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    والقريصEquisetum arvenseتاثير مستخلصات نباتي ذنب الخيل 

  Urtica piluiferaة ئيعلى نمو امامية السوط للشمانيا االستوا 

 Leishmania tropicaخارج الجسم الحي   
  

 
 
 

 
 
 

 
   )12/3/2007 تاريخ القبول ، 19/12/2006تاريخ االستالم (

 
  الملخص

 Urtica والقـريص  Equisetum arvenseذنب الخيل نبات  لمستخلصي  السمي التاثيردرس

piluiferaشمانيا االستوائية للالماء الحار على  المذاب بالماء البارد والمذاب باLeishmania tropica .

ن للمستخلصات المستخدمة في الدراسة تاثيراً تثبيطياً على عدد امامية الـسوط للـشمانيا              أظهرت النتائج   أ

إلى انخفاض تـدريجي     3سم/ ملغم 2.5- 0.1االستوائية، اذ ادت المستخلصات المستخدمة بتراكيز ما بين         

 الدراسـة ان لهـذه   تكما بين. التركيز خالل فترات النمو   زيادة  السوط بصورة عكسية مع    في عدد امامية  

زيـادة فـي    وفقد ادت التراكيز العالية الى خفض عدد الجيل          وزمن الجيل  على عدد    اًثيرأالمستخلصات ت 

 وللقـريص   3سـم / ملغـم  1.5 لمستخلص ذنب الخيل     IC50 قيم   تزمن الجيل مع فترات التعريض، وكان     

  . عند الطور اللوغارتمي3سم/ ملغم1اب بالماء الحار والمذاب بالماء البارد المذ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Effect of Equisetum arvense and Urtica piluifera plant extracts on 

growth of Leishmania tropica promastigotes In vitro 

 
ABSTRACT 

The poisnous effect of each Equisetum arvense and Urtica piluifera extracts 
dissolved in cold and hot water, on Leishmania tropica. The results revealed, that these 
extracts were studied has inhibitory effect on L. tropica promastigotes number, the 
number of L. tropica decreased gradually by using 0.1 to 2.5 mg/cm3 concentrations of 
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these extracts. Moreover, the extracts effect on number and time of generation, indicated 
that the generation number decreased. And generation time, increased by the extracts 
during the treatment period, where IC50 values were 1.5 mg/cm3 of  Equisetum arvense 
extract and 1 mg/cm3 of Urtica piluifera extract dissolved in cold and hot water during 
the log phase. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

بدأت الدراسات تتوجه حديثاً نحو امكانية استخدام مستخلصات بعض النباتات واالعشاب الطبية في 

، وهناك العديد (Herwing and Wolfgang, 2001)الكثير من االمراض التي يعاني منها االنسان  معالجة

منتشرة في الوطن العربي، ويعتبر العراق الواالعشاب الطبية المتنوعة البرية والصحراوية من النباتات 

 وقد ،)1988الكاتب، ( هذه النباتات بشكل طبيعي في كافة مناطقه  قسم منمن البلدان التي تنموفيها

 استخدمت مستخلصات بذور وسيقان نباتات طبية مختلفة في مقاومة انواع مختلفة من البكتريا

 Chan-Bacab andفقد اجريت دراسة من قبل  والفايروسات والطفيليات والفطريات والديدان والحشرات

Pena-Rodriguez (2001)الشيح لمعرفة تأثير القلويدات المفصولة من نبات  Artemisia annua في 

 Plasmodium falciparum  والمصورة النجلية .Leishmania sppاللشمانيايط الفعاليات لطفيليات تثب

 Herwing andكما قام ، Trypanosoma و المثقبيات Entamoeba histolytica  النسيجيةواالميبا

Wolfgang (2001) باجراء دراسة الختبار تأثير مجموعة من النباتات الطبية التي تنمو في غواتيماال 

وجد ان اكثر و ،Trypanosoma cruzi و P. falciparum و .Leishmania sppعلى نمو طفيليات 

كما . Wigandia urens و Neurolaenal lobataالنباتات تأثيراً على نمو هذه الطفيليات كان لنباتي 

فعالية تثبيطية في نمو امامية السوط للشمانيا  Diospyros montanaاظهرت المركبات المشتقة من نبات 

 Maesaخلص الكحولي الوراق نبات  كما اظهر المست،L. donovani (Hazra et al., 2002) االحشائية

balansaeسوط للشمانيا االحشائية ل فعالية تثبيطية ضد امامية اL. donovani . وفي دراسة قامت بها

 المستخلصين من النباتات لهما فعالية Gallic acid و Tetraloneوجدت ان المركبات  )2002(الجبوري 

  .ديةتثبيطية مؤثرة ضد امامية السوط اللشمانيا الجل

 Cimbopogon citratusان المستخلص المائي لحشيشة الليمون ) Al-Jeborri) 2002 كما وجد  

 AL-Mukhtarكما درس  ،لها تأثير تثبيطي ملحوظ على نمو امامية السوط اللشمانيا الحشوية واالستوائية

