1عمة

ةريحة زجاجيةة وفحصةت

مجيريا  ، 400Xإذ لُعتبرت الرليسات احولية ذات المو احتضر الب ار حية كو لم يتيا التموية حية مما لدا إلة عةدم إتتة ار

الصةبغة ليةةا ،بيهمةةا لُعتبةةرت الرليسةات الحمة ار ميتةةة لةةدتو الصةةبغ ة إلييةا وتموهيةةا بيةةا .كمةةا ولُتةذت حركةةة الرليسةةات احوليةةة بهظةةر
االعتبةةار لاحةةص الحيويةةة ،وتةةم حسةةا

العطر لهبات إكمي الجب وحس

الهسةةبة الميويةةة لحيويةةة الرليسةةات احوليةةة والتةةب كاهةةت  %93قبة إجة ار المعةةاملت بالزيةةت

العلقة التالية صورة (.)2
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هسبة الحيوية = عدد الرليسات احولية الحية /عدد الرليسات احولية الكمب فب العيهة المحسوبة100 X

كررت العممية لث مرات ولُتذ المعد لهسبة البرا  ،بعدها تم حسا
ِّ

الهسبة الميوية بعد ك عممية تعريض.

صورة مجهرية  :2لمرؤيسات األولية الحية من أصل أغنام محمية  ،قوة تكبير 400X
مصدر النبات المستخدم في الدراسة
جمعت لو ار هبات إكمي الجب  R. officinalisم حداي كمية التربية لمعموم الصرفة  /جامعةة الموصة وتةم التحرة مة

لصهافيا باالعتماد عم مصادر تصهية الهبات ( .)Townsed et al., 1980قُطات احو ار م احمصا السام لمهبات لتلفةب
عدم تعرضيا ح عة ال مس المبا رة قدر اامكا ح الزيوت العطرية لاو ار تتل ر بل ةعة ال ةمس المبا ةرة .عممةا ا اسةتتلص
الزيت العطر يج

ل يكو م لو ار مرطوفة حدي ا.

عزل الزيت العطري ألوراق نبات إكميل الجبل باستخدام جهاز التقطير البخاري المحور الكميفنجر ))Clevenger
عز الزيت العطر حو ار هبات إكمي الجب

مسةةميا م ة احتربةةة وال ةواي

باستعما جياز الكمياهجةر ،إذ وضةي  50مةم مة احو ار المرطوفةة حةدي ا بعةد

فةةب الةةدور الزجةةاجب لمجيةةاز ،ولضةةية إلييةةا  500م ة م ة المةةا المرطةةر ،ولجريةةت عمميةةة الترطيةةر

باسةتتدام مصةدر حةرار و بتةت درجةة الحة اررة إلة درجةة الغميةا واسةتمرت عمميةة الترطيةر مةا بةي  2 – 1.5سةاعة وفة

الطريرةة

المرترحة م قب دستور احدوية البريطاهب  .)Pharmacopeia,1998( British herbalل ها التستي يتطاير الزيت العطر مي
بتةار المةا عهةدها يتك ةة داتة المك ةة الموصةو بمصةدر مةايب لمتبريةد  ،ةم سةح

 100مة مة الزيةت والمةا ووضةعا فةب قمةةي

الاصة  ،ولضةية إلييمةةا  50مة مة ااي ةةر وتُةرخ المةزيم لاتةرة مة الةزم ليهاصة إلة طبرتةي العميةةا هةب ااي ةر مةةي الزيةت الطيةةار
والسام هب الما  ،لُتذت الطبرة العميا ،ولُعيد استتلص الطبرة السام (طبرة الما ) كمرحمة اهيةةُ .ج ِمعةت العيهةات ولُضةية ليةا
 3 - 2مةم مة كبريتةات المغهيسةيوم اللماييةة المتصةاص قطةرات المةا الموجةودة فةب طبرةة ااي ةر العميةا ،ةم ُب ِّتةر ااي ةر مهيةةا
ةدوار وفةب درجةة حة اررة تتةراوح مةا بةي  º 30 – 25م .لتية ار ُحاةظ الزيةت العطةر فةب قهيهةة زجاجيةة معتمةة
باستتدام جياز المبتةر ال َ
محكمة الغم وترخ فب ال لجة تحت درجة  º4م لحي استتدام فب فحص الاعالية البيولوجية عمة الرليسةات احوليةة ( الةدليمب،
.)2014

