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  Trichomonas vaginalisالتوافقية العالجية لطفيلي المشعرات المهبلية 

   بالمستخلصات النباتية المضادة لها
  رمزية حسن عبد الرحمن  وحدة عبد الرزاق خروفة صبا عبد السالم السلطان

  فرع التشريح
  كلية الطب

  جامعة الموصل
 

  )2001/10/27 ، تاريخ القبول 2001/8/26تاريخ االستالم (

  

  الملخص

 Trigonellaتم في هذه الدراسة اختبار الفعالية التثبيطية للمستخلص المائي الخام لنبـات الحلبـة   

foenum graecum  ساعة مقارنة مع اختبـار  ) 96، 72، 48، 24(مل وبأزمنة تعرض /ملغم10بتركيز

إن لنبـات الحلبـة   وأظهرت النتائج . Trichomonas vaginalisالسيطرة ضد طفيلي المشعرات المهبلية 

 ساعة تأثيراً مثبطاً تاماً على نمو طفيلي المشعرات         48بالتركيز المستخدم في هذه الدراسة وبزمن تعرض        

المهبلية وكانت هذه التأثيرات التثبيطية لنبات الحلبة ذات تأثير معنوي عند مقارنتها مع المضاد الحيـاتي                

Metronidazole     ولغرض تقليـل التركيـز المـستخدم    . رات المهبلية المستخدم في عالج اإلصابة بالمشع

للمستخلص المائي الخام لنبات الحلبة في تقدير الفعالية التثبيطية والختبار التأثير التثبيطي التوافقي تم فـي                

  :هذه الدراسة مزج نوعين من المستخلصات المائية الخام وكما يلي

مل من / ملغمThymus vulgaris  ،5زعتر مل من نبات ال/  ملغم5+ مل من نبات الحلبة / ملغم5(

  مل من نبـات الحلبـة   /ملغم5 و Matricaria chamomillaمل من نبات البابونج / ملغم5+ نبات الحلبة 

فتبين من نتائج هذه الدراسـة إن مـزج أو ربـط     .) Cyperus rotundusمل من نبات السعد / ملغم5+ 

ج مثبطة لنمو طفيلي المشعرات المهبليـة أفـضل مـن           نوعين من المستخلصات المائية الخام أعطى نتائ      

  .استخدام نبات الحلبة لوحده

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

The aqueous crude extract of Trigonella foenum graecum was prepared and its 
inhibitory effect on Trichomonas vaginalis was tested with a concentration 10mg/ml at 
different time exposure (24, 48, 72 and 96) hours compared with zero time (control), the 
results showed that the aqueous extract of T.f. graecum completely inhibited the growth 
of T. vaginalis at 48 hours, this effect was highly significant when compared with 
standard antibiotic (Metronidazole) commonly used for the treatment of T. vaginalis 
infection. In order to decrease the concentration of the aqueous T.f. graecum extraction, 
two extracts were mixed together at the same concentration such as: (5mg/ml of T.f. 
graecum + 5mg/ml of Thymus vulgaris, 5mg/ml of T.f. graecum + 5mg/ml of Matricaria 
chamomilla and 5mg/ml of T.f. graecum + 5mg/ml of Cyperus rotundus) to test the 
effectiveness of the combination. It was found that the mixing of two extracts produced a 
best effect. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

   :Trichomonas vaginalis طفيلي المشعرات المهبلية -1

 احد الطفيليات االبتدائية السوطية يسبب مرضا يدعى T. vaginalisيعتبر طفيلي المشعرات المهبلية 

يسبب التهابا حادا مع  تقيح مخاطي مصحوبا األحليل وأيضا اب لته أو ا Trichomoniasisبداء المشعرات

اإلصـابة بـالطفيلي   ). Belding, 1965; Jirovec and Petru, 1968(واحليليـة  بحكة وافرازات مهبلية 

 ,Read and Klebanoff( ل وزنهم اقل مـن الطبيعـي  مسؤولة عن إحداث والدات مبكرة وإنجاب أطفا

  Cervical neoplasiaبة بالطفيلي قد تؤدي إلى تكوين ورم في عنق الـرحم كذلك وجد أن اإلصا) 1993

وأيضا تزيد من خطر اإلصـابة بالفـايروس   رطان عنق الرحم كما تسبب اإلصابة بها زيادة في أخطار س       

 Zhang and Begg, 1994  Zhang et al., 1995 ; ((HIV)المـسبب للـنقص المنـاعي المكتـسب     

Meriganand and Barriere, 1999 (       إن الدواء المـستخدم لعـالج الطفيلـي هـو المـضاد الحيـاتي

Metronidazole  ورغم فعاليته قي عالج حاالت اإلصابة بهذا الطفيلي إال إن له بعض التأثيرات الجانبية 

منها تاثيره المسر طن والمطفر في بعض األحيان باإلضافة إلى ظهور سـالالت مقاومـة مـن طفيلـي                   