 Plantagoلكبير  ولسان الحمل اPimpinella anisumتأثير المستخلص الكحولي لنبات الينسون ) 1994(

majer ونبات القريص Urtica piluifera اشار كما . الخيطية المتطفلة على النبات على العديد من الديدان

Korayem للزعترالمستخلصات النباتية ان الى  (1993) واخرون Thymus vulgarisالرمان و Punica 

granatumالشيح و Artimisia absinthium  نوع من ديدان الخيطية نمو الادت إلى اختزالMeloidyne 
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incognita من نوع كما تشير الدراسة إلى اختزال عدد الديدان الخيطية % 100 وبنسبة

Helicotyenchus dihystera  بالمستخلص النباتي عند معاملتها % 95.7بنسبةPunica granatum.  

 Equisetum ذنـب الخيـل   استخدام المستخلصات المائيـة لنبـاتي   واستهدفت الدراسة الحالية الى

arvense  والقريصUrtica piluifera  من نمو امامية السوط للـشمانيا االسـتوائية  للحد  Leishmania 

tropicaخارج الجسم الحي كمحاولة اليجاد عالج لداء اللشمانيا االستوائية .   
 

  المواد وطرائق العمل

طفيليـات  ل Promastigoteالـسوط  مامية  ألStock culturesتم الحصول على المزارع االصلية 

 من مركز البحوث الطبية فـي  Leishmania tropica MHOM/IQ/1992/MREC3اللشمانيا االستوائية 

  .Isoenzymesجامعة النهرين والمشخصة انزيمياً بطريقة المتناظرات االنزيمية  /كلية الطب

ــوبي   ــط ت ــتخدم وس ــت  Tobie’s mediumاس ــشمانيا االس ــات الل ــة طفيلي   وائية  لتنمي

(Tobie et al., 1950) أماميـة   من محلول لوك الحاوي على 3 سم0.1 زرعت طفيليات اللشمانيا باضافة

 3 سـم  1.9الحاوية على   و 3 سم 25  سعة زجاجية ايام الى قناني     4ة من التلوث وبعمر     الحية والخالي السوط  

 4م لمدة   26oناني بدرجة    تحت ظروف معقمة، وحفظت الق     2سم/ خلية 105 × 2من الوسط السائل وبمقدار     

في كـل مزرعـة باسـتخدام شـريحة عـد كريـات الـدم الحمـراء                 أمامية السوط   ايام، ثم حدد عدد     

Heamocytometer    من نوع Neubaure مـن محلـول     3 سم 0.1 من المزرعة واضيف اليها      0.9خذ  أ ب 

النمو الكثيف للطفيلـي   وفي حالة أثناء العد تثبيت الطفيليات قتل ولغرض% 10الفورمالين المخفف بنسبة 

  .فقد استخدم المحلول الفسيولوجي في التخفيف

 Urticaنبات القريص اما تكريت، مدينة   أطراف  منEquisetum arvenseنبات ذنب الخيل جمع 

piluifera  نظفت األجزاء النباتية جيدا بالماء الزالة االوساخ المتعلقة         ثم  مدينة الموصل   أطراف  من فقد جمع 

لمدة دقيقـة واحـدة، جففـت       % 1 اجري لها تعقيم اولي بغمرها بمحلول القاصر المخفف بنسبة           ابها وبعده 

ومن ثم حفظت في ظروف خالية من الرطوبـة فـي مغلفـات ورقيـة لحـين البـدء بتحـضير                     العينات  

، 0.5، 0.01  التراكيـز استخدمت )(Riose et al.,1987حسب طريقة  حضرت المستخلصات.المستخلصات

 من مستخلص نباتي ذنب الخيل والقريص المذاب بالماء البارد والقـريص            3سم/ ملغم 2.5،  2.0،  1.5،  1.0

 .المذاب بالماء الحار

باالعتمـاد   Generation time وزمـن الجيـل   Generation numberوتم حساب عدد الجيـل  

  :تية حسب القوانين اآل و(Benjamen and German, 1993)على
 
n =     =  

  

  اذ تمثل

Log N – Log N0 
Log 2 

Log N – Log N0 
0.301 
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)n (عدد الجيل              ، )N ( عدد الكائنات عند الزمن)t(،  

)N0 ( عدد الخاليا المضافة عند بدء التجربة)3سم/خلية) 105 × 2  

  

  اما قانون تحديد زمن الجيل

n
tg =   

  :حيث تمثل 

)g (زمن الجيل بالساعات    ،)t (المدة الزمنية للتعريض    ،)n (عدد االجيال  
 
  نتائج ال

علـى عـدد    E. arvenseتأثير تراكيز مختلفة لمستخلص نبات ذنب الخيل ) 1(تبين من الجدول 

بين التركيز ومعـدل   وجود عالقةوكما يتضح من الجدول   L. tropicaامامية السوط للشمانيا االستوائية 

لتركيز خالل فتـرات     اختزال عدد امامية السوط خالل فترة التعريض بعالقة عكسية مع زيادة ا            معالنمو  