فحص الزيت العطري بتقانة كروماتوغرافيا الغاز GC/MS
جةةرا الاحةةص فةةب متتبةرات و ازرة العمةةوم والتكهولوجيةةا /دايةرة البييةةة والميةةاه فةةب العاصةةمة بغةةداد باسةةتتدام جيةةاز كرموتومرافيةةا

الغ ةةاز GC/MS

مودية ة

ةةيمادزو  2010ياب ةةاهب المه ةةل ،وذل ةةخ لمترص ةةب عة ة المكوهةةةات الكيمياييةةةة المكوهةةةة لمزيةةةت العطةةةر

).(Miyazawa et al., 2011; Wollinger et al., 2016 ; Rostami et al., 2017

التحميل اإلحصائي

ُحممةةت الهتةةايم إحصةةاييا باسةةتتدام اتتبةةار تحمية الجةةداو (  ) F testوتةةم مرارهةةة المتوسةةطات الحسةةابية لتحديةةد االتتلفةةات
المعهويةة باسةتتدام اتتبةار دهكة متعةدد المةدا عهةد مسةتوا إحتماليةة ( (P < 0.05لتحديةد الاةرو بةي التراكيةز واحوقةات المتتماةة
وتل يرها فب حيوية الرليسات احولية (.)Al-Zubaidy and Al-Falahy, 2016

تل ير الزيت العطر المعزو م لو ار هبات إكمي الجب .................
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النتائج والمناقشة
تحميل وتشخيص الزيت العطري

الاعالة التب يتكةو مهيةا الزيةت العطةر وهةب السةيهو  ، Cineolوالكةاماور Camphor
تم ت تيص العديد م المركبات َ
واحلا ةةا بيه ةةي  ، α-Pineneومجموع ةةة التربيه ةةات  Terpenesوميره ةةا ،وت ةةم إحتس ةةا زمة ة إحتج ةةاز كة ة مركة ة والهس ةةبة الميوي ةةة

لممساحة (الجدو .)1

اتارةت هتيجةة تحمية الزيةت العطةر هةذه مةي مةا توصة إلية كة مة ( Kačániová et al., 2017 ; Touazi et al.,

 )2018والمذا بيها احتوا ه عم السيهو  cineole 1.8بهسبة  %5.25ويمي الكاماور Camphorبهسبة  %6.02م احلاا بيهي

( )α-Pineneبهس ة ة ةةبة  ، %25-18وبيه ة ة ةةت د ارس ة ة ةةة لُت ة ة ةةرا احتة ة ة ةوا ه عمة ة ة ة التربيه ة ة ةةات والتةة ة ةةب تعمة ة ة ة كمضةة ة ةةادات لكس ة ة ةةدة قويةة ة ةةة
(.)Wollinger et al., 2016 ; Rostami et al., 2017

الجدول  :1تحميل الزيت العطري المفصول من أوراق نبات إكميل الجبل  R. officinalisبإستخدام تقانة GC/MS
Area%النسبة المئوية
لممساحة
5.88
2.72
0.43
2.75
0.42
0.13
0.10
0.31
0.56
0.75
2.71
2.11
0.85
0.39
0.21
0.13
0.20
9.19
0.06
0.719
0.625
0.158
0.874
0.535

RT

زمن اإلحتجاز
3.841
4.092
6.287
7.322
8.356
9.459
10.454
12.040
14.467
15.917
16.652
17.319
18.740
19.582
21.148
21.399
26.466
28.477
28.796
31.145
34.798
37.090
38.438
40.313