ولهـذه األسـباب ولخطـر    ) Merigan and Barriere, 1999( ة لهذا المضاد الحيـاتي المشعرات المهبلي

، حيث  ل عالجية ومن دون تأثيرات جانبية     اإلصابة بطفيلي المشعرات المهبلية دعت الحاجة إلى إيجاد بدائ        

مـو طفيلـي   تم اختيار الفعالية التثبيطية للمستخلصات المائية الخام لنباتات الزعتر والسعد والبابونج ضد ن        
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مـل علـى نمـو      /ملغم10لصات تأثيرا مثبطا بتركيز     المشعرات المهبلية وأظهرت النتائج إن لهذه المستخ      

، وفي هذه الدراسة تستكمل النتائج بدراسة التـأثير التثبيطـي لنبـات الحلبـة               )1999،  خروفة(الطفيلي  

Trigonella foenum graecumتوافقي ومن ثم اختبار وتقييم التأثير التثبيطي الsynergic  لكل من نبات 

  ).1999خروفة، ( مع النباتات المستخدمة في دراسةالحلبة 

  

  : النباتات المستخدمة-2

مدونة  المشعرات المهبلية  النباتات المستخدمة في هذه الدراسة الختبار الفعالية التثبيطية لنمو طفيلي         

  .)1(كما في الجدول 

  

ما نمو طفيلي المشعرات المهبليـة حـسب      ر الفعالية التثبيطية ل   النباتات المستخدمة في اختبا   : 1جدول  

  .(Kotb, 1985)ورد في 
سم المحلياال الجزء المستخدم   للنباتسم العلمياال العائلة االسم اإلنكليزي 

 Fenugreek حلبة البذور
Leguminosae 

)البقولية ) 
Trigonella foenum 

graecum 

 Thyme زعتر األوراق الجافة والقمم الزهرية
Labiatae 

)الشفوية(  Thymus vulgaris 

النورات الجافة التي يطلق 

 عليها تجاريا باألزهار
 Chamomile بابونج

Compositae 
)المركبة(  

Matricaria 
chamomilla 

 Nut grass سعد الدرنات
Cyperaceae 

)السعدية(  Cyperus rotundus 

  

  المواد وطرائق العمل

المشعرات من مستشفى البتول التعليمي حيث جلبت إلى المختبر وزرعت فـي            تم الحصول على عينات      -1

استخدم في هـذه الدراسـة   ). 1999، خروفة(حسب طريقة ] Oxoid Trichomonas (CM161)[وسط 

 و Riose et al., 1987(المستخلص المائي الخام فقط حيث حضر للنباتات الذكورة أعاله حسب طريقـة  

 5 مل بالنسبة لنبات الحلبـة وحـضر تركيـز   / ملغم(10 , 5 ,2.5)تراكيز وحضرت ال) 1993، السلطان

مـل  / ملغم 5مل فقط بالنسبة لنبات السعد والزعتر والبابونج وذلك لغرض مزجها كل على حده مع               /ملغم

من المستخلص المائي الخام لبذور الحلبة وإضافتها إلى القناني الزجاجية الصغيرة الحاوية علـى الوسـط                

مل، حيث حضر ثالث مكررات لكل تركيز وفي نفس الوقت          / طفيلي 107 × 1ملقح بما يقارب    ألزرعي ال 

 من عقـار  (Positive control) وعينة سيطرة موجبة (Negative control)حضرت عينة سيطرة سالبة 

Metronidazole  وقورنت عينة السيطرة السالبة مع التراكيز غير المثبطة، أمـا عينـة   %0.1 بتركيز ،
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باتي في التـأثير علـى   يطرة الموجبة قورنت مع التركيز المثبط للطفيلي للتأكد من قدرة المستخلص الن           الس

  .نمو الطفيلي

  

  .(F-test)اجري التحليل اإلحصائي للنتائج باستخدام :  التحليل اإلحصائي-2

   

  النتائج والمناقشة

مائي لنبـات الحلبـة تـأثيرا       مل من المستخلص ال   / ملغم 10أظهرت نتائج هذه الدراسة أن التركيز       

 معنوي عالي علـى      ساعة وبتأثير  48تثبيطيا تاما على نمو طفيلي المشعرات المهبلية في زمن التعرض           

هذا فيما يتعلق باختبار التأثير التثبيطي للمستخلص       ) 1(كما في الشكل    ) 0.01و   0.05(كل من المسويين    

رض، أما عند إجراء التحليل اإلحصائي علـى        زمنة التع مل باختالف أ  / ملغم 10المائي الخام لنبات الحلبة     

نتائج اختبار التأثير التثبيطي للمستخلص المائي الخام لنبات الحلبة بزمن تعرض ثابت وتراكيـز مختلفـة                

 ساعة له تأثير تثبيطي تام في القضاء على نمو طفيلـي            48مل بزمن التعرض    / ملغم 10تبين أن التركيز    