 3سم/ ملغم 1.5كان لهذا المستخلص تأثير سمي واضح على النمو وان تركيز المستخلص            والنمو المختلفة،   

،  من النمو مقارنة مع عينة السيطرة      ساعة   96 من امامية السوط خالل      )IC50( 50%  بنسبة يسبب تثبيط 

 3سـم / ملغـم 2.5 - 0.01د التركيـز    عن% 24.5- %96.3كما لوحظ انخفاض النسبة المئوية للنمو من        

 48بعـد مـرور     % 25 - % 98.6 ساعة من النمو، في حين انخفضت نسبة النمو مـن            24خالل فترة   

 ساعة مـن    96، اما بعد مرور     %14.1 - %98.3 ساعة انخفضت نسبة النمو من       72ساعة وبعد مرور    

  .ة بالمقارنة مع عينات السيطر%16.2 - %99.2النمو انخفضت النسبة من 

 الماميـة  األجيـال مستخلص ذنب الخيل على عدد من  مختلفة تأثير تراكيز )2 ( الجدوليتبين من

، اذ ادت هذه التراكيز الى تقليل عدد االجيال بعالقة عكـسية مـع   L. tropicaالسوط للشمانيا االستوائية 

الخيل التي تراوحـت    الى ان اضافة تراكيز مختلفة من مستخلص ذنب         ) 3(يشير الجدول   و ،زيادة التركيز 

 ادت الى زيادة زمن الجيل المامية السوط بعالقـة طرديـة مـع زيـادة                3سم/ ملغم 2.5 - 0.01ما بين   

  .التركيز

من مـستخلص القـريص      3سم/ملغم 2.5،  2،  1.5،  1،  0.5،  0.01تأثير تراكيز   ) 4(الجدول  يتبين من   و

 اذ ادت الزيادة في     ،)السيطرة(نيا غير المعاملة    المذاب بالماء البارد على عدد امامية السوط مقارنة باللشما        

التركيز الى اختزال عدد اللشمانيا بشكل واضح خالل فترة التعريض بعالقة عكسية بـين معـدل النمـو                  

 1من امامية السوط لمستخلص القريص كان       % 50 الذي يثبط    IC50والتركيز وقد بدا واضحاً ان تركيز       

  .السيطرةبقارنة  ساعة من النمو م96 خالل 3سم/ملغم
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على عـدد اماميـة الـسوط     E. arvenseتأثير تراكيز مختلفة لمستخلص نبات ذنب الخيل  : 1جدول 

عدد امامية الـسوط المـستخدم فـي    (في فترات نمو مختلفة ) L. tropica ) ×106للشمانيا االستوائية 

  )3سم/ خلية105 × 2الزرع 
  فترة التعريض 96 72 48 24

  )  ساعة(         

     المعاملة 

  )3سم/ملغم(

االنحراف ±* المعدل

  القياسي
  نمو% 

االنحراف ± المعدل 

  القياسي
  نمو% 

االنحراف ± المعدل 

  القياسي
  نمو% 

االنحراف ± المعدل 

  القياسي
 نمو% 

 1.10a 100 0.005 ± 3.60a 100 0.025 ± 7.25a 100 0.011 ± 12.53a 100 ± 0 السيطرة

0.01 
0.028 ± 1.06b 96.3 0.014 ± 3.55b 98.6 0.028 ± 7.13b 98.3 0.028 ± 12.43b 99.2 

0.5 
0.005 ± 0.88c 80 0.028 ± 2.16c 60 0.022 ± 6.55c 90.3 0.022 ± 11.91c 95 

1 
0.023 ± 0.75d 68.1 0.025 ± 1.66d 46.1 0.055 ± 4.80d 66.2 0.044 ± 7.70d 61.4 

1.5 
0.005 ± 0.53e 48.1 0.014 ± 1.60e 44.4 0.027 ± 3.52e 48.5 0.025 ± 5.82e 46.4 

2 
0.022 ± 0.43f 39.0 0.021 ± 1.050f 29.1 0.014 ± 1.15f 15.8 0.011 ± 4.12f 32.8 

2.5 
0.006 ± 0.27g 24.5 0.01 ± 0.90g 25 0.06 ± 1.05g 14.1 0.057 ± 2.03g 16.2 

  االنحراف القياسي± الرقم يمثل المعدل لثالث مكررات * 

االحرف االنكليزية المختلفة تدل على وجود فروقات معنوية، اما االحرف المتشابهة والمشتركة فتدل على              

  p ≤ 0.05 علماً ان عدم وجود فروقات معنوية بحسب اختبار دنكن
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على عدد االجيال المامية الـسوط   E. arvenseاكيز مختلفة لمستخلص ذنب الخيل تأثير تر : 2جدول ال

عدد امامية الـسوط المـستخدم فـي    (في فترات نمو مختلفة  L. tropicaللشمانيا االستوائية 