تاااأثير الزياااات العطاااري ألوراق نبااااات إكمياااال الجبااال officinalis

المركبات الكيميائية المكونة لمزيت العطري
α-Pinene
δ- Terpinene
α-Campholenal
Acetic acid,octyl ester
Bornyl acetate
Camphenone
Caryophyllene
1-Octadecene
Tetradecanoic acid
δ-Neoclovene
)Diazene,(4-ethoxyphanyl
)Aromadendrene oxide-(1
Isoaromadendrene epoxide
Culmorin
Retinoic acid
Thunbergol
Acridin-9-yl-pyridin-2-yl-amine
Benzo[b] naphtho[2,3-d]furan
α -Amyrin
Camphor
Cineol
acetate de Bornyle
borineol
Camphene

 R.فاااي حيويااااة الرؤيسااااات األولياااة لممشااااوكات الحبيبيااااة

 E.granulosusمن أصل أغنام في الزجاج

لظيرت الهتايم الحالية تل ير الزيةت العطةر حو ار هبةات إكمية الجبة عمة الرليسةات احوليةة لمم ةوكات الحبيبيةة مة لصة

لمهام فب الزجاج وعهد إج ار اتتبار دهك عدم وجود فروقات معهوية بي المعاملت عهد مسةتوا إحتماليةة ) )P< 0.05إذ لظيةرت
التراكيةةز المتتماةةة التةةل ير هاسة فةةب لوقةةات التعةريض المتتماةةة (الجةةدو  .)2إذ كةةا تةةل ير التركيةةز  20ممغم/مة فةةب زمة  15دقيرةةة
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مسةةاويا لتةةل ير التركيةةز  100ممغم/م ة فةةب زمة  60دقيرةةة والمةةذا سةةببا مةةوت جميةةي الرليسةةات احوليةةة بهسةةبة  %100الصةةورة ()3
مرارهة مي مجموعة السيطرة والتب لعطت لعم هسبة حيوية لمرليسات احولية والبالغة  %93فب الصورة (.)4

لم تظير فروقات معهويةة بةي جميةي التراكيةز عهةد مسةتوا إحتماليةة ) (P<0.05بالهسةبة لممعةد العةام لمتراكيةز المسةتعممة ،إذ
بمغةةت هسةةبة تتاةةيض الحيويةةة لمرليسةةات احوليةةة ولجميةةي التراكيةةز  ،%18.6لمةةا بالهسةةبة لممعةةد العةةام حوقةةات تع ةريض الرليسةةات

احولية لم تظير ليضا فروقات معهويةة بةي جميةي احوقةات فةب التةل ير عمة حيويةة الرليسةات احوليةة ،مرارهةة مةي مجموعةة السةيطرة
والتب كاهت هسبة حيويتيا .%93
الجدول  :2تأثير الزيت العطري ألوراق نبات إكميل الجبل  R. officinalisفي حيوية الرؤيسات األولية لممشوكات الحبيبية
 E.granulosusمن أصل أغنام في الزجاج وحسب اختبار دنكن
الوقت

معدل عدد الرؤيسات األولية الحية في
السيطرة

المعدل العام

 15دقيقة

 30دقيقة

 45دقيقة

 60دقيقة

لمتراكيز

20
ممغم /م

0.0 b

0.0 b

0.0 b

0.0 b

18.6 b

30
ممغم /م

0.0 b

0.0 b

0.0 b

0.0 b

18.6 b

0.0 b

0.0 b

0.0 b

0.0 b

18.8 b

50
ممغم /م

0.0 b

0.0 b

0.0 b

0.0 b

18.6 b

100
ممغم/م

0.0 b

0.0 b

0.0 b

0.0 b

18.6 b

15.5b

15.3b

15.1b

14.9b

التركيز

40
ممغم /م

%93

المعد العام لموقت

*اححرة المت ابية تعهب عدم وجود فروقات معهوية عهد مستوا إحتمالية

P < 0.05

لسةةتتدمت الزيةةوت العطريةةة مهةةذ آالة السةةهي فةةب حاةةظ احمذيةةة واحدويةةة والط ة
الزيةةوت العطريةةة لاع ةةا