وقد تعود  ). 2(كما في الشكل     )0.01 و   0.05( على كل من المستويين      المشعرات المهبلية وبتأثير معنوي   

الفعالية التثبيطية للمستخلص المائي الخام لبذور نبات الحلبة إلى احتواء هذا النبات على بعض المركبـات                

فعاليـة   حيث تشير بعض التقارير إلى أن لهذه المادة Trigonellin alkaloidالكيماوية وأهمها القلويدات 

، أشارت أيضا إحدى الدراسات بان المستخلص المائي الخام لبـذور           )1988 ،محمود و مجيد(ضد البكتريا   

وفـي  . )1993السلطان،  ( Brucella melitensis نبات الحلبة تأثيرا مثبطا عاليا ضد بكتريا حمى مالطا 

 ضد ثمانيـة أنـواع مـن        دراسة أخرى أيضا اثبت التأثير التثبيطي للمستخلص المائي الخام لبذور الحلبة          

وهذه اإلثباتات حول التأثير التثبيطي للمـستخلص المـائي         ) 2000،  سليمان(تريا السالبة لصبغة كرام     البك

الخام لبذور نبات الحلبة ضد البكتريا تعطي دعما بان لهذا المـستخلص بعـض المكونـات والمركبـات                  

المرضية وأيضا ضد الكائنات األخرى ومنها      المضادة للجراثيم بشكل عام ويمكن استخدامها ضد البكتريا         

  .هذا ما ثبتته أيضا نتائج الدراسةطفيلي المشعرات المهبلية و

ى ومنهـا البـابونج     أما نتائج مزج المستخلص المائي الخام لبذور نبات الحلبة مع النباتات األخـر            

بيطـي لممـزوج نبـات      التث، وذلك بمقارنة التـأثير      بإجراء التحليل اإلحصائي للنتائج   ، و والسعد والزعتر 

فتبين من نتائج هذه الدراسة بان ممزوج نبات        . )الزعتر-الحلبة(وأخيرا  ) لبابونجا-الحلبة(،  )السعد-الحلبة(

كان له تأثيرا تثبيطيا تاما على نمو طفيلي المشعرات المهبلية وبتأثير معنوي عالي على              ) البابونج-الحلبة(

 ساعة ويليه في الكفـاءة التثبيطيـة ممـزوج          24ن التعرض   في زم ) 0.01و   0.05(ن  كل من المستويي  

 ساعة وبالدرجة الثالثة يأتي التـأثير المثـبط علـى نمـو طفيلـي         72في زمن التعرض    ) زعتر-الحلبة(

، مـن ذلـك     )3( ساعة كما في الـشكل       96ن تعرض   في زم ) السعد-الحلبة(المشعرات المهبلية لممزوج    

 لمستخلص المادة النباتية المضادة مع الطفيلي لغـرض العـالج           نستنتج بأنه يمكن اختصار زمن التعرض     
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 ساعة مع المستخلص المائي الخام      48التي اختصرت من    ) البابونج-الحلبة(وهو ماتبين من نتائج ممزوج      

وأيضا يمكن  . زهار البابونج زجها مع المستخلص المائي الخام أل      ساعة عند م   24لبذور الحلبة لوحدها إلى     

 أن المركبات الكيماوية لبذور نبات الحلبة جاءت متوافقة ومتعاونة في تأثيرها التثبيطي مـع               االستنتاج إلى 

ومن ناحية أخرى   . ونج أكثر من نباتي الزعتر والسعد     المركبات والمواد الكيماوية الموجودة في أزهار الباب      

يطـي مـع المـواد والمركبـات        نستنتج بان المواد الكيماوية لبذور الحلبة لم تكن متوافقة في تأثيرها التثب           

الكيماوية الموجودة في األوراق والقمم الزهرية لنبات الزعتر ودرنات نبات السعد ألنهـا تطلبـت زمنـا                 

 المائي الخام لبذور نبات     أطول للتأثير على نمو طفيلي المشعرات المهبلية مقارنة مع استخدام المستخلص          

  .الحلبة

 10 بتركيز Trigonella foenum  graecumم لبذور نبات الحلبة تأثير المستخلص المائي الخا: 1ل شك

  .بأزمنة تعرض مختلفة  Trichomonas vaginalisمل على نمو طفيلي المشعرات المهبلية /ملغم

  Trigonella  foenum graecum الحلبة للمستخلص المائي الخام لبذور نبات تأثير ثالثة تراكيز : 2شكل 

  .بأزمنة تعرض مختلفة  Trichomonas vaginalisت المهبلية على نمو طفيلي المشعرا
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الث أنـواع مـن المستخلـصات    تأثير المستخلص المائي الخام لبذور نبات الحلبة ممزوجة مع ث       : 3شكل  

على نمو طفيلي المـشعرات المهبليـة       ) سعد-الحلبة(،  )زعتر-الحلبة(،  )بابونج-الحلبة: (المائية

Trichomonas vaginalis بأزمنة تعرض مختلفة. 
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