  )3سم/ خلية105 × 2الزرع 
 فترة التعريض  96  72  48  24

 )ساعة(المعاملة     

االنحراف ± * المعدل  )3سم/ملغم(

  قياسيال

االنحراف ± * المعدل

  القياسي
االنحراف ± * المعدل

  القياسي

االنحراف ± * المعدل
  القياسي

 2.46a 0.122 ± 4.20a 0.057 ± 5.16a 0.011 ± 5.93a ± 0.034 السيطرة

0.01 0.028 ± 2.42a 0.017 ± 4.10b 0.05 ± 5.15a 0.002 ± 5.95a 

0.5 0.005 ± 2.14b 0.005 ± 3.42c 0.23 ± 5.00b 0.172 ± 5.90b 

1 0.005 ± 1.92c 0.011 ± 3.00d 0.011 ± 4.59c 0.028 ± 5.30c 

1.5 0.1 ± 1.43d 0.034 ± 2.50e 2.02 ± 4.13d 0.115 ± 4.86d 

2 0.023 ± 1.11e 0.48 ± 2.30f 1.68 ± 2.50e 0.005 ± 4.30e 

2..5 0.461 ± 0.46f 0.001 ± 2.10g 0.127 ± 2.36f 0.112 ± 3.33f 

  االنحراف القياسي± الرقم يمثل المعدل لثالث مكررات * 

   فروقات معنوية بحسب  االحرف االنكليزية المختلفة تدل على وجود فروقات معنوية، اما االحرف المتشابهة والمشتركة فتدل على عدم وجود     

  p ≤ 0.05 علماً ان اختبار دنكن 
 
 
 
 

المامية ) ساعة(على زمن الجيل  E. arvenseراكيز مختلفة لمستخلص ذنب الخيل تأثير ت : 3جدول ال

عدد امامية السوط المستخدم في (في فترات نمو مختلفة  L. tropicaالسوط للشمانيا االستوائية 

  )3سم/ خلية105 × 2الزرع 
 فترة التعريض  96  72  48  24

 )ساعة(المعاملة     

راف االنح± * المعدل  )3سم/ملغم(

  القياسي

االنحراف ± * المعدل

  القياسي
االنحراف ± * المعدل

  القياسي

االنحراف ± * المعدل
  القياسي

 9.75d 0.005 ± 11.40g 0.173 ± 13.90f 0.212 ± 16.00e ± 0.144 السيطرة

0.01 0.012 ± 9.91d 0.005 ± 11.63f 0.002 ± 14.00f 0.057 ± 16.1e 

0.5 0.0461 ± 11.13d 0.005 ± 14.03e 0.032 ± 14.40e 0.57 ± 16.30e 

1 0.173 ± 12.46d 0.057 ± 16.00d 0.017 ± 15.63d 0.635 ± 18.10d 

1.5 0.001 ± 16.73c 0.034 ± 19.13c 0.057 ± 17.40c 0.115 ± 19.73c 

2 0.034 ± 21.53b 0.115 ± 20.80b 0.001 ± 28.80b 0.26 ± 22.3b 

2..5 0.115 ± 51.93a 0.23 ± 22.80a 0.17 ± 30.50a 0.1 ± 28.73a 

 االنحراف القياسي± الرقم يمثل المعدل لثالث مكررات * 

      االحرف االنكليزية المختلفة تدل على وجود فروقات معنوية، اما االحرف المتشابهة والمشتركة فتدل على عدم وجود فروقات معنوية بحسب    

  p ≤ 0.05 علماً ان اختبار دنكن  
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المذاب بالماء البارد على عـدد   U. piluiferaكيز مختلفة لمستخلص نبات القريص تأثير ترا : 4جدول 

عدد اماميـة الـسوط   (في فترات نمو مختلفة ) L. tropica ) ×106امامية السوط للشمانيا االستوائية 

  )3سم/ خلية105 × 2المستخدم في الزرع 
فترة  96 72 48 24

 التعريض

       

  )  ساعة(

    المعاملة 

  )3سم/ملغم(

* المعدل

االنحراف ±

  القياسي

 %

  نمو

± المعدل 

االنحراف 

  القياسي

 %

  نمو

± المعدل 

االنحراف 

  القياسي

 %

  نمو

± المعدل 

  االنحراف القياسي

 %

 نمو

 ± 1.18a 100 0.028 ± 0.038 السيطرة
4.13a 100 0.014 ± 

8.74a 100 0.009 ± 20.00a 100 

0.01 0.045 ± 1.08b 91.5 0.025 ± 
4.00b 96.8 0.028 ± 

8.63b 98.7 0.050 ± 19.20b 96 

0.5 0.030 ± 0.95c 80.5 0.011 ± 
3.77c 91.2 0.005 ± 

7.05c 80.6 0.26 ± 16.08c 80.4 

1 0.018 ± 0.91d 77.1 0.009 ± 
1.85d 44.7 0.022 ± 

4.31d 49.3 0.43 ± 10.20d 51 

1.5 0.009 ± 0.81e 68.6 0.30 ± 1.37e 33.1 0.001 ± 
2.30e 26.3 0.038 ± 7.14e 35.7 

2 0.002 ± 0.65f 55 0.007 ± 
1.12f 27.1 0.005 ± 

2.07f 23.6 0.008 ± 4.93f 24.6 

2.5 0.0025 ± 0.56g 47.4 0.071 ± 
0.89g 21.5 0.057 ± 

1.34g 15.3 0.057 ± 3.13g 15.6 

  االنحراف القياسي± الرقم يمثل المعدل لثالث مكررات * 

االحرف االنكليزية المختلفة تدل على وجود فروقات معنوية، اما االحرف المتشابهة والمشتركة فتدل على 