البةةدي  ،وفةةب اروهةةة احتي ةرة تةةم اسةةتتدام

الطبيةةة المتتماةةة ب ةةك مت ازيةةد فةةب عةةلج العديةةد مة احمةراض وااصةةابات (.)Khan et al., 2010

الاعاليةة البيولوجيةة لمزيةوت العطريةة المتتماةة ضةد الديةدا الطايميةة (،)Yadav and Singh, 2011
لظيةرت العديةد مة الد ارسةات َ
اتارةت الد ارسةة الحاليةة مةي هتةايم  Albanese et al., 2009حيةث لظيةر الزيةت العطةر حو ار هبةات إكمية الجبة تةل يره المميةت
عم ة الرليسةةات احوليةةة لمم ةةوكات الحبيبيةةة ،ربمةةا يعةةزا تةةل ير الزيةةت العطةةر لمهباتةةات ب ةةك عةةام واكمي ة الجبةة ب ةةك تةةاص

احتواي عم العديد م المركبات الكيمياييةة والموضةحة فةب (الجةدو  ،)1إذ تةل ر مركباتة الكيمياييةة كافةة عمة الرليسةات احوليةة
مة تةل تحمية م ةا تليةا طبرةة الجميةةد فييةا والةذ لدا إلة مةوت التليةا وبالتةةالب السةماح لصةبغة احيوسةي بالهاةاذ إلة داتة

جسم الرليس احولب ،لو ربما ل َر عم الوظياةة ااب ارزيةة لمتليةا الميبيةة فييةا وهةذا بةدوره يةل ر عمة التهظةيم احُزمةوز ممةا لدا إلة
ت ةراكم الاضةةلت الهتروجيهيةةة فييةةا وبالتةةالب موتيةةا ،لو ربمةةا ل يةةر هةةذا الزيةةت عم ة وظةةاية لم ةةية العضةةيات الحيةةة لتليةةا الطايمةةب
(.) Ezatpour et al., 2015 ; Mahmoudvand et al.,2016

إتارت الهتايم الحالية مةي مةا توصةمت إلية د ارسةة ( )Mahmoudvand et al., 2014واسةتهتجوا تةل ير الزيةت العطةر لحبةة

البركةةة  Nigella sativaفةةب حيويةةة الرليسةةات احوليةةة وظيةةر لعمة تةةل ير لمزيةةت بةةالتركيز  10ممغم/مة فةةب زمة  10دقيرةةة م ة
التعة ة ةريض ،إذ تس ة ةةب

برتة ة ة الرليس ة ةةات احولي ة ةةة بهس ة ةةبة  .%100كم ة ةةا واتار ة ةةت هتةة ةةايم الد ارس ة ةةة الحاليةة ةةة م ة ةةي اسةة ةةتهتاجات د ارسةة ةةة

تل ير الزيت العطر المعزو م لو ار هبات إكمي الجب .................
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( ،)Keyhani et al., 2017إذ لوضةةحوا تةةل ير الزيةةت العطةةر لهبةةات الكمةةو  Cuminum cyminumفةةب حيويةةة الرليسةةات
احوليةةة وظيةةر لعمة تةةل ير لمزيةةت بةةالتركيزي  25و 50ميكرولتر/مة وفةةب الةوقتي  10و 20دقيرةةة ،إذ تسةةببا برتة جميةةي الرليسةةات

احولية بهسبة . %100

الصورة المجهرية  :3توضح تأثير الزيت العطري في حيوية الرؤيسات األولية بتركيز  20ممغم/مل في زمن  15دقيقة ،قوة
تكبير400X