  p ≤ 0.05 علماً ان عدم وجود فروقات معنوية بحسب اختبار دنكن
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 0.01 باستخدام التراكيز % 47.4 - %91.5خفاض النسبة المئوية من     إلى ان  الجدولنفس  ويشير  

، %21.5 - %96.8   ساعة تراوحت النسبة ما بـين      48 ساعة، وبعد مرور     24 خالل   3سم/ ملغم 2.5 -

  سـاعة  96 بعد مرور    %15.6 - %96ساعة وما بين     72بعد مرور   % 15.3-%98.7 وتراوحت بين 

  . العينات السيطرة بالمقارنة معباستخدام نفس التراكيز

 من مستخلص نبات القريص المذاب في الماء البـارد          3سم/ ملغم 2.5 - 0.01 تراكيزالاستخدمت  

 الـى   أدت التراكيـز     زيادة لحساب تاثيرها على عدد االجيال المامية السوط للشمانيا االستوائية ووجد بأن          

  ).5(تثبيط في عدد االجيال كما في الجدول 

 هناك عالقة طردية ما بين زمـن الجيـل والتراكيـز المـستخدمة مـن                 بان )6 (يشير الجدول و

مستخلص القريص، اذ ادت التراكيز المستخلصة من هذا المستخلص الى زيادة زمن الجيل مـع زيـادة                 

  .التركيز خالل فترات النمو المختلفة

   

بارد على عدد االجيـال  المذاب بالماء ال U. piluiferaتأثير تراكيز مختلفة لمستخلص القريص  : 5جدول ال

عدد اماميـة الـسوط   (في فترات نمو مختلفة  L. tropicaالمامية السوط للشمانيا االستوائية 

  )3سم/ خلية105 × 2المستخدم في الزرع 
 فترة التعريض  96  72  48  24

المعاملة     

 )ساعة(

  )3سم/ملغم(

االنحراف ± * المعدل

  القياسي

االنحراف ± * المعدل

  القياسي
االنحراف ± * عدلالم

  القياسي

االنحراف ± * المعدل
  القياسي

 2.55a 0.127 ± 4.36a 0.01 ± 5.45a 0.05 ± 6.60a ± 0.005 السيطرة

0.01 0.01 ± 2.44b 0.023 ± 4.32b 0.005 ± 5.43b 3.90 ± 6.50a 

0.5 0.028 ± 2.25c 0.173 ± 4.20c 0.05 ± 5.14c 0.46 ± 6.30b 

1 0.005 ± 2.20d 0.04 ± 3.20d 0.115 ± 4.44d 0.01 ± 5.60c 

1.5 0.0115 ± 2.00e 0.46 ± 2.70e 0.109 ± 3.50e 0.001 ± 5.16d 

2 0.001 ± 1.70f 0.02 ± 2.50e 0.015 ± 3.37f 0.1 ± 4.62e 

2..5 0.001 ± 1.50g 0.05 ± 2.15g 0.035 ± 2.70g 0.46 ± 3.96f 

  القياسياالنحراف ± الرقم يمثل المعدل لثالث مكررات * 

     االحرف االنكليزية المختلفة تدل على وجود فروقات معنوية، اما االحرف المتشابهة والمشتركة فتدل على عدم وجود فروقات معنوية بحسب     

  p ≤ 0.05 علماً ان اختبار دنكن    
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المذاب بالماء البارد على زمن الجيل  U. piluiferaتأثير تراكيز مختلفة لمستخلص القريص  : 6جدول ال

عـدد اماميـة   (في فترات نمو مختلفة  L. tropicaالمامية السوط للشمانيا االستوائية ) ساعة(

  )3سم/ خلية105 × 2السوط المستخدم في الزرع 
 فترة التعريض  96  72  48  24

المعاملة     

 )ساعة(

  )3سم/ملغم(

االنحراف ± * المعدل

  القياسي

االنحراف ± * المعدل

  القياسي
االنحراف ± * المعدل

  القياسي

االنحراف ± * المعدل
  القياسي

 9.40g 0.005 ± 11.00f 0.127 ± 13.20f 0.015 ± 14.50f ± 0.005 السيطرة

0.01 0.1 ± 9.70f 0.05 ± 11.10f 0.023 ± 13.20f 0.01 ± 14.50f 

0.5 0.4 ± 10.60e 0.16 ± 11.4e 0.173 ± 14.00e 0.001 ± 15.20e 

1 0.01 ± 10.90d 0.017 ± 15.00d 0.04 ± 16.28d 1.22 ± 17.10d 

1.5 0.03 ± 12.00c 0.04 ± 17.7c 0.46 ± 20.50c 0.02 ± 18.60c 

2 0.02 ± 14.10b 0.13 ± 19.40b 0.02 ± 21.30b 0.12 ± 20.73b 

2..5 0.2 ± 16.00a 0.005 ± 22.30a 0.005 ± 26.60a 0.001 ± 24.20a 

  االنحراف القياسي± لرقم يمثل المعدل لثالث مكررات ا* 

      االحرف االنكليزية المختلفة تدل على وجود فروقات معنوية، اما االحرف المتشابهة والمشتركة فتدل على عدم وجود فروقات معنوية بحسب    

  p ≤ 0.05 علماً ان ختبار دنكن     

 
 مـن مـستخلص     3سم/ ملغم 2.5،  2،  1.5،  1،  0.5،  0.01تأثير تراكيز   ) 7(الجدول    من ينيتبو

 على امامية السوط للشمانيا االستوائية مقارنة مـع اماميـة الـسوط غيـر               الحارالقريص المذاب بالماء    

 هو  IC50 من النمو    %50ان تركيز مستخلص القريص المذاب بالماء الحار الذي يسبب تثبيط           و ،المعاملة

فقد انخفضت النسبة المئوية للنمـو      .  ساعة من النمو مقارنة مع عينة السيطرة       96ل فترة    خال 3سم/ ملغم 1

  من نسبةفضت ال ، انخ 3سم/ ملغم 2.5-0.1 للتراكيز من     ساعة من النمو   24 خالل   %40.5 - %87.7من  

 ساعة من النمو فقد انخفضت النـسبة        72 ساعة من النمو، اما بعد مرور        48 خالل   23.3% - 95.8%

 سـاعة   96 بعد مرور    %12.1 - %98.8، في حين تراوحت النسبة من       %18.7 - %89.5وية من   المئ

  . بالمقارنة مع العينات السيطرةمن النمو

 إذان هناك عالقة عكسية ما بين زيادة تركيز المستخلص واعداد الجيـل، ) 8(يتضح من الجدول    و

 االجيال وبعالقة عكسية مـع زيـادة        الى أنخفاض عدد   3سم/ ملغم 2.5 - 0.01ادت اضافة التراكيز من     

ان زيادة التركيز يؤدي الى زيادة في زمن الجيل بعالقة طرديـة            ) 9(في حين يتبين من الجدول      . التركيز

  .مع التراكيز
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ار على عـدد  حالمذاب بالماء ال U. piluiferaتأثير تراكيز مختلفة لمستخلص نبات القريص  : 7جدول 

عدد اماميـة الـسوط   (في فترات نمو مختلفة ) L. tropica ) ×106االستوائية امامية السوط للشمانيا 

  )3سم/ خلية105 × 2المستخدم في الزرع 
  فترة    96 72 48 24

  التعريض

     

    )ساعة

   لمعاملة

  )3سم/ملغم

* المعدل

االنحراف ±

  القياسي

 %

  نمو

± المعدل 

االنحراف 

  القياسي

  نمو% 

± لمعدل ا

االنحراف 

  القياسي

  نمو% 
± المعدل 

  االنحراف القياسي
  نمو% 

 ± 0.076السيطرة
1.06a 100 0.12 ± 2.40a 100 0.43 ± 4.80a 100 0.076 ± 10.33a 100 

0.01 0.028 ± 
0.93b 87.7 0.014 ± 2.30b 95.8 0.13 ± 4.30b 89.5 0.057 ± 10.21a 98.8 

0.5 0.003 ± 
0.87c 82 0.006 ± 2.10c 87.5 0.028 ± 4.13c 86 0.008 ± 9.28b 89.8 

1 0.009 ± 
0.80d 75.4 0.014 ± 1.03d 42.9 0.086 ± 2.40d 50 0.016 ± 5.00c 48.4 

1.5 0.011 ± 
0.60e 56.6 0.002 ± 0.89e 37 0.26 ± 1.33e 27.7 0.004 ± 2.95d 28.5 

2 0.028 ± 
0.63e 59.4 0.004 ± 0.69f 28.7 0.025 ± 1.06f 22 0.115 ± 2.36e 22.8 

2.5 0.028 ± 
0.43f 40.5 0.006 ± 0.56g 23.3 0.005 ± 0.90g 18.7 0.009 ± 1.26f 12.1 

  االنحراف القياسي± الرقم يمثل المعدل لثالث مكررات * 

االحرف االنكليزية المختلفة تدل على وجود فروقات معنوية، اما االحرف المتشابهة والمشتركة فتدل على 

  p ≤ 0.05 علماً ان جود فروقات معنوية بحسب اختبار دنكنعدم و
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ار على عدد االجيال حالمذاب بالماء ال U. piluiferaتأثير تراكيز مختلفة لمستخلص القريص  : 8جدول ال