الصورة المجهرية  : 4توضح حيوية الرؤيسات األولية في معاممة السيطرة لمزيت العطري في زمن15دقيقة ،قوة تكبير400X
المصادر العربية

الجوار  ،رها سةيي عبةدهلل ( . )2018تةل ير قمةة جةذر وسةا الرمةا (المسةتتمص الكحةولب) عمة حيويةة ومحتةوا االحمةاض الدههيةة
لرليسات الم وكة الحبيبة فب دراسة تارج الجسم الحب .المجمة العراقية لمعموم البيطرية.194-189 ،)2( 32 .

الةةدليمب ،فاطمةةة اب ةراهيم سةةمطا ( .) 2014فص ة وت ةةتيص عةةدد م ة اله ةواتم الطبيعيةةة حزهةةار بعةةض الهباتةةات الطبيةةة وتل يراتيةةا
اححياييةةة والترزريةةة مةةي الايهةةازي المعةةزو م ة جر ومةةة  Pseudomonas aeruginosaضةةد بعةةض له ةواع اححيةةا

المجيرية الممرضة .لطروحة دكتوراه ،كمية التربية لمعموم الصرفة ،جامعة الموص  240 ،ص.

عبداهلل ،إبراهيم احمةد ( .)1996تحديةد بعةض سةلالت الم ةوكات الحبيبيةة)Echinococcus granulosus(Batsch,1786
وتمييزها فب محافظة هيهوا-الع ار  .لطروحة دكتوراه ،كمية العموم ،جامعة الموص  220 ،ص.

العبي ةةد  ،س ةةماح محم ةةد حسة ة ( . ) 2011ت ةةل ير بع ةةض المستتمص ةةات الهباتي ةةة ف ةةب حيوي ةةة الرليس ةةات احولي ةةة لمم ةةوكات الحبيبي ةةة
 Echinococcus granulosusم لص لمهام فب الزجاج وهموها دات الجسم الحب .رسالة ماجستير ،كمية التربيةة،
جامعة الموص  124 ،ص.

العم ةةر  ،لرق ةةم محم ةةد لزه ةةر ( .)2005ت ةةل ير مست تمص ةةات هباتة ةةات ال ةةاما والسةةةبحبا وارس فةةةب حيويةةةة وهمةةةو الرليسةةةات احولية ةةة
لمم وكات الحبيبية  Echinococcus granulosusم لصة إهسةا ولمهةام تةارج الجسةم الحةب وهموهةا داتمة  .رسةالة
ماجستير ،كمية التربية ،جامعة الموص  130 ،ص.
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Effect of Essential Oil Isolated from Rosmarinus officinalis Leaves on the
Vitality of Echinococcus granulosus Protoscoleces of Sheep Outside the
Organism in vitro
Arkan S. Sheet
Abdulkhaliq A. Mahaimed
Department of Biology\ College of Education for Pure Sciences\University of Tikrrit
ABSTRACT
This study was carried out at the beginning of September 2018 to the end of August 2019, the
current study involves the effect of the essential oils of rosemary plant leaves on vitality of
Echinococcus granulosus protoscolices. So using modified drip-type steam distillation device
(Clevenger), the biological effectiveness of the essential oils were tested and its effect was effective
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in vitality of primacies protoscolices using concentrations 20, 30, 40, 50, 100 mg / ml and times of
15, 30, 45, 60 minutes and didn’t show a significant difference among used concentrations and
duration on the probability level p<0.05, this led to the mortality of all protoscolices with 100%
percentage in all duration and concentrations used on the test.
Deduced from the current study the biological activity of the essential oils of rosmary leaves
against the protoscolices, so we recommend increasing interest in these extracts and it's use against
this epidemic disease and during surgery to remove the hydatid cysts.
Keywords: Protoscoleces, Rosmarinus officinalis, essential oil.