عدد اماميـة الـسوط   (في فترات نمو مختلفة  L. tropicaالمامية السوط للشمانيا االستوائية 

  )3سم/ خلية105 × 2لمستخدم في الزرع ا
 فترة التعريض  96  72  48  24

المعاملة     

 )ساعة(

  )3سم/ملغم(

االنحراف ± * المعدل

  القياسي

± * المعدل

  االنحراف القياسي
االنحراف ± * المعدل

  القياسي

االنحراف ± * المعدل
  القياسي

 2.39a 0.23 ± 3.60a 10. ± 6.68a 9.86 ± 5.69a ± 0.115 السيطرة

0.01 0.034 ± 2.19b 0.127 ± 3.54b 1.0 ± 4.43b 0.001 ± 5.65a 

0.5 0.048 ± 2.10b 0.05 ± 3.40c 1.15 ± 4.36c 0.86 ± 5.53b 

1 0.028 ± 2.0c 0.005 ± 2.37d 0.173 ± 3.59d 1.0 ± 4.65c 

1.5 0.173 ± 1.68d 0.44 ± 2.15e 0.005 ± 2.73e 1.0 ± 3.88d 

2 0.098 ± 1.66d 0.057 ± 1.80f 0.1 ± 2.42f 0.2 ± 3.50e 

2..5 0.02 ± 1.11e 0.1 ± 1.48g 0.002 ± 2.17g 0.051 ± 2.65f 

  االنحراف القياسي± الرقم يمثل المعدل لثالث مكررات * 

      فروقات معنوية بحسب االحرف االنكليزية المختلفة تدل على وجود فروقات معنوية، اما االحرف المتشابهة والمشتركة فتدل على عدم وجود   

  p ≤ 0.05 علماً ان اختبار دنكن  

 
  المناقشة

على عدد امامية السوط )سميا(يتبين من النتائج ان للمستخلصات المستخدمة في الدراسة تاثيرا تثبيطيا 

 IC50وبلغت قيمة . لعددوان زيادة التركيز لكليهما ادت الى انخفاض تدريجي في ا. للشمانيا االستوائية

 3سم/ ملغم1 لمستخلص نبات ذنب الخيل في الطور اللوغارتمي في حين كانت 3سم/ ملغم1.5مقدار 

تدل نتائج هذه الدراسة على امتالك . لمستخلص نبات القريص المذاب في الماء البارد والماء الحار

يطية ضد امامية السوط للشمانيا المستخلصات النباتية لنبات ذنب الخيل ونبات القريص فعالية تثب

االستوائية مما يعطي داللة على امكانية احتواء هذه المستخلصات على مركبات فعالة قد تستخدم كنماذج 

، إذ الحظت وجود )2005الجبوري، (معقولة لتصميم ادوية مضادة للشمانيا، وهذا يتفق مع ما جاءت به 

 Melia  لثمار السبحبح3سم/ ملغم5 المعاملة بتركيزوائية للشمانيا االستتأثير تثبيطي المامية السوط

azedarach   الوراق الدفلة3سم/ ملغم2.5و  Nerium oleander 97 لثمار الدفلة بنسبة 3سم/ ملغم5 و %

 التي تشير )2001 ،الخان( خالل الطور اللوغارتمي وكذلك دراسة ، على التوالي،%80.5و % 71.9و 

 لمستخلص 3سم/ ملغم4.25 المعاملة بتركيز L. majorمامية السوط الى حدوث تأثير تثبيطي ال

و % 73 بنسبة  Citrullus colocynthis  لمستخلص الحنظل3سم/ ملغم2.5 و  Capparis spinosaالشفلح
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على التوالي، وكذلك دراسته على تأثير نفس المستخلصات على نمو طفيلي المشعرات المهبلية % 79

Trichomonas vaginalis)  ،وقد ادى تعريض امامية السوط للشمانيا الجلدية ). 2002الخانL. major 
 لتراكيز مختلفة من كبريتات النحاس الالمائية الى حدوث تثبيط تدريجي في عدد امامية

 %64السوط والذي يزداد بزيادة التركيز وفترة التعريض اذ ادت الى انخفاض النمو بنسبة 
.(Arteen and AL-Ne’asimy, 2002) 

 
المذاب بالماء الحار على زمن الجيل  U. piluiferaتأثير تراكيز مختلفة لمستخلص القريص  : 9جدول ال

عدد امامية (في فترات نمو مختلفة  L. tropicaالمامية السوط للشمانيا االستوائية ) ساعة(

  )3سم/ خلية105 × 2السوط المستخدم في الزرع 
 فترة التعريض  96  72  48  24

المعاملة     

 )ةساع(

  )3سم/ملغم(

االنحراف ± * المعدل

  القياسي

االنحراف ± * المعدل

  القياسي
االنحراف ± * المعدل

  القياسي

االنحراف ± * المعدل
  القياسي

 10.0d 0.001 ± 13.4f 0.017 ± 10.7f 0.034 ± 16.87e ± 2.0 السيطرة

0.01 1.0 ± 10.93cd 8.00 ± 13.5f 0.057  ±16.25e 0.23 ± 16.98e 

0.5 0.05 ± 11.4cd 0.2 ± 14.1e 0.028 ± 16.5e 0.23 ± 17.33e 

1 0.2 ± 12.0c 1.75 ± 20.2d 0.115 ± 20.23d 0.17 ± 20.68d 

1.5 0.005 ± 14.28b 0.011 ± 22.26c 0.034 ± 26.30c 0.057 ± 24.70c 

2 0.005 ± 14.36b 0.48 ± 26.6b 0.48 ± 29.82b 0.02 ± 27.04b 

2..5 0.001 ± 21.66a 0.034 ± 32.26a 0.005 ± 33.17a 0.173 ± 36.22a 

  االنحراف القياسي± الرقم يمثل المعدل لثالث مكررات * 

     االحرف االنكليزية المختلفة تدل على وجود فروقات معنوية، اما االحرف المتشابهة والمشتركة فتدل على عدم وجود فروقات معنوية بحسب    

  p ≤ 0.05 علماً ان اختبار دنكن    

 

انعكاس هذا التاثير على عدد وزمن االجيال فقـد         يتبين من   هذه المستخلصات   ان التاثير التثبيطي ل   

ادى استخدام هذه المستخلصات على انخفاض في عدد االجيال وزيادة زمنها بالمقارنة مع السيطرة نتيجة               

عنـدما اسـتخدم    ) 2002 و 2001الخـان، (ليات وهذا ما اكد عليه      التعويق الذي حدث في نمو هذه الطفي      

 L.majorنباتي الشفلح والحنظل للحد من نمو اماميـة الـسوط للـشمانيا الجلديـة               ل  المائية مستخلصاتال
وكـذلك  . اذ الحظ انخفاض في عدد االجيال وزيادة في زمن االجيـال   T.vaginalsوالمشعرات المهبلية 

تخدامها المستخلصات المائية لثمار السبحبح وثمار واوراق الدفلة ضد اماميـة           عند اس ) 2005الجبوري،(

  . L.tropicaالسوط للشمانيا االستوائية 
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لى مركبات فعالة تؤثر على نمـو الطفيليـات         عها  ئوقد يعود التأثير التثبيطي لهذه المستخلصات الى احتوا       

فلوريدات بايريدينية مثـل    و Flavonoidsات  خارج الجسم الحي، اذ يحوي نبات ذنب الخيل على الفالفون         

Equisetin و Nicotine ــن الو ــد م ــى العدي ــةعل ــات الفعال ــاتمركب ــواء نب ــن احت ــضالً ع   ، ف

       كنينـات لال واحتوائـه علـى      معـادن كالكالـسيوم والبوتاسـيوم     ال و Amines االمينـات  القريص على   

Lignans (Akbay, 2003; Morrisville, 2005).  

ذه النتائج بانه يمكن استخدام مستخلص ذنب الخيل والقريص المذاب في الماء البارد             يستنتج من ه  

كمادة مضادة للشمانيا االستوائية بعد دراسة خلوها من التاثيرات الجانبية داخـل الجـسم               وفي الماء الحار  

ن ذنب الخيـل    الحي فضال عن امكانية عزل المواد الفعالة المؤثرة في عالج داء اللشمانيا عن المستخلصي             

  .والقريص

  

  العربيةالمصادر

، تأثير المركبات المستخلصة من بعض النباتات الطبية علـى نمـو            2002الجبوري، بثينة جاسم يوسف     

  .بعض طفيليات اللشمانيا الحشوية، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة تكريت

ـ  . 2005شيماء عبد اهللا مديد الجبوري،   Meliaة لثمـار نبـات الـسبحبح    تاثير المستخلـصات المائي

azedarach وثمار واوراق الدفلة Nerium oleander على نمو وايض امامية السوط للشمانيا 

، رسـالة  In vitro خـارج الجـسم الحـي    Promastigote Leishmania tropica االستوائية

  .ماجستير، كلية العلوم، جامعة الموصل

  تــأثير المستخلــصات المائيــة لنبــاتي الــشفلح .2001الخــان، حــسين اســماعيل ارتــين نــزار 

Capparis spinosa والحنظل Citrullus colocynthis      على نمـو وايـض اماميـة الـسوط

 اطروحة ، خارج الجسم الحيLeishmania major promastigotesلطفيليات اللشمانيا الجلدية 

  .دكتوراه، كلية العلوم، جامعة الموصل

 Capparisتأثير المستخلصات المائية لثمار نباتي الـشفلح  . 2002ين نزار الخان، حسين اسماعيل ارت

spinosa  والحنظلCitrullus colocynthis   على نمو المـشعرات المهبليـة Trichomonas 

vaginalis 90 – 83ص) : 1 (13    مجلة علوم الرافدين،،خارج الجسم الحي.  

  . مطبعة جامعة بغداد، بغداد، العراق،ريةتصنيف النباتات البذ. 1988الكاتب، يوسف منصور 
